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ا للعهد محمد بن سلمان وليٌّ

أسرة التحرير

منذ توحيد اململكة العربية ال�سعودية على يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعودـ  طيب اهلل ثراهـ  وهي 
تنعم باالأمن واال�ستقرار, يتفياأ ظالله موطنو هذه البالد جياًل بعد جيل ويف ظل تعاقب ملوكها. وباتت م�سرب مثل بني 

االأمم يف هذا املجال.
ومنذ اأن توىل خادم احلرمني ال�سريفني  امللك �سلمان بن عبدالعزيزـ يحفظه اهلل ـ  مقاليد احلكم وهو ي�سعى اإىل تر�سيخ 
اإىل  البالدا  بهذه  للدفع  م�سادره  وتنويع  الوطني  االقت�ساد  من  تعزز  التي  اللبنات  وو�سع  وا�ستقرارها,  البالد  هذه  اأمن 
ـ اأيده اهلل ـ على الدفع بجيل جديد من القيادات  م�ساف الدول املتقدمة يف عامل يعج باملتغريات املت�سارعة. كما حر�س 
ال�سابة �سواًء من االأ�سرة املالكة اأو من اأفراد ال�سعب, لقيادة التنمية يف البالد, اإميانًا من امللك املفدى بكفاءة هوؤالء ال�سباب 

وقدرتهم على قيادة مفا�سل التنمية يف البالد.
للعهد بعد  امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وليًا  ال�سمو  ـ باختيار �ساحب  ـ يحفظه اهلل  اأمره الكرمي  وما 
من�سب  يف  ا�ستمراره  مع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  نائًبا  �سموه  وتعيني  البيعة,  لهيئة  �سوتًا   34 من  �سوًتا   31 على  ح�سوله 
وزير الدفاع واملنا�سب االأخرى, اإال دليل على م�سي امللك �سلمان يف �سيا�سته لرتتيب بيت احلكم, وتر�سيخ دعائمه, لتحقيق 
 , ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستقر عليها نظام احلكم يف  التي  ال�سرعية  املبادئ  انطالقًا من  الوطنية  واللحمة  الوحدة 
ورعاية لكيان الدولة وم�ستقبلها و�سمانًا - بعون اهلل تعاىل - ال�ستمرارها على االأ�س�س التي قامت عليها خلدمة الدين ثم 

البالد والعباد.
نبارك ل�سمو االأمري حممد بن �سلمان هذه الثقة امللكية الكرمية, التي هو اأهل لها, فقد اأثبت كفاءته وجناحه يف قيادة 
ال�سباب, والفطنة  ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية, ووزارة الدفاع بكل جدارة واقتدار مبا ميلكه �سموه من طموح  جمل�س 
والذكاء, والروؤية امل�ستقبلية لهذه البالد, من خالل روؤية اململكة  2030 التي ر�سمها �سموه لبناء اقت�ساد قوي ومتني متعدد 
امل�سادر, وتر�سيخ االأمن والدفاع عن حيا�س الوطن بتطوير القدرات الع�سكرية لتكون ردًعا لكل من ت�سول نف�سه امل�سا�س 

بامن هذه البالد.
ال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز على ما بذله من جهود اإبان توليه من�سب ويل العهد 
ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية, خلدمة دينه ومليكه ووطنه, فجهود �سموه يف جمال االأمن حلماية الوطن 

واأهله وممتلكاته وحماربة االإرهاب واالإرهابيني تذكر فت�سكر فقد �سهد بها م�سووؤولون دوليون ومنظمات دولية.
عهد مناء وازدهار لهذه البالد الغالية ول�سعبها الويفُّ لوطنه ولقيادته, عهد يت�سم بحيوية ال�سباب وطموحهم لتحقيق 
وتعزيز  الوطن  بهذا  لالرتقاء  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  والعزم  احلزم  ملك  وتطلعات  اآمال 

مكانته يف اخلارطة ال�سيا�سية واالقت�سادية االإقليمية والدولية.
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عدة  ال�ضورى  جمـل�س  اأع�ضاء  من  عدد  ا�ضتعر�س 
ملحوظات على تقرير الأداء ال�ضنوي ل�ضندوق التنمية 
ال�ضناعية ال�ضعــــودي للعــــام املايل 1437/1436هـ. 
واأبــــدوا اآراءهــــم ب�ضــــاأن تــــوزيع قــــرو�س ال�ضــــندوق 
على املناطق الأكرث حاجة للتنمية مع املطالبة بتحويل 

ال�ضندوق اإىل بنك. 
جــــاء ذلك خــــالل اجلــــل�ضــــة الثالثــــة والثالثــــني 
التــــي عقــــدها جمـــــل�س ال�ضــــــــورى يــــوم الأربــــــعــــاء 

1438/7/29هـ برئا�ضـة معايل رئي�س املجل�س.
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اأكد ع�ضو جمل�س ال�ضـــــــورى الدكتـــور مـــحمد بن عبدالعزيز اجلرباء 
اأهمية تطوير اآليـــة درا�ضـــة م�ضروعات الأنظـــمة واإر�ضـــاء مبادئ �ضرعية 

وقانونية تكون وا�ضحة وحتد من اأوجه التباين يف الأنظمة ال�ضعودية. 
 كما اأكد اأهمية عناية ال�ضلطة الت�ضريعية بهذا اجلانب املهم من خالل 
التن�ضيق بني كل من جمل�س ال�ضورى وجمل�س الوزراء لالتفاق على منهجية 

وا�ضحة حتدد الإطار العام مل�ضروعات الأنظمة.
جاء ذلك يف لقـــــاء خـــا�س مع جملـــة ))ال�ضورى(( اأ�ضار فيه اإىل مواقف 
خلادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - 

مع عائلة اجلرباء.

العاديـــة  جلـــ�ضته  خـــالل  ال�ضـــورى  جملـــ�س  وافــق 
للــدورة  الأوىل  ال�ضنـــة  اأعمال  والثالثني من  اخلام�ضة 
 /13 املوافق  الثالثـــاء  يوم  عقدها  التي  ال�ضابعة 
ال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  معـــايل  برئا�ضـــة  1438هـ   /8
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبـراهيم اآل ال�ضيخ على 
التعديالت التي اأدخلــتها احلكومة على عدد من مواد 
ال�ضـــادر  البتـــرولية  باملنتجات  التجارة  م�ضروع نظام 
وتاريخ   77/151 رقم  ال�ضـــورى  جمل�س  قرار  ب�ضاأنه 
ع�ضو  الدولة  وزير  بح�ضـــور  وذلك  1436/2/24هـ, 
جمل�س الوزراء ل�ضــوؤون جمل�س ال�ضورى الأ�ضتاذ حممد 

بن في�ضل اأبو �ضاق.

20

شوريون يطالبون بتحويل صندوق التنمية 
الصناعي إلى بنك صناعي

الشورى يوافق على التعديالت التي أدخلتها 
الحكومة على مشروع نظام التجارة 

بالمنتجات  البترولية
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بعد حقبة طويــلة من العتماد على م�ضادر الطاقة التقليدية 
مثل البرتول والغــــاز والفحم وغريهــــم, ظهــــر ما ي�ضمى الطاقة 
املتجددة اأو النظــــيفة, وهي املنتجــــة من  م�ضادر  طبيعية  ك�ضوء 
 ال�ضم�س والرياح وغــــريها. وككل جــــديد اختلفت الآراء  ب�ضاأنها, 
ما بني موؤيد ومعار�س لها, وكٌل يعــــدد  اأ�ضبابه . واجتهت اململكة 
لال�ضتفادة  من الطاقــــة املتجــــددة  وو�ضــــعت خطــــًطا طمــــوحة 
لذلك, رغبة منها يف عدم العتماد  على مــــ�ضدر واحد  للطاقة, 

ولالإ�ضهام يف احلفاظ على البيئة, وتقليل ن�ضب التلوث.
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د. يحيى بن عبداهلل ال�سمعان

�سلطان الفهد

54

ح�ضاب املجل�س يف تويرت
@ShuraCouncilـSA

الدراسة

تف�ضل املوؤ�ضـ�ضـــات لعـــدة اأ�ضبـــاب قـــد تبدو للوهـــلة الأوىل اأنها 
بديهيات ومعروفة للكثريين, ولكن متابعة ن�ضوء وتطـــور املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغيـــرة النا�ضـــئة على مـــدى مـــن الـــزمن وا�ضتخـــال�س بع�س 
املعلومات الأ�ضا�ضيـة عن حياة املوؤ�ض�ضـــة اأظهـــرت وجود اأ�ضباب مل 
تكن يف احل�ضبـــان, اأو انخـــفا�س اأهمـــية بع�س الأ�ضـــباب التقليدية 

للف�ضل, اأو ارتفاع اأهمية اأ�ضباب كانت تعد غري مهمة.
ات�ضح ذلك من خالل درا�ضة �ضمـــلت اأكرث من اأربعمائة موؤ�ض�ضة 
نا�ضئة و�ضغرية ومتو�ضطة منذ �ضنـــة 2009, وملـــدة اأربـــع �ضنوات, 

بهدف التعرف على اأ�ضباب ف�ضل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية يف اململكة.
توجد عـــدة تعريـــفات لف�ضل املوؤ�ضـــ�ضات ولعل اأف�ضـــل تعريـــف 

يتنا�ضب مع حال املوؤ�ض�ضـــات ال�ضعوديـــة.

مسيرة فشل المؤسسات الناشئة في المملكة

لتوفر مصادرها في المملكة على مدار العام

الطاقة المتجددة في المملكة.. فتح آلفاق بيئة 
نظيفة وتخفيف االعتماد على الطاقة التقليدية
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�سدر اأمر ملــــكي باختــــيار �ساحــــب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وليًا للعهد, وتعـيني �سموه نائبًا 
لرئي�س جمل�س الـوزراء مع ا�ستـــمراره وزيـــرًا للدفـــاع, وا�ستمراره 

فيما كلف به من مهام اأخرى.
وفيما ياأتي ن�س االأمر امللكي:

الرقم : اأ / 255
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ

�سعود ملك  اآل  �سلمــان بن عبدالعزيز  نحـــن  بعون اهلل تعاىل 
اململكـة العربيـــة ال�سعوديـــة بنـــاًء على ما اطـــلع علـــيه اأعـــ�ساء 
هيئـــة البيعـة من مربرات وتاأييد اأع�ساء هيئة البيعة باالأغلبية 

العظمى وذلك باأغلبية ) 31 ( من ) 34 (.
وعماًل بتعاليم ال�سريعـــة االإ�سالمية فيما تق�سي به من وجوب 
االعت�ســــــام بحبـــل اهلل والتعـــاون على هـــداه, واحلـــر�س عـــــلى 
االأخذ باالأ�سباب ال�سرعية والنظامية, لتحقيق الوحدة واللحمة 
الوطنية والتاآزر على اخلري, وانطـــالقًا من املبادئ ال�سرعية التي 
ا�ستقر عليها نظام احلكم يف اململكـــة العربية ال�سعوديــة, ورعاية 
لكيان الدولة وم�ستقبلها و�سمانًا - بعون اهلل تعاىل - ال�ستمرارها 
على االأ�س�س التي قامت عليها خلدمـــة الديـــن ثم البالد والعباد, 

وما فيه اخلري ل�سعبها الويف.

وبعد االطـــالع على النظـــام االأ�ســـا�سي للحكم, ال�سادر باالأمر 
امللكي رقـــم )اأ/90( بتاريـــخ 1412/8/27هـ وبعــد االطالع على 
نظام هيئة البيعـــة ال�ســـادر باالأمـــر امللكي رقم )اأ/135( بتاريخ 

1427/9/26هـ.
وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/52( بتاريخ 1436/4/3هـ.
وبعـــد االطـــالع عـــلى االأمـــر امللـــكي رقـــم )اأ/160( بتـــاريخ 
10/ 1436/6هـ, واملوؤيـــد من االأغلبية العظمى من اأع�ساء هيئة 
البيعة الختيار �ساحب ال�سمـــو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود ليكون وليًا لويل العهد.
وبناًء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

اأمرنا مبا هو اآت :
اأواًل : يعفى �ساحـــب ال�سمـــو امللكــي االأمـــري حممـــد بن نايف 
بن عبدالعزيز اآل �سعود من والية العهد, ومن منـــ�سب نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ومن�سب وزير الداخلية.
ثانيًا : اختيار �ساحب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وليًا للعهد, وتعيـــني �سمـــوه نائبًا لرئي�س 
جمل�س الوزراء مع ا�ستمراره وزيـرًا للدفـــاع, وا�ستمراره فيما كلف 

به من مهام اأخرى.
 ثالثًا : يبلغ اأمرنـــا هـــذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.
                �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

كما �سدر اأمر ملكي بتعديـــل الفقـــرة ) ب ( مـــن املادة اخلام�سة 
من النظام االأ�سا�سي للحكم, فيما يلي ن�سه:

الرقم : اأ / 256
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ

 بعـــون اهلل تعاىل نحـــن �سلمـــان بـــن عبـــدالعزيز اآل �سعـــود
مـــلك اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة بعـــد االطـــالع على النظام 
االأ�ســـا�سي للحكـــم, ال�ســـادر باالأمـــر امللكــي رقـــم )اأ/90( بتاريخ 

8/27 /1412هـ.
وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة ال�سادر باالأمر امللكي رقم 

)اأ/135( بتاريخ 1427/9/26هـ.
وبناًء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

اأمرنا مبا هو اآت :
اأواًل : تعـــدل الفقـــرة )ب( مـــن املـــادة اخلـــام�سة من النظام 
االأ�سا�سي للحكم لتكون بالنـ�س االآتي: “ يكـــون احلكـــم يف اأبـــناء 
امللك املوؤ�س�س عبدالعـــزيز بن عبـــدالرحـــمن الفيـــ�سل اآل �سعود 
واأبناء االأبناء , ويبايع االأ�سلح منهم للحكم على كتاب اهلل تعاىل 
و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليـــه و�سلم. وال يـــكون من بعد اأبناء امللك 

املوؤ�س�س ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية امللك املوؤ�س�س«.
 ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�ســـة العتـــماده وتنفيذه.
                                                                �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

بأمر ملكي.. اختيار سمو األمير محمد بن سلمان
وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
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تلقى �ســــاحب ال�ســـمو امللكـــي االأمـــري حممـــد بن �ســـلمان بن 
عبدالعزيز املبايعة ولًيا للعهد على كتاب اهلل و�سنـــة ر�سوله �سلى 
اهلل عليه و�سلم, من اأ�سحاب ال�سمو امللكي االأمراء, و�سماحة مفتي 
عام اململكة, ومعايل رئي�س جمل�س ال�سـورى, واأ�سحـــاب الف�سيلة 
العلماء وامل�سايـــخ, واأ�سحـــاب املعايل الوزراء, وكبار امل�سوؤولني من 
مدنيــني وع�سكريني, وجموعـــًا غفـــرية مـــن املواطـــنني, يتقدمهم 
�ساحب ال�سمو االأمري بندر بن حممد بن عبدالرحـــمن, و�ساحب 
امل�ست�سار  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداالإله  االأمري  امللكي  ال�سمو 
اخلا�س خلادم احلرمني ال�سريفني, و�ساحب ال�سمو االأمري خالد بن 
فهد بن خالد, و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري مقـــرن بن عبدالعزيز 

اآل �سعود, وذلك م�ساء اليوم يف ق�سر ال�سفا مبكة املكرمة.
وقد األقى �ضماحة مفتي عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث 
... التالية  الكلمة  ال�ضيخ  اآل  ال�ضيخ عبدالعزيز بن عبداهلل  والإفتاء   العلمية 
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم, احلمد هلل رب العاملني, و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك 
على عبد اهلل ور�ضوله حممد وعلى اآله واأ�ضحابه اأجمعني وبعد, �ضاحب ال�ضمو 

امللــــــكي الأمري حمــــمد بن �ضلــــمان بن عبدالعزيز وفقه اهلل, ال�ضالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته, اأو�ضيك يا اأبني بتقوى اهلل يف �ضريتك وعالنيتك فاإن 
يف تقواه �ضبب يف جناة الأولني والآخرين, “ ولقد و�ضينا الذين اأوتوا الكتاب 
من قبلكم اأن اتقوا اهلل “ تقوى اهلل تعتمد على طاعة اهلل واجتناب معا�ضي 
اهلل, والعدل والإن�ضاف, وك�ضف اأمور الرعية, فال �ضك اأنها م�ضوؤولية ج�ضيمة 
املهمة  هذه  يف  له  عونًا  لتكونوا  احلرمني  خادم  اختاركم  وقد  جدًا  وثقيلة 
اإن�ضان م�ضوؤول عن رعيته,  اأنف�ضنا, فكل  العظيمة واجل�ضيمة, فلنتق اهلل يف 
فهذه البالد العظيمة ينبغي املحافظة على كيانها ل من حيث الدين ول من 
الأمن واحلياة. الأمن ول من حيث الأخالق والقت�ضاد ول من حيث   حيث 

بيننا  وتنا�ضح  كلمتنا  واجتــــماع  قلوبنا  وتاآلف  لنا  �ضالح  ل  املواطنون  اأيها 
اجلاهل ين�ضح والغائب ينبه, فيجب علينا اأن نكون يدًا واحدة يف هذه البالد 
املباركة لنحميها من كيد الكائــــدين فاإنها م�ضتهدفة كل ا�ضتهداف ملا فيها 
 من اخلري العظيم والكبري, لنــــكون يدًا واحــــدة اإن �ضاء اهلل و�ضفًا واحدًا.

وفق اهلل اجلميع ملا يحــــبه وير�ضــــاه, ونبايعــــك على كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم.

سمو ولي العهد يتلقى البيعة من األمراء
والعلماء والمواطنين
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اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  بارك 
املجل�س  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمه  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
ومن�سوبيه االأمر امللكي الذي اأ�سدره خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�ساحب  باختيار  اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وليًا 

للعهد, وتعيني �سموه نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للدفاع .
هذا  �ضدور  على  ال�ضعودي  ال�ضعب  �ضحفي-  ت�ضريح  -يف  معاليه  وهناأ 
من  به  تق�ضي  فيما  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  تعاليم  راعى  الذي  الكرمي  الأمر 
الأخذ  على  واحلر�س  هداه,  على  والتعاون  اهلل  بحبل  العت�ضام  وجوب 
والتاآزر  الوطنية  واللحمة  الوحدة  لتحقيق  والنظامية  ال�ضرعية  بالأ�ضباب 
على اخلري, منطلقًا من املبادئ ال�ضرعية التي ا�ضتقر عليها نظام احلكم يف 

اململكة العربية ال�ضعودية.

واأ�ضاد بالنظرة احلكيمة خلادم احلرمني ال�ضريفني التي راعت منذ اليوم 
اهلل  -بعون  �ضمانًا  وم�ضتقبلها,  الدولة  كيان  اململكة  احلكم يف  لتوليه  الأول 
تعاىل- ل�ضتمرارها على الأ�ض�س التي قامت عليها خلدمة الدين ثم الوطن 
واملواطنني, موؤكدًا اأن ما ا�ضطلعت به هيئة البيعة من مهام ج�ضيمة اأ�ضهمت 
وفق  املالكة,  الأ�ضرة  اأفراد  بني  احلكم  مقاليد  انتقال  �ضال�ضة  تر�ضيخ  يف 
منظومة د�ضتورية, وعلى مبداأ ال�ضورى الذي ترتكز عليه �ضيا�ضة هذه البالد 
منذ اأن وحد اأركانها املوؤ�ض�س امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه- حينما اتخذ 

ال�ضورى منهجًا يف احلكم.
ورفع معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى التهنئة ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
وليًا  باختياره  اإياه خادم احلرمني  اأولها  التي  الثقة  �ضلمان على  بن  حممد 
للعهد وتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للدفاع داعيًا اهلل عز وجل 

اأن يوفقه خلدمة دينه ومليكه ووطنه.
وقال معاليه اإن »اختياٌر الأمري حممد بن �ضلمان وليًا للعهد اختيار موفٌق 
و�ضائب وثقٌة يف حملها لرجٍل قيادي ميلك �ضدادًا يف الراأي ووفاًء واإخال�ضًا  
التطلعات  وحتقيق  التحديات  ملواجهة  والعباد,  البالد  م�ضلحة  يف  وي�ضب 
ومواكبة املتغريات,والعمل اجلاد يف املرحلة القادمة -باإذن اهلل تعاىل- وفق 

ما خططته الدولة للم�ضتقبل من خالل روؤية اململكة 2030«.
بذلها  التي  الكبرية  باجلهود  ال�ضيخ  اآل  اهلل  عبد  الدكتور  معايل  ونوه 
اإبان توليه من�ضب ويل العهد ونائب  الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الوزراء ووزيًر الداخلية يف حتقيق الأمن وحماية الوطن واأهله 
الذين  واملنحرفة  ال�ضالة  الأفكار  لأ�ضحاب  الت�ضّدي  يف  متثل  وممتلكاته 
يريدون زعزعة اأمن هذه البالد وتفريق جماعتها ووحدتها من خالل الأعمال 
الإرهابية والإجرامية, منوهًا مببايعة الأمري حممد بن نايف ل�ضمو ويل العهد 
يف �ضورة جت�ضد تالحم هذه الأ�ضرة الكرمية وحر�ضها على اجتماع الكلمة 
ووحدة ال�ضف والتاآزر على اخلري وهو ما ا�ضتقر عليه نظام احلكم يف اململكة 

منذ اأمد بعيد. 
واختتم معاليه ت�ضريحه �ضائاًل املوىل القدير اأن يحفظ خادم احلرمني 
ال�ضريفني ويوفقه لكل خري, واأن يوفق �ضمو ويل العهد لكل ما فيه م�ضلحة 
البالد والعباد واأن يدمي اهلل على اململكة و�ضعبها الأمن وال�ضتقرار اإنه ويل 

ذلك والقادر عليه.

رئيس مجلس الشورى يبارك اختيار األمير
محمد بن سلمان وليًا للعهد
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اأ�ساد معــايل نائب رئــــي�س جمــــل�س ال�سورى الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري ب�سدور اأمر خادم احلرمني ال�سريفــــني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- باختيار �ســــاحب ال�ســــمو 
امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود وليًا للعهد 

نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للدفاع.
ورفع معاليه -يف ت�ضريح �ضحفي- التهنئة ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
حممد بن �ضلمان على هــــذه الثقــــة الغالية من قبل امللك املفدى والتي اأيدها 
يوؤكد  مما  البيعة  هيئة  اأع�ضاء  الأمــراء  امللكي  ال�ضمــــو  اأ�ضــــحاب  من   31
تالحــــم هذه الأ�ضرة وتعا�ضدها ملا فيه خري اأبناء اململكة العربية ال�ضعودية. 
بن  حممد  الأمري  اأن  ال�ضـــورى  جمــــل�س  رئيــــ�س  نائــــب  معايل  واأكد 
�ضلمــــان ي�ضــــتهر بحر�ضه وجناحاته يف م�ضوؤولياته ال�ضابقة, والقيـــام على 
اأداء الأمانــــة واللتــــزام بواجباته وخالل م�ضوار امل�ضوؤوليات التي تقلدهــــا 
اأثرًا طيبًا ومكانة خا�ضة لدى املواطنــــني وبرهن على  �ضمــــوه فــــاإنه تــــرك 

اأنه �ضخ�ضية قيادية حتر�س على الأداء والتطوير باإخال�س.
حممد  الأمري  باختيار  امللــــكي  الأمــــر  هــــذا  �ضــــدور  اأن  معاليه  واعترب 
بن �ضلمان وليًا للعهد اإحدى ال�ضواهد التي تدل على حر�س خادم احلرمني 
البــــالد  هذا  وا�ضتقرار  لأمن  حتقيقًا  اململكة  يف  احلكم  لإر�ضاء  ال�ضريفني 
من  املزيــــد  ينتظره  الوطن  اأن  مواطنيها,موؤكدًا  ومكانة  مكانتهــــا  ورفعــــة 
الرقي يف ظل قــــيادة �ضابة يتكاتف اجلميع حولها للو�ضول اإىل م�ضتقبل زاهي 
يف وطــــن اآمــــن يتنامى ويتطور م�ضتندًا على ثوابت هذه البــــالد من حتكــــيم 

ال�ضــــريعة الإ�ضالمية الغراء وعلى عمق ح�ضاري متجذر عرب التاريخ. 
و�ضاأل املوىل القدير اأن يوفــــق خــــادم احلـرمني ال�ضريفني لكل خري واأن 
اأن يعــــني �ضاحب ال�ضمــــو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان وي�ضدد خطــــاه واأن 

يدمي على بالدنا نعمة الأمن والأمان انه ويل ذلك والقادر عليه.

رفع معـــــايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�ســــورى الدكــــتور يحيى 
بن عبــد اهلل ال�سمــــعان التهنئــــة مبنا�سبــــة �ســــدور اأمر خــــادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه 
اهلل- باختيار �ساحــــب ال�سمــــو امللــــكي االأميــر حممد بن �سلمان 
بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء 

وا�ستمراره وزيرًا للدفاع. 
امللكي  الأمر  هذا  اأن  املنا�ضبة-  بهذه  �ضحفي  ت�ضريح  -يف  معاليه  واأكد 
الكرمي الذي جاء بتاأييد كبري من هيئة البيعة يعد نقلة كبرية يف تثبيت نظام 
احلكم يف اململكة ودعامة اأ�ضا�ضية حلفظ م�ضتقبلها واأمان �ضعبها الذي ي�ضع 

ثقته يف ولة الأمره, متطلعًا مل�ضتقبل تتعزز فيه التنمية والعي�س الرغيد.
بن  حممد  الأمري  تعيني  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  م�ضاعد  معايل  واعترب 
�ضلمان وليًا للعهد باإنه ر�ضالة وا�ضحة على ا�ضتقرار اململكة ور�ضوخ موؤ�ض�ضة 
وجود  يف  تتمثل  والتي  الدينية  مل�ضوؤولياتها  واعية  اململكة  واأن  فيها,  احلكم 
عن  ف�ضاًل  اقت�ضادية  كقوة  ولأدوارها  اأرا�ضيها  على  ال�ضريفني  احلرمني 
مكانتها ال�ضيا�ضية الكربى حيث اأ�ضبحت الريا�س حمطة مهمة لقادة وزعماء 

العامل واأن مواقفها موؤثرة على كافة الأ�ضعدة واملحافل الدولية.
واأ�ضار معايل الدكتور يحيى ال�ضمعان اإىل البيئة املعرفية التي ن�ضاأ فيها 
�ضمو الأمري حممد بن �ضلمان وقربه من رجل القيادة الأول خادم احلرمني 
واملعرفة  القيادة  �ضفات  اأك�ضبته  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
يف  الأثر  له  كان  مما  ال�ضعودية,  العربية  للمملكة  والتطور  النمو  مبتطلبات 
تكوين �ضخ�ضية �ضموه اإذ اأر�ضى برنامج التحول الوطني 2020 واختط روؤية 
ب�ضائر اخلري يف  امل�ضتقبل يحمل -باإذن اهلل-  اأن  اإىل  اململكة2030, م�ضريًا 

ظل هذه القيادة التي تعمل بحر�س على حتقيق تطلعات مواطنيها. 
ودعا معاليه -يف ختام ت�ضريحه- اهلل �ضبحانه وتعاىل باأن ي�ضدد خادم 
احلرمني ال�ضريفني واأن يوفق �ضمو ويل العهد لكل خري واأن يدمي على بالدنا 

اأمنها واأمانها.

د. الجفري : الوطن ينتظره المزيد
من الرقي في ظل قيادة شابة

د. الصمعان : اختيار األمير محمد بن 
سلمان وليًا للعهد ترسيخ لمؤسسة 

الحكم واستقرار المملكة
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عقد جملـــــ�س ال�ســـورى جل�ســـته العاديـــة ال�ساد�سة والثالثني 
من اأعمال ال�سنة االأوىل للدورة ال�سابعـــة يوم االأربعـــاء املـــوافق 
1438/8/14هـ برئا�سة معـــايل رئي�س املجـــل�س ال�سيـــخ الدكتور 
عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ســـيخ وبح�سور معايل وزير 
ال�سوؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز 

بن حممد اآل ال�سيخ.
ويف بدايــة اجللــ�سة رحب معايل الرئي�س مبعايل وزير ال�سوؤون 
االإ�سالميــــــة والدعــوة واالإر�ســاد م�ســريًا اإىل اأن هــــذه اللقــاءات 
واحلوارات هدفها التعــاون بني جميع اأجهزة الدولة على خمتلف 
م�ستوياتهــــا, وفـقًا لتوجيــهات خــادم احلــرمني ال�ســريفني املـــلك 
بهذه  للو�سول  اهلل-  -حفظــه  �سعــود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمـــان 
البالد املباركة اإىل اأف�سل امل�ستويـــات مـــوؤكدًا اأن هــــذه اللقاءات 
ُتظـــهر جـــوانب للم�سوؤول قد ال يكون قد اطلـــع عليهـــا, اأو جتيب 

عن ا�ستف�سارات لدى بعــ�س االأعـــ�ساء عــن جـــوانب مل يحـــ�سلوا 
على املعلـــومات التي تخ�سها, باالإ�سافة اإىل معــلومات جديدة قد 

ُتطرح يف مثل هذا اللقاء.

وزير الشؤون اإلسالمية تحت قبة الشورى:

المملكة تستمد قوتها وريادتها للعالم اإلسالمي من وجود الحرمين الشريفين
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واأ�ضاف معاليه اأن اململكة اأعزها اهلل اهتمت ومنذ اإن�ضائها على يد جاللة 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �ضعود طيب اهلل ثراه وحتى هذا العهد 
ال�ضريعة  به  تاأتي  ما  وتبنت  الإ�ضالمية,  ال�ضريعة  مع  يتفق  ما  بكل  امليمون 

الإ�ضالمية ومبا ي�ضلح  �ضاأن الوطن ويرفع �ضاأن املواطن.
والإر�ضاد من  والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  معاليه مبا حققته  ونوه 
قفزات عديدة يف جمال عملها يلم�ضها اجلميع يف جميع اأنحاء اململكة, موؤكدًا 
باأن هذا العمل الكبري املمتد ي�ضتلزم معه التعاون بني املجل�س والوزارة مبا 

ي�ضهم يف تعزيز الإيجابيات ومعاجلة اأوجه الق�ضور اإن وجدت.
عن  والإر�ضاد  والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزير  معايل  عرب  جانبه  من 
جمل�س  جل�ضة  حل�ضور  �ضعادته  وعن  ال�ضورى,  جمل�س  رئي�س  ملعايل  �ضكره 
ال�ضورى, منوهًا مبا يحظى به جمل�س ال�ضورى من ثقة لدى القيادة الر�ضيدة 
اأهله  مبا  متخ�ض�ضة  وخربات  ونظامي  علمي  ثقل  من  ميثله  ملا  واملواطنني 

لدعم جهود الدولة يف الداخل واخلارج.

قد  ال�ضيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  معايل  برئا�ضة  ال�ضورى  جمل�س  اأن  واأكد 
خطى خطوات وا�ضعة بلجانه املتخ�ض�ضة اأثمرت عن تطوير اأعمال الوزارات 
باهتمام  تنظر  الوزارة  اأن  اإىل  م�ضرًيا  احلكومية,  والقطاعات  عام  ب�ضكل 
وتقدير اإىل كل ما يقدمه املجل�س من مالحظات ومقرتحات وتاأخذها بعني 

التقدير والهتمام.
بعد ذلك عر�س معايل وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد اأمام 

املجل�س اإجنازات الوزارة احلالية وا�ضرتاتيجيتها امل�ضتقبلية.
وبني معاليه اأن وزارته تبحث وت�ضعى دومًا عن كيفية الإم�ضاك بالريادة 
العربية  اململكة  متتلكها  التي  القوة  م�ضادر  من  وال�ضتفادة  الإ�ضالمية 

ال�ضعودية والتي توؤهلها لأن تكون يف مقدمة الدول ذات الريادة والقوة .
واأ�ضار يف هذا الإطار اإىل ما متتلكه اململكة العربية ال�ضعودية من عنا�ضر 
احلرمني  وجود  راأ�ضها  وعلى  الإ�ضالمية  بالريادة  الفوز  من  متكنها  مهمة 
قوة  مينحها  ذلك  اأن  واأكد  املنورة,  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  ال�ضريفني 
بعده  ياأتي  مهم  كعن�ضر  األإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  عليه  تعول  ا�ضرتاتيجية 
عن  اأهمية  يقل  ل  ثالث  كعن�ضر  القت�ضادية  والناحية  ال�ضعودي,  املواطن 

�ضابقيه.

وقال معايل ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ: اإنه من هذا املنطلق حتر�س الوزارة 
على اأن تكون موؤ�ض�ضة دائمة ل�ضتدامة قوة اململكة العربية ال�ضعودية جاذبة 

الإ�ضالمية  الكبرية لقوتها  املكانة  وباإعطائها  للعامل من خالل مكة واملدينة 
وريادتها العلمية.

واأ�ضاف: اإن خطط الوزارة يف العامل الإ�ضالمي قائمة على هذا الأ�ضا�س 
مع  قوية  ج�ضور  لبناء  والعمرة  باحلج  خمت�ضة  وبرامج  خطط  خالل  من 
املوؤثرين يف العامل الإ�ضالمي , ومن خالل برامج اأخرى لالت�ضال كمكافحة 
الإرهاب واحلوار مع العامل واحل�ضارات وامل�ضاركة يف الأعمال الإن�ضانية ملد 
تقوم  الداخل  الوزارة يف  اأن خطط  اإىل  معاليه  واأ�ضار  اجل�ضور مع اجلميع, 
على الهتمام بال�ضريعة والعقيدة والعبادات وتنوير النا�س من خالل اخلطب 
واملحا�ضرات والدرو�س وطباعة امل�ضحف ال�ضريف وترجمة معانيه , وكذلك 
ونبذ  واملواطنة  النتماء  حتقيق  خالل  من  تفتيته  ودرء  املجتمع  ا�ضتقرار 

الكراهية وبث املحبة بني اأفراد ال�ضعب ال�ضعودي .
الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  جلنة  لرئي�س  املجال  الرئي�س  معايل  اأتاح  ذلك  بعد 
والق�ضائية باملجل�س الأ�ضتاذ عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�ضى لعر�س اأ�ضئلة 
وا�ضتف�ضارات اأع�ضاء اللجنة, واأ�ضئلة املواطنني, حيث نوه اأع�ضاء اللجنة يف 
والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  تبذلها  التي  اجلبارة  باجلهود  �ضوؤالهم 
عن  وت�ضاءلوا  التقدير,  ت�ضتحق  جهود  وهي  واخلارج,  الداخل  يف  والإر�ضاد 
ما اإذا كان لدى  الوزارة ا�ضرتاتيجية حمددة, واأهداف مركزة قابلة للقيا�س 
احلكومية  و�ضبه  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  جهود  فيها  جتتمع  بحيث  والتقومي, 
وذات  وموؤثرة  جذابة  واأدوات  بطرق  املبداأ  هذا  وتن�ضيط  لتفعيل  ال�ضعودية 

جدوى ملمو�ضة؟.
واأجاب معايل ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ قائاًل: اإن الوزارة لها ا�ضرتاتيجية 
الوزارة,  الوزارة حدد عنا�ضر عمل  به  اأُن�ضئت  الذي  امللكي  والأمر  حمددة, 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  وزارة  هي  والوزارة  لالأهداف,  العامة  الأطر  وهي 
امل�ضاجد  اأن  الوزارة, رغم  م�ضمى  ُيذكر يف  وامل�ضجد مل  والإر�ضاد,  والدعوة 
من اخت�ضا�س الوزارة, واإمنا كان مذكوًرا �ضابًقا )وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
هو  الأوقاف  يف  عن�ضر  اأهم  اأن  باعتبار  والإر�ضاد(,  والدعوة  والأوقاف 
ب�ضلة  يتعلق  ما  امللكي  الأمر  يف  كما  الإ�ضالمية  بال�ضوؤون  وتعنى  امل�ضجد. 
الوزارة بالعامل يف ال�ضاأن الإ�ضالمي, والدعوة والإر�ضاد اأُ�ضيفتا اإىل الوزارة؛ 

حيث كانا يف ال�ضابق يتبعان الرئا�ضة العاملة لالإفتاء والبحوث العلمية.
نفو�س  يف  الإميان  لتثبيت  و�ضعت  الوزارة  ا�ضرتاتيجية  اإن  واأ�ضاف:    
املتعلقة  العنا�ضر  للحكم يف  الأ�ضا�ضي  النظام  عليه  ن�س  ما  وتقوية  النا�س, 
يتعلق  ما  اأما  اخت�ضا�ضاتها.  يف  داخل  هو  فيما  اأو  الإ�ضالمية,   ال�ضوؤون  يف 
وبرامج,  اأهداف,  فله  بالعامل,  و�ضلته  ون�ضره,  ال�ضريف  امل�ضحف  بطباعة 
ففي  للقيا�س,  اآلية  وجود  اإىل  الآن  ت�ضعى  والوزارة  خا�ضة.  وا�ضرتاتيجيات 

الوزارة تأخذ كل ما يقدمه المجلس 
من مالحظات ومقترحات بعين 

التقدير واالهتمام

تحرص الوزارة على أن تكون مؤسسة 
دائمة الستدامة قوة المملكة 

وريادتها لألمة اإلسالمية

من خطط الوزارة تحقيق االنتماء 
والمواطنة ونبذ الكراهية
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املا�ضي كـــان القـــيا�س النظـــري باعـــتبار كثـــرة امل�ضتـــفيدين, وتـــم قيـــا�س 
باآلية  اأن احلـــ�ضور وال�ضتجابة عالية, والآن نطمح  بع�س الربامج, ووجدنا 

علمية للقيا�س.
وجاء يف �ضوؤال اآخر للجـــنة: اإن روؤيـــة اململـــكة 2030 تعد خارطة طريق 
تف�ضيلية مل�ضتقبل اململكة القت�ضادي, وال�ضـــيا�ضي, والجتماعي, وهي اليوم 
واأهدافًا  جوانب  وتت�ضمن  احلكومية,  لالأجهزة  الأ�ضا�ضية  املرجعية  مبثابة 
متقاطعة مع اأعمال وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد, فهل اأعادت 
اأكرث  واأهـــدافها مبا يجعلها  ون�ضـــاطاتها,  ا�ضرتاتيجيتها,  النظر يف  الوزارة 
تناغًما مع روؤية 2030, ومبا يعزز دورها يف حتقيق اأهداف الروؤية؟ وما هي 

اأبرز مبادرات الوزارة يف هذا الجتاه؟.

 واأجاب معاليه بقوله: اإن روؤية اململكة 2030 روؤية طموحة, وكل خمل�س 
للوطن يرى اأنه من الواجب عليه اأن يكـــون م�ضـــاهًما يف اإجناح هذه الروؤية؛ 
لأنها م�ضتملة على عنـــا�ضر التقـــدم والقـــوة, وخـــدمة الإن�ضـــان ال�ضـــعودي, 
وا�ضتقرار املجتمع, وبقـــاء قـــوة املجتمـــع يف التزامه بدينه, وقيمه, وثقافته, 

وارتباطه باحل�ضارة الإ�ضالمية.

اإ�ضافــــــة اإىل التـــحديث امل�ضتـــمر يف الدولـــة, وخـــا�ضـــة يف القطـــاعات 
القت�ضاديـــة, والثقافية, والعلمـــية, فالوزارة �ضعـــت اأن يكون لها ن�ضيب يف 
حتقيق هذه الروؤية, لذلك اأن�ضاأت اإدارة خا�ضة لتحقيق الروؤية, وهناك جلنة 
فنية من داخل الوزارة وخارجها, وا�ضتعانت الوزارة كذلك بخرباء, و�ضركات 
اللجنة  ويراأ�س هذه  الروؤية,  لتحقيق هذه  برامج حمددة  لو�ضع  متخ�ض�ضة 

املتخ�ض�ضة معايل نائب الوزير.

ثم اأتاح معايل رئي�س املجل�س املجال اأمام وكيل وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
والدعوة والإر�ضـــاد للتطـــوير الدكـــتور �ضـــالح بن اأحـــمد الزهــــــراين ل�ضرح 
اأعمال حتقيق الروؤية يف الوزارة, حيث قال: اإن الفريق املخت�س وال�ضركات 
املتخ�ض�ضة التي تعمل نعه يقومون بجهد بارز يف م�ضاألة اخلطط ال�ضرتاتيجية 
واملتوائمة مع روؤى جمل�س القت�ضاد والتنمية, وبداأت اللجنة يف حتليل الواقع 
باإن�ضاء ور�س عمل جمـــعت املختـــ�ضني والقـــيادات يف الـــوزارة, وامليدانيني 
وامل�ضاركني من خارج الوزارة لتحديد الأطر ال�ضرتاتيجية املتوائمة مع روؤية 
ا اإعادة قراءة ودرا�ضة  2030, ومع برنامج التحول الوطني 2020 ومتت اأي�ضً
ما ينبغي تغيريه من روؤية ور�ضالة الوزارة ومبا يتــــــواءم مع هذه الروؤية, ثم 
اخلروج لالأهداف ال�ضرتاتيجية التي حتـــقق اختـــ�ضا�ضات الوزارة كجهاز 
تنموي داخل الدولة. كما اأن مرتكزات العمل يف الوزارة قائمة على الكتاب 
وال�ضنة, ثم ميدان الوزارة القائم على امل�ضاجد, ثم ميدان الدعوة والإر�ضاد, 
واأُ�ضيف اإليها ميدان اآخر وهو التميز املوؤ�ض�ضي باعتبارها الديناميكية والآلة 
التي تتما�ضى مع كل اخلطط نحو حتقـــيق الأهـــداف وهــــــذه املرتكـــزات ل 
تت�ضاوى باعتبار ُمطلق, لكن تت�ضاوى باعتبار النظر ال�ضرتاتيجي يف الناحية 

ل.  ر وُتف�ضَّ الت�ضغيلية؛حيث امل�ضادر ُتخدم, وامليادين والو�ضائل ُتطوَّ
وفيما يتعلق بالقراآن وال�ضـــنة اأكـــد الدكـــتور الـــزهراين اأن الوزارة مهتمة 
�ضوؤون  بكافة  الهـــتمام  ثـــم  وتعليًما,  ن�ضًرا  ر�ضوله  و�ضنة  اهلل  كتاب  برعاية 
امل�ضجد التي ت�ضمل تاأ�ضي�ضه, ودوره الدعـــوي واملجتمعي عن طـــريق منوذج 
حوكمة اإداري ومايل. ويف الدعوة والإر�ضـــاد كـــان تعـــريف املرتكـــز بتوعية 
امل�ضلمني باأمور دينهم, ودعوتهم للتم�ضك بالكتاب وال�ضنة وفق منهج ال�ضلف 
ال�ضالـــح, والعنايـــة بتعريف غـــري امل�ضلـــمني بالديـــن الإ�ضالمي, ويف التميز 
فما  وجمرياتها.  الوزارة  عمليات  جميع  يف  والفاعلية  والكفاءة  املوؤ�ض�ضي 
تو�ضلت اإليه الوزارة اإىل هذه اللحظة كان بعد حتديد املرتكزات والتحديات 
الوطنية وال�ضرتاتيجـــية وتتم حوكمتها بناًء على ما لدينا من حوكمة لدى 
املبادرات  ا�ضتجالء  يتم  ثم  وموائمتها مع ذلك,  والتنمية  القت�ضاد  جمل�س 
يف �ضوء ما تبني من نقاط ال�ضعف, والقوة, والفر�س والتحديات خارج نطاق 
الوزارة. والعمل الآن قائم على حترير املبادرات وحوكمتها بناًء على احلوكمة 
يف الوزارة, وللخروج مببادرات وحتديد ميزانيتها ودرا�ضة جدواها. وهذا يف 
طور العمل الآن, كـــما اأن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملني يف الوزارة 
يف جمال التخطيط ال�ضرتاتيجي, والفهم ال�ضرتاتيجي, وفهم الت�ضغيل مبا 

يتالءم مع الروؤية. 

والق�ضائية  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  رئي�س جلنة  الرئي�س من  ثم طلب معايل 
طرح  اأ�ضئلة املواطـــنني التي وردت اإىل املجـــل�س, حـــيث اأجاب معايل وزير 
ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد على �ضوؤال من اأحد املواطنني حول عدم 
ومدى  )تويرت(  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  يف  للوزارة  ر�ضمي  ح�ضاب  وجود 

قوة المجتمع السعودي في
التزامه بدينه وقيمه وارتباطه 

بالحضارة اإلسالمية

الوزارة أنشأت إدارة خاصة لتحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030
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ا�ضتثـــــــــمار الـــوزارة لهـــذه التقنـــيات احلــديثة يف اإي�ضال ر�ضالتها, مو�ضحًا 
باأن الوزارة در�ضت. 

فتح ح�ضـــاب لها يف )تويرت( وكان هناك وجهتا نظر لذلك, وكان مربر 
من اأيد عدم فتـــح ح�ضاب للوزارة باأنه ل ميكن اأن يكون احل�ضاب متميزًا اإل 
اإذا كان تفاعلًيا مع النا�س ويجيب على اأ�ضئلتهم, وبعد درا�ضة جتربة بع�س 
الوزارات التي لها ح�ضابات يف تويرت, كانت الإجابات باأن الوزارة لن تكون 
اأ�ضئـــلة النا�س و�ضكاواهم بعددها ال�ضخم,  قادرة على الإجابة على جمـــيع 
وبخا�ضة فيما يتعلق بامل�ضاجد, لذلك؛ ا�ضتع�ضنا عن هذا باأن يكون للوزارة 
ح�ضاب عرب اأذرعتها, فكل قطاع يف الوزارة له ح�ضاب يف تويرت, واأي برنامج 
تنفذه الوزارة ين�ضاأ له ح�ضاب م�ضتقل, وُتن�ضر فيه اأخبار الوزارة, فا�ضتع�ضنا 
عن ح�ضاب رئي�ضي با�ضم الوزارة اإىل اأذرعها وح�ضابات م�ضاندة تن�ضر فيها 

جميع الأخبار, ونك�ضب العن�ضر الإيجابي.

واإجابة على ت�ضاوؤل اأحد املواطنني بخ�ضو�س وجود بع�س البطء يف منح 
ف�ضوحات الدرو�س واملنا�ضط ال�ضرعية قال ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ: اإن هذا 
ف�ضح  اأن  وال�ضبب  الوزارة,  فروع  بع�س  يف  ولعله  عاًما,  لي�س  لكنه  �ضحيح 
املنا�ضط الدعوية له �ضروط وا�ضحة, وبينة عملتها الوزارة منذ عدة �ضنوات, 
ويجري بها يف العمل الدعوي والعمل يف امل�ضاجد, وان�ضبطت بها امل�ضاركات 

فًتا  ل  الأن�ضطة.  هذه  ُتطرح يف  التي  والأ�ضئلة  وامل�ضاركة  املو�ضوع  من حيث 
النظر اإىل اأن التاأخري يرجع اإىل  عدم اللتزام باإجراءات الوزارة و�ضروطها 
الت�ضـــاهل حتـــى  تريـــد  ل  فــــــهي  الــــــدعــــــوي,  احلــــــراك  تـــ�ضــــــبط  التي 
ل يكون هناك انفالت, فلم يعد هناك موؤاخذات على املحا�ضرات واخلطب 

والأن�ضطة الدعوية.
وت�ضاءل اأحد املواطنني عن تاأخر الوزارة  يف تفعيل قرار جمل�س الوزراء 
رقم )144( وتاريخ 1425/5/3ه, ون�ضه:« ُين�ضاأ �ضندوق وقفي بح�ضاب موحد 
امل�ضاجد  لعمارة  يخ�ض�س  والإر�ضاد  والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  يف 
و�ضيانتها وت�ضغيلها, وميول من تربعات اأهل اخلري واأوقافهم, ومن الأوقاف 
واأجاب  ذلك؟  يف  اجلديد  فما  بذلك«؛  واقفها  �ضروط  ت�ضمح  التي  الأخرى 
وكالتها  خالل  ومن  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  اإن   : قائالاَ ال�ضيخ  اآل  الوزير 
ل�ضوؤون الأوقاف - ملا كانت تتبع وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف والدعوة 
الوكالة �ضناديق وعددها حوايل  الوزارة عرب  والإر�ضاد يف حينه - �ضممت 
و�ضندوق  الكرمي,  للقراآن  �ضندوق  منها:  ال�ضناديق,  من  نوًعا  ع�ضر  اثني 
للم�ضاجد, و�ضندوق تعليمي وغريها.  وجرت عليه حوكمة وكان لكل �ضندوق 
والإجراءات  حوكمة,  له  ُيعمل  وكيف  ال�ضندوق,  باإجراءات  خا�س  جمل�س 
تبنت  والوزارة  الأوقاف,  وكالة  يف  للم�ضاجد  وقفي  �ضندوق  فهو  الأخرى؛ 
ذلك ليكون رافًدا من روافد الوزارة. يف ذلك احلني جاءت فكرة اإن�ضاء هيئة 
الأوقاف, �ضنة 1426ه و�ضدر اإقرارها من جمل�س ال�ضورى, و�ضدر بها قرار 
وبالتايل  لالأوقاف,  باإن�ضاء هيئة عامة  الوزراء عام 1431هـ, وذلك  جمل�س 
اإن�ضاء الهيئة العامة لالأوقاف.  اأن يتم  جمد كل ما يتعلق بهذا املو�ضوع اإىل 
والوقف اأ�ضا�ضي يف و�ضف امل�ضجد؛ فامل�ضجد اأر�ضه وقف, واأعماله وقف, وكل 

ما يتعلق به وقف.

ال توجد وظائف للداعيات لكن الوزارة 
تتعاون معهن عند الحاجة

شروط صارمة لضبط العمل
الدعوي في الداخل
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    وبنيَّ معاليه اأن امل�ضاجد وما يت�ضل بها من اأوقاف لبد اأن تتبع الوزارة؛ 
لأنها هي جهة الخت�ضا�س. وكون امل�ضجد تابًعا للوزارة واأوقاف امل�ضاجد ل 
تكون تبع الوزارة هذا �ضيوؤدي اإىل خلل يف التطبيق, وتطبيق �ضروط الواقفني, 
انتهت  اإجراءات  هناك  وكانت  ي�ضتحقه.  فيما  الوقف  �ضرف  على  والأمانة 
بامل�ضاجد من  يتعلق  ما  ي�ضحب كل  باأن  تطبيًقا  تنته  قراًرا ومل  �ضهرين  قبل 
وظائف واأوقاف و�ضناديق, واأن يعود من الهيئة العامة لالأوقاف اإىل وزارة 
ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد, واأن تكون هناك وكالة م�ضاعدة ل�ضوؤون 
امل�ضاجد. وهذه ن�ضاأت بقرار من جمل�س الوزراء قبل �ضهرين با�ضم )وكالة 
الوزارة امل�ضاعدة ل�ضوؤون واأ�ضول امل�ضاجد واأوقافها( وبالتايل نحن نطمح من 
لاَ ذلك قريًبا اإن �ضاء اهلل- اأن يعود هذا ال�ضندوق اإىل وكالة  الآن - اإذا ُفعِّ

امل�ضاجد, واأن يفّعل بطريقة �ضحيحة.

وكونها  امل�ضاجد  على  الوزارة  رقابة  عن  املواطنني  لأحد  ت�ضاوؤل  ويف 
رقابة تقليدية, حيث باإمكان الوزارة ال�ضتفادة من التقنية احلديثة يف هذا 
اجلانب, �ضواء يف عمل املراقبني والتوا�ضل الفوري بينهم وبني الوزارة, اأو من 
خالل برامج تطبيقات تف�ضح املجال لإبالغ الوزارة من املواطنني واملقيمني 
نائب  معايل  اأو�ضح  امل�ضاجد.  على  ونواق�س  خمالفات  من  يالحظونه  مبا 
ما  اأن  ال�ضديري  توفيق  الدكتور  والإر�ضاد  والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزير 
يتعلق بالرقابة على امل�ضاجد؛ اتخذت الوزارة م�ضارات متعددة للرقابة على 
امل�ضاجد منها ما يقوم به مراقبو الوزارة, �ضواء املراقبني املوجودين يف ديوان 

الوزارة, اأو يف فروعها يف مناطق اململكة, وحمافظاتها, ومراكزها املختلفة. 
وعلى الرغم من قلة عدد املراقبني الذي ل يتعدى ب�ضع مئات على م�ضتوى 
اململكة ح�ضب املتاح من الوظائف للمراقبني يف جهاز الوزارة, وات�ضاع عدد 
امل�ضاجد’ فقد عملت الوزارة على م�ضارات اأخرى للرقابة على امل�ضاجد منها 
تلقي ال�ضكاوى واملالحظات من املواطنني, وكذلك ما يكتب يف و�ضائل الإعالم 
�ضواء الإعالم التقليدي, اأو و�ضائل التوا�ضل الجتماعي, ويتم التفاعل معها 
الوزارة, ويف  الوزارة وحدات للر�ضد يف خمتلف فروع  ب�ضكل مبا�ضر, فلدى 
ديوان الوزارة العام, ومن خالل التطوير اجلديد للتقنية �ضيكون هناك -اإن 
اإىل  ب�ضكل مبا�ضر  يتقدم مبالحظته  اأن  للمواطن  تتيح  �ضاء اهلل- تطبيقات 
الوزارة, وتتحول اإىل الفرع املخت�س, اأو اجلهة املخت�ضة. وباملنا�ضبة؛ عملت 
الوزارة يف الفرتة الأخرية على و�ضع لوحة يو�ضح عليها رقم هاتف املراقب 
من  كبري  عدد  م�ضوؤول عن  مراقب  كل  لأن  امل�ضجد؛  عن  وامل�ضوؤول  املخت�س 
ب�ضكل يومي, فعن طريق هذا  اإليها  ياأتي  اأن  ي�ضتطيع  وبالتايل؛ ل  امل�ضاجد, 
الرقم اخلا�س واملبا�ضر لهذا املراقب يتم الت�ضال به من قبل املواطنني, اأو 
اأو على ما  اأية مالحظات على امل�ضجد,  اإذا كانت هناك  من�ضوبي امل�ضاجد, 

يقدم فيه من برامج دعوية وتوعوية.
اأ�ضئلتهم على وزير  اأتاح معايل الرئي�س لأع�ضاء املجل�س طرح  بعد ذلك 
ال�ضعدون  اللواء عبداهلل  بداأها  والتي  والإر�ضاد  والدعوة  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
ملواكبة  وتاأهيلهم  اخلطباء  لختيار  امل�ضتقبلية  الوزارة  خطط  عن  مت�ضائاًل 

التحديات, وخا�ضة تر�ضيخ الأمن ؟.
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وال�ضتقرار  الأمن  اإن  قائاًل:  ال�ضيخ  اآل  �ضالح  ال�ضيخ  معايل  اأجاب  وقد 
لي�ضت  فالوزارة  احلا�ضل  هو  وهذا  مطلب,  واحد  كفريق  والعمل  مطلب, 
تكون   - اأحياًنا   - بل  الدولة,  برامج  فاعلة يف جميع  وزارة  بل هي  منعزلة, 
ذات مبادرات كربى يف املقا�ضد ال�ضرعية. وحتقيق الأمن هو اأحد مقا�ضد 
“واهلل  قال:  اأنه  ثبت عنه  و�ضلم  عليه  النبي �ضلى اهلل  لأن  النبوية  الر�ضالة 
�ضنعاء  من  ال�ضعينة  ت�ضري  حتى   الر�ضالة(  )اأمر  الأمر  هذا  اهلل  لُيّتمن 
ت�ضري  الذي  الوارف  الأمن  هذا  فربط  تعاىل”.  اهلل  اإل  تخ�ضى  ل  مكة  اإىل 
فيه بتمام الر�ضالة. لذلك الجتاه الإ�ضالمي احلق واجلهات ال�ضرعية ترى 
اأحد مقا�ضد الر�ضالة النبوية الكبرية, ولذلك  اأن الأمن مطلب وطني, وهو 
اأ�ضا�ضي يف حتقيق  هو من �ضميم العقيدة, ومن �ضميم الدين, بل هو ركن 
مواجهة  برامج  �ضواء  ذلك,  حت�ضيل  يف  متعددة  الوزارة  فربامج  الر�ضالة؛ 
الإرهاب املتنوعة, وبرامج النتماء واملواطنة, وبرامج رفع م�ضتوى اخلطيب 
يف فهم معنى املواطنة, ومعنى التعددية واحلوار, وغريها, كل هذه الربامج 
التعامل مع  اأن  اأن نعرف - كما هو معروف للجميع -  امل�ضتوى, ولبد  لرفع 
الإن�ضان يف رفع مهاراته لي�س بالأمر ال�ضهل؛ فلدينا يف الوزارة ت�ضعون األف 
م�ضجد, وت�ضعون األف اإمام, و�ضبعة ع�ضر األف جامع. مبعنى �ضبعة ع�ضر األف 
خطيب, ول نتوقع اأن يكونوا جميًعا على م�ضتوى واحد, حتى حملة الدكتوراه 
التي  للق�ضية  وا�ضتيعابهم  خمتلًفا,  للواقع  وفهمهم  خمتلفة,  عقلياتهم  جتد 
يدر�ضونها خمتلًفا, واأنتم الآن يف املجل�س الأفكار متباينة, والبع�س ي�ضتغرب 
من البع�س بع�س طروحاته؛ لذا فبناء الإن�ضان مهمة لي�ضت �ضهلة, فمن واقع 
اخلم�ضة  خالل  امل�ضجد  يف  جنحت  الوزارة  اأمانة:  بكل  لكم  اأقول  امل�ضوؤولية 
الإمام  وتوعية  الأولويات,  وترتيب  املفاهيم,  تغيري  يف  املا�ضية  �ضنة  ع�ضر 
بربامج كثرية ومتنوعة. فالبد من ال�ضتمرار يف هذه التوعية, وا�ضتمرار رفع 
املهارات, وا�ضتمرار الختيار اجليد للخطباء, وال�ضتبدال, ل�ضيما اأن عملية 

ا�ضتبدال اخلطباء دائمة عند الوزارة وكذلك الأئمة.
من جانبه طالب ع�ضو املجل�س الدكتور معدي اآل مذهب يف �ضوؤاله بتطوير 
املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد. كما لفت من 
الدعوة  اأ�ضاليب  الدعاة يف اخلارج ل يفرقون يف  اأن  اإىل  النظر  اآخر  جانب 
اإليها؛ فما ي�ضلح لأوروبا قد ل ي�ضلح لأفريقيا.  التي يذهبون  للثقافة  وفًقا 
مقرتحًا اأهمية عمل الوزارة جنًبا اإىل جنب وب�ضكل مكثف مع وزارة اخلارجية 
فيما يتعلق بالدعوة, خا�ضة لتو�ضيح ال�ضورة احلقيقية الو�ضطية لالإ�ضالم, 

وكذلك ما يتعلق مبواجهة الإرهاب والتطرف يف الداخل واخلارج؟.
    وبنيَّ معايل وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية يف جوابه على هذا ال�ضوؤال اأن للوزارة  
موقعان, موقع اإداري, وموقع دعوي ا�ضمه )الإ�ضالم(, وهذا له و�ضعه الذي 
ل ي�ضمله ما تف�ضل به ال�ضائل, لكن موقع وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية - وهو ما 
ذكر فيه ال�ضوؤال- خا�ضع للتطوير والرتتيب. وفيما يتعلق بدعاة الوزارة يف 
اخلارج؛ اأكد معاليه اأنه لي�س للوزارة دعاة �ضعوديون يف اخلارج, اإمنا دعاة 

نطلق عليهم يف الوزارة )مدر�ضني(, وهم يعملون وفق النطاق الذي يعملون 
من  اأكرث  منذ  منظم  وهذا  واإمام,  م�ضجد  فيها  يكون  مدر�ضة  مبعنى  فيه, 
لفلرتة  الإجراءات  من  لكثري  وخ�ضع  التعيني,  ملكية يف  باأوامر  �ضنة  ثالثني 
اأوروبا فلي�س لدينا دعاة فيها, واإن  هوؤلء, و�ضار به مقابالت وت�ضفية. اأما 
وجدوا فهم قلة قليلة بح�ضب طلب جهات خا�ضة يف بريطانيا, فهم فاعلون 
الذين يخاطبون غري  اأما  امل�ضلمني.  حتى مع اجلهات الربيطانية يف خدمة 
امل�ضلمني, فهذا مما ل �ضك فيه لهم موا�ضفات عالية اجلودة, فالوزارة لديها 
الإنرتنت,  على  موقع  وله  املعريف(,  التبادل  )برنامج  ا�ضمه  متميز  برنامج 
بالنا�س,  ال�ضلة  الربامج, وميثل  الوزارة يف مواقعها ح�ضب  اأذرعة  وهو من 
هذا  وهدف  الأوروبية,  اجلامعات  يف  البحث  مراكز  يف  ويعرفونا  لنعرفهم 
الربنامج اأننا نعر�س اأنف�ضنا ك�ضعوديني متوا�ضعني ملعرفة كيف هي النظرة 
لالإ�ضالم والقراآن الكرمي, وللر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم, وي�ضمع منا كيف 
موؤهلون  اأنا�س  لديها  فالوزارة  اخلالدة,  والرموز  املقد�ضات  لهذه  ننظر 

ميار�ضون الدور ال�ضيا�ضي والعقدي, وميثلون الوزارة متثياًل م�ضرًفا ورائًدا.
وجوابًا  على ت�ضاءل ع�ضو ال�ضورى الدكتور نا�ضر املو�ضى عن  اخلطوات 
يف  وال�ضيانة  النظافة  ببند  للعناية  الوزارة  �ضتتخذها  التي  والإجراءات 
اأننا  حلني  الوزارة  لدى  اأن  معاليه  اأو�ضح  اململكة؟  يف  واجلوامع  امل�ضاجد 
نطالب عند املوازنة باملزيد من عقود امل�ضروعات. وبح�ضب القواعد العامة 
مليزانية الدولة ياأتينا الثبات على هذا مع زيادات ب�ضيطة يف بع�س الأعمال. 
اأما احلل الآخر؛ فهناك فكرة لإن�ضاء �ضركة كبرية حكومية متخ�ض�ضة تكون 
م�ضوؤولة عن �ضيانة امل�ضاجد واجلوامع يف اململكة عامة, وبذلك �ضتزيد ن�ضبة 
امل�ضاجد التي ت�ضملها ال�ضيانة �ضنوًيا, ونرجو - باإذن اهلل - اأن تتحقق هذه 

الفكرة.
ولحظ ع�ضو ال�ضورى الدكتور في�ضل اآل فا�ضل يف مقدمة �ضوؤاله اأن لدى 
الوزارة نظام يتيم وهو نظام الأئمة واملوؤذنني وخدم امل�ضاجد, وله اأكرث من 
اأهمية كربى فيما يتعلق بال�ضفافية,  اأن لالأنظمة  )45( عاًما؛ وكما تعلمون 
واحلوكمة, وتفعيل الرقابة, وت�ضاءل عما اإذا كان لدى الوزارة توجًها ملراجعة 
عملية  يف  ت�ضاعد  جديدة  واأنظمة  لوائح  واإ�ضدار  وتطويره,  القائم  النظام 

ال�ضفافية, وتعزز النزاهة والرقابة.
ويف اإجابته ثمن معايل ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ طرح هذا الت�ضاوؤل م�ضريًا 
مرجعية  وجود  ب�ضرورة  مّنا  اإمياًنا  جًدا  ومفيد  الأهمية  غاية  يف  كونه  اإىل 
القيا�س, واحلوكمة.  القائمني, وحتديد  ولوائح, ملحا�ضبة  اأنظمة  للعمل عرب 
اأما بخ�ضو�س نظام امل�ضاجد؛ فالنظام املوجود حالًيا لدى الوزارة هو نظام 
متاأخر بالفعل, والوزارة قدمت نظاًما بدياًل منذ عدة �ضنوات, وهو الآن لدى 
كبري عن  وفيه حتديث  -باإذن اهلل-  قريًبا  يكتمل  اأن  وناأمل  هيئة اخلرباء, 
تارًة ت�ضمى نظاًما, وتارًة ت�ضمى  اأخرى  اأنظمة  ا هناك  اأي�ضً النظام القدمي. 
لئحة, مثل: نظام اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي, وهناك اأنظمة 
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ولوائح ملكاتب الدعوة الرئي�ضة والتعاونية, ون�ضميها تارًة لوائح, وتارًة اأخرى 
ن�ضميها اأنظمة, وهي موجودة كمرجعية لدينا. كذلك لدى جممع امللك فهد 
الدينية خارج  اأن املالحق  به. كما  ال�ضريف نظام خا�س  امل�ضحف  لطباعة 
ونحن  بالأنظمة,  �ضبيهة  وهي  عملها,  كيفية  حتدد  لوائح  ت�ضبطها  اململكة 
ن�ضميها لئحة؛ لي�ضهل ا�ضت�ضدار القرارات. و�ضت�ضعى الوزارة اإىل الأخذ مبا 

تف�ضل به الع�ضو الكرمي م�ضتقباًل.
الدكتورة  ال�ضورى  ع�ضو  اقرتحت  و�ضيانتها  امل�ضاجد  نظافة  �ضاأن  ويف 
مو�ضي اخللف تطبيق نظام اخلدمة املجتمعية؛ بحيث ي�ضدر القا�ضي حكمه 
اإتالف  اأو  مرورية,  املخالفة  كانت  �ضواًء  ال�ضباب,  فئة  من  املخالفني  على 
يراها  التي  باملدة  املخالفني  على  القا�ضي  فيحكم  اإلخ,  عامة..  ممتلكات 
لتنظيف الأماكن العامة, ول يوجد اأ�ضرف من تنظيف امل�ضاجد. وهذا ي�ضهم 

ا من حدة العقاب. يف حل امل�ضكلة, ويخفف اأي�ضً

وقد وافقها وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية يف هذا املقرتح معتربًا اأنه �ضي�ضهم 
اإ�ضهاًما حقيقًيا يف حل جزء من امل�ضكلة, وبع�س الق�ضاة يف اإ�ضدار العقوبات 
البديلة للتعازير جلاأوا اإىل اإ�ضدار عقوبات بديلة تتعلق بخدمة امل�ضاجد يف 
اأكرث من حمافظة يف اململكة, وكانت لها نتائج طيبة, والفكرة قابلة للتطوير 

ب�ضكل عام وموؤ�ض�ضي منظم.
من جانبه داخل ع�ضو املجل�س الدكتور عبد اهلل البلوي قائاًل: اإن املواطن 
ما  كل  وي�ضمل  امل�ضجد,  وهي  اأ�ضا�ضية,  اأمور  ثالثة  خالل  من  للوزارة  ينظر 
يتعلق بت�ضييده, ونظافته, و�ضيانته. الإمام, ومدى ما يقوم به لتحقيق ر�ضالة 
امل�ضجد. والداعية, وما يتعلق باأ�ضلوبه, وطريقة بناء برناجمه, وتاأثريه على 

الفئات امل�ضتهدفة, والتفاعل الإيجابي مع الإعالم اجلديد. واأركز هنا على 
الداعية؛ فقد قامت الوزارة يف الوقت ال�ضابق بتنفيذ عدة برامج دعوية كان 
لها اأثرها الطيب, �ضواًء يف امل�ضاجد, اأو املخيمات الدعوية؛ ولكن يف معظم 
األَّ  يجب  كما  الربامج.  تلك  من  امل�ضتهدفة  الفئات  اإىل  ي�ضلون  ل  الأحيان 
ي�ضتخدم الأ�ضلوب الدعوي اأ�ضاليب معتادة, بل يجب اأن يتطور وفًقا ملتغريات 
الع�ضر وما يواجهه اأبناوؤنا من توجهات لالإخالل بعقائدهم. لذا؛ اأرى اأهمية 
اأن تكون الدعوة مبنية على ا�ضرتاتيجية دعوية متكاملة اجلوانب, بداية من 
لتلبية  املنا�ضبة  الربامج  وت�ضميم  امل�ضتهدفة,  ال�ضريحة  اأو  املجتمع,  درا�ضة 
لتنفيذه,  املنا�ضبة  والو�ضائل  العالجي,  اأو  التح�ضيني,  اأو  البنائي,  الحتياج 
ا�ضتخدام  يف  الكفاءة  درجات  اأف�ضل  لتحقيق  الأثر  بقيا�س  ذلك  ويختم 
املوارد الب�ضرية, واملالية, والزمانية, ول يرتك للداعية بناء برناجمه كيفما 
اتفق. فهل مت اأو يتم و�ضع خطة ا�ضرتاتيجية موجهة تقا�س اأهدافها, ويقيم 

منفذوها؟.

وقد اأجاب معايل ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ على هذا ال�ضوؤال م�ضريًا اإىل اأن 
اخلطاب الدعوي يف بع�س اأجزائه لي�س مدرو�ًضا ب�ضكل يراعي امل�ضتهدفني, 
وكيفية  امل�ضتهدفني,  وم�ضتويات  امل�ضتهدف,  حتديد  يف  اإ�ضكاليات  فلدينا 
خماطبتهم, خا�ضًة يف ظل وجود قنوات التوا�ضل الجتماعي؛ حيث اأ�ضبحت 
ما  اأن  موؤكدًا  جًدا.  �ضعيفة  امل�ضاجد  ودرو�س  حما�ضرات  من  ال�ضتفادة 
و�ضت�ضتفيد منه  البلوي طرح علمي ومو�ضوعي,  الدكتور عبد اهلل  به  تف�ضل 
الوزارة يف اأهمية و�ضع روؤية دعوية مكتملة اجلوانب تعتمد على اأنواع البناء, 

والتح�ضني, والعالج.
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حتقيق  مدى  عن  اجلغيمان  اهلل  عبد  الدكتور  ال�ضورى  ع�ضو  وت�ضاءل 
وكمية  نوعية  اأدوات  وجود  عدم  ظل  يف  وفعالية  بكفاءة  لأهدافها  الوزارة 

لتقومي وقيا�س اأدائها؟.
حيث اأتفق معايل وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية  مع اأهمية وجود اأدوات لقيا�س 
علمي  عمل  للوزارة  يتحقق  اأن  يف  الأمل  عن  ا  معرباَ الوزارة,  اأداء  وتقومي 
احرتايف خمت�س لقيا�س, وتقومي الأداء بطرق علمية. م�ضريًا اإىل اأن الوزارة 
عملت يف مو�ضم احلج, وبال�ضراكة مع القطاع اخلا�س, وملدة �ضنتني باإجراء 
على  الوزارة  مو�ضم احلج, وح�ضلت  الوزارة يف  منا�ضط  لأداء  علمي  قيا�س 
اأما داخل الوزارة؛ فال  اأدائها.  تقرير �ضامل ا�ضتفادت منه كثرًيا يف تطوير 
يوجد لدينا اأدوات قيا�س, و�ضنعمل على ذلك, و�ضناأخذ به م�ضتقباًل لتطوير, 

وتقييم, وت�ضحيح العمل.
يف  الوزارة  جهود  عن  العجالن  حممد  الأ�ضتاذ  ال�ضورى  ع�ضو  وحتدث   
اإىل  الدعوة  جمال  يف  وبخا�ضة  الوزارة,  باخت�ضا�س  املتعلقة  الأمور  جميع 
�ضماحة  واإظهار  احل�ضنة,  واملوعظة  باحلكمة  عامة  امل�ضلمني  واإر�ضاد  اهلل, 
اهلل  لبيوت  عناية  من  الوزارة  تبذله  فيما  ذلك  ويتجلى  وي�ضره.  الإ�ضالم 
تعاىل, والهتمام بتوعية املواطن واملقيم, مع عناية خا�ضة بتوعية احلجاج 
واملعتمرين من خالل عدة و�ضائل �ضرعية تاأخذ باأحدث ما و�ضلت اإليه التقنية 
باإنتاج  الوزارة  قيام  املقام؛  هذا  يف  في�ضكر  يذكر  ما  اأبرز  ولعل   , احلديثة 
العديد من الربامج التلفازية الدعوية, واإتاحة ال�ضتفادة منها جلميع �ضبكات 
القنوات التلفازية يف اململكة وخارجها. وعالوة على ذلك فاإن اإيجاد هاتف 
جماين للرد على اأ�ضئلة امل�ضتفتني, ونقل الفتوى ال�ضرعية لهم, وما تقوم به 
ال�ضرعي,  بالتاأ�ضيل  اأخذت  وتوعية  واملطبوعات,  للكتب  توزيع  من  الوزارة 
والعقيدة ال�ضافية, ومنهج ال�ضلف ال�ضالح, والدعوة اإىل الو�ضطية, وحماربة 
الداخل  يف  احلجاج  حمالت  بتوعية  خا�ضة  عناية  مع  والغلو,  التطرف, 
واخلارج بو�ضائل توعوية عدة. كل هذه اجلهود وغريها حققت نتائج اإيجابية 
اأن هذه اجلهود مع  اإل  والعمرة؛  وبخا�ضة يف مو�ضمي احلج  -وهلل احلمد- 
�ضخامتها, وتنوعها حتتاج اإىل اإبرازها اإعالمًيا لإظهار هذه املنجزات للعامل 
ال�ضتفادة  وتت�ضاعف  تزيد  كي  الأر�س,  بقاع  �ضتى  وامل�ضلمني يف  الإ�ضالمي 
منها, وي�ضهم اإبرازها يف الرد العلمي على املغر�ضني واحلاقدين, بل واإبراز 
الأمر  ولة  عليها  حر�س  التي  والتوعية  اهلل,  اإىل  الدعوة  يف  اململكة  جهود 

واأكدوها منذ تاأ�ضي�س اململكة.
     ويف هذا ال�ضياق اأكد معايل ال�ضيخ �ضالح اآل ال�ضيخ اأن جهود الوزارة 
يف اإبراز دور اململكة يف خدمة احلرمني ال�ضريفني, واملقد�ضات الإ�ضالمية, 
و�ضيوف احلج العمرة تربز ب�ضكل اأكرب يف اخلارج عرب القنوات التي تتوا�ضل 

معها الوزارة, وعرب �ضفارات اململكة.
 واأ�ضاف لدينا برنامج متخ�ض�س يف الوزارة وهو برنامج �ضيوف خادم 
احلرمني ال�ضريفني للحج, وت�ضت�ضيف الوزارة �ضنوًيا )1,400( من احلجاج, 

وهذا الربنامج خم�ض�س للدول الإ�ضالمية غري العربية للموؤثرين يف امل�ضهد 
اأو  مفتني,  اأو  مراكز,  روؤ�ضاء  اأو  جمعيات,  روؤ�ضاء  كانوا  �ضواًء  الإ�ضالمي, 
املجالت  يف  موؤثرين  اأو  اجلامعات,  يف  العربية  اللغة  مدر�ضي  اأو  م�ضايخ, 

الإ�ضالمية, ونحو ذلك. 
وعن هذا الربنامج بنيَّ وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية اأن هذا الربنامج نوعي 
من  اإجمايل  ويبلغ  اأجمع,  العامل  يف  املوؤثرين  مع  اجل�ضور  مد  اإىل  يهدف 
قدموا للحج عرب هذا الربنامج حوايل )12,000( حاج, ولدينا موقع خا�س 
وهو  اآخر  برنامج  عرب  يح�ضر  وبع�ضهم  معهم.  والتوا�ضل  بهم,  لالرتباط 
برنامج �ضيوف خادم احلرمني ال�ضريفني للعمرة, و�ضنوًيا لدينا األف معتمر, 
للتعريف  اإعالمي  وي�ضحبه عمل  باحرتافية,  الوزارة  تنفذه  الربنامج  وهذا 
باململكة وجهودها خلدمة احلرمني ال�ضريفني. وبح�ضب التقارير التي ترد من 
�ضفارات اململكة يف كل مكان فاإن هذه الربامج لها تاأثري اإيجابي كبري, وتعمل 

الوزارة على م�ضاعفة جهودها اإعالمًيا يف هذا اجلانب.
من جانبها راأت ع�ضو ال�ضورى الدكتورة فاطمة القرين اأن هناك �ضعوبة 
يف التعرف على اأعمال وجهود الوزارة, للت�ضلح بها للدفاع عن اململكة. واأكدت 
وهناك  هنا  من  تخرج  التي  ال�ضاذة  الفتاوى  اإىل  تنظر  اأن  الوزارة  على  اأن 
اأ�ضارت اإىل  اأما ما يخ�س امل�ضاجد, فقد  اأنا�س حم�ضوبني على الدعوة.  من 
املدن  يف  يلحظ  لكن  واإيجابي؛  متو�ضع  بالدنا  يف  اخلريي  للعمل  التوجه  اأن 
اأن بع�س امل�ضاجد التي يبنيها فاعلو اخلري تكون متقاربة يف احلي الواحد, 
وت�ضاءلت عن دور الوزارة يف توجيه النا�س اأن باإمكانهم بناء بدائل للم�ضاجد 
كالوحدات ال�ضحية, والأندية الجتماعية, والإ�ضكان اخلريي لفقراء احلي.

التوا�ضل  الإ�ضالمية ب�ضعوبة  ال�ضوؤون  وزير  اأقر  ال�ضوؤال  اإجابته على  ويف 
ون�ضر املعلومات اخلا�ضة بجهود واأعمال الوزارة, والأن�ضطة الإ�ضالمية لتكون 
زاًدا ملن يريد اأن يدافع عن اململكة وجهودها, ولعله ميكن من خالل املوقع 

ق. الإلكرتوين اجلديد للوزارة التعرف على معلومات اإعالمية اأكرث واأدَّ
 اأما الفتاوى ال�ضاذة دينًيا, فهي ل تنا�ضب, ول ت�ضلح مع قواعد ال�ضريعة, 
وما  العرب  �ضيمة  مع  تتفق  ل  واأحياًنا  الكرمي,  واخللق  الذوق  مع  تتفق  ول 
لديها من اعتزاز بالقيم, والذات, والتاريخ, والوزارة يف هذا اجلانب ت�ضهم 
بال�ضاأن  مت�ضلة  كانت  اإذا  الفتاوى  هذه  من  الكثري  عالج  يف  ت�ضتق�ضي  ول 
الوزارة,  من�ضوبي  من  لي�ضوا  الفتاوى  هذه  مطلقي  من  والكثري  الإ�ضالمي, 
ولي�ضوا خطباء اأو اأئمة, ورمبا لي�س لهم وظيفة, اأو موظفون يف جهات اأخرى, 
والوزارة بالتعاون مع اجلهات الأخرى حت�ضي هذه الفتاوى والأقوال ال�ضاذة, 

وتتعامل مع معظمها با�ضتدعاء مطلق الفتوى, ومنعه عما ذكر 
وك�ضف عن وجود جلنة خا�ضة تتبع لوكالة امل�ضاجد والدعوة �ضابًقا, وهي 
مرتبطة مبعايل نائب الوزير مبا�ضرة, ولديها قواعد يف تتبع ذلك, ول ن�ضمح 
اأخرى؛ لأن هذا  اأو عند جهات  مبثل هذا العمل, �ضواًء كان لدينا بالوزارة, 
ين�ضرون  ل  الإ�ضالم  اأهل  اأن  على  و�ضدد  املجتمع,  يف  انحرافًا  ي�ضبب  الأمر 
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ا, ول ين�ضرون  �ضوى الكالم اجلميل الذي يحفز الف�ضائل, ويعني بع�ضهم بع�ضً
املمار�ضات اخلاطئة, ول يعرّيون, ول يتهمون, وما �ضابه ذلك. 

نحبط  ول  اأحًدا,  نتهم  فال  عظيمة,  اآداًبا  اأعطانا  الإ�ضالم  »اإن  وقال 
املجتمع باأقوال �ضاذة, بل ن�ضعى دائًما اإىل رفع الهمة, فهوؤلء الذين يتجهون 
اإىل الفتاوى ال�ضاذة باأنواعها اأخطاأوا يف اتباع العلم ال�ضرعي, وفهم قواعد 
الإ�ضالم, والتقيد بالكتاب وال�ضنة, واأخطاأوا يف قواعد العقل واحلكمة ملعاجلة 
ال�ضرعية,  واملدركات  العقلية  املدركات  الف�ضل بني  املجتمع, ول يجوز  اأمور 
الدين ال�ضحيح, وعقل كامل, ورقي, وفهم كامل  اأن نحافظ على  بل علينا 

للح�ضارة والعامل.«
من  اأن  اإىل  اأبوثنني  ع�ضاف  الأ�ضتاذ  املجل�س  ع�ضو  اأ�ضار  مداخلته  ويف 
اأهداف الوزارة الرئي�ضة الدعوة يف خارج اململكة, بيد اأنه من خالل تقرير 
اأن عدد العاملني يف جمال الدعوة خارج اململكة انكم�س من  الوزارة يت�ضح 
له  اإىل ما تتعر�س  اإىل حوايل )500( موظف, لفًتا النظر  )900( موظف 
بع�س الدول خا�ضة يف اأفريقيا من هجوم �ضديد من اإيران, ون�ضرها الت�ضيع 
بني عدد كبري من امل�ضلمني. وتفيد تلك الدول اأن غياب جهود اململكة له �ضاأن 
كبري فيما تتعر�س اإليه تلك الدول. واقرتح اأن يتم اإن�ضاء هيئة حتت اإ�ضراف 
الوزير تتوىل مهمة الدعوة يف اخلارج بالتن�ضيق مع جامعة الإمام حممد بن 
�ضعود الإ�ضالمية, واجلامعة الإ�ضالمية, ورابطة العامل الإ�ضالمي, وفتح باب 
التربعات املادية اخلريية لرجال الأعمال, وحمبي اخلري لدعم الدعوة خارج 

اململكة لإن�ضاء امل�ضاجد, واملراكز الدعوية, واملدار�س, والآبار.
انكما�س  وجود  موؤكدًا  املداخلة  على  ال�ضيخ  اآل  �ضالح  ال�ضيخ  معايل  ورد 

ملحوظ يف اأعداد من مت تعيينهم باخلارج, ولعل املجل�س ي�ضدر تو�ضية يف 
هذا ال�ضاأن ت�ضاعد الوزارة يف رفع اأعداد املُعيَّنني يف جمال الدعوة باخلارج 
ل�ضدة احلاجة. واحلقيقة اأن املناف�ضة يف هذا املجال �ضديدة, وهناك �ضوابط 
اأن يكون املتقدم من خريجي جامعات اململكة, وهوؤلء  للتعيني, من �ضمنها 
اخلريجون اأعدادهم كبرية, والبع�س منهم نال درجة علمية عليا كاملاج�ضتري 

والدكتوراه, وتوىٌل منا�ضب يف بالده.
اخلريية  الهيئات  لالأذهان  يعيد  املو�ضوع  فهذا  هيئة؛  اإن�ضاء  فكرة  اأما   
العاملة �ضابًقا, ول �ضك اأن العمل اخلريي مهم, لكن ان�ضباط العمل اخلريي 
يف  اخلريي  العمل  يكون  اأن  ل�ضمان  كافية  اأ�ض�س  و�ضع  من  بد  فال  اأهم, 
كالدعوة  العمل اخلريي  يختلط  قد  لأنه  الإ�ضالمية؛  والدعوة  اململكة  �ضالح 
الإ�ضالمية اأو الإغاثة الإ�ضالمية مع امل�ضالح ال�ضخ�ضية يف بع�س احلالت. 
وقد اأن�ضئ بقرار من خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 
الإن�ضانية  لالأعمال  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  مركز  اهلل-  حفظه   –
والقائمني  له  ون�ضاأل اهلل  الأعمال اخلريية,  بكثري من  يقوم  والإغاثية, وهو 

عليه العون والتوفيق وال�ضداد.
دور  اأن  موؤكدًا  املداخالت  البادي  فهد  الدكتور  ال�ضورى  ع�ضو  واختتم 
وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية مهم وكبري, فهي تقوم بحماية املجتمع من الأفكار 
اأن  اأكرب يف هذا اجلانب, ل�ضيما  القيام بدور  الهدامة واملنحرفة, وميكنها 

نتمنى المجلس أن يصدر قراًرا يساعد 
نين في  الوزارة في رفع أعداد الُمعيَّ

مجال الدعوة بالخارج
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لديها قناة امل�ضاجد, فمن خالل خطب اجلمعة التي ي�ضمعها غالبية �ضكان 
هذا  الوزارة يف  به  تقوم  الذي  الدور  ت�ضاءل عن  ال�ضياق  هذا  ويف  املجتمع. 
ال�ضاأن؛ وعن خططها امل�ضتقبلية يف حماربة الفكر املنحرف كفكر اجلماعات 
الإرهابية, واجلماعات املوؤدجلة �ضيا�ضًيا, وت�ضتخدم الدين لأهداف �ضيا�ضية 

كجماعة الإخوان امل�ضلمني.
م�ضتهدفة,  بالدنا  اإن  قائاًل:  ال�ضيخ  �ضالح  ال�ضيخ  معايل  اأجاب  وقد 
معاناة  املتطرفة  املنحرفة  اجلماعات  هذه  ووجود  م�ضتهدف,  والإ�ضالم 
الإ�ضالمية  للدولة  معاناة  بل هي  ال�ضعودية فح�ضب,  العربية  للمملكة  لي�ضت 
منذ اخلالفة الرا�ضدة, فاأول انحراف �ضار من اخلوارج الذين فهموا القراآن 
خطاأ, وتدينوا اأكرث من ال�ضحابة؛ كان يف عهد عثمان بن عفان -ر�ضي اهلل 
عنه- فعثمان -ر�ضي اهلل عنه- قتله رجل قام عليه با�ضم الإ�ضالم, وعلي بن 
اأبي طالب -ر�ضي اهلل عنه- قتله رجل با�ضم الإ�ضالم, ويقول اأنا اأكرث اإ�ضالًما 
باجلنة,  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  لهما  �ضهد  را�ضدان  فخليفتان  منك. 
هناك  يكن  مل  زمن  يف  الغلو,  جماعات  من  قتال  امل�ضلمون؛  عليهما  واأجمع 
اإل القراآن الكرمي, وال�ضنة النبوية وال�ضحابة؛ فلم تكن هناك مذاهب, ول 

علماء, ول مدار�س, ول كتب. 
يف  يوجد  الكرمي-  القراآن  يف  جاء  -كما  النحراف  اأن  معاليه  واأبان 
يف  كما  انحرافه.  على  به  ي�ضتدل  فيما  يبحث  املنحرف  اإن  ثم  اأوًل,  النف�س 
قوله تعاىل: “هو الذي اأنزل عليك الكتاب منه اآيات حمكمات هن اأم الكتاب 
يتبعون  فهم  زيغ,  قلوبهم  يف  هوؤلء  اأن  تعاىل  فاأثبت  مت�ضابهات...”.  واأُخر 
ما ت�ضابه منه, ووجد هذا يف زمن الأمويني والعبا�ضيني. ومثل ما قال النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم يف اخلوارج: “ول يزالون يخرجون حتى يقاتل اآخرهم 
مع الدجال”, وهلل حكمة يف هذه الأمة كيف اأن تظهر مثل هذه الأ�ضياء, فهي 
مرتبطة بحكمة اهلل تعاىل العظيمة التي حتار فيها الأذهان؛ لكن هلل احلكمة 

البالغة. 
كل  اأن  يف  البادي  الدكتور  اإليه  ذهب  ما  ال�ضيخ  اآل  �ضالح  الوزير  واأيد   
يف  بيعة  ل  الأوىل:  نقطتان؛  العامة  �ضمتها  التي  والتطرف  الغلو  جماعات 
والأخرى:  باحلكومات.  يعرتفون  ول  الدول,  روؤ�ضاء  اأو  مللوكهم,  اأعناقهم 
ا�ضتباحة الدماء. ونتج عن هذين الأمرين: التكفري والتفجري, وما اإىل ذلك, 
موؤ�ض�ضات  من  واحدة  ب�ضفتها  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  وزارة  واجب  اأن  موؤكدًا 
الدولة, وواجب جميع اجلهات ال�ضرعية اأن نكون يًدا واحدة يف مواجهة هذا 
البتالء الكبري. النحراف يف فهم الدين؛ كيف نواجهه؟ هناك خطط ثالث 
تعمل الوزارة بها, وت�ضخر لها جميع طاقاتها؛ اأوًل: فكرة التح�ضني باملحافظة 
على راأ�س املال, فتح�ضني املوجودين باألَّ يزيد عدد هوؤلء املنحرفني. الثاين: 
اكت�ضاف املنحرفني, فالنحراف تارة يكون معلًنا و�ضهاًل كاملتعاطفني, وتارة 
فكرية  مواجهة  منها  املواجهة,  الثالث:  النائمة.  كاخلاليا  معلن  غري  يكون 

علمية, كحملة ال�ضكينة. 

 ويف نهاية اجلل�ضة عر�س معايل رئي�س املجل�س عددًا من الأ�ضئلة املكتوبة 
التي وردت من عدد من الأع�ضاء الذي مل يت�ضن لهم طرحها مبا�ضرة, ففي رده 
على �ضوؤال عن ما اإذا كانت الوزارة تتبنى خطة ملراجعة وتر�ضيد الإنفاق فيما 
يتعلق ببناء املكاتب التابعة للوزارة يف اخلارج, اأو معايل وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
والدعوة والإر�ضاد اأن الوزارة لي�س لها اأمالك خارج اململكة العربية ال�ضعودية, 
فهي ت�ضتاأجر مكاتب للملحقيات الدينية التي تتبع ال�ضفارة, كما اأن الوزارة لي�س 
لها ا�ضتقالل بالعمل يف اخلارج؛ فامللحق الديني يتبع لل�ضفري فعالقته - العالقة 
يت�ضرف مبفرده  الدبلوما�ضية, ول  البعثة  رئي�س  يتبع  الرباجمية -  ال�ضيا�ضة 

بح�ضب توجيهات الوزارة له؛ لأن رئي�س البعثة اأدرى بالتفا�ضيل.
ملتقى  متثل  التي  الطرق  على  بامل�ضاجد  العناية  عن  �ضوؤال  على  ورًدا 
الوزارة,  من  لفتة  اإىل  وحتتاج  والزوار,  واملعتمرين  واحلجاج  امل�ضافرين 
اأجاب معايل نائب الوزير الدكتور توفيق ال�ضديري مبيًنا اأن  م�ضاجد الطرق 
والوزارة  والقروية,  البلدية  ال�ضوؤون  لوزارة  تتبع  بل  ر�ضمًيا,  للوزارة  تتبع  ل 
دورها فيما يتعلق باختيار الإمام اإذا كان هناك اإمام يف هذا امل�ضجد, ومع 
ذلك فالوزارة بادرت اإىل اإن�ضاء موؤ�ض�ضة خريية ت�ضرف عليها الوزارة للعناية 
تغطي  واأ�ضبحت  بالعمل,  الآن  فعلًيا  املوؤ�ض�ضة  وبداأت هذه  الطرق,  مب�ضاجد 
بع�س الطرق الرئي�ضة يف اململكة العربية ال�ضعودية, ونحن يف تو�ضع لإن�ضاء 
فروع لهذه املوؤ�ض�ضة وموؤ�ض�ضات اأخرى رديفة لها يف مناطق اململكة املختلفة, 
وهناك تن�ضيق بني الوزارة والهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني, ووزارة 
ال�ضوؤون البلدية والقروية, ووزارة النقل عرب جلنة جتتمع با�ضتمرار يراأ�ضها 
�ضمو رئي�س الهيئة, ومهمة هذه اللجنة فيما يتعلق مب�ضاجد الطرق التي تخدم 

امل�ضافرين فهي يف مراحل متقدمة.
وعن تقييم الأداء خلطب اجلمعة اأو�ضح معايل وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
حتريرية,  معينة  واختبارات  و�ضوابط,  �ضروط,  له  اخلطيب  اختيار  اأن 
ومقابالت, ول يتم الختيار ع�ضوائًيا, فالبد اأن يخ�ضع اخلطيب لختبارات 
ا ما  ومقابلة �ضخ�ضية. كما يتم تقييم الأداء من خالل مراقبي الوزارة, واأي�ضً
يرد من مالحظات من جهات خمتلفة, ومنها بع�س املواطنني, ويتم التقييم 
ب�ضكل دوري, واأ�ضبوعًيا يتم ر�ضد املالحظات. ويف ال�ضنوات الثالث الأخرية 
لحظنا اأن املالحظات التي تر�ضد على اخلطباء - بالذات ما يتعلق باجلانب 
اإىل �ضبعة ع�ضر  األف  اأ�ضل خم�ضة ع�ضر  الأمني - يف تناق�س م�ضتمر. فمن 
األف خطيب يتم ت�ضجيل خمالفة اأو اثنتني يف الأ�ضبوع, وهذا يعد عدد قليل 
جًدا, ويدخل �ضمن الأخطاء الب�ضرية موؤكًدا اأن  الوزارة حتا�ضب وتقيِّم هذا 
اخلطاأ ومعاجلته بح�ضبه كبرًيا و�ضغرًيا. وهناك ا�ضتبدال, وطيُّ قيد لبع�س 

اخلطباء. واإن كان قل -وهلل احلمد- يف ال�ضنوات الأخرية.
وجود  عدم  معاليه  اأكد  الوزارة  يف  الداعيات  ون�ضاط  دور  تفعيل  وعن   
وظيفة ر�ضمية يف الوزارة مب�ضمى داعية, لكن يوجد لدى الوزارة قوائم لعدد 

من الأخوات الداعيات املتعاونات, ون�ضتثمرهن يف بع�س اأن�ضطة الوزارة.
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العاديـــة اخلام�سة  ال�ســـورى خـــالل جلـــ�سته  وافــق جملـــ�س 
والثالثني من اأعمال ال�سنـــة االأوىل للــدورة ال�سابعة التي عقدها 
يوم الثالثـــاء املوافق 13/ 8/ 1438هـ برئا�ســـة معـــايل رئي�س 
املجل�س ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبـراهيم اآل ال�سيخ 
على التعديالت التي اأدخلــتها احلكومة على عدد من مواد م�سروع 
نظام التجارة باملنتجات البتـــرولية ال�ســـادر ب�ساأنه قرار جمل�س 
ال�ســـورى رقم 77/151 وتاريخ 1436/2/24هـ, وذلك بح�ســـور 
وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء ل�ســوؤون جمل�س ال�سورى االأ�ستاذ 

حممد بن في�سل اأبو �ساق.
ويف م�ستهل مناق�سة هذا املو�ســـوع رحب معايل رئي�س جمل�س 
ال�سورى مبعايل وزير الدولة ع�سو جملـــ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س 

ال�سورى حل�سوره جل�سة جمل�س ال�سورى.
واأ�سار معاليه اإىل اأن ذلك يج�سد م�ستوى العالقـة والتعاون بني 

احلكومة واملجل�س ملا فيه خدمة الوطن واملواطن .

من جانبه عرب معايل وزير الدولـــة االأ�ستاذ حمـــمد اأبو �ساق 
عن �سكره وتقديـــره ملعـــايل رئي�س جمـــل�س ال�ســـورى على حر�سه 
واهتمامه على حتقيق مزيد من التعاون والتوافـــق بني احلكـــومة 

واملجل�س.
وقدم �سكره للجنة االقت�ساد والطاقة على تفهمها لعـــدد من 
التعديالت التي اأجرتها احلكومة على م�ســـروع النظام, موؤكدًا اأن 
ح�سوره مناق�سة املجل�س لهذا املو�سوع �سيعمل على تقريب وجهات 

النظر بني املجل�سني.
اأدخلتها  التي  التعديـــالت  على  املوافـــقة  املجلـــ�س  قـــرر  وقد 
احلكومة على عـــدد من مـــواد م�سروع نظـــام التجارة باملنتجات 

البرتولية بعد اأن ا�ستمع اإىل عـــدد من مـــداخالت االأع�ساء على 
م�ســـروع النظـــام املعاد اإىل املجل�س عماًل باملادة )17( من نظامه, 
وذلك بعـــد اأن نـــاق�س املجـــل�س تقـــرير جلنة االقت�ساد والطاقة 

ب�ساأن املو�سوع تاله رئي�س اللجنة االأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�سد.
ال�ضورى  جمل�س  بني  التباين  �ضملها  التي  النظام  مواد  املجل�س  وناق�س 
وجمل�س الوزراء و�ضملت املادة الأوىل, والفقرة الثانية من املادة اخلام�ضة, 
واملواد ال�ضاد�ضة ال�ضابعة واملادة الثامنة والتا�ضعة والعا�ضرة والثالثة ع�ضرة 

والرابعة ع�ضر.
واأيدت جلنة القت�ضاد والطاقة يف تقريرها التعديل الذي اأجرته احلكومة 
على عدد من مواد م�ضروع النظام املكون من �ضت ع�ضرة مادة, حيث ت�ضمنت 

تعديالت �ضياغية ونظامية .
 وراأت اللجنة اأن التباين الوارد من احلكومة ب�ضاأن م�ضروع النظام يهدف 
اإىل جتويد النظام  وخروجه بال�ضورة املاأمول منه؛ و نظرًا لالأهمية البالغة 
التي يت�ضدى لها م�ضروع هذا النظام؛ واملجال الذي �ضيتم تطبيق النظام فيه 
)جمال املتاجرة باملنتجات البرتولية وما يتطلب الأمر من �ضبط كثري من 

الق�ضايا احليوية املتعلق بهذه التجارة(.
ويهدف م�ضروع نظام التجارة باملنتجات البرتولية اإىل تنظيم جميع اأوجه 
التجاري املتعلق بالتجارة واملنتجات البرتولية ومن ا�ضتخدام وبيع  الن�ضاط 

ونقل وتخزين وتوزيع وا�ضترياد وت�ضدير.
وخالل اجلل�ضة ا�ضتمع املجل�س اإىل عدد من املداخالت, حيث اأ�ضار اأحد 
الأع�ضاء اإىل املادة »ال�ضاد�ضة« من النظام قائاًل: اإذا كانت املنتجات اأ�ضاًل 
للت�ضدير فيفرت�س اأن يكون وقت ال�ضراء دولًيا, حيث ل حاجة اإىل اأن تذهب 
هذه املواد البرتولية اإىل اجلمارك يف املناطق احلدودية لأخذ الر�ضوم؛ وهذا 
لل�ضوق  اإحداهما  ت�ضعريتان  هناك  لأن  العامل؛  دول  من  كثري  يف  به  معمول 
ولتتواكب مع  الأ�ضياء,  لنتفادى كثرًيا من  الدويل؛  لل�ضوق  والأخرى  املحلية, 
روؤية 2030. والدولة توجهت اإىل بيع ح�ضة من �ضركة اأرامكو, ومن ثم نقلها 
اإىل �ضركة م�ضاهمة, وبالتايل ينبغي اإعادة ترتيب هذه املواد متا�ضًيا مع روؤية 
من  احلد  يف  ي�ضهم  اأنه  ول�ضيما  قيمته,  النظام  هذه  يفقد  ل  حتى   .2030

في جلسة حضرها وزير الدولة

لشؤون مجلس الشورى

الشورى يوافق على 
التعديالت التي أدخلتها 

الحكومة على مشروع نظام 
التجارة بالمنتجات  البترولية

د.محمد أبو ساق يعبر عن شكره وتقديره 
لمعالي رئيس المجلس لحرصه على تحقيق 

مزيد من التوافق بين الشورى والحكومة

أ. عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة
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الت�ضدير م�ضتقباًل, ومينح للم�ضتثمرين من اخلارج فر�ضة اأكرب لال�ضتثمار 
يف هذا املجال. 

فيما بنيَّ ع�ضو اأخر اأن اللجنة مبوافقتها يف تو�ضيتها على التعديالت التي 
اأجرتها احلكومة بال�ضيغة املرافقة قد اأق�ضت ما اختلفت فيه مع احلكومة 
اللجنة  اأن  يعني  احلكومة  تعديالت  على  املوافقة  لأن  املقارنة؛  جدول  يف 

تنازلت عن تعديالتها.
بتعريف  جاءت  النظام  من  »الأوىل«  املادة  اأن  الأعــــــ�ضاء  اأحد  ولحظ   
)ال�ضركة( الوارد من احلكومة باأنها: �ضركــــــــة الزيت العربيـــــــة ال�ضعودية 
)اأرامكو ال�ضعــــودية(. م�ضــريًا اإىل اأن ق�ضر )ال�ضركة( على �ضركة واحدة, 
ولو تو�ضعــت - فيما بعد - لت�ضمل اخلدمات املنتجات البرتولية, و�ضار هناك 
اأكرث من �ضركة؛ فلن ي�ضملها هذا احلكم. كما اأن اللجنة جعلت ال�ضركة هي 
املمنوح لها امتياز من الدولــــة, ولي�س كل �ضركــــــة منح لها امتياز من الدولة 
م�ضمولة بهذا النظام. مطالبًا بعدم التم�ضك ل بتعريف احلكومة ول بتعريف 

اللجنة, واأن يعاد �ضياغة هذا التعريف من جديد. 
اأحد الأع�ضاء مل يجد تبايًنا بني جمــــــل�س ال�ضـــورى وجمل�س الوزراء يف 
املادة »الثامنة ع�ضرة«؛ م�ضريًا اإىل اأن اللجــــــنة قد وافقت على اآراء جمل�س 
الوزراء بالكامل, وكاأنه مل يكن هناك مربر لهذه التعديــــالت اأثناء مناق�ضتها 
يف جمل�س ال�ضورى. داعيًا اللجنة اإىل اأن تبني �ضبب موافقتها بتربيرات اأكرث 

و�ضوًحا وعمًقا.
واأ�ضار اأحد الأع�ضاء اإىل اأن اللجنة قد اأخذت موقًفا و�ضطًيا توافقًيا بينها 
وبني ما جاء من احلكومة, فيما يتعلق باملواد ول�ضيما باملادة »اخلام�ضة« من البند 
الثاين, التي تنطلق من حجم ال�ضرر القت�ضادي الكبري من عمليات تهريب 

املنتجات البرتولية, ولذلك كان ينبغي على اللجنة اأن تو�ضح ذلك للمجل�س. 
ثم اأتــــــــاح معايل الرئي�س املجـــال اأمام ع�ضو اللجنة الدكتور فهد العنزي 
لتو�ضيح وجهة نظر جلنة القت�ضاد والطاقــــة ب�ضاأن ما طرحه بع�س الع�ضاء 
من مرئيات وملحوظات حول املو�ضوع, حيث اأو�ضـــــح اأن نطاق اخلالف بني 
جمل�س ال�ضورى واحلكومة نطاق �ضيق من اأجــــل امل�ضلحة, ومن اأجل جتويد 
التو�ضية  اأن  بتو�ضيتها مبيًنا  يتعلق  فيما  اللجنة  واأكد �ضحة موقف  النظام. 
ل تعني اأن اللجنة توافق على كل ما جاء من احلــــــكومة؛ لأن اللجنة قيدت 

موافقتها على ذلك بال�ضيغة املرافقة, كما جاء يف ن�س التو�ضية.
 وفيما يخ�س ال�ضركة املمنوح لها امتياز؛ اأو�ضح الدكتور العنزي اأن النظام 
الأ�ضا�ضي للحكم ن�س يف املادة »الرابعة ع�ضرة« منه على اأن جميع الرثوات 
التي اأودعها اهلل يف باطن الأر�س ويف مياه الدولة الإقليمية, هي ملك للدولة, 
ول يجوز الت�ضرف فيها اإل مبوجب نظام. كما ن�ضت املادة »اخلام�ضة ع�ضرة« 
من ذات النظام على اأنه ل يجوز منح امتـــــياز اأو ا�ضتثمار مورد من املوارد 
اإل مبوجب نظام. وبالتايل ل يوجد �ضكل من اأ�ضكال ا�ضتغالل ثروات باطن 
الأر�س اإل بامتياز. لذا, فاإن اللجنة حمقة يف موقفها باأن ال�ضركة ممنوح لها 

امتياز, حتى ل يكون هناك جمال ل�ضتغالل هذه الرثوات من غري امتياز.
وفيما يتعلق بالعقوبة فاإن اللجنة فرقت بني م�ضاألة الإدانة الأوىل, وم�ضاألة 
العود, ول تعار�س بينهما. م�ضرًيا اإىل اأن ال�ضيا�ضة الت�ضريعية ت�ضتد يف امل�ضائل 

ال�ضرتاتيجية املهمة جًدا, التي يعتمد عليها اقت�ضاد الدولة.

بعد ذلك اأتاح معايل الرئي�س املجال اأمام معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س 
الوزراء ل�ضوؤون جمل�س ال�ضورى الأ�ضتاذ حممد بن في�ضل اأبو �ضاق للتعقيب, 
فاأو�ضح اأنه فيما يخ�س تعريف ال�ضركة, فال يوجد حالًيا اإل �ضركة اأرامكو. 
يكون  يكاد  املو�ضوع  ولأن  اأرامكو.  �ضركة  اإل  املنظور  امل�ضتقبل  يف  يوجد  ول 
�ضكلًيا, ولي�س فيه اأحكام, فقد وافقنا مع جمل�س ال�ضورى على اأن تكون :« اأو اأي 
�ضركة اأخرى مرخ�س لها«؛ لأن هذا ل مي�س �ضلب النظام, فاملق�ضود هو منع 
التهريب, واإيقافه بالو�ضائل النظامية. اأما فيما يتعلق باملادة »اخلام�ضة« فاإن 
احلكومة لديها جتارب �ضابقة, وقد اأطلعنا جلنة القت�ضاد والطاقة باملجل�س 
على قوائم طويلة مبئات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات, والأفراد الذين متت من قبلهم 
حالت التهريب, وبع�س هذه ال�ضركات حكومية, اأو خريية اأو دبلوما�ضية. ولكن 
يف النهاية اأدين �ضخ�س واحد ا�ضتغل ا�ضم هذه املوؤ�ض�ضة. لذا كان من ال�ضعب 

اأن متنع نهائًيا, وبالتايل حدد �ضكل العقوبة الوارد يف املادة. 
كما اأتاح معايل الرئيـــــ�س املجــــال اأمام ع�ضو الوفــد املرافق ملعايل وزير 
الدولـــــة املهنـــــد�س منـــ�ضور اخل�ضري, الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون ال�ضركات يف 
وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية, ملزيد من الإيـــــ�ضاح, فاأو�ضح اأن 
الغر�س من النظام هو �ضد الفراغ الت�ضريعي فيما يتعلق بتنظيم ا�ضتخدام 
املنتجات البرتولية التجارية وال�ضناعية داخل حدود اململـكة, وقد مت اإعداد 
النظام مب�ضاركة جميع اجلهات املعنية مبا ي�ضمن عدم تعــــار�ضه اأو تداخله 
مع اأي نظام اآخر قائم. ويغـــــطي النظام جميع املنتجــــات البرتولية امل�ضعرة 
وغري امل�ضعرة من الدولة. كما يحوي النظام عدًدا من املواد املت�ضمنة ب�ضكل 
رئي�ضي حتديد جميع اأوجه الن�ضـــــاط التجـــــاري املتعلق بالتجارة باملنتجات 
البرتولية من ا�ضتخدام, وبيع, ونقل, وتخزين, وتوزيع, وا�ضترياد, وت�ضدير, 
وتنظيم ا�ضتخدامات املنتجات البرتولية كوقود يف عمليات احلرق, وتنظيم 
وتنظيم  الت�ضنيـــع,  عملـــــيات  يف  كلـــــقيم  البرتولية  املنتجات  ا�ضتخدامات 
اإجراءات ت�ضــــــدير وا�ضتـــــرياد املنتجــــــات البرتوليــــة, وحتديد, وت�ضنيف 

املخالفات والعقوبات املرتتبة عليه. 
بعد ذلك عر�س معايل الرئي�س تو�ضية اللجنة للت�ضويت وقد وافق املجل�س 
على التعديالت التي اأدخلتها احلكومة على قرار جمل�س ال�ضورى رقم )77/151( 

وتاريخ 1436/2/24هـ, ب�ضاأن م�ضروع نظام التجارة باملنتجات البرتولية.

معالي األستاذ : محمد أبو ساق
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى
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د. فايز عبداهلل الشهري
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

هيئة اإلذاعة والتلفزيون00 

التطوير ضمان للمنافسة

�ســـــدد جمل�س ال�ســــورى على �سرورة اأن تطور هيئة االإذاعة 
والتلفزيون من قدراتها الب�سريــــة, واالإدارية, واملالية, والتـقـنية 
وفق روؤية اململكــــة )2030(؛  لتمكنــــها من املناف�ســــة مع القنوات 

االأخرى على حقوق نقل املنا�سبات الريا�سية, والثـقافية.
 ومتا�سى هذا القرار الذي اتخــــذه املجل�س يف جل�سته العادية 
»الثالثــــة والثالثيــــن التي عقدهــــا يوم االأربعاء1438/7/29هـ 
برئا�سة معايل رئي�س املجــــل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
ابن اإبراهيم اآل ال�ســــيخ, مع مطــــالبات االأعــــ�ساء ب�ســرورة و�سع 
خطة تطويرية لهيـــئة االإذاعة والتلــــفزيون, ت�سمن االرتــــقاء 
باأدائها, ورفع كفاءة العامليــــن فيها, ومعاجلـــة م�سكلة التكد�س 
الوظيفي, لت�سبح قادرة على الربوز بني �سائر و�ســــائل االإعــــالم 

امل�سموعة واملرئية.
وطالب املجل�س هيئة االإذاعــــة والتلفزيون با�ستيعاب املوظفني 
ال�سعوديني؛ وتاأهيل غري املوؤهليــــن منهـــم وتوفري بيئة اإعالمية, 
واإدارية جاذبة للخربات والكفاءات االإعــــالمية الوطـــنية. كما 

طالبها بدرا�سة اإن�ساء قناة تلفزيونية �سعودية وثائقية.
 واأكــــد املجلــــ�س على ما ورد يف البنــــد )ثانًيا( من قراره ذي 
الرقم 19/27 والتاريخ 1429/5/13هـ, ب�ساأن التقارير ال�سنوية 
لوزارة االإعالم لالأعوام املالية 1425/1424هـ - 1426/1425هـ 
- 1427/1426هـ, ون�ســــه: »زيــــادة تفعــــيل م�ســــامني برامــــج 
االإذاعــــة والتلفزيــــون؛ مبا يحقــــق ما ورد يف املــــادة »الثالثــــة« 
الوزراء ذي  ال�ســــادرة بقــــرار جملــــ�س  ال�سيا�سة االإعالمية  من 
الرقـــم 169 والتــــاريــــخ 1402/10/20هـ, التــــي تنــــ�س عـــلى 
اأن: » تداأب و�سائل االإعالم على خدمة املجتمع, وذلك عن طريق 

تاأ�سيل قيمــــه االإ�سالمــــية الثمينــــة, وتر�سيخ تقاليده العربية 
الكرميــــة, واحلفاظ على عاداتــــه اخليــــرة املوروثة, ومقاومة 

كل ما من �ساأنه اأن يف�سد نقاءه و�سفاءه...«.
وكان املجل�س قد ا�ستــــمع خــــالل اجلل�سة اإىل وجهة نظر جلنة 
الثقافة واالإعالم وال�سياحة واالآثار, ب�ســــاأن ملحوظات االأع�ساء 
واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئة االإذاعــــة والتلفزيون للعام 
املايل 1436/1435هـ تالها رئي�س اللجنة الدكتور فايز بن عبد 

اهلل ال�سهري .

ففي ما يخ�س ما حتقق من الأهداف املذكورة يف التقرير ومطالبة عددًا 
من الأع�ضاء  بو�ضوح الروؤية للمطلوب منها, واللوائح والإجراءات التنظيمية 

الالزمة, والكفاءات الب�ضرية العالية, واإدارة مهنية عالية للموارد املالية.
امل�ضجعة  بع�س اجلهود  فيه  ُبذلت  الذي  الوقت  اأنه يف  اللجنة  بينت  فقد 
الو�ضول  من  بعد  متكنها  مل  ن�ضبيًا  ن�ضاأتها  حداثة  اأن  اإل  الجتاه  هذا  يف 
بعدد من  الهيئة  بررته  اأمر  املاأمول, وهو  النحو  املطلوبة على  الأهداف  اإىل 
الإ�ضكالت التي ذكرها مندوبوها يف جملة التحديات التي تواجههم, ويعملون 

على التغلب عليها.
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ال�ضهري �ضرورة تعظيم  اللجنة على ل�ضان رئي�ضها الدكتور فايز  واأيدت 
الدور الذي تقوم به القنوات الإذاعيــــة والتلفزيونية يف مواجهة التحديات 
املتعددة التي واجهتــها اململــكة على اأ�ضعدة متــنوعة, ولأن اللجنة تتطلع اإىل 
املزيد من اجلهود يف هذا الإطــــــــار, فقــد طالبت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
بتطوير قدراتها الب�ضرية والإدارية والتقنية لتمكنها من املناف�ضة مع القنوات 

الأخرى يف تو�ضية م�ضتقلة.
وحول ت�ضاعد تاأثري العديد من الأفــراد يف و�ضائل التوا�ضل الجتماعي, 
يف حني اأن املوؤ�ض�ضات الإعالمية املدعومة مادًيا وتنظيمًيا قليلة التاأثري حملًيا 
وعاملًيا, بينت اللجنة اأن هذه املالحــظة لي�ضت ح�ضرًا على الإعالم ال�ضعودي 
فح�ضب؛ بل هي ظاهرة عاملية تتعــــلق ب�ضعة انت�ضار و�ضائل الإعالم اجلديد 
مقارنة بالتقليدي, والإعالم ال�ضعودي ي�ضعى لال�ضتفادة من الإعالم اجلديد 

مبا يطور من قدرته للو�ضول ب�ضكل اأف�ضل.
املداخالت ركزت على �ضرورة و�ضع خطة  اأن معظم  اإىل  اللجنة  واأ�ضار 
باأدائها, ورفع كفاءة  تطويرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون, وطالبت بالرتقاء 
العاملني فيها, ومعاجلة م�ضكلة التكد�س الوظيفي, لت�ضبح قادرة على الربوز 
بني �ضائر و�ضائل الإعالم امل�ضموعة واملرئية, واإي�ضال �ضوت اململكة للجمهور 
التي  اللجنة  تو�ضيات  مع  تتفق  املطالبات  هذه  وجميع  واخلارجي.  الداخلي 
طالبت يف جمملها باأهمية تطوير قدرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الب�ضرية 

والإدارية واملالية والتقنية لتمكنها من املناف�ضة مع القنوات الأخرى.

واأكدت اللجــــنة على ل�ضان رئي�ضها اأن التقرير اأ�ضار اإىل وجود حتديات 
تواجهها الهيئة  واأورثت حمــــاًل ثقياًل وتراكمات بريوقراطية قبل اإن�ضائها, 
حيث ذكر اأن ميزانيتــها ترتكز يف ال�ضرف على »الرواتب ونفقات الت�ضغيل 
وال�ضيانة للمحطات والأجهزة الفنية, مقابل ما يخ�ض�س لالإنتاج الرباجمي 

لالإذاعة والتلفزيون.
كما اأنها تعاين من وجود كثافة كبرية يف عدد املوظفني واملتعاقدين ممن 
ل حاجة لهم �ضمن كوادر هيئة الإذاعة والتلفزيون, وت�ضخي�س التقرير لهذه 

ال�ضعوبات يعد خطوة مهمة للمعاجلة.

واأفـــادت اللجنــة عن الوظــائف ال�ضاغرة يف الهيــئة والتي بلغت يف عام 
التقرير )466( وظيفة اأنه �ضبق طرح هذا الت�ضاوؤل على ممثلي الهيئة عند 
اللقاء بهم يف التقرير ال�ضابق, واأو�ضحوا اأنه لبد من اأن يكون لكل جهة عدد 
�ضاغر من الوظائف ن�ضبته 5% من جمموع الوظائف حلركة الرتقيات, كما 
اأو�ضحوا اأن اأعداد الوظائف ال�ضاغرة املنا�ضب �ضغلها للخريجني اجلدد قليل 
جًدا, وبينوا معاناتهم يف ا�ضتقطاب املوظفني ذوي اخلربات ل�ضغل الوظائف 

الأعلى, وعزوفهم عن ذلك للقطاع اخلا�س.

وفيما يتــعلق باإطــالق القــنوات الإذاعــية والتلفزيونيــــة فقــــــد اأو�ضحت 
اللجنة اأن القنوات الإذاعية والتلفزيونيــــــة التي اأطلقتها الهيئة جاءت لتلبية 
احتياجات اأ�ضار اإليها تقرير الهيــــــــئة الذي اأو�ضح الأهداف وراء اإن�ضاء كل 
قناة, مدعمًا ذلك بالتاأكيد على رغبتها يف تغطية كافة املجالت ال�ضيا�ضية 
والجتماعية والدينية والثقافية وغريها يف �ضوء روؤية �ضعودية تراعي ثقافة 
الوطن وخ�ضو�ضيــــــته, اأما فيما يتعلق بن�ضب امل�ضاهــدة, والذي طرح كذلك 
يف مداخلة اأحد الأع�ضاء فقد اتفقت اللجنة مع املداخلة ب�ضاأن اأهمية هذا 
اجلانب غري اأن حداثة اإن�ضاء ال�ضــــــركة املتخ�ضــــ�ضة الذي تزامن مع �ضنة 

التقرير ي�ضفع للهيئة يف عدم الإ�ضارة لذلك.
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

التقاعد .. تدني

االستثمارات ومستقبل 

المركز المالي

ا�ستعر�س اأع�ساء املجل�س يف مداخالتهم  على التقرير ال�ســنوي 
للموؤ�س�سة العامة للتقاعد للعام املايل 1437/1436هـ العديد من 
من  املالية  مكا�سبها  تدين  اأبرزها  املوؤ�س�سة  تواجه  التي  املعوقات 
ا�ستثماراتها, م�سددين على اأهمية تفعيل اال�ستثمار يف مركز امللك 
عبد اهلل املايل ودعا اأحد االأعـــ�ساء اإىل اأهميــــة النظــــر يف دمج 
املوؤ�س�سة العامة للتقاعد مع املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. 
جاء ذلك خــــالل مناق�ســـــة جمل�س ال�ســورى التقرير ال�سنوي 
للموؤ�س�سة يف جل�سته الرابعــــة والثالثني التي عقدت  يوم االثنني 
1438/8/12هـ برئا�سة معــــايل رئيــــ�س املجل�س ال�سيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وبعد اأن تال رئي�س جلنة 
االإدارة واملوارد الب�سرية املهند�س حممد بن حامد النقادي تقرير 
اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع اأبديت ب�ساأنه بع�س امللحوظات 
التي ا�ستهلها ع�سو املجلــــ�س الدكــــتور اأحــــمد الغامدي م�سريًا اإىل 
اأن اأحد اأهم االأ�سباب يف زيادة متــــو�سط املعــــا�س التقاعدي يعود 
للزيادة التي متت على رواتب موظفي الدولــــة منذ عدة �سنوات, 
ا على موارد  ا على حقوقهم التقاعدية, و�سلبيًّ مما انعك�س اإيجابيًّ

املوؤ�س�سة والتزاماتها. 

يقابلها  الرواتب  الزيادة يف  فهذه  الغامدي-  للدكتور  -وفقًا  املقابل  ويف 
زيادة يف املبالغ املقتطعة من املوظف ل�ضرتاكات التقاعد, حيث كلما ارتفع 
التزامات  يف  زيادة  يقابلها  كما  منه.  املقتطعة  الن�ضبة  مبلغ  ارتفع  الراتب 
الدولة يف خم�ض�ضات التقاعد. موؤكدًا اأن هذه الزيادة يف الرواتب مل تكن 

ال�ضبب الأهم يف ارتفاع التزامات املوؤ�ض�ضة جتاه املتقاعدين.

وامل�ضتفيدين  املتــــقاعدين  اأعــــداد  ت�ضاعــــف  باحتماليــــة  يتعلـــــق  وفيما 
خالل ال�ضنــــوات الع�ضــر القــــادمــــة, وعــــدم قــــدرة املوؤ�ض�ضــــة على اللتزام 
بالأعباء امل�ضتقبلية فقد دعا الدكتور اأحمد الغامدي اإىل اأن تراجع املوؤ�ض�ضة 
ا�ضرتاتيجيات ال�ضتثمار املعمول بها حالًيا ملعرفة مدى اإمكانية حتويلها نحو 

م�ضاريع جديدة وا�ضتثمارات ذات عائد ا�ضتثماري اأعلى. 
وعن ال�ضروط املي�ضرة للتقاعد املبكر, وارتفاع معدلته, وا�ضتنزاف هذا 
النوع من التقاعد ملوارد املوؤ�ض�ضة املالية ب�ضكل م�ضطرد مقارنة بتقاعد ال�ضن 
النظامية؛ لفت الغامدي النظر اإىل نظام املوؤ�ض�ضــــة العامة للتقاعد قد كفل 
حقها يف مراجعة نظامها, واقرتاح ما تراه منا�ضًبا للحد من تدهور عوائدها 
واإيراداتها التقاعدية, مثل النظر يف رفع �ضــــن التقاعــــد املبكر, ورفع ال�ضن 
النظامية للتقاعد الإلزامي, والرفع بذلك للجهات املعنية يف الدولة لإقرار 

ما تراه حول هذه املقرتحات.

من جانبه قال ع�ضو ال�ضورى الدكتور فهد بن جمعة: اإن الهدف امل�ضرتك 
من اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة العامة للتقاعد وموؤ�ض�ضة التاأمينات الجتماعية هو �ضمان 
حياة كرميــــة للم�ضــــرتكني واأ�ضرهــــم عن طريق مــــبداأ التكامل الجتماعي, 

د.أحمد الغامدي يرى
مراجعة استراتيجيات االستثمار 

المعمول بها حالًيا

د.فهد بن جمعة يدعو إلى ضم مؤسستي 
التقاعد والتأمينات االجتماعية في مؤسسة 

واحدة انسجامًا مع رؤية 2030
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وا�ضتثمار مدخراتهم بغر�س تعزيز املوارد املالية يف هــــاتني املوؤ�ض�ضتني, حتى 
ت�ضتطيع ت�ضيري اأعمالهما, وحتقيق اأهدافهما بدون الدعم احلكومي.

 وراأى اأن امل�ضلحــــة العامــــة ت�ضــــتدعي �ضم املوؤ�ضــــ�ضة العامة للتاأمينات 
الجتماعية اإىل املوؤ�ض�ضة العامــــة للتقــــاعد حتــــت م�ضــــمى )الهيئة العامة 
للتاأمينات الجتماعية(؛ ان�ضجاًما مع اأهــــداف روؤية 2030م, ومع الإجراءات 
احلكومية التي اتخذتها بدمج بع�س املجال�س والهيئــــات احلكومية مع بع�س 
الوزارات من اأجل احلد من البريوقراطية, وتر�ضيــــد الإنفاق, ورفع الكفاءة. 
موؤكدًا اأن دمج املوؤ�ض�ضتني يف هيئة واحدة, �ضيــــ�ضهم مب�ضيئة اهلل يف �ضمولية 

نظامها, وال�ضتفادة من خربات موؤ�ض�ضة التاأمينات ال�ضتثمارية.

وعد ع�ضو ال�ضورى الأ�ضتاذ خليفة الدو�ضري يف مداخلته اأن اأداء املوؤ�ض�ضة 
�ضعيف, وا�ضتثماراتها ل تزال �ضعيفة, ولحظ اأن ح�ضة املوؤ�ض�ضة يف م�ضروع 
مركز امللك عبداهلل املايل 30 ملياًرا, وهذه ح�ضة �ضخمة جًدا دخلت فيها 
اإن ترك مثل هذا امل�ضروع �ضيكلف مبالغ  املوؤ�ض�ضة وبقي املبلغ معلًقا, وقال: 
طائلة م�ضتقباًل يف حال اإعادة ت�ضغيله. لذا, تفادًيا للخ�ضارة يفرت�س اأن يكمل 
�ضواًء من  امل�ضروع  املوؤ�ض�ضة يف هذا  �ضريك مع  ي�ضمح بدخول  واأن  امل�ضروع, 
اجلهات احلكومية اأو القطاع اخلا�س.مطالبًا باإعادة درا�ضة اأنظمة املوؤ�ض�ضة 

نظرًا لتقادمها.

من جانبه اقرتح ع�ضو املجل�س الدكتور م�ضاعد الفريان اإعادة النظر يف 
جمل�س  رئي�س  هو  املالية  وزير  ي�ضبح  بحيث  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  ت�ضكيل 
الإدارة بدًل من وزير اخلدمة املدنية, فوزير املالية هو الأقرب لل�ضاأن املايل 

والقت�ضادي.
بني  بالتوازن  متعلقة  كربى  عقبات  من  تعاين  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
الع�ضكري من ال�ضرتاكات  اأن موارد احل�ضاب  اإيراداتها وم�ضروفاتها, كما 
اأن  ولحظ  املتقاعدين,  معا�ضات  لتمويل  كافية  تعد  مل  ال�ضتثمار  وعائد 
يتطلب منها ومن اجلهات ذات  الأ�ضول, مما  ا�ضتهالك  بداأت يف  املوؤ�ض�ضة 

العالقة مراجعة اأ�ضلوب اإدارة املوؤ�ض�ضة ملواردها واأ�ضولها. 

عن  مبعلومات  الدغيرث  خالد  الدكتور  ال�ضورى  ع�ضو  طالب  جهته  من 
حجم ا�ضتثمارات �ضركة )الرائدة( التي متتلكها املوؤ�ض�ضة ومل يتطرق التقرير 

لأدائها ول اإىل قوائهما املالية, ول تدفقاتها النقدية.
امللك  م�ضروع مركز  اإىل  د.الدغيرث-  –بح�ضب  التقرير  يتطرق  كما مل   
مطالبًا  اململكة,  يف  العقارية  امل�ضاريع  اأ�ضخم  اأنه  رغم  املايل  عبداهلل 
بتو�ضية تدعو املوؤ�ض�ضة اإىل درا�ضة اإعادة متليك اأجزاء وعنا�ضر من امل�ضروع 
ملجموعات من امل�ضتثمرين, وحتى لو كان ب�ضعر اأقل من �ضعر التكلفة, لتعزيز 

البيئة التناف�ضية والت�ضويقية للم�ضروع, ولتعزيز فر�س ت�ضغيله.

املالية  العوائد  انخفا�س  اأن  ال�ضهيب  الدكتور �ضالح  املجل�س  وراأى ع�ضو 
ن�ضبة اإىل حجم ال�ضتثمارات لدى املوؤ�ض�ضة العامة للتقاعد التي تبلغ )472( 
اأن تكون  ملياًرا يتطلب تو�ضية قوية من اللجنة تكون مب�ضتوى النتائج, على 
هناك ا�ضتقاللية تامة لال�ضتثمار عن املوؤ�ض�ضة, واأن تدار هذه ال�ضتثمارات 
من قبل جهة متخ�ض�ضة. وا�ضتح�ضن اأن تتبنى اللجنة تو�ضية تتعلق بالتاأكيد 

على �ضيا�ضات وا�ضحة يف ق�ضية املخاطر.

من جانبه راأى ع�ضو ال�ضورى الأ�ضتاذ عبد الرحمن الرا�ضد اأنه ل ميكن 
املالية املف�ضلة. وما  القوائم  التقاعد يف ظل غياب  مناق�ضة تقرير موؤ�ض�ضة 
اأوردته املوؤ�ض�ضة يف تقريرها هي اأرقام مقت�ضبة ل ميكن يف �ضوئها باأي حال 
من الأحوال اأن يتمكن املجل�س من ا�ضتكمال دوره الرقابي, ول يوجد يف تقرير 

اللجنة اأي اإ�ضارة اإىل طلب هذه القوائم املالية. 
ولحظ وجود تدين يف العائد ال�ضتثماري للموؤ�ض�ضة, اإذا ما قورنت العوائد 
على  فالعائد  الجتماعية,  التاأمينات  يف  املتحققة  بتلك  للموؤ�ض�ضة  املتحققة 
املوؤ�ض�ضة بلغ 1.5% مقارنة بـ 3.5% للتاأمينات. مطالبًا اللجنة بال�ضتف�ضار عن 

ذلك, والتحقق من اآلية اتخاذ قرارات ال�ضتثمارات الإ�ضرتاتيجية للموؤ�ض�ضة.

أ.خليفة الدوسري يطالب باستكمال
مشروع المركز المالي وإدخال شريك من 

الجهات الحكومية أو القطاع الخاص

د.مساعد الفريان يقترح إعادة
النظر في مجلس إدارة المؤسسة

على أن يترأسه وزير المالية

د.صالح الشهيب يالحظ قلة في 
العوائد المالية نسبة إلى حجم 

استثمارات مؤسسة التقاعد

أ.عبد الرحمن الراشد : ال يمكن
مناقشة التقرير في عدم وجود

قوائم مالية مفصلة

د.خالد الدغيثر يرى تمليك أجزاء من
المركز المالي لمجموعة من المستثمرين 

لتعزيز التنافسية للمشروع
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االستثمار األجنبي 

متطلبات لم تتحقق !!

ناق�س جملــــ�س ال�ســــورى خــــالل جل�ســــته العاديــــة »احلادية 
والثالثني« - لل�سنة »االأوىل« من الدورة ال�سابعة مبقره يف مدينة 
الريا�س, يوم االثنني 1438/7/27هـ برئا�ســــة معــــايل رئي�س 
املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, 
تقرير جلنة االقت�ساد والطاقة؛ ب�ساأن التقرير ال�سنــــوي للهيئة 

العامة لال�ستثمار للعام املايل 1437/1436هـ.

فبعــــد اأن تــــال رئيــــ�س جلنــــة االقــــت�ساد والطاقــــة االأ�ستاذ 
عبدالرحمن بن را�سد الرا�سد تقرير اللجــــنة, وتو�سياتها ب�ساأن 
التقرير ال�سنوي للهيئة, مت طرح املو�سوع للمناق�سة, حيث اأ�سار 
ع�سو املجل�س الدكتور فهد بن جمـعة يف م�ستهل املداخالت اإىل اأن 
الهيئة العامة لال�ستثمار ن�سرت موؤ�ســــرات اقت�سادية يف التقرير 

االقت�سادي للمناطق عام 2014م.

وهــــذه التقاريـــر املتخ�ســــ�سة توفــــر معلــــومات اقتــــ�سادية 
حديثــــة و�ساملــــة عــــن اجلوانــــب االقتــــ�سادية كافــــة يف كل 
منطقة مـــن مناطــــق اململكــــة لبيان حجــــم اقتــــ�ساد املنطــــقة, 
وحجم االأن�سطــــة االقت�ســــادية فيها, ون�سبة الت�سغيل والبطالة, 
ومعدل الهجرة من واإىل املنطــــقة, ومدى امل�ســــاهمة يف ال�سادرات 
الوطنية, باالإ�سافــــة اإىل موؤ�سرات اأداء قطــــاع التعليم وال�سحة 
موؤكدًا اأن لها اأهميــــة كربى يف حتفيز امل�ستثمر املحلي واالأجنبي 

على ال�سواء. 

ووزارة  لالإح�ضاء  العامة  الهيئة  مع  بالتن�ضيق  الهيئة  تقوم  اأن  واأقرتح 
للمناطق  القت�ضادية  املوؤ�ضرات  ن�ضر  يف  لال�ضتمرار  والتخطيط   القت�ضاد 

�ضنوًيا, وت�ضمينها يف التقارير.
ولحظت ع�ضو ال�ضورى الأ�ضتاذة رائدة اأبونيان اأن الكثري من ال�ضركات 
الأجنبية لها برامج جيدة لدعـــم املجـــتمع �ضمن م�ضـــوؤوليتها الجـــتماعية, 

ولكنها ل تنقل هذه املبادرات للمملكة عند عملها فيها. 
وطالبت بت�ضمني برامج ومبادرات املجتمع التي تعمل عليها هذه ال�ضركات 
�ضرورة  على  و�ضددت  اململكة,  يف  للعمل  املطلوبـــة  الرتاخي�س  معلومات  يف 
حت�ضني قدرة وكفاءة التفتي�س يف الهيئة,اإما داخلًيا, اأوعن طريق التعاون مع 
وزارة التجارة وال�ضتثمار واقرتحت ف�ضل منتدى التناف�ضية الدويل ومركز 
مركز  تاأ�ضي�س  على  والعمل  م�ضتقل,  كيان  يف  ودجمهما  الوطني,  التناف�ضية 
متخ�ض�س )think tank( يعنى بالأمــــور ذات العالقة بجذب ال�ضتثمارات 
وتاأثري ال�ضتثمار الأجنبي يف نهو�س القت�ضادات املحلية. كما اقرتحت رائدة 
اأبو نيان اإعادة النظر يف مكاتب الهيئة خارج اململكة خا�ضة يف الدول التي من 
�ضاحلنا الرتكيز على جذب ال�ضتثمارات فيها والتن�ضيق مع ممثليات اململكة 

يف اخلارج جلذب تلك ال�ضتثمارات.

د.فهد بن جمعة: نشر المؤشرات 
االقتصادية لكل منطقة يحفز 

المستثمر المحلي واألجنبي
أ.رائدة أبونيان :برامج المسؤولية 

االجتماعية للشركات األجنبية
ال تنقلها للمملكة
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 من جهتها اأ�ضارت ع�ضو ال�ضورى الدكتورة جواهر العنزي اإىل ن�ضر الهيئة 
العامة لال�ضتثـــــمار موؤ�ضـــــرات لبيان جحم اقت�ضاد كل منطقة من مناطق 
اململكة الثالث ع�ضرة, واأن�ضطتـــــها القت�ضادية, ون�ضبة الت�ضغيل, والبطالة, 

ومعدل الهجرة من واإىل املنطقة. 

واأعـــــربت الدكتـــــورة جواهر العنـــــزي عن تطلعها اإىل نتائج املوؤ�ضرات 
القت�ضادية ملناطق اململكة على اأن تدعـــــم بدرا�ضات حتليلية, ومنح حوافز 

للمناطق التي حتقق تقدمًا  يف تلك املوؤ�ضرات.
وقالت: اإن اإن�ضاء الكثري من اجلامعات ملراكز ومعاهد لريادة الأعمال يدعو 
ريادة  العامة لال�ضتثمار, ومراكز  الهيئة  تعاون بني  الت�ضاوؤل: هل هناك  اإىل 
الأعمال لتحويل الأفكار اإىل م�ضروعات فعلية تخدم اجلامعات واملحافظات 
التي تتواجد بها؟ وراأت اأن جهود الهيئة العامة لال�ضتثمار يف ن�ضر ثقافة العمل 
احلر وريادة الأعمال لتزال دون املاأمول, ولحظت من جانب اآخر ومن خالل 
اجلداول يف التقرير قلة عدد املوظفني حيث قد ينعك�س ذلك �ضلبًا على اأداء 
الهيئة. وت�ضاءلت عن دور الهيئة يف تعزيز تناف�ضية اململكة يف تهيئة بيئة جاذبة 

لال�ضتثمارات النوعية مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030م.

واأ�ضار ع�ضو ال�ضــــورى املهند�س حممــــد العلي اإىل قــــرار جمل�س الوزراء 
املحدد ملهام الهيئة العامة لال�ضتثمــــار على عــــدد من املهام, ومنها اإعداد 
الدرا�ضات عن فر�س ال�ضتثمار يف اململكة والرتويج لها, لفًتا النظر اإىل ما 
والتعليم.اإل  وال�ضحة  النقل  يف  ال�ضتثمارية  للفر�س  الهيئة   تقرير  ت�ضمنه 
اأنه لحظ اأن هذه الفر�س عمومية وغري تف�ضيلية, ومل تكن هناك درا�ضات 
تف�ضيلية اأجريت لهذه الــــفر�س تثبت جــــدواها القت�ضادية. وقال: اإن من 
الأف�ضل تو�ضيح ماهية امل�ضاريع التي تخ�ض�س للم�ضتثمر الأجنبي عن تلك 
التي تخ�ض�س للم�ضتثمر ال�ضعــــودي, ومن املــــهم اأن تكون امل�ضاريع الكبرية 

وال�ضناعية ذات مردود على الوطن. 
و�ضدد املهند�س العلي على اأن ت�ضغيل املواطن هو ما يجب اأن يتم الرتكيز 
اأما امل�ضاريــــع املتو�ضطة وال�ضغرية  عليه عــــند جذب ال�ضتثــــمار الأجنبي, 

فتنح�ضر على امل�ضتثمر ال�ضعودي.
واأ�ضار اإىل اأن من املهام املحددة للهيئة العامة لال�ضتثمارهو التن�ضيق مع 
اجلهات احلكومية لعر�س فر�ضها ال�ضتثمارية ب�ضكل يجذب امل�ضتثمر؛ ولكن 
ل تزال تلك اجلهات تواجه عوائق لطرح م�ضاريعها لأ�ضباب كثرية, ومن تلك 
اجلهات الإ�ضكان, كما اأن م�ضاريع البلديات ال�ضياحية, اأو ال�ضتثمارية ل ترقى 
مل�ضتوى الطرح للم�ضتثمر الداخلي, ناهيك عن امل�ضتثمر الأجنبي, وذلك لوجود 

عوائق عديدة منها: اإ�ضدار الرتاخي�س, وتغيري التعليمات كل مدة.

من جانبـــه دعـــــا ع�ضـــــو ال�ضـــــورى الدكـــــتور من�ضور الكريدي�س الهيئة 
العامة لال�ضتثمار اإىل التعاون مع �ضندوق ال�ضتثمارات العامة لو�ضع خطة 

ا�ضتثمارية لل�ضندوق. لتحقيق اأهداف ا�ضتثمارية نوعية للمملكة.
وقال: اإن �ضندوق ال�ضتثمارات العامة يف طور تغيري م�ضار واإعادة هيكلة, 
وبحث ا�ضرتاتيجية جديدة؛ فمن املنا�ضب اأن ت�ضب ا�ضتثماراته اخلارجية - 
ولو جزئًيا - يف قالب جذب ال�ضركات الأجنبية لال�ضتثمار يف اململكة بطرق 
اإيجابية. موؤكدًا اأنه يف حال التو�ضل ملثل هذه املنظومة بالتن�ضيق مع الهيئة 
�ضيت�ضاعف الأثر الإيجابي من هذا ال�ضتثمار؛ تفعياًل لالأمرال�ضامي الكرمي 
بالقطاعات يف  اخلا�ضة  ال�ضرتاتيجيات  بدمج  1435/2/22هـ  ال�ضادر يف 

خطة ا�ضتثمار وطنية موحدة.
ولفت الدكتور الكريدي�س النظر اإىل اأن من املعوقات التي ذكرت يف التقرير 
وبذلك  �ضاملة,  ا�ضرتاتيجية  اململـــــكة عدم وجود  ال�ضتثمار يف  تواجه  والتي 
ا�ضرتاتيجية  باإيجاد  للمجل�س  ال�ضابق  القرار  تو�ضيتها على  اللجنة يف  اأكدت 
�ضاملة, كما اأ�ضار التقرير اإىل اأن اأغلب ال�ضتثمارات امل�ضتقطبة تقت�ضر على 
اإقناع الأجنبي  اإذ كيف يتم  اأمر م�ضتغرب  “هذا  القطاعات التقليدية, وقال 
واملقاولت,  وال�ضناعة,  الطاقة,  مثل:  التقليدية,  القطاعات  يف  لال�ضتثمار 
ول  م�ضافة,  قيمة  لها  لي�س  ا�ضتثمارات  فهذه  وغريها؟,  الإ�ضمنت  وم�ضانع 
تعود بالنفع على القت�ضاد ب�ضكل عام. مطالبًا اأن يكون هناك ا�ضتثمار اأجنبي 

ي�ضهم يف اإيجاد وظائف نوعية للمواطنني وي�ضاعد يف توطني التقنية. 

وراأى ع�ضو ال�ضورى الأمري الدكتـــــور خـــــالد اآل �ضـــــعود اأن تقرير الهيئة 
العامة لال�ضتثمار ل يت�ضمن بيان حالة ال�ضتثمار يف اململكة من حيث التنوع, 
ومدى  التجاري,  امليزان  يف  وال�ضتثـــــمار  الوطني,  القت�ضاد  يف  والإ�ضهام 
الإ�ضهام يف نقل التقنية للمملكة, ول�ضيما اأن البيانات التي اأُرفقت يف التقرير 
بيانات جزئية ل�ضنة التقرير ل تو�ضح ال�ضورة اأو احلـــــالة الكلية لال�ضتثمار 
يف اململكة. م�ضددًا على �ضرورة ت�ضمني تقارير الهيئة القادمة معلومات عن 

حالة ال�ضتثمار يف اململكة.
وت�ضاءل �ضمـــــوه عن اأ�ضبـــــاب انخفـــــا�س اإجمايل ال�ضتثمــــارات املحلية 
والأجنبية ب�ضكل عام على الرغـــــم من توفـــــر مقومـــــات عديدة لال�ضتثمار 
يف اململكة, كما ت�ضاءل عن تردد امل�ضتثمر الأجنبي يف امل�ضاركة يف القطاعات 
الواعدة, وعن اأ�ضباب تراجـــــع ترتيب اململـــــكة يف تقرير التناف�ضية العاملي 
لعام 2017/2016 م من املرتبة 25 اإىل املرتبة 29 الذي ك�ضف عنه املنتدى 
القت�ضادي, وت�ضاءل قائاًل: هل هذا الرتاجع ب�ضبب الإجراءات اجلمركية؟ 

اأم القواعد التي حتكم ال�ضتثمار الأجنبي؟ اأم اإجراءات امللكية الأجنبية؟.

د. منصور الكريديس:  نريد استثمار 
أجنبي يسهم في إيجاد وظائف نوعية 
للمواطنين ويساعد في توطين التقنية

د.جواهر العنزي تتساءل عن دور الهيئة 
في تعزيز تنافسية المملكة وتهيئة بيئة 

جاذبة لالستثمارات النوعية

م. محمد العلي : ال بد من دراسات جدوى 
اقتصادية للفرص االستثمارية التي 
تطرحها الهيئة أمام المستثمرين

األمير د. خالد آل سعود: تقرير الهيئة ال يتضمن 
بيانًا عن حالة االستثمار في المملكة من حيث 

التنوع واإلسهام في االقتصاد الوطني
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الشورى يوافق على تحويل 

كلية الشريعة باإلحساء 

إلى جامعة عامة مستقلة

قرر جمــل�س ال�ســـورى املوافقـــة على حتـــويل كليـــة ال�سريعة 
والدرا�سات االإ�سالمية يف االأح�ساء التابعــة جلامعة االإمام حممد 

بن �سعود االإ�سالمية اإىل جامعة عامة م�ستقلة. 
وطالب وزارة التعليـــم بتطويـــر تعليـــم اللغة االإجنليزية يف 
مدار�س التعليم العام من خالل برامـــج تاأهيل متقـــدمة ملعلميها, 

والتدرج يف اإدراج مناهجها يف مراحل درا�سية مبكرة.
جـــاء ذلك فـــي القـــرار الـــذي �ســـدر عـــن جمـــل�س ال�ســـورى 
خـــالل اجلل�ســـة العاديـــة الثانيـــة والثـــالثني التي عـــقدها يوم 
الثالثاء 1438/7/28هـ برئا�سة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�سيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.

كما طالب املجل�س يف قراره وزارة التعليم واجلامعات مبراجعة 
�سيا�ساتها واأهدافها االإ�سرتاتيجــــــية, وبراجمــــها وم�ســــــروعاتها 
التعليمية, وخططها ومناهجها الدرا�سية, ودرا�ساتها وبحوثــــــها 
العلمــية, بغر�س تطويــــر وجتــــويد خمرجاتها كًما ونوًعا؛ مبا 
ي�سهم يف حتقيق االأهـداف التعليميــــة اال�سرتاتيــــجية املرتبطة 
بروؤية اململكة 2030, ويعزز فر�س تفــــــعيل املبادرات التنفيذية 
التحــــــول الوطـــــني 2020, وت�سمني  التي ا�ستمل عليها برنامج 

ما يتم بهذا ال�ساأن يف تقريرها ال�سنوي القادم.

و�سدد املجل�س على �سرورة اهتــــــمام وزارة التعلــــيم بالتعليم 
املبكر؛ مبا ي�سمــن توفــر الفر�س التعليــمية جلمــــــيع االأطفال يف 

هذه املرحلة وفق خطة زمنية.

ودعا وزارة التعليم اإىل االإ�سراع يف حتويل املدار�س واجلامعات 
اإىل بيئات تعليمية رقمية, ويتم ت�سمني ذلك يف تقارير الوزارة 

ال�سنوية القادمة.
وطالب املجل�س كليات الرتبية يف اجلامعات ال�سعودية بالتو�سع 
يف برامج الرتبية اخلا�سة على م�ستوى الدرا�سات العليا وبرامج 
الدبلومات العالية. فيما طالب وزارة التعليم بالتو�سع يف الربامج 
االإثرائية املختلفة, وتنويع اأ�ساليب الت�سريع للطالب والطالبات 

املوهوبني وفًقا للمعايري العاملية.
واأكــــد �ســــرورة حــــ�سر وزارة التعــــليم جــــــــميع تخـ�س�سات 
الوظــــــــائف  �سلــــم  عــــلى  هــــم  )الذين  واملعلمــــات  املعلمــــــــني 
وفــــًقا املــــدار�س  عــــلى  توزيعــــهم  واإعــــــــــــادة   التعليميــــــــة(, 
لتخ�س�ساتهــــم, واحتــــياجات املــــدار�س, واإيجاد حلول عمــــلية 
- وفق خــــطة زمنــــية حمــــددة - الأ�ســــحاب التخــــ�س�سات التي 
الحتتاجــــها الــــوزارة, وا�ستيعاب املتقدمني على وظائف تعليمية 
يف التخــــ�س�سات التي حتــــتاجــــها, وت�ســــمني ذلك يف تقــــريرها 

ال�سنوي القادم.

د. ناصر بن علي الموسى
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي
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واأو�ضح اأن الوزارة قد بداأت فعلًيا يف تطبيق الأمر ال�ضامي رقم )4528( 
�ضركة  اإىل  املباين  م�ضروعات  باإ�ضناد  القا�ضي  1433/10/24هـ,  وتاريخ 
تطوير املباين املدر�ضية, حيث اأ�ضدرت الوزارة قراًرا وزارًيا يق�ضي باإ�ضناد 
وترميمها,  املدار�س,  و�ضيانة  بت�ضغيل,  املتعلقة  اجلديدة  امل�ضروعات  جميع 

وتاأهيلها, وتاأثيثها اإىل �ضركة تطوير املباين.
عند  عالية  اأولوية  ذا  يكون  اأن  واأهمية  وال�ضالمة  الأمن  مو�ضوع  وحول 
من  الرغم  على  اأنه  املو�ضى  نا�ضر  الدكتور  بنيَّ  املدر�ضية.  املباين  ت�ضميم 
وزارة  عن  ال�ضادرة  املباين  بت�ضميم  اخلا�ضة  التنظيمات  بع�س  وجود 
البنني  التنفيذ يف مدار�س  اأن هناك ق�ضوًرا يف  اللجنة ترى  اأن  اإل  التعليم؛ 

ومدار�س البنات على حد �ضواء يف املباين امل�ضتاأجرة.

املدر�ضية  وال�ضالمة  الأمن  اإجراءات  تفا�ضيل  مبناق�ضة  اللجنة  ووعدت 
تنفيذ  مدى  ومتابعة  واجلامعات,  العام  التعليم  مدار�س  يف  فعلًيا  املنفذة 

قرارات جمل�س ال�ضورى يف هذا ال�ضاأن.

بع�س  اإىل  الأع�ضاء  من  عدد  وجهها  التي  النتقادات  اإىل  وبالن�ضبة 
املدر�ضية.  املقا�ضف  تقدميه يف  يتم  ما  متابعة  لإهمالها  التعليمية  الإدارات 
الدكتور  واأ�ضاف  املدر�ضية.  باملقا�ضف  العناية  اأهمية  مع  اللجنة  اتفقت 
نا�ضر املو�ضى: على الرغم من اأن املجل�س مل يغفل هذا املو�ضوع يف قراراته 
لتح�ضني  الأخرية  الآونة  قرارات يف  اأ�ضدرت عدة  الوزارة  اأن  ومع  ال�ضابقة, 
ا اأن تتابع  اأو�ضاع املقا�ضف املدر�ضية؛ اإل اأن اللجنة ترى اأنه من واجبها اأي�ضً
تنفيذ قرارات املجل�س بهذا ال�ضاأن, وتناق�س م�ضوؤويل الوزارة يف �ضبيل جتويد 
وتطوير املمار�ضات امليدانية يف هذا املجال يف اجتماعها القادم معهم - باإذن 

اهلل تعاىل-. 

كما �سدد املجل�س على اأهــــمية اإبــــراز �ســــورة املراأة يف املناهج 
الدرا�سية ك�سريك اأ�سا�س يف التنمية املجتمعية.

وكان جمل�س ال�سورى قــــد ا�ستــــمع لوجــــهة نظر جلنة التعليم 
والبحث العلمي, ب�ساأن ما اأبداه عــــدد من اأع�ساء املجل�س من اآراء 
وملحوظات اأثناء مناق�سة التقرير ال�سنوي لوزارة التعلــــيم للعام 
املايل 1436هـ/1437هـ  يف جلــــ�سة �سابقــــة تــــالها رئي�س جلنة 

التعلــــيم والبحث العلمي الدكتورنا�سر بن علي املو�سى. 

الإدارات  بع�س  ومعلمات يف  معلمــــني  توفــــر  العجز يف  يخ�س  ما  فعن   
التعليمية يف اململكة, وقلة املوؤهلني يف بع�س التخ�ض�ضات. اأو�ضحت اللجنة 

اأن تو�ضيتها »ال�ضاد�ضة« عاجلت املو�ضوع من كافة جوانبه.

 وب�ضاأن ما اأ�ضار اإليه اأحــــد الأعــــ�ضاء يف مداخلته اإىل بخ�ضو�س تاأهيل 
وتدريب املعلمني, واإعادة النظر فيمن هــــم دون امل�ضتوى. راأت اللجنة على 
ل�ضان رئي�ضها اأن هناك بالفعل ق�ضور يف كم ونوع التدريب والتاأهيل الذين 
يتلقاهما املعلم واملعلمة اأثناء اخلدمة. م�ضــريًا اإىل اأن اللجنة قد اأثارت هذا 
املجل�س  يف  بهم  لقائها  اأثناء  الوزارة  وم�ضوؤويل  التعليم  وزير  مع  املو�ضوع 
بتاريخ 1438/1/18هـ؛ حيث اأ�ضاروا اإىل اأن الوزارة تويل هذا املو�ضوع عناية 
واعتمدت  والتعليمي,  املهني  للتطوير  الوطني  املركز  اأن�ضاأت  واأنها  خا�ضة, 

برنامج خربات لتدريب املعلمني يف اخلارج.

وحول ما اأثاره بع�س الأع�ضاء يف مداخالتهم من نقد وما اأبدوه من قلق 
اإ�ضرتاتيجية  الوزارة  بتبني  التعليمية منها املطالبة  الق�ضايا  ب�ضاأن عدد من 
التعليم ووجوب حتديثها, وتركيز املقررات  اأنظمة  للتعليم, وتقادم  وا�ضحة 
الدرا�ضية على الكم على ح�ضاب النوع, و�ضعف املخرجات. اأكدت اللجنة اأنها 
اإ�ضرتاتيجية  وبناء  العام,  التعليم  نظام  اإ�ضدار  الإ�ضراع يف  اأهمية  مع  تتفق 
جديدة تتوافق مع روؤية 2030. كما راأت اللجنة اأن هذا النقد والقلق مربران, 
واأن على الوزارة التعامل مع هذه املع�ضالت مبنهجية اأكرث فاعلية مما تقوم 

به حالًيا.

واعتربت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها الدكتور نا�ضر املو�ضى ا�ضتمرار وجود 
املباين امل�ضتاأجرة اإىل هذا الوقت من امل�ضكالت الأزلية التي تواجه التعليم يف 
اململكة, م�ضرية اإىل القرارات ذات العالقة التي اأ�ضدرها املجل�س كان اآخرها 

القرار رقم )41/89( يف 1437/8/17هـ. 

الوزراة أسندت بإسناد جميع مشروعاتها 
الجديدة المتعلقة بصيانة المدارس 

وتأهيلها، وتأثيثها إلى شركة تطوير المباني



تقارير القبة

العدد 182 �ضعبان / رم�ضان  1438هـ - مايو / يونيو 2017م30

تركيزها  املتخ�ض�ضة, ومتايز اجلامعات يف جمالت  التو�ضع يف اجلامعات 
ومتيزها. ويف نف�س ال�ضياق اأبدى عدد من الأع�ضاء عدم ر�ضاهم عن م�ضتوى 
خمرجات التعليم اجلامعي, وانتقدوا عدم قدرته على تلبية متطلبات �ضوق 
اأن هناك بالفـــعل حاجـة اإىل تطوير التعليم اجلامعي  العمل. وردت اللجنة 
باأكمله, وهو ما ي�ضهم يف حتقيقه قرار املجل�س ذي الرقم )41/89( والتاريخ 

1437/8/17هـ.
اململكة  يف  لها  فروع  بفتح  العاملية  للجامعات  بالت�ضريح  املطالبة  وعن 
وتخ�ضيـــ�س اجلامعـــات املحلـــية, فـــقد بيـــنت اللجـــنة اأن وزارة التعــــــليم 
تعمل مع هيئة ال�ضتثمار لو�ضع �ضـــوابط وتنظيمات تتعلق باآليات ال�ضتفادة 
من اخلربات العاملية, ويف الوقت ذاته حتمي القطـــاع التعلـــيمي العايل من 

املتاجرة بال�ضهادات اجلامعية با�ضم جامعات عاملية. 
اأما ما يتعلق بتخ�ضي�س اجلامعات احلكومـــية, فـــراأت اللجنة اأن الهدف 
يجب اأن يتوجه نحو جتويد التعليم يف اجلامعات, وتطوير البحث العلمي فيها, 
وعدم الندفاع نحو تخ�ضي�س املوؤ�ض�ضات اجلامعية القائمة, ووجود جامعات 
حكومية ل يتعار�س مع جودة التعليم والبحـــث العلمي, ول اأدل على ذلك من 

تفوق اجلامعات احلكومية اإجماًل على اجلامعات اخلا�ضة يف اململكة. 
درجة  على  حديًثا  باحلا�ضلني  الهتمام  من  مزيد  ببذل  املطالبة  وعن 
اإ�ضغالهم مبهام  لهم, وعدم  وعلمية  تطوير مهنية  وتوفري فر�س  الدكتوراه, 
اإدارية يف وقت مبكر بعد عودتهم للجامعة من البتعاث. اأيدت اللجنة هذه 
املطالبة م�ضرية اإىل اأنها ت�ضتحق اأن توؤخذ يف احل�ضبان من قبل اجلامعات. 
وحثت اللجنة يف وجهة نظرها اجلامعات على التو�ضع يف ال�ضتعانة باخلربات 
الوطنية من اأع�ضاء هيئة التدري�س املتقاعدين, وبخا�ضة اأن نظام اجلامعات 
ي�ضمح بذلك, كما دعت اإىل تكثيف جهودها يف ا�ضتقطاب خمرجات برنامج 

البتعاث اخلارجي من املتميزين.

اأما عن جدوى اختبارات )قيا�س( بعد الثانوية العامة فقد بينت اللجنة 
اأن عدًدا من الدرا�ضات العلمية املعتربة يف اململكة اأ�ضارت اإىل وجود ارتباط 
اإيجابي بني درجات هذه الختبارات والأداء اجلامعي, كما اأن لها دور اإيجابي 
يف تعديل التوزيع غري الطبيعي لدرجات الثانوية العامة التي تت�ضم بالت�ضخم 
معه  ي�ضعب  الذي  الأمر  العالية,  الدرجات  يف  للطالب  تكد�ًضا  اأوجد  مما 
منا�ضبة  الأكرث  الربامج  اإىل  النت�ضاب  يف  العدالة  وحتقيق  بينهم,  التمييز 
لقدراتهم. كما اأن هذه الختبارات اأ�ضبحت رافًدا مهًما للتعرف على قدرات 
الطالب الذهنية واملعرفية ب�ضكل مو�ضوعي و�ضمويل. اإ�ضافة اإىل ذلك؛ فمثل 
هذه الختبارات �ضائعة ال�ضتخدام يف كثري من دول العامل, وخا�ضة الدول 

املتقدمة يف اأنظمتها التعليمية. 

النتائج  اإعالن  والتاأخر يف  واملبتـــعثني,  اخلـــارجي  البتـــعاث  ملـــف  ويف 
اخلا�ضة بالبتعاث, ومعاناة بع�س املبتعثني من اإجراءات ت�ضديق �ضهاداتهم 
يف الوزارة, وبرنامج »بعثتك وظيفتك«. فقد بني رئي�س جلنة التعليم والبحث 
وجمدولة  معلنة  البتعاث  يف  القبول  نتائج  عن  الإعالن  مواعيد  اأن  العلمي 
�ضنوًيا, ونادًرا ما يكون هناك تاأخري يف الإعالن عن موعدها املقرر �ضلًفا. 
ا تهدف اإىل التاأكد من  اأما معادلة ال�ضهادات فتخ�ضع لإجراءات معلـــنة اأي�ضً
م�ضتوى اجلامعة ومنا�ضبة التخ�ض�س, وهي اإجراءات ل تت�ضم بالتعقيد حيث 
اإن جميعها تتم اإلكرتونًيا. اأما عن برنامج »بعثتك وظيفتك«؛ فهو ي�ضري وفًقا 

ملا خطط له. 
وعن مطالبة عدد من الأعـــ�ضاء بالتوجـــه نحـــو اجلامعات املتخ�ض�ضة, 
والعمل على اإعطاء كل جامعة هوية خا�ضة, فقد اأيدت اللجنة يف وجهة نظرها 

اختبارات قياس رافد مهم
للتعرف على قدرات الطالب

الذهنية والمعرفية
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الشورى يطالب مكتبة 

الملك فهد الوطنية 

بتنويع مصادر دخلها 

لدعم ميزانيتها

طالب جمــــل�س ال�سورى مكتبة امللك فهد الوطنية بالعمل على 
تنويع م�سادر الدخل بهدف دعم ميزانية املكتبة لتنفيذ خططها 

احلالية وامل�ستقبلية.
اأ�ســــدره جملــــ�س ال�ســــورى يف  جــــــاء ذلك يف القــــرار الذي 
اجلل�ســــة العاديــــة احلـاديــــة والثــــالثني التي عــــقدهــــا يــــوم 
االثنني1438/7/27هـ برئــــا�سة معــــايل رئي�س املجــــل�س ال�سيخ 

الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.
وطالب املجل�س يف قراره مكتبــــة امللك فهــــد الوطنية ت�سمني 
تقاريرها املقبلة تف�سياًل للوظائف واملراتب امل�سغــــولة وال�ساغرة 
بها. م�سددًا على  تطــــوير تطبـيقات الهواتف الذكية لال�ستـفادة 

الق�سوى من حمتويات املكتبة وخدماتها.
ودعا جمل�س ال�ســــورى مكتبــــة امللك فهد الوطنية اإىل اإن�ساء 
ق�سم خا�س باإدارة املخاطـــر يتــــوىل التعامل مع حاالت الطوارئ 

حلماية مقتنيات املكتبة وروادها.
موؤكدًا على البنــــد »ثالًثا« من قرار جمل�س ال�سورى ذي الرقم 
77/111 والتاريــــخ 1431/12/24هـ ون�ســــه: )�سـرورة اهتمام 

املكتبة بثقافة الطفل, واإيجاد برامج لقراءة االأطفال(.
كما اأكد املجلــــ�س على قرار �سابــــق له ينــــ�س على: )تطوير 
موقع املكتبة على �سبــــكة االإنــــرتنت وتقدمي مزيد من اخلدمات 
والت�سهــــيالت من خاللــــه, وت�ســــجيع الباحــــثني ورواد املكــــتبة 

ال�ستخدامه(.
القرار  على  الت�ســــويت  قبــــيل  ا�ســــتمع  قــــد  املجلــــ�س  وكان 
لوجهة نظر جلنة الثقافة واالإعالم وال�سياحــــة واالآثار؛ ب�ساأن 
امللك  ملكتبة  ال�سنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  االأع�ساء  ملحوظات 
فهد الوطنية للعام املايل 1436/1435هـ, تالهــــا رئي�س اللــجنة 
الدكتور فايز بن عبداهلل ال�سهري, حــــيث اأكدت اللجنة اأهمية 

و�ســــرورة  للمكــــتبة,  االإلكتــــروين  املوقــــع  تطــــويــــر  وجدوى 
حتــــويل مقتنــــياتها اإىل اأوعيــــة اإلكرتونية م�ســــريًة اإىل اأهمية 
يف  املعلومــــات  م�سادر  من  حتويلــــه  ميكــــن  ما  جميع  تــــحويل 
املكتبة اإىل ن�سخ اإلكرتونيـــة؛ حيث ات�سح من تقرير املكتبة وجود 
اإدارة عامة للتحوالت الرقــــمية, كما اأن هناك املكتبة الرقمية 

ال�سعودية التي تقوم بدورها يف هذا املجال.
واأكدت اللجنة  يف �ضياق عر�س وجهة نظرها اأنها تدرك تعذر فتح فروع 
للمكتبة يف هذه املرحلة. لكن ميكنها فتح اأق�ضام للمكتبة يف بع�س اجلامعات 
مبكتباتها  ملحقة  تن�ضيق  مكاتب  اجلامعات  يف  يكون  اأن  مبعنى  ال�ضعودية. 
لتي�ضيـر �ُضُبل التوا�ضـل بني الباحثيـن فـي تـلك اجلامعـات من خـارج الريـا�س 
وبني املكتبـة, ؛ كما اأن لوزارة التعليم اآلياتها اخلا�ضة بخ�ضو�س املدخالت 
حيث  التعليم,  ووزارة  والإعالم  الثقافة  وزارة  بني  امل�ضرتك  الإ�ضراف  حول 

لكل وزارة ظروفها ومدخالتها اخلا�ضة يف التعامل مع هذه املكتبات.
جديًرا  اأمًرا  يعترب  الدخل  م�ضادر  تنويع  اأن  على  اللجنة  اأكدت  كما    
والرتفيهية  امل�ضرحية  بالأن�ضطة  لالهتمام  حماولت  هناك  واأن  بالهتمام, 
ول  ذ  بَّ حُماَ بل  متاٌح  فهذا  واملجتمع؛  املكتبات  بني  العالقات  لتنمية  الثقافية 

يوجد مانع نظامي لذلك.
وافاد الدكتور فايز ال�ضهري باأن مكتبة امللك فهد الوطنية وعدت اللجنة 
اخلدمات  �ضمن  ال�ضت�ضارية  الدرا�ضات  مركز  عمل  تطوير  على  تعمل  باأن 
اململكة وخارجها؛  للم�ضتفيدين منها داخل  املكتبة  تقدمها  التي  الإلكرتونية 
ِه  هامِّ وماَ اأهدافه  لذكر  م�ضتوفية  وغري  قا�ضرة  اللجنة-  –بح�ضب  لأنها 

وم�ضتوى الإجناز فيه.
الدكتور  قال  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  على  امل�ضتفيدين  اإقبال  قلَّة  وعن 
فايز ال�ضهري: اإن هذا اأمر طبيعي يف ظل وجود الأوعية الإلكرتونية,  واللجنة 
ترى اأهمية بحث هذا الأمر والقيام مبا يلزم لت�ضجيع الرواد لرتياد املكتبة.
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شوريون يطالبون بتحويل 

صندوق التنمية الصناعي 

إلى بنك صناعي

ا�ستعر�س عدد من اأع�ساء جمل�س ال�سورى عدة ملحوظات على 
تقرير االأداء ال�سنــــــوي ل�سنــــدوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
للعام املايل 1437/1436هـ. واأبدوا اآراءهم ب�ساأن توزيع قرو�س 
ال�سندوق على املناطق االأكرث حاجة للتنمية مع املطالبة بتحويل 

ال�سندوق اإىل بنك. 

جاء ذلك خالل اجلل�سة الثالثة والثالثني التي عقدها جمل�س 
ال�سورى يوم االأربــعاء 1438/7/29هـ برئا�ســـــة معـــــايل رئي�س 
اآل  اإبــــــراهيم  بـــن  املجل�س ال�سيخ الدكتـــــور عبداهلل بن حممد 
ال�سيخ, حيث ا�ستمع املجل�س اإىل تقرير جلنة االقت�ساد والطاقة 
وتو�سياتها ب�ساأن التقرير ال�سنوي لل�سندوق, ومن ثم تـــــم طرح  
تقرير اللجنة وتو�سياتها للنقـــا�س, حيث راأى عــــــ�سو املجــــل�س 
يف  تنعك�س  مل  �سندوق  م�سمى  دالالت  اأن  ال�سهري  فايز  الدكتور 
التقرير, وال على التو�سيات, فالقرو�س ال�سناعيــــــة للمنـــاطق 
االأ�سد حاجة اإىل التنمية اأقل من املنــــــاطق االأخــــرى, رغم اأن 

جميع العوامل امل�سجعة لال�ستثمار متوفرة هناك.
مبنى,  باإن�ضاء  طالبت  بل  اخللل,  هذا  اإىل  ت�ضر  مل  اللجــــــنة  اأن  ولحظ 
م�ضريًا اإىل اأن هناك مبان حكومية مل يتم ا�ضتغاللها ب�ضكل كامل, وبالإمكان 
ال�ضتفادة من بع�س ال�ضواغر يف تلك املباين, فال�ضندوق ل يحتاج اإىل مبنى 

م�ضتقل. 

وطـــالب بال�ضتثـــمار اأوًل يف اقتـــ�ضاد املجـــتمع ثـــم التوجـــه بعـــد ذلك 
اإىل ال�ضتثـــمار يف امل�ضـــانع املوجـــودة يف املـــدن ال�ضنـــاعية البعـــيدة عـــن 

املدن ال�ضكنية. 

من جانبه قال ع�ضو املجل�س املهند�س حممد العلي: اإن ال�ضناعة ا�ضتثمار 
متو�ضط وطويل الأجل, ومتويل هذا النـــوع من ال�ضتثمار ل تقدم عليه معظم 
البنوك التجارية, وهذا ل يعـــني اأن البنوك التجارية ل ت�ضتطيع اأن تقدم اأي 
متويل لل�ضناعة, فالكثري من عمـــليات التـــمويل ال�ضغرية واملتو�ضطة الأجل, 
البنوك  بها  تقوم  العـــتمادات  وخطـــابات  التـــ�ضغيلية,  بالعمليات  واملتعلقة 
التجارية. اأما عمليات التمويل املتعلقة براأ�س املال اإن�ضاًء كان ذلك اأو تو�ضًعا, 
التجارية,  البنوك  لدى  التمويل  �ضيا�ضات  معظم  طبيعة  مع  تتواءم  ل  فاإنها 
املا�ضي, ويف�ضح املجال  ي�ضتفيد من جتربة  اإطارًا متويليًا  وامل�ضتقبل يتطلب 
روؤية  حتقيق  ويواكب  للحكومة,  ثانيًا  ا�ضتثماريًا  ذراعًا  يكون  باأن  لل�ضندوق 
2030, لتعزيز القاعدة ال�ضناعية باململكة, وتوطني التقنية, وتنويع م�ضادر 

د.فايز الشهري: قروض الصندوق لم تشمل 
المناطق األشد حاجة للتنمية رغم توفر 

العوامل االستثمارية المشجعة

م.محمد العلي يقترح تحويل صندوق 
التنمية إلى بنك صناعي, يطرح جزًءا من 

أسهمه للجمهور
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وعـــد عـــ�ضو ال�ضـــورى الدكتـــور فـــهد بن جمعه عدم �ضداد امل�ضروعات 
لف�ضلها,  تاأكيد  لقرو�ضها  ال�ضناعية  التنمية  املمولة من �ضندوق  ال�ضناعية 
وهذا فيه �ضرر على راأ�س مال ال�ضندوق الذي يطالب بزيادته حالًيا, م�ضريًا 
اأن  من الأن�ضب حتويل امل�ضروعات ال�ضناعية اإىل البنوك مع ا�ضتمرار  اإىل 

تقدمي ال�ضمانات والت�ضهيالت الالزمة.

وفيما يخ�س التو�ضيات فقد راأى اأن ما يحتاجه ال�ضندوق هو ا�ضتخدام 
التقنية -املتاحة له- بكثافة وتطويرها. واأما التو�ضية الثالثة -بح�ضب د.فهد 
بن جمعه- فهي متحققة, فالن�ضاء م�ضتثمرات يف هذه امل�ضروعات والنق�س 
يف عددهن ل يعني اأنهن بحاجة اإىل ت�ضجيع اأكرث من الرجال؛ اإل اأن معظم 
ا�ضتثمارات املراأة تركزت يف امل�ضروعات غري ال�ضناعية, ومن ذلك ال�ضتثمار 

العقاري وال�ضياحي وغريهما.

من جانبه اأكد ع�ضو املجل�س الدكتور حممد اآل عبا�س اأن الوقت احلايل 
منا�ضب لقيام �ضندوق التنمية ال�ضناعية ال�ضعودي بتمويل م�ضانع ال�ضركات 
ال�ضوق  ثم  املوازية,  لل�ضوق  للتحول  واإعدادها  حالًيا,  القائمة  ال�ضغرية 

الرئي�ضية.

تفـــعيل دور  اإىل  يهـــدف  الوطني 2020  التحـــول  اأن برنامــــج  كـــما  الدخل, 
ال�ضندوق, وبقيـــة ال�ضـــناديق الأخـــرى )الزراعي, والعـــقاري, والت�ضليف, 

والدخار( من خالل زيادة مداخيلها وتقليل تكاليفها.”
وعد فكرة اإن�ضاء بنك �ضناعي فكرة جيدة وجديـــرة بالدرا�ضة, والبحث 
اأكرب  تتـــربع على قـــائمة  اإىل بنوك عاملية �ضناعـــية  والتطبيق؛ لفًتا النظر 
امل�ضارف بالعـــامل, وبنوك تنميـــة �ضناعية يف دول العـــامل الناميـــة والدول 

العربية. 
�ضناعي,  بنك  اإىل  ال�ضعودي  ال�ضناعية  التنمية  �ضندوق  حتويل  واقرتح 
يطرح جزًءا من اأ�ضهمه للجمهور وحتتفظ الدولة ممثلة ب�ضندوق ال�ضتثمارات 
العامة باجلزء الأكرب منها, وي�ضتطيع البنك باتفاق خا�س مع اجلهات املالية 
اأن يخ�ض�س جزًءا من حمفظته لتمويل ال�ضناعات ال�ضغرية ذات املخاطر 
الطويلة  القرو�س  عمليات  يدير  ال�ضناعي,اأن  للبنك  ميكن  كما  العالية, 
الأجل للقطاع ال�ضناعي, وذلك من خالل �ضندات قرو�س �ضناعية للمن�ضاآت 
الكبرية على اجلمهور,اأو املوؤ�ض�ضات, م�ضريًا اإىل اأن ال�ضندوق ميتلك كفاءات 
�ضعودية ذات خربات مالية, وفنية, وت�ضويقية, وقانونية مميزة قد تتفوق على 
الكفاءات املوجودة بالبنوك العاملية الكربى, كما اأن حتويله اإىل بنك �ضناعي 
�ضوف يزيد من دخل ال�ضندوق من خالل الدخول يف ال�ضتثمار, وامل�ضاركة 
�ضواًء اجلديدة,اأو  ال�ضناعي,  القطاع  امل�ضتثمرة يف  ال�ضركات  مال  راأ�س  يف 
القائمة, وكذلك درا�ضة دمج بع�س امل�ضانع املت�ضابهة يف املنتج �ضعًيا لإيجاد 
كيانات ت�ضتطيع اأن تناف�س يف الأ�ضواق العاملية, بالإ�ضافة اإىل عمله الأ�ضا�ضي 

املتمثل يف متويل املن�ضاآت .

من جانبه لحظ ع�ضو ال�ضورى الأ�ضتاذ عطا ال�ضبيتي غياب ا�ضرتاتيجية 
اأنه من  وا�ضحة وموثقة لل�ضندوق يف التنمية ال�ضناعية والإقرا�س, موؤكدًا 
ا�ضرتاتيجية  بدون  املا�ضية  الفرتة  خالل  ال�ضندوق  يعمل  اأن  املقبول  غري 

�ضناعية تنموية وا�ضحة
فلم  املناطق  اأكرث  اأما  املناطق,  بع�س  ترتكز يف  القرو�س  اأن  اإىل  واأ�ضار 

ي�ضلها اإل القليل من القرو�س, وهذا ل يخدم خطط التنمية يف اململكة. 
العلمي  البحث  ومراكز  ال�ضندوق  بني  للتعاون  اآلية  اإيجاد  اإىل  ودعا 
اأن  ُيفرت�س  التي  املجالت  وم�ضوح ميدانية يف  بدرا�ضات  للقيام  واجلامعات 
تتوجه اإليها ال�ضناعة والإقرا�س, مثل امل�ضوحات, ونوعية ال�ضترياد وحجمه, 

حيث اأن الدرا�ضات التي يجريها ال�ضندوق ترتكز على عملية الإقرا�س. 

أ.عطا السبيتي يلحظ غياب إستراتيجية 
واضحة وموثقة للصندوق في مجال التنمية 

الصناعية واإلقراض

د.فهد بن جمعه: عدم سداد المشروعات 
الصناعية الممولة من صندوق التنمية 

الصناعية لقروضها تأكيد لفشلها

د.محمد آل عباس يرى أن الوقت الحالي 
مناسب لتمويل المصانع الصغيرة وإعدادها 

للتحول للسوق الموازية
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اأقرها جمل�س الوزراء مل  اأن ال�ضرتاتيجية ال�ضناعية التي  واأ�ضارت اإىل 
ت�ضع برامج خا�ضة لتمكني املراأة من الإ�ضهام الفاعل يف الن�ضاط ال�ضناعي 
واملالب�س,  املنزيل,  القت�ضاد  اأق�ضام  من  اخلريجات  من  عدد  وجود  رغم 
والن�ضيج, والتغذية, واإدارة الأعمال الالتي ل يجدن وظائف يف قطاع التعليم. 
وا�ضتغربت من عدم وجود برامج لتدريب املراأة وتاأهيلها للعمل يف املجال 
ال�ضناعي, بالرغم من توجهات الدولة التي تدعو اإىل متكني املراأة, وروؤية 
اإن�ضاء اأربع واحات �ضناعية بهدف رفع ن�ضبة  اململكة 2030 التي تطمح اإىل 

القوى العاملة الن�ضائية اإىل )28 %(.

ا�ضت�ضارية  جهة  تكليف  اإىل  دعا  خا�ضقجي  هاين  الدكتور  املجل�س  ع�ضو 
علمية متخ�ض�ضة لتقييم اأن�ضطة ال�ضندوق ووظائفه, واأهدافه, واإجنازاته, 

ومعرفة مدى اإ�ضهام قرو�س ال�ضندوق يف عملية التنمية القت�ضادية.
واقرتح على اللجنة اأن تتناول يف اإحدى تو�ضياتها العجز املايل لل�ضندوق, 
وحاجته اإىل ت�ضديد املبلغ املتبقي من راأ�س املال, وم�ضكلة ت�ضرب الكفاءات 
الهند�ضية  ال�ضناعات  نوعية  مبعرفة  مطالبًا  واملدربة.  املوؤهلة  الوطنية 

املتطورة بالأرقام واملبالغ, والقرو�س التي قدمها لتلك امل�ضروعات.

ال�ضندوق من مكافاآت موظفيه ويحافظ  اأن يح�ّضن  و�ضدد على �ضرورة 
عليهم, وذلك من الفائ�س الذي بلغ )400( مليون ريـال من الإيرادات. اأما 
بالن�ضبة ملطالبة ال�ضندوق بتعديل نظامه, فاإن ما طالب به من �ضالحيات 
ملجل�س اإدارته موجود يف املواد )10,9,8,7( من نظامه؛ اإل اإن كان ال�ضندوق 

يق�ضد حوكمته. 

بدوره ل حظ ع�ضو املجل�س الدكتور هادي اليامي اأن التقرير مل يت�ضمن 
نتائج موؤ�ضرات قيا�س اأداء ال�ضندوق لتحقيق اأهدافه بن�ضب رقمية تعرب عن 
الت�ضرب  اأبرزها  من  ملحوظات  عدة  مداخلته  يف  و�ضاق  الإجناز.  م�ضتوى 
الأجور, واحلوافز لدى  ال�ضندوق, و�ضبب عدم جاذبية نظام  الوظيفي من 
اإقرا�س  زيادة  على  ال�ضندوق  اللجنة  حث  اإىل  اللجنة  داعيًا  ال�ضندوق. 
املناطق الأقل منًوا لدعم التنمية. وت�ضاءل عن اأ�ضباب انخفا�س معدلت منو 
الإقرا�س للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة عن طريق برنامج كفالة من حيث 

عدد امل�ضروعات, اأو قيمة التمويل.

اأما ع�ضو ال�ضورى الأ�ضتاذة رائدة اأبو نيان فقد قالت: اإن ن�ضبة م�ضاركة 
املراأة يف القطاع ال�ضناعي ل تزال متدنية, على الرغم من تعدد املجالت 
اجلاهزة,  املالب�س  و�ضناعة  ت�ضميم  ومنها  لها  املنا�ضبة  ال�ضناعية 

واملجوهرات, وال�ضناعات الغذائية وغريها.

أ.رائدة أبونيان : نسبة مشاركة المرأة في 
القطاع الصناعي ال تزال متدنية رغم تعدد 

المجاالت المناسبة لها

د.هاني خاشقجي يدعو إلى تكليف جهة 
استشارية لتقييم أنشطة الصندوق ومدى 

إسهامه في التنمية االقتصادية

د.هادي اليامي يتساءل عن أسباب انخفاض 
معدالت نمو اإلقراض للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة عن طريق برنامج كفالة
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الشورى يطالب بوضع

كادر للعمل الميداني 

بوزارة الحج والعمرة

دعا جمـــــل�س ال�ســــورى وزارة احلــــج والعمــــرة اإىل التنــــ�سيق 
مع اجلهــــات ذات العالقــــة لو�ســــع كــــادر لوظــــائف اخلــــدمات 
امليدانية واعتماده وطالبها بالتن�ســيق مع هيــــئة تطــــوير مكــــة 
املكــــرمة وامل�ساعر املقد�ســــة لتحــــديث وتطوير البنية التحتية 
يف امل�ساعر املقد�ســــة )منى ومزدلفة وعرفــــات( وفـــقًا للمخطط 
ال�سامل لتطوير امل�ســــاعر املقد�ســــة املعتــــمد من جمــــل�س الوزراء 

بالرقم 45368 والتاريخ 1433/10/7هـ.
جاء ذلك يف القرار الذي اأ�سدره املجل�س خالل اجلل�سة العادية 
الثامنة والثالثني التي عقــــدها يــــوم الثــــالثاء1438/8/27هـ, 
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�س اإىل وجهة نظر 
جلنة احلج واالإ�سكان واخلدمات التقرير ب�ســــان ما طرحه بع�س 
اأع�ساء املجل�س من ملحوظــــات واأراء على التقرير ال�سنوي لوزارة 
احلج والعمرة )وزارة احلج �سابقًا( للعــــام املايل 1436/1435هـ 

التي تالها رئي�س اللجنة املهند�س مفرح بن حممد الزهراين.
و�سدد املجل�س يف قــــراره على �ســــرورة اأن تنــــ�سق وزارة احلج 
والعمرة مع اجلهات ذات العالقــــة لالرتقاء باخلــــدمات املقــــدمة 
للحجاج واملعتمرين يف مدن احلجاج واملنافــــذ واملواقيت. ودرا�سة 
تاأ�سي�س �سركات متخ�س�سة تعنى بتنفيذ و�سيانة وت�سغيل املرافق 
وخدمات احلج والعمرة, وو�سع موؤ�سرات قــــيا�س الأداء موؤ�س�سات 

الطوافة وموؤ�س�سات حجاج الداخل و�سركات العمرة.

كما طالب املجل�س يف قراره الوزارة با�ضتكمال املرحلتني الرابعة واخلام�ضة 
من م�ضروع نقل احلجاج بالرحالت الرتددية وذلك بالتن�ضيق مع وزارة املالية 
وهيئة تطوير مكة املكرمة وامل�ضاعر املقد�ضة ودرا�ضة التو�ضع بربامج الت�ضغيل 
اللجنة  وكانت  ن�ضاطاتها  واملرونة يف  ال�ضتقاللية  لتوفري  لن�ضاطاتها  الذاتي 
قد اأو�ضحت يف معر�س وجهة نظرها اأن  املق�ضود يف تو�ضيتها اخلام�ضة هو 
القائمة  ال�ضركات  اأن  حني  يف  واخلدمات,  املرافق  وت�ضغيل  �ضيانة  �ضركات 

تعنى مبوؤ�ض�ضات الطوافة واحلجاج, ولي�ضت املرافق وت�ضغيلها و�ضيانتها. 
امل�ضاعر املقد�ضة و�ضرورة متابعة  التحتية يف  البنية  وفيما يت�ضل بدعم 
الوزارة مع اجلهات ذات العالقة للتاأكد من اأن كل وزارة تقوم بتنفيذ مهامها 
وخططها, لفتت اللجنة النظر اإىل اأن الوزارة ُذكرت يف تقريرها اأنها رفعت 
بذلك اإىل جلنة احلج العليا لدرا�ضتها, فهي املظلة لكل اأعمال احلج وتظم 

كل اجلهات املعنية باأعمال احلج.
يف  قامت  والعمرة  احلج  وزارة  اأن  رئي�ضها  ل�ضان  على  اللجنة  واأو�ضحت 
تقريرها الأخري مبراجعة الحتياجات الوظيفية, وا�ضتحدثت وظائف تتالءم 
مع احتياجاتها امل�ضتقبلية, م�ضرية اإىل اأنها تتفق مع وجوب ا�ضتمرار التطوير 

يف اأ�ضلوب احلج املي�ضر, وتخفي�س تكاليفه. 
اخلطط  على  وتاأثريهم  النظاميني,  غري  احلجاج  بت�ضلل  يتعلق  وفيما 
وزارة  غري  اأخرى  قطاعات  هناك  اأن  اإىل  النظر  اللجنة  لفتت  الت�ضغيلية, 
احلج معنية بهذا الأمر مثل: الإمارة, واجلوازات, والداخلية تقوم مبراقبة 
الأخرية  ال�ضنوات  يف  ولوحظ  النظاميني,  غري  احلجاج  اأو�ضاع  ومعاجلة 

انخفا�س اأعداد احلجيج غري النظاميني.
وبينت اللجنة اأن اإبراز دور اململكة يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام داخلًيا 
الربامج  خالل  من  متحقق  املختلفة  الإعالمية  القنوات  خالل  من  وخارجًيا 
واللقاءات التي تتم مع امل�ضوؤولني يف اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمة يف احلج, 
اأما اإعداد الأفالم الوثائقية فقد تبنت اللجنة تو�ضية جديدة يف هذا امل�ضمون.

وفيما يتعلق مبوؤ�ضرات الأداء فقد غطت اللجنة ذلك يف تو�ضيتها الرابعة, 
اإ�ضافة اإىل اأن معهد خادم احلرمني ال�ضريفني لأبحاث احلج يقوم بدرا�ضات 
يف جانب موؤ�ضرات الأداء, بالإ�ضافة اإىل اأن العديد من اجلهات امل�ضاركة يف 
تقدمي اخلدمة للحجاج تقوم بدرا�ضات يف كل مو�ضم للعمل على تطوير اأدائها.

م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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الشورى يطالب

صندوق التنمية الزراعية 

برعاية الجمعيات

التعاونية الزراعية

طـــــالب جمل�س ال�ســــورى �سندوق التنــــمية الزراعية باإيجاد 
برنامج ُيعنى برعاية اجلمعيــات التعاونيــــة الزراعية من خالل 
اال�ستمرار يف تطبـيق الئحــــة الت�سليــــف التعاوين املعــــمول بها 
يف اإقرا�س اجلمعــــيات التعاونيــــة. وت�ســــهيل اإجراءات اإقرا�سها 
وخا�سة ما يتعلق بال�سمانــــات املطلوبــــة للح�سول على القر�س. 
وتو�سيع دائرة االإقرا�س لهذه اجلمعيات خا�سة املتخ�س�سة مثل: 
اإقرا�س جمعــــيات �سغــــار منتجي احلــــليب, والدواجن, و�سيادي 
االأ�سماك, والت�سويق الزراعي, واإدارة مياه الري, وت�سنيع وتوزيع 
االأعالف احليوانيــــة. وت�ســــجيع اجلمعيات التي ُت�سدر منتجات 
اأع�سائها من خالل دعم عمليات نقل املنتــــجات واإقامة املعار�س 
ا ق�ســــرية االأجل مل�ساعدتها  الزراعية. ومنــــح اجلمــــعيات قرو�سً

يف ا�سترياد احتياجاتها الزراعية واحليوانية وال�سمكية.

و�سدد املجل�س على �ســــروة االإ�سراع يف تنفيذ البند )اأواًل( من 
قرار جمل�س الوزراء ذي الرقــــم )92( والتاريــــخ 1432/4/2هـ, 
القا�سي باملوافقة على رفع ن�سبة االإعانة الزراعية لو�سائل الري 
احلديثــــة من )25%( اإىل )70%( وعــــدم ربطــــها باملــــوافقــــة 
على مبادرة ال�سندوق الثانية اخلا�ســــة برت�سيد ا�ستهــــالك املياه 

يف املحا�سيل الزراعية.
جاء ذلك يف القــــرار الذي اأ�ســــدره جمــــل�س ال�ســــورى خالل 
جل�سته العادية الثانيــــة والثالثني التي عقدهــــا يــــوم الثالثاء 
1438/7/28هـ , برئا�ســــة معايل رئــــي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, 
وا�ستمع خاللها لوجهة نظر جلنــــة امليــــاه والزراعة والبيئة, 
ب�ساأن ملحوظــــات االأع�ســــاء واآرائهــــم, جتــــاه التقرير ال�سنوي 

ل�سنــــدوق التنمــية الزراعية للعام املايل 1435هـ/1436هـ التي 
تالها رئي�س اللجنة معايل املهند�س عبا�س بن اأحمد هادي.

ولفتت اللجنة النظر يف م�ضتهل وجهة نظرها اإىل اأن هناك من يرى وجود 
اأجلها, واأن  اأُن�ضيء من  خلل وا�ضح يف تركيز ال�ضندوق على الأهداف التي 
التقرير اإن�ضائي, ول يقدم ما ي�ضــــري اإىل اإجنــــازات على اأر�س الواقع, واأن 
ا�ضرتاتيجية  اأهداًفا  هناك  واأن  والكفاءة,  الفاعلية  تنق�ضه  ال�ضندوق  اأداء 
م�ضتحدثة ومبادرات تبّناها ال�ضندوق لي�ضت ذات عــــالقة بطبيعة عمله يف 

الأ�ضا�س, وهي من مهام وزارة البيئة واملياه والزراعة.
وراأت اللجنة اأن ال�ضندوق منذ اإن�ضائه يف العــــام املايل 1382هـ, وحتى 
نهاية العام املايل 1436/1435هـ, يقوم بالتمويل الزراعي, حيث اأ�ضهم يف 
متعددة  زراعية  منتجات  يف  الذاتي  الكتفاء  وحتقيق  الغذائي,  الأمن  دعم 
مثل: التمور, واإنتاج البي�س, وكــــذلك حقق ن�ضــــًبا مرتفعة يف الإنتاج املحلي 
ملنتجات اأخرى, حيث اأ�ضهم يف الدعم الإيجابي للقطاع الزراعي يف اململكة 
من  الدعم  اإجمايل  بلغ  وقد  الأ�ضماك,  وقطاع  واحليواين,  النباتي,  ب�ضقيه 
وقد  مليارريـال.  من)46(  اأكرث  ال�ضندوق  اإن�ضاء  منذ  املعتمدة  القرو�س 

توزعت هذه القرو�س على جميع فئات هذا القطاع. 
واأكدت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها املهند�س عبا�س هادي اأن من املنا�ضب 
القت�ضاد  على  منه  املردود  وحجــــم  الدعـــــــم,  هذا  لفاعلية  تقييم  اإجراء 
الوطني, وم�ضاهمته كذلك يف توفــــري فر�س عمل للمــــواطنني. م�ضرية اإىل 
تبنى ال�ضندوق عدًدا من املبادرات للم�ضاعدة يف التغلب على التحديات التي 

م. عباس بن أحمد هادي
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة
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املتعاملني,  ال�ضندوق  من�ضوبي  مرتبات  من  واحل�ضم  احلكومية,  اجلهات 
وم�ضاعدة املالَّك يف معاجلة امل�ضروعات املتعرثة.

الت�ضويق  وبخ�ضو�س الدعم الذي قدمه ال�ضندوق للجمعيات, و�ضركات 
ال�ضندوق يف جمال دعم  ن�ضاط  �ضرًحا عن  التقرير  ت�ضمن  فقد  الزراعي؛ 
اجلمعيات التعاونية الزراعية, وهناك تو�ضية مف�ضلة للجنة ملعاجلة الق�ضور 

يف هذا اجلانب.
و�ضددت اللجنة على اأن ال�ضندوق ينهج يف متويله للم�ضروعات الأ�ضاليب 
القت�ضاديــــة, حيث ُيقيــــم لدرا�ضــــة اجلــــدوى اأهمــــية من الناحية الفنية, 
والت�ضويقية, واملالية, كما جتري مقابلة �ضخ�ضــــية مع امل�ضتثمر ملعرفة موقفه 
اإقامة هذه  املايل, وكذلك م�ضروعــــه الت�ضويقي للمنتــــج. كما اأن تراخي�س 
امل�ضروعات ت�ضدر من وزارة البيئــــة واملــــياه والزراعة وفًقا ل�ضرتاتيجيتها 
بالن�ضبة للمناطق وامليز الن�ضبية لكل منطــــقة, وال�ضندوق بدوره يتحقق من 
اإقامة امل�ضاريع وفًقا للميز الن�ضبية  تكامل الناحية القت�ضادية واملالية نحو 

للكفاءة الإنتاجية واملالءة املالية للم�ضتثمر.
وحول ال�ضروط املتعلقة باملوافقة على امل�ضــــروعات التي يتــــم اإقرا�ضها, 
فقد بينت اللجــــنة اأن ال�ضــــندوق ل تتم موافقته على متــــويل امل�ضروعات اإل 
بعد التاأكد من املالءة املالية لطالب القر�س, وتقدمي ال�ضــــمانات املنا�ضبة, 
مع العلم باأن التمويــــل يكــــون بن�ضــــبة )75 %( حتى الثالثة ماليني الأوىل, 

ومازاد فيتم التمويل بن�ضبة )50 %( فقط.
وعن ما اأُ�ضري اإليه يف مداخــــالت الأع�ضاء من اأن املزارعني املقرت�ضني 
زراعة  اإيقاف  ب�ضبب  ال�ضــــداد  متعــــرثون يف  الزراعية  التنمية  �ضندوق  من 
القمح الذي كان يح�ضم من حم�ضوله ن�ضبة حمددة لت�ضــــديد القرو�س على 
املزارعني, واملقرتح باأن يكون حم�ضول التمر بديــــاًل عن حم�ضول القمح يف 
اأ�ضحاب  معظم  اأن  اللجنة  بينت  املزارعني,  على  امل�ضتحقة  القرو�س  ح�ضم 
القرو�س املتعرثة لي�ضوا من اأ�ضحاب مزارع النخــــيل, كما اأن القمح كان يتم 
ت�ضليمه لل�ضوامع مع وجود طاقات ا�ضتيعابــــية ل�ضتقبال املنتج, وذلك وفًقا 
لآلية و�ضعت �ضمن ال�ضرتاتيجية. اأما بالن�ضــــبة للتمور؛ فامل�ضنع احلكومي 
الوحيد طاقته تقدر بحوايل )21( األف طن, وبــــذلك ي�ضعب اعتبار التمر 

بدياًل للقمح يف ح�ضم القرو�س امل�ضتحقة على املزارعني.

تواجه القطاع الزراعي, وهو جزء داعم لهذا القطاع, وللم�ضاعدة يف القيام 
واملياه  البيئة  وزارة  اإىل  املبادرات  هذه  حتويل  مت  وقد  به.  املناطة  باأهدافه 
والزراعة, وبع�س هذه املبادرات مت بدء العمل بها, والبع�س الآخر يف طور 

العمل على تطبيقه.
وعن ما لحظه اأحد الأع�ضاء من اأن تقرير ال�ضندوق مل يقدم ما ي�ضري 
اإىل اإجنازات على اأر�س الواقع, ومل تذكر فيه موؤ�ضرات اأداء. بينت اللجنة 
اأن التقرير اأُعد بناًء على قواعد اإعداد التقارير ال�ضنوية للموؤ�ض�ضات العامة 
نظام  من  والع�ضرين”  “التا�ضعة  املادة  يف  املو�ضحة  احلكومية  والأجهزة 
جمل�س الوزراء, كما ورد يف ثنايا التقرير مقارنة مبا مت اإجنازه خالل �ضنة 
اجلهات  من  كغريه  ال�ضندوق  ويحتاج  التنمية.  خطة  يف  ورد  التقرير,وما 

احلكومية اإىل موؤ�ضرات اأداء اأكرث فاعلية.
وبخ�ضو�س ت�ضاوؤل اأحد الأع�ضاء عن مهام ال�ضندوق وهل تت�ضمن القيام 
اأ�ضارت  بذلك؟  تقوم  متخ�ض�ضة  جهات  وجود  ظل  يف  اإح�ضائية  باأعمال 
احتياجات  جميع  خلدمة  متخ�ض�ضة  اإح�ضائية  جهات  وجود  اإىل  اللجنة 
الدولة من الأعمال الإح�ضائية, وهي تقوم بعمل اإح�ضائيات �ضاملة جلميع 
القطاعات, والتي ي�ضتفيد منها ال�ضندوق يف جمال عمله. كما راأت اللجنة 
اأن ال�ضندوق ميكنه القيام ببع�س الأعمال الإح�ضائية اخلا�ضة مبجال عمله 
امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  املر�ضومة,  الأهداف  حتقيق  يف  ت�ضاعده  والتي  فقط, 

لتجويد ال�ضتثمار يف جمال ال�ضندوق.

وبخ�ضو�س مــــبادرة املــــلك عبداهلل -رحمه اهلل- لال�ضتــــثمار الزراعي, 
ودور ال�ضندوق يف اإجراء م�ضوحات ميدانية على الدول امل�ضتهدفة لال�ضتثمار 
اخلارجي فيها, والأمن امل�ضتقبلي لهذه ال�ضتثمارات, اأفادت اللجنة اأن جمل�س 
اإدارة ال�ضندوق ناق�س هذا املو�ضوع ووجه بالرتيث يف تنفيذه حتى النتهاء 
والزراعة  واملياه  البيئــة  وزارة  تقوم  التي  الغذائي  الأمن  ا�ضرتاتيجية  من 

ا حتى يتم توفري الدعم املايل لل�ضندوق لتمويل املبادرة.  باإعدادها, واأي�ضً
وفيما يتعلق بال�ضرتاتيجيات والآليات التي و�ضعها ال�ضندوق للتغلب على 
املعوقات التي تواجهه يف حت�ضيل القرو�س وت�ضديدها, وكذلك يف م�ضاعدة 
املقرت�ضني ملواجهة امل�ضكالت الت�ضويقية التي تواجههم يف ت�ضويق منتجاتهم, 

وما الذي قدمه ال�ضندوق لدعم جمعيات و�ضركات الت�ضويق الزراعي؟. 
اأفاد رئي�س اللجنة املهند�س عبا�س هادي اأن ال�ضندوق يقوم بتطبيق عدة 
بال�ضداد,  املطالبة  ومنها:  ال�ضداد  امل�ضتحــــقة  الأق�ضاط  لتح�ضيل  اإجراءات 
وتوجيه اإ�ضعار للمقرت�س وكفالئه بالدفــــع يف موعــــد ال�ضتــــحقاق, واإعادة 
جدولة الأق�ضاط امل�ضتحقة وفــــق �ضوابــــط تخت�س بتقييــــم كل حــــالة على 

حدة, ونقل الدين, والتاأجيل, واإعادة التوزيع. 
الديون  لتح�ضيل  ال�ضــــندوق  اتخــــذها  التي  بالإجراءات  يتعلق  ما  واأما 
للمقرت�ضني, وتطبيق  ال�ضنوية  العوائد  يلي: احلجز على  املتعرثة, فمنها ما 
الالئحة التنفيذية لنظام اإيرادات الدولــة, واحلــــجز على امل�ضــــتحقات لدى 
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وزارة العدل الجهود 

الكبيرة تحتاج لدعمها 

بالوظائف النسائية

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة والثالثني 
التي عقدهــا يـــوم االثنني 1438/8/26هـ برئا�سة معايل رئي�س 
املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, 
تقريــر جلـــنة ال�ســـوؤون االإ�ســـالمية والقـــ�سائيـة, ب�ساأن التقرير 

ال�سنوي لوزارة العدل للعام املايل 1437/1436هـ.

فبعـــد اأن تـــال رئيـــ�س جلـــنة ال�ســـوؤون االإ�سالمية والق�سائية 
االأ�ستـــاذ عبدالعزيـــز بن عبدالكريـــم العيـــ�سي تقـــرير اللجنة, 
وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع ا�ستهـــل ع�ســـو املجلـــ�س االأ�ســـتاذ عطا 
ال�سبيتي املداخالت باالإ�ســـارة اإىل االأمـــر ال�سامي رقم )19192( 
وتاريخ 1436/5/6هـ الذي ت�سمن اأن يتوىل م�سوؤولو وزارة العدل 
فيما دون الوزير ت�سيري العمل االإجرائي فيها مبا يكفل منح الوزير 
مزيدًا من الوقت يف قيادة الوزارة لتحقيق اأهدافها, والرتكيز على 
اخلطط واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية, والحظ عدم وجود اأي اأثر 
لذلك على برامج الوزارة وم�ساريعـــها امل�ستقـــبلية على الرغم من 

م�سى اأكرث من �سنتني على �سدور االأمر ال�سامي.

كما اأ�ضار اإىل تناول التقـــرير تطوير تنــــفيذ الأعمال وفق برنامج زمني 
حمدد, لكن التقرير مل يحدد حجم املتحــــقق مقارنة باملخطط له, موؤكدًا 
املبادئ  الدرا�ضــــة اجلامعية  للق�ضــــاء يف مرحــــلة  املر�ضحني  تلقي  �ضرورة 
مع  للتعامل  جاهزين  تخرجهم  عند  ليكونــــوا  الآيل  احلا�ضب  يف  الأ�ضا�ضية 
مثــــقلة  الوزارة  اإن  قائــــاًل:  ال�ضبيتي  واأ�ضاف  الإلكرتونية.  العدلية  الأنظمة 
بالكثري من املهام والخت�ضا�ضــــات, ولذلك فهي بحاجــــة ما�ضــــة اإىل اإعادة 
درا�ضة املهام التي ميكن اإ�ضنادهــــا للقطــــاع اخلا�س لتخفيف ال�ضغط على 

اخلدمات العدلية ورفع م�ضتوى اخلدمة املقدمة للم�ضتفيدين, والإ�ضهام يف 
زيادة ال�ضراكة مع القطاع اخلا�س.

ولفــــت النــــظر اإىل اأن مــــوقع الوزارة على الإنرتنت ل يتيح من خدماته 
الإلكرتونية �ضوى خدمة واحدة هي خـــدمة “�ضجالتي” وهي خدمة حمدودة 
ل ت�ضتجيب للطــــلب املتــــنامي على اخلــــدمات الإلــــكرتونية التي يحتاجها 

املواطنون واملقيمون, مطالبًا الوزارة بالتو�ضع يف هذه اخلدمات. 

من جهتها دعت ع�ضــــو ال�ضــــورى الدكــــتورة �ضــــامية بخاري وزارة العدل 
اإىل تو�ضيع نطاق تدريب خريجات القانون, بحيــــث ل يقتــــ�ضر على مركز 
التدريب العديل, والتن�ضيق يف ذلك مع الهيــــئة ال�ضعودية للمحامني من اأجل 
و�ضع التنظيمات والربامج الالزمة, حيث اإن عدد املحامني املتدربني �ضئيل, 
مقارنة بعدد املتقدمني ملن حتق لهم مزاولة املحاماة, كما اأن م�ضروع تدريب 
اخلريجات �ضريهق كاهل الوزارة مادًيا, واإدارًيا, خا�ضة واأن املادة “الثالثة” 
املحامي  تدريب  اأن مدة  على  تن�س  املحاماة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من 

)3( �ضنوات خلريج البكالوريو�س, و�ضنة خلريج املاج�ضتري. 

أ.عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

أ.عطا السبيتي : الوزارة مثقلة بالكثير من 
المهام وبحاجة إلى دراسة إسناد بعض 

اختصاصاتها إلى القطاع الخاص

د.سامية بخاري تطالب بتوسيع نطاق 
تدريب خريجات القانون وتخصيص دوائر 

قضائية مختصة للعنف األسري
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  وقالت: اإن من اخت�ضــــا�ضات الهــــيئة ال�ضعودية للمحامني امل�ضاركة مع 
اجلهات املخت�ضة يف و�ضع وتقدمي الربامــــج التاأهيلية والتدريبية يف جمال 
املهنة, وفق ما ورد يف املادة “العا�ضــــرة” بند )10( من نظــــام الهيئة, فاإذا 

كان ذلك من اخت�ضا�ضهم وفًقا للنظام؛ فلماذا ل تتم امل�ضاركة؟.
 وبينت اأن التن�ضيق بني اجلانبني يحــــقق اأمرين: زيادة ال�ضعة التدريبية 
للخريجات, واحلماية لهن من الت�ضجيل يف قائمــــة التدريب الوهــــمية, لأن 
زيادة اأعداد املتدربات ومن ثم احلا�ضالت على رخ�ضة مزاولة املحاماة هو 

ما يتما�ضى مع روؤية اململكة 2030 يف تعزيز م�ضاركة املراأة. 
وطالبت الدكتور �ضامية بخاري بت�ضكيل دوائر قــــ�ضائية خمت�ضة للنظر 
والتنــــمية  العــــمل  وزارة  مع  ذلك  والتن�ضيق يف  الأ�ضري  العنف  ق�ضايــــا  يف 
الجتماعية, لأن حماكم الأحوال ال�ضخ�ضية تتوىل اأكرث الق�ضايا التي تعر�س 
على املحاكم, مثل: اإثبات الزواج, الطالق, الرجعة, اخلــــلع, النفــــقة, ح�ضر 
الإرث, وغري ذلك من ق�ضايا كثرية تندرج معها ق�ضــــايا العنــــف الأ�ضري, 
م�ضرية اإىل اأن كرثة الق�ضايا قد توؤدي اإىل تباعد مواعــــيد اجللــــ�ضات, بينما 
حتتاج ق�ضايا العنف الأ�ضري اإىل البــــت العــــاجل, فتخ�ضي�س دوائر خا�ضة 
لهذه الق�ضايا يحقق اأمرين: �ضرعة النظر يف الق�ضايا, وزيادة خربة الق�ضاة 
يف هذا املجال؛ مما ي�ضهل العمل ب�ضورة اأف�ضل, ل�ضيما واأن اأعداد بالغات 

احلماية من العنف الأ�ضري كبرية.

من جهتها لحظت ع�ضو ال�ضــــورى الدكتور حنان الأحمدي اأن التقرير مل 
يوفر معلومات عن الق�ضايا املتعلقة بالن�ضاء, وخا�ضة اإن�ضاء اأق�ضام ن�ضائية يف 
خمتلف املرافق التابعة للوزارة, وقد م�ضت خم�س �ضنوات منذ اأن �ضدر قرار 
بتخ�ضي�س )300( وظيفة ن�ضائية لوزارة العدل, وكل ما فعلته الوزارة اأنها 
�ضكلت جلنة لدرا�ضة توظيف الن�ضاء يف قطاعاتها, ومل توظف امراأة واحدة 

على مالكها بانتظار اأن جتهز مبانيها.
 وبعد اأن اأ�ضارت اإىل اأن الوزارة متكنت من اإيجاد اأماكن ملكاتب جمعية 
“مودة” لتقدم خدماتــــها لآلف الن�ضــــاء يف حمــــاكم الأحــــوال ال�ضخ�ضية 
يف عدة مناطق, راأت اأن وزارة العدل بحاجة لتخاذ خطوات حا�ضمة وجادة 

لتمكني املراأة يف مرافقها, ومن احل�ضول على خدماتها. 
للقطاع اخلريي كما  الأ�ضا�ضية  اأوكلت مهامها  وزارة  توجد  اأنه ل  وبينت 
فعلت وزارة العدل, اإل اأن القطاع اخلريي لي�س بديال للدولة, فهناك حماذير 
من التو�ضع يف العتــــماد على اجلــــمعيات اخليــــرية ب�ضكل كامل يف تقدمي 
ال�ضت�ضارات القانونية, حيث اإن هذه املهمــــة حتتم توفر ا�ضرتاطات مهنية 

يحددها نظام املحاماة.
 وقالت “ من غري املعلوم كيفية التعامل مع امل�ضئولية القانونية والإدارية 
يف حال املخالفة اأو اإف�ضاء الأ�ضــــرار اأو رفــــ�س تقــــدمي اخلــــدمة, وهي اأمور 
واردة, كما اأن حاجة املراأة يف مرفــــق العــــدل ل تقت�ضر على حماكم الأحوال 

ال�ضخ�ضيــــة, بل ينــــبغي متكينها يف جميع املحاكم باختالف اخت�ضا�ضاتها, 
ويف كتابات العدل, وجمــــيع مكونات املنظومة العدلية. فاملراأة بحاجة لآليات 
موؤ�ض�ضية را�ضخة لتمكينها داخــــل املرفق العــــديل, والدولة -بف�ضل اهلل- مل 
تق�ضر, فقد خ�ض�ضت الوظائف الالزمة لهــــذا الغر�س, وكل املطلوب هو اأن 
واأن  تبا�ضره بجدية,  واأن  اأولوياتها  الأمر على قائمة  العدل هذا  ت�ضع وزارة 

تواكب الحتياجات التنموية ملجتمع يف حال حراك دائم.

وت�ضاءل عــــ�ضو ال�ضــــورى الدكــــتور �ضامي زيدان عن جدوى بقاء املبالغ 
الكبرية التي تعود للقطــــاع العــــديل يف البنوك لت�ضتفيد منها خ�ضو�ضًا اأن 
املحاكم ل ت�ضتلم ر�ضوًما, اأو فوائًدا, اأو اأرباًحا من هذه املبالغ الكبرية, موؤكدًا 
اأن الدولة واملوطنني اأوىل بذلك من البنوك. وطالب اللجنة بتو�ضية تدعو اإىل 
اأن حتول هذه املبالغ اإما خلزينة الدولــــة, اأو اإىل �ضناديق اإعانة للمحتاجني 

لال�ضتفادة منها.

من جانبه �ضاق ع�ضو املجل�س الدكتــــور فيــــ�ضل اآل فا�ضل عدة ملحوظات 
حيث لفت النظر يف مداخلته اإىل اأن تقرير وزارة العــــدل جاء من�ضًبا على 
عمل الوزارة الداخلي, والإداري, واملنظومة, ومل يتطرق اإىل القطاع العديل 

وما يواجهه من حتديات ومعوقات.
كما اأ�ضار اإىل تاأخر �ضدور الالئحــــة التنفيذيــــة لنظام التحكيم ال�ضادر 
عام 1433هـ, ل�ضيما واأن الالئحة التنفــــيذية مهمة جًدا لتفعيل هذا النظام 
ليخفف الكثري عن كاهل الق�ضــــاء. داعيًا اللجنة اإىل اإيجــــاد تو�ضية لتعجيل 

اإ�ضدار هذه الالئحة املهمة.
واأ�ضاد مبا بذلته وزارة العدل من جهود مميزة على م�ضتوى الأنظمة الإجرائية 
املتعلقة بالخت�ضا�ضات واإجراءات املرافعات, لكنه طالب اللجنة بتو�ضية لإيجاد 

اأنظمة مو�ضوعية تنبثق ول تتعار�س مع قواعد ال�ضريعة الإ�ضالمية.

د.سامي زيدان يجب االستفادة من
المبالغ المالية الكبيرة الموجودة في 

البنوك لصالح القطاع العدلي

د.حنان األحمدي: 300 وظيفة مخصصة 
للنساء شاغرة في وزارة العدل

د.فيصل آل فاضل الحظ أن تقرير الوزارة لم 
يتطرق إلى القطاع العدلي
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الشورى يطالب

بالتوسع في التخصصات 

الطبية الدقيقة في

مجال طب العيون

جـــدد جمـــل�س ال�سورى التاأكيد على �سرورة التو�سع يف برنامج 
التعاون الطبي امل�ســـرتك مل�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون؛ 
لي�سمل اأكرب عدد من امل�ستـــ�سفيات يف اململـــكة, وتذليل ال�سعوبات 

التي تكتنف هذا التو�سع.
وطالب املجل�س م�ست�سفـــى املـــلك خـــالد التخـــ�س�سي للعـــيون 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقـــة لو�ســـع خطـــة بحثية وطنية 
متكاملة لدرا�سة �سحة العيون يف اململكة, وو�ســف الو�سع الراهن, 

وحتديد االحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
جـــاء ذلك يف قـــرار �ســـدر عـــن جمــــــلـــ�س ال�ســـورى خـــالل 
جل�سته العادية التا�سعـــة والثـــالثني التي عقـــدها يـــوم االأربعاء 
1438/8/28هـ  برئا�سة معايل رئيـــ�س املجلـــ�س ال�سيـــخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ. 

كما طـــالب املجـــل�س يف قراره امل�ست�سفى بالتن�سيق مع اجلهات 
ذات العالقة للتو�ســـع يف البـــرامج االأكـــادمييـــة والتدريبية يف 
التخ�س�سات الطبية الدقيـــقة ل�ســـد النق�س احلا�سل يف الكوادر 

الطبية املوؤهلة يف هذه املجاالت.
وكان جملـــ�س ال�ســـورى قـــد ا�ستمـــع اإىل وجـــهة نظر اللجنة 
التقرير  جتاه  واآرائهم  االأعـــ�ساء  ملحـوظات  ب�ســـاأن  ال�سحيـــة, 
ال�ســـنوي مل�ست�ســـفى امللك خالـــد التخ�س�سي للعــيون للعام املايل 
1437/1436هـ تلتها رئي�سة اللجنة الدكتورة منى بنت عبداهلل 
اآل م�سيط, حيث اأو�سحت اللجنة يف ردها على ما طـــرحه بع�س 
اأع�ساء املجل�س ب�ساأن انخفا�س ن�سبة ال�سعودة يف جمال التمري�س 

الن�سبة  الوطن  اأبناء  ي�سكل  اأن  و�ســـرورة  واالإنـــاث  الذكـــور  من 
الكربى منها؛ نظرًا الأهميـــة التمـــري�س يف عمل الفريق الطبي, 
وكونه من اأهـــم عنـــا�سر العمليـــة ال�ســـحية, اأو�سحت اللجنة اأن 
امل�ست�سفى ت�سعى اإىل ا�ستقـــطاب املتميزين يف جمال عمله لدعم 
الطاقم ال�سحي فيه؛ اإال اأن امل�ست�سفى ال زالت تعاين من �سعوبات 
يف ا�ستقطاب الكفاءات املميـــزة واملتخـــ�س�سة, �ســـواء من اأطباء, 
اأو ممر�سني, اأو فنيني, وكذلك تعاين من ت�سرب الكـــفاءات لديه, 
وذلك لتدين احلوافز املالية مقارنة بامل�ست�سفيات التخ�س�سية يف 

الدول االأخرى, وخا�سة بعد تطبيق �سلم الرواتب املوحد.
وفيما يتعلق بالكادر التمري�ضي, اأكدت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها الدكتورة 
منى اآل م�ضيط اأن اململكة حتتاج اإىل اأعداد كبرية من املمر�ضني واملمر�ضات 
ل�ضنوات قادمة؛ نظًرا لقلة الأعداد التي يتم تخريجها �ضنوًيا, وكرثة املن�ضاآت 
الطبية م�ضرية اإىل اأن امل�ضت�ضفى تبذل جهًدا يف هذا املجال, حيث اإن توظيف 

الكادر ال�ضعودي يف التمري�س مفتوح طوال العام ح�ضب اأنظمة امل�ضت�ضفى.
ولفتت النظر اإىل عدد من القرارات التي اأ�ضدرها املجل�س لدعم ال�ضعودة 

يف امل�ضت�ضفى فيما يتعلق بالكوادر ال�ضحية الوطنية املوؤهلة.
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التنــــظيمي للم�ضت�ضفى, وكرثة ارتباط العديد  اأمــا ما يتعلــــق بالهيــــكل 
من الإدارات مبا�ضرًة باملدير العــــام التنــــفيذي وهو ما قد يكر�س نوًعا من 
البريوقراطية واملركزية يف الإدارة, اإىل جانب ما طرحه بع�س الأع�ضاء من 
ملحوظات حول وحدة املراجعة الداخلية وارتباطها باملدير العام التنفيذي؛ 
بينت اللجنة اأن امل�ضت�ضفى قامت باإعادة النظر يف هيكلها التنظيمي احلايل. 
وراأت �ضرورة تعديله مبا يحقق العديد مــــن الأهــــداف الإيجابية نحو ت�ضيري 
العمل وتوزيع املهام بطريقة تدعم ذلك.لذا, مت ت�ضكيل جلان من امل�ضت�ضفى 
لدرا�ضة تعديل الهيكل التنظيمــــي, وهو ما اأثــــمر عن �ضدور هيكل تنظيمي 
جديد للم�ضت�ضفى مت اعتماده من اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة املدن الطبية 
وامل�ضت�ضفيات التخ�ض�ضية, و�ضيتم تطبيقه قريًبا, وكذلك تزويد املجل�س يف 

التقارير القادمة بالهيكل التنظيمي املعتمد. 

واأكدت اللجنة ال�ضحية اأنها قد لحظت ذلك من خالل تقارير امل�ضت�ضفى 
ال�ضابقة, واأ�ضدر املجل�س قراره )34/69( وتاريخ 1437/7/18هـ يف )ثانًيا( 
ا�ضتقالل  فيه  للم�ضت�ضفى مبا  التنظيمي  الهيكل  على:”مراجعة  ن�س  والذي 

وحدة املراجعة الداخلية عنه وربطها بوزارة ال�ضحة”.
وعن ما ذكر حول موؤ�ضرات الأداء يف امل�ضت�ضفى و�ضرورة اإعادة النظر فيها 
حتى تكون قابلة للتطبيق, واأن ما ورد فيها يعترب اإح�ضاءات, ولي�س موؤ�ضرات 
اأداء؛ فقد اأو�ضحت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها اأن امل�ضت�ضفى ت�ضعى اإىل تطوير 
موؤ�ضرات الأداء له حتى يتم التعرف عن قرب على مدى الإجنازات املتحققة 
 )46( اعتماد  موؤخًرا  مت  وقد  املختلفة  امل�ضت�ضفى  جمالت  يف  موؤ�ضر  كل  يف 

موؤ�ضر اأداء للم�ضت�ضفى.
وفيما يتعلق بتطوير ق�ضم الطوارئ والإ�ضعاف يف امل�ضت�ضفى ليتمكن من 
ا�ضتيعاب وعالج احلالت الطارئة؛ اأو�ضحت اللجنة اأن الق�ضم �ضهد تو�ضعة 

كبرية موؤخًرا حيث و�ضل عدد الغرف اإىل )11( غرفة, وهذه الغرف كافية 
حالًيا ل�ضتيــــعاب املر�ضى, وعنــــد احلاجة �ضتتم زيادة عدد الغرف, كما مت 
ا يف  ا�ضتكمال جتهيز منــــاطق فحــــ�س اإ�ضافية ت�ضمح بفح�س )13( مري�ضً
وقت واحد, وهذا يجعل ق�ضم الطوارئ من اأكرب اأق�ضام الطوارئ املتخ�ض�ضة 

يف طب العيون يف ال�ضرق الأو�ضط.
وب�ضاأن ما لحظه عدد من اأعــــ�ضاء املجل�س باأن تقرير امل�ضت�ضفى مل ي�ضر 
اإ�ضكالية حتتاج  اإىل جهود امل�ضت�ضفى يف جانب التوعــــية والتثقيف, وعدوها 
اإىل معاجلة. بينت اللجنة اأن امل�ضت�ضفى تقوم بجهود كربى يف جمال التوعية 
والتثقيف ال�ضحي, وقد �ضدر عن املجل�س فيما يتعلق بالتوعية ال�ضحية القرار 
ثــــالًثا على: »تكثيف  رقم )19/30( وتاريخ 1436/5/12هـ حــــيث ن�س يف 
حمالت التوعية ال�ضحية باأمــــرا�س العيــــون ال�ضائعــــة, والتعريف باأ�ضبابها 

والرتكيز على اأ�ضرار ا�ضتخدام العد�ضات الال�ضقة التجميلية والتجارية«.
واأفادت اللجنة بخ�ضو�س مــدى ال�ضــــتفادة التي حــــ�ضلت من اتفــــاقية 
التعــــاون الطــــبي مــــع جــــامعــــة جــــون هــــوبكــــنز الطــــبية. اأن امل�ضت�ضــــفى 
تعمل بجهد متوا�ضل لالرتقــــاء بخدماته الطبية, ونوعية اأبحاثه, وخمرجاته 
العلمية املوؤهلة عن طريق حتقيــــق ال�ضراكة العلمية مع جامعة جون هوبكنز 
الطبية, حتقيًقا لالأهداف ال�ضــــرتاتيجية للم�ضت�ضفى, مما ي�ضهم يف تبادل 
اخلربات واكت�ضاب املـــهارات. وقد حتققــــت العــــديد من الإيجــــابيات جراء 
هذه التفاقية, وخا�ضًة فيما يتعلق بالتدريب حيث مت اإيفاد عدد من الأطباء 
للعمل بامل�ضت�ضفى للم�ضاهمة مع زمالئهم اأطباء امل�ضت�ضفى يف عالج املر�ضى 
والتدريب والأبحاث. لفتة النظر اإىل اأن املجل�س قد اأوىل هذ املو�ضوع اأهميًة 
بالغة واأ�ضدر قراره رقم )11/18( وتاريخ 1435/4/10هـ حيث ن�س يف ثالًثا 
على :”متابعة بنود التفــــاقية مع جامعة جون هوبكنز, وتقييم خمرجاتها, 

واملكت�ضبات املتحققة منها وت�ضمني ذلك يف التقارير ال�ضنوية القادمة”.
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د. سعدون بن سعد السعدون
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

الشورى يطالب بإيجاد 

نظام نقل فعال يرتبط 

بمشروعات اإلسكان

طالب جمل�س ال�سورى وزارة النقل بت�سمني تقاريرها ال�سنوية 
القادمــة, ما اأجنزته من مبادرات لربنامــج التحول الوطني 2020, 
وربطها مبا حتققه من االأهــداف االإ�سرتاتيجــية لروؤيــة اململكــــة 
2030 كما طالبها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة الإن�ساء نظام 
نقل فعال يربط م�سروعــات وزارة االإ�سكان بجميع اأمناط النقل 

مع املناطق احل�سرية القريبة منها.
جــــــاء ذلك يف القــــرار الــــــذي اأ�ســــــدره جمــــل�س ال�ســــورى 
يف جل�ستـه العاديــــــــة الثامــــــنة والثالثيــــن التي عقــــدها يوم 
الثالثاء1438/8/27هـ, برئا�سة معــــــايل رئي�س املجل�س ال�سيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.
واأكد املجل�س يف قراره �ســــــرورة اأن تن�ســق وزارة النــــــقل مع 
اجلهات ذات العالقة لتطوير الطــرق الذكــية لت�سمل االإر�سادات 

واخلدمات االإلكرتونية.
وكان املجلــــــ�س قــــد ا�ستمع خــــــالل اجلل�ســــــة اإىل وجهة نظر 
ب�ساأن ملحوظات  املعــــــلومات,  وتقنيــة  النقل واالت�ساالت  جلنة 
االأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة النقل للعام املايل 
1437/1436هـ. تــــالها رئيــــــ�س اللجنــــة الدكتـــــور �سعدون بن 

�سعد ال�سعدون. 
اأنها تتفق مع وجهات نظر بع�س اأع�ضاء  وبينت اللجنة يف وجهة نظرها 
املجل�س ب�ضان �ضرورة الإ�ضراع يف تطوير اأنظمة وزارة النقل, خا�ضة بعد �ضم 
اخلطوط احلديدية والنقل البحري والنقل الربي - ما عدا الطرق- لهيئة 
النقل العام, مما ي�ضتدعي مراجعة الهيكلة الإدارية والنظامية لوزارة النقل. 
واأ�ضارت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها اإىل اأن من بني مبادرات التحول الوطني 
ال�ضرتاتيجية  وحتديث  النقل  قطاعات  لكافة  متكاملة  ا�ضرتاتيجية  اإعداد 
الوطنية للنقل, موؤكدة اأنها ب�ضدد مناق�ضة م�ضروع مقرتح لنظام النقل وفق 

املادة )23(.

واأفادت  اللجنة اأن هيئة النقل العام هي امل�ضوؤولة الآن عن ن�ضاط الأجرة 
وما  الالئحة  حتديث  على  تعمل  التي  وهي  الإلكرتونية,  وتطبيقاتها  العامة 

يخ�س �ضركات توجيه املركبات والتن�ضيق مع الإدارة العامة للمرور.
وراأت اأهمية تطبيق معايري �ضالمة الطرق وهذه من م�ضوؤولية وزارة النقل, 
اأفادت اللجنة  اإدارة املرور. كما  اأما تطبيق الأنظمة املرورية, فهو م�ضوؤولية 

باأن احلوادث املرورية تعود لثالثة اأ�ضباب: املركبة, وال�ضائق والطريق.
واأكدت  اللجنة اأن تو�ضيتها الأوىل تهدف اإىل متابعة ما حتققه الوزارة 
فيما    .2030 الروؤية  واأهداف   ,2020 الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  من 
هدفت التو�ضية الثانية اإىل دعم م�ضروعات الإ�ضكان, حيث اإن اأمناط النقل 
ا يف حلول م�ضاكل الإ�ضكان يف املدن الكبرية  املختلفة و�ضبكاتها تلعب دوًرا مهمًّ

واملتو�ضطة وال�ضغرية.
و�ضددت اللجنــة على اأهمـــــية تنـــــفيذ مـــــ�ضروعات الطرق بجودة عالية, 
وموا�ضفات خا�ضة ب�ضكل كامل, وعدم جتزئتها, ودرا�ضة ال�ضعوبات والعوائق 

قبل التنفيذ. 
وفيما يتعلق بتكاليف تنفيذ امل�ضروعـــــات التي ذكـــــرت يف التقرير.فقد 
اأو�ضحت اللجنة اأنه ل ميكن مقارنتها بتكلفة الدرا�ضات؛ لأنها ت�ضمل اجل�ضور 

ارات التي ل ميكن قيا�ضها. والأنفاق والعبَّ
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الشورى يقر 11 خطوة 

لمكافحة وباء سوسة 

النخيل الحمراء

و�ســــع جملـــ�س ال�ســـورى برناجمًا متـــكاماًل  ملكـــافحة �سو�سة 
النخيل احلمـــراء, ا�ستـــمل على اإحـــدى ع�ســـرة خطـــوة للقـ�ساء 
على هذا اخلطـــر الـــذي يتـــهدد اأهـــم املح�سوالت الزراعية التي 

ت�ستهر بها اململكة.
جاء ذلك يف القرار الذي اأ�ســـدره املجل�س يف جل�سته العادية 
الثامنة والثالثـــني التي عقدهـــا يوم الثـــالثاء1438/8/27هـ, 
برئا�سة معايل رئيـــ�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ  بعـــد اأن ا�ستـــمع املجل�س لوجهة نظر جلنة 
املياه والزراعة والبيئة, ب�ساأن ملحوظـــات االأع�ساء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�سنوي لوزارة البيئة واملياه والـــزراعة “وزارة الزراعة 
معايل  اللجنة  رئي�س  تالها  1436/1435هـ  املايل  �سابقًا” للعام 

املهند�س عبا�س بن اأحمد هادي.
برنامج  بتطبيق  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  قراره  يف  املجل�س  وطالب 
الإدارة املتكاملة ملكافحة �ضو�ضة النخيل احلمراء, من خالل ا�ضتبدال و�ضائل 
الري احلديثة التي تعمل على تقليل الإ�ضابة ب�ضو�ضة النخيل بدًل من طريقة 
الري بالغمر. وتطوير و�ضائل الكت�ضاف املبكر لالإ�ضابة. وا�ضتخدام امل�ضائد 
النخلة  وحماية  الأخرى.  للح�ضرات  ال�ضوئية  وامل�ضائد  لل�ضو�ضة  الفرمونية 
خطة  وو�ضع  الرواكيب.  واإزالة  الف�ضائل  ف�ضل  بعد  بال�ضو�ضة  الإ�ضابة  من 
ل�ضتخدام املكافحة الكيميائية واحليوية والفيزيائية لل�ضو�ضة. واإعداد برامج 
هذا  بنود  لتطبيق  املزرعة  وعمالة  والفنيني  الزراعيني  للمر�ضدين  تدريبية 
الربنامج. وتطبيق قوانني احلجر الزراعي الداخلي بني مناطق اململكة بكل 
�ضرامة. اإىل جانب التعاون مع مراكز الأبحاث يف اجلامعات ومدينة امللك 
املتعلقة مبكافحة  والدرا�ضات  البحوث  لإجراء  والتقنية؛  للعلوم  العزيز  عبد 
ال�ضو�ضة. واإيجاد قاعدة معلومات ت�ضمل كل ما يتعلق بحياة احل�ضرة وطرائق 
املكافحة. ون�ضر الوعي عن طريق و�ضائل الإعالم لإي�ضاح خطورة هذه الآفة 
من  للتاأكد  الدوري  والتقومي  للمكافحة.  ال�ضليمة  الطرائق  تطبيق  واأهمية 

فعالية تطبيق الربنامج.

و�ضــــــدد املجل�س على �ضــرورة التزام الوزارة بتفعيل الأمر ال�ضامي رقم 
375/م ب  وتاأريخ 1429/7/12هـ املتعلق مببادرة امللك عبد اهلل – رحمه 
اهلل - لال�ضتثمار الزراعي يف اخلارج. وتفعيل اخت�ضا�ضها املن�ضو�س عليه 
يف قرار جمل�س الـــــوزراء رقم )162( وتــــــــاريخ 1426/6/19هـ والقا�ضي 
بو�ضع اآليات لدعم اجلمعيات التعاونية العاملة يف املجال الزراعي وال�ضمكي 

والإجراءات املت�ضلة بها.
كما طالب الوزارة باإيجــــــاد برنامج؛ متكامل ل�ضمان ال�ضتخدام الآمن 
للمبيدات يف الإنتاج الزراعي. وب�ضرعة اإر�ضاد املزارعني للتحول من زراعة 
الرتكيز على  مع  بالتنقيط  الري  تعتمد على  زراعة حما�ضيل  اإىل  الأعالف 
امليزة الن�ضبية لكل منطقة. وتنظيم الواحات الزراعية الطبيعية يف اململكة 
وتطويرها  عليها  احلفاظ  يكفل  مبا  العــــــــالقة  ذات  اجلهات  دور  وحتديد 

وحمايتها من التعديات.
ودعا الوزارة اإىل املحافظـــــــة على البيئة من خالل مراجعة الإجراءات 
الفنية يف مزارع الدواجن عند حرقــــــها خملفات تلك املزارع, اإذ اأن هناك 
�ضكوى من العديد من املواطنني ب�ضبـــــب انبعاث روائح كريهة جًدا من هذه 
املزارع وت�ضل اإىل العديد من الكيلومرتات, فال بد من و�ضع موا�ضفات فنية 

كافية ملنع هذا التلوث وتاأكيد الرقابة عليها.
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الدكتور محمد الجرباء لــ » الشورى « :

نحن في حاجة لتحديد المفاهيم والمسميات القانونية 

لنواكب الحراك والتطور السريع مع رؤية المملكة 2030

الدكتور حممد بن عبدالعزيز  ال�ســـورى  اأكد ع�ســـو جمـــل�س 
اجلرباء اأهمية تطوير اآلية درا�ســـة م�سـروعات االأنظمة واإر�ساء 
مبادئ �سرعية وقانونية تكون وا�ســـحة وحتد من اأوجه التباين 

يف االأنظمة ال�سعودية. 
 كما اأكد اأهمية عناية ال�سلطـــة الت�سريعية بهذا اجلانب املهم 
من خالل التن�سيق بني كل من جملـــ�س ال�ســـورى وجمل�س الوزراء 
لالتفاق على منهجية وا�ســـحة حتـــدد االإطـــار العام مل�سروعات 

االأنظمة.
جاء ذلك يف لقـــاء خـــا�س مع جملـــة ))ال�سورى(( اأ�سار فيه اإىل 
مواقف خلادم احلــرمني ال�ســـريفني امللك �سلـمان بن عبدالعزيز 
- يحفظه اهلل - مع عائلـــة اجلرباء ملوقـــف جلـــدهم مع االإمـــام 

عبدالرحـــمن الفيـــ�سل قــبل اأكـــرث من مـــائة عـــام كـــما حتـــدث 
عـــن مراحـــل حياتـــه العامـــة والعملـــية, وم�سوار عمله يف هيئة 
اخلرباء مبجل�س الوزراء, وا�ستعـــاد ذكرياته اإبان درا�سته مرحلة 
املاج�ستري يف الواليات املتحدة, ومرحلة الدكتوراه يف بريطانيا. 

واإىل تفا�سيل احلوار..

س - في بدايــــة هذا اللقاء نود أن تحدثنا عن مرحلة 

الطفولة والبدايات ؟ 

جـ - بداية اأود اأن  اأوجــــــه �ضكري لهيئة حترير جملة ال�ضورى على هذه 
ال�ضت�ضافة الكرمية, وللحــــديث عن الطفولة تعود بي الذاكرة اإىل  حمافظة 
ثادق واملحمل التي تبعد عن مدينــــة الريــــا�س ما يقــــارب 120 كم �ضماًل؛ 

حوار- منصور العساف
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س- وماذا عن الدراسة الجامعية؟

جـ - يف بداية اختيار التخ�ض�س الأكادميي يف اجلامعة مل يكن لدي حرية 
يف الختيار رغم اأن املدر�ضة واملنهج مل تقدم لنا كثريًا يف كيفية الختيار, اإل 
اأنه كان امامي تخ�ض�ضان, اإما درا�ضة الفقه, اأو القانون؛ اإذ اأن كالهما يكمل 
الآخر, فاخرتت تخ�ض�س الأنظمة ) القانون ( يف كلية العلوم الإدارية اآنذاك 

بجامعة امللك �ضعود. 
ومن هنا اإن اأمكن اأن تقول بداأت مرحلة ال�ضباب؛ وقد كان على طالب كلية 
الكلية  التي تدر�س يف  اأن يدر�س مبادئ جميع التخ�ض�ضات  العلوم الإدارية 
من حما�ضبة, اقت�ضاد, اأ�ضاليب كمية واإح�ضاء, علوم �ضيا�ضية, اإدارة عامة, 

اإدارة اأعمال ثم يكمل يف تخ�ض�ضه الأ�ضلي. 

القانون  درا�ضة  دخل  ما  نقول  كنا  فقد  �ضعوبة,  متثل  املواد  هذه  وكانت 
وادارة  العامة  والدارة  وال�ضيا�ضة  والقت�ضاد  واملحا�ضبة  الكمية  بالأ�ضاليب 
العملية حمدنا اهلل  اأن تخرجنا ومار�ضنا احلياة  العمال وهكذا. ولكن بعد 
اأننا قد در�ضنا تلك املعارف والعلوم, فقد ا�ضتفد منها كثريا , عمومًا الآن فيما 
يبدو الكلية اأ�ضبحت مب�ضمى كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية, ومل يعد يدر�س 

طالب القانون تلك املعارف املهمة. 
بعد التخــرج وقــــد ح�ضلت عــــلى الرتتيــــب الأول على دفــــعة خريــــجي 
القانون عام 1407/1406هـ ر�ضــــحت معيدًا يف ق�ضم القانون بالكلية, وكان 
رئي�س الق�ضم اآنذاك معــــايل ا�ضتاذنــــا الدكتــــور مــــحمد بن عبداهلل اجلرب 

- رحمه اهلل-. 

كان معايل اأ�ضتاذنا الدكــــتور مطلب بن عبداهلل النفيــــ�ضة وزير الدولــــة 
وع�ضو جمل�س الوزراء �ضابقًا  يدر�ضــــنا مادة نظــــام جمل�س الــــوزراء ) نظام 

جمل�س الوزراء ( وكان  اآنذاك رئي�ضا لهيئة اخلرباء يف جمل�س الوزراء. 
وقدمت على هيئة اخلرباء مبجــــل�س الوزراء فقبلت, فاحرتت هل اأكمل 
مبجل�س  اخلرباء  هيئة  يف  قانونيًا  باحثًا  اأبداأ  اأم  القانون؟  ق�ضم  يف  الإعادة 

الوزراء. 

هيئة  يف  بالعمل  التحق  اأن  علّي  فاأ�ضار  اهلل-  -رحمه  والدي  وا�ضت�ضرت 
اخلرباء مبجل�س الوزراء فكان ذلك يف عام 1407هـ. 

مع م�ضورة والدي - رحمه اهلل - كان رئي�س هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء 
اآنذاك – كما قلت - هو معايل الدكتور مطلب النفي�ضة, فكنت حري�ضًا على 
مالزمته والتعلم على يديه,  ف�ضرفت بذلك ما يقارب الع�ضر ال�ضنوات, وكان 
معاليه يراأ�س الهيئة العامة للم�ضت�ضارين بالهيئة من ال�ضاعة الثامنة �ضباحًا 

حتى ال�ضاعة الثانية ع�ضر يوميًا., زكنت حري�ضا على ح�ضورها معه .

وهي واحة زراعية ويكرث فــــيها النخــــيل والآبار, حيث قدر اهلل �ضبحانه اأن 
اآل عي�ضى البدارين  اأ�ضرة يعود ن�ضبها اإىل اجلرباء  يكون مولدي هناك من 
الدوا�ضر, وكان ذلك عام 1385 هـ, وقد حظيت بحمد اهلل برعاية كرمية من 
والدين كرميني - رحم اهلل الوالد رحمة وا�ضعة, وحفظ اهلل الوالدة واأمدها 
بالنخيل  ي�ضمى  ما  تعرف  احلقبة  تلك  يف  ثادق  كانت  والعافية-,  بال�ضحة 
اأي ان كل اأ�ضرة لها نخل معني ومعروف, فكان نخل اآل اجلرباء يف ثادق من 
النخيل املعروفة اإذ كان جدي - رحمه اهلل - حمــــد بن نا�ضر اجلرباء اأمري 
ثادق واملحمل مدة طويلة من الزمن, وقد كان رحمه اهلل من رجالت امللك 
عبدالعزيز املخل�ضني, ولعلي فيما بعد اأ�ضري اإىل هذه اجلزئية حيث هناك 

مواقف ل تن�ضى حول ذلك �ضاأذكرها لحًقا مب�ضيئة اهلل. 

مل اأمكث يف ثادق طوياًل فبعد اأن بلغت من العمر �ضنتني انتقلت الأ�ضرة 
اإىل مدينة الريا�س, ومل تنقطع ذكريات الطفولة عن ثادق؛ اإذ كنا نذهب يف 
ال�ضيف هناك مبا يعرف ))باملقي�س(( حيث وقت الرطب وحالوة مذاقه 
حيث  النخل,  حميط  يف  اأقراننا  مع  نلعب  اأطفاًل  وكنا  العربية,  القهوة  مع 
النخل والظل وال�ضجر واملاء العذب, ثم يف امل�ضاء حيث ن�ضتمع لق�ض�س كبار 
ال�ضن والتي ل تخلو من معاين الكرم والوفاء وال�ضجاعة والطرفة وغري ذلك. 

احلي  وكان  اأعزاء,  اأ�ضدقاء  مع  اأي�ضًا  جميلًة  طفولًة  ع�ضت  الريا�س  يف 
مبثابة املنزل الكبري اجلار يعرف جاره ويعرف اأبناءه, واجلميع يهتم ب�ضاأن 

احلي ومن يدخل فيه ومن ويخرج منه. 
كنت اآنذاك �ضغوفًا بلعب كرة القدم فهي ريا�ضة جميلة, وما زلت اأهواها, 
بخالف الألعاب الإلكرتونية التي ل ت�ضجع على الريا�ضة واحلركة والن�ضاط ,  
وكان والدي - رحمه اهلل وحفظ اهلل والدتي - حري�ضني على العلم والتعلم, 
فاأخوتي الذين هم اأكرب مني �ضنًا يدر�ضون يف مراحل التعليم املختلفة, وكان 

ذلك حافًزا يل لطلب العلم وحمبته. 

در�ضت البتدائية يف مدر�ضة معن بن زائدة البتدائية, ومن الذاكرة التي 
ما زالت احتفظ بها هو املربي الفا�ضل مدير املدر�ضة الأ�ضتاذ ال�ضيخ عبداهلل 

النفي�ضة - حفظه اهلل- وما زلت اأتوا�ضل معه تقديرًا وحمبة له. 
الفا�ضل  الأ�ضتاذ  هنا  واأذكر  قباء  متو�ضطة  يف  املتو�ضطة  املرحلة  ثم 
اإبراهيم الرتكي, ثم يف الثانوية العليا واأذكر الأ�ضتاذ حممد الفايز, وح�ضلت 
اأياًما  الثانوية  اأيام املرحلة  اآنذاك, وكانت  على الرتتيب الأول على املدر�ضة 

�ضعيدة ومعلمني اأوفياء وزمالء اعزاء . 
والتفا�ضيل يف مثل هذه املرحلة من عمر الإن�ضان كثرية؛ لكن ل ي�ضع املقام 

ل�ضردها.
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وكيف  الراأي,  وتبادل  واحلوار  اجلماعي  العمل  مفهوم  معاليه  فاأر�ضى 
تدر�س املعامالت, وكيف ت�ضنع م�ضروعات الأنظمة واللوائح, واملتاأمل يرى 
مطلب  الدكتور  معايل  عند  الزمنية  احلقبة  تلك  يف  القانوين  العمل  جودة 

حفظه اهلل. 

أن  لك  هل  العليا  والدراسات  الغربة  عن  ماذا  س- 

تحدثنا عن ذلك ؟. 

جـ - يف بداية عام 1990م تقريبًا ابتعثت اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 
كلية  يف   )LLM( القانون  يف  املاج�ضتري  لدرجة  قبول  على  ح�ضلت  حيث 

وا�ضنطن للقانون يف اجلامعة الأمريكية يف وا�ضنطن د. �س. 
وبالكاد ح�ضلت على ذلك القبول اإذ كان القبول يف القانون لي�س بال�ضيء 

ال�ضهل اآنذاك.
البداية  وكانت  م�ضعل,  وابني  م�ضاعل  وابنتي  زوجتي  ترافقني  كانت 
بطبيعة احلال �ضعبة, جمتمع جديد ولغة جديدة, ولكن بحمد اهلل تي�ضرت 
الأمور مع ت�ضجيل ال�ضكر والتقدير لزوجتي الغالية على وقوفها معي و�ضربها 

على م�ضاق ال�ضفر والغربة. 
رغم  جميلة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الدرا�ضات  جتربة  كانت 
�ضعوبة البدايات, فقد كنا ن�ضكن يف فرجينيا واجلامعة يف وا�ضنطن د.�س, 
اأن ماليني  اأعلم  والذي  يوميًا ذهابًا,  دقيقة  ياأخذ مني 45  الطريق  اأن  اأي 
حيث  ملحوظًا  ذلك  يكن  مل  ولكن  يوميًا,  وا�ضنطن  تدخل  كانت  ال�ضيارات 
الذي  واقعنا  بخالف  جهدًا  منا  ياأخذ  امل�ضوار  يكن  ومل  والنتظام,  النظام 
يحتاج اإىل وعي جمتمعي يف املرور وزحمة ال�ضري, عالوة على تطوير اإدارة 

املرور لتقوم بتنظيم ال�ضري بكفاءة واقتدار. 
ت�ضعرك  ل  املتقدمة  الدول  هذه  مثل  كانت  واإن  الغربة  يف  �ضوؤالك  وعن 
بالغربة لتوفر اخلدمات وتكامل البيئة التحتية وامل�ضت�ضفيات, اإل اأنه يف ذلك 
يوجد  فال  الآن,  عليه  هي  ما  مثل  متاحة,  التوا�ضل  و�ضائل  تكن  مل  الوقت 

اأو  الثابت  املنزيل  الهاتف  واأهلنا  بيننا  اآب, كان  وات�س  اأنرتنت ول جوال ول 
الر�ضائل. 

وعندما ترد اإىل كلمة الغربة اأتذكر الآن واأنا يف خ�ضم الدرا�ضة وزحمة 
بالوالدين ذلك اخلوف اخلفي  لأت�ضل  الهاتف  �ضماعة  اأرفع  ما  الوقت عند 
واهلل   ,,, �ضريعة  احلياة  هكذا  عليهم,  والطمئنان  �ضوتهم  �ضماع  قبل  ما 

امل�ضتعان. 
واأن  ميكن؛  النظام  احرتام  اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  تعلمت 
العمل  فيهم اجلد يف  راأينا  الأمم,  بني  ت�ضري  واأن احل�ضارة  التطور ممكن؛ 
والتقان , وقد تعلمنا ذلك يف �ضرية الر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم؛ 

ولكننا بحاجة اأن نتبع العلم والعمل . 

والروؤية,  التعلم  لالأ�ضرة يف  وفر�ضة  بالذات,  لالرتقاء  فر�ضة  كانت  لقد 
ا�ضتفدنا  ان  بعد  الريا�س   اإىل  عام 1993م عدنا  ي�ضر  ما  على  واحلمد هلل 
الكثري والكثري , وعدت اإىل عملي يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء, وانعك�س 
للنهو�س  امل�ضتقبلية  الروؤية  به مع وجود  والرقي  العمل  تعلمته على جودة  ما 

بالعمل الت�ضريعي يف اململكة. 

لدرا�ضة  قبول  على  ح�ضلت  1999م  اأي  �ضنوات  ال�ضت  يقارب  ما  بعد 
الدكتوراه )ph.D( من جامعة ويلز يف مدينة  ابر�ضتوث , فحزمنا حقائب 
اأ�ضهر  بعد ثالثة  ثم   , يلزم  وما  ال�ضكن  لتاأمني  �ضافرت مبفردي  ثم  ال�ضفر, 

تقريبًا اأح�ضرت العائلة. 
ومدينة اأبر�ضتوث يف غرب مقاطعة ويلز على املحيط تعد من اأجمل املدن 
خم�س  لندن  عن  وتبعد  �ضغرية  اأنها  اإل  لهم,  �ضيفيًا  ومنتجعًا  الربيطانية 
�ضاعات, فاأ�ضبحت رحلتنا اإليها كاأننا م�ضافرون اإىل الوليات املتحدة, اإذن 
اأبر�ضتوث  اإىل  ثم من مطار هيرثو  �ضاعات  لندن )6(  اإىل  الريا�س  اأن من 
لقله  اأجد منزًل  اأنني مل  التي واجهتنا  واأذكر من ال�ضعوبات  )5( �ضاعات, 
�ضغرية  قرية  هنا  باأن  عليَّ  واأ�ضري  �ضهرين,  انتظرت  ولذلك  املعرو�س0, 
 Mr. Andrew امل�ضرف  على  ذلك  وعر�ضت  فيها,  ال�ضكن  ميكن  جماورة 
مكتبة   يف  واأراك  حويل  اأريدك  وقال  وب�ضدة  رف�س  اأنه  اإل   ,  Campbell

 I want you around me , and I want to see“ يوميًا.  القانون 
you every day the law library “ فاحرتت بني الأمرين, وبعد البحث 

وال�ضوؤال جلميع املكاتب العقارية يف تلك البلدة, ي�ضر اهلل يل �ضكنًا منا�ضبًا 
ويف اأجمل الأحياء. 

َمْت في جامعة القاهرة  رسالة دكتوراه ُحكِّ
وعثرت عليها في مكتبه القانون في جامعة ويلز
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احلياة يف بريطانيا بعد جتربتها يف اأمريكا خمتلفة نوعًا ما, هناك نظام 
خمتلف له اأ�ض�ضه ومنهجيته, فمن البداية يجد الإن�ضان نوعًا من ال�ضعوبة, 
ثم ما يلبث اأن يكت�ضف اأن التجربة الربيطانية اأعمق واأدق واأحكم من احلياة 
الطريقة  من  اأ�ضهل  البحث  ومنهجية  ال�ضحي  النظام  فمثاًل  الأمريكية, 
الطالب  ن�ضبة  من   )%80( اأن  �ضمعت  اأنني  النظر  يلفت  والذي  الأمريكية 

الأجانب يف بريطانيا هم من اأمريكا. 
حيث  ثالثة,  اأ�ضبحوا  الذين  ولأطفايل  ولزوجتي  يل  ثرية  جتربة  كانت 
فيها  يجتمع  كبرية  عامة  حديقة  املنزل  خلف  يف  كان   , عهد  ابنتي  جاءت 
اللغة الإجنليزية,  اأطفايل فكانت فر�ضة لهم يف تعلم  اأطفال احلي ومعهم 

.)Plasegreg School(  عالوة على الذهاب اإىل مدر�ضة

اللقاء عن  نتحدث يف هذا  ونحن  الذاكرة  تزال يف  ل  التي  الأ�ضياء  من 
التجربة يف بريطانيا اأمرين : 

الأول : يتعلق باأهمية املكتبات واملعلومات وم�ضادر البحث العلمي لأنها 
عدة الباحث... مّر علي ا�ضم ر�ضالة دكتوراه يف التحكيم مقدمة يف جامعة 
القاهرة  جامعة  يزور  ممن  عدد  مع  فتوا�ضلت  الباحثني,  لحد  القاهرة 
فيها, وحاولت مرارًا مع  ما  الر�ضالة ملعرفة  ن�ضخة من هذه  للح�ضول على 
عدد من الأ�ضدقاء والزمالء ممن زاروا القاهرة العثور على تلك الر�ضالة 
ولكن مل يتحقق يل ذلك, فقدمت طلًبا بذلك من مكتبه القانون يف جامعة 
ويلز, وخالل عدة اأيام واإذا بالر�ضالة بني يدي وبن�ضختها العربية, فاأدركت 

كم نحن بحاجة يف الأمة العربية اإىل تنظيم املعلومات وم�ضادرها..!! 

من املواقف التي اأثرت يفَّ خالل درا�ضتي يف بريطانيا واأي�ضًا يف اأمريكا 
مناق�ضة  حتديد  مت  فحينما   ,)Code of Ethics( املهنة  اأخالقيات  هي 
ر�ضالتي للدكتوراه وكان كما يعلم اجلميع اأن النظام يف بريطانيا بعد مناق�ضة 
اأو  تعديلها  اأو  ماج�ضتري  قبولها  اأو  تعديلها  اأو  الدكتوراه  قبول  اإما  الر�ضالة 
الرف�س .... ولذلك قبيل مناق�ضة الدكتوراه يكون هناك نوع من التوتر لأن 
 Mr. Andrew امل�ضرف  مني  فقد طلب   , �ضنوات  اأربع  بجهد  يتعلق  ذلك 
Campbell اأن التقيه عند ال�ضاعة 10 �ضباحًا وكانت املناق�ضة ال�ضاعة 12 

ا لدي.  ظهرًا وكان ق�ضدة من هذه اللقاء اإزالة التوتر اإذا كان موجوداَ

على  الإجابة  ميكنه  حمتواها  ويعلم  بنف�ضة  ر�ضالته  يعد  من  واحلقيقة 
الت�ضاوؤلت التي قد ترد. عند لقائي بامل�ضرف �ضاألته عن ماذا يقول امل�ضرف 
اخلارجي,  للم�ضرف  الف�ضل  القول  اأن  اإذ  اخلارجي  امل�ضرف  عن  الداخلي 
وبالتايل  الق�ضم  نف�س  ويف  مل�ضريف  زمياًل  الداخلي  امل�ضرف  اأن  اأتوقع  وكنت 

ميكن اأن يخربه عن راأي امل�ضرف اخلارجي عن الر�ضالة ؟! 

امل�ضرف  اأ�ضاأل  اأن  ميكن  ل  يل:  قال  اإذ  امل�ضرف  برد  تفاجاأت  اأنني  اإل 
 Code of( املهنة  اأخالقيات  مع  يتفق  ل  فهذا  ال�ضوؤال  هذه  مثل  الداخلي 
Ethics( , فتعلمت معنى اآخر يعي�ضه اأولئك القوم و�ضرًا من اأ�ضرار احل�ضارة 

اإننا  القول:  اإىل  يدعوين  ما  املهنة, وهذا  اأخالقيات  الأمم  عليها  تقوم  التي 
يف  �ضواءاَ  املهنة  اأخالقيات  مفهوم  تنمية  اإىل  بحاجة  النامي  العامل  دول  يف 
املاج�ضتري  ور�ضائل   , العلمي  البحث  اأو  الهيئات  اأو  اجلامعات  اأو  الوزارات 

والدكتوراه ويف جميع مناحي احلياة.
وزارية  م�ضوؤولية  يتوىل  من  املهنة,  اأخالقيات  تقومي  اإىل  بحاجة  نحن 
متطلبات  مع  تعامالته  يف  املهنة  اأخالقيات  ي�ضع  اأن  يجب  جهة,  رئا�ضة  اأو 
وم�ضوؤوليات هذه اجلهاز, مع ان هذه المور ن�س عليها الإ�ضالم يف �ضريعته 

وعقيدته واكد على اهمية العمل به, ل ملجرد العلم فقط ؟!. 

س/ بعد أن حدثتنا عن الطفولة والشباب ثم الغربة 

الخبرة  من  جوانب  عن  حدثنا  العليا،  والدراسات 

العملية أو السيرة العملية؟ 

جـ/ بعد ح�ضويل على درجة الدكتوراه عدت اإىل العمل يف هيئة اخلرباء 
مبجل�س الوزراء وازدادت امل�ضوؤوليات يف الواقع, فعالوة على العمل الأ�ضا�ضي 
و  الوزراء,  جمل�س  وقرارات  امللكية  املرا�ضيم  �ضياغة  جلنة  يف  ع�ضًوا  كنت 
الد�ضتورية  ال�ضوؤون  رئي�س جلنة  ونائب  اإدارة هيئة اخلرباء  ع�ضًوا يف جلنة 
والإدارية, وم�ضت�ضاًرا قانونًيا غري متفرغ يف الديوان امللكي وعدد من اجلهات 
والرتاث  لل�ضياحة  العامة  الهيئة  اآنذاك,  ال�ضورى  جمل�س  منها  الأخرى 
الوطني, وزارة الت�ضالت وتقنية املعلومات , جلنة النظر يف خمالفات نظام 
ال�ضتثمار الأجنبي, وغري ذلك كثري مكاتب فر�ضة لالإحاطة باأعمال جمل�س 

الوزراء والوزارات والأنظمة واللوائح, فكانت جتربة ثرية جدًا..
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ِر�ُس مادة  عالوة على تعاوين مع جامعة امللك �ضعود ق�ضم القانون حيث اأُداَ
القانون الد�ضتوري وغريه, وكانت فر�ضة تكمن يف التوا�ضل مع الطالب. 

اي�ضا  مت تكليفي يف ع�ضوية فريق العمل لدرا�ضة املجال�س العليا يف الدولة 
يف اللجنة العليا للتنظيم الإداري .

خادم  معّية  يف  العمل  هي  حياتي  يف  واملفيدة  اجلميلة  املحطات  ومن 
منطقة  اإمارة  توليه  اإبان  اهلل  حفظه  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
اإمارة الريا�س, وعملت يف معّية  الريا�س, حيث كلفت بالعمل م�ضت�ضارًا يف 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ملدة �ضت �ضنوات يف اأمارة الريا�س, ثم 
يف املكتب اخلا�س يف ديوان ويل العهد, وكانت جتربة ثرية, فمن ي�ضمع عن 
اإدارة  يف  وطريقته  واأخباره  واإجنازاته  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  �ضرية 
الأمارة والتعامل مع النا�س يرى عجبًا يف التميز وبذل اجلهد واحرام الوقت. 

اأدب  على  تدل  التي  ال�ضريفني  احلرمني  خلادم  املواقف  من  واأذكر 
العظماء, اأنني ذات مرة خرجت من اأمارة الريا�س بعد نهاية الدوام عند 
ال�ضاعة الثالثة ظهرًا, واأنا يف طريق العودة اإىل املنزل واإذا بهاتفي اجلوال 
يرن, واأتفاجاأ بخادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز - كان 
اأمريًا ملنطقة الريا�س اآنذاك - يت�ضل وهو ما زال يف املكتب وي�ضاألني عن 
معاملة قانونية دقيقة, ثم بكل اأدب العظماء يقول يل اأخي حممد اأنا اختلف 
مع راأيك يف هذه املعاملة, فاقرتحت على مقامه الكرمي �ضوؤال جهة خمت�ضة 
منه  تتعلم  الذي  القدوة  امللك  هذا  ذلك.  فاأيَّد  الإجراء  �ضالمة  من  للتاأكد 

احرتام الراأي وح�ضن التعامل وبعد النظر.
ول يفوتني احلديث عن �ضمو الأمري الكرمي حممد بن �ضلمان ويل العهد 
الريا�س  اأمارة  يف  متوا�ضلة  �ضنوات  �ضت  يقارب  ما  �ضموه  مع  عملت  حيث 
ديوان ويل  ثم يف  اخلا�س  املكتب  ثم يف  الريا�س,   مدار�س  اإدارة  وجمل�س 
اجلهد  وبذل  التعامل  وح�ضن  اخللق  كرمي  اإل  �ضموه  من  اأجد  فلم  العهد 

والعطاء للوطن والعمل الدوؤوب يف  رقي الوطن وتطوره. 

م�ضت�ضارًا  الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  يف  بالعمل  كلفت  ذلك  بعد  ثم 
وم�ضرفًا عامًا على اأعمال اللجنة العامة ملجل�س الوزراء, وكانت اللجنة العامة  
اآنذاك برئا�ضة معايل الدكتور عبدالعزيز اخلويطر - رحمه اهلل - وع�ضوية 
معايل الدكتور مطلب النفي�ضة ومعايل الدكتور م�ضاعد العيبان ومعايل  وزير 
حممد  الدكتور  التخطيط   وزير  ومعايل  الع�ضاف  اإبراهيم  الدكتور  املالية 
ومعايل  الربيعة,  توفيق  الدكتور  وال�ضناعة  التجارة  وزير  ومعايل  اجلا�ضر 
وزير اخلدمة املدنية الدكتور عبدالرحمن الرباك, ومعايل وزير الت�ضالت, 
فكانت  ال�ضورى,  جمل�س  ل�ضوؤون  الوزراء  جمل�س  ع�ضو  الدولة  وزير  ومعايل 
النظر  وجهات  تبادل  بعد  القرارات  فيها  ويتخذ  وتدر�س  املعامالت  تعر�س 

والتاأمل فيما يحقق امل�ضلحة العامة. 
ثم اأعيد ت�ضكيل اللجنة العامة ملجل�س الوزراء واأ�ضبحت مكونة من ثالثة 
العامة  اللجنة  تقل  ل  اأن  عملية  جتربة  ومن  ال�ضدد  هذه  يف  واأرى  وزراء. 

ملجل�س الوزراء عن خم�ضة اأع�ضاء. 
لقد كانت جتربة ثرية فالعمل مبعية هوؤلء الأ�ضاتذة الكبار مك�ضب وخربة 

علمية وعملية. 
ثم �ضدر الأمر امللكي الكرمي بتعييني ع�ضًوا يف جمل�س ال�ضورى واأ�ضاأل اهلل 

�ضبحانه التوفيق وال�ضداد اأينما نكون. 

س/ قبل أن ندخل في الحديث عن الشورى وتجربته، 

ونخل  الطفولة  مراحل  عن  حديثك  في  أشرت  كأنك 

جدك  عن  حديثك  عند  قصة  عن  ثادق  في  الجرباء 

الملك  مع  والمحمل  ثادق  أمير  الجرباء  ناصر  بن  حمد 

عبدالعزيز رحمه اهلل , هال أخبرتنا عنها . 

جـ/ نعم هذه الق�ضة التي �ضاأذكرها توؤكد ما ذكرته للتو عن متيز خادم 
تاريخ  ففي  اهلل,  حفظه  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
اإلينا ات�ضال من اأمارة منطقة الريا�س مفاده اأن �ضمو  1431/1/23هـ ورد 
اجلرباء  نا�ضر  بن  حمد  اأحفاد  مقابلة  يريد  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  الأمري 
اأمري ثادق واملحمل!! ومل نكن نعرف ما الهدف من اللقاء اأو منا�ضبته, فذهب 
اأفراد الأ�ضرة وكنت منهم فتم لقاء �ضموه الكرمي يوم الثنني  جمموعة من 
املوافق 1431/1/25هـ. وقد ح�ضر هذا اللقاء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع - كان حينها م�ضت�ضارًا ل�ضمو اأمري املنطقة-, ثم ت�ضرف 
بال�ضالم على خادم  اأهل ثادق  الدوا�ضر من  البدارين  اأ�ضرة اجلرباء  ممثلو 

نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير جذري 
لمواكبة المرحلة
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احلرمني ال�ضريفني, ثم اأو�ضح مقامه الكرمي اأن الغر�س من اللقاء هو �ضكر 
اأ�ضرة اجلرباء واأحفاد حمد بن نا�ضر اجلرباء على وثيقة عمرها اأكرث من 

مائة عام كتبت يف 1331هـ. 

اإىل  في�ضل  بن  عبدالرحمن  من  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�ضم  فيها  جاء 
الأخ حمد بن نا�ضر اجلرباء وجماعته اأهل ثادق �ضلمهم اهلل.. �ضالم عليكم 
عي�س  �ضاع  وخم�ضني  مائتني  �ضلف  نبي  ذلك  وبعد  وبركاته  اهلل  ورحمة 
�ضفر   10 بالتمام  وجنزوها  الزكاة  يف  قادمة  وهي  لبيوتنا  لها  حمتاجني 

1331هـ » 

ملك  من  وفاء  موقف  نعم  �ضورة  باأروع  الوفاء  جتلى  املوقف  هذا  ويف   
الوفاء, ولي�س مب�ضتغرب فمواقف امللك �ضلمان التاريخية والإن�ضانية وغريها 
كثرية ل حت�ضى, وقد كتبت وقتها مقال يف جريدة الريا�س بعنوان )�ضلمان 
1431/2/16هـ  وتاريخ   15196 رقم  العدد  يف  عام(  املئة  ووثيقة  الوفاء 
واأ�ضرت فيه اإىل الرد على تلك الأ�ضوات املبحوحة التي لن تهز �ضجرة الوطن 

ال�ضاخمة التي ت�ضرب بجذورها يف اأر�س الوطن. 

س- فعاًل سعادة الدكتور محمد الجرباء موقف وفاء 

اهلل؛  حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  عليه  ُيشكر 

التجربة  إلى حديثنا عن  اللقاء نعود  ولعلنا في هذا 

المتخصصين  المجلس  أعضاء  أحد  كونك  الشورية، 

في  البرلمانية  الثقافة  ننمي  كيف  القانون,  في 

مدارس التعليم العام؟. 

ثقافة  على  املجتمع  نعود  اأن  لبد  اإذ  كبري,  ال�ضوؤال  هذا  احلقيقة  جـ- 
احلوار وكيفية تبادل وجهات النظر وكيفية تلم�س امل�ضلحة العامة. ل بد اأن 
حترر من مناهجنا �ضواء يف مدار�س الإعداد العام اأو جامعاتنا من اأحادية 
الراأي  يف  يختلفون  كانوا  الذين  ال�ضالح  ال�ضلف  مبنهج  نلتزم  واأن  الراأي, 
اأدلته  يورد  راأي خمالف  اأورد  اإذا  بل ترى فيهم  بع�ضًا,  بع�ضهم  ويحرتمون 

وكاأنه يوؤيده. 
وباملنا�ضبة عن هذا ال�ضوؤال اأذكر اأننا  يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء 
التي  الأمور  �ضمن  من  وكان  العام,  التعليم  نظام  م�ضروع  بدرا�ضة  كلفت 

حر�ضت على ادراجها يف امل�ضروع اإيجاد جمل�س للطالب يف كل مدر�ضة ليكون 
�ضوت الطالب م�ضموعًا ويبني ما يهم املدر�ضة ومالحظتهم على هيئة التعليم 
اآلية يف كيفية ال�ضتفادة من املقرتحات املقدمة من  ومقرتحاتهم, وحددت 

هذه املجال�س, لعل فيها �ضيئًا مما اأ�ضرت اإليه يف �ضوؤالك. 

س/ د. محمد الجرباء هل حل اإلعالم محل البرلمان ال 

سيما في الدور الرقابي؟ 

مع  اأكرث  دوره  وتاأكد  كبري,  دور  وله  الرابعة  ال�ضلطة  وهو  الإعالم  جـ/ 
الإعالم  دور  يحل  اأن  ميكن  ل  ولكن  احلديثة,  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
حمل الربملان �ضواء يف الدور الرقابي اأو الت�ضريعي؛ وهذا يوؤكد دور واأهمية 

الدور الرقابي للربملانات يف املحافظة على املال العام . 

التثقيف  ضرورة  المجلس  مهام  من  أن  ترى  هل  س- 

بلوائحه وأنظمته ؟

جـ- ل �ضك اأن كل دورة جديدة يتم اختيار نخبة من ذوي التخ�ض�ضات 
اأو القانون وغري  اأو الفيزياء  اأو الإدارة  اأو الهند�ضة  املختلفة �ضواء يف الطب 
ذلك, فاأ�ضحاب التخ�ض�ضات با�ضتثناء تخ�ض�س القانون واإن كانوا اأ�ضاتذة 

يف تخ�ض�ضاتهم اإل اأن التجربة ال�ضورية جديدة عليهم.
�ضواء  ال�ضرورية  واملعلومات  الد�ضتورية  الأ�ض�س  معرفة  اإىل  بحاجة  فهم 
جمل�س  ونظام  للحكم  الأ�ضا�ضي  النظام  اأو  ولوائحه,  ال�ضورى  جمل�س  نظام 
الوزراء والأنظمة ذات العالقة, لأن العمل الت�ضريعي من �ضميم عمل جمل�س 

ال�ضورى واإحاطة الأع�ضاء بذلك مهم.
ال�ضورة  باإي�ضاح  املجل�س  يقوم  لأن  بحاجة  املجتمع  يف  الخرين  كما 
ودورة  املجل�س  و�ضالحيات  مهام  ُيدرك  حتى  ولوائحه  لنظامه  الإعالمية 

الت�ضريعي. 

تحت  المواطن  صوت  المجلس  عضو  يمثل  هل  س- 

القبة ؟

جـ- كل عمل املجل�س اإمنا هو �ضوت املواطن وحتقيق م�ضلحة املواطن وما 
تراه من مناق�ضات وتباين يف وجهات النظر حتت القبة, اإمنا يتلم�س اجلميع 

م�ضلحة الوطن واملواطن.
يف  وتفعيل  تطوير  اإىل  حتتاج  اإجرائية  اأو  اإعالمية  جوانب  هناك  اأن  اإل 
مزيًدا  هذا  ُتويل  ال�ضورى  جمل�س  يف  املخت�ضة  اجلهات  ولعل  اجلانب,  هذا 

من الهتمام. 

يجب أن نربي النشء على ثقافة الحوار

موقف وفاء من الملك سلمان ألحفاد حمد الجرباء
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مع  المستقبل  في  المجلس  تعامل  ترى  كيف  س- 

ثالوث المطالب الصحة، اإلسكان، البطالة؟ 

جـ- احلقيـــــقة هذه امللـــفات الثالثـــة مهمـــة جـــدًا واملجل�س يويل هذه 
املو�ضوعات اهتماًما ملحوًظا عند مناق�ضة التقارير ال�ضنوية لوزارة ال�ضحة 

ووزارة ال�ضكان ووزارة العمل, ويطرح املجل�س احللول املنا�ضبة ملعاجلتها. 
ولكن اأعتقد اأن حل هذه امللفات يكمن يف اإعادة النظر يف هذه الوزارات 
ومكوناتها الب�ضرية اإذ ل بد قبل اأن نطالب وزارة العمل بحل م�ضكلة البطالة 
اأوًل حتى  اأن تكون الوزارة على م�ضتـــوى من الكفاءات الب�ضرية  مثاًل يجب 
ميكن لها حل امل�ضكلة املوكولة اإليها !, فمثاًل ل ميكن قبول لدينا ن�ضبة كبرية 
من العاطلني ح�ضب ما ذكرته  بع�س ال�ضحف ولدينا اأكرث من ع�ضرة ماليني 

وافد؛ اأغلبهم يعمل اأعماًل اإدارية وت�ضويقية !!.

اأفهم واأدرك م�ضكلة الت�ضرت التجاري, ولكن لو األزم كل �ضاحب �ضركة اأو 
موؤ�ض�ضة اأو حمل جتاري بتوظيف �ضعوديني وبرواتب ل تقل عن خـــم�ضة الف 
ريال وتودع الرواتب حتت اإ�ضراف وزارة العمل, وتعمل الـــوزارة على تقـــومي 
اأداء املوظفني ال�ضعوديني يف القطاع اخلا�س وفق موؤ�ضرات اآدا دقيـــقة, ول 
يرتك حتت رحمة اأ�ضحاب الأعمال اَ! هذا اأ�ضرع احللول ولي�س اأعمقها وهذا 
املو�ضوع يحتاج اإىل عناية ! لي�ضمل جميع املوؤ�ض�ضات وال�ضركات, مبعنى اآخر 
لبد من مكافحة الت�ضرت التجاري واإيجاد حلول لإحالل ال�ضباب ال�ضعوديني 
حمل الوافدين, وكل دول العامل تعمل يف هذا الجتاه, وعلى وزارة التجارة 
وال�ضتثمار ووزارة العمل والتنمية الجتماعية اإجراء الأعمـــال النوعـــية يف 

هذا الجتاه  وحتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 يف ذلك.

س- برأيك ماهي المقترحات واآلليات التي من شأنها 

تطوير عمل المجلس ؟ 

جـ- هذا ال�ضوؤال كبري جدًا ويحتاج اإىل درا�ضة خا�ضة, لكن تطوير املادة 
)23( من نظام املجل�س لتمنح ع�ضو املجل�س تقديـــم م�ضروع تنظيــــــم, اإذ اأن 

املادة ح�ضرت يف تعديل نظـــام اأو تقـــدمي م�ضروع نظام, فاأقرتح اأن ت�ضاف 
اإليها تقدمي م�ضروع تنظيم اأو تعديل لتنظيم قائم, هذا �ضيمكن الأع�ضاء من 

تقدمي بع�س الإ�ضافات يف هذا اجلانب.

اإذ اأن بع�س م�ضروعات النظمـــة التي تقـــدم تتطلب اإن�ضاء جهاز جديد 
وهذا يتطلب تنظيم فيجد الع�ضـــو حـــرًجا, هل يدخل التنظيم يف النظام؟ 
الوزراء  اخت�ضا�س جمل�س  ويدخل يف  تنظيم  هذا  اأن  له  قيل  ذلك  فعل  ولو 
بح�ضب املادة )24(, اأي�ضًا اأعتقـــد من خالل جتربتي يف ال�ضورى اأن العديد 
من الإدارات يف املجل�س يحتاج اإىل تطوير مثل مركز الوثائق ومركز البحوث. 
كما اأن املادة )17( من نظام جمل�س ال�ضورى حتتاج اإىل مزيد من املراجعة. 

س- تحت القبة هل ثمة قادة رأي ؟ 

جـ- كما تعلم اأخي الكـــرمي اأن اأعـــ�ضاء املجل�س مت اختيارهم بعناية من 
لدن خادم احلرمني ال�ضريفني - يحفظه اهلل -, وهم من ذوي التخ�ض�ضات 
املتنوعة, وح�ضلوا على الثقة امللكية الغالية واأدوا الق�ضم , كل ذلك يجعل كاًل 

منهم يبدي راأيه فيما يحقق امل�ضلحة العامة. 
لكـــن عن �ضـــوؤالك عن ثمـــة قـــادة راأي, اأعتقـــد اأن الراأي ال�ضـــديد ومن 
املتخ�ض�س يف تخ�ض�ضه مقبول عند جـــملة الأعـــ�ضاء, كما اأن اآلية اإعطاء 
الفر�ضة يف احلديث والرد والت�ضويت, تو�ضل يف النهاية اإىل الراأي الأ�ضوب.

 
س- هل هناك هوة بين طموحات المواطن ومخرجات 

المجلس ؟ 

جـ- اأعتـــقد اأن هـــناك حـــلقة اإعالميـــة مفــــــقودة بيــــــن اجلـانبني جعلت 
لهذه الهوة مكان, فاجلانب الإعالمي مهم جـــدًا, ليعكــــــ�س الدور احلــــــقيقي 

والتفاعلي الذي يقوم به املجل�س. 

على الوزرات المعنية مكافحة التستر وتوطين 
الوظائف في القطاع الخاص

عملت مع نخبة من رجاالت الدولة

أرى أن تشمل المادة )23( من نظام الشورى 
اقتراح مشروع تنظيم أو تعديل تنظيم قائم
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من  تقدم  التي  اإلضافية  التوصيات  في  رأيك  س   

بعض أعضاء المجلس ؟

جـ- مهمه بح�ضب مو�ضوعها ونوعيتها. 

س- مناقشة الوزراء تحت القبة. 

جـ- جيد وفيه �ضفافية وو�ضوح وفيه فائدة للوزارة, لكن من غري الوا�ضح 
نتيجة املناق�ضة , لذلك اأقرتح اأن ي�ضاف ا�ضتبيان ي�ضوت عليه الأع�ضاء بعد 

مناق�ضة الوزير يو�ضح نتيجة اللقاء وقناعة املجل�س مبا طرحة الوزير. 

س- نظام جلسات المجلس الحالي.  

اللجان  لجتماع  اجلل�ضات  بني  يوم  يخ�ض�س  اأن  واأقرتح  جيد  جـ- 
املتخ�ض�ضة واخلا�ضة للح�ضول على مزيد من الوقت ملناق�ضة املو�ضوعات 

يف هذه اللجان. 

س- مناقشة قضايا الشأن العام. 

مركز  يقوم  اأن  واأرى  الق�ضايا,  هذه  مثل  تلم�س  املجل�س  من  جيد  جـ- 
الدرا�ضات والبحوث يف املجل�س بدرا�ضة الق�ضايا املطروحة يف ال�ضاأن العام؛ 
ثم  تعد روؤية اأو درا�ضة عن تلك الق�ضايا  وتعر�س على  الهيئة العامة للمجل�س 

ثم بعد اإجازتها, تعر�س على املجل�س للت�ضويت واتخاذ الراأي فيها. 

س/ كان لسعادتكم مداخلة في الشأن العام حول 

مشروعات األنظمة هل من إيضاح سريع عنها ؟ 

ثم  �ضنة,  ثالثني  على  يزيد  ما  قبل  القانون  در�ضت  قد  الواقع  يف  جـ/ 
هيئة  يف  املدة  تلك  خالل  الت�ضريعي  العمل  ر�ضت  وما  اجلامعة,  يف  در�ْضُته 
واأي�ضًا من  الوزراء,  العامة ملجل�س  اللجنة  الوزراء؛ ثم يف  اخلرباء مبجل�س 
عالوة  خارجه؛  اأو  الوزراء  جمل�س  داخل  �ضواء  اللجان  من  العديد  خالل 
العديد  درا�ضة  على  اأ�ضرفت  كما  الأخرى,  والدرا�ضات  ال�ضت�ضارات  على 
والنظمة  القانون  يف  العلمية  الر�ضائل  من  وعدد  الأنظمة,  م�ضروعات  من 
حماور  من  حمور  هو  الت�ضريعي  فالعمل  ال�ضورى,  جمل�س  يف  اأنا  والآن   ,
اهتمامي, ولذلك يف تلك املداخلة التي اأ�ضرت اإليها اأهمية تطوير اآلية درا�ضة 
م�ضروعات الأنظمة واإر�ضاء مبادئ �ضرعية وقانونية تكون وا�ضحة وحتد من 

اأوجه التباين يف الأنظمة ال�ضعودية. 

من  املهم  اجلانب  بهذا  الت�ضريعية  ال�ضلطة  عناية  اأهمية  اإىل  واأ�ضرت 
على  لالتفاق  الوزراء  وجمل�س  ال�ضورى  جمل�س  من  كل  بني  التن�ضيق  خالل 

منهجية وا�ضحة حتدد الإطار العام مل�ضروعات الأنظمة. 

اإىل  فيه  الواردة  العقوبات  اأو  الغرامات  اإيقاع  ل  اأْوكاَ نظام  ي�ضدر  فمثاًل 
التجاري..  الغ�س  مكافحة  نظام  ذلك  مثال  العام؛  والدعاء  التحقيق  هيئة 
ال�ضالحية  وال�ضتثمار  التجارة  وزارة  وهي  املعنية  الوزارة  يعطى  اأن  دون 
خطاأ  نظري  وجهة  من  هذا  عنه,  م�ضوؤولة  هي  التي  نظامها  لتنفيذ  الكافية 
اأي كان يجب فيما يتعلق  اأنظمتها,  ت�ضريعي يقلل من هيبة الدولة يف تنفيذ 
اإدارية يكون  الوزارة من خالل جلنة  اأ يتم من قبل  باإيقاع الغرامات املالية 
بالغرامة  قرارها  وت�ضدر  خمت�ضني,  وع�ضوية  قانوين  م�ضت�ضار  رئي�ضها 
التظلم  القرار  �ضده  �ضدر  من  حق  مع  النظام,  عليها  ين�س  التي  املنا�ضبة 
اأمام ديوان املظامل الق�ضاء الداري املخت�س؛ اأما اإذا كانت املخالفة جرمية 
وعقوبتها ال�ضجن عندئذ ميكن اإحالة امللف اإىل هيئة التحقيق والدعاء العام 

ثم املحكمة املخت�ضة. 

وله فوائد  اأخرى,  اأنظمة  لدينا يف  اإليه موجود  اأ�ضرت  الذي  الكالم  هذا 
منها: 

الغرامات  باإيقاع  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  جهة  اإ�ضغال  عدم   -1
املالية, ومن ثم عدم اإ�ضغال املحاكم املخت�ضة. 

الذي  والزجر  الردع  يف  دورها  وبروز  املالية  العقوبة  تنفيذ  �ضرعة   -2
حتر�س عيه الأنظمة لتفعيل دورها يف املجتمع وحتقيق الأثر املراد يف ذلك . 
اجلهد  ي�ضتغرق  وهذا  عليه  ومدعى  مدعي  اإىل  الوزارة  حتويل  عدم   -3

والوقت ومن ثم �ضياع الأثر املرتتب على العقوبة. 
ما ذكرته مثال على نوع من الأنظمة, ثم تفاجاأ باأن هناك اأنظمة اأخرى 
اأخذت منهجية اأخرى, فمثاًل نظام منتجات التجميل جاء فيه اأن التظلم من 
قرار اجلهة وهي هيئة الغذاء والدواء اإىل جلنة م�ضكلة داخل الهيئة, وجتد 
اأنظمة اأخرى اأوكلت اإيقاع الغرامة اإىل اجلهة التي اوكل اليها تنفيذ النظام! 

الت�ضريع؟,  يف  املنهجية  واختالف  ال�ضطراب  هذا  ملاذا  اأق�ضده  الذي 
ت�ضريعية حمكمة ومن  للوقوف على درا�ضة  ت�ضكل جلنة  اأن  ولذلك اقرتحت 
ثم حتديد املبادئ التي ي�ضار عليها لتتحد منظومة الت�ضريع ال�ضعودي ب�ضكل 

حمكم. 
التي ت�ضدر يف  اإىل �ضبك ما هي الأحكام  النقاط التي حتتاج  اأي�ضًا من 
اجلامعة  يف  در�ضناه  والذي  قانون  اأي  نظام  يف  ت�ضدر  التي  وماهي  تنظم 
التي  املجردة  العامة  القواعد  جمموعة  هو  النظام  اأو  القانون  اأن  وندر�ضه 

تحديد إطار عام تحدد اإلطار العام لدراسة 
مشروعات األنظمة
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تنظم �ضلــــوك الأفــــراد يف املجتمع مقــــرونة بجزاء يطبق على من يخالف 
اأحكامه, وهذا ثابت يف جميع القوانني.

بينما يجد املتاأمل القانوين اأن ال�ضلطة الت�ضريعية مل حتدد اإطارًا وا�ضحًا 
اأجهزة ادارية جديدة  اأن التنظيمات ت�ضــــدر لإحــــداث  مع الأ�ضف, فنجد 
وبقرار من جمل�س الوزراء بناء على املادة )24( اإحداث وترتيب امل�ضالح, ل 
خالف يف ذلك اإذ ح�ضم الأمر وحدد التــــوجه اأن ذلك من �ضالحية جمل�س 
الوزراء, ل �ضيما اأن التنظيم ينظم ن�ضاط هذا اجلهاز و�ضالحيته دون اأن 

يت�ضمن عقوبات على من يخالف اأحكامه.  
ولكن جند اأن هذه القاعدة تك�ضر وبدون مربر قانوين فنجد اأن اأجهزة 
اإدارية تن�ضاأ بنظام ولي�س بتنظيم ولدي اأمثلة على ذلك ؟ ! منها نظام الهيئة 

العامة لالأوقاف. 

قد يقول قائل اإن بع�س الأجهزة واخت�ضا�ضها من الأهمية مبكان حيث 
راأي جمل�س الوزراء اأن ي�ضرتك جمل�س ال�ضورى فيها ل اعرتا�س على ذلك 
بل هو م�ضلك حميد, ولكن ل نعدل كلمة تنظيم ليكون نظام, فبالإمكان اأن 

يعر�س الأمر على جمل�س ال�ضورى وهو م�ضروع تنظيم. 

وقت  يف  فنحن  وامل�ضميات؛  املفاهيم  لتحديد  بحاجة  اأننا  قوله  اأريد  ما 
خادم  اهلل  وفق   ,  2030 امل�ضرقة  اململكة  روؤية  مع  ال�ضريع  والتطور  احلراك 

احلرمني ال�ضريفني وويل عهده اإىل كل خري. 

يذكرنا  األنظمة  ودراسة  التشريع  عن  حديثكم  س- 

نشر  الشريعة  كليات  في  األنظمة  دراسة  عن  بمقال 

تحدثنا  فهل   ، سعودية  قانونية  شؤون  كتابكم  في 

عن ذلك ؟ 

جـ/ نعم كتبت مقاًل يف �ضحيفة الريا�س بتاريخ 22 رم�ضان 1416هـ اأي 
قبل 22 �ضنة عنوانه : » اإىل وزارة التعليم العايل: بتدري�س الأنظمة يف كليات 
ال�ضريعة ويف اإطار ال�ضيا�ضة ال�ضرعية ميكن منع الزدواجية وجتفيف متابعها 
». ذكرت فيه اأهمية توحيد درا�ضة الأنظمة يف كلية ال�ضريعة ليكون اخلريج 
اإمنا  ال�ضعودية  فالأنظمة  �ضواء  على حد  والنظامية  ال�ضرعية  بالعلوم  عارفًا 
هي امتداد لالأحكام ال�ضرعية, وهو ما ن�س عليه النظام الأ�ضا�ضي للحكم , 
وار�ضاه امللك املوؤ�ض�س امللك عبدالعزيز اآل �ضعود - رحمه اهلل - و�ضار عليه 

اأبناوؤه امللوك الربرة من بعده . 

نخيل اجلرباء يف حمافظة ثادق
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الواجب   « باز رحمه اهلل قوله:  ال�ضيخ عبدالعزيز بن  وقد ذكر �ضماحة 
على جميع امل�ضلمني اأن يحكموا �ضرع اهلل واأن يرتكوا التحاكم اإىل القوانني 
الو�ضعية التي و�ضعها ال�ضرق اأو الغرب ففي �ضرع اهلل ما يكفي واحلمد هلل 
اهلل  من  اأح�ضن  ومن  يبغون  اجلاهلية  اأفحكم   « وجل:  عز  اهلل  قال  ولهذا 
حكًما لقوم يوقنون«؛ نعم اإذا وجد نظام اأو قانون يوافق ال�ضرع يف اأية م�ضاألة 
النا�س  يعرفها  قوانني  دول  ت�ضغ  اأن  وميكن  باأ�س,  فال  القانون  م�ضائل  من 
القوانني  لي�س من حتكيم  وهذا  لل�ضرع,  موافقتها  ب�ضرط  منها  وي�ضتفيدون 
الأحكام  فيها  يو�ضحون  اأبوابًا  العلماء  و�ضع  ومثلما  بال�ضرع,  عمل  هذا  بل 
اأو  التجارة  جمال  يف  النا�س  يعرفه  قانونًا  الدولة  و�ضعت  فاإذا  ال�ضرعية. 
ي�ضري  معينة  اأبواب  يف  اأو  النجاح  اأو  بالأوقاف  يتعلق  فيما  اأو  البيوع  جمال 
عليها النا�س على هدي كتاب اهلل و�ضنة ر�ضول اهلل r  فهذا ل ي�ضمى قوانني 
يف  اهلل  حكم  فيها  يو�ضحون  اأبوابًا  كتبهم  يف  الفقهاء  و�ضع  مثلما  هي  بل 
م�ضاألة من امل�ضائل وبينت ال�ضروط فلي�س هذا ببدع من القول ول ي�ضر اإذا مل 

يكن خمالفًا ل�ضرع اهلل “. انتهى كالمه رحمه اهلل.
 حمتوى ذلك املقال هو اأن تقوم كليات ال�ضريعة مبواكبة حاجة املجتمع 
من العلم ال�ضرعي الذي هو يف حقيقة �ضالح لكل زمان ومكان بف�ضل ثبات 

اأ�ضوله وجتدد فروعه. 
ولكن مع الأ�ضف على الرغم اأن ذلك املقال كتبته قبل )22�ضنة( اإل اأن 
كليات ال�ضريعة مل ت�ضتفد منه, وكذلك وزارة التعليم العايل مل ت�ضتفد منه, 
ونتج عن ذلك اأن زادت اأق�ضام الأنظمة لدينا يف معظم اجلامعات ومازال 
عن  مبناأى  منهما  كل  والنظامي  ال�ضرعي  التخ�ض�ضني  هذين  يف  اخلريج 
الآخر؛ مع اأن املفرو�س هما تخ�ض�س واحد خا�ضة لدينا يف اململكة العربية 

ال�ضعودية التي يحكم فيها ب�ضرع اهلل , فهل من مدكر ؟!

صدر  التالي  التساؤل  برز  السابق  الجواب  من  س- 

السعودي،  الدستوري  القانون  كتاب  لسعادتكم 

فهال حدثتنا عنه ؟ 

بتدري�س مادة نظام جمل�س  الكتاب جاءت عندما قمت  جـ- فكرة هذا 
�ضعود, ومل  امللك  القانون بجامعة  الثالث يف ق�ضم  امل�ضتوى  الوزراء لطالب 
اأجد كتابا مقرًرا يحيط بالقانون الد�ضتوري من الناحيتني النظرية والعملية, 
ف�ضرعت يف هذا الكتاب بالتن�ضيق مع معايل د. ع�ضام بن �ضعيد و�ضعادة د. 
حممد ن�ضيب, ومت بحمد اهلل �ضدور هذا الكتاب فيما يقارب 850 �ضفحة, 
واأمتنى اأن يكون مفيدًا يف جماله, وقد �ضمعت انه اقر يف مناهج بع�س كليات 

النظمة لدينا.
ول اأود الإ�ضهاب عن مزيدا من التفا�ضيل يف اجلانب القانوين , ليكون 

هذا اللقاء لطيفًا على القارئ الكرمي. 

في  رأيـــكم  ما  اللقاء،  هذا  به  تختم  أخير  سؤال  س- 

رؤيـــة المملكـــة 2030 وما هـــو في ظـــن سعادتكم 

سبل العمل على إنجاحها بما يحقق طمـــوح القيادة 

الرشيدة ؟

جـ- بداية اأ�ضكر خادم احلرمني ال�ضريفني - يحفظه اهلل - على اهتمامه 
ورعايته ملا فيه خري الوطن واملواطن, وكذلك ال�ضكر مو�ضول ل�ضاحب ال�ضمو 

امللكي ويل العهد مهند�س الروؤية الأمري حممد بن �ضلمان - حفظه اهلل -. 

دولة,  لأي  مهم  اأمر  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  والتخطيط  الروؤية  اأن  �ضك  ل 
فتوحيد اجلهود لتحقيق الأهداف واحلكومة وال�ضفافية هي امل�ضار ال�ضحيح, 
والروؤية واإن كنت ل�ضت ببعيد عنها فقد كنت اآنذاك م�ضرفًا عامًا على اأعمال 
اللجنة العامة ملجل�س الوزراء وكانت اجلهود احلثيثة تبذل مع جمل�س ال�ضوؤون 

القت�ضادية والتنمية حتى انبثقت هذه الروؤية املباركة. 

وح�ضن  املخل�ضني؛  �ضواعد  فهي  النجاح  عوامل  اأهم  �ضوؤالك  عن  اأما 
اختيار الكفاءات هذه من ناحية, ومن ناحية اأخرى اإزالة العوائق عن طريق 
امل�ضرية, فمثاًل نظام اخلدمة املدنية وهو الذي يحكم موظفي وزارات الدولة 
يحتاج اإىل تطوير جذري, لأن هذه الوزارات هي العجالت التي ت�ضري لتحقيق 
الروؤية؛ فاإن مل تكن العجالت ت�ضري بطريقة �ضليمه, �ضيكون امل�ضري اأعرًجا, ل 

بد اأن تقوم وزارة اخلدمة املدنية بدور نوعي يف هذه املرحلة. 

يف ختام هذا اللقاء ل ي�ضعنا اإل اأن اأقدم ال�ضكر والتقدير ل�ضعادتكم على 
اإتاحة هذه الفر�ضة ملجلة ال�ضورى ل�ضتعرا�س الذكريات ال�ضيقة واملعلومات 
اإل املتخ�ض�ضون واملمار�ضون. واأ�ضاأل  القانونية الدقيقة والتي قد ل يدركها 

اهلل اأن يحفظ ولة اأمرنا واأن يحفظ بالدنا من كل �ضوء ومكروه.
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لتوفر مصادرها في المملكة على مدار العام

الطاقة المتجددة في المملكة.. فتح آلفاق بيئة 
نظيفة وتخفيف االعتماد على الطاقة التقليدية

بعد حقبة طويلة من االعتماد على م�سادر الطاقة التقليدية مثل 
البرتول والغاز والفحــــم وغريهـــم, ظهر ما ي�ســـمى الطاقـــة املتجددة 
اأو النظيفة, وهي املنتجة من  م�سادر  طبيعية  ك�سوء  ال�سم�س والرياح 
وغريها. وككل جديد اختلفت االآراء  ب�ساأنها, ما بني موؤيد ومعار�س لها, 
وكٌل يعدد  اأ�سبابه . واجتهت اململكة لال�ستـــفادة  من الطاقة املتجددة 
 وو�ســـعت خطـــًطا طموحـــة لـــذلك, رغبة منها يف عدم االعتماد  على 
م�سدر واحـــد  للطـــاقة, ولالإ�ســـهام يف احلفـــاظ على البـــيئة, وتقـليل 

ن�سب التلوث.  
والطاقة املتجددة هي التي يتم انتاجها من م�سادر  طبيعية,  ك�سوء 
ال�سم�س وقوة  الريـــاح واحلـــرارة اجلوفيـــة وغيـــرها  وهذا النوع من 

الّطاقـــة ال ينـــ�سب وال ينـــفد, فكما  ي�سري ا�سمها, فهي تتواجد جمددًا 
كلما �سارفت على  االنتـــهاء, ويكـــون م�ســـدرها اأحـــد  املوارد الطبيعّية, 
كالّرياح, واملياه,  وال�ّسم�س, وهي طاقة نظيفة و�سديقة للبيئة,  كونها 
ال تخّلف غازات  �ســـارة كثاين اأك�سيـــد الكربـــون, وال توؤّثر �سلبًا على 

البيئة  املحيطة بها, كما اأّنها ال توؤثر يف م�ستوى درجات احلرارة. 
الطلب على  وتزايًدا يف  مت�ضارًعا  ال�ضعودية منًوا  العربية  اململكة  وت�ضهد 
الكهرباء واملياه املحالة, ومع ارتفاع معدل النمو ال�ضكاين يتزايد ا�ضتهالك 
الكهرباء واملياه املحالة ذات التكلفة املنخف�ضة. ووفًقا للتقديرات احلكومية 
فاإن الطلب املتوقع على الكهربـــــاء يف اململكـــــة �ضيــــتعدى 120 جيجا واط 
اأنظمة للحفاظ  اإنتاج طاقة بديلة و تطبيق  بحلول عام 2032, ومــــا مل يتم 

تحقيق : منصور العساف
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على م�ضادر الطاقة, فاإن اإجمايل الطلب على الوقود اخلام لإنتاج الطاقة 
وال�ضناعة والنقل وحتلية املياه �ضريتفع مبا يعادل 3.4 مليون برميل يف عام 
2010 اإىل ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط املكافئ يوميًا بحلول عام 

2028
الطاقة,  توليد عالية وم�ضمونة من  يتم تطوير برنامج ذو قدرات  ولكي 
وتطوير املعرفة واملهارات واخلربات الفنية لها, ت�ضعى مدينة امللك عبد اهلل 
للطاقة الذرية واملتجددة لتطوير مزيج من م�ضادر الطاقة الذرية واملتجددة 
وب�ضكل م�ضتدام ي�ضمح باحلفاظ على م�ضادر اململكة النا�ضبة من النفط والغاز 
لأجيال امل�ضتقبل. وباإمتام هذا الروؤية, فاإن اململكة تدرك دورها املهم كم�ضدر 
 اأ�ضا�ضي للطاقة عاملًيا, وتوؤمن يف الوقت ذاته م�ضتقبل اململكة وم�ضادر طاقاتها.
للطاقة  اهلل  عبد  امللك  مدينة  قبل  من  املقرتحة  امل�ضتهدف  الطاقات  وتعد 

الذرية واملتجددة الأعلى من نوعها يف العامل.
يف  للطاقة  امل�ضتدامة  املنظومة  لتطوير  ملقرتحاتها  تطويرها  وخالل 
اململكة, مت درا�ضة بع�س املتطلبات الأ�ضا�ضية وهي: التقليل من اأق�ضى طلب 
على الطاقة عن طريق حت�ضني كفاءتها واحلفاظ عليها والفوائد العائدة من 
توفري الوقود اخلام والق�ضايا املتعلقة بالإنتاج مثل عوامل احلمل الإنتاجي 
والإدارة والتقنيات واإدراك حدودها وكذلك القدرة على بناء اإمكانيات من 
املوارد الب�ضرية, بالإ�ضافة اإىل مدى قدرة اململكة على توطني ممونات �ضل�ضلة 

القيمة امل�ضافة لها.
اآراء  على  للتعرف  املو�ضوع  هذا  يف  حتقيًقا  فتحت  )ال�ضورى(   جملة 
من  الفائدة  يرون  وكيف  الطاقة  املتجددة,  انتاج  وا�ضتخدام  يف  املواطنني 
ا�ضتخدامها, وهل يوؤيدونها اأم  يعار�ضونها, وهل قامت الدولة باملطلوب للبدء 

يف ان�ضاء حمطات للطاقة  املتجددة؟.   
 

نحتاج خطًطا مدروسة وخبرة عالمية
وم�ضاحات  �ضخمة  �ضم�ضية  طاقة  لديها  اململكة  اإن  ال�ضويلم  ماجد   يقول 
املتجددة  الطاقة  توليد  اإن�ضاء  حمطات  يف  اأن  ت�ضتخدمها  ميكن  �ضا�ضعة, 
�ضباب  الوطن  ثم  عاملية,  وخربة  خطًطا  مدرو�ضة,  نحتاج  فقط  النظيفة, 
قادرون على اإدارتها مع اخلربة كما  قلت.  والفائدة �ضتكون عظيمة باإذن اهلل, 
اأن الدولة تقوم  اأرى  يف توفري املزيد من الطاقة, والبعد عن  التلوث, ويرى 

بخطوات حثيثة يف هذا املجال. 

دورة الحياة في الطاقة
   ويرى عبدالكرمي �ضندي اأن دورة احلياة ل تقف على منتج معني للطاقة, 
ومثلما دل اهلل �ضبحانه وتعاىل الإن�ضان على الوقود امل�ضتخرج من البرتول, 
دله اأي�ضا على اأ�ضياء اأخرى تتك�ضف له كل يوم, وبهذا يكون طبيعًيا للغاية اأن 
تظهر طرق جديدة ل�ضتخراج الطاقة من تلك امل�ضادر اجلديدة كال�ضم�س 

والرياح واملاء وغريها.

وي�ضيف اأنه مثلما كان التعامل مع البرتول �ضعًبا يف بدايته حتى اكت�ضفت 
اإىل  اللجوء  ي�ضتغرق  اأن  املنطق  فمن  للب�ضرية,  وا�ضتخداماتها  مكوناته,  كل 
اإىل  حتويلها  ي�ضتغرقها  التي  الفرتة  اإىل  بالإ�ضافة  وقًتا,  املتجددة  الطاقة 
اآمنة �ضتكون رخي�ضة  البيوت. فهي طاقة نظيفة  طاقة ت�ضتخدم ب�ضهولة يف 

عند انت�ضارها, كما اأنها تتجدد ول تن�ضب.

القرية الشمسية في األفالج
الطاقة  توفري  اخلا�ضة  ال�ضركات  من  ُيطلب  اأن  الر�ضيد  خالد  ويقرتح 
اأن تقوم احلكومة ب�ضرائها عن طريق �ضركة  البديلة بال�ضتثمار فيها, على 
الكهرباء مثاًل,  وبذلك ي�ضبح هناك تكامل وخف�س للنفقات, كما هو حا�ضل 
القطاع  طريق  عن  قرية  اأن�ضئت  حيث  يف  الأفالج(,  ال�ضم�ضية  )القرية  يف 
طويلة  لأعوام  حمدد  ب�ضعر  الطاقة  الكهرباء  ب�ضراء  �ضركة  وتقوم  اخلا�س, 
وبذلك فالكل م�ضتفيد. ويرى اأن الفائدة  كبرية من ا�ضتخدام هذا النوع من 
الطاقة, ب�ضرط التوعية به, وت�ضجيع النا�س على  ا�ضتخدامه, واتاحة اأدواته, 

ون�ضر معلومات عنه على و�ضائل الإعالم املختلفة. 

الطاقة المتجددة فتح علمي مهم
فتًحا  املتجددة  الطاقة  م�ضادر  وا�ضتخدام  انتاج  اأن  احلربي  نايف  وعد 
ارتفاع  اأن  اإىل  م�ضرًيا  البرتول,  عن  اكت�ضاف  يقل  اأهمية  ل  وان�ضانًيا  علمًيا 
لأن  هذه  املرحلة,  يف  طبيعي  وغريها  �ضيء  املحطات  وقيمة  النتاج  تكلفة 
�ضيوعه  اأن  اإل  على  اكت�ضافه,  �ضنوات  مرور  برغم  حتى  بدايته,  يف  الأمر 
املوؤيدين  من  واأنا  كبري,  ب�ضكل  تنخف�س  اأ�ضعاره  �ضيجعل  ا�ضتخدامه  وتنوع 

ل�ضتخدامها.

وي�ضيف قائاًل: ولعل ما يثبت اأن الطاقة  املتجددة �ضت�ضغل حيًزا يف م�ضتقبل 
من  خمتلفة  اأنواع  با�ضتخدام  قامت  بالفعل  »اأرامكو«  �ضركة   اأن  الطاقة, 
الطاقة املتجددة  يف مرافقها, مثل الطاقة ال�ضم�ضية  الكهرو�ضوئية والطاقة 
اأنظمة  جتريبية  مثل  اأخرى  عدة  م�ضاريع  اإىل  اإ�ضافة  املركزة,  ال�ضم�ضية 
ال�ضركة,  املديرين  يف  ملبنى  ال�ضيارات  مواقف  اأ�ضقف  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة 
و التي تعد الأكرب من نوعها يف العامل .   ولن جند من نثق فيه يف جمال الطاقة 
الطاقة  ا�ضتخدام  بدا  واإن  حتى  اأرامكو,  �ضركة  مثل   وانتاجها  وا�ضتخدامها 

املتجددة داخلها حمدوًدا  حتى  الآن.   
                                

واأ�ضار احلربي اإىل اإن�ضاء مدينة  امللك  عبداهلل  للطاقة الذرية واملتجددة 
الطاقة  الذرية  واملتجددة  وب�ضكل م�ضتدام  بهدف تطوير مزيج من م�ضادر 
لأجيال  من  النفط  والغاز  النا�ضبة  اململكة  م�ضادر  على  باحلفاظ  ي�ضمح 
 امل�ضتقبل, وبالتايل تدرك اململكة دورها املهم كم�ضدر اأ�ضا�ضي  للطاقة  عاملًيا, 

 وتوؤمن يف الوقت ذاته م�ضتقبل اململكة وم�ضادر طاقاتها . 
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شركاتنــا تنفــــذ مشــــاريــــع للطــــاقة 
المتجددة في دبي

ال�ضعودية دور كبري يف دول اخلليج  لل�ضركات  اأن  اإىل  املو�ضى  ولفت فهد 
العربي يف جمال اإن�ضاء  املحطات ال�ضم�ضية, فدبي حالًيا تقيم جممع خاليا 
�ضم�ضية لإنتاج الكهرباء, وهو على  خم�س مراحل, الأوىل والثانية �ضتن�ضئها 
�ضركة  �ضتن�ضئها  حتى  اخلام�ضة  والثالثة  ال�ضعودية,  باور«  »اأكوا  �ضركة 
عبداللطيف جميل بالتحالف مع �ضركة م�ضدر, كما اأن  اململكة تخطط حالًيا 
لإجناز نف�س ال�ضيء هنا. اإل اأن مثل هذا امل�ضروع يحتاج وقًتا لتجربته واقتناع 

النا�س به, خا�ضة يف ظل اتاحة  البرتول باأ�ضعار منا�ضبة حالًيا. 

توطين صناعة الطاقة المتجددة
للطاقة  كبري  جزء  فيه  �ضيكون  امل�ضتقبل  باأن  القحطاين  مبارك  ويعلق 
انتاًجا وا�ضتخداًما, ويت�ضاءل عن  �ضبب  عدم وجود �ضركة وطنية  املتجددة, 
لتوطني �ضناعة وا�ضتخدام تقنيات الطاقة  املتجددة باأ�ضكالها  املختلفة,  حيث 
يرى اأنه ل داعي لالتكال الكامل على الغري, ويرى توفر ال�ضركات ال�ضعودية 

التي لها القدرة الفنية والقنية لتنفيذ مثل هذه امل�ضروعات .

من  النوع  هذا  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضعودية  لل�ضركات  اأنه  ميكن  وي�ضيف 
ون �ضركة حملية مدعومة يف  البداية  الن�ضاط, اأن  ت�ضكل حتالًفا  فيما بينها وُتكاَ
اأن  تكون  من الدولة, لإنتاج وتوزيع و�ضيانة هذه الطاقة املتجددة,  والأجدر 
اأو منطقة, ين�ضاأ لها فروع للخدمة,  اإمارة  اأ�ضا�س  �ضركة يف كل  موزعة على 

فال داعي لالعتماد علي  الأجنبي ب�ضكل كامل دائًما.           

انتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها جزئًيا
ويوؤيد تركي املنيع  انتاج الطاقة املتجددة وا�ضتخدامها جزئًيا حتى يعتاد 
النا�س عليها, وميكن فر�ضها يف املناطق  البعيدة  يف مناطق اململكة وربوعها, 
خا�ضة يف املناطق التي تكون تكلفة تاأ�ضي�س البنى التحتية فيها  عالية التكلفة, 

مثل  كابالت الكهرباء, وحمطات التحلية والهواتف, وغريها.
وي�ضيف اأنه ل يرى اأن تتوىل ال�ضركات ال�ضعودية مبفردها النتاج والتوزيع 
فهنا  �ضعوديني,  توظف  اأن  ب�ضرط  اأجنبية  �ضركات  يريد  بل  يف هذا  املجال, 

�ضتوجد التناف�ضية,  وت�ضاف خربات عاملية جديدة.

الطاقة  مشروعات  في  الشباب  وظفوا 
المتجددة

ويقول حممد النمران: اإن الطاقة املتجددة هي امل�ضتقبل امل�ضرق وجمال 
�ضتتميز فيه اململكة, لكنه ل يرغب اأن مينح امل�ضروع بالكامل ل�ضركات اأجنبية 
 �ضواء يف هذا املجال للطاقة اأو جمالت اأخرى, وهو ما يظهرنا باأننا املواطنون 

فقط  جمرد  م�ضتهلكني للتقنية, وهذا غري �ضحيح, نريد اأن يكون لنا طموح 
باأن ننتــج يف جمــــيع  املجالت, وكفى اتكــــاًل على الآخــــرين ي�ضنــــعون لنا 
كل �ضيء, ويعتقد باأن اململكة ميكن اأن تخــــطو خطــــوات كــــربى ووا�ضعة يف 

هذا املجال.  
العربي  اخللج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  اأن  اإىل  احل�ضني  حممد  ويلفت 
اأن تكون �ضباقة يف  جمال الطاقة املتجددة والنظيفة,  ويف مقدمتها  ميكنها 
اململكة, م�ضرًيا اإىل اأن دولة المارات تبني الآن مفاعاًل نووًيا يف حي   «ال�ضلع« 
باأبو ظبي, قريًبا  من حدود اململكة وقطر, واذا مت اإجنازه فاإن باإمكانه  تزويد 
كل دول املجل�س بالطاقة الكهربائية,  وقد يتم منح الفائ�س من الطاقة التي 
متوفرة,  طاقة  نظيفة  يف  اجلميع  حلم  يحقق  ما  اأخرى,  لدول  يتم  توليدها 

رخي�ضة ومتاحة للجميع, وحمافظة على البيئة.  

برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة
وكان وزير الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية املهند�س خالد الفالح, قد 
اأعلن يف افتتاح »منتدى اململكة لال�ضتثمار يف الطاقة املتجددة« الذي نظمه 
اأبريل  مكتب تطوير م�ضروعات الطاقة املتجددة يف وزارة الطاقة, يف �ضهر 
امللك  »برنامج  م�ضمى  حتت  املتجددة  للطاقة  برنامج  تد�ضني  عن  املا�ضي, 
�ضلمان للطاقة املتجددة« ليبداأ تنفيذه فوًرا لإنتاج 10 جيجا وات من الطاقة 
الكهربائية بحلول عام 2023 ت�ضكل 10 % من اإجمايل الطاقة الكهربائية يف 

اململكة.

استثمار عوائد زيادة أسعار الكهرباء
عن  اأعلنت  والتي   - الدولة  من  يتمنى  اأنه  اإىل  العمري  مبارك  ولفت 
التي  الأموال  ت�ضتثمر  اأن   - القادمة  الكهرباء يف  الفرتة  ا�ضعار  �ضرتفع  اأنها 
و�ضفائح  تروبينات  ل�ضراء  اأ�ضعار  الكهرباء,  رفع  عائد  من  عليها  �ضتح�ضل 
ويزيد  تدريجًيا,  على  الكهرباء  العتماد  يقل  ثم  ومن  ال�ضم�ضية,  للطاقة 
للجميع,  اقت�ضادًيا  م�ضلحة  ذلك  يف  وراأى  النظيفة,  الطاقة  على  العتماد 

وبيئًيا و�ضحًيا. 

جناح معهد اإلدارة العامة 
في مهرجان الجنادرية
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استغالل المساحات الشاسعة للطاقة 
الشمسية

الكيلومرتات  من  الألوف  مئات  ا�ضتغالل  اإىل  هالل  بن  �ضلطان  ويدعو 
على  املال,  من  الكثري  نوفر  وبذلك  املتجددة,  للطاقة  اخلالية  بال�ضحاري, 
وت�ضتغل  بالبنزين,  تعمل  التي  املولدات  على  عن  النفاق  التوقف  يتم  اأن 
الأموال املوفرة يف الإنفاق على  املحتاجني من العوائل, فذلك اأف�ضل واأحق, 
واأيد ب�ضدة ا�ضتخدام الطاقة املتجددة,  اإل اأنه يريد معرفة معلومات مب�ضطة 
ا�ضتخدام  مثل  وال�ضرتاحات,  واملزارع  البيوت  يف  وا�ضتخدامها  عنها, 

الكهرباء واملياه.
 

13.8%  نصيب الطاقــــة المتجــــددة مـن 
الطاقة العالمية

واأفاد خمت�ضون باأن ن�ضيب الطاقة املتجددة, بعد 40 عاًما من اجلهود 
العاملية يف انتاجها وتطويرها, مل يتخط 13.8% من اإجمايل انتاج الطاقة 
املتجددة  امل�ضادر  هذه  من  الكهرباء  اإنتاج  �ضكل   2013 عام  ويف  العاملية, 
22% ويتوقع اأن يرتفع عاملًيا  اإىل 26% يف 2020, فيما و�ضلت ال�ضتثمارات 
العاملية يف الطاقة املتجددة اإىل 287 مليار دولر �ضنة 2016, بعد انخفا�س 

ال�ضتثمارات ال�ضينية يف الطاقة ال�ضم�ضية والرياح.

مناخ مناسب للطاقة المتجددة
ينا�ضب  مناخ  لديها  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأن  العمرية  حممد  ويرى 
منذ  ا�ضتغالل ذلك  وكان من  املفرت�س  و�ضم�س,  رياح  املتجددة من  الطاقة 
اأنه  وي�ضيف  امل�ضتوى  ال�ضعبي,  على  اأو  امل�ضتوى احلكومي,  على  �ضواء  زمن, 
بع�س  الطاقة  ال�ضم�ضية يف  واألواح  توربينات  بداأوا تركب  له  اأ�ضدقاء  يعرف 

الأن�ضطة, وا�ضتغنوا عن الكهرباء جزئًيا.
انت�ضر  واذا  النظيفة,  الطاقة  هذه  ل�ضتخدام  املوؤيدين  من  اأنه  وي�ضيف 
يخفف  ما  ا�ضتخدامها,  على  الآخرين  وت�ضجع  �ضتقل  تكلفتها,  ا�ضتخدامها 
ال�ضغط على البرتول, ويقلل  من كمية ال�ضتهالك املحلي من الكهرباء, ما 
يعود على الدولة بدخل ا�ضايف كبري, ي�ضاعدها على القيام بجهود  جمتمعية 

ذات فائدة. 

مجلس الشورى والطاقة المتجددة
ال�ضورى  ناق�س جمل�س  املواطن,  تهم  التي  بالق�ضايا  اهتمامه  نطاق  ويف 
املتجددة, حيث طالب  والطاقة  الطاقة  مو�ضوع  متعددة  جل�ضات  على مدى 
املجل�س مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة بتوفري البيئة التناف�ضية 
الداعمة والربامج التكاملية من خالل التعاون والتن�ضيق بني املدينة واجلهات 

احلكومية واخلا�ضة ذات العالقة ب�ضناعة الطاقة الذرية واملتجددة.

كما طالب بتوفري بيئة ا�ضتثمارية مالئمة ت�ضهم يف رفع م�ضتوى اإمدادات 
الطاقة وا�ضتدامتها ومتكني �ضناعتها احلالية وامل�ضتقبلية, وذلك بعد درا�ضة 
جلنة  من  الأع�ضاء  على  عر�س  والذي  للمدينة  ال�ضنوي  التقرير  ومناق�ضة 
اإن�ضاء  القت�ضاد والطاقة. كما طالب املجل�س يف قراره املدينة بالإ�ضراع يف 
املوقع املخ�ض�س لختبار تقنيات الطاقة ال�ضم�ضية وتطبيقاتها ملعرفة مدى 

منا�ضبتها لالأجواء يف اململكة.
للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة  املجل�س  اأع�ضاء  انتقد  اأخرى  جل�ضة  ويف 
الذرية واملتجددة, لأنها وبعد 7 �ضنوات من اإن�ضائها, مل تقدم يف تقاريرها اأي 
اإجنازات اأو حتقيق اأهداف اأو ا�ضرتاتيجيات للغر�س الذي اأن�ضئت من اأجله, 

وقالوا اإنه ل يوجد ما يثلج ال�ضدر يف املدينة.

امتالك تقنية الطاقة الشمسية
ودعا الأع�ضاء املدينة اإىل التوجه اإىل امتالك تقنية الطاقة ال�ضم�ضية لأن 
اململكة لديها البيئة املثالية لال�ضتفادة منها, لتتحول من م�ضتهلك للطاقة اإىل 
ُم�ضدر للطاقة ال�ضم�ضية, بهدف الو�ضول اإىل بيئة اآمنة ونظيفة من امللوثات. 
احلزام  �ضمن  �ضم�ضي  اإ�ضقاط  اأف�ضل  متتلك  اململكة  اأن  اإىل  اأ�ضاروا  كما 
ال�ضم�ضي, وت�ضاءلوا عن عدم ال�ضتفادة من هذه الطاقة املتجددة, واقرتحوا 
اأن تعمل املدينة على م�ضاعدة املواطنني يف تخفيف تكاليف فواتري الكهرباء, 

عرب توفري الألواح ال�ضم�ضية للمنازل. 

تصدير الطاقة المتجددة
اإن الدول  اإىل اخلارج مطلب مهم حيث  اأن ت�ضدير الطاقة  واأكدوا على 
من  وت�ضتقدمها  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ا�ضتخدام  على  تعمل  الأوروبية 
اأن تعمل  الأمل يف  واأعربوا عن  اأفريقيا,  الدول يف �ضمال  اخلارج من بع�س 
خا�ضة  الدول,  لتلك  والت�ضدير  بالإنتاج  الفر�ضة,  هذه  اغتنام  على  اململكة 

يف ظل وجود الإمكانات والعالقة الطيبة التي تربط اململكة مبعظم الدول.

 مبادرات سابقة لتحلية مياه البحر
وت�ضاءل املواطن اإبراهيم الن�ضار عن مبادرات �ضبق واأُعلن عنها, وكانت 
خا�ضة بتحلية مياه  البحر با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية, ملا يف ذلك من فائدة 
الدولة  عنها  تعلن  التي  الريالت  مليارات  يوفر  ما  ال�ضعد,  كافة  على  جمة 
وتنفقها يف حتلية املياه منذ زمن,  ويرى اأن بع�س اجلهات  احلكومية تعلن عن 

اتفاقات فيما بينها بدون طائل, ول متابعة للتنفيذ, اإل القليل .   

واحًدا مثاًل كتحلية  اإن م�ضروًعا  وقال:  النظيفة,  الطاقة  ا�ضتخدام   واأيد 
اأخرى  جمالت  يف  ا�ضتخدامها  عن  ناهيك  �ضيوفر  الكثري,  البحر,  مياه 
اأنها حتتاج اإىل  اإل  خدمية. وهو يرى اأن جهود الدولة  جيدة يف هذا املجال 

املزيد من التن�ضيق بينها لتحقيق املرجو  واملاأمول منها. 
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إنارة  “سكــــراب” المعــــادن بالطــــاقــــة 
الشمسية

يف هـذا ال�ضيـــــاق قـــــامت اأمانـــــة مـــــديـــــنـــــة الـــريـــــا�س قبـــــل عـــــام 
ون�ضف العام باإجنـــــاز مـــــ�ضروع اإنـــــارة موقـــــع جتمـــــيع املعادن »�ضكراب« 
�ضرق الريا�س با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضيـــــة باإجمايل 750 نظـــــامًا �ضم�ضيًا 

مت تركيبها وت�ضغيلها فعليًا.

وتبا�ضر تنفـــــيذ عـــــدة م�ضـــــروعات مماثلة لإنارة �ضوق الإبل باجلنادرية 
وحـــــجز النظيـــــم وخمطـــــط اخلري وحي الرنجـــــ�س, من خالل 3300 نظام 

�ضم�ضي وبا�ضتخدام اأحدث التقنيات.

مشاكل الطاقة المتجددة
وحتدث م�ضطـــــفى اجلـــــنيدل عـــــن م�ضـــــكلة ظـــــهـــــرت يف ا�ضتخـــــدام 
الألـــــواح ال�ضم�ضية,  تتعلق بالغـــــبار العالـــــق بهـــــا, نظـــــًرا لطبيـــــعة اململكة 

ال�ضحراوية.
وقـال: اإن بطاريــات  الت�ضغـيل التي �ضتـــــدير تـــــلك املحطات يف ال�ضحراء 
غالًبا, �ضتكون مكلفة جًدا, وعملـــــية تخزين البطاريات للطاقة املولدة حتى 

الآن, �ضعيفة وفق م�ضتويات  عاملية.
واأ�ضاف اأنه ل توجـــــد طريقـــــة لتخزين الطاقة الكهربائية الناجتة من 
اخلاليا اإىل  البطاريات, كما اأن توربينات الرياح حتتاج اإىل مناطق بها رياح 
دائمة. اإل اأنه  يعتقد اأن امل�ضتقـــــبل �ضيكـــــون لهذه الطاقـــــة, يف ظل ما يروج 
بني فرتة واأخرى عن ن�ضوب  البرتول يوًما ما, ويتمنى اأن يتم درا�ضة اخلربة 

الدولية وال�ضتفادة منها, لتجنب  املعوقات التي ذكرها اأعاله. 

الطقـس مناسب إلنتاج الطاقة الشمسية
ومل يتفق حمد الدعيج مع ما ذكره اجلنيدل حيث يرى اأن الطق�س منا�ضب 
للتوربينات والألواح ال�ضم�ضية, وهناك  دول ت�ضنعها بجودة واأ�ضعار متعددة, 
و�ضائل  عرب  �ضراوؤه  متوفر,  وميكن  وهو  الرخي�س  ال�ضيني  املنتج  فهناك 
�ضركات  اأنواًعا  ممتازة, من  اأن هناك  كما  يرغب,  اللكرتونية ملن  التجارة 

انتاج اأمريكية وهي الأف�ضل عاملًيا .   
وردا على ما ذكـــــر من  مـــــ�ضاكل تخزين الطاقة, قال الدعيج: اإنه لي�س 
اأن يتم تخـــــزين الطاقـــــة املنتجة من  حمطات الطاقة النظيفة  بال�ضرورة 
واملتجددة, بل ميكن ا�ضتخـــــدامها مبا�ضرة كطاقة م�ضاندة  للكهرباء العامة, 
على اأن تخفف من اأحمـــــال ال�ضتـــــهالك يف وقت الذروة, كما اأنه  �ضحيح اأن 

البطاريات غالية ولكنها لي�ضت الزامية .  

المتجددة أكثر أماًنا ونقاًء
فيما عرب �ضامل الر�ضيدي عن تاأييده لهذا النوع من الطاقة املتجددة ويرى 
اأنها اأف�ضل واأكرث اأماًنا واأنقى  من اأنواع اأخرى من الطاقة مثل الطاقة النووية, 
التي قد ينتج عنها ت�ضريب نووي ل  قدر اهلل, كما حدث يف مفاعل ت�ضرينوبل, 
يف اأوروبا الغربية وما نتج عنه من  اأ�ضرار ب�ضرية وبيئية واقت�ضادية و�ضيا�ضية, 
ظلت ل�ضنوات توؤثر لي�س فقط يف  املحيطني به من الب�ضر والأنعام واملزروعات, 

بل اثرت باملثل فيمن هم بعيدين  عنه مبئات واآلف الكيلومرتات. 

تطبيق أعلى معايير السالمة
باأنواعها  املتجددة  الطاقة  ا�ضتخدام هذه  تبني  اأن  امل�ضعل يف  ويوؤيده خالد 
املتعددة, �ضم�ضية ورياًحا  ومياًه, خطوة يف الجتاه ال�ضحيح ودعًما ل�ضتخدام طاقة 
نظيفة, ل خوف من  ا�ضتخدامها, ب�ضرط تطبيق اأعلى معايري الأمن وال�ضالمة, 
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حتى ل تقع حوادث, موؤكدا اأن التنوع  يف الطاقة, خا�ضة الطاقة ال�ضم�ضية, �ضيء 
مئنة.  طيب متمنًيا وجودها يف الأ�ضواق ويف البيوت قريًبا مبعايري اآمنة مطاَ

صيانة ألواح انتاج الطاقة الشمسية
مرحلة  عن  ليتحدث  والتوزيع,  النتاج  مرحلة  الهندا�س  خالد  وجتاوز    
ال�ضمان وال�ضيانة,  م�ضرًيا اإىل �ضرورة اإلزام الدولة ال�ضركات التي تتعاقد 
للم�ضتهلكني ب�ضمان �ضيانة  النظيفة  املتجـــــددة  معها لنتاج وتوزيع  الطاقة 
اأجهزتها, ل�ضنوات  طويلـــــة, ل�ضمـــــان اجلودة, وعدم حتميل امل�ضتهلك مبالغ 
طائلة,  يف ال�ضيانـــــة وقطع الغيـــــار خـــــا�ضة اأنها �ضتكون �ضحيحة بل ونادرة 
يف بدء الأمر, والهـــــدف  من ذلك هو زرع الثقـــــة لدى امل�ضتهلك, وبالتدريج 

�ضتنت�ضر تلك الأجهزة لتعم الفائدة  على اجلميع. 
 

ري المزارع بالطاقة المتجددة
ويلفت ح�ضن العتيبي النظر اإىل امكانية ا�ضتخدام انتاج الطاقة املتجددة 
التي  احللول  اأحد  اأنه  ويرى  ال�ضمـــــ�ضية,  املياه  بالطاقة  �ضخ  نظام  عمل  يف 
ميكن اأن توفرها الطاقة املتجددة,  على اأن تطبق يف ري املزارع خا�ضة ذات 
التي ل تغطيها �ضبكات  النائية  امل�ضاحات الكبرية, وخ�ضـــــو�ضًا يف  املناطق 
على  واملقيمني  �ضعبيـــــة حلث  املواطنني  بحملة  القيام  اإىل  داعًيا  الكهرباء, 

ا�ضتخدام تلك الطاقة النظيفة. 

أرامكو تدشن أول توربين للرياح
تكلـــــفة الطاقـــــة املنتجة من م�ضاريع الطاقة  اأن  اأرامكو  وك�ضفت �ضركة 
املتجددة تنخف�س  بن�ضبة 70% عن التكاليف التـــــقليدية, موؤكدة اأنها �ضرتاوح 
بني 12 هللة و16 هللة  لكل كيلو واط يف ال�ضـــــاعة, كما د�ضنت ال�ضركة اأول 
توربني للرياح يف اململكة مبدينة طريف, يف خطوة  مهمة �ضمن ا�ضرتاتيجية 

دمج الطاقة املتجددة يف عملياتها . 

البرتغال تعيش على الطاقة الشمسية 
4 أيام

ويطالب نايف املجلي بتقليد الدول الأجنبية فيما تقوم به من اإجنازات يف 
هذا املجال, بعد اأن  قامت الربتغال بتجربة العتماد يف اإنتاج الكهرباء على 
م�ضادر الطاقة املتجددة  ح�ضرًا على مدى اأربعة اأيام متوا�ضلة وذلك العام 
املا�ضي, يف فرتة هي الأطول يف  تلك الدولــــة, حــــيث غطى اإنتــــاج الطاقــــــــة 

املتجددة بالكامل ا�ضتهالك البالد من الكهرباء  على مدى 107 �ضاعات. 
 

أضرار تلوث البيئة من الطاقة التقليدية 
ويوؤيد املقيم عبدالرحيم قا�ضي ا�ضتــــخدام م�ضادر الطاقــــة املتجّددة, 
والتي ي�ضفها بالرائعة والتي تقوم على  احلفاظ على حيــــاة الب�ضر من الآثار 

ال�ضلبية للم�ضادر التقليدية, م�ضريا اإىل ما تتناوله  و�ضائل الإعالم عن التلوث 
البيئي, والحتبا�س احلراري, وات�ضـــــاع الثقب يف غالف  الأوزون الذي يحمي 
الأر�س من ال�ضعاعات ال�ضارة, واإطالق غاز ثاين اأك�ضــــيد  الكــــربون, والتي 
ثبت اأنها �ضبب رئي�ضي يف الإ�ضابة باأمـــــرا�س مميتة منها اأنواع  ال�ضرطانات 
املختلفة, اإ�ضافة اإىل اأمرا�س اأخرى التي مل تظـــــهر اإل يف الع�ضر  احلديث, 

بعد زيادة الن�ضاط ال�ضناعي والتجاري, ب�ضكل مبالغ فيه حول العامل. 

االستثمار الناجح في الطاقة المتجددة
ويرى وليد ال�ضهري اأن م�ضادر الطاقـــــة املتــــجددة لها وجــــه اآخر وهــــو 
ا�ضتثماري بحت, بعد اأن  ظهر ال�ضتثـــــمار يف الطاقة املتجددة, وهي �ضديقًة 
للبيئة ونظيفة, لتكون م�ضدرًا للدخل  والنفع املادي, �ضواء على م�ضتوى الدول 
اأو ال�ضركات, ومن خالل الرّتويج لها,  ت�ضتـــــعد دول كثــــرية للبدء يف تكــــوين 
م�ضاريع ا�ضتثمارية للطاقــــة املتجّددة, وتطويرهــــا  وتنميتها. وبذلك ميكــــن 
للمملكة مبفردها اأو بالدخول يف حتالف اقت�ضادي, ال�ضتثمار  يف هذا النوع 

من الطاقة جنًبا اإىل جنب مع انتاج الوقود البرتويل. 

وي�ضري ر�ضيد احلميدان اإىل اأنه ل يعـــــرف الكثري عن الطاقة املتجددة اإل 
ما يقال يف و�ضائل  الإعالم, وهو اأنها ت�ضاعد على توفري فر�س عمل جديدة, 
يف ال�ضركات اأو الهيئات  وامل�ضــــانع التي تغذي حمطــــاتها وترتبط بها, كما 
اأنها تخفف من اأ�ضرار النبعاثــــات  احلرارّية الــــ�ضارة, وتقــــلل من امللوثات 

الكيميائية يف املزروعات واخل�ضروات. 

نمو متسارع للطاقة المتجددة
ويبني حممد ال�ضيف اأن الطاقــــة املتجددة ت�ضهد منوًا مت�ضارعًا يف اململكة, 
مع ارتفاع معدل النمو  ال�ضــــكاين وتزايد ا�ضتــــهالك الكهرباء واملياه املحالة 
ذات التكلفة املنخف�ضة, وتقول  احلكومة: اإن الطلب املتوقع على الكهرباء يف 

اململكة �ضيتعدى 120 جيجا واط  بحلول عام 2032.  

 وبعد..
فقد خطت اململـــكة خطوات وا�ضعــــة يف ال�ضتــــفادة من الطــــاقة املتجددة, 
واأنفقت الكثري من امليزانيات واأن�ضاأت مديــــنة  امللك  عبداهلل  للطــــاقة الذرية 
واملتجددة, لتنظيم العــــمل يف هذا املجــــال ولو�ضــــع ا�ضرتاتيــــجيات الإنتاج 
والتوزيع وال�ضتخدام, كما اأطلق وزير الطاقــــة  «برنامج امللك �ضلمان للطاقة 

املتجددة«, ومن الناحية الرقابية والت�ضريعية قام جمل�س ال�ضورى بدوره. 

وما يزال املواطن ينتظر اأن يرى اأمامــــه نتيجة كل هذه اجلهود يف �ضكل 
ثمرة يانعة ي�ضتفيد منها, �ضواء لتقليل ما يدفعه من قيمة ل�ضتهالك الطاقة, 

ا ول تقتل عزيًزا. اأو يف بيئة اأنقى واأنظف ل ت�ضبب اأمرا�ضً
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مسيرة فشل المؤسسات 

الناشئة في المملكة

تفــ�سل املوؤ�ســـ�سات لعدة اأ�سبـــاب قد تبـــدو للوهلـــة االأوىل اأنها 
بديهيات ومعروفة للكثريين, ولكن متابعة ن�سوء وتطور املوؤ�س�سات 
ال�سغرية النا�سئة على مدى من الزمن وا�ستخال�س بع�س املعلومات 
االأ�سا�سية عن حياة املوؤ�س�ســـة اأظهـــرت وجود اأ�ســـباب مل تكن يف 
احل�سبان, اأو انخفا�س اأهمية بع�س االأ�ســـباب التقليدية للف�سل, 

اأو ارتفاع اأهمية اأ�سباب كانت تعد غري مهمة.
ات�سح ذلك من خالل درا�ســـة �سملت اأكرث من اأربعمائة موؤ�س�سة 
نا�سئة و�سغرية ومتو�سطة منذ �سنة 2009, وملـــدة اأربـــع �سنوات, 

بهدف التعرف على اأ�سباب ف�سل املوؤ�س�سات ال�سغرية يف اململكة.
توجد عدة تعريفات لف�سل املوؤ�ســـ�سات ولعل اأف�ســـل تعريـــف 
يتنا�سب مع حال املوؤ�س�ســـات ال�سعوديـــة هـــو عـــدم قـــدرتها على 
اال�ستمـــرار يف ت�ســـويق وبيع خدماتها ومنتجاتها وبالتايل عدم 

القـــدرة تغطـــية تكـــاليف ت�سغيلها, وا�سطرار املوؤ�س�س اإىل وقف 
العمل يف امل�سروع.

يبداأ موؤ�س�س امل�ســـروع ال�سغري حينما يتاأكد اأن عوامل النجاح 
متحققة لديه, واأنه قادر على قيادة م�سرية م�سروعة اإىل حتقيق 
الهدف االأ�سا�سي من اإن�سائه, وحتقيق دخل مايل جيد, اأو ا�ستغالل 
مورد جتاري متوفر لديـــه, اأو ا�ستـــثمار قدراته فيما ينفع نف�سه 
وغريه. والأن تقدير عوامل النجاح املطلـــوبة لنجاح امل�سروع من 
وجهة نظر موؤ�س�س امل�سروع عامـــل اأ�سا�سي يف التخطيط, لذا فاإنه 
يف بداية الدرا�سة �سئل املوؤ�س�سني عن اخلـــدمات التي يريدون اأن 

ي�ستفيدوا منها عند بداية م�ساريعهم مل�ساعدتهم على النجاح. 
وقد يكون توقيت توفر هذه العوامل بع�ضها اأو كلها هو ال�ضبب خلف توقيت 

انطالق امل�ضروع:

اعداد : زياد ماجد

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان
ع�سو جمل�س ال�سورى
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�ضبعون يف املئة من املوؤ�ض�ضني اعتربوا توفر و�ضائل التمويل هو �ضبب مهم 
�ضبل  النقا�س حول  العامة, وحمور  ال�ضبب حديث  يكون هذا  ويكاد  للنجاح. 

دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية.
اأربعون يف املئة قالوا اإن موؤ�ض�ضات الت�ضويق مهمة يف حتقيق العائد املايل 
الذي يحلمون فيه, وم�ضطلح “الت�ضويق” ي�ضتخدم ب�ضكل ف�ضفا�س لو�ضف 

عمليات الرتويج, والدعاية والإعالن, والبيع خارج نطاق مقر املوؤ�ض�ضة,
العمالة هو �ضرط  اإن توفر  املوؤ�ض�ضني قالوا  املئة من  خم�ضة وخم�ضون يف 

اأ�ضا�ضي لنجاح م�ضاريعهم النا�ضئة.

متطلبــات النجاح من وجهـــة نظر مالك 
المؤسسات الصغيرة

وجدت الدرا�ضة عدًدا من املعوقات التي توؤدي اإىل ف�ضل املوؤ�ض�ضة النا�ضئة 
خالل ال�ضنوات الثالث الأوىل من تاأ�ضي�ضها وهي كالتايل:

م�ضاكل الت�ضغيل التي يواجهها �ضاحب العمل ال�ضغري النا�ضئ ل ي�ضتطيع 
اإيجاد حلول لها, توؤثر على خدمات م�ضروعة واملنتجات التي يبيعها. وتتطور 
كان  امل�ضاكل  امل�ضروع. هذه  ا�ضتمرار ومنو  اأمام  لتكون عقبات  امل�ضاكل  هذه 
�ضاحب  ولكن  ومتخ�ض�ضني,  خرباء  با�ضت�ضارة  لها  حلول  اإيجاد  بالإمكان 
امل�ضروع ال�ضغري مل تتوفر له القدرة املالية والفنية للعمل على اإيجاد احللول. 

تنق�ضم امل�ضاكل اإىل ثالثة اأنواع رئي�ضة:

اأثناء  اأعمال  �ضيدة  واجهته  ما  النوع  اأمثلة هذا  اأبرز  علمية وتقنية: 
ت�ضنيع حلويات. فبعدما تنتهي من عملها, وت�ضعها يف خمزن مربد, لحظت 
اأن لون بع�س القطع يتغري, ت�ضطر اأن ت�ضتبعد هذه القطع من البيع, مما رفع 
باخلطاأ  القطع  هذه  بع�س  بيعت  حينما  امل�ضكلة  وزادت  اأ�ضعارها,  قيمة  من 
وبداأ بع�س العمالء يكت�ضفونها �ضمن ما ي�ضرتونه, مما اأثر على �ضمعة املحل, 
كانت  ال�ضيدة  هذه  الأوىل.  �ضنته  يف  امل�ضروع  اإقفال  اإىل  ال�ضيدة  وا�ضطرار 
هذه  مثل  بغياب  ولكن  وحفظها,  الأغذية,  ت�ضنيع  يف  ل�ضت�ضارات  حتتاج 

اخلدمات مل ت�ضتطع حل م�ضكلتها.

امل�ضروع  موؤ�ض�س  يتخذها  التي  القرارات  جمموعة  اإدارية:  م�ساكل 
العمل.  حتكم  التي  الإدارية  والأنظمة  القوانني  جمموعة  جمملها  يف  ت�ضكل 
العمل وقد تعيق �ضري عمل  القرارات وحت�ضينها ترفع من كفاءة  توثيق هذه 
موؤ�ض�ضي  معظم  اأن  خا�ضة  �ضليم.  غري  ب�ضكل  و�ضعت  اإذا  ال�ضغري  امل�ضروع 
توثيق  على  قادرين  وغري  اإدارية,  خربة  لديهم  لي�س  ال�ضغرية  امل�ضروعات 
ب�ضكل  العمل  �ضري  ي�ضمن  م�ضتمر  ب�ضكل  وتنقيحه  املوؤ�ض�ضة  يف  العمل  منهج 

�ضليم ومنخف�س التكلفة.
اخلدمة  اأو  املنتج  تكلفة  قيا�س  على  القدرة  عدم  هو  العقبات  اأبرز  اأحد 
وبالتايل حتديد �ضعرها بناء على تكلفتها. ويعتمد الت�ضعري لدى هوؤلء على 
اأو اأقل  تقدير قدرة امل�ضتهلك على الدفع. وقد يكون ذلك ال�ضعر غري مربح 
يريد  وحينما  متاأخر,  وقت  يف  اإل  ذلك  املوؤ�ض�س  يكت�ضف  ول  التكلفة,  من 
ت�ضحيحه تظهر م�ضكالت ت�ضويقية ومالية غري متوقعه اإ�ضافة اإىل عدم ر�ضا 

امل�ضتهلكني.

عدم حتقيق مبيعات: من املده�س اأن نرى اأن بع�س امل�ضاريع ال�ضغرية 
الفرتة  الرغم من عدم قدرتها على حتقيق دخل مايل خالل  النا�ضئة على 
الأوىل من تاأ�ضي�س امل�ضروع, فاإن املوؤ�ض�س ي�ضتمر يف الت�ضغيل وال�ضتثمار, من 
ال�ضخ�ضية. ويرجع �ضبب عدم  املالية  املوارد  اأو  املال  راأ�س  ا�ضتهالك  خالل 
حتقيق املبيعات اإىل عدم درا�ضة ال�ضوق ب�ضكل كاٍف, والتعرف على القطاع 
واحتياجات  ملتطلبات  ال�ضتجابة  وكيفية  امل�ضروع,  يف  البدء  قبل  امل�ضتهدف 

العمالء من خالل خدمات ومنتجات منا�ضبة.

قرار  تتطلب  التي  العقبات  اأبرز  اأحد  هذه  لعل  للعمل:  التفرغ  عدم 
العمل  من  ال�ضتقالة  يعني  للم�ضروع  التفرغ  النا�ضئ.  امل�ضتثمر  من  حا�ضم 
احلكومي الذي يحقق له ولأ�ضرته دخاًل اآمًنا م�ضتمًرا. معظم من مت �ضوؤالهم 
يعرفون اأن �ضبب ف�ضل م�ضروعهم هو عدم القدرة على القيام باأعمال حيوية 
من  كثري  ذلك,  اأمثلة  من  احلكومية.  باأعمالهم  ارتباطهم  ب�ضبب  واأ�ضا�ضية 
موظفي احلكومة يبداأ م�ضروعه ال�ضغري م�ضجاًل با�ضم اأحد اأبنائه اأو اأفراد 
واملالية  التجارية  املوؤ�ض�ضات  بع�س  تتطلب  امل�ضروع,  يكرب  وحاملا  العائلة, 
ب�ضاأن  قرارات  واتخاذ  امل�ضروع  موؤ�ض�س  مع  التفاعل  احلكومية  والإدارات 
اأعماله, ول ي�ضتطيع املالك احلقيقي ذلك, مما يوؤدي خل�ضارة فر�س جتارية, 
اأو عقود متويل, وتعامالت جتارية خمتلفة. وي�ضكل ذلك عقبه مهمة, اإذ اأن 
املالك الوهمي لي�س على ا�ضتعداد لتويل مهام اإدارة العمل نيابة عن املالك 
احلقيقي, خا�ضة اأن هدف و�ضع امللكية املزدوج من املفرت�س اأن يكون موؤقًتا 

حتى تتاأكد جدية امل�ضروع.
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التقليدية  امل�ضاريع  يف  تظهر  التي  امل�ضاكل  من  العمالة  ان�ضباط  عدم 
املعتمدة على الأيدي العاملة. عدم ان�ضباط ح�ضورهم للعمل اأو تنفيذ اأوامر 
مدير امل�ضروع, يوؤثر على عمليات الإنتاج واملبيعات. يقول اأحد املوؤ�ض�ضني: اإن 
بدًل  عامل  وا�ضتقدام  العامل  للتخل�س من  الإجراءات احلكومية  مدة  طول 
يعطي  حيث  امل�ضروع,  يف  العمل  ملرونة  املعيقة  العوامل  من  اأي�ضا  يعد  منه, 
املتعلقة  لأوامره  الن�ضياع  وعدم  للعامل  بالأمان  �ضعور  من  هام�س  ذلك 
رغبة  املوؤ�ض�س  القدرة على حتدي  العامل  وتنفيذها بحر�س, ومينح  بالعمل 
اأخرى  مناف�ضة  ملوؤ�ض�ضة  النتقال  اأو  اأف�ضل  وظيفية  مزايا  على  احل�ضول  يف 
بناًء على معرفة العامل حاجة �ضاحب العمل له, و�ضعوبة ا�ضتبداله, ولي�ضت 

لأ�ضباب لي�ضت متعلقة ببيئة العمل.

بع�س  اأمام  حل  لها  لي�س  كعقبة  تظهر  املتوقع  من  اأكرث  الت�ضغيل  تكلفة 
واخلدمات  املنتجات  اأ�ضعار  على  توؤثر  الت�ضغيل  تكلفة  ال�ضغرية.  املوؤ�ض�ضات 
التي يقدمها امل�ضروع, مما يوؤثر على القدرة على املناف�ضة, وجذب العمالء. 
ت�ضغيل  تكاليف  املوؤ�ض�س يف عدم درا�ضة  اأي�ضا تعد ق�ضوًرا من  امل�ضكلة  هذه 
اأو  تاأ�ضي�ضه, والعتماد على افرتا�ضات وتقديرات غري دقيقيه  امل�ضروع قبل 
�ضحيحة. فمثاًل, يف اأحد امل�ضاريع ال�ضغرية اكت�ضف مدير امل�ضروع �ضرورة 
�ضعة  تغري  اإىل  النهاية  اأدى يف  الليل, مما  تعمل طوال  التربيد  اأجهزة  ترك 
يكن  مل  امل�ضروع  ا�ضتمرار  اأن  لدرجة  الت�ضغيل,  تكلفة  ورفع  الكهرباء,  عداد 

جمدًيا اقت�ضادًيا.

خلط بع�س مالك امل�ضاريع ال�ضغرية بني نفقاته ال�ضخ�ضية وم�ضروفات 
ت�ضغيل امل�ضروع. واأ�ضواأ مظاهر اخللط يف النفقات هو ا�ضتخدام موارد امل�ضروع 
مثل العمالة, وال�ضيارات, وم�ضتودعات التخزين يف تنفيذ اأعماله ال�ضخ�ضية, 
وعدم  عمله,  نطاق  خارج  امل�ضروع  موارد  من  ال�ضتفادة  جمال  يو�ضع  مما 
القدرة على و�ضع اأرقام حما�ضبية دقيقة, اإ�ضافة اإىل اإيداع العائد املايل من 
اأو ح�ضب  املوؤ�ض�ضة يف ح�ضاباته ال�ضخ�ضية, �ضواء كل العائد وب�ضكل م�ضتمر 

احلاجة بدون اأن يكون هناك توثيق �ضامل ودقيق للم�ضروفات.

ف�ضلت بع�س املوؤ�ض�ضات ب�ضبب عدم القدرة على متويل ن�ضاطاتها. ولكن 
من احل�ضول  الهدف  وكان  اأعاله,  الأ�ضباب  اأحد  هو  احلقيقي  ال�ضبب  كان 
تطور  مرحلة  على  ُبِني  قرار  منه  اأكرث  خطاأ  ت�ضحيح  هو  التمويل  على 
امل�ضروع. املوؤ�ض�ضات التي احتاجت للتمويل بهدف تطوير امل�ضروع ا�ضطدمت 
مل  البع�س  اأن  خا�ضة  احلاجة,  عند  التمويل  على  احل�ضول  ببريوقراطية 
ي�ضع احتمال احلاجة للتمويل يف خطة عمله, وبالتايل مل تتوفر لديه الوثائق 

اأو التمويل ل تتوافق مع  اأن اإجراءات احل�ضول على القرو�س  الالزمة. كما 
جًدا  عالية  بفوائد  لالقرتا�س  ي�ضطر  اأو  امل�ضروع,  موؤ�ض�ضي  بع�س  قدرات 
وبا�ضرتاطات ت�ضديد ل تتنا�ضب مع التدفق النقدي من م�ضروعه. لذلك مل 
تتجاوز ن�ضبة من ح�ضل على متويل من موؤ�ض�ضة مالية على 18% من اإجمايل 

املوؤ�ض�ضات حمل الدرا�ضة.

التي  امل�ضاريع  موؤ�ض�ضي  احتياجات  تطابق  عدم  هو  لالنتباه  املثري  من 
توفر  اأن  كما  ف�ضلها.  اأ�ضباب  مع  للنجاح  مهمه  عوامل  املوؤ�ض�ضون  اعتربها 
غيابها  يكن  ومل  موؤ�ض�ضاتهم,  عمل  اأداء  على  ينعك�س  مل  الحتياجات  هذه 
عاماًل حا�ضًما يف الف�ضل. قد تكون هذه اخلدمات والحتياجات مهمة, لكنها 
بدون فائدة يف ظل غياب اخلربة املهنية واملعرفة املنا�ضبة, واملتابعة لأعمال 
متويل  حتقق  اإن  الواقع  يف  النجاح.  نحو  قيادتها  بهدف  اليومية  املوؤ�ض�ضة 
الإداري  الإ�ضراف  اأو  اخلربة  غياب  يف  قاتاًل  يكون  قد  النا�ضئة  للموؤ�ض�ضة 
ال�ضغرية,  املوؤ�ض�ضات  جناح  حمددات  تقدير  بني  الفجوة  اأن  كما  واملايل. 
حتديد  على  املوؤ�ض�ضني  قدرة  عدم  مدى  يعك�س  احلقيقية  ف�ضلها  واأ�ضباب 

احتياجاتهم ب�ضكل �ضحيح, وحاجتهم اإىل م�ضاعدة مهنية متخ�ض�ضة.

ملخص ألسباب فشل المؤسسات الصغيرة
عدم وجود خربة اإدارية لدى املوؤ�ض�س اأدى اإىل اتخاذ قرارات زادت من 
تاأثري هذه العقبات على املدى البعيد, اأو مل توؤد اإىل حلها على الأقل مما اأدى 
اأنه مل  اإىل  اإ�ضافة  اإنتاجية.   املوؤ�ض�ضة يف عمليات غري  ا�ضتنزاف موارد  اإىل 
التعرف على م�ضببات هذه العقبات ب�ضكل  املوؤ�ض�ضني القدرة على  يكن لدى 

جيد ويف وقت مبكر. مما اأدى اإىل تعاظم تاأثري هذه العقبات.

اأحد مظاهر الف�ضل التي ل يكت�ضفها املوؤ�ض�س هي ا�ضتمرار حتقيق مبيعات 
منخف�ضة تت�ضاوى اأو تقل مع التكاليف ملدة ترتاوح من ثالثة اإىل �ضتة اأ�ضهر, 
اأو مدد اأطول من الزمن, ول ي�ضتطيع املوؤ�ض�س معرفة هل هذا موؤ�ضر على عدم 
قبول ال�ضوق ملنتجاته؟, اأو اأنه قبول بطيء وهادئ ويتطلب ا�ضتمرار ال�ضتثمار 
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يف امل�ضروع. وعلى الرغم من اأن هذا الو�ضع قد يعد حالة من حالت التوزان 
يكن  مل  املوؤ�ض�ضني  تف�ضري  اأن  اأثبت  املوؤ�ض�ضات  تطور  اأن  اإل  موؤقًتا,  املقبول 
اأو يف خ�ضارة  اإىل ا�ضتنزاف موارد املوؤ�ض�ضة وموتها,  اإما  اإىل  �ضحيًحا واأدى 

مبالغ من املال وال�ضطرار اإىل اإعادة متويل املوؤ�ض�ضة اأو زيادة راأ�س املال.

متى تفشل المؤسسات الصغيرة؟
من الطبيعي اأن تف�ضل املوؤ�ض�ضة ال�ضغرية النا�ضئة, ولكن تكمن اخلطورة 
مراحل  يف  ف�ضل  حالة  يف  امل�ضروع  اأن  على  التعرف  على  القدرة  عدم  يف 
يوؤدي  امل�ضروع  املبكر على مظاهر ف�ضل  التعرف  القدرة على  منا�ضبة. عدم 
بامل�ضتثمر اإىل ا�ضتمرار ا�ضتهالك موارده املالية, يف دعم حياة امل�ضروع, بينما 
املوارد  اإنقاذه من  واإنقاذ ما ميكن  التوقف املبكر,  القرار ال�ضائب هو  كان 
املالية, وعدم التاأثري على املواد ال�ضخ�ضية. وغالًبا ما يكون �ضبب ا�ضتمرار 
امل�ضروع التفاوؤل بفر�ضة قادمة, اأو بتح�ضن و�ضع املوؤ�ض�ضة بدون اأن يكون ذلك 
التفاوؤل مرتبًطا بحقائق ومعطيات مدرو�ضة اأو ظروف �ضوقية طارئة �ضتتغري 

ب�ضرعة ح�ضب معلومات موؤكدة.

امل�ضروع  يعدون  الذين  امل�ضتثمرين  من   %27 الدرا�ضة  عينة  �ضمن  من 
حمل الدرا�ضة هو م�ضروعهم الثاين اأو الثالث. املالحظ يف هوؤلء اأنهم باعوا 
ا�ضتمروا  اأو  الأوىل,  ال�ضنة  الف�ضل خالل  اكت�ضفوا مظاهر  م�ضاريعهم حينما 
يف العمل يف م�ضاريعهم وجتاوزوا فرتة الف�ضل.  وهذا يعك�س خربة يف طبيعة 

ال�ضوق املحلي ال�ضعودي.

�ضتة يف املئة من املوؤ�ض�ضات النا�ضئة قرر موؤ�ض�ضوها باأنها فا�ضلة, وتوقفوا 
امل�ضروع  هذا  اأن  من  الرغم  على  الأوىل  �ضنتها  يف  ال�ضتثمار  ا�ضتمرار  عن 
على  �ضنتني  مرور  بعد   %46 الن�ضبة  هذه  بلغت  بينما  الأول,  م�ضروعهم  هو 
تاأ�ضي�ضها, فيما بينت الدرا�ضة اأن 24% من املوؤ�ض�ضات ف�ضلت يف نهاية �ضنتها 
ال�ضنوات  بعد  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  ف�ضل  ن�ضبة  اإجمايل  ي�ضع  مما  الثالثة, 

الثالث من تاأ�ضي�ضها اإىل %76.

نسبة المؤسسات الفاشلة
املوؤ�ض�ضة, وبعدم وجود خطط  التاأ�ضي�س لأعمال  ال�ضنة الأوىل مت�ضي يف 
بناء  اأثناء  �ضفهًيا  تو�ضع  العمل  خطط  غالب  فاإن  مكتوبة,  حمكمة  جتارية 

امل�ضروع يف �ضنته الأوىل.
من  انتهى  قد  اأنه  املوؤ�ض�س  يعتقد  حيث  التفاوؤل.  �ضنة  هي  الثانية  ال�ضنة 
اإجراءات التاأ�ضي�س واأن البيئة منا�ضبة لبدء العمل والإنتاج وحتقيق النجاح 

والأرباح املتوقعة.
ال�ضنة الثالثة هي �ضنة ا�ضتنزاف املوارد. وهي �ضنة قاتلة لفر�ضة امل�ضتثمر 
منها  ال�ضتفادة  املمكن  املوؤ�ض�ضة  واأ�ضول  املالية  موارده  بقية  على  املحافظة 
لالنطالق من جديد. معظم من ف�ضل يف ال�ضنة الثالثة انتهى برتاكم ديون 

مالية, تتطلب ب�ضع �ضنوات لت�ضديدها.

املالحظ اأن 10% من املوؤ�ض�ضات ا�ضتمرت ت�ضرف من راأ�س مال التاأ�ضي�س 
ب�ضكل اأو باآخر حتى ال�ضنة الثالثة من حياتها. وبدرا�ضة و�ضع هذه املوؤ�ض�ضات 
ات�ضح اأنها تقع �ضمن ا�ضرتاتيجيتني. 35% من املوؤ�ض�ضات التي و�ضلت لهذه 
املرحلة و�ضعت ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للمحافظة على راأ�س املال �ضمن خطة 
التي و�ضلت لهذه  املوؤ�ض�ضات  مقننة لل�ضرف على مدى حياة امل�ضروع. بقية 
املرحلة حافظت على راأ�س املال ب�ضب حتقق دخول مالية اأخرى, مثل حتقق 
عائد مايل اإ�ضايف من م�ضادر خمتلفة عن امل�ضروع, اأو دخول �ضريك ممول.

المؤسسات  لفشـــل  التراكمي  المعـــدل 
الصغيرة

76% من املوؤ�ض�ضات النا�ضئة اأقفلت اأعمالها بعد مرور ثالث �ضنوات من 
الثالث  �ضنواتها  جتتاز  التي  املوؤ�ض�ضات  اأن  املالحظ  ولكن  الدرا�ضة,  بدء 
الأوىل تقل ن�ضبة الف�ضل فيها ب�ضكل كبري.  وعند التحدث مع موؤ�ض�ضي هذه 
املوؤ�ض�ضات نالحظ ن�ضًجا يف التفكري وفهًما اأكرث للعمل التجاري.  وغالًبا ما 

يتحدثون عن جتارب ودرو�س م�ضتفادة.
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36% من موؤ�ض�ضي املوؤ�ض�ضات الفا�ضلة تراوحت رغباتهم بني عدم الرغبة 
يف بدء عمل جتاري من جديد, بينما قرر 49% منهم البدء بالعمل يف م�ضروع 
اأما الن�ضبة الباقية )%15(  جديد حال النتهاء من عقبات الف�ضل احلايل. 

فقد قرروا البدء بعمل جتاري فور انتهائهم من ت�ضفية م�ضروعهم احلايل.

سياسات الخروج
اخليارات املتاحة ملالك امل�ضروع النا�ضئ لتقليل خ�ضائر م�ضروعة الفا�ضل 
واإقفاله هي حمدودة. وغالًبا ما ل ي�ضع املوؤ�ض�س هذه اخليارات يف احل�ضبان 
يف املراحل الأوىل من تاأ�ضي�س امل�ضروع. حينما يف�ضل للم�ضروع فاإن القرارات 

املتاحة ملوؤ�ض�س امل�ضروع هي اإنهاءه وت�ضفيته, اأو بيعه.

اأن  على  امل�ضروع.  يف  املتوفرة  الأ�ضول  ونوع  حجم  على  القرار  ويعتمد 
ال�ضخ�ضي  امل�ضرتي  لراأي  امل�ضروع  تقييم  اإذ يخ�ضع  �ضهاًل,  لي�س  البيع  قرار 
واحتياجه احلقيقي من �ضراء اأ�ضول امل�ضروع, ولي�س من خالل عمليات مهنية 
مقدمة من موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة ت�ضتطيع تقدمي تقدير مايل لقيمة الأ�ضول 

والثمن املنا�ضب للموؤ�ض�ضة.

ال�ضغرية, فبع�س  املوؤ�ض�ضات  و�ضراء  لبيع  �ضوق �ضغري غري منظم  يوجد 
من  جتاري  عمل  تاأ�ضي�س  من  بدًل  نا�ضئة  موؤ�ض�ضة  �ضراء  يف�ضل  امل�ضتثمرين 
جديد, وعلى الرغم من اأن هذه خيار مفتوح, اإل اأن املعرو�س يف هذا ال�ضوق 
يرتاوح بني موؤ�ض�ضات فا�ضلة, وموؤ�ض�ضات وم�ضاريع �ضغرية طورها موؤ�ض�ضها 

بهدف بيعها.

املالحظ اأن موؤ�ض�ضي امل�ضاريع ال�ضغرية النا�ضئة ل يعتربون بيع املوؤ�ض�ضات 
من  اأكرث  التجاري,  العمل  لإنهاء  و�ضيلة  ويعتربونها  املف�ضلة,  اخليارات  من 
اأنها من عوامل النجاح. وهوؤلء غالًبا ما يكون لديهم خربة فنية ومهنية يف 

تنفيذ خدمات امل�ضروع, اأكرث من اخلربة يف اإدارة امل�ضاريع التجارية.

�ضمن  ي�ضعوا  مل  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  موؤ�ض�ضي  اأن  الدرا�ضة  نتائج  من 
اململكة.   اأو خارج  مدنهم,  �ضواء خارج  لأ�ضواق خارجية.  الدخول  خططهم 
ب�ضكل حمدد  املوؤ�ض�ضة” ي�ضف  لعمل  “منوذج  القدرة على و�ضع  ولعل عدم 
الن�ضاطات التجارية واأ�ضلوب الت�ضغيل يجعل تاأ�ضي�س فروع اأخرى اأمًرا �ضعًبا. 
الفر�س املتنوعة والكثرية يف الأ�ضواق املحلية قد تكون حمفزة لعدم التفكري 
املوؤ�ض�ضات  قدرة  ق�ضية  اإىل  الهتمام  يجب  ولكن  اأخرى,  لأماكن  بالنتقال 
ال�ضغرية على النتقال خارج احلدود ال�ضعودية, ملا لذلك من اأهمية لتنويع 

مداخيل القت�ضاد الوطني.
فقط �ضتة يف املائة من املوؤ�ض�ضات ح�ضلت على رعاية ب�ضكل ما من جهات 
الأعمال,  ريادة  ومراكز  واحلا�ضنات,  التجارية,  الغرف  مثل  متخ�ض�ضة 
ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  حاجة  جلي  ب�ضكل  يو�ضح  وهذا  وغريها.  واجلامعات, 
ويف  حياتها,  بداية  يف  ا�ضت�ضارية  وخدمات  رعاية  برامج  اإىل  والنا�ضئة 
امل�ضاعدة على اتخاذ القرارات يف �ضبيل منوها, وتطوير العمل فيها. قد تكون 
هذه الربامج متوفرة ولكن مل ي�ضتطع هوؤلء املوؤ�ض�ضون الو�ضول اإليها, اأو اأنها 
غري موجودة مما يرتتب عليه احلاجة اإىل تاأ�ضي�س الربامج.  ولعل تاأ�ضي�س 
الهيئة العامة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة �ضيحقق الأمل يف توحيد جهود 

دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية يف �ضبيل اأن يتحقق لنا اقت�ضاد حيوي متجدد.
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زامل �سبيب الركا�س
م�ست�سار متخ�س�س فى االأنظمة

العالقة الوظيفية بني اجلهة االإدارية واملوظف احلكومي, تقوم ب�سكل عام على قواعد تنظيمية حتدد حقوق املوظف 
والواجبات امللقاة على عاتقه, مبعنى اأن املوظف يف القطاع العام ال ميكن له اأن يتمتع بحقوقه وامتيازاته الوظيفية, دون 
املدنية  للخدمة  العام  النظام  �سواء  والقرارات  واللوائح  االأنظمة  حددتها  التي  املهنية,  والتزاماته  بواجباته  يقوم  اأن 

واللوائح التنفيذية اأو غريها من االأنظمة ذات العالقة بالوظيفة العامة.
والتزام  االأداء  يف  واأمانة  عالية  مبهنية  وظيفته,  ملهام  املوظف  مببا�سرة  تبداأ  الوظيفية,  الواجبات  اأهم  اأن  ونعتقد 
بوقت الدوام, واحرتام روؤ�سائه وتنفيذ اأوامرهم, والتعاون مع زمالئه يف اأداء اأعمالهم, وت�سهيل اأمور املراجعني, واأن يكون 
املوظف خارج الوظيفة ذا �سلوك ح�سن يجعله يرتفع عما من �ساأنه االإخالل ب�سرف الوظيفة وكرامتها, ومن هذه الواجبات 
ما ال ينتهي بنهاية عالقته بالعمل وهي التزامه بعدم اإف�ساء االأ�سرار التى اطلع عليها بحكم الوظيفة العامة يف الدولة, 
واأعظم هذه الواجبات الوالء واملحبة للوطن فهو واجب على كل مواطن �سواء كان موظفًا حكوميًا اأو يف القطاع اخلا�س اأو 

غريه, فللوطن يف دم كل حر يد �سلفت ودين م�ستحق.
وكما اأ�سلفنا فاإنه يف حال خمالفة املوظف لواجباته الوظيفية فقد ن�ست املادة )31( من نظام تاأديب املوظفني على اأنه 
)يعاقب تاأديبًا كل موظف ثبت ارتكابه خمالفة مالية اأو اإدارية, وذلك مع عدم االإخالل برفع الدعوى العامة اأو دعوى 

التعوي�س(.
 يف حني اأن املادة )32( ق�سمت املوظفني العمومني اإىل فئتني من حيث العقوبات امل�ستحقة على كل فئة, حيث ن�ست على 

اأن )العقوبات التي يجوز اأن توقع على املوظف اأواًل: بالن�سبة ملوظفي املرتبة العا�سرة فما دون اأو ما يعادلها:
 1ـ االإنذار.

 2ـ اللوم.
 3ـ اخل�سم من الراتب مبا ال يتجاوز �سايف راتب ثالثة اأ�سهر, على اأال يتجاوز املخ�سوم �سهريًا ثلث �سايف الراتب ال�سهري.

 4ـ احلرمان من عالوة دورية واحدة, 5ـ الف�سل. 
ثانيًا: بالن�سبة للموظفني الذين ي�سغلون املرتبة احلادية ع�سرة فما فوق اأو ما يعادلها:

 1ـ اللوم.
 2ـ احلرمان من عالوة دورية واحدة.

 3ـ الف�سل. 
وال مينع انتهاء خدمة املوظف من البدء يف اتخاذ االإجراءات التاأديبية اأو اال�ستمرار فيها, حيث يتم توقيع الغرامة 
عليه مبا ال يزيد على ما يعادل ثالثة اأمثال �سايف اآخر راتب كان يتقا�ساه اأو احلرمان من العودة للخدمة مدة ال تزيد عن 

خم�س �سنوات اأو بالعقوبتني معًا.
ونخل�س اإىل اأنه اإذا كان النظام قد اأعطى جهات التاأديب �سلطة اأو�سع يف توقيع العقوبة على املوظف يف حالة املخالفة, 
اإال اأنه يجب اأواًل: التاأكد من �سالمة قرار ت�سكيل جلنة التاأديب واإجراءات تبليغ املوظف يف بع�س احلاالت. ثانيًا: التاأكد 
من �سحة تكييف الوقائع على اأنها خمالفة وحتديد مواد النظام التي متت خمالفتها. ثالثًا: التاأكد من �سالمة اإجراءات 
اللجنة  اأو  املخت�سة  اجلهة  اأمام  كتابة  واإثباتها  دفوعه  اإىل  واال�ستماع  املوظف  اإىل  املن�سوبة  االأفعال  وبيان  التحقيق 
للمخالفة  العقوبة  منا�سبة  من  التاأكد  واأخريًا  والتحقيق.  الرقابة  هيئة  اأو  للنظام  طبقًا  ت�سكيلها  يتم  التي  التاأديبية 
وفق الظروف املخففة وال�سوابق امل�سددة ومالب�سات وقوع املخالفة, واالإعفاء من العقوبة اإذ كانت املخالفة بناء على اأمر 

مكتوب �سادر من رئي�سه املبا�سر, ويحق للموظف احلكومي التظلم من القرار التاأديبي اأمام املحكمة االإدارية املخت�سة.

العقوبات التأديبية
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رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني

ويستقبل النائب العام الجزائري

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ  يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س 

�سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى اململكة ال�سيد يل هوا �سني.
ذات  والق�ضايا  املو�ضـــوعات  عـــدد من  مناقـــ�ضة  اللقـــاء  خـــالل  وجـرى 
الهتمام امل�ضرتك بني اململكة العربية ال�ضعودية وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية, 

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�ســـورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حمــمد بن اإبراهـــيم اآل ال�ســـيخ يف مكـــتبه مبـــقر املجل�س يف 
الريا�س,  معايل النائب العام يف جمهوريـــة اجلزائر امل�ست�سار ابن 
عبيد الوردي بح�سور معايل رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام 

ال�سيخ حممد بن فهد اآل عبداهلل.

وا�ضتعرا�س عالقات التعاون بني البلدين ال�ضديقني يف �ضتى املجالت.
كما جرى بحث �ضبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �ضعيد العالقات 
دور جلنتي  وتفعيل  ال�ضيـــني,  والربملـــان  ال�ضـــورى  الربملانيـــة بني جملـــ�س 
للتعاون يف  اأو�ضع  اأفـــاق  فتـــح  ي�ضهم يف  البلدين مبا  الربملانية يف  ال�ضداقة 

خمتلف املجالت لتحقيق امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين و�ضعبيهما 

ويف م�ضتهل اللقاء رحب معايل رئيـــ�س جمل�س ال�ضـــورى بالنـــائب العام 
اجلزائري والوفد املرافق له, م�ضريًا  اإىل عمـــق ومتانة العالقات التي تربط 
خمتلف  يف  ال�ضقيـــقة  اجلـــزائر  وجمهوريـــة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  بني 
و�ضعبي  قيادتي  التي جتمع بني  الأخوية  الروابط  تنطلق من  والتي  املجالت 

البلدين ال�ضقيقني.
ومت خالل اللقاء ا�ضتعرا�س العالقات التي تربط بني البلدين ال�ضقيقني 
وما ت�ضهده من تطور يف املجالت كافة, خا�ضة يف املجال الربملاين مبا يخدم 

م�ضالح البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.

من جانبه اأعرب معايل النائب العام اجلزائري عن �ضعادته بزيارة اململكة 
وزيارة جمل�س ال�ضورى والتعرف عن قرب على عمله, موؤكدًا عمق العالقات 

الأخوية التي تربط بني اململكة العربية ال�ضعودية وجمهورية اجلزائر.
واأ�ضار اأن زيارته للمملكة تاأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني 

البلدين يف املجالني الق�ضائي والعديل.
ح�ضر ال�ضتقـــبال امل�ضتـــ�ضار وامل�ضرف العـــام على مكتـــب مـــعايل رئي�س 

املجل�س الدكتور مهنا بن �ضليمان املهنا.
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آل الشيخ يستقبل السفير األسباني

ويستقبل رئيس هيئة حقوق اإلنسان

ا�ستقبل معايل رئي�س جملــ�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريا�س 

�سفري مملكة اأ�سبانيا لدى اململكة البارو ايرانثو.
ويف م�ستهل اال�ستقبال هناأ معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سفري 
االأ�سباين مبنا�سبــــة تعيينه �سفريًا لبالده لدى اململكة, متمنيًا له 
التوفيق يف مهام عمله مبا يــ�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني. 

ا�ستقبل معايل رئيــــ�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س 
معايل رئي�س هيئة حقوق االإن�سان الدكتور بندر بن حممد العيبان.
واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى خالل اللقاء اأهمية التعاون والتوا�ضل بني 
املجل�س واأجهزة الدولة وهيئاتها املختلفة مبا ي�ضهم يف و�ضول جمل�س ال�ضورى 
اأثناء درا�ضته لتقاريرها ال�ضنوية اإىل القرارات ال�ضديدة التي من �ضاأنها دعم 

تلك الأجهزة والرتقاء باأدائها وتقدميها خدمات اأف�ضل للمواطنني . 

ونوه معاليه بالعــالقات الثنائيـــة املتمـــيزة بني اململكة العربية ال�ضعودية 
ومملكة اأ�ضبانيا يف خمتلف املجالت.

وجرى خالل اللقـــاء ا�ضتعرا�س العالقـــات الثنائية بني البلدين ال�ضديقني 
يف �ضتى املجالت, خا�ضة العالقـــات الربملانية بني جمل�س ال�ضورى والربملان 
الأ�ضباين, و�ضبل تعزيز الزيارات املتبادلة بني جلان ال�ضداقة يف املجل�ضني ملا 
لهما من دور يف فتح اآفاق اأو�ضع ملجالت التعاون مبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة 

للبلدين و�ضعبيهما ال�ضديقني.

من جانبه عرب معايل الدكــــتور بندر العيــــــبان عن تقديره ملا تلقاه هيئة 
حقوق الإن�ضان من دعم وم�ضانــــــدة من جمـــــل�س ال�ضورى لدعم جهودها يف 

جمال حقوق الإن�ضان يف اململكة.
ح�ضر اللقاء معايل نائب رئي�س هــــيئة حقوق الإن�ضان الدكتور نا�ضر بن 
راجح ال�ضهراين وع�ضو جمل�س ال�ضورى رئي�س جلنة حقوق الإن�ضان والهيئات 
الرقابية باملجل�س الأ�ضتاذ ع�ضاف بن �ضامل اأبوثنني وعدد من اأع�ضاء جمل�س 

ال�ضورى اأع�ضاء اللجنة. 
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رئيس مجلس الشورى يستقبل األمين العام لهيئة كبار العلماء 

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س 
معايل االأمني العام لهيئة كبار العلماء ال�سيخ الدكتور فهد بن �سعد 
املاجد ورئي�س واأعـ�ساء هيئة حتــــــرير جملة البحوث االإ�سالمية 

التي ت�سدرها االأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
وقد اأ�ضاد معايل رئي�س جمـــل�س ال�ضـــــورى مبا حققـــــته جملـــــة البحوث 
الإ�ضالمية من ح�ضور علمي اأثرى �ضاحة البحث يف خمتلف املو�ضوعات التي 
تتناولها, منوهًا بالدعم الذي جتده املجبة من �ضمـــــاحة مفتي عام اململكة 
رئي�س هيئة كبار العلماء ال�ضيخ عبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�ضيخ مما جعلها 

مرجعًا علميًا لطالب العلم.
من جانبه اأعرب الدكتور فهـــــد املاجـــــد عن �ضـــــكره ملعايل رئي�س جمل�س 
ال�ضورى وع�ضو هيئة كبار العلماء وعـــــ�ضو الهيئة ال�ضت�ضارية ملجلة البحوث 
الإ�ضالمية على دعمه للمجلة لتوؤدي ر�ضالتها وحتقق اأهدافها مما مكنها اأن 

تتبواأ مكانـــــة عـــــلمية ر�ضينة, واأطلع معاليه على املراحل التي مرت بها خطة 
تطوير جملة البحوث .

ويف ختـــــام ال�ضتقبال ت�ضلم معايل ال�ضيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�ضيخ من 
الأمني العام لهيئة كبار العلماء ن�ضخة من العدد العا�ضر بعد املائة من جملة 
البحوث الإ�ضالميـــــة يف حلته اجلديـــــدة بعد التطوير الذي جرى على املجلة 

يف ال�ضكل وامل�ضمون.  
ح�ضر اللقاء املتحدث الر�ضمي ملجل�س ال�ضورى الدكتور حممد بن عبداهلل 
الأ�ضتاذ  املجل�س  يف  واملرا�ضم  للعالقات  العامة  الإدارة  عام  ومدير   , املهنا 

عمرو بن عبدالعزيز املا�ضي.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن جملة البحوث الإ�ضالميـــــة جملـــــة علمـــــية دوريـــــة 
حمكمة ت�ضـــــرف على اإ�ضدارها الأمـــــانة العامـــــة لهيئة كبار العلماء وتتكون 
الهيئة ال�ضت�ضاريـــــة للمجـــــلة من عدد من العلـــــماء يف العـــــامل الإ�ضالمي 
ويراأ�س حترير املجلة الدكتور عيا�س ال�ضلمي وامل�ضتـــــ�ضار الإعـــــالمي للمجلة 

الدكتور حممد ال�ضبيحي.
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الهيئة العامة تحيل مشروع تعديل بعض مواد نظام 

الجمعيات التعاونية على جدول أعمال المجلس

وافقت الهيئة العامة ملجل�س ال�سورى خالل اجتماعها ال�ساد�س 
الذي عقــدته برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�ســـيخ الدكتور 
عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيـــخ على اإحـــالة عدد من 

املو�سوعات على جدول اأعمال املجل�س للفرتة القادمة.
 وتت�ســـمن هـــذه املو�سوعـــات عـــدة تقـــارير �سنوية لعدد من 
اجلهات احلكوميـــة وعددًا من مذكرات التفاهم بني اململكة وعدد 

من الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف جماالت خمتلفة.

وقد قررت الهيـــــئة العامــــة خــــالل الجتماع اإحالة تقرير جلنة الإدارة 
واملوارد الب�ضرية ب�ضاأن مذكرة تعاون بني وزارة الــــخدمة املدنية يف اململكة 
ومكتب �ضوؤون املوظفني بالوليات املتحدة, وتقرير جلــــنة التعــــليم والبحث 
التــــعليم يف  وتعليمي بني وزارة  تعــــاون علمي  ب�ضاأن م�ضروع مذكرة  العلمي 
اململكة ووزارة التعليم العايل يف جمهورية اأفغان�ضتان , وتقرير جلنة التعليم 
والبحث العلمي ب�ضاأن م�ضروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم 

يف اململكة ووزارة التعليم يف ماليزيا.

كما وافقــــت الهيــــئة العامــــة للمجــــل�س على اإحالة تقرير جلنة ال�ضوؤون 
الجتماعية والأ�ضرة وال�ضباب, ب�ضاأن مقرتح م�ضروع تعديل بع�س مواد نظام 
اجلمعيات التعاونية, وتقرير جلنة املياه والزراعة والبيئة ب�ضاأن اإعادة درا�ضة 
باملادة  عماًل  املياه  وحمالت  م�ضانع  خمالفة  عن  اجلزاءات  لئحة  م�ضروع 

)17( من نظام جمل�س ال�ضورى.

ووافقت الهيئة على اإحالة عدة تقارير �ضنوية لعدد من اجلهات احلكومية 
ال�ضنوي  التقـرير  ب�ضــــاأن  والبيــــئة  املــــياه والزراعــــة  �ضملــــت تقرير جلــــنة 
لهيئة امل�ضاحة اجليولوجية للعام املايل 1437/1436هـ, وتقرير جلنة املياه 
والزراعة والبيئــــة ب�ضاأن التقرير ال�ضنوي لوزارة البيئة والزراعة للعام املايل 
1437/1436هـ, وتقرير جلنــــة الثقافــــة والإعــــالم وال�ضياحة والآثار ب�ضاأن 

التقرير ال�ضنوي لوكالة الأنباء ال�ضعودية للعام املايل 1437/1436هـ .
ح�ضر الجتماع معايل نائب رئــــي�س املجلــــ�س الدكتــــور مــــحمد بن اأمني 
اجلفري ومعايل م�ضاعــــد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�ضمعان 

وروؤ�ضاء اللجان املتخ�ض�ضة باملجل�س.
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نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير السوداني

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س �سفري جمهورية 

ال�سودان  لدى اململكة ال�سيد عبدالبا�سط ال�سنو�سي.
ومتانة  عمق  اللقاء  خــالل  ال�ضـــــورى  جمـــــل�س  رئي�س  نائب  معايل  واأكد 
وجمهورية  ال�ضعودية  العربيـــــة  اململكـــــة  بني  تربط  التي  الثنائية  العالقات 
ال�ضودان ال�ضقيقة يف خمتلف املجالت, التي جتـــــ�ضد الروابط الأخوية التي 

جتمع بني قيادتي و�ضعبي البلدين ال�ضقيقني0
ومت خالل اللقـــــاء ا�ضتعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين ال�ضقيقني, 
وما ت�ضهده من تطور يف املجالت كافة, خا�ضة يف املجال الربملاين, والبحث 
الوطني  ال�ضورى واملجل�س  العالقات الربملانية بني جملـــــ�س  يف �ضبل تطوير 
بجمهورية ال�ضودان, وتفعيل دور جلنتي ال�ضداقة الربملانية يف املجل�ضني مبا 

يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.

لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة تلتقي سفراء عدد من الدول

التقى ع�سو جمل�س ال�ســــورى رئي�س جلنة ال�سداقة الربملانية 
الثامنة يف املجلـــ�س االأ�ستاذ ع�ســــاف بن �سامل اأبوثنني واأع�ساء 
وروؤ�ساء  �سفــــراء  الريــــا�س  يف  ال�سورى  جمل�س  مقر  يف  اللجنة 
البعثات الدبلوما�سية لدى اململكة لكل من م�سر, واملغرب, وتون�س, 
واجلزائر, وال�سودان, وليبيا, وال�ســــومال ,وجيبوتي, و الربتغال, 

وكينيا, واأوغندا, وتنزانيا, واإثيوبيا.

ومت خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز التعـــــاون الثنائي على �ضعيد العالقات 
دور  وتفعيل  الدول,  تلك  وبرملانات  وجمال�س  ال�ضورى  جمل�س  بني  الربملانية 
والتن�ضيق  التعاون  دعم  يف  ي�ضهم  مبا  الربملانـــــية  ال�ضـــــداقة  جلان  اأعمال 

امل�ضرتك بني جمل�س ال�ضورى وتلك الربملانات.
بعد ذلك ح�ضر اجلمـــــيع حفل الغـــــداء الذي اأقـــــامته جلـــــنة ال�ضداقة 

الربملانية يف مقر املجل�س تكرميًا لل�ضفراء وروؤ�ضاء البعثات الدبلوما�ضية.
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اجتماع فريق عمل تفعيل مذكرة التفاهم بين الشورى
ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

عقد فريـق عمل جمـــل�س ال�ســـورى ومركـــز امللك عـــبد العزيز 
للحوار الوطني الذي مت ت�سكيله لتفعيل مذكرة التفاهـــم املربمة 
بني املجل�س واملركز اجتماعًا يف مقر املجل�س بح�سور معايل م�ساعد 
رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�سمعان ونائب 
االأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد 

بن �سلطان ال�سلطان.
ويف م�ضتهـــــل الجتـــماع اأكد معايل م�ضاعد رئي�س جمل�س ال�ضورى اأهمية 
ال�ضراكة بني املجل�س واملركـــز من خـــالل مذكرة التفاهم املوقعة بينهما وما 
ال�ضورى يف  التعاون بينهما من مراحل متقدمة مبا يعزز دور جمل�س  و�ضله 

خدمة الوطن واملواطن.
واأ�ضار معايل الدكتور يحيى ال�ضمعان اإىل اأن جمل�س ال�ضورى ي�ضعى لفتح 
ملركز  الرائد  الدور  من   بال�ضتفادة  املجتمع  مع  التوا�ضل  قنوات  من  مزيد 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني يف جمـــال ر�ضـــد الآراء, وحتديد موؤ�ضرات 
الراأي العام اإزاء الق�ضايا الوطنية التي حتتل الأولوية يف اهتمامات املواطن 
الوطني  املركز  ينفذها  التي  ال�ضتطالعية  الدار�ضات  اإجراء  طريق  عن 

ل�ضتطالعات الراأي العام مطبقًا فيها املعايري العاملية.
واأفاد معاليه اأن نتائج هذه ال�ضتطالعات �ضتـــكون اإحدى اأدوات اللجان 
املتخ�ض�ضة باملجل�س يف تقييم اأداء اجلهات احلكومية, ودعم الدور الرقابي 
يرد  ما  اإىل  بالإ�ضافة  اجلهات  هذه  اأداء  لتقييم  م�ضادر  واإيجاد  للمجل�س, 
ذلك  �ضاأن  من  اأن  اإىل  احلكومية,م�ضريًا  اجلهات  تقارير  يف  معلومات  من 
م�ضاعدة املجل�س يف اتخاذ قرارات مبنية على درا�ضات ونتائج ا�ضتطالع راأي 

مت اإجراءها ب�ضكل مو�ضوعي وعلمي.
يف  ال�ضورى  جمل�س  دور  تفعيل  اأن  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  م�ضاعد  وبني 
املعلومات  من  املزيد  على  احل�ضول  يتطلب  الربملانية  الدبلوما�ضية  جمال 
التي تتناول اململكة يف و�ضائل الإعالم العاملية, معربًا عن اأمله يف اأن ي�ضهم 
هذا الجتماع يف و�ضع الأطر التنفيذية ل�ضتفادة املجل�س من م�ضروع �ضالم 
الوطني,  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  اأطلقه  الذي  احل�ضاري  للتوا�ضل 
الذي من �ضاأنه ر�ضد وحتليل اأبرز الق�ضايا املثارة يف و�ضائل الإعالم الدولية, 
والدين  اململكة  عن  الدولية  البحوث  ومراكز  املنظمات  بع�س  تن�ضره  وما 
من  التي  باملعلومات  ال�ضورى  جمل�س  مد  يف  ي�ضهم  مما  احلنيف  الإ�ضالمي 

�ضاأنها تفعيل الدور الذي يقوم به املجل�س يف جمال الدبلوما�ضية الربملانية  .
ومركز  ال�ضورى  التعاون بني جمل�س  من  الثانية  املرحلة  اأن  معاليه  واأكد 
و�ضع  تتطلب  الجتماع  هذا  يناق�ضها  التي  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك 
يف  لدورهم  تاأكيدًا  ال�ضباب  مع  حوارية  جل�ضات  لعقد  الالزمة  اخلطوات 
وتنفيذًا   ,2030 اململكة  روؤية  عليه  ن�ضت  ما  وفق  اململكة  م�ضتقبل  �ضناعة 
اإىل  تهدف  التي  ال�ضورى  ملجل�س  والت�ضالية  الإعالمية  لالإ�ضرتاتيجية 

التوا�ضل مع خمتلف �ضرائح املجتمع.
  من جانبه عد نائب الأمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 
عقدها  التي  ال�ضراكات  اأجنح  من  واملركز  ال�ضورى  جمل�س  بني  ال�ضراكة 
احلكومية,   اجلهات  مع  موؤخرًا  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز 
يف  اإيجابية  نتائج  حتقيق  يف  ال�ضراكة  هذه  ت�ضهم  اأن  يف  اأمله  عن  معربًا 
واملواطن. الوطن  يخدم م�ضالح  ومبا  الرقابي  ال�ضورى   جمال عمل جمل�س 
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن مذكرة التفاهم التي وقعها يف وقت �ضابق معايل رئي�س 
ال�ضيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س 
ومعايل الأمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني الأ�ضتاذ في�ضل 
جمالت  يف  واملركز  املجل�س  بني  بالتعاون  تق�ضي  املعمر  عبدالرحمن  بن 
واملواطن,  املجل�س  باهتمامات  العالقة  ذات  املوؤمترات  وعقد  التدريب 
وكذلك التعاون بني اجلانبني يف جمال اإعداد البحوث والدرا�ضات ودرا�ضات 
بق�ضايا  تهتم  والتي  ال�ضورى  جمل�س  باأعمال  العالقة  ذات  الراأي  ا�ضتطالع 

املجتمع, وتقدمي الدعم العلمي ح�ضب الأنظمة املعمول بها يف اجلهتني.
اآلية لت�ضجيع   وتن�س مذكرة التفاهم على التعاون بني اجلانبني لإيجاد 
همومهم  تالم�س  التي  الق�ضايا  طرح  خالل  من  املجتمع  اأفراد  م�ضاركة 
واملجتمع,  ال�ضورى  جمل�س  بني  التوا�ضل  من  مزيدًا  يحقق  مبا  وم�ضاركتهم 
وكذلك على التعاون بني اجلانبني لإن�ضاء قواعد معلومات م�ضرتكة حول ثقافة 
 قيا�س اجتاهات الراأي العام وتبادل الن�ضرات العملية والإ�ضدارات ونحوها .
�ضارك يف الجتماع اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى الدكتور هاين خا�ضقجي والدكتور 
غازي بن زقر والدكتور حممد احليزان والدكتورة فوزية اأبا اخليل وم�ضاعد 
مدير عام مركز اأبحاث ال�ضورى الدكتور مطر اجلميلي ومدير اإدارة ر�ضد 
الآراء الأ�ضتاذ �ضليمان النا�ضر وعدد من اإداريي املجل�س ومركز امللك عبد 

العزيز للحوار الوطني. 
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نائبة رئيس البرلمان األوكراني تتطلع إلى تطوير العالقات مع المملكة
ا�ستقبــلت معـــايل نائبـــة رئيــ�س الربملان يف جمهورية اأوكرانيا 
ال�سيدة ايرينا غريا�سينكو وفـــد جمـــل�س ال�ســـورى خـــالل زيارته 
الأوكرانيا موؤخرًا برئا�سة ع�سو املجل�س رئيـــ�س جلـــنة ال�سداقة  
الربملانـــية ال�سعوديـــة االأوكرانـــية الدكتـــور فـــايز بن عبد اهلل 

ال�سهري وذلك يف مقر الربملان بالعا�سمة كييف.
ويف بداية ال�ضتقبال قدم الدكتور فايز ال�ضهري �ضكره وتقديره للربملان 
الأوكراين على دعوة جلنة ال�ضداقة الربملانية ال�ضعودية الأوكرانية لزيارة 
اأوكـــــرانـــــيا, واللتـــــقاء بنظرائهـــــم يف الربملـــــــان الأوكـــــراين. كمـــــا ثمن 
حلكومة اأوكرانيا مبادرتها بتقدمي ت�ضهيالت للح�ضول على تاأ�ضرية الدخول 

للمواطنني ال�ضعوديني من مطار العا�ضمة كييف. 
واأ�ضار رئي�س الوفـــــد الدكـــــتور فايز ال�ضهري اإىل الفر�س واملجالت التي 
وفرتها روؤية اململكة 2030 لل�ضعب ال�ضعودي يف حا�ضره وم�ضتقبله والتي تهدف 
القدرات  بناء  وتنموية من خالل  و�ضناعية  نقلة ح�ضارية  اإىل  رئي�س  ب�ضكل 
الوطنية وتنويع ال�ضتثمارات وتوفيـــــر الفر�س للقطاع اخلا�س بامل�ضاركة مع 

الأ�ضدقاء يف العامل �ضمن م�ضاركات نوعية متكافئة حتقق املنافع اجلميع.
 من جانبها اأعربت نائبة رئي�س الربملان الأوكراين عن ترحيبها واعتزازها 
بالعالقات املتنامية بني بالدها واململكة العربية ال�ضـــــعودية, مقدرة للمملكة 

مواقفها الإيجـــــابية مع جمهورية اأوكرانيا, وعـــــربت عن تطلعها باأن ي�ضهم 
الربملان الأوكراين وجمل�س ال�ضورى يف تدعيم العالقات يف خمتلف املجالت. 
وتناول البحث خالل اللقاء �ضبل تعزيز التعاون بني اململكـــــة وجمهورية 

اأوكرانيا خا�ضة يف املجالت العلمية والزراعية والثقافية وال�ضياحية. 
يف ذات ال�ضياق ا�ضتقبل معايل نائب وزير اخلارجيـــــة الأوكراين �ضريجي 
كي�ضليت�ضا وفد جمل�س ال�ضورى برئا�ضة ع�ضو املجل�س الدكتور فايز ال�ضهري, 
وجرى خالل ال�ضتقبال بحث عدد من املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك 

و�ضبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�ضديقني . 
ح�ضـــــر ال�ضتقــبالني �ضفري خـــــادم احلرمـــــني ال�ضريفني لدى جمهورية 

اأوكرانيا الأ�ضتاذ جديع الهذال.

مجلس الشورى يدشن بوابته الرقمية الجديدة

د�سن معايل م�ســاعد رئي�س جمـــل�س ال�ســـورى الدكـــتور يحيى 
بن عبداهلل ال�سمعان يف مقر املجل�س بالريــا�س البوابـــة الرقمية 
للمجل�س بحلتها اجلديدة والتي ي�سعـــى املجـــل�س من خاللها  اإىل 
مواكبة التقنية والعمل �سمن مفاهيـــم التعـــامالت االإلكرتونية 

احلكومية والبوابات الرقمية احلديثة.
وعرب معاليه خالل تد�ضينه املوقع عن �ضكره للجهود التي بذلتها الإدارة 
العامــــة لتقنيــــة املعلومــــات يف املجلـــ�س والإدارة العامة لالإعالم والتوا�ضل 
املجتمعي ومركــــز اأبحــــاث ال�ضــــورى التي اأ�ضهمت يف اجناح م�ضروع البوابة 

الرقمية اجلديدة للمجل�س.
التوا�ضل مع  الرقمية يف زيادة  البوابــــة  ت�ضــــهم  اأن  اأمله يف  واأعرب عن 

املواطنني وتوثيق التوا�ضل مع الربملانات العاملية .
مــــراعيًا يف ت�ضــــميمها �ضهولة  الرقمية اجلديدة  بوابته  املجل�س  ود�ضن 
التنقل والذي �ضي�ضهم يف التقليــــل من ت�ضــــتيت امل�ضتخــــدم يف البحث عن 
املحتوى من خالل اأيقونات وا�ضحة وخمت�ضرة يف �ضفحة املقدمة تقدم اأبرز 

ما يبحث عنه امل�ضتخدم . 

وتتيح البوابة خدمة العرائ�س التي تتيح للم�ضتفيدين من تقدمي مقرتحات 
من خالل منوذج يتيح ملقدم العري�ضة من تلخي�س ما ت�ضمل عليه العري�ضة 

من مقرتحات.
 كما تتيح البوابة للم�ضتفيدين اإمكانية تقدمي ا�ضتف�ضاراتهم ومقرتحاتهم 
قبته  ال�ضورى حتت  ي�ضت�ضيفهم جمل�س  الذين  امل�ضوؤولني  وكبار  الوزراء  اإىل 
اإ�ضافة اإىل عــــدد من اخلــــدمات التي هي يف طور التنفيذ والإطالق قريبًا 

مب�ضيئة اهلل.
اأيــــدي امل�ضتخدمني قائمة مرئية  للمجــــل�س بني  البوابة اجلديدة  وت�ضع 
بجل�ضات جمل�س ال�ضورى للدورات احلالية وال�ضابقة, والعديد من املحتويات 
الرثية التي تخدم الباحثني واملطلعني على كل ما يهم �ضاأن الوطن واملواطن 

من خالل نافذة املجل�س.
ح�ضر تد�ضني البوابة اجلــــديدة م�ضاعد مدير عام مركز اأبحاث ال�ضورى 
الدكتور مطر اجلميلي ومدير عــــام اإدارة تقــــنية املعــــلومات املكلف الدكتور 
هاين الزيد والرئــــي�س التنفيذي لل�ضــــركة ال�ضعــــودية للحا�ضبات الإلكرتونية 

ع�ضام ال�ضيحة.
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لجان الصداقة البرلمانية في المجلس تجتمع بعدد من السفراء

يف ذات ال�ضــــياق عــــقدت جلــــــنة ال�ضداقة الربملانية ال�ضعودية اليابانية 
برئا�ضة ع�ضو املجل�س رئيــــ�س اللـــجنة معايل املهند�س عبا�س بن اأحمد هادي 

اجتماعًا مع ال�ضفري الياباين لدى اململكة ال�ضيد / نوريهريو اوكودا.

وجرى خالل الجتماعات ا�ضتعرا�س عدد من  املو�ضوعات ذات الهتمام 
امل�ضتــــرك, و�ضــــبل تــــعزيز العالقــــات الثنائية بني اململكة العربية ال�ضعودية 
وكل من اأملانيا, واأ�ضرتاليا, واليابان  يف خمــــتلف املجــــالت وخا�ضة العالقات 
الربملانية, وتفعيل دور جلان ال�ضداقــــة ال�ضداقة الربملانية مبا يعزز التعاون 

الثنائي بني اململكة وتلك الدول يف خمتلف املجالت.

عقدت ثالث جلــان لل�ســـداقة الربملانية يف جمل�س ال�سورى يف 
مقر املجل�س بالريا�س اجتماعات مع عدد من ال�سفراء املعتمدين 
لدى اململكة, حيث عقدت جلنة ال�سداقـــة الربملانيـــة ال�ســعودية 
االأملانية برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور عبداملح�سن 
بن عبداهلل اآل ال�سيـــخ اجتماعـــًا مع ال�ســـفري االأملاين لدى اململكة 

ال�سيد/ ديرت فالرت هالر.
 كما عقــــدت جلنـــــة ال�ضداقــة الربملانية ال�ضعوديـة الأ�ضرتاليـة برئا�ضة 
ع�ضو املجلـ�س نائب رئيـــــ�س اللجنـة الأ�ضــــتاذ خالد بن عبداهلل العبداللطيف 

اجتماعًا مع ال�ضفري الأ�ضرتايل لدى اململكة الدكتور رالف كينج.
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األمير د. خالد آل سعود يشارك ببحث علمي في 
مؤتمر صيانة الهندسة المعمارية للمباني التراثية

أ. لينه المعينا تشارك في مؤتمر آفاق وفرص
جديدة في قطاع الرعاية الصحية

نوره الشعبان تحضر مؤتمر الريادة وأثرها على االقتصاد

د. عبداهلل المعطاني يحضر مؤتمًرا للغة العربية

د. إبراهيم النحاس يحضر منتدى هيلسنكي

د. عبداهلل السيهمي يشارك ببحث علمي عن استخدام تقنيات النانو 
كمضادات  للبكتيريا

د. عبداهلل األنصاري يشارك في أعمال
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسا

�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى �سمو االأمري الدكتور خالد بن عبداهلل اآل �سعود يف املوؤمتر الدويل 
اخلام�س ع�سر حول الدرا�سات واالإ�سالح وال�سيانة للهند�سة املعمارية للمباين الرتاثية الذي 
عقد يف مملكة اأ�سبانيا خالل املدة من 13-15 �سعبان 1438هـ املوافق 9-11 مايو 2017م. وقدم 

�سموه يف اأعمال املوؤمتر ملخ�س بحث علمي يف هذا املجال.

�ساركت ع�سو جمل�س ال�سورى االأ�ستاذة لينه بنت خالد املعينا يف املوؤمتر ال�سحي الذي نظمه جمل�س االأعمال 
ال�سعودي االأمريكي يف مدينة بو�سطن بالواليات املتحدة االأمريكية يوم االأربعاء 7 �سعبان 1438هـ املوافق 3 مايو 

2017م وذلك حتت عنوان » اآفاق وفر�س جديدة يف قطاع الرعاية ال�سحية«

ح�سرت ع�سو جمل�س ال�سورى االأ�ستاذة نوره بنت في�سل ال�سعبان اأعمال املوؤمتر االقت�سادي التا�سع الذي 
من  املدة  خالل  االأردنية  باململكة  عمان  مدينة  يف  االأردين  والدميوقراطي  االقت�سادي  الفكر  منتدى  نظمه 

20-21 �سعبان 1438هـ املوافق 16-17 مايو 2017م, حتت �سعار » الريادة واأثرها على االقت�ساد«.

ح�سر ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبداهلل بن �سامل املعطاين اأعمال املوؤمتر الدويل اخلام�س للغة العربية 
الذي عقد يوم االثنني اخلام�س من �سهر �سعبان 1438هـ املوافق لالأول من �سهر مايو 2017م يف مدينة دبي بدولة 

االإمارات العربية املتحدة, وذلك بناًء على دعوة تلقاها الدكتور املعطاين من املجل�س الدويل للغة العربية.

ح�سر ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور اإبراهيم بن حممود النحا�س اأعمال منتدى هلي�سنكي الذي عقد 
يف العا�سمة الفنلندية هيل�سنكي خالل املدة من 20-21 �سعبان 1438هـ املوافق 16-17 مايو 2017م 

حتت �سعار »طرح التحديات وعدم اال�ستقرار يف اأوروبا واخلليج وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا«.

لبى ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبداهلل بن غدران ال�سهيمي الدعوة التي تلقاها من جامعة اأداهو االأمريكية 
للم�ساركة يف تعاون بحثي باجلامعة خالل املدة من 11-16 �سعبان 1438هـ املوافق 7-12 مايو 2017م .

كما �سارك الدكتور عبداهلل ال�سهيمي يف موؤمتر علمي عن ا�ستخدام تقنيات النانو كم�سادات  للبكترييا الذي 
عقد يف العا�سمة االأمريكية وا�سنطن خالل املدة من 18-21 �سعبان 1438هـ املوافق 14-17 مايو 2017م.

�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبداهلل بن فخري االأن�ساري يف اأعمال واأن�سطة الدورة الرئي�سة ال�سنوية 
اخلام�سة والثالثني ملجل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان التي عقدت يف ق�سر االأمم مبدينة جنيف يف �سوي�سرا 

خالل املدة من 10-28 رم�سان 1438هـ املوافق 5-23 يونيو 2017م.



مـقــال

75 العدد 182 �ضعبان / رم�ضان  1438هـ - مايو / يونيو 2017م العدد 181 رجب  1438هـ - اأبريل 2017مالعدد 182 �ضعبان / رم�ضان  1438هـ - مايو / يونيو 2017م



متابعات برلمانية

العدد 182 �ضعبان / رم�ضان  1438هـ - مايو / يونيو 2017مالعدد 182 �ضعبان / رم�ضان  1438هـ - مايو / يونيو 2017م76

اأجـــرى معـــايل وزيـــر اخلارجـــية االأ�ســـتاذ عـــادل بن 
اأحمد اجلبري, خالل زيارتــه للواليات املتحدة االأمريكية, 
عددًا من اللقـــاءات واالت�ســـاالت مع اأعـــ�ساء يف مـــجل�س 

ال�سيوخ االأمريكي.
حيث التقى كاًل من رئيــــ�س جلنة ال�ضــــوؤون الع�ضكرية ال�ضيناتور 
جون ماكــــني, ورئيــــ�س جلنــــة العــــالقات اخلــــارجية ال�ضيــــناتور 
بوب كــــوركــــر, وعــــ�ضوة جلــــنة ال�ضتــــخبارات ال�ضيــــناتور دايــــان 
فاين�ضتاين, ورئي�س جلنة خم�ض�ضــــات الدفــــاع ال�ضيــناتور لندزي 
 جراهــــام, وعــــ�ضو جلنــــة ال�ضتخــــبارات ال�ضيناتــــور جو مان�ضني.
ومت خــــالل اللقاءات والت�ضالت بحث املو�ضوعات ذات الهتمام 

امل�ضرتك بني اململكة العربية ال�ضعودية والوليات املتحدة.

وزير الخارجية يلتقي عدًدا من أعضاء الشيوخ األمريكي

اأقـــــر جمـــل�س النــــواب امل�ســــري اتفــــاقية تعــــيني احلــــدود 
البحريــــة بني اململــــكة العربيــــة ال�سعوديــــة وجمهورية م�سر 
العربية تت�سمن نقل تبعية جزيرتي تريان و�سنافيــــر الواقعتني 
عند املدخل اجلنوبي خلليج العقبة يف البحــر االأحمر اإىل اململكة 

العربية ال�سعودية.

واأعلن رئي�س جمــــل�س النــــواب علي عــــبد العــــال مــــوافقــــة 
املجل�س على االتفاقيــــة بعد التــــ�سويت عليها يف اجلل�سة العامة 

التي عقدها الربملان يوم اخلمي�س 15 يونيو 2017م.
وتفتح موافقة الربملان الباب للت�سديق النهائي على االتفاقية 

من قبل رئي�س اجلمهورية وبالتايل دخولها حيز التنفيذ.
وكانت جلنة الدفاع واالأمن القومي بالربملان امل�سري قد وافقت 
يف وقت �سابق على االتفاقية باالإجــــماع, واأحــــالت االتفــــاقية 

للجل�سة العامة للت�سويت.

 ووقعت م�ضر وال�ضعودية يف اإبريل/ني�ضان 2016 اتفاقية تر�ضيم احلدود 
البحرية بينهما التي حت�ضل مبوجبها ال�ضعـــودية عــــلى حـــق ال�ضيـــــادة على 
جزيرتي تريان و�ضنافري الواقعتـــــني يف البحر الأحـــــمر عند م�ضـــــيق تريان 

املوؤدي اإىل خليج العقبة.
وكانت حكومـــــة م�ضر قد اأكـــــدت اأمـــــام جمـــــل�س النـــــواب اأن جـــــزيرتي 
تريان و�ضنافري �ضعـــــوديتان, ول �ضيـــــادة ملـــــ�ضر عليهما. وقالت احلكومة يف 
تقرير ر�ضمي قدمته يف اجتماع جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والد�ضتورية مبجل�س 
اإداريًا ومبوجب اتفاق  اإن الو�ضع امل�ضري على تريان و�ضنافري كان  النواب 
�ضابق بني م�ضر و�ضقيقتها اململكة العربيـــــة ال�ضعـــــودية, ولأ�ضباب �ضيا�ضية, 
م�ضيفة اأن هذا التفاق ل يعطي احلق يف التم�ضك بال�ضيادة على اجلزيرتني.
وقدمت احلكومة يف تقريرها التفا�ضيل اخلا�ضة باجلزيرتني واملدعومة 
واجلغرافية  والقانونية  الإجـــــرائية  والـــــجوانب  املوثقة,  واخلرائط  بالأدلة 
والتاريخية, املتعلقة بتوقيـــت التوقـــــيع على التفـــــاقية, والآثــار املرتتبة على 

نقل ملكية اجلزيرتني لل�ضعودية.

مجلس النواب المصري يقر اتفاقية تعيين 
الحدود البحرية بين المملكة ومصر

وقـــال كمـــال عـــامر, رئي�س جلنة الدفاع والأمن 
وافقـــت  اللجـــنة  اإن  املـــ�ضري,  بالربملـــان  القـــومي 
بالإجمـــاع عـــلى اتفاقـــية تعـــيني احلـــدود البحــــرية 
مع ال�ضعودية, م�ضيفًا لل�ضحافيني يف مبنى الربملان 
للربملان  العامة  للجل�ضة  التفاقية  اأحالت  اللجنة  اأن 

للت�ضويت عليها.
وكانت اللجنة الت�ضريعية مبجل�س النواب وافقت 
على مترير التفاقية التي متنـــح اململـكة حق ال�ضيادة 

على جزيرتي تريان و�ضنافري.
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حــــث كبيـــر املفـــاو�ســـني االأوروبــيني 
يف عملية خروج بريطانـــيا مـــن االحتاد 
االأوربــــــي مي�سيــــــل بارنييـــه ال�سلطــات 
الربيطانية عل جننب اإهـــدار مـــزيد من 
 الوقت والبدء ب�سكل �سريع يف املفاو�سات.
واأعرب يف لقــــاء مـــع عـــدد مـــن ال�سحف 
االأوروبية عـــن اأ�سفـــه لعــدم ت�سجيل اأي 
تقدم منذ ثالثة اأ�سهر “تاريـــخ املـوافقة 
الر�سمية على عملية مغادرة بريطانيا”.
وقال: اإن ان�ضغايل هــــو اأن الوقـــت ميٌر, فهو 
ميٌر اأ�ضرع مما يعتقده اأي �ضخ�س لأن املوا�ضيع 
التي يجب اأن نتعامــــل مــــعها معقــــدة للغــــاية.. 

م�ضيًفا اأنه ل ي�ضتطيع التفاو�س مع نف�ضه .
اأن المــــــــــر �ضي�ضــــــــتغرق عــــدة  واأكــــــــــــد 
اأ�ضهــــر ل�ضتخــــــــــــال�س �ضــــــــــــروط الن�ضحاب 
 املنظــــم.. لــــذلك علينــــا اأن ل ن�ضيــــع الــــوقت«

تبــــداأ املفــــاو�ضات الر�ضــــمية  اأن  ومن املقــــرر 
بني بارنييه والوزير املكلــــف بــــملف انفــــ�ضال 
بريطــــانيا عــــن الحتــــاد الأوروبــــــــي, ديفــــــيد 
دافي�س خالل يونيــــو اإل ان اجلــــــــدول الزمني 
 الفعلي ل يــــزال يثــــري العــــــــديد من ال�ضكوك.
وقال م�ضوؤول يف التــــحاد الأوروبي اإن بــــارنييه 
املفاو�ضات”  حــــــــــــول  حمادثــــــــــــات  “عــــقد 
�ضــــوؤون الحتاد  الربيطانيــــة يف  امل�ضت�ضارة  مع 
الربيطاين  وال�ضفري  روبــــــــن�س  ليلي  الوروبــــي 
يف الحتاد الوروبي تيم بــــارو يف بــــروك�ضل ال 
 انهم مل يتفقوا على موعد لبــــــــدء املفاو�ضات.
وبني بارنييه اأنه يريــــد انــــهاء اتــــفاق بريك�ضيت 
للبــــــــرملانات  يتــــاح  حتى   2018 اأكتوبر  بحلول 
الوطنية والربملان الأوروبي امل�ضادقـــــــة عليه يف 
بنهاية  املنا�ضب و�ضمان رحيل بريطانيا  الوقت 

�ضهر مار�س  العام 2019م.

مسؤول أوروبي يطالب بريطانيا تسريع 
مفاوضاتها للخروج من االتحاد األوروبي

طـــــالب رئيـــ�س الربملـــان العـــربي الدكـــتور م�سعل بن فهم ال�سلمي, جمل�س النواب 
االأمريكي برفع ا�سم جمهورية ال�سودان من قـــائمة الدول الراعية لالإرهاب ورفع كامل 
للعقوبات االقت�سادية املفرو�سة عليها, تقديًرا للجهد الكبري الذي تبذله ال�سودان يف 

حماربة االإرهاب وحتقيق االأمن وال�سلم يف العامل العربي واالإ�سالمي واأفريقيا.
وقال الدكتور م�ضعل بن فهم ال�ضلمي يف ر�ضالة خطية وجهها اإىل رئي�س جمل�س النواب الأمريكي 
اجلزئي  الرفع  من  ال�ضابقة  الأمريكية  الإدارة  به  قامت  ما  يثمن  اإذ  العربي  الربملان  اإن  راين:  بول 
للعقوبات القت�ضادية املفرو�ضة على جمهورية ال�ضودان, فاإنه يتطلع ومبنا�ضبة مراجعة اإدارة الرئي�س 
دونالد ترامب للحالة يف ال�ضودان اأن يتم رفع ا�ضمها من قائمة الدول الراعية لالإرهاب ورفع كامل 

للعقوبات القت�ضادية املفرو�ضة عليها.
واأكد رئي�س الربملان العربي اأن هذا املطلب ياأتي نظًرا لأن ال�ضودان يعد اليوم من الدول املحورية 
للتحالف  ان�ضمت  التي  الدول  اأوائل  من  فهي  والإ�ضالمي,  العربي  العاملني  يف  الإرهاب  حماربة  يف 
الإ�ضالمي الع�ضكري ملحاربة الإرهاب الذي تقوده اململكة العربية ال�ضعودية, والتحالف العربي لدعم 
اإيجابي وفاعل يف حتقيق ال�ضلم  ال�ضرعية يف اليمن وحماربة التنظيمات الإرهابية, كما تقوم بدور 

والأمن يف اأفريقيا وخا�ضة يف دولة جنوب ال�ضودان.

البرلمان العربي يطالب النواب األمريكي برفع اسم السودان
من قائمة رعاية اإلرهاب
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د. فاطمة القرين 
ع�سو جمل�س ال�سورى

مت موؤخرًا اإقرار توحيد جهات القيا�س والتقومي حتت مظلة واحدة وت�سمية موجزة داَلّة هي )هيئة تقومي التعليم(, وقد توقفُت يف اجلزء االأول من هذه املقالة 
املن�سور يف العدد املا�سي عند عدٍد من ق�سايا التعليم العايل التي ت�ستحق - فيما اأراه - اأن توليها هذه الهيئة ُجَلّ اهتمامها, اأو بتعبري اأدق »معاودة النظر« فيما مت اإقراره 
فيها مما بدا واقعًا اأن له من ال�سلبيات ما ي�ستحق املعاجلة والت�سحيح, وهو االإجراء نف�سه الذي اآمل اأن مُتار�سه الهيئة يف كثري مما ميور به تعليمنا العام من اإ�سكاالت يف 
مراحله املختلفة, ولعل انعدام اال�ستقرار يت�سدرها بال منازع, اإْذ يكفي اأن ُيجري اأٌيّ منا بحثًا �سريعًا بني يدي �سيخنا )جوجل( م�ستفتيًا من�سوبي ومن�سوبات هذا القطاع 
ا ا�سُتهِدفوا به من �سيول منهمرة من القرارات والتعديالت واآليات التطوير واال�سرتاتيجيات, و.., و.. اإلخ خالل ال�سنوات الع�سر االأخرية التي ال يكاد ي�ستقر  من خالله عَمّ
فيها م�سوؤول اإال واأعقبه اآخر ومع كل تغيري قيادي تتغري االأوامر والقرارات ومطالبات التطوير والتغيري, يحدث هذا »العنفوان« التنظريي مع ركود الواقع احلقيقي, 
ي حال املباين احلكومية لكثري منها, وكون اأغلبها مباٍن م�ستاأجرة ال تتجاوز م�ساحة الف�سل فيها اأمتارًا حمدودة من املحرج ذكرها هنا؛ ومع اجتاه  واقع املدار�س... َترِدّ
�سم املدار�س االأدنى عددًا اإىل مدار�س متورمة ابتداًء بحيث اأ�سبح متو�سط عدد طالب املدار�س يتجاوز ال )500( طالب وطالبة وقد يتزايد اأ�سعافًا م�ساعفة يف بع�س 
املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية,... هنا نعود خللق واختالق عامل افرتا�سي َوْهِمي ُت�ستنزف فيه طاقة املعلمني واملعلمات يف التدوين والتكدي�س الزائف, وُت�ستنزف 
رين, بل ويف تقدمي جوائز التميز لطالب مراحل ال�سفوف االأولية و�سفوف املرحلة االبتدائية عمومًا  جيوبهم يف توفري كثري من م�ستلزمات حتقيق ا�سرتاتيجيات املنِظّ
فه باأنه اآلية ِل »ترحيل االإخفاق«)1( من �سنة درا�سية اإىل  َدق فيه َمن َو�سَ الذين ق�سى )التقومي امل�ستمر( على مبداأ وتاأثري التناف�س املحفز لدافعية التعُلّم بينهم, و�سَ
اأخرى يف املرحلة االبتدائية, ومن ثم ملا يليها من مراحل, وحني اجتمعت هذه االآلية مع ما طال املقررات واملناهج من مراجعات و»ق�سق�سة« وحتديثات مل تكن موفقة يف 
ان كانت املح�سلة ما نلم�سه بو�سوح االآن يف تدين م�ستوى ن�سبة ال ُي�ستهان بها من الطالب والطالبات حني تتلقفهم املدار�س  كثري من نتائجها.. حني اجتمع االأْمَران االأََمَرّ

املتو�سطة لُتفاجاأ باأنها م�سطرة ق�سرًا للعودة ببع�سهم اإىل مرحلة التهجئة والعّد على االأ�سابع!., ولعلي
ال اأو�سف بالتحيز اإن قلت -من منطلق تخ�س�سي: اإن اللغة العربية مبختلف �ُسُبل تدري�سها وتنمية قدرات الطالب يف اإجادتها مُتثل ال�سحية االأبرز ملا طال املناهج 
�سوا ودّر�ْسن مادة  من حتديث منتِك�س, وملا هي عليه اآلية التقومي امل�ستمر من ق�سور فادح مهما مت فيها موؤخرًا من حماوالت تطوير, وهو ما يكاد يجمع عليه معظم من َدَرّ
)لغتي اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية من املعلمني واملعلمات, وبناًء على ما انتهوا اإليه.. لَنْن�س اإجادة االإمالء وجمال اخلط, وْلُنق�ِس جانبًا القدرة على التعبري املكتوب 
ح بني طوابري املجتازين ل�سنوات الدرا�سة االبتدائية التي يختلط فيها  ِنّ املرتابط, وْلَنَتيقن من قبل هذا ومن بعده من ا�ستحالة اأن نكت�سف عقاًل فتيًا ذا خياٍل َخاّلق جُمَ

َ الَك�ْسر!!. املحِلّق باملت�سلق باملجرور َجّرًا بنِيّ
  يف »املرحلة الثانوية« ياأتي الدور االأبرز ل»هيئة تقومي التعليم« وهو املتعلق باختبارات قيا�س م�ستوى الطالب املهيئة لهم لالنتقال ملرحلة الدرا�سة اجلامعية, 
له من ر�سوم متنا�سلة  واملتمثلة يف اختبار القدرات, واالختبار التح�سيلي, واختبار الكفاية و.. و.., ول�ست مع من يح�سر تذمره منها يف مدى اأحقية اأو م�سروعية ما حُت�سِّ
متكررة, وال يف كرثتها واإلزاميتها حتى يف بع�س التخ�س�سات اجلامعية التي ال حتتاج قيا�سًا تقييميًا للطالب قبل االلتحاق بها, لكن ما يحتاج معاودة النظر ب�ساأنها من 
قبل الهيئة هو َمنح االأولوية لها يف ا�سرتاطات القبول يف كثري من التخ�س�سات اجلامعية, اأعني ا�سرتاط الن�سبة االأَْعَلى فيها بحيث ت�سل اإىل 50 % بل اإىل 80 % اأحيانًا 
يف حني تت�ساءل الن�سبة املطلوبة من حت�سيل الطالب يف الثانوية العامة حتى بعد اأن �سملت ال�سنتني الدرا�سيتني الثانية والثالثة ثانوي, اإىل اأن تتدَنّى اإىل 20% من 
جممل العالمة املوزونة التي ُيحتكم اإليها عند تقرير القبول!!, - األي�س يف هذا اأي�سًا تاأكيٌد على »ترحيل االإخفاق« مرحلًة تلو اأخرى؟!.. اأمل ُيوؤِدّ هذا اإىل اإ�ساعة نوع 
ل عليها اأو املطمح االأهّم للطالب؟!,.. اإن  اال�ستهانة وعدم اجلدية يف الدرا�سة يف املرحلة الثانوية نتيجة االإحباط الذي َوَلّدُه اعتبار نتيجة اختبارات القيا�س هي املعَوّ
هذا التق�سيم غري املن�سف للن�سب وغري الدقيق اأي�سًا يف عملية تقييم امل�ستوى انعك�س اأي�سًا على طبيعة عالقة الطالب باملقررات, باالنتظام يف الدرا�سة, بالتوا�سل مع 
املعلمني واال�ستزادة منهم لتح�سني قدراتهم فيما يتلقونه على اأيديهم من علوم ومعارف, وهنا نعود ثانية وثالثة اإىل اأجواء »املَْيَكنة«.. ميكنة التعليم.. جتميد مناخاته 
داخل موؤ�س�سات التعليم... و�َسوِقها يف املقابل اإىل ُمتواليات من العوا�سف الهوجاء يف البيوت ما بني اأولياء االأمور واأبنائهم وبناتهم يف حماوالت بائ�سة ويائ�سة خللق 

التوازن املفتَقد وحتقيق النتائج الق�سية الع�سية!!.
والتقييم  امل�سرتيبة  الرقابة  بع�سا  املالَحق  اآن..  يف  املذموم«  »املاأكول..  ال  هذا  التعليمية..  الفرق  »ت�سكيلة«  يف  االأ�سعف  احللقة  »املعلم«..  اإىل  اأخريًا  اأننتهي 
واأعداد  املن�ساآت  م�ستوى  له على  املتاحة  االإمكانات  - ق�سور  التطبيق  م�ستوى  - على  ُتْغِفل  واآلياته احلالية  والتقومي  القيا�س  برامج  واأقول »جمحف« الأن  املجحف.. 
م م�ستوى اأدائه, ُتطالبه باأداء »مثايل« يف بيئة تعليمية »قا�سرة« وبتاأثري »تربوي« فاعل يف ظل انعدام لل�سالحيات املحققة اأو  الطالب وال�سالحيات.. اإلخ حني ُتَقِيّ
امل�سهمة يف حتقيق ذلك مبا فيها منعه من فر�س اأية عقوبة تاأديبية على الطالب يف املواقف التي ت�ستوجبها من مثل عدم االلتزام بتنفيذ الواجبات املنزلية الكفيلة 
مبتابعة مدى تقدم الطالب درا�سيًا, اأو تلك املتعلقة بالتجاوزات ال�سلوكية واالأخالقية, فكل ما يت�سل بهذه امل�ساألة موكول حاليًا ل »قائد« اأو »قائدة« املدر�سة, اأي املدير 
اأو املديرة, حتى عبارات التاأنيب الي�سرية ُتَعّد خماَلَفة ُيحا�َسب عليها املعلم, هذا الذي يعمل عمل املربية لطالب ال�سفوف االأولية, َيربت على راأ�س هذا, ينظف اآخر, 
يتابع ثالث يف دورات املياه – اأعزكم اهلل -, يداوم يف درجات حرارة تقارب اخلم�سني �سيفًا وتتدنى حتت ال�سفر بدرجات �ستاًء, ُينفذ ح�س�س الرتبية البدنية يف هذه 
االأجواء يف »اأحوا�س« �سيقة, اأو �سوارع مغلقة مقاِبلة ملبنى املدر�سة / العمارة املتهالكة, ُيجاهد جهادًا »حقيقيًا« على امتداد �ساعات ودقائق وثواين اليوم الدرا�سي, ماذا 
عنه؟!..ماذا عن تقديره َحَقّ قدره؟!..... بل ماذا عن حمايته من ت�سريٍح ي�سفه باأنه جمرد رقم زائد يف ركاٍم من »فائ�س املعلمني« اأو اأنه كينونة هالمية متطفلة على 

واقع التعليم »احلقيقي«؟!
- من يحميه من مثل هذه الت�سريحات املحبطة واملثِبّطة؟!

م  واأختم هنا مبا ختمُت به مداخلتي يف جمل�س ال�سورى حول هذا املو�سوع خماِطبًة )هيئة تقومي التعليم( واالأعلى واالأقدر منها �ُسلطًة و�سالحيات: )َمن يقي�س وُيقِيّ
م اأداء قيادات التعليم حني َتْغَفل اأو َتِزّل اأو يخونها التعبري والتدبري؟!(. وُيَقِوّ

تَـعـلِـيمُـنَـا.. بين ) التَّـكويمْ (.. و ) التَّعـويــمْ (!!  2/2








