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سمو وزير الخارجية أمام مجلس الشورى:

لسنا دعاة حرب0 
وإذا دقت طبولها 

فنحن لها

الشورى يطالب بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة

التستر التجاري ينخر في اقتصاد البلد ويحد من فرص عمل الشباب السعودي

نائب رئيس الوزراء في سلطنة 
عمان ينوه بحكمة الملك سلمان 

في معالجة قضايا المنطقة
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أسرة التحرير

 سمو وزير الخارجية تحت قبة الشورى 00  حزم في الموقف 
السياسي 00 وشفافية مع األعضاء

احلرب  تكون  الأوقات  بع�ض  يف  ولكن  والزدهار؛  والرخاء  وال�سلم  الأمن  نقي�ض  فهي  احلرب,  يتمنى  اأحد  ل   

خيارًا, حلماية الأمن الوطني, والدفاع عن حيا�ض الوطن, واإغاثة جار ا�ستجار بك حلمايته, مثل ما حدث يف اليمن 

ال�سقيق, وهذا ما عرب عنه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�سل وزير اخلارجية اأمام جمل�ض ال�سورى حينما 

قال: “ اإننا ل�سنا دعاة حرب, ولكن اإذا دقت طبولها فنحن جاهزون لها, واأمن اليمن جزء ل يتجزاأ من اأمن اململكة 

واخلليج, والأمن القومي العربي”.

اأن  ال�سورى  اأمام جمل�ض  اأكد  كان حازمًا وقاطعًا يف تربير عملية عا�سفة احلزم, حينما  الفي�سل  �سعود  الأمري 

التعاون اخلليجي والأطراف الدولية الفاعلة؛ بغية الو�سول  اأ�سقائها يف دول جمل�ض  اململكة مل تدخر جهدًا مع 

للحل ال�سلمي لدحر املوؤامرة على اليمن ال�سقيق, والعودة اإلى مرحلة البناء والنماء بدًل من �سفك الدماء, اإل اأن 

اأبت اإل اأن تعبث يف اليمن, وتنقلب على ال�سرعية  اإيران -  ملي�سيا احلوثي واأعوان الرئي�ض ال�سابق - وبدعم من 

الد�ستورية, وترف�ض كل احللول ال�سلمية حتت قوة ال�سالح املنهوب.

�سمو وزير اخلارجية الذي لبى طلب جمل�ض ال�سورى بح�سور جل�سة املجل�ض, اأعاد التاأكيد يف بيانه على مواقف 

اململكة جتاه الأزمة ال�سورية التي و�سفها باأنها و�سمة عار يف جبني كل متخاذل عن ن�سرة ال�سعب ال�سوري املنكوب, 

ووقوفها خلف كل جهد لو�سع حد لهذه الكارثة الإن�سانية, يقوم على مبادىء )جنيف1( مع ال�سعي نحو حتقيق 

التوازن الع�سكري على الأر�ض لإرغام �سفاح دم�سق لال�ستجابة للحل ال�سلمي.

ورغم اأن �سمو الأمري �سعود الفي�سل انتقد ال�سيا�سات الإيرانية, وتدخالتها يف �سوؤون دول املنطقة, اإل اأن �سموه 

مد يده لإيران - يف اختبار لنواياها- وفتح �سفحة جديدة معها كبلد جار وم�سلم, موؤكدًا اأن الواجب عليها اأن تكون 

بانية ح�سارة, ترتقي بالأمن وال�سلم يف املنطقة, ل تزعزعه.

الأمري �سعود الفي�سل, اأراد اأن يكون لقاءه مع اأع�ساء جمل�ض ال�سورى - مبا ميثله املجل�ض من قيم ال�سورى, وامل�ساركة 

يف �سنع القرار- �ساماًل ملواقف اململكة من امللفات الإقليمية والدولية ال�ساخنة, فتناول الو�سع يف العراق, وامللف 

النووي الإيراين, والق�سية الفل�سطينية, وملف الإرهاب. واأطلع املجل�ض على تطور الدبلوما�سية ال�سعودية, وخطط 

الوزارة امل�ستقبلية. كما اأكد نهج اململكة العربية ال�سعودية اآلية جديدة يف تقدمي امل�ساعدات للدول النامية, تتمثل 

يف التوجه مبا�سرة اإلى متويل م�ساريع تنموية حمددة, مبا ي�سمن و�سولها اإلى مواطني الدول امل�ستفيدة.

�سمو وزير اخلارجية كعهده دائمًا, ومبا يت�سف به من الذكاء ال�سيا�سي, و�سداد الراأي, واجلراأة يف املوقف, كان 

والأمنية  ال�سيا�سية  امللفات  بع�ض  حول  وا�ستف�ساراتهم,  املجل�ض  اأع�ساء  اأ�سئلة  على  اإجاباته  يف  و�سفافًا  �سريحًا 

اأن جمل�ض ال�سورى يبني على تلك املعلومات, نقا�ساته, وقراراته التي ت�سهم يف �سناعة  الراهنة, لأن �سمو يدرك 

القرار الوطني.
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في بيان تاله معالي رئيس المجلس مجلس الشورى:

عاصفة الحزم قرار تاريخي للملك سلمان 

لنصرة الشعب اليمني

تراجع أسعار البترول ومسار تنمية

اإلقتصاد السعودي

عرب جمل�س ال�شورى عن تاأييده الكامل للقرار التاريخي الذي 
اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عـبدالعزيز اآل 
ا�شتجابة  احلزم,  عا�شفة  عملية  باإطالق  اهلل-  -حفظه  �شعود 
من�شور  عبدربه  الرئي�س  فخامة  وجهها  التي  اال�شتغاثة  لر�شالة 
هادي رئيــ�س جمهوريــــة اليمن ال�شقــيقة اإلى خـــادم احلــــرمني 
ال�شريفني, واإلى اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية بتقدمي امل�شاندة الفورية بكافة الو�شائل.

اإيرادات  مازالت العوائد البرتولية متثل 90% من اإجمايل 
ميزانية الدولة رغم كل اإ�شرتاتيجيات و�شيا�شات خطط التنمية 
اخلم�شية الت�شع املتعاقبة, ويعود ذلك اإلى تبوء اململكة العربية 
اإنتاج و�شـــادرات البرتول على  ال�شعودية ملركز ال�شـــدارة يف 
امل�شتوى العاملي منذ بداية ال�شبعينــيات امليالديـــة مـــن القـــرن 
الع�شرين, فحجم �شادرات اململكــة البرتوليــة املتنامي اأك�شبها 
عوائد برتولية كبيــرة حتى اأ�شبحـــت اإجنازاتها يف القطاعات 

املختلفة �شئيلة يف ن�شبتها من اإجمايل العوائد البرتولية.
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اأكــــد �شاحـــب ال�شمـــو امللـكي االأمـــري �شعـــود 
الفي�شــل وزير اخلــارجيـــة اأن اململكـــة مل تدخر 
جهدًا مع اأ�شقائها يف دول جمل�س التــعاون لدول 
اخلليـــج العربيـــة واالأطـــراف الدولـــية الفاعـــلة, 
يف العـــمل املخلـــ�س اجلـــاد بغيــة الو�شول للحل 
ال�شلمي لدحر املوؤامرة على اليــمن ال�شقيق, وحل 
م�شاكله والعودة اإلى مرحلــة البناء والنماء بداًل 
من �شفك الدماء, موؤكــدًا �شموه ا�شتمرار عا�شفة 
احلزم للدفاع عن ال�شرعية يف اليمن حتى حتقق 

اأهدافها  ويعود اليمن اآمنًا م�شتقرًا وموحدًا.
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اآل �شعيد نائب  ال�شيد فهد بن حممـــود  ال�شمو  نوه �شاحب 
رئي�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س الوزراء يف �شلطنة عـمان ال�شقيقة 
بحكمة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شعود-حفظه اهلل- يف معاجلة عـدد مــن امللفـــات الطارئـــة 

على ال�شاحـــــة االإقليمـــية خـــالل الفـــرتة 
به  يتمـتع  مـــا  جتـــ�شد  والتــي  املا�شيـــة, 
اأيـــده اهلل - من نظـــرة ثاقــبة وحنكة   -
اأ�شهمــــت يف احـــتواء عـــدد مـــن  كبيـــرة 

الق�شايا التي متر بها املنطقة.

66

حوار

رئيس البرلمان المجري للــ » الشورى « :
المملكة دولة رائدة في الشرق 

األوسط00 وشريك استراتيجي للمجر
اأكــد معــايل رئيــ�س البــرملـــان يف جمهــوريــة املجــر 
الدكــتور ال�شــلو كوفيــر اأن اململــكـة العربيــة ال�شعوديـــة 
العامل,  ويف  االأو�شط  ال�شرق  منطقـــة  يف  رائـــدة  دولـــة 
فهي متثل عامل ا�شتقرار يف املنطقة, ولها دور حموري 
يف خدمة االأمن وال�شلــم الدوليــني عرب جهودها الرائدة, 
ومكانتها يف العالـم االإ�شالمي, كونـــها حا�شنـــة االأماكن 

االإ�شالمية املقد�شة.
اإن اململكـــة العربيـة ال�شعوديــة لها دور كبري يف توحيد امل�شلمني وجمع كلمة امل�شلمــني واحلفـــاظ  وقال: 
على القـــيم االإ�شالمية, وعالوة على ذلك فــاإن اململـــكة ليــ�س لهــا دورًا �شيا�شـــيًا فحـ�شب, بل لها دور اإ�شرايف 

ودور قيادي يف رعاية امل�شلمني يف العامل.

52

د. يحيى بن عبداهلل ال�سمعان

�سلطان الفهد
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سمو وزير الخارجية أمام مجلس الشورى :

لسنا دعاة حرب0 وإذا دقت طبولها فنحن لها
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�سل وزير اخلارجية  

التعاون  جمل�ض  دول  يف  اأ�سقائها  مع  جهدًا  تدخر  مل  اململكة  اأن 

العمل  يف  الفاعلة,  الدولية  والأطراف  العربية  اخلليج  لدول 

على  املوؤامرة  لدحر  ال�سلمي  للحل  الو�سول  بغية  اجلاد  املخل�ض 

اليمن ال�سقيق, وحل م�ساكله والعودة اإلى مرحلة البناء والنماء 

احلزم  عا�سفة  ا�ستمرار  �سموه  موؤكدًا  الدماء,  �سفك  من  بدًل 

للدفاع عن ال�سرعية يف اليمن حتى حتقق اأهدافها  ويعود اليمن 

اآمنًا م�ستقرًا وموحدًا.

وقال �سموه: » اإننا ل�سنا دعاة حـــرب, ولكن اإذا قــرعت طبولها 

فنحن جاهزون لها, واأمن اليــمن جزء ل يتجزاأ مـــن اأمن اململــــكة 

واخلليج والأمن القومي العربي«.

وتناول �سمو الأمري �سعود الفي�سل يف كلمته الأزمـــة ال�ســــورية 

موؤكدًا اأنها جتاوزت كل املطامـــع ال�سيا�ســـية ومراميــها, واأ�سبحت 

و�سمة عار يف جبني كل متخاذل عن ن�سرة هذا ال�سعب املنكوب. 

وجدد �سموه التاأكيد على وقوف اململكة قيادًة و�سعبًا خلف كل 

جهد ممكن يف �سبيل اإحياء ال�سمري العربـــي والدويل لو�ســـع حد 

لهذه الكارثة الإن�سانية, وذلك عرب الدفع بالــحل القائـــــم على 

مبادئ اإعالن )جنيف 1(, مع ال�سعي نحو حتقيق التوازن الع�سكري 

على الأر�ض لإرغام �سفاح دم�سق لال�ستجابة للحل ال�سلمي. 

جاء ذلك يف كلمة ل�سمو وزير اخلارجية لدى حـــ�سوره جل�سة 

جمل�ض ال�سورى العادية ال�ساد�سة والع�سرين التي عقدها املجل�ض 

رئي�ض  معايل  برئا�ســــة  2015م,  مار�ض   31 املوافق  الثالثاء  يوم 

املجل�ض ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, 

وذلك بناًء على طلب من املجلـــ�ض, تناول فيها اإلى جانب الو�سع 

يف اليمن و�سوريا, الو�سع يف العـــراق, وال�سيا�ســـات الإيــــرانية يف 

املنطقة, والق�سية الفل�سطيـنية, وال�سيـــا�سة اخلارجـــية للمملكة 

جتاه امللفات ال�سيا�سية والأمنية الراهنة.

ويف م�ستهل اجلل�سة رحب معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ب�ساحب 

ال�ســمو امللـــكي الأميـــر �سعـــود الفيــ�سل وزير اخلارجية و�سحبه 

الكرام. 

وقدم معالـــيه �ســـكره ل�سمــوه على تلبية دعوة املجل�ض, لإطالع 

املجل�ض على التوجهات ال�سيا�سية, ومواقف اململكة جتاه خمتلف 

القــــ�سايا وامل�ستجـــدات باملنطـــقة, وخطط الـوزارة امل�ستقبلية, 

والإجابة على ما لـــدى اأع�سـاء املجل�ض من ت�ساوؤلت تدخل �سمن 

اخت�سا�ض وزارة اخلارجية. 

أمن اليمن جزء ال يتجزأ من أمن

 المملكة والخليج واألمن العربي

الحل في سوريا يكمن في )جنيف 1( 

والتوازن العسكري على األرض
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للمملكة  اخلارجية  ال�شيا�شة  اإن  ال�شورى”  جمل�س  رئي�س  معايل  وقال 
العربية ال�شعودية وبتوجيهات من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
– و�شمو ويل عهده و�شمو ويل ويل العهد حتظى  – حفظه اهلل  عبدالعزيز 
وهلل احلمد  بتقدير دويل, ملا تت�شم به من االعتدال واالحرتام املتبادل, فقد 
خطى  الالفت  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  ح�شورها  خالل  من  اململكة  خطت 

كبرية على خمتلف ال�شعد.

واأ�شبح للمملكــــة دورهـــا املوؤثـــر والفــاعل على خـــارطة التعــــاون العـــربي 
واالإ�شالمي والدويل, ومن خالل ع�شويتها يف جمموعة الع�شرين, ويف العديد 
من املنظمات الدوليـة. ف�شــــاًل عن دورهـــا البارز يف حماربــــة االإرهاب, ويف 

احلوار العاملي وتر�شيخ مبداأ التعاي�س ال�شلمي. 

واأ�شاد معاليه باجلهود التي يبذلها من�شوبو الوزارة وممثليات اململكة يف 
اخلارج بتوجيهات ومتابعة من  االأمري �شعود الفي�شل لرعاية مواطني اململكة 

يف اخلارج, وحماية م�شاحلهم, وت�شهيل كافة اأمورهم.

ونوه الدكتور اآل ال�شيـــخ بالتعـــاون القائــم بني جمـــل�س ال�شـــورى ووزارة 
اخلارجية, وما يجده املجلــ�س من دعـــم واهتمـــام �شخـــ�شي من �شــمو وزير 
اخلارجية, وعد  طلب �شمـــوه بتعزيـــز التعــاون بني جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

باملجل�س ووزارة اخلارجية, واحدًا من ال�شواهد على ذلك. 

   

 بعد ذلك األقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سعود الفي�سل الكلمة الآتية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب العاملني, 

وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى, 
اإخواين واأخواتي اأع�شاء جمل�س ال�شورى

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

ُي�شعدين اأن ت�شــاء ال�شـــدف الأكون اأول ع�شو يف جمل�س الوزراء اجلديد 
يح�شر يف جمل�شكم املوقر الأ�شـــرح ال�شيـــا�شة اخلـــارجية للمملـــكة العربية 
ذكر  كما  منطقتنا,  واأن  خا�شة  ب�شاأنها,  وامل�شورة  الراأي  وتبادل  ال�شعودية 
ر بتحديات اإقليمية نتيجة ملا َحّل بعدد  �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني : »مَتُ
من الدول املجـــاورة اأو القريـــبة من اأزمات حادة ع�شفت بواقعها ودفعتها 
اإلى م�شتنقع احلروب االأهلية وال�شراعات الطائفية مما يتطلب منا اليقظة 

واحلذر«.
واإين اأ�شتميحكم عذرًا اأن اأكون بينكم اليوم واأنا ال اأزال يف طور النقاهة 
اإثر عملـــية جراحيـــة, كــــانت حالــتي فـــيها اأ�شبه بحــــالة اأمتنا, مع االعتذار 

الأ�شقائنا املعنيني.
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اإخواين واأخواتي

يحز يف نف�شي اإنني مل اأكن يف ربوع هذا البلد الأودع واأرثي امللك الراحل, 
اأنا اليوم بحمد اهلل بني  واأرحب واأجدد البيعة �شخ�شيا مللكنا اجلديد؛ وها 
به من �شروح  نعتز  داخل �شرح  االأمني  البلد  ربوع هذا  واأخواتي يف  اإخوتي 

وطننا احلبيب.
اأحب �شعبه ورعاه فبـادله  لقد كان امللك عبداهلل رحمه اهلل ملكًا عاداًل 
�شعبه احلّب والوالء, ولعل لقــب امللك ال�شالح الذي عرف به هو اأكرب دليل 
على ما قام به من اجنازات حققت للمواطن االأمن واال�شتقرار واالزدهار؛ 
فوداعًا اأيها امللك الغايل, و�شنذكرك دومًا نحن والتاريخ واالأجيال القادمة 

باخلري واحلب والعرفان.

ونحن اليوَم يف كنف مليكنا �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز, حفظه اهلل ورعاه, واأبقاه خري خلف خلري �شلف, ملكًا �شابعًا 
لهذه الدولة ال�شاخمة, الذي مل يغب البتة عن اأروقـــة �شناعــــة القرار فيها 
ب�شقيه الداخلي واخلارجي, يف موقع الثقة لكل من �شبقه من اإخوانه ملوك 
هذا الوطن معا�شرا لكل ق�شاياه , وم�شاهما يف اجنازاته منذ نعومة اأظفاره. 
ُعِرف عنه دائما  باأنه �شاحب الراأي ال�شديد والفكر الر�شيد, واحلر�س على 

كل ما يتعلق مب�شلحة الوطن واملواطن. 
وقد اأّكد حفظه اهلل, بالقول والعمل, اأنه �شي�شري على نهج اأر�شاه موؤ�ش�س 
الدولة ال�شعودية احلديثة جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود, 

من  اأتوا  الذين  امللوك  من  ال�شالح  اخللف  عليها  حافظ  والتي  اهلل,  رحمه 
بعده. 

ال�سيدات وال�سادة

اإن �شيا�شة اململكة اخلارجية مبنية على ثوابت حمددة اأهمها: االن�شجام 
واالإ�شالمية,  العربية  الق�شايا  عن  والدفاع  االإ�شالمية,  ال�شريعة  مبادئ  مع 
وخدمــــة االأمـــن وال�شلـــم الدولييـــن, مع االلتـــزام بقواعـــد القانون الدويل 
واملعاهدات واملواثيق الدولية واحرتامها, وبناء عالقات ودية تخدم امل�شالح 
التدخل يف  املتبـــادل وعدم  تقوـــم على االحــرتام  العامل,  امل�شرتكة مع دول 
ال�شوؤون الداخلية, وذلك يف اإطار خدمة م�شالح الوطــن وحمايته واحلفاظ 
على �شالمة ارا�شيه وا�شتقراره ومناءه, ورعاية م�شالح املواطنني, واإعالء 

�شاأن اململكة ومكانتها يف العامل. 
اإن العمل مبوجب هذه الثوابت, يف �شياق حتقيق �شيا�شة اململكة اخلارجية, 
اأ�شلوب  والتجديد يف  التغيري  وزارة اخلارجية مواكبة متطلبات  يحتم  على 
الع�شر  لغة  يحاكي  الذي  النحو  وعلى  بها,  املناطة  للمهام  اأدائها  وطريقة 
املتعاظمة  وامل�شئوليات  االأعبــاء  مواجهة  من  وميكنها  ا�شاليبه,  مع  ويتعامل 
الدبلوما�شية  من  حتول  من  العامل  ي�شهـــده  ما  ظل  يف  عاتقها,  على  امللقاة 
التقليديـــة املحـــدودة بني الـــدول واحلـــكومات الى ما ا�شطـــلح على ت�شمــــيته 

بالدبلوما�شية ال�شاملة.

لقد ا�شتدعى هذا االأمر من جهاز الوزارة اأن يتعـــامل مع �شيا�شة التــطوير 
باأ�شلوب منهـــجي, ووفـــق منظـــور ا�شرتاتيــجي من كافــــة جوانبـــه الهيكلية 
والتنظيمية. وقد كان للعن�شر الب�شري الن�شيب االأوفر يف عملية التغيري من 
خالل العمل على التطوير النـــوعي والعددي للموارد الب�شرية, واإعادة النظر 

ب�شكل جذري يف طرق اإ�شتقطاب وتاأهيل وتدريب هذه الكوادر.
وكمثال على ذلك, وتقديرًا الأهمية دور املراأة ال�شعودية, فقد اأتاحت لها 
الوزارة اإمكانية الدخول اإلى عامل الدبلوما�شية على اأ�شا�س اعتبارات اجلدارة 
واملوؤهل وامل�شتوى الثقايف, لريتفع عدد املوظفات من )60( �شتني موظفة عام 
1429هـ  الى )284( مائتني واأربعة وثمانني موظفة عام 1435هـ, اأي بزيادة 

فاقت اأربعة اأ�شعاف العدد. 

ويف جمال التطوير التنظيمي, مت اإعــــادة هيكلة كافة االأجهزة بالديوان 
العــــام للــــوزارة, كــما هو الــحال بالن�شبة لبعثات اململكـــــة يف اخلارج والتي 
اأزداد عددها اإلى 120 بعثة تغطي عالقــــات اململكة مع عدد 134 دولة �شاملة 
للتمثيل غري املقيم. والوفود الدائمة لدى املنظمات الدولية وذلك من منظور 

الدبلوما�شية ال�شاملة. 

الملك سلمان ذو رأي سديد لم يغب عن 

أروقة صناعة القرار  الداخلي والخارجي
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الوزارة,  لتعامالت  الفقري  العمود  االلكرتوين  للعمل  التحول  �شكل  وقد 
التي تقدمها  داخليا على م�شار �شري العمل, وخارجيا على م�شار اخلدمات 
يف  مف�شلة  اإلكرتونية,  خدمة  وثمانون  اإثنان   )82( االآن  حتى  بلغت  والتي 

التقرير الذي بني اأيديكم.
ويف جمال الدرا�شات واالأبحـــاث, كــان من املتـــعني لعملـــية التطـــوير اأن 
ت�شمل معهد الدرا�شات الدبلوما�شية وهو اجلهاز املخت�س باإعـــداد الدرا�شات 
الوزارة وغريهم من  والقدرات ملوظفي  املهارات  بتطوير  واملعني  والبحوث, 

موظفي الدولة الذين يعملون يف اخلارج. 

الأخوات والإخوة 

اجلماعي  العمل  على  دائما  حتر�س  للمملكة,  اخلارجية  ال�شيا�شة  اإن 
الفعال, يف خمتلف اأطرها اخلليجية والعربية واالإ�شالمية والدولية. وت�شعى 
بجدية اإلى تطوير اآليات العمل امل�شرتك , �شواء من خالل الدعوة اإلى االحتاد 
اخلليجي الذي ميكن دول جمل�س التعاون  من مواجهة التحديات والتغريات 
وم�شالح  م�شاحلهم  عن  الدفاع  يف  �شوكتهم  وتقوية  والعاملية.  االإقليمية 
اإ�شالح  يف  امل�شاهمة  عن  ناهيك  واالإ�شالمي.  العربي  العامل  يف  اأ�شقائها 
جامعة الدول العربية, وتعزيز دور منظمة التعاون االإ�شالمي, والدعوة اإلى 

تطوير هياكل االأمم املتحدة واإ�شالح جمل�س االأمن.

ال�سيدات وال�سادة

فيما يتعلق بالق�شايا ال�شيا�شية, جرى العـــرف, على و�شع اأولويات لهذه 
الق�شايا, غري اأن ج�شــــامة التحديــــات وترابطــها, جعل من كل ق�شية ت�شكل 
اأولوية بحد ذاتها يتطلب التعامل معـــها بجهــد متـــواز وعلى كافـــــة اال�شعدة 

الثنائية واملتعددة. 
وت�شكل الق�شية الفل�شطينية املحور االأ�شــــا�شي ل�شيا�شــة اململكة اخلارجية, 
ويرتكز موقف اململكة جتاه هذه الق�شيــــة على ال�شعي لتحقيق ال�شالم العادل 
والدائم وال�شامل, الذي ي�شكل �شلب مـــبادرة ال�شــالم العربـــية التي طرحتها 

اململكة وتبنتها جامعة الدول العربية.
 

اأيها الإخوة والأخوات

على  بدموع  اإبت�شامته  اإ�شُتبدلت  ولقد  اآالمه.  من  يئن  ال�شعيد  اليمن  اإن 
القتلى واأمل على �شحاياه. فتنة تكاد تقود اليمن الى حــــرب اأهلية. ومل تدخر 
اململكة جهدا مع اأ�شقائها يف دول جمل�س التعاون واالأطراف الدولية الفاعلة, 
يف العمل املخل�س اجلاد بغية الو�شول للحــــل ال�شــلمي لدحر املوؤامرة عليه, 
وحل م�شاكله والعودة اإلى مرحــــلة البنــاء والنماء بداًل من �شفك الدماء, اإال 
اأن ميلي�شيا احلوثي واأعوان الرئي�س الـ�شابق - وبدعـــم اإيـــران - اأبـــت اإال واأن 

وتنقلب على   , اليمنية  االإرادة  وت�شلب  االأوراق  وتعيد خلط  اليمن,  تعبث يف 
ال�شرعية الد�شتورية. وترف�س كل احللول ال�شلمية حتت قوة ال�شالح املنهوب, 

يف �شيا�شة جرفت اليمن اإلى فنت عظيمة وتنذر مبخاطر ال حتمد عقباها.

اإننا ل�شنا دعاة حرب, ولكن اإذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها, واأمن 
اليمن جزء ال يتجزاأ من اأمن اململكة واخلليج واالأمن القومي العربي. فكيف 
اإذا جاءت اال�شتغاثــــة من بلد جـــــار و�شعب مكلوم, وقيادة �شرعية, ت�شتنجد 
وقف العبث مبقدرات اليمن, وتروم احلفاظ على �شرعيته ووحدته الوطنية 
و�شالمته االإقليمية وا�شتقالله و�شيادتــــه. ومــــن هذا املنطق حظي التحالف 
للدفاع عن ال�شرعية يف اليمن, مبباركة وا�شعة وتاأييد �شامل من لدن اأمتنا 
العربية واالإ�شالمية والعامل. ول�شوف ت�شتـــمر عا�شـــفة احلـــزم للدفـــاع عن 
ال�شرعية يف اليمن حتى حتقق اأهدافها باإذن اهلل تعالى, ويعود اليمن اآمنا 

م�شتقرا وموحدا.   

ال�سيدات وال�سادة الكرام

لقد فاقت املاأ�شاة ال�شورية كل حدود, واأ�شبحت و�شمة عار يف جبني كل 
اإلى  ي�شل عددهم  يكاد  فالقتلى  املنكوب.  ال�شعب  ن�شرة هذا  متخاذل عن 
ن�شـــف مليـــون �شامـــال القتـــلى غري املعلن عنــهم, ومهجرين والجئني يفوق 

عددهم 11 مليون. 
اإننا – اأيها ال�شيدات وال�شادة – اأمام ماأ�شاة مريعة جتاوزت كل املطامع 
تاريخنا  يف  مثيل  لها  ي�شهد  مل  اإن�شانية  كارثة  فهناك  ومراميها,  ال�شيا�شية 
املعا�شر , و�شحيتها – ولالأ�شـــف ال�شـــديد - بلد عـــربي عزيــــز, تدمر بنيته 
ويذبح �شعبه بال هوادة وال لني بيد اآثمــــة من املفــــرت�س اأن حتميه وحتفظ 

م�شاحلة. 
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اإن اململكة العربية ال�شعوديــــة التي ت�شت�شــــعر حـــجم اآالم ومعاناة ال�شعب 
ال�شوري, تقف قيادة و�شعبا خلف كل جهد ممكن يف �شبيل اإحـــياء ال�شمري 
العربي والدويل لو�شع حد لهذه الكارثة االإن�شانية, وذلك عرب الدفع باحلل 
انتقالية  هيئة  بت�شكيل  يق�شي  الذي   )1 )جنيف  اإعالن  مبادئ  على  القائم 
للحكم ب�شالحيات �شيا�شية واأمنية وع�شكرية وا�شعـــــة, اليكون لالأ�شد ومن 
تلطخت اأيديهم بدماء ال�شوريني اأي دور فيها, مع ال�شعي نحو حتقيق التوازن 
الع�شكري على االأر�س الإرغام �شفاح دم�شق لال�شتجابة للحل ال�شلمي يف ظل 
اإ�شراره على احل�شم الع�شكري الذي دمر البالد و�شــــرد العباد. وحتى يعود 
ال�شالم لهذا اجلزء الغايل من اأمتنا العربية وي�شيد اأبنائها عز دم�شق, وعز 

ال�شرق اأوله دم�شق. 

الأخوات والأخوة 

عندما نتحدث عن بغداد , فنحن نتحدث عن عا�شمة العروبة اجلريحة 
التي قا�شت االأمرين, على اأيدي زمرة من اأبنائها مدفوعني من ِقَبِل اأطراف 
عن  تكف  وال  والتناحر,  والفرقـــــة  الفتنة  اإ�شاعــــة  اأجل  من  تلهث  خارجية 
اإرتكاب اجلرائم وبث الكراهية وغر�س احلقد يف عا�شمـــة الر�شيد وملتقى 
احل�شارات, والتي كانت ت�شكل يف وقـــــت من االأوقــــات حديقــة غناء يفوح 
عبريها بعبق التنوع وثراء التعددية, لي�س فقط يف موطننا العربي, بل ويف 

العامل باأ�شره وعلى مدى قرون طوال. 
لقد ا�شتب�شرنا خريا بت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة, وما اعلنته عن 
عزمها وت�شميمها على اإعادة بناء العراق على اأ�ش�س وطنية ومب�شاهمة من 



مداوالت القبة

ـ / مار�س 2015م 11ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه

جميع العراقيني بكافة مكوناتهم دون اإق�شاء ملذهب اأو طائفة اأو عرق, وذلك 
كل  واإزالة  م�شمياته.  كانت  اأيا  االإرهاب  على  بالق�شاء  تعهدها  على  عالوة 
مظاهر امليلي�شيات امل�شلحة, ولقد حظي هذا التوجه االإيجابي بتاأييدنا التام, 
حيث اأنعك�س على ال�شعي نحو تطوير العالقة وال�شروع يف اإعادة فتح �شفارة 
التحالف الدويل ملحاربة  الفعالة يف  اململكة يف بغداد, عالوة على امل�شاركة 

تنظيم داع�س االرهابي يف العراق وال�شام. 

اأيها الإخوة والأخوات 

كنا نتوقع عند قيـــام الثــــورة االإيرانيــــة, التي �شرنا اأن تطلق على نف�شها 
االإ�شالمية, وتوقعنا اأن تكون ن�شريا لق�شايانا العربية واالإ�شالمية, وعونا لنا 

يف خدمة االأمة االإ�شالمية, وتر�شيخ االمن واال�شتقرار يف املنطقة.
اإال اأننا فوجئنا ب�شيا�شة ت�شدير الثورة, وزعزعة االأمن وال�شلم, والتدخل 
ال�شافــــر يف �شئوـــن دول املنطقـــة, واإثارة الفنت وال�شقاق بني اأبناء العقيدة 
الواحدة. هذا التوجه اأثار لديــنا العديد من الت�شـــاوؤالت حول ماهية امل�شلحة 
التي �شتجنيها اإيران من تق�شيم العامل العربي واالإ�شالمي, وحماوالت الدفع 

بهما اإلى الهاوية التي ال �شعود منها. 

امللقاة على عاتقها,  االتهامات  اأو نرباأها من  اإيران  اليوم لن ندين  اإننا 
ولكننا �شنخترب نواياها, باأن مند لها اأيدينا كبلد جارة م�شلمة, لفتح �شفحة 
جديدة, واإذا كان لنا اأن نعترب اإيران بلد ح�شارة - ونحن نعتربها و�شعبها 
باالأمن  ترتقي  ح�شارة  بانية  تكون  اأن  عليها  يحتم  واجبها  فاإن   ,- كذلك 

وال�شلم يف املنطقة ال تزعزعه.
امل�شطفى �شلى اهلل  ر�شوله  و�شنة  كتاب اهلل  فاإن  م�شلم,  كبلد  اأنها  كما 
وتفريقها,  ت�شتيتها  ال  االإ�شالمية  ق�شايانا  خدمة  عليها  يفر�س  و�شلم  عليه 
وعلى اإيران اأن تدرك اأن دعوة الت�شامن االإ�شالمي وجدت لتبقى, و�شتبقى 
مما  بدال  التوجه  هذا  يف  ت�شارك  اأن  الإيران  واالأجدى  تعالى,  اهلل  مب�شيئة 

ت�شميه بت�شدير الثورة. 
اأعلم اأن هنالك العديد من الت�شاوؤالت حول ال�شيا�شة االإيرانية, و�شاأترك 

االإجابة عليها يف النقا�س العام حر�شا على عدم االإطالة. 
ال�شديدة  االأمنية  الهواج�س  اأحد  االإيراين, تظل  النووي  اإن م�شكلة امللف 
اخلطورة على اأمن املنطقة و�شالمتها, والتاريخ ي�شهد اأنه مل يدخل �شالح يف 

املنطقة اإال وجرى ا�شتخدامه.

من هذا املنطلق دعمنا دائما احلل ال�شلمي القائم على �شمان حق اإيران 
ال�شلمي للطاقة النووية وفق معايري واإجراءات  ودول املنطقة يف اال�شتخدام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتت اإ�شرافها, ومبا ين�شجم مع قرار اجلامعة 
العربية الرامي اإلى جعل منطقة ال�شرق االأو�شط واخلليج العربي منطقة خالية 

من كافة اأ�شلحة الدمار ال�شامل مبا فيها ال�شالح النووي.  
واإذا ما كانت جمموعة دول )5 + 1( تاأمل يف اإعطاء دور الإيران يف املنطقة 
من  بداًل  العربية,  والدول  اإيران  بني  التوافق  لتحقيق  اأوال  ت�شعى  اأن  فعليها 
االلتفاف على م�شالح دول املنطقة الإغراء اإيران مبكا�شب ال ميكن اأن جتنيها 

اإال اإذا تعاونت مع دول املنطقة.
 

اأيها الإخوة والأخوات

اأحد اأكرب املخاطر التي باتت تواجه العامل, وتهدد االأمن وال�شلم الدوليني, 
هو خطر االإرهاب بكافة اأ�شكاله و�شوره وتعدد م�شادره, واختالف اجلهات 
التي تقف وراءه, ول�شت هنا مبعر�س احلديث عن اجلهود الداخلية حلكومة 
اململكة - وهي وا�شحة لكم - يف ظل ما حققته من نتائج اإيجابية يف حماربة 
ا�شتباقيا  الق�شاء  يف  احلمد  وهلل  وجنحت  ومتويليا,  وفكريا  اأمنيا  االإرهاب 

على التنظيمات االإرهابية على اأر�شها.

الملف النووي اإليراني أحد

الهواجس األمنية الشديدة الخطيرة

على أمن المنطقة وسالمتها

ماهي المصلحة التي ستجنيها إيران

من تقسيم العالم العربي واإلسالمي؟
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اإال اأن اأدراك اململكـــة لعاملـــية ظاهـــرة االإرهـــاب كثـــف مــن جهــودها على 
ال�شاحتني االإقليميــة والعامليـــة لتكري�س التعاون الدويل يف مكافحة االإرهاب 
وفق ا�شرتاتيجــية وا�شحــة, باأهداف حمددة, واإمكانات موؤثرة, والت�شدي له 

بروح جماعية تقي العامل من �شرورة وتقتلعه من جذوره.
ولرتجمة هذه الروؤية �شرعت اململكة يف حتركها منذ وقت مبكر, وحتديدا 
يف العام 1425هـ عنــــدما ا�شتـــ�شافت الريـــا�س اأول مـــوؤمتر عـــاملي ملكـــافحة 
اململكة  اإن�شاء  ذلك  ا�شتتبع  االأمنيني,  املتخ�ش�شني  م�شتوى  وعلى  االإرهاب 
للمركز الدويل ملكافحة االإرهاب حتت مظلة االأمم املتحدة وتربعت له مببلغ 

100 مليون دوالر.
الدولية ملكافحة  املبادرات  امل�شاركة يف جميع  اململكة عن  تتوانى  كما مل 
اململكة  ت�شارك  اآخرا  ولي�س  واأخريا  اإليه,  املوؤدي  املتطرف  والفكر  االإرهاب 
يف التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�س االإرهابي يف العراق وال�شام, مع 
اال�شتمرار يف دعوتها نحو تو�شيع مهام هذا التحالف لي�شبح مبثابة ال�شرطة 
الدولية ملحاربة كافة التنظيمات االإرهابية دون ا�شتثناء ويف اأي مكان وجدت. 
اأخذا يف االعتبار اأن املواجهة الفكرية لالإرهاب ال تقل اأهمية عن مواجهته 

اأمنيا, وكذلك قطع كل �شبل التمويل عنه. 

اأيها الأخوة والأخوات

ميكنني اأن ا�شرت�شل يف تفا�شيل ال�شيا�شة اخلارجية, وهنالك العديد من 
الق�شايا التي رمبا حتتاج التطرق اإليها, اإال اأنني �شاترك جمال احلديث عنها 

لت�شاوؤالتكم ومداخالتكم. 
وال ي�شعني يف اخلتام اإال اأن اأجدد �شكري وتقديري ملعايل رئي�س املجل�س 
ولالأخوات واالأخوة اأع�شاء املجل�س االأفا�شل على الدعوة الكرمية, وعن االأمل 
يف  ا�شتمرار التوا�شل واحلوار  بني وزارة اخلارجية وجمل�شكم املوقر, وذلك يف 

ظل �شعينا �شّويًا نحو حتقيق الهدف االأ�شمى يف خدمة ديننا احلنيف والوطن 
�شعيه  واأن  اإال ما �شعى  لي�س لالإن�شان  “واأّن  تعالى   لقوله  واملواطن م�شداقا 
�شوف ُيرى ثم َيجزاه اجلزاء االأوفى واأّن اإلى ربك املنتهى” �شدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,

بعـــــد ذلك اأجــــاب �شمـــــو وزيـــر اخلارجــية على اأ�شئلــــة اأعــ�شاء املجل�س, 
ففي اإجابة �شموه على �شوؤال لع�شو املجل�س رئيـــ�س جلنـــة ال�شـــوؤون اخلارجية 
معايل الدكتور خ�شر القر�شي عن موعد انتهاء عملية عا�شفـة احلزم, ويعود 
اليمن ال�شقيق اآمنًا م�شتقرًا, اأكد �شمو وزير اخلارجية اأن العملية لن تطول 

باإذن اهلل.

وقال: اإن االأ�شقاء اليمنيني اأقدر على حل م�شاكلهم باأنف�شهم, هم طلبوا 
امل�شاعدة, ومل يطلبوا منا اأن نقوم باحلرب نيابة عنهم. فاليوم بداأت تن�شلخ 
قوات كانت تابعة للحوثيني وتن�شم اإلى القوات احلكومية حتت لواء ال�شرعية.
وبني �شموه اأن القتال على اأر�س اليمن من قبل قوات التحالف هو مل�شاندة 
القوات اليمنية للقيام مبهامها, وملنع االإمدادات اأن تاأتي لليمن؛ وقد اأُغلقت 
االأجواء واملوانئ اليمنية, وبالتايل اأُغلق اإمداد احلوثيني من اأي طريق كان, 

وهذا بحد ذاته �شيكون اأثره بالًغا على االإمكانيات احلربية للحوثيني.

واأ�شاف �شموه: اإن قيادتنا -وهلل احلمد- قيادة حكيمة, تقي�س خطواتها 
للخطوات  الدولة  درا�شة  على  دلياًل  اإال  بها  قامت  التي  العملية  وما  بدقة, 
التي تقوم بها درا�شة دقيقة, حتى اأن معظم دول العامل ا�شتغربت دقة العمل 

وتنظيمه.
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واأكد �شموه اأن اململكة العربية ال�شعودية ال تهدف اإلى التو�شع �شواًء كان 
من ناحية الرقعة اجلغرافية, اأو االإمكانات االقت�شادية؛ بل تهدف �شيا�شتها 
اإلى خدمة االإ�شالم وامل�شلمني, و�شمـــان اال�شتـــقرار وال�شالم العاملي, وبناء 
م�شالح م�شرتكة مع الـــدول الداعمـــة لل�شـــالم, وعــــدم ال�شماح الأي طرف 
خارجي بالتدخل يف �شوؤون اململكــــة الداخلية, وكـــذلك التعــــــامل مع العامل 
االإ�شالمي والعامل العربي بكل اأمانــــة واإخــــال�س, واالإ�شهام يف دعم برامج 

تنمية القطاعات املدنية التي من �شاأنها رفع قيمة االإن�شان.

�شمو  اأكد  االأع�شاء  الأحد  �شوؤال  الفي�شل على  �شعود  االأمري  �شمو  رد  ويف 
الوزارة,  يف  العاملني  االأفراد  م�شتوى  رفع  على  تعمل  اخلارجية  وزارة  اأن 
واختيار اأف�شل الكوادر املوجودة يف �شوق العمل ال�شعودي, و�شعت ال�شتقطاب 
بع�س اخلريجني من  املبتعثني للعمل يف الوزارة, م�شريًا �شموه اإلى اأن معظم 

نوا هم من خريجي املعهد الدبلوما�شي.  ال�شفراء ال�شعوديني الذين ُعيِّ

وب�شاأن امل�شاعدات التي تقدمها اململكة العربية ال�شعودية للدول النامية, 
اأو�شح �شمو وزير اخلارجية اأن اململكة نهجت اأ�شلوبًا جديدًا يف م�شاعداتها 
اخلارجية يقوم على حتديــــــد اململكـــة امل�شروعــــات التنمويــــة التي �شتمولها 
وتنفذها يف اأي دولة نامية من بني امل�شروعات التنموية التي تطرحها االأمم 

املتحدة.
وقال �شموه: اأ�شبحنا االآن يف هذا ال�شاأن على م�شـــار خمتـــلف, ومنهـــجية 
امل�شاعدات  مبالــــغ  ت�شــرف  اأين  متاًما  نحدد  اأن  ون�شتطيع  وُمثلى,  جديدة 

اخلارجية التي تقدمها اململكة.

ويف ختام النقا�س متنى �شمو االأمري �شعـــود الفي�شل اأن تـــدوم ال�شلة بني 
�شموه:  وقال  والعباد.  للبالد  خري  فيه  ملا  اخلارجية  ووزارة  ال�شورى  جمل�س 
الوطن  خلدمة  مًعا  يتعاونان  جهازان  ال�شورى  وجمل�س  اخلارجية  وزارة  اإن 
واملواطن, والعالقة مع جلنة ال�شوؤون اخلارجيــــة يف املجلـــ�س مثمرة لوزارة 
اخلارجية؛ الأننا ن�شتمع منها اإلى ملحوظــــات واآراء. وكل ذلك حت�شني بنية 
االأداء. ويف وزارة اخلارجية نتكئ على هذا ال�شرح العظيم للدولة- جمل�س 
ال�شورى- وهو من �شمن اجلهــــات التي تر�شد وزارة اخلارجــــية اإلى الطريق 

ال�شواب - باإذن اهلل -. 
ح�شر اجلل�شـــة �شاحـــب ال�شـــمو امللـــكي االأمري تــركي الفي�شل, و�شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبـــد العزيز نــــائب وزيـــر 

السياسة الخارجية للمملكة تحرص

دائما على العمل الجماعي الفعال

آلية جديدة للمساعدات السعودية تضمن 

وصولها إلى مواطني الدول المستفيدة

عبيد  بن  نزار  الدكتور  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزير  ومعايل  اخلارجية, 
مدين , و�شاحب ال�شمو االأمري الدكتور تركي بن حممد بن �شعود الكبري وكيل 
وزارة اخلارجية للعالقات متعددة االأطراف و�شمو م�شاعد وزير اخلارجية 
االأمري خالد بن �شعود بن خالد, و�شمو وكيل وزارة اخلارجية ل�شوؤون املعلومات 
االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  خالد,  بن  �شعود  بن  حممد  االأمري  والتقنية 
�شلطان  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الفي�شل,  �شعود  بن  خالد 
بن �شلمان بن عبد العزيز, ومعايل وكيل وزارة اخلارجية للعالقات الثنائية 
الدكتور خالد بن اإبراهيم اجلندان , ومعايل وكيل وزارة اخلارجية للعالقات 
�شمو  مكتب  عام  ومدير  ال�شعدون,  يو�شف  الدكتور  والثقافية  االقت�شادية 
لل�شوؤون  العامة  االإدارة  عام  ومدير  الفار�س,  حمد  ال�شفري  اخلارجية  وزير 

االإعالمية ال�شفري اأ�شامة نقلي, وعدد من م�شوؤويل الوزارة.
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في بيان تاله معالي رئيس المجلس

مجلس الشورى: عاصفة الحزم قرار تاريخي 
للملك سلمان لنصرة الشعب اليمني

عرب جمل�ض ال�سورى عن تاأييده الكامــل للقرار التـــاريخي الذي 
اتخذه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �ســـلمان بن عـبدالعزيز اآل 
�سعود- حفظه اهلل – باإطـــالق عمليــة عا�سفة احلزم, ا�ستجابة 
لر�سالة ال�ستغاثـــة التي وجهها فخامة الرئي�ض عبدربه من�سور 
هادي رئي�ض جمهـــوريـــة اليمـــن ال�سقيـــقة اإلى خــــادم احلـــرمني 
ال�سريفني, واإلى اأ�سحـــاب اجلاللـــة وال�سمـــو قـــادة دول جمـــل�ض 
التعاون لــدول اخلليــج العربيــة بتقـدمي امل�ساندة الفورية بكافة 
الو�سائل والتدابري الالزمة مبا يف ذلك التدخل الع�سكري حلماية 
اليمن و�سعـــبه من عـــدوان امليلي�ســـيات احلـــوثية, التي اخـتطفت 

موؤ�س�سات الدولة, وانقلبت على ال�سرعية.

واأكد جملـــ�ض ال�ســورى يف بيـــان تـــاله معـــايل رئيـــ�ض املجل�ض 
اآل ال�سيخ يف  اإبراهيم  ال�سيـــخ الدكـــتور عبــداهلل بن حمــمد بن 
م�ستهل جل�ســته العاديـــة اخلـــام�سة والع�ســـرين التي عقـــدها يوم 
الثنني املوافــق 2015/3/30 م اأن ال�ستجابة لنداء ال�ستغاثة 
الذي وجهه الرئي�ض ال�سرعي لليمن عبد ربه من�سور هادي لإنقاذ 
اليمن من ملي�سـيات احلوثي؛ هو ا�ستمرار جلهود اململكة العربية 
ال�سعوديــة يف دعم اأمن اليمن وا�ستقراره, وحماية ال�سعب اليمني 

ال�سقيق, فاأمن اليمن جزء ل يتجزاأ من اأمن اململكة.
واأ�شاف املجل�س يف بيانه اإن تعقـــد امل�شـــهد يف اليمن, وجتاوز احلوثيني 
لغة احلوار اإلى لغة ال�شالح, وقتل املواطنني االأبريـــاء, وال�شعــي اإلى ال�شيطرة 

على اليمن ورهنه بيد قوى اإقليمية, ال يهـــدد اأمن اململكــة فحـــ�شب, بل يهدد 
اأمن املنطقة باأ�شرها, وهو ما اأدركه خـــادم احلــرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز, بروؤيته الثاقبـــة ونـــفاذ ب�شــريته, فــكان قراره باإطالق عملية 

عا�شفة احلزم.
وثمن جمل�س ال�شـــورى الـــدور الذي تقـــوم به الــقوات امل�شلـــحة ال�شعودية, 
وقوات دول التحالف يف عملية عا�شفة احلـــزم حتــت قيــــادة �شــاحب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز وزيــــر الدفـــاع رئيــ�س الديــوان 
امللكي امل�شتـــ�شار اخلــــا�س خلـــادم احلرمـــني ال�شريفـــني انطالقًا من ميـثاق 

الدفاع العربي امل�شرتك.
كما ثمن املجلــ�س الدعــــم والتاأييد الـــدويل من الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
لقرار اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�س التعــــاون لدول اخلليـــج العربية, 
اإغاثة ال�شعب اليمني ال�شقيق وحماية اأمنه ووحــدة و�شالمة اأرا�شـــيه, موؤكدًا 
اأن هذا االلتفاف الدويل ما هو اإال دليل على �شـــواب القـــرار التاريخـــي الذي 
اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل- 

لن�شرة ال�شعب اليمني �شد الفئة الباغية.
واأ�شاد املجل�س يف ختام بيانــــه بااللتفــــاف ال�شعبي حول القيادة الر�شيدة 
والدعم املعنوي الكبري جلنودنـــا البوا�شـــل, �شــــائاًل املولى عز وجل اأن يعيد 
االأمن واال�شتقرار اإلى ربوع اليمـــن ال�شقـــيق يف ظـــل قيادتها ال�شرعية, واأن 
يحفظ خادم احلرمـــني ال�شريفـــني امللك �شلمـــان بن عـــبدالعزيز و�شمو ويل 
عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد, واأن يدمي على بالدنا اأمنها وا�شتقرارها 

اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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معظم البلدان النامية تعاين ب�ســـدة مـن �سعف م�ستوى التعليم لدى غالبية �سعوبها, و تقا�سي من تدين 

درجة الوعي ب�سفة عامة, والــوعي بال�ساأن العام ب�سفة خا�سة. هذا اإ�سافة اإلى اجلهل بالواقع الإقليمي 

والعاملي ذي العالقة, وذلك يعتبــر عائــقًا اأمـــام كـــل اأنــواع التنـمية, ومنها التنمية ال�سيا�سية, والتي يرى 

البع�ض اأنها يجب اأن ت�سبق اأي نـــوع مــن اأنـــواع  التنميـــة ال�ساملة, والبع�ض يرى �سرورة تالزمها مع م�سرية 

وعملية التنمية ال�ساملة. واأرى اأن التالزم اأولى من ال�سبق. 

و»التنمية ال�سيا�سـية« )اأو ل�سالح والتطـوير ال�سيا�سي( تعني: عملية رفع م�ستوى امل�ساركة ال�سعبية 

يف �سناعـــــة القـــرار, ودعــم الن�ســهار الوطــني, و بلــورة واإ�سدار النظــم الأ�سا�سيـــة, واإقـــامة املـوؤ�س�سات 

ال�سيا�سية, التي ت�ستوعب قوى املجـــتمع املختلفــة يف بوتقـــة د�ستوريـــة واحــدة, وهذا ممـــا يثــري اأي�سا  

اجلدلية املعروفة عن عالقـــة التنميـــة ال�سيا�سيـــة الإيجابيــة مب�ســتوى تعليـم ال�سعــوب كالهما واجب, 

ولكن اأيهما يجب اأن ياأتي اأول ؟.

هناك من يعتقد اأن التنمية ال�سيا�سيــة الإيجـــابيـــة غيــر ممكـــنة يف بيئــة جاهلــة, وغري واعية.... 

ويطالب برفع م�ستوى التعليم والوعي اأوًل, قبل ال�سروع يف تنمية �سيا�سية �سليمة, وتغيب عمن يعتقدون 

ذلك اإ�سكالية: من يطور التعليم, ويرتقي بالثقافة, وما هي نواياه, ومتى؟. لـــذا فـــاإن هذا العتقاد ميثل 

خطاأً �سائعًا... اإن اأُِخَذ م�سمونه على اإطالقه. ثم اإن التنمية ال�سيا�سيــة الإيجابية ل تتطلب - بال�سرورة 

- م�ستوى تعليميًا عاليًا لدى ال�سعوب, كما يظن البع�ض.

�سحيح, اأن الواقع ال�سيا�سي املتخلف ل ي�سهل التطويـــر احلقـــيقي وال�سليم يف التعليم والثقافة, ورفع 

م�ستوى الوعي ... لأن ذلك قد تنتج عنه اأمورًا غري مرغوبة, اأو مطالبــة مرفـــو�سة بالتغيري والتطوير يف 

�ستى املجالت. لهذا فاإن التنمية ال�سيا�سية الإيجابية املتدرجة لبد اأن ت�ســـبق تطــوير التعليم والوعي, 

يف مثل هذه احلالت... خا�سة يف البلدان النامية.

ثم ت�سرع بعد حتققها يف تطوير التعلــيم والثقافــة, ورفــع م�ستـوى الوعي - مما ي�سهم يف الدفع اأكرث 

نحو التنمية يف كل املجالت, وي�سيف اإلى زخــم التنميــة ال�سيا�سية قوة ومتكينا, وهذا مم

التعليم والثقافة والوعي ما كان ليح�سل لول التنمية ال�سيا�سية الإيجابية, التي �سبقته.

فالنخبة ال�سيا�سية امل�سلحة )كما هو الأمر يف حالتنا( ت�ستطيع بالإ�ســالح احلكــيم واملدرو�ض, الرفع 

من م�ستوى �سعوبها يف �ستى املجالت, ويف مقدمة ذلك التعليم والثقافة, وتعلــيم وتثقــيف ال�سعوب, تعليمًا 

�سليمًا �سويًا, ي�سجل لهذه النخب مبداد من ذهب, ويدخلها تاريخ بالدهــا من اأبوابه الكبيــرة اأما احلكومات 

التي حتول دون تعليم وتثقيف �سعوبها التعليم ال�سليم , فيح�سل معها العك�ض. 

وفى حالة كون التعليم متطورًا, والثقافة مزدهرة, والوعــي مرتفــعًا, فــاإن كــل ذلك يعتـــرب »عــوامل« 

تدفع نحو التنمية يف كل املجــالت, وت�ســـهل جنــاح وازدهــار هــذه التنمية اإن مثــل هذه البيئــة, اإن خلت 

من اخلالفات املذهبية والطائفيــة والعن�سرية, هي بيئة �ساحلة وخ�سبة للتنمية والرقي يف كل جمالت 

احلياة. والدولة التي تتوفر يف �سكانها هذه ال�سفــات املحمودة هي دولة حمظوظة, وغالبًا ما حتتل مكانًا 

عاليًا يف �سلم التقدم والزدهار. 

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

التعليم والتنمية السياسية ...!!
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قدمته عضو المجلس

الدكتورة زينب أبو طالب 

الشورى يدرس مقترح 
مشروع نظام الهيئة 
الوطنية للمسؤولية 

االجتماعية

وافـــق جمـــل�ض ال�ســــورى خـــالل جلـــ�ستــه العـــاديـــة الثامنـــة 
ع�سرة لل�سنــة الثالثـــة مـــن الــدورة ال�ساد�ســـة التي عقدها يوم 
الثنني املوافــق 1436/5/11هـ برئا�ســة معـايل رئي�ض املجل�ض 
ال�سيـــخ الدكـــتور عبداهلل بن حمـــمد بـــن اإبراهــيم اآل ال�ســـيـــخ, 
عـلى مالءمة درا�ســـة مقتــرح م�ســـروع نظــــام الهـيئـــة الوطنــية 
للم�سوؤولية الجتماعية املقدم من ع�سو جمل�ض ال�سورى الدكتورة 
زينب بنت مثنى اأبو طــالب ا�ستنــادًا للمـادة الثالثة والع�سرين من 

نظام جمل�ض ال�سورى.

جــــاء ذلك بعــد اأن ناقــ�ض املجــــل�ض تقــرير جلنــــة ال�ســــوؤون 
الجتماعية والأ�سرة وال�سباب, ب�ســاأن مقتـرح امل�سروع الذي تلته 

نائب رئي�ض اللجنة الدكتورة حمدة بنت خلف العنزي.

وكانت تو�سـية اللجـنة مبالءمــة درا�ســة املقــــرتح قد خ�سعت 
قبل الت�سويت عليها للمناق�سة, حــيث اأ�سار اأحد الأعـ�ساء اإلى اأن 
هناك ثــالث قــ�سايا يجـــب الرتكيز عليها هي الفقر, والبطــالــة, 
والإ�سكان, م�سددًا على اأهمية ا�سطالع القطاع اخلا�ض مب�سوؤوليته 
الجتماعية, مـت�سائـاًل عـمـا اإذا مت تـوفــري خمــطــــطات اإ�سكانية 
تــراعــي مقــدار الدخــل للفــرد؟, بحيــث تتــنا�سب الأ�سعــار مــع 

دخل الفرد.

ولفــت النظــر اإلى اأن امل�ســروعات ال�سناعية لي�ست م�سروعات 
كبرية وحتويلية ت�سهم يف توظيــف اأعــداد كبرية من اأبناء الوطن 
ومبرتبات تنا�ســب احلالــة املعي�سيــة, موؤكــدًا اأهــمية درا�سة هذا 

املقرتح لكي ينظم هذه الأمور.

واأكد ع�شــو اآخــر اأهميـــة امل�شوؤوليــة االجتمــــاعية, ومـــا يجب اأن تقدمه 
القطاعات احلكومية واخلا�شة جتاهها, م�شريًا اإلى اأن مـــا يقـــوم به القــطاع 
اخلا�س حاليًا ي�شب اأغلبه يف املجـــال اخليـــري, حيـــث من املهـــم اأن يعرف 
القطاع اخلا�س اأن هـــذا واجـــب عليــــه جتـــاه املجـــتمع, ال �شـــيما اأن هنـــاك 
�شركات كربى يف بع�س املنــــاطق لـــم تقدم �شيًئا الأبناء املنطقة, بل قد توؤدي 

اإلى �شرر على هذه املنطقة.

و�شدد الع�شو على اأهمية وجود الئحــة ُتنظم عمل امل�شوؤولية االجتماعية 
ب�شكل وا�شح, واأن يكون من �شمن قوائمها املالية وتقاريرها ما قدمته جتاه 
امل�شوؤولية االجتماعية, لكـــنه ا�شتــدرك قائاًل: قد يكون و�شع هيئة تدير كل 
القطاعات ي�شبب اإ�شكالية. وطالب بـــاأن يكون مبداأ امل�شوؤولية االجتماعية من 
�شميم عمل هذه القطاعـــات احلكوميــة واخلا�شة, وحُتا�شب من قبل اجلهة 

امل�شرفة عليها.
واأيد اأحد االأع�شــاء وجـــود مثل هــذه املظلـــة النظـــامية التــي تنـــ�شق هذه 
االأعمــال وحتــمي اجلهــات التي تقوم بها, الفتًا النظر اإلى اأن القطاع اخلا�س 
لن ينــمو اإال بـــوجـــود البيـــئة املنا�شبة لال�شتثمار, ويف املقابل فعليه م�شوؤولية 

نحو املجتمع.

المسؤولية االجتماعية يجب أن تكون من 
صميم عمل القطاعات الحكومية والخاصة
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ونوه ع�شو اآخر اإلى اأنـــه ال تـــوجد تنظيمـــات خا�شـــة للتطـــبيقات العامليــة 
مل�شاركة القطاع اخلـا�س يف امل�شوؤوليــــة االجتماعية, بل مبـــادرات ومـــدونات 
ا�شرت�شادية, مو�شـــحًا اأن اإن�شـــاء هيــئة يف هذا املجال قد ُيقيدها, وقد تكون 
�شبًبا يف قتل مثل هذه املبادرات, ال�شيـما اأن هناك تطبيقات فعلية, ومبادرات 

يف القطاع اخلا�س يف اململكة جتاه امل�شوؤولية االجتماعية.
وطالب بعدم اإن�شاء هيئة وطنية للم�شوؤولية االجتماعية بل حـــث القــــطاع 
اإيجـــاد  امل�شوؤولية االجتماعية عـــن طـــريق  القيام بدوره جتاه  اخلا�س على 
االأدوات املحفزة لهذا االأمر, وكذلك من املهـــم اأال يو�شـــع نظــام خا�س يوؤطر 

عالقة القطاع اخلا�س ودوره يف تقدمي هذه اخلدمة.

واعترب اأحــد االأع�شـــاء اأن امل�شـــوؤوليــة االجتماعــية متاأ�شــلة يف املجــــتمع 
ال�شعودي من خـالل التزامه مببداأ التكافل االجتماعي الذي يعـــد مـــن املبادئ 
االأ�شا�شية التي حث عليـــها االإ�شـــالم, م�شـــريًا اإلى اأن التنـــظيم املوؤ�شــــ�شي 
للم�شوؤولية االجتماعية لل�شركات يف اململكة الزال يف مراحـــله االأولى, لـــذلك 
فمحفزات ال�شوق للم�شوؤولية االجتماعية لل�شركات يف اململكة تـــبدو �شــعيفة, 
نتيجة لعدم االإملام الكايف من قبل املن�شاآت باأبعــــاد امل�شوؤوليـــة االجتـــماعية 

واخللط بينها وبني العمل اخلريي.
الفتًا النظر اإلى اأن القطاع اخلا�س يف العديـــد من دول العامل ي�شتفيد من 
امل�شوؤولية االجتماعية يف الت�شويق والتعريف مبنتجاته, موؤكدًا اأنه عند وجود 
تنظيم وحمفز من الدولة للم�شوؤولية االجتماعيـــة �شيـــكون مـــردوده للتنمية 

امل�شتدامة كبرًيا جدًا.

واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن اجلـــمع بيـــن االلتـــزام القانوين واالأخالقي يف 
امل�شوؤولية االجتماعية اأمر �شعب؛ مـــوؤكــــدًا اأن االلتـــزام االأخـــالقي ممــــكن 
اأن يتحول اإلى التزام قـانوين واالأمـــثلة كثـــيـرة؛ مثل اإ�شعاف امل�شابني؛ فهو 
التزام اأخالقي, ولكنه حتــول اإلى التزام قـــــانوين يف كثـــرٍي مـــن الت�شريعات, 
وهذه االأنظمة و�شعت عقوبات �شادرة على عــدم اإ�شــــعاف امل�شابني, اأما اأن 
االجتماعية  امل�شــوؤولية  كمـــو�شوع  مو�شوع  وقانوين يف  اأخالقي  التزام  يكون 
فيعني اأي�شا اأنه يجب اأن ترتتب على خمالفة هذا االلتـــزام القــانوين نتيجة 
معينة, واإذا غابت هــذه النتيجة اأو انتفت فلن نكون اأبدًا اأمام قــاعدة قانونية 

اأو التزام قانوين.
واأ�شاف: اإن من �شمــات القاعدة القانونية اإلزامية تطبيقها ووجود عقوبة 
على عدم االلتــزام بهـــا, وهذا يعني اأنه ال بد من وجود عقوبـة على عدم قيام 
ال�شركات مب�شــوؤوليتــــها االجتماعيـــة؛ وهـــذا غـــري مقـــبول, لــذلك فــــوجود 
قانون لتحفـــيز امل�شوؤوليـــة االجتـــماعية اأمر جيد, ولكن ال يف�شل وجود قانون 
اأو هيئة لفر�س هذه امل�شوؤولية وحتويلها من م�شــــوؤولية اأخالقية اأو اأدبية اإلى 

م�شوؤولية اجتماعية قانونية.

واعترب اأحـــد االأع�شاء فكــرة وجود ت�شريع يلزم ال�شركات باأداء م�شوؤوليتها 
االجتماعية يدخلنا يف دائـــرة االلـــتزام القـانوين, ويبعدنا عن دائرة االلتزام 
االأدبي اأو االأخالقي؛ موؤيدًا وجـــود نظـام يحفز وال يلزم هذه ال�شركات ويهيئ 
لها االآليات, وال�شبل, واالإمكانيات لقيــام ال�شركات مب�شوؤوليتها االجتماعية, 

الذي هو مطلب نظامي مهم.

وطالب الع�شو باأن يكـــــون �شـــمن هـــذا املطلــب النظـــامي اإيجـــاد حــوافز 
وامتيازات لهذه ال�شركات �شـــواء يف املناقـــ�شات, اأو االإعــفاءات ال�شـــريبية, 
مما يحفزها على القيام مبــ�شوؤوليتها االجتماعية, وامل�شاركة بتنمية املجتمع. 
واقرتح اأن يت�شمن املقرتح فكرة اإيجاد �شــندوق امل�شوؤولية االجتماعية, وت�شع 
هذه ال�شركات م�شاهماتها املالية م�شاركًة منها يف م�شوؤوليتها االجتماعية يف 
هذا ال�شندوق, كما اأن امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركـــات اأو ما ي�شـمى مبواطنة 
ال�شركات وتعزيز احل�س الوطني ال تاأتي بقوة اجلرب واالإلزام؛ واإمنا بالت�شجيع 
والتحفيز وتهيئة كافة ال�شبل؛ لكي ال يكـــون لهذه ال�شركات اأي عذر يف القيام 

مب�شوؤوليتها االجتماعية.
ا قانونية حتفيزية ولي�شت  كما اقرتح الع�شـــو اإيجــاد نظـــاٍم ي�شع ن�شو�شً
اإلزامية, مبينًا اأنه اإذا كان هنـــاك اإلـــزام فاإنـــه يتجـــه للجـــهات التي ينبغي 
عليها تهيئة االأر�شيــة الالزمـــة للت�شهيـــل على ال�شركات القـــيام مب�شوؤوليتها 

االجتماعية واالأدبية واالأخالقية فقط.
و�شـــتدر�س جلـــنة ال�شــــوؤون االجتـــماعــــية واالأ�شـــرة وال�شــــباب مقــــرتح 
م�شروع نظام الهيئــة الوطنــية للم�شوؤولية االجتماعية درا�شـــة �شاملة ووافية, 
ومن ثم تـعود بتقريرها ب�شـاأنه اإلى املجل�س يف جلــ�شة قادمة ملناق�شته, واتخاذ 

القرار املنا�شب. 

مشروع النظام تنظيم مؤسسي 
للمسؤولية االجتماعية
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د. سطام بن سعود لنجاوي
رئيس اللجنة الصحية

الشورى يطالب 

مستشفى العيون

بخطة إستراتيجية 

متكاملة وشاملة

دعا جمل�ض ال�سورى خالل جل�ستــه العاديـــة التا�سعـــة عـــ�سرة  
لل�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�ســـة التي عــقدها يـــوم الثـالثاء 
1436/5/12هـ برئا�سة معايل رئيــ�ض املجلـــ�ض ال�سيـــخ الدكـــتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ســـيخ م�ستــ�سفى امللك خالد 
للعيون اإلى و�سع خطة اإ�سرتاتيجية متكاملـــة و�سامــلة خلدماتها, 
وتوفري البيانات حول موؤ�سرات قيــا�ض الأداء ملخـــتلف عنا�سرها 

يف تقاريرها ال�سنوية.

وطالـــب املجلــ�ض يف قـــراره الـــذي اأ�ســـدره بعـــد اأن ا�ستـــمــع 
لوجهة نظر اللجنة ال�سحية, ب�ساأن ملحوظـــات الأعـ�ساء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�سنوي مل�ست�سفى امللك خـــالد التخـــ�س�سي للعيون 
للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئيــ�ض اللجنـــة الدكتـــور 
�سطام لنجاوي؛ امل�ست�سفى باإعادة النــظر يف جــوانب الإفادة من 

التفاقية مع جامعة جون هوبكنز.
واأكد املجل�ض اأهمية اأن يوؤخذ يف العتبار العرتاف بالتدريب 
يف امل�ست�سفى حتت اإ�سراف جامعــة جـون هوبكنز كمتطلب لإكمال 
جــــوانـــب ال�سرتاطـــات للحـــ�سول على التخــ�س�ض مـــن الـــبورد 
الأمريكي للعيون, وتوجيــه البحـــث العلمــي لتلبيـــة احتــياجات 
اململكة يف جمال البحــــوث يف امل�ســـكالت ال�سحيـــة, وتــاأكيد دور 

امل�ست�سفى كمعززة لل�سحة يف اململكة.
كما طالب املجل�س يف قراره بتكثيف حمـــالت التوعــية ال�شحية باأمرا�س 
العيون ال�شائعة والتعريف باأ�شبابها, والرتكيز يف ذلك على اأ�شـــرار ا�شتخدام 
العد�شات الال�شقة التجميلية والتجارية, ومتابعة التقدم يف ا�شتيعاب التقنية 
احلديثة, كزراعة ال�شبكة التعوي�شية, وتقييـــم مـــدى االإفـــادة منـــها ون�شـــبة 

جناحها كموؤ�شرات اأداء الإدراجها �شمن اخلدمة.

وكان الدكــتور �شطــام لنجاوي قد اأو�شح يف رد اللجنة ال�شحية على ما 
طرحه بع�س االأع�شاء من ملحوظات واآراء اأثناء مناق�شة تقرير امل�شت�شفى يف 
جل�شة �شابقة اأن اللجنة ح�شـلت على ن�شخة من اتفاقية التعاون بني م�شت�شفى 
امللك خالد التخ�ش�شي للعيــون وجامــعة جـــون هوبكنز؛ وتاأكـــيد امل�شتـــ�شفى 
اأنه يعمل يف اإطار هذه االتفاقية منذ بدئها؛ واأن اأهـــم النتـــائج املتــحققة من 
االتفاقية خالل االأعوام الثالثة املا�شية هي: اإن�شاء ق�شم اأبحـاث متخ�ش�س,  
وتدريب 159 طبيًبا وطبيبة يف تخ�ش�شات طب العيـــون, والتعليم, والتدريب, 

وال�شيطرة على قوائم االنتظار بامل�شت�شفى.

واأ�شاف: اإن ما دار يف املجـــل�س مـــن ت�شــاوؤالت وجـــد تفــاعاًل من وزارة 
ال�شحة, حيث قامت الوزارة بت�شكيل جلنة طبـــية حمايـــدة الإعـــداد تقيـــيم 
�شامل الأداء امل�شت�شفى, واتفاقية التعاون مع جامعـــة جون هوبكنز, وموؤهالت 
الكوادر الطبية العاملـــة, وطلبـــت اللجـــنة من الـــوزارة تزويدها بنتائج هذا 

التقييم لت�شمني.
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واأفاد لنجاوي اأن امل�شتـ�شفى وجامعة جون هوبكنز اأكدا للجنة ال�شحية اأن 
االأطباء املنتدبني للعمل �شمن االتفاقية جميعهم من املن�شوبني االإكلينيكيني 
للجامعة, ويتوفر لديهم التاأهيل الكايف اإكلينـيكيًا واأكادمييًا, ويتم اختيارهم 
من ِقَبل جلان م�شرتكـــة لتقيـــيم عملهـــم وخـــربتهم قبل التعاقد, م�شيفًا اأن 
لدى الهيئـــة ال�شعـــودية للتخ�شـ�شات ال�شحـــية نظــام للتحقق من �شهادات 

العاملني يف  القطاع ال�شحي.

وب�شاأن ت�شاوؤالت بع�س االأع�شـــاء عن املخـــالفات االإداريـــة, اأو امل�شــاعفات 
الطبية؛ اأفاد رئي�س اللجنة باأن هذه االأمــور يتم ا�شتق�شاوؤها من ِقـــَبل جلـــان 

التحقيق والتقييم االإدارية وجلان الهيئة ال�شرعية.

واأكد رئي�س اللجنـــة ال�شحـــية اأهمــيـــة ا�شتـــقالل م�شتــ�شــفى امللــك خالد 
التخ�شـــ�شي للعيـــون مالًيـــا واإدارًيـــا عن وزارة ال�شحـــة؛ واإ�شـــرافها على 
م�شت�شفيـــات العيـــون باملناطــــق, ومتكيــنها مـــن املـــرونـــة املاليـــة الــالزمــــة 
ال�شتقطـــاب الكـــوادر الطبيــــة املوؤهلـــة, م�شيــفًا اأن مقتــرح م�شروع املوؤ�شــ�شة 
العامة مل�شت�شفى امللك خالد التخ�ش�شي للعيون املقدم من ع�شوي املجـــل�س 

الدكتورة �شلوى الهزاع والدكتور نا�شر ال�شهراين قيد الدرا�شة.

ولفــــت النظـــر اإلى اأن التغـــــريات املتتاليـــة التي ت�شـــهدها وزارة ال�شحـــة 
حتتم على اللجنة ال�شحية الرتيث لت�شتطيع االإ�شهام ب�شكل فعّال يف �شياغة 

ال�شيا�شة العامة لل�شوؤون ال�شحية يف اململكة مبا فيها هذا املقرتح واأمثاله.

   
 واأ�شـــار الدكتـــور �شطـــام لنجـــاوي اإلى التـــو�شع يف العيـــادات اخلارجـــية 
بامل�شت�شفى يف العام املا�شي, ويف نف�س الوقت بداأت بتـــدريب الكـــادر الطـــبي 
واملوظفني على نظام امللف الطبي االإلكتــروين, وبالتـــايل تـــم خفـــ�س عـــدد 
املر�شى املراجعني للعيادات جزئًيا وموؤقــًتا, الفتـــًا اإلى اأن العمل عاد بالطاقة 

الكاملة للعيادات املو�شعة منذ انتهاء جتهيزاتها.

وحول ا�شتف�شارات بع�س االأع�شاء عن زيــادة العمليات الكربى, وتناق�س 
حاالت التنومي  بامل�شت�شفى, اأو�شح الدكتور لنــجاوي اأن امل�شتــ�شفى اأفــاد بـــاأن 
ال�شبب يعود اإلى اإجراء عمليات اليـــوم الواحـــد ملعظم احلاالت, بحـــيث يغادر 
املري�س امل�شت�شفى يف نف�س اليوم, وهذا معـــروف لــدى كل االأطباء املمار�شني 
والتخـــ�ش�شية  والع�شكــرية,  اجلامعية  امل�شت�شفيات  يف  به  ومعمول  للمهنة, 
باململكة بهدف اال�شتفادة الق�شوى من عــدد االأ�ِشـــرة خلـــدمة اأكرب عدد من 

املر�شى, اأما العمليات الكربى فمن البديهي اأن ميكث املري�س يف امل�شت�شفى 
بعدها عدة اأيام.

واأ�شاف: اإن اللجنة ال�شحية طالبت امل�شت�شفى بــو�شع مـــوؤ�شرات لنجاح 
االأداء, م�شــريًا اإلى اأن اختـــالف كـــل ق�شـــم عن االآخـــر اإدارًيا وطـــبًيا ال مينع 
اإمكانية و�شع موؤ�شرات اأداء �شمن امللف االإلكرتوين الطبي املوحـــد, وت�شمني 

نتائج ذلك يف التقارير القادمة للم�شت�شفى باإذن اهلل. 

وب�شاأن �شبب زيادة عدد قوائم االنتـــظار, ون�شــبة ف�شل العمليات؛ اأفادت 
اللجنة ال�شحية اأن امل�شت�شفى بيَّنت يف ردها على ت�شاوؤالت اللجنة اأن عمليات 
زراعة القرنية يف ازدياد رغم اأن امل�شت�شفى ت�شـــتورد القـــرنيات من البنوك 
العاملية ب�شبب النق�س حمليًا, ويتم اإجراء العمليات ح�شب ما هو متوافر من 

القرنيات, حيث مت اإلى االآن اإجراء اأكرث من 17000 عملية زرع قرنية.

واأ�شارت اللجنة اإلى اأن امل�شت�شفى ن�شرت خال�شة خرباتهـــا املرتاكمة على 
مـــدى الع�شـــرين �شنــــة االأولى على اإن�شائها, والتي مت خــاللها اإجراء ما يزيد 
الدولية,  للن�شب  مماثلة  جناح  وبن�شبة  قرنيـــة,  زراعـــة  عمليـــة   8300 على 
ا يف حاجة لعمليــة زراعة قرنية م�شجلون على  علًمًا باأن حوايل )566( مري�شً

قائمة االنتظار.

ولفتت اللجنة ال�شحية النـظر اإلى اأن مـــدة انتظار املري�س للعملية حوايل 
ثالثة اأ�شهر مقارنة بعدد )3000( مريـــ�س, يف حني اأن مدة االنتظار يف كندا 

وجنوب اأفريقيا فت�شل اإلى اأكرث من عامني«. 
د.لنجاوي: التوسع في العيادات الخارجية 

خفض عدد المراجعين للعيادات
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واأ�شار الدكتور �شطـــام لنجــاوي اإلى اأن اللجنة ال�شحية قامت مبراجعة 
القائمة البحثية املقدمة من امل�شتــ�شفى, وات�شح اأن الكثري منها ال متثل اأبحاًثا 
اأ�شيلة, ومت ن�شرها يف دوريـــات �شعيـــفة, وغــري مدرجة يف قوائم الدوريات 
على  و�شددت  ذلك؛  اإلى  امل�شت�شفى  نبهت  اللجنة  اأن  موؤكدًا  دوليًا,  املحكمة 
اأهمية حتري اجلودة البحثية, وتوجيه البحـــــث العلــــمي لتلبـــية االحتــياجات 

ال�شحية للمملكة. 

وزاد الدكتور لنجاوي اأن امل�شت�شفى لي�شت امل�شوؤولة عن امل�شح الوطني, فقد 
اأناط جمل�س ال�زراء ذلك باملجلـ�س ال�سحي ال�سع�دي، وه� اجلهة امل�س�ؤولة 

عن اإجراء امل�شوح جلميع االأمرا�س يف اململكة, ولي�س اأمرا�س العيون فقط.
ونوه رئي�س اللجنة اإلى اأن اللجان الطبية يف امل�شت�شفى متنوعة وال تخت�س 
بــاإدارة حمــددة مثل: جلــان الرتقــيات, وحقوق املوظفني, وحقوق املر�شى, 
وحتقـــيق امل�شاعفــات والوفيــات, واللجــنة التنفــيذية, والتدريب واالبتعاث.. 

اإلخ, وكثري منها موؤقــت, وجتتـمع وقت احلاجــة فــقط.
م�شريًا اإلى اأن ذلك معمول به يف كل امل�شت�شفيات عامليًا وحمليًا. وهـــناك 
عدد حمدود جدًا من املمر�شني ال�شعوديني يقّدر بن�شبة )7,5%( من العاملني 
يف جمال التمري�س, واالإجنـــازات امل�شجلـــة حتت خدمات التمري�س اأكرثها 
ال ميت للتمري�س ب�شلة. م�شيفًا يف ذات ال�شياق اأن امل�شت�شفى اأجـــابت باأن 
�شعـودة وظائف التمري�س ت�شكل مع�شلة تواجهها كل القطاعـــات ال�شحية يف 

اململكة, اإال اأنها تتعاون مع كليات التمري�س يف اجلامعات واملعاهد.
ولفت رئي�س اللجنة ال�شحـــية اإلى اأنـــه بالرغـــم من دعـــم الــخريجني يف 
جمال التمري�س بالتدريب؛ واإتاحة الفر�شة لهم ملوا�شلة الدرا�شة؛ والتوظيف 
طوال العام اإال اأن وجود ال�شلم ال�شحي اجلديد املوحد يف جميع امل�شت�شفيات 
احلكومية جعل املمر�شني واملمر�شات يف�شلـون امل�شتــ�شفيات العامة واملراكز 

ال�شحية؛ الأنهم يرون ذلك اأن�شب لهم من وجهة نظرهم وبنف�س املميزات.
واأو�شح لنجاوي اأن امل�شت�شفى اأفادت بـــاأن اأغلــب الوظـــائف التي ي�شـغلها 
غري ال�شعوديني يف امل�شت�شفى؛ هي: عـــمال مغ�شلـــة, وعــمال م�شـتودع, وناقل 

التخدير,  وم�شاعدون يف  وم�شاعـــدو ح�شانـــة,  لالأدويـــة,  وناقـــل  للمر�شى, 
اململكة  �شعودتها يف م�شت�شفيات  الوظائف ي�شعـــب  و�شكرتارية طبية. وهذه 
قاطبة رغم اجلهود املتوا�شلة ال�شتقـــطاب الكوادر ال�شعودية للعمل بها؛ وال 
تزال �شعة ق�شم الطوارئ اأقل من املطلوب, اإذ اأن امل�شاحة املخ�ش�شة للق�شم 

ا.  ال ت�شتوعب اأكرث من )11( مري�شً
واأ�شاف: بالنظر اإلى اأن امل�شت�شـــفى تخ�شــ�شي يف اأمـــرا�س العيون, فاإن 
امل�شت�شفى قد اأو�شحت اأن عــدد الغـــرف كـــاف ال�شتيــعاب املـــر�شى يف هذا 
التخ�ش�س وعند احلاجة �شتتم زيــادة الغـــرف, م�شيـــرًا اإلى اأن امل�شتـــ�شفى 
اأكدت باأنها ملتزمة التزاًما كاماًل باأنظمة وزارة ال�شحة يف التعامل مع  قد 

النفايات الطبية وحتت اإ�شراف مبا�شر من الوزارة. 
اأنها تتم  اأو�شـــح الدكتــور لنجاوي  وبالن�شبــة لتحـــديد مواعـــيد املر�شى 
اإلكرتونًيا وباالت�شال املبا�شر باملر�شى, ويتم اإر�شال ر�شــالة للـمري�س بذلك, 
ونظًرا الأن التحقق من هذا االأمــر ي�شتــدعي االطـــالع على ملفــات املر�شى, 
واالت�شال املبا�شر بهم للتحقق مما يخرج عن نطاق عمل اللجنة, فقد رفعت 
اللجنة ال�شحية هذا االأمر لوزارة ال�شحة, واأُدرج �شمن اأعمال جلنة التقييم 

التي �شكلتها الوزارة للتحقق, ومن ثم اإفادة اللجنة بالنتائج.

واأكـــد رئيـــ�س اللجنـــة اأنه ال زالــت هنــاك ت�شاوؤالت عن اأ�شباب ا�شتمرار 
اأن  مـــو�شحًا  ذلك؟؛  دوافــع  وعــن  بامل�شت�شفى  والعاملني  االأطباء  ا�شتقاالت 
امل�شت�شفى افادت باأن انتقال االأطباء للعمل من جهــة طبـــية اإلى اأخـــرى داخل 
اململكة هو نهج مالحظ موؤخرًا, ومت نقا�س اأ�شبابــه عدة مرات, حيث لوحظ 
ذلك ب�شكل وا�شح يف القطاعات ال�شحية املختلفة باململكة, حيث يتجه بع�س 
االأطباء للقطاع اخلا�س؛ اأو برامج الت�شغيل الــذاتي طلبًا للمميزات االإ�شافية 
التي  للم�شــت�شفيات  الطــبي اجلـــديد  الوظيفي  الكادر  �شلم  التي ال توجد يف 
طبق عليها, الذي اأدى اإلى جتميد رواتب وترقيات االأطـــباء ال�شـــعوديني واإلغاء 
البدالت املوجودة يف بع�س القطاعات االأخرى مـــما اأثـــر على جـــميع االأطباء 
ال�شعوديني؛ مو�شحًا اأنه بالرغم من االأثر ال�شــلبي للكــادر ال�شحي اجلديد 
على امل�شت�شفى فقد ان�شم �شتة ع�شر طبيـــب عيــون �شعودي خالل ال�شنوات 

االأربع املا�شية, كذلك ان�شم عدد من املوظفني االإداريني للم�شت�شفى. 
اململكة  يف  للعيـــون  تخـــ�ش�شية  م�شت�شفيات  اأربع  باإن�شاء  املطالبة  وحول 
والتاأكيد على وزارة ال�شحة بذلك, قال رئي�س اللجنة ال�شـــحية: اإن امل�شت�شفى 
للتـــو�شع يف اخلدمات  ال�شحـــة  لـــوزارة  رفعـــه  االقرتاح مت  باأن هذا  اأفادت 
التخ�ش�شية للعيون, وعالج املر�شى يف خمتلف مناطق اململكة, م�شريًا اإلى 
اأن جمل�س الوزراء اأقر اإن�شاء هيئة عامة للم�شت�شفيات التخ�ش�شية واملرجعية 
لتلم�س االحتياج للتو�شع وتوفـــري اخلـــدمات املطلوبة, ومن ثم مت اإدراج ذلك 

�شمن خدمات املدن الطبية اخلم�س املقرة يف مناطق اململكة املختلفة.

أبحاث المستشفى تم نشرها في
دوريات ضعيفة وغير مدرجة في
قوائم الدوريات المحكمة دوليًا

اللجنة الصحية تدرس مقترحًا بتحويل 
المستشفى إلى مؤسسة عامة
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اإن �سيا�سة قادة هذه البالد منذ تاأ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز - طّيب اهلل ثراه - جعلتها يف مقدمة الدول املوؤثرة يف العامل 
�سيا�سيًا واقت�ساديًا, من خالل ال�سيا�سة التي انتهجتها على امل�ستويني الداخلي والدويل, التي متّثل التوازن يف التعامل مع الق�سايا 

املختلفة املحلية والإقليمية والدولية, يف نظرة ثاقبة للتعامل مع تلك املواقف بحكمة واّتزان.
وكانت الإجنازات تلو الإجنازات يف جميع مناحي احلياة واأن�سطتها التعليمية والثقافية والجتماعية؛ اإذ اأ�سهمت ب�سكل ملحوظ 
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف اململكة, واإيجاد بيئة تنموية متوازنة يف مناطق اململكة املختلفة, وحّققت للمواطن رفاهية العي�ض 

الكرمي, وامل�ستوى احل�ساري املن�سود, وو�سعت اململكة يف م�ساّف الدول املتقدمة ح�ساريًا وثقافيًا على م�ستوى العامل.
وتتمّيز املدة احلالية من عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- بالعناية الفائقة بال�سيا�سة 
الداخلية, واهتماماته مبعاناة املواطنني؛ لذلك جاءت جميع قراراته و�سيا�ساته يف م�سلحة الوطن واملواطن, ومن اأهّمها الإ�سكان؛ 
اإذ قال حفظه اهلل: »وبالن�سبة لالإ�سكان فاإننا عازمون بحول اهلل وقوته على و�سع احللول العملية العاجلة التي تكفل توفري ال�سكن 
املالئم للمواطن«. كما اأّكد –اأّيده اهلل– يف �سيا�سته الداخلية الثوابت الإ�سالمية اخلال�سة, التي قامت عليها اململكة منذ تاأ�سي�سها 
اأ�ّس�ض امللك عبدالعزيز -رحمه  اآل �سعود - طيب اهلل ثراه- فقال -حفظه اهلل-: »لقد  على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اهلل- واأبناء هذه البالد دعائم هذه الدولة, وحّققوا وحدتها على هدٍي من التم�سك بال�سرع احلنيف, واّتباع �سنة خري املر�سلني 
�سلى اهلل عليه و�سلم, وخالل العقود التي تلت مرحلة التاأ�سي�ض اإلى عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
-رحمه اهلل- ودولتكم - وهلل احلمد واملنة- ت�سري على خطى النمو والتطور بكّل ثبات, مع التم�سك بعقيدتها ال�سافية, واملحافظة 

على اأ�سالة هذا املجتمع وثوابته«. 
اأو�سح يف كلمته -حفظه اهلل-  اإذ مّت ا�ستقطابهم لتويّل قيادة الدولة. كما  –حفظه اهلل- ال�سباب؛  اأولى اهتماماته  وكان من 
دعم  خالل  من  والتعليمية  العلمية  اأحوالهم  حت�سني  يف  الأكيدة  والرغبة  كثب,  من  اأحوالهم  ودرا�سة  ال�سباب,  احتياجات  تلّم�ض 
والت�سالت,  املعلومات  جمال  يف  التقنية  الثورة  ومالحقة  كافة,  مب�ستوياته  التعليم  دعم  خالل  من  فيهم  وال�ستثمار  م�سريتهم 
وحتقيق تنمية ب�سرية متوازنة, ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتاأهيل لتلبية متطلبات القت�ساد الوطني با�ستغالل اخلري 
اإلى جعل املوارد الب�سرية  الذي اأوجدته عائدات الرثوة النفطية, حتى اإن الإ�سرتاتيجية احلالية ل�سيا�سة احلكومة هي ال�سعي 
ى  ال�سعودية عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف اإك�ساب القت�ساد ال�سعودي ميزًة تناف�سيًة, والهدف منها ا�ستغالل املوارد املتاحة بكفاءة عالية ُتنمَّ

من خاللها البدائل التي ت�سمن ال�ستمرارية لنمو اقت�سادنا وحت�ّسنه دعمًا لأجيالنا املقبلة.
ال�سامية والوا�سحة  املواطن يف مناحي احلياة كافًة, وبرز ذلك جليًا من خالل كلماته  -اأّيده اهلل- حقوق  كما �سمل اهتمامه 
ب�سرورة الهتمام بالوطن واملواطن, ومن خالل توجيهاته الوزراء والأمراء بالعمل على رعاية م�سالح املواطنني, وجعل ذلك من 
اأولويات اأعمالهم, وكذلك احلفاظ على املنجزات واملكت�سبات, وال�ستمرار يف م�سرية التنمية, اللذان يتطّلبان الإخال�ض يف العمل, 
وبذل اجلهد والتفاين يف دعم م�سرية التنمية, والوقوف يف وجه الف�ساد, والإقبال على ما ا�ستخلفنا اهلل فيه يف هذه احلياة, وعمارة 
وتغليب  الدولة,  ر�سمتها  التي  املخططات  الإ�سالحية ح�سب  والت�سريعات  والأنظمة  والآليات  والنهو�ض باخلطط  الأر�ض باخلري, 
جهد  بكّل  العمل  نوا�سل  واأن  الوطن,  مقّدرات  على حماية  نعمل  اأن  جميعًا  علينا  كذلك  وينبغي  م�سلحة,  كّل  فوق  الوطن  م�سلحة 
ومثابرة للرقّي بهذا الوطن, وحماية مكت�سباته, واحلفاظ على اأمنه؛ لأن اأمن الوطن اأ�سبح هاج�سًا يوميًا لقادتنا بف�سل اهلل, ثم 
بف�سل اخلطط املحكمة التي ُو�سعت وُتو�سع الآن؛ فقد قال والدنا خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه 
اهلل -: » اإن الأمن نعمة عظيمة, وهو الأ�سا�ض يف رخاء ال�سعوب وا�ستقرارها, وعلى الدوام اأظهر املواطن ال�سعودي ا�ست�سعارًا كبريًا 
للم�سوؤولية, و�سّكل مع قيادته وحكومته �سدًا منيعًا اأمام احلاقدين والطامعني, واأف�سل - بعد توفيق اهلل- الكثري من املخططات التي 
ت�ستهدف الوطن يف �سبابه ومقدراته. ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكّل من يقيم على اأر�سنا: اإن الأمن م�سوؤولية اجلميع, ولن ن�سمح لأحد 

اأن يعبث باأمننا وا�ستقرارنا«.
لقد رّكز -حفظه اهلل- على اأهم �سيء, الذي من خالله تتدفق ينابيع احلياة, األ وهو الأمن, الذي من خالله ن�ستطيع اأن نبني 
ونعمل, وننّوع م�سادر الدخل, ونرفع م�ستوى املعي�سة للمواطنني, ونعّزز العالقات القت�سادية مع الآخرين, والق�ساء على البطالة 
والفقر, اإ�سافًة اإلى عدد اآخر من الق�سايا, التي تن�سجم مع الروؤية الوا�سحة للتنمية والتطوير, وهذا الأمر ل يتحّقق ب�سكل حقيقي 
من دون اأمن يعّززه ويحميه. كما اأعطى -حفظه اهلل- اإ�سارة الهتمام بالعمل والتطوير والبناء باإر�ساء قواعد الإدارة احلكومية 
ال�سليمة, وبناء املوؤ�س�سات التنظيمية واملالية والإدارية واملرافق والدوائر احلكومية التي تتولى الإ�سراف على تنفيذ م�سروعات 

التنمية بروح امل�سوؤولية.
ويف اإطار هذه الكلمة املهمة لبد من الوقوف بكّل �سفافية و�سدق اأمام الروؤية الهادفة التي ت�سري عليها قيادتنا الر�سيدة نحو 
الإ�سالح القت�سادي والجتماعي والإداري, التي بداأها خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- منذ اأن 
توّلى احلكم؛ فبتوجيهاته احلكيمة زاد �سعور املواطن مبكانته, واطماأّن على م�ستقبله املن�سود؛ اإذ قال اأّيده اهلل: » لقد و�سعت ن�سب 
عيني موا�سلة العمل على الأ�س�ض الثابتة التي قامت عليها هذه البالد املباركة منذ توحيدها؛ مت�ّسكًا بال�سريعة الإ�سالمية الغراء, 
وحفاظًا على وحدة البالد وتثبيت اأمنها وا�ستقرارها, وعماًل على موا�سلة البناء واإكمال ما اأ�ّس�سه من �سبقونا من ملوك هذه البالد 
رحمهم اهلل, وذلك بال�سعي املتوا�سل نحو التنمية ال�ساملة املتكاملة واملتوازنة يف مناطق اململكة كافًة, والعدالة جلميع املواطنني, 

واإتاحة املجال لهم لتحقيق تطلعاتهم واأمانيهم امل�سروعة يف اإطار نظم الدولة واإجراءاتها«.
اإن ما اأجريتموه -والدنا خادم احلرمني ال�سريفني- من تعديالت يف املنا�سب العليا والإدارية كان عنوانًا لالإ�سالح وال�ستقرار؛ بهدف 

اإحداث التوازن بني التغيري و�سمان ال�ستقرار يف الوقت ذاته, وهذا الأمر يدّل على ُبعد نظركم وا�ست�سرافكم م�ستقباًل زاهرًا لبلدنا.
ن�ساأل اهلل اأن يدمي الرخاء والطماأنينة يف بالدنا, واأن يحفظ قادتنا وولة اأمورنا؛ اإنه ويّل ذلك, والقادر عليه.

اأ.د جربيل بن ح�سن العري�سي
ع�سو جمل�ض ال�سورى

المستقبل الواعد في سياسة المملكة
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أ. محمد المطيري
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الشورى يؤكد

ضرورة بناء نظام 

إلكتروني يمنع دخول 

الحجاج غير النظاميـين

اأكد جملـــ�ض ال�ســـورى �سرورة اأن تقــوم وزارة احلج ببناء نظام 

اإلكرتوين مينع دخول احلجاج غري النظـــاميـني وو�ســـائط النــقل 

غري النظامية بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ض.

وطالب املجل�ض يف قــراره الــذي اأ�ســــدره يف جـــل�سته العــــادية 

الثانية ع�سرة لل�سنــــة الثالـــثة من الـدورة ال�ساد�سة التي عقدها 

يوم الثنني 1436/4/20هـ, برئا�ســة معايل نائب رئي�ض املجل�ض 

الدكتور حممد بن اأمـــني اجلــفري, وزارة احلــج مبراجعة الو�سع 

التنظيمي ملكاتب �سوؤون احلج؛ للمحافظـــة عـــلى حقـــوق جمـــيع 

الأطراف املتعاقدة مع هذه املكاتب يف اأن�سطتها الت�سغيلية.

ودعا املجل�ض وزارة احلــج اإلى اعتماد بند م�ستقل يف ميزانيتها 

خـــا�ض بربامـــج التوظـــيف املو�ســـمي, وامل�ســـارعـــة يف حتـــديث 

الأنظمة واللوائح املتعلقة بخدمــات احلجـــــاج واملعتـــمرين, كـــما 

املقد�سة,  امل�ساعر  للم�ساة بني  اإن�سـاء م�سارات  بالتو�سع يف  طالبها 

ومنع اختالط حركــــة امل�ســـاة باملركـــبات، وتزويد هذه امل�سارات 

باخلدمات الالزمة.

اأكــد املجل�ض على قــراره ال�ســابق الـــذي ينـــ�ض عــــلى :  كما 

الإ�ســـراع يف تطبــيق م�سروع امل�ســـار الإلكـرتوين اخلا�ض بخدمات 

حجاج اخلارج.

وكان املجلــ�ض قـــد ا�ستمـــع لوجهـــة نظر جلنة احلج والإ�سكان 

واخلدمـــات, بــ�ســاأن ملحـــوظات الأعـــ�ساء واآرائهم جتاه التقرير 

ال�سنـــوي لوزارة احلــج للعــام املايل 1434/1433هـ , تالها رئي�ض 

اللجنة الأ�ستاذ حممد بن داخــل املطريي حيــث اأو�سح اأن اللجنة 

حثت وزارة احلج على الإ�سراع يف مراجـــعة وحتــديث الأنظـــمة 

التي ت�سرف على تطبيقها؛ حيــث اإن بع�سها قـــدمي جـــًدا, ومــ�سى 

عليه عدة عقود دون مراجعة اأو حتديث.

التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين 
المشاعر ومنع اختالط حركتهم بالمركبات
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وفيما يت�شل بت�شهيل اإجــراءات و�شـول احلجاج, قال املطريي: اإن اللجنة 
راأت التاأكيـــد عـلى البـــند )اأواًل( من قـــرار املجـــل�س ذي الــــرقم )70/138( 
والتاريــــخ 1432/1/28هـ املت�شمــــن: »االإ�شـــراع يف تطـــبيق م�شـــروع املــ�شار 

االإلكرتوين اخلا�س بخدمات حجاج اخلارج«.

واأو�شـــح رئيـــ�س اللجنـــة اأن بعثات احلج قد مت تعديل ا�شمها اإلى )مكاتب 
�شوؤون احلج(, واأناطت بها دولهــا م�شوؤوليـــة االإعــداد واملتابعــة ل�شوؤون حجاج 
بالدهم, ويقوم م�شوؤولو وزارة احلج باالجتماع مع وفود بعثات احلج الر�شمية 
املمثلة لدولهم, والنقا�س معهم ب�شكل مف�شل ودقيق لكافة عنا�شر اخلدمات 
املقدمة حلجاج بلدانهم خالل مو�شـــم احلـــج, م�شيفًا اأن هذه املكاتب تتولى 
مهام ت�شغيلية باحلج؛ مثل: ال�شكن, واالإعا�شة باالإ�شـــافة اإلى اإبـــرام العـــقود 

ولي�س لها اأي مركز قانوين, اأو تنظيم يحمي حقوق االأطراف املتعاقدة.

واأكد املطريي اأن تو�شية اللجنــة تعكـــ�س املعالـجة النظامية لهذه الق�شية, 
ولي�س من ال�سروري وج�د الرتباط الإداري لهـذه املكاتب ب�زارة احلج، لتتم 

مراجعة اأدائها واقــرتاح ما تـــراه ال�زارة من �سروط للتعامل معها، م�سريًا 
اإلى اأن التو�شية تدعو اإلى املحافظـــة على حقـــوق جمــيع االأطراف املتعاقدة 
مع هذه املكاتب يف اأن�شطتها الت�شغيـلية ذات ال�شــلة بخدمة احلــــجاج؛ من 
خالل ا�سرتاط �س�ابط وا�سحة يف عــمل هذه املكاتب اإذا رغبت يف ممار�سة 

ن�شاطها الذي يخ�شع الإ�شراف الوزارة.

واأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن برنـــامج نقـــل احلجــاج يحـظى باالهتمام من 
وزارة احلج, وي�شهد تو�شًعا يف تطبيق النقل بوا�شطـة قطـــار املـ�شاعر, وهناك 
اجتماعات تن�شيقية م�شتمرة بهـــذا اخلـــ�شو�س, مـــوؤكدًا ا�شتــمرار اللجنة يف 

متابعة املو�شوع يف التقارير القادمة لوزارة احلج.

المطيري: مكاتب شؤون الحج
بال مركز قانوني أو تنظيم يحمي

حقوق األطراف المتعاقدة



مداوالت القبة

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه 24

17 عامًا على رئاسة 
األرصاد وحماية البيئة00 

والمملكة ما تزال في 
مراكز متأخرة في 

القانون البيئي الدولي
اأجـــمع عــدد مـــن اأعـــ�ساء جمل�ض ال�سورى على اأهمية اأن تقوم 
الرئا�سة العامة لالأر�ســاد وحمايـــة البيئـــة بدور اأكرب يف حماية 
البيئة, والتوعية البيئيــة, واأكدوا �سرورة وجود اأنظمة حمطات 
الر�سد البيئي الثابتـــة ذات الكفـــاءات العامليـة يف املدن, وطالب 

بع�ض الأع�ساء باإن�ساء وزارة للبيئة.

جاء ذلك خالل مناق�ســـة جمـــل�ض ال�سورى يف جل�سته العادية 
ال�سابعة ع�سرة لل�سنة الثالثة من الـــدورة ال�ساد�ســـة, التي عـقدها 
يوم الثالثاء 1436/5/5هـ, برئا�ســة معايل رئي�ض املجل�ض ال�سيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيــم اآل ال�سيـخ, تقرير جلنة 
املياه والزراعة والبيئة, ب�ساأن التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة 
لالأر�ساد وحماية البيئة للعام املايل 1435/1434هـ, الــذي تـاله 

نائب رئي�ض اللجنة الدكتور عطااهلل بن اأحمد اأبو ح�سن.

وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�شياتها للمناق�شة؛ اأكد اأحد االأع�شاء اأهمية 
وعطاًء  حيوية  اأكرث  بدور  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  الرئا�شة  تقوم  اأن 
اإلى اأن املدن ال�شعودية ال تزال تعاين من بيئة غري �شحية  وفاعليًة, م�شريًا 

وغري �شليمة.

اأنواعها متناثرة يف املدن؛ اإ�شافة اإلى  ولفت النظر اإلى اأن امل�شانع بكل 
ال�شيارات التي ال تلتزم باملوا�شفات املرورية, فالعوادم التي تخرج منها تفرز 
بيئة غري �شليمة, مما ت�شبب يف زيادة االأ�شرار البيئية, واالأمرا�س ال�شدرية, 

والربو, واالأمرا�س االأخرى.

واأ�شاف الع�شو: اإن الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة مل تفعل �شيًئا 
الطق�س  ا�شت�شعار  ورادارات  تكتمل,  العاملية مل  الر�شد  فاأنظمة  ذلك؛  جتاه 
املتطورة مل توؤمن, ومل تربط اآلًيا مبراكز الرقابة الفعلية املوجودة يف املدن. 
م�شريًا اإلى اأن اململـــكة حتـــتل مراكـــز متاأخرة يف القانون البيئي على م�شتوى 
العامل, على الرغم من م�شي اأكرث من )17( عـــاًما على اإن�شـــاء الرئا�شـــة 

العامة لالأر�شاد وحماية البيئة. 

العامة  الرئا�شة  للتعاون بني  اإلى عدم وجود عمل جدي  اآخر  ونبه ع�شو 
لالأر�شاد وحماية البيئة مع البلديات والدفاع املدين, ووزارة التجارة, ووزارة 
املياه, موؤكدًا احلاجة اإلى مثل هذا التعاون الإيجاد حل جذري مل�شكلة وجود 

امل�شانع الع�شوائية يف املدن.
من جهته اأكد اأحد االأع�شـــاء اأهمية وجود اأنظمة حمطات الر�شد البيئي 
الثابتة يف املدن ذات الكـــفاءات العامليـــة, وربطها مبراكز التحكم, اأ�شوًة مبا 

هو معمول به عامليًا.

المدن السعودية ال تزال تعاني
من بيئة غير صحية وغير سليمة

د. عطااهلل بن أحمد أبو حسن
نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة
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وراأى اأحد االأع�شاء اأن التقدم الكبري الذي حققته اململكة يف االأداء البيئي 
البيئي,  االأداء  اإلى حت�شن حقيقي يف  بال�شرورة  يعود  ال  االأخري  التقرير  يف 
بقدر ما قد يرجع اإلى ا�شتبعاد بع�س املتغريات التي كانت توؤثر �شلًبا على اأداء 
اإلى طبيعة  بالنظر  الغابات  ا�شتدامة  موؤ�شر  البيئي, مثل:  املجال  اململكة يف 

اململكة �شبه ال�شحراوية.
ولفت ع�شو اآخر اإلى اأننا ما زلنا يف بداية الطريق بالن�شبة لالأداء البيئي, 
وما زال ينتظرنا الكثري من اجلهود ملوا�شلة ال�شعود يف �شلم ترتيب الدول 

مبا يليق مبكانة اململكة الدينية, والعلمية, وال�شيا�شية, واالقت�شادية.

واعترب اآخر اأن ثمة وقفات وت�شاوؤالت حول اإجابات مندوبي الرئا�شة على 
“توقفت  يقولون  فاملندوبون  والبيئة,  والزراعة  املياه  اأع�شاء جلنة  ت�شاوؤالت 
م�شروعات كثرية؛ الأنها فرتة انتقال بني رئا�شتني”, وهنا ت�شاءل الع�شو عن 
العمل املوؤ�ش�شي يف الرئا�شة. واأ�شار اإلى اإفادة املندوبني باأن عدد االأخ�شائيني 
البيئيني يف اأرامكو اأكرث من املوجودين يف الرئا�شة, وهنا عاد الع�شو للت�شاوؤل 
جتربة  من  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  الرئا�شة  ا�شتفادة  عدم  عن 

واإمكانات �شركة اأرامكو. 

كما اأ�شـــار الع�شــو اإلى ما قالـــه املــندوبون: باأن الرئا�شة و�شعت مقايي�س 
ومعايري مل ت�شتطع تطبيقها على جهات مثل اأرامكو, وقال ع�شو املجل�س: اأال 

يدل هذا على ال�شعف ال�شديد الذي تعاين منه الرئا�شة يف اأداء عملها؟.
واقرتح الع�شو دمج جميع اجلهــات املعنيــة بالبيئـــة يف جهاز واحد على 
م�شتوى وزارة, واإعطــاء هذه الـــوزارة كامـــل ال�شــالحيات للقـــيام مبهامها 

توحيًدا للجهود, وتالفًيا لالزدواجية يف العمل.

كما اقرتح الع�شو تفعــيل الفقـــرة رابًعا مـــن قـــرار جمـــل�س ال�شــورى رقم 
)37/37( وتاريخ 1432/7/3هـ, والتي تنـــ�س على مراجعـــة النظـــام العام 
للبيئة والئحته التنفيذية على �شوء امل�شتـــجدات, اإ�شافـة اإلى بذل املزيد من 
اجلهود يف �شبيل اإجــراء الدرا�شـــات البيئيـــة املتعمقـــة التي ت�شخ�س الواقع, 

وت�شت�شرف امل�شتقبل, وتقدم العالج للم�شكالت البيئية.

وطــالب عــ�شو اآخـــر باأن تنـــظم الرئا�شـــة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة 
حمالت التوعية البيئية؛ بهدف زيادة وعي املراأة بالقــ�شايا البيئيـــة, وتفــعيل 
دورها يف املحافظة على البيئــة, وحمايتها من التلــوث وا�شتدامتـــها, وذلك 
اإمياًنا منها بالدور املحــوري الذي تقــوم به املراأة يف اإعداد وتاأهيل االأجيال 
القادمــة؛ لبنــاء االجتاهـــات االإيجـــابية, وت�شـكيل ال�شلوك البيئي االإيجابي 

اقتراح بدمج جميع الجهات المعنية
بالبيئة في وزارة
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لديـهم, ما ي�شهــم يف دعـــم القــيم البيئية, وتعزيز انت�شارهـــا, موؤكـــدًا اأهمية 
تكري�س جميع املوارد واالإمكانات للت�شدي للم�شكـــالت البيئـــية التي تتزايد 
مع تزايد اأن�شطتنا وتطور ح�شارتنا؛ مبينًا يف ذات ال�شياق اأن املراأة عن�شر 
اأ�شا�س يف املجتمع, وعن�شر اأ�شــــا�س وفاعـــل يف الق�شايا البيئية, واإ�شراكها 
يف العمـــل البيـــئي جـــزء ال يتجــزاأ من احلل؛ ال�شتـــــدامة جمتمعاتنا بيئًيا, 

واقت�شادًيا, واجتماعًيا.

البيئي,  للتعليم  وطـــنية  ا�شتـــراتيجية  و�شع  �شرورة  االأع�شاء  اأحد  واأيد 
م�شريًا اإلى اأن ذلك جانب حيوي مهم جًدا, مفـــقود يف تعلـــيمنا, وثقافتنا, 
يحلق  ال  وثقايف  معـــريف  طائر  جناحا  والتعليم  فاالإعالم  العلمية,  وحياتنا 
باأحدهما دون االآخر, والتقرير اأغفــــل ذلك, رغم اأنه كــــان جديًرا بتو�شية 

من قبل اللجنة.

واعترب ع�شو اآخر اأن االأمرا�س واالأوبئة التي تف�شت يف ال�شنوات االأخرية 
يف اململكة, مل تاأت من فراغ, م�شريًا اإلى اأن االإهمال البيئي اإعالمًيا, وتعليمًيا, 
وتنظيمًيا وراء ظهور بع�س تلك االأوبئة اأو تفاقمها, وقد كانت الظروف البيئية 
يف اململكة مناخًيا و�شكانًيا اأجدر من اأي دولـة اأخرى برفع احلماية البيئية, بل 
بتحويل الرئا�شة اإلى وزارة �شاملة للبيئـــة, ُتنهي اأ�شكال االزدواج, و�شرورات 

التن�شيق بني تلك اجلهات.

وراأى اأحد االأع�شاء اأن الرئـــا�شة تتــــاأخر يف توفري معلــــومات الطـــــق�س 
للمملكة, معتربًا اأن الهواة يقومون بتوفري معلومات ذات موثوقية عالية جًدا, 
ومفيدة يف ر�شد كثري من الظواهر املناخية واجلويـــة, قبل بيانات الرئـــا�شة 
املتاأخرة عن بيانات الهواة الذين ال ميتلكون ما متتلكه الرئا�شة من اإمكانات.

وتابع ع�شو اآخــر اأن البيــانات التف�شيليـة للمناخ دائًما ما تكون �شرورية 
لكثرٍي من برامج املحاكاة التي تطــبق �شـــواء يف اأعــمال الت�شـــميم البــيئي, اأو 
اأعمال الطاقة املتجددة, كمعرفة الرياح واالإ�شعاع ال�شم�شي, ودرجة احلرارة 
ب�شكل تف�شيلي, م�شيفًا اأننا ال جنـــد يف اأي موقع من مـــواقع الرئا�شــــة اأي 
معلومات عن ال�شنة املثالية )النموذجيـــة( لبيانـــات الطق�س وبيانات املناخ. 
مطالبًا يف ذات ال�شياق اللجنة باأن تو�شي الرئا�شــــة بتوفيـــر هـــذه البيــانات 
ل�شرورتها؛ الأن اململكــــة على عتـــبة الدخول اإلى العـــمل يف نطاق الطاقات 
املتجددة وتوليدها, وكــذلك يف التحــ�شني البيئي للبيئــة العمرانية لتتواءم مع 
البيئة املناخية, وتقلل ا�شتهالك الطاقة وتوفري موارد الطاقة غري املتجددة.

وراأى اآخر اأن الرئا�شـــة العامــة لالأر�شاد وحمايـــة البيئـة ال حتدث اأثًرا, 
فنحن ال نعرف اأين هي املخرجـــات املرتتبـــة على هذه املدخالت التي تقــوم 
بها, فـ�شاًل عــن االأثــر الــذي حتدثـه, واملجتمع رمبا يعرف دور الرئا�شة فيما 

يتعلق باالأر�شاد والتنبوؤ بنزول االأمطار فقط.
واأ�شاف اأحـــد االأع�شـــاء اأن هـــناك منـــ�شط رئي�س ي�شكــل ما ال يقل عن 
ن�شف العمل البيئي, وهو اجلزء املتعلق بال�شحة وال�شالمــة البيئـــية, قائاًل: 
اإن الرئا�شة العامة لالأر�شــاد وحـــماية البيـــئة اكتـــفت باإيكال هذا اإلى جهة 
ما, ونحن نفتقد اأعمااًل رئي�شة متعلقة بال�شحة وال�شـــالمة البيئية, وال�شحة 
املهنية, كما ال جند اأثًرا للبعد االقت�شادي, رغــم اأنه اأ�شبح من ثمار االهتمام 
بالبيئة, مطــالبًا بتكلـيف جهـة علميـة حمايـدة, لتقييم اأداء الرئا�شة, ومعرفة 

اأ�شباب عدم حتقيقها الأهدافها املن�شودة, واالأثر املطلوب منها.

والحـــــظ اآخــر اأن الرئـــا�شـــة العامـــة لالأر�شــاد وحمـــاية البيئـــة لـــم تبد 
من خالل تقريرها اهتماًما وا�شًحا ب�شاأن تاأهيل وتدريب من�شوبيها, م�شيفًا 
اأن الرئا�شة مل ت�شتطع حتقيق امل�شتهدف من اأعداد املبتعثني الذيـــن ال يزيد 
عددهم على ع�شــرة موظـــــفني خــالل ال�شنوات االأربع من اخلطة التا�شعـــة, 
كما اأنها مل تر�شد �شـــوى مبلغ )3.5( مليون ريـال للتاأهيل والتدريب, وترغب 
يف زيادة هذا البند لي�شل اإلى )8.5( مليون ريـال, ويف كلتا احلالتني فهذه 

املبالغ ال تكفي لتحقيق النمو املهني للعاملني بالرئا�شة.

ويف نهاية املناقــ�شة وافــق املجــل�س على منــح جلنة املياه والزراعة والبيئة 
مزيدًا من الوقت لدرا�شة ما طـــرحه االأعـــ�شاء من اآراء ومقرتحات والعودة 

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

بيانات الرئاسة متأخرة عن الهواة الذين
ال يمتلكون ما تمتلكه من إمكانات
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د. ناصر بن راجح الشهراني
رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

مطالبة هيئة الرقابة 

والتحقيق بسرعة

االنتهاء من دراسة 

مشروع نظام مكافحة 

إساءة استخدام السلطة

دعا جملــــ�ض ال�ســـورى هيئــــة الرقـــابة والتحقـــيق بالتن�سيق 
مع اجلهات املعنيـة اإلى �سرعـــة النتهاء من درا�ســة م�ســروع نظام 

مكافحة اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.
و�سدد املجل�ض على اأهميـــة تعزيـــز الهيئــة دورها الرقابي؛ من 
خالل تكثيف التن�سيق والتعاون مع وحدات املتابعة يف الأجهزة 

احلكومية, وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
وطــــالب املجلـــ�ض الـــوزارات, واملوؤ�س�ســـات, والهيئات احلكومية 
امل�سمولــــة برقابـــة الهيئـــة بالـــرد على ملحوظات وا�ستف�سارات 
الهيـــئة يف مـــدة زمنيـــة ل تتجاوز �ســهًرا من تاريــخ تلقي اجلهة 

طلب الهيئة.

جاء ذلك يف القـــرار الذي اأ�ســـدره املجلـــ�ض خـــالل جل�ســــته 
العادية اخلام�سة ع�سرة لل�سنة الثالثة من الـدورة ال�ساد�سة التي 
عقدها يوم الثالثـــاء املوافـــق 1436/4/28هـ, برئا�ســة معـــايل 

نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري.

وطــــالب املجلــ�ض يف قــــراره بتعــــزيز بنود ميزانيــــة هيــــئة 
الرقابــــة والتحــــقيق, ودعمــــها بالكــــوادر الالزمــــة؛ لتمكينها 

من القيام باملهام املوكلة اإليها.
كما طــــالب املجلــــ�ض بعد اأن ا�ستمــــع لوجهــــة نظــــر جلنــــة 
حقوق الإن�سان والهيـــئات الرقابيــــة, ب�ساأن ملحــــوظات الأع�ساء 
واآرائهم, جتاه التقرير ال�سنــــوي لهيئــة الرقابة والتحقيق للعام 

املــــايل 1435/1434هـ التي تــــالهـا رئيــــ�ض اللجــــنة الدكــــتور 
نا�سر ال�سهراين؛ الهيئة بتعزيز دورهـا الرقابي؛ من خالل تكثيف 
الأجهزة احلكومية,  املتابعــــة يف  مع وحدات  والتعاون  التن�سيق 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

امل�شروعات احلكومية  اأن تعرث  اللجنة يف �شياق وجهة نظرها  واأو�شحت 
حمل اهتمام جمل�س ال�شورى, فقد �شدر عن املجل�س العديد من القرارات 
ومن  والتحقيق,  الرقابة  هيئة  تقارير  مناق�شة  عند  وذلك  ال�شاأن؛  هذا  يف 
ذلك القرار رقم )63/80( وتاريخ 1433/1/2هـ, والقرار رقم )80/205( 

وتاريخ 1432/2/25هـ, والقرار رقم)69/151( وتاريخ 1435/2/27هـ, 

م�شيفًا اأن هذه القرارات �شملت مطالبة الهيئة بت�شمني تقاريرها تف�شياًل 
يف  الهيئة  تقوم  واأن  لها,  التابعة  واجلهات  واملتعرثة  املتاأخرة  للم�شروعات 
تقاريرها القادمة بتحديد م�شوؤوليات اجلهة �شاحبة امل�شروع وامل�شرفة عليه, 

طالب الجهات الحكومية بالرد على 
استفسارات الهيئة خالل شهر
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اإن�شاء هيئة م�شتقلة تكون معنية  التعرث, وكيفية معاجلته, ودرا�شة  واأ�شباب 
اللجنة  اأن  موؤكدًا  تنفيذها,  ومتابعة  احلكومية  امل�شروعات  على  باالإ�شراف 
�شتعمل على موا�شلة بحث هذا املو�شوع, واقرتاح ما يلزم من تو�شيات يف 

التقارير القادمة.

وب�شاأن حاجة الهيئة اإلى منحها مزايا مناف�شة حتى تتمكن من ا�شتقطاب 
الكوادر الوطنية املوؤهلة, اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن اإحدى ال�شعوبات التي 
لتغطية  واإدارية  رقابية,  بوظائف  لدعمها  احلاجة  هي  الهيئة؛  تواجهها 
االحتياج, وبخا�شة مع تعدد امل�شالح احلكومية يف اأنحاء اململكة, ويف �شوء 
نقل  املت�شمن  1434/1/26هـ,  وتاريخ   )34( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار 
الرقابة  هيئة  اإلى  املدنية  اخلدمة  وزارة  من  امليدانية  املراجعة  اخت�شا�س 

والتحقيق. 

وتاريخ  رقم)44/95(  املجل�س  قرار  على  التاأكيد  مقرتح  وبخ�شو�س 
1433/7/20هـ, واملتعلق بتطوير الربامج واالآليات التي تنفذها؛ بنيَّ رئي�س 

اأجنزته يف جمال  التقرير ما  الثاين من  الباب  اأوردت يف  الهيئة  اأن  اللجنة 
الرقابة, الفتًا النظر اإلى اأن وكالة الهيئة ل�شوؤون الرقابة تقوم بو�شع جمموعة 
اأداء اجلهات احلكومية,  للتاأكد من  الرقابية؛ وذلك  من اخلطط والربامج 

والك�شف عن اأوجه الق�شور.

رفع  ثم  ومن  احلكومية,  االأجهزة  اآداء  تدر�س  الهيئة  اإن  واأ�شاف: 
من  ر�شده  مت  ما  ب�شاأن  الهيئة  تقرتحه  وما  ال�شامي  للمقام  الدرا�شة  نتائج 
ملحوظات, كما تتولى وكالة الهيئة ل�شوؤون التحقيق, التحقيق فيما يتم ك�شفه 
من خمالفات. م�شريًا اإلى اأن عدد الربامج التي اأوردتها الهيئة يف تقريرها 

بلغ )43( برناجمًا.

واتفق رئي�س اللجنة مع اأهمية املطالبة باالإ�شراع الإ�شدار اأنظمة اأخرى, 
الرقابة  تاأديب املوظفني, ونظام هيئة  العام, ونظام  املال  مثل نظام حماية 
ُيدر�س  العام  املال  على  لالعتداء  اجلزائي  النظام  اأن  مو�شحًا  والتحقيق, 
يف  ي�شتجد  ما  متابعة  على  اللجنة  و�شتعمل  ال�شورى,  جمل�س  يف  حالًيا 
م�شروعات االأنظمة االأخرى, واقرتاح ما يلزم من تو�شيات ب�شاأنها يف تقارير 

اللجنة القادمة.

د.الشهراني: الهيئة تحتاج لدعمها
بوظائف رقابية وإدارية



مداوالت القبة

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه 30

التاأكيد على �شرورة قيام االأجهزة التنفيذية بتفعيل دور  وب�شاأن مقرتح 
اإدارة املتابعة؛ قال الدكتور نا�شر ال�شهراين: اإن اللجنة تتفق مع هذا املقرتح 
�شدر  اأن  �شبق  وقد  احلكومية,  االأجهزة  يف  املتابعة  اإدارات  دور  اأهمية  يف 
قرار جمل�س ال�شورى رقم)44/55( وتاريخ 1426/10/12هـ, والذي يق�شي 

بتفعيل دور وحدات املتابعة يف عموم االأجهزة احلكومية.

املتابعة  اإدارات  مديري  من  بعدد  اجتمعت  الهيئة  اأن  ال�شهراين  وزاد 
اإدارات  دور  تفعيل  اأ�شباب عدم  على  للوقوف  االأجهزة احلكومية؛  بع�س  يف 
الهيئة رفعت بالعديد من املقرتحات  اأن  املاأمول, موؤكدًا  النحو  املتابعة على 

للمقام ال�شامي الكرمي مبوجب كتابها رقم )4590( وتاريخ 1435/4/5هـ.

الداخلية؛  املراجعة  ووحدات  الهيئة  بني  التن�شيق  باأهمية  يتعلق  وفيما 
اأن اخت�شا�س الرقابة املالية الذي كانت تبا�شره هيئة  اأو�شح رئي�س اللجنة 
الرقابة والتحقيق قد ُنقل اإلى ديوان املراقبة العامة, وذلك مبوجب الفقرة 

)�شابعًا( من قرار جمل�س الوزراء رقم )1( وتاريخ1433/1/3هـ. 

وتاريخ   )129( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  اأن  ال�شياق  ذات  يف  م�شيفًا 
املراجعة  لوحدات  املوحدة  الالئحة  على  باملوافقة  القا�شي  1428/4/6هـ, 
الداخلية يف االأجهزة احلكومية واملوؤ�ش�شات العامة, قد كلف ديوان املراقبة 
اإن�شاء وحدات املراجعة الداخلية وتفعيل دورها يف االأجهزة  العامة مبتابعة 

امل�شمولة برقابة  ديوان املراقبة العامة. 

وب�شاأن قّلة الوظائف الن�شائية, لفت رئي�س اللجنة النظر اإلى اأن جمموع 
الوظائف الن�شائية يف الهيئة يبلغ 216 وظيفة, وقد كان هناك خطاأ مطبعيًا 
يف تقرير الهيئة الذي اأ�شار اإلى اأن عدد الوظائف 136 وظيفة فقط, وقد مت 
تعديله من ِقبل مندوبي الهيئة عند ا�شت�شافتهم. منوهًا اإلى اأن الهيئة ال زالت 
ت�شري اإلى حاجتها للمزيد من الوظائف لتغطية االحتياج الذي تواجهه, مبا 

يف ذلك الوظائف الن�شائية.

وعن تاأخر وغياب بع�س موظفي االأجهزة احلكومية وانعكا�س ذلك على 
االأداء, واقرتاح اأحد االأع�شاء بتعميم الب�شمة يف جميع االأجهزة احلكومية 

ملتابعة احل�شور واالن�شراف, وربط ذلك مع هيئة الرقابة والتحقيق.
رقم  الكرمي  ال�شامي  لالأمر  وفًقا  اأنه  اإلى  ال�شهراين  الدكتور  اأ�شار 
احلكومية  االأجهزة  تبلغ  الهيئة  فاإن  1417/4/27هـ؛  وتاريخ  7/ب/6218 
بنتائج جوالتها الرقابية لتطبيق ما يق�شي به النظام, كما اأنها ُت�شعر املقام 
اأداء  متابعة  نتائج  من  ب�شورة  املناطق  اأمراء  تزويد  مع  بذلك,  ال�شامي 

االأجهزة احلكومية ا�شتناًدا لنظام املناطق.

يجب  الدوام  مراقبة  اأن  الرقابية  والهيئات  االإن�شان  حقوق  جلنة  وراأت 
من  واأن  احلكومية,  لالأجهزة  االأداء  م�شتوى  تقييم  من  جزًءا  يكون  اأن 
م�س�ؤولية الأجهزة احلك�مية متابعة ان�سباط من�س�بيها والتزامهم ب�ساعات 
ومبا�شرة  جهودها  تركيز  يف  والتحقيق  الرقابة  هيئة  ي�شاعد  مما  الدوام؛ 

اخت�شا�شاتها على نحو يحقق رقابة اإدارية �شاملة وفاعلة.
اأن  ومقرتح  الرقابية,  الهيئات  بني  االخت�شا�شات  تداخل  وبخ�شو�س 
التداخل  اأوجه  لدرا�شة  الرقابية؛  اجلهات  مندوبي  دعوة  اإلى  اللجنة  تبادر 
وتقدمي ما تتو�شل اإليه من تو�شيات للمجل�س, اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى �شدور 
موافقة معايل رئي�س املجل�س على مقرتح �شبق اأن تقدمت به اللجنة يف العام 

املا�شي ب�شاأن عقد ور�شة عمل للهيئات الرقابية.

وقد عقدت هذه الور�شـــة يــوم االأربعــــاء 1436/5/13هـ, حيـــث تنــــاولت 
حماور ور�شة العمل عددًا من املو�شوعات منها: الو�شع املوؤ�ش�شي والتنظيمي 
للهيئات الرقابية, واالأنظمة املتعلقة بقطاع الرقابة, وعالقة الهيئات الرقابية 

باجلهات امل�شمولة باخت�شا�شها, والتعاون والتكامل بني الهيئات الرقابية. 
وبنيَّ الدكتور ال�شهراين اأن ور�شــــة العــمل ا�شتهدفت حتديد املعوقات التي 
تواجه اأجهزة الرقابـــة, وتعــزيز �شـــبل التوا�شل, والتن�شيق بني هذه اجلهات, 
واخلروج بحلول م�شرتكة تعمل على تعزيز مبداأ ال�شفافية وامل�شاءلة, وتعزيز 

دور جمل�س ال�شورى الرقابي.
من جهة اأخرى اأو�شح رئي�س اللجنة اأن تقـــرير هيئة الرقابة والتحقيق قد 
اأورد العديد من البيانات حـــول متابعــة الهــيئة للم�شروعات االإن�شائية مبا يف 

ذلك م�شروعات وزارة االإ�شكان, وقد رفعت نتائج متابعتها للمقام ال�شامي.
وختمت اللجنة وجـــهة نظـــرها بالتـــاأكيد على اأن ن�ســـاط الرقــــابة املالية 
اأ�شبح بالكامل من اخت�شا�س ديوان املراقبـــة العامة؛ وذلك مبوجب الفقرة 

)�شابًعا( من قرار جمل�س الوزراء رقم)1( وتاريخ 1433/1/3هـ.
كما �شدر املر�شوم امللكي رقم م/4 وتاريخ 1433/1/5هـ, واملت�شمن يف 
الفقرة )ثانًيا( تعديل الفقرة )1( من املادة )اخلام�شة( من نظام تاأديب 

املوظفني, واملتعلقة باخت�شا�س هيئة الرقابة والتحقيق.
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يرتكز اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية على ا�ستخراج النفط وم�ستقاته و ال�سناعات القائمة عليه, و تهدف 

وو�سعت  الدخل,  م�سادر  وتنويع  النفط,  مورد  على  العتماد  لتخفيف  للمملكة  امل�ستقبلية  القت�سادية  ال�سيا�سات 

اململكة ال�ستثمار يف املعرفة كخيار ا�سرتاتيجي, م�ستندة على ا�ستثمار طويل املدى يف الأفراد  بوا�سطة تنمية احل�ض 

الريادي والبتكاري املبني على العلم و املعرفة. حا�سنات الأعمال هي اإحدى و�سائل حتقيق ذلك.

يف  الناجحة  القت�سادي  التطوير  اأدوات  اأحد  اأنها  الأعمال  حا�سنات  اأثبتت  امليالدية,  الثمانينات  منت�سف  يف 

اأمريكا واأوروبا. ويرجع تاأ�سي�ض اأول حا�سنه اإلى العام 1959م على يد جوزيف مانكو�سو., حيث كان يوؤجر امل�ساحات 

الوقت تطور مفهوم احلا�سنات  كثريًا,  التاأ�سي�ض. ومنذ ذلك  لل�سركات حديثة  التي ميلكها  املرافق  اأحد  املتوفرة يف 

وانتقل من جمرد تطوير عقاري واإيجار مدعوم اإلى تقدمي خدمات الأعمال وخدمات الأعمال امل�ساندة .

يقدر عدد حا�سنات الأعمال اليوم ما يناهز 4000 حا�سنة حول العامل يف اأكرث من 70 بلدًا, ت�ستاأثر اآ�سيا بحوايل 

20% , اأكرث من ن�سفها يف ال�سني,  و 20% يف اأمريكا ال�سمالية, 20% يف اأوروبا, والبقية موزعة بني اأمريكا الالتينية و 

اأفريقيا, اإ�سافة اإلى وجود اأكرث من 60 رابطة اأعمال اإقليمية اأو وطنية . ويعمل يف اململكة الآن عدد من احلا�سنات 

يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, ويف جامعات اململكة, وجميعها اأع�ساء يف ال�سبكة ال�سعودية للحا�سنات.

مب�ست�سارين  ت�ستعني  مثال  فهي  منها.  للم�ستفيدين  خدماتها  تقدمي  يف  الأخرى  املوؤ�س�سات  على  احلا�سنات  تعتمد 

حتى  ومتابعته  امل�سروع  عمل  ومنوذج  التجاري  العمل  تطوير  على  احلا�سنة  وتركز  وغريهم,  وحما�سبني  قانونيني 

اأهم  ومن  التجاري.  عملة  واإدارة  تنفيذ  على  قادرًا  ليكون  امل�سروع  �ساحب  قدرات  وتطوير  ناجحًا,  م�سروعا  ي�سبح 

خدمات احلا�سنات هو التمويل, وعادة ما تتعاون احلا�سنات مع موؤ�س�سات متويلية متخ�س�سة متنوعة وخمتلفة.

حتتاج احلا�سنات يف اململكة اإلى وجود رافد مايل لتقدمي التمويل املايل املنا�سب للرياديني امل�ستفيدين من خدمات 

احلا�سنة. كل حا�سنة تقريبا اأ�س�ست برناجمًا متويليًا خمتلفًا, وجميعها تقريبًا ت�ستفيد من قرو�ض البنك ال�سعودي 

للت�سليف والدخار.

جميع هذه احلا�سنات ت�سرتك يف مع�سلة ال�سع�بة يف مت�يل م�ساريع ال�سباب. فمثاًل ت�سرتط م�ؤ�س�سات الإقرا�ض 

وجود اأ�سول لدى امل�ستفيد ميكن رهنها, ونظرًا لأن امللكية الفكرية ل تعترب اأ�سوًل ذات قيمة مالية,  فاإن احل�سول 

على قرو�ض لتمويل امل�ساريع لي�ض بالأمر ال�سهل. كما اأن هذه املوؤ�س�سات ل ت�ستطيع تقدمي خدمات متويلية  لكون ذلك 

خارج نطاق عملها قانونًا.

اأردنا  ما  اإذا  للرياديني  املنا�سب  التمويل  اأن تقوم بواجبها نحو تقدمي  اململكة  التمويلية يف  املوؤ�س�سات  يجب على 

خلطط اململكة اأن تنجح يف تاأ�سي�ض اقت�ساد قائم على املعرفة.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان 
ع�سو جمل�ض ال�سورى

احتضان المستقبل
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د. جبريل بن حسن العريشي
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

الشورى يطالب

وزارة االتصاالت بتأهيل 

فنيين سعوديين إلدارة 

وتشغيل أنظمة ومراكز 

المعلومات بالمملكة

طالب جملـــ�ض ال�ســــورى وزارة التـــ�سالت وتقنيــة املعلومات 
بو�سع برنامج وطني �سامل لتعليم الفنيـني واملخت�سني ال�سعوديـني؛ 
وتدريـبهم, وتاأهيلهم لإدارة وت�سغيل اأنظمة ومراكز املعـلومات يف 

اململكة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
كما طالب املجل�ض يف قراره الذي اأ�ســـدره - بالأغـــلبية - يف 
جل�سته العادية الثامنة ع�سرة التي عقدهـــا يوم الثنـــني املوافـق 
1436/5/11هـ برئا�سة معايل رئيـــ�ض املجلـــ�ض ال�سيــــخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, طالب وزارة الت�سالت 
وتقنية املعلومات بالإ�سراع يف اإيجاد املوقع البديل ملركز البنية 
 Disaster( الكوارث  عقب  العمل  ا�ستعادة  ملوقع  التحتية 

اململكة. مدن  من  اأخرى  مدينة  يف   )recovery

و�سدد املجل�ض على اأهمية تن�سيق وزارة الت�سالت مع اجلهات 
بوابة  على  لديها  املتوفرة  التطبيقات  كافة  لعر�ض  احلكومية؛ 

)�سعودي( ل�سهولة الو�سول اإليها.
النقل  جلنة  نظر  لوجهة  املجل�ض  ا�ستمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
والت�سالت وتقنية املعلومات, ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة الت�سالت وتقنية املعلومات للعام 
املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�ض اللجنة الدكتور جربيل 

العري�سي.
واأو�سحت اللجنة يف معر�ض ردها على ت�ساوؤلت بع�ض الأع�ساء 
اأن ما ورد يف التقرير ال�سنوي للـــوزارة ملحـــة عامـــة عن اخلطـــــة 
الوطنية الأولى لالت�ســــالت وتقنـــــية املعلومــــات دون الدخول 

يف التفا�سيل. واأ�سافــت اللجـــنة اأن وزارة التـــ�سالت وتقـــنية 
املعلومات ترفع �سنوًيا تقريًرا للمقام ال�سامي با�ســم “التحول اإلى 
جمتمع املعلومات”, يذكر فيـــه باإ�سهـــاب امل�سروعات, واإجنازاتها, 
اأداء اخلطة  اإلى موؤ�سرات  اأدائها, كما يتطرق التقريــر  وم�ستوى 

وما حتقق منها.
واأ�شاف رئيــــ�س اللجنـــة الدكتـــور جربيل العريـــ�شي اأن حتقــــيق )%76( 
اأن عدم تنفيذ  اآخذين يف احل�شبان  من اخلطة الوطنية يعترب ن�شبة عالية؛ 
بع�س امل�شروعات املحددة كان الأ�شباب منطقية ومربرة؛ فبع�شها دخل �شمن 
التقنية,  تطور  ب�شبب  اإليه  تقل�شت احلاجة  وبعـــ�شها  اأكرب,  وبرامج  خطط 
وانت�شار تطبيقاتها, والبعــ�س االآخر اليزال حتت التنفيذ لدى اجلهة املعنية 

بذلك امل�شروع.
اأما ب�شاأن تاأخر البدء يف اخلطة اخلم�شية الثانية؛ فاأو�شح رئي�س اللجنة 
اأنها رفعت للمـــقام ال�شـــامي بتاريـــخ 1435/2/20هـ, وقـــد اأحيـــلت لهيــــئة 

اخلرباء, وهي االآن حمالة للجنة لدرا�شتها.
واتفق رئي�س اللجـــنة مع ما ذهـــب اإليـــه بع�س االأعـــ�شاء باأهـــمية البنية 
التحتية, لكــــنه اأو�شـــح اأن هـــناك موقًعا قائًما بالفــــعل, واأن التو�شيـــة نادت 
بالإ�سراع ببناء م�قع بديل كاحتياط للك�ارث، وذلك لأهمية م�سار هذه البنية 

لربنامج التعامالت االإلكرتونية )ي�شر(.
وب�شاأن مطالبة بع�س االأع�شاء وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات باالإ�شراع 
يف ن�شر �شبكات النطاق العري�س يف جميع مناطق اململكة, قال رئي�س اللجنة: 
اإن هناك قرار �شابق للمجل�س ين�س على: “التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة 

لدعم م�شروع النطاق العري�س لتغطية جميع مناطق اململكة”.

اإلسراع في إيجاد الموقع البديـل لمركز 
البنية التحتية لموقع استعادة العمل عقب 
الكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة
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ولفت رئي�س اللجنة اإلى اأنه جتري حاليًا درا�شة و�شع الوظائف ال�شاغرة 
ن�شاأت  التي  االإدارية  للوحدات  التنظيمية  الت�شكيالت  وفق  توزيعها  الإعادة 
منوهًا  اإليها,  امل�شندة  اجلديدة  للمهام  نتيجة  الوزارة,  احتياجات  بح�شب 
ا�شتقطاب  املعلومات جتري حاليًا حماولة  وتقنية  االت�شاالت  وزارة  اأن  اإلى 
عدد من الكفاءات املوؤهلة يف جمال االت�شاالت وتقنية املعلومات ل�شغل عدد 
امل�شتجدات  ح�شب  بع�شها  وحتوير  اجلديدة,  القطاعات  يف  الوظائف  من 

الوظيفية.
وتابع باأنه مت االنتهاء موؤخًرا من درا�شة حتديد امل�شتوى الثاين فما دون 
ال�شاغرة  الوظائف  هذه  بع�س  حتوير  و�شيتم  الوزارة,  يف  االإدارية  للوحدات 
لي�شتفيد منها بع�س املوظفني امل�شتحقني للرتقية, اأو ا�شتقطاب كفاءات وطنية.
وفيما يتعلق بالتن�شيق مع وزارة اخلدمة املدنية لتبني هيكلة جديدة لكادر 
التن�شيق  اإن  اأخ�شائي االت�شاالت وتقنية املعلومات؛ قال الدكتور العري�شي: 
قائم وقد اأثمر عن االنتهاء من م�شروع )حتديث وظائف ومهن االت�شاالت 
االأخرية من م�شروع  املرحلة  االنتهاء من  املعلومات(, ويجري حالًيا  وتقنية 
)اعتماد ال�شهادات املهنية واالحرتافية يف جمال االت�شاالت وتقنية املعلومات 

يف املفا�شلة يف التعيني والرتقية(.
�شدر  اأنه  اللجنة  رئي�س  قال  ال�شيدات  توظيف  ن�شبة  تدين  م�شكلة  وعن 
قرار املجل�س رقم 24/43 وتاريخ 1435/5/4هـ, ون�شه: “تخ�شي�س وظائف 
احلكومية,  االإلكرتونية  للتعامالت  )ي�شر(  كربنامج  براجمها  يف  ن�شائية 

اإنفاًذا للتوجيهات ال�شامية يف هذا اخل�شو�س”.

واأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن خطة التدريب تو�شع بعد درا�شة االحتياجات 
يف  اإحداثها  املطلوب  التغريات  تعك�س  والتي  الوزارة,  ملن�شوبي  التدريبية 
معلوماتهم وخرباتهم؛ بحيث يكونون قادرين على اأداء اأعمالهم على الوجه 
ابتعاث بع�س من�شوبي  يتطلب  اأو ال  يتطلب  اأن ذلك قد  اإلى  االأكمل, م�شريًا 

الوزارة للح�شول على درجة املاج�شتري.
ك�شف  احلكومية  االإلكرتونية  للتعامالت  التحول  قيا�س  منهجية  وعن 
واإتاحة اخلدمات,  )البناء,  اأربع مراحل:  تتكون من  اأنها  العري�شي  الدكتور 
والتميز, والتح�شني, والتكامل(, واإن ن�شبة اجلهات احلكومية ذات االإجناز 
املتوا�شع تبلغ )43%( من جممل اجلهات احلكومية, مو�شحًا اأن ذلك يعني 
اإتاحة  مرحلة  يف  تاأخرت  ثم  البناء  مرحلة  اجتازت  قد  اجلهات  تلك  اأن 
معنى  عن  الوزارة  تقرير  يف  اإي�شاحه  مت  ما  ح�شب  االإلكرتونية  اخلدمات 
“اإجناز متوا�شع”, موؤكدًا اأن اأ�شباب ذلك تختلف من جهة الأخرى. واأن دور 

الوزارة متابعة تنفيذ اخلطة.
اأفاد  الوزارة,  جـــهات غري  يعملــــون يف  الذيــــن  املوظفـــني  و�شع  وب�شاأن 
رئي�س اللجنة اأنه متت معالــجة و�شـــعهم بنـــاء على االأمر ال�شـــامي الكرمي 
رقم8810/ب وتاريخ 1432/5/27هـ؛ املت�شمن عدم متديد خدماتهم عند 
بلوغ ال�شن النظامية, واأن يبقى هوؤالء املوظفون يف اجلهات التي يعملون بها؛ 
على اأن تتم مراجعة و�شع من يتبقى من هوؤالء املوظفني بعد خم�س �شنوات 
والنظر يف احللول املنا�شبة ملعاجلة من تبقى منهم, الفتًا النظر اإلى اأنه من 

املتوقع خالل هذه الفرتة االنتقالية انتهاء خدمات غالبيتهم.
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خالل مناقشة تقرير وزارة التجارة.. أعضاء المجلس: 

التستر التجاري ينخر

في اقتصاد البلد

ويحد من فرص عمل 

الشباب السعودي

ناقــــ�ض جملـــ�ض ال�ســـورى خـالل جل�ستـــه العاديــــة التا�سعــــة 
ع�سرة لل�سنـــة الثالــثة من الــــدورة ال�ساد�ســـة التي عقـــدها يوم 
الثالثاء 1436/5/12هـ, برئا�ســة معــايل رئيـــ�ض املجل�ض ال�سيخ 
تقــرير  ال�ســـيخ  اآل  اإبراهــيم  بــن  الدكتـور عبــداهلل بن حمـــمد 
جلنة القتـ�ساد والطاقة, ب�ساأن التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة 
وال�سناعة للعـــام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�ض اللجنة 

الأ�ستاذ �سالح احل�سيني.

وبعد تالوة رئي�ض اللجنـــة لتقـــرير اللجنــة وتو�سياتها ب�ساأن 
املو�سوع, وعر�ســها للمناق�ســـة, قـــال اأحـــد الأعـــ�ساء: اإن جمل�ض 
الوزراء وافق عـــلى ال�ستـــراتيجية الـــوطنيــة لل�سناعة, واآليات 
التنفيذ اخلا�سـة بها بالقـــرار رقـــم )35( وتاريخ 1430/2/7هـ, 
وانق�ســت ن�ســــف مـــدة ال�سرتاتيجيـــة البالغـــة )12( عامًا, ول 
زالت ال�سناعة التحويلية تت�سم بعدم الكـــفاءة يف اإنتاج التقنية, 
ونق�ض مراكز البحث والتطـــوير ال�ســناعي للقطاعات ال�سناعية 
املختلفة, ونقـــ�ض الطاقـــة الإنتاجيـــة للمنتـــجات ذات القيـــمة 
العاليـــة, و�سيطـــرة العمـــالة على القـــوى العــامـلـــة ال�سناعيـــة, 
وبخــا�سة الفنيـــة, مــع خفـــ�ض املحتـــوى التــقني يف ال�ســـناعات 

ال�سعودية, و�سعف القاعدة الت�سنيعية لل�سلع ال�ستهالكية.

واأ�شاف الع�شو: اإن جلـــنة الطاقـــة واالقتــ�شاد مل ت�شاأل مندوبي الوزارة 
اأثناء درا�شتها للتقرير عّما حتقق من اأهداف اال�شرتاتيجيــة الرقمـــية, مثل 
رفع القيمة امل�شافة ال�شناعية بحــوايل ثالثة اأ�شعاف بنهايــة عام 1441هـ, 
وغريها من املوؤ�شرات, ومل تتطــرق اإلى االآليـــات, اأو االأ�شـــ�س اال�شتـــراتيجية 
التي بتنفيذها تتحقق تلك االأهـــداف, ومنها: اإيجاد مراكز للتطوير واالبتكار 

ال�شناعي يف اجلامعات ومعاهد البحوث وال�شركات, واإن�شاء مراكز تطوير 
وابتكار م�شـــرتكة لكـــل قطـــاع من القطـــاعات ال�شـــناعية, وت�شـــجيع �شراء 
عالية,  تقنـــية  �شـــناعية ذات  �شركات عاملية يف جماالت  كامل  اأو  ح�ش�س 
وقيمة م�شافة عالية, وحتفيز اإقامـــة �شـــناديق, وبنـــوك, و�شـــركات لراأ�س 
املال اجلريء؛ لتمكني قيام �شركات جــديدة على منتجات ذات قيمة عالية, 
وزيادتها, واالإقالل من ا�شترياد منخـــف�س التقنية منها, اإ�شافة اإلى ت�شجيع 
وحتفيز �شراء ال�شركات ال�شناعـــية االأجنبية ذات املحتوى التقني العايل, اأو 

�شراء ح�ش�س فيها.

اإلى ما نتـــج عـــن عـــدم ال�شــري قــدًما يف تنفيذ هذه االأ�ش�س من  وا�شار 
ا�شتمرار معاناة القطاع ال�شــناعي من اعتــماده يف ال�شـــناعات التحويليــة 
- يف عملياته بن�شــــبة )82-86%( - على العمــالة االأجنبيــة ذات املهـــارات 

املتدنية واالأجور املنخف�شة.

86% من العمالة في الصناعات التحويلية 
أجنبية وذات مهارة متدنية

أ. صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة
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وتابع الع�شو قائاًل: اإن عمل الغالبيـــة العظـــمى من ال�شــــركات امل�شنـــعة 
يف اململكة يعتمد على اإنتاج منتجات ذات طبيعة �شلعيـــة, اأو مـــواد ذات قـــيمة 
م�شافة متدنية, وباأحجام �شغيـرة, وهــذا ياأتي يف غـــياب ال�شركــــات الكربى 

التي تقود عملية تطوير �شال�شل القيمة.

كما انتقد الع�شو حتقــــيق �شناعـــات املنتجـــات الكيمـــيائية, واملعدنيــــة, 
واالإ�شمنت اأرباحًا عالية للم�شاهمـــني؛ دون اأن ت�شـــهم يف تطـــوير التقــنية, اأو 
اإنتاج فر�س عمل للمواطنني اإال يف نطاق �شيق جدًا, م�شـــيفًا يف ذات ال�شياق 
اأن بع�س ال�شناعات التي حققت وفورات احلـــجم ت�شـــنع منتجـــات متدنية 

القيمة مثل: م�شنعي املنتجات الغذائية.

واقرتح الع�شو ملعاجلة هـــذا الو�شع؛ تعزيـــز الروابـــط بيــــن ال�شــــناعات 
التحويلية, وحتديد جماالت �شنـــاعة جـديدة, م�شريًا اإلى اأنه لتحقيق التنويع 
ال�شناعي وزيادة القيمة امل�شافة؛ البـــد من تنفيـــذ اال�شرتاتيجـــية الوطنـــية 
لل�شناعة باأهدافها, واآلياتهـــا, واأ�ش�شـــها اال�شـــرتاتيجـــية, حيـــث مـــ�شى من 

اال�شرتاتيجية ن�شف املدة, ومل يتحقق ما تتطلع اإليه اململكة.

والحظ اأحد االأع�شاء اأن وزارة التجـــارة قامـــت بجـــوالت ميـــدانية على 
�شركة الغاز والت�شنيع االأهلية, وحمالت بيع اأ�شطــوانات الغـــاز, ومت التنـــبيه 
على ال�شركة بالعمل على تاأمني ال�شوق, وتغطيــة احتياجـــاته مـــن ا�شطوانات 
الغاز, وبعد هذه اجلوالت حدثت اأزمة الغاز يف منطقة مكـــة املكرمــة, وتكد�س 
املواطنون لعدة اأيام اأمام حمالت بيع الغاز, للح�شول على ا�شطوانات الغاز, 

م�شريًا اإلى اأنها لي�شت االأزمــة االأولى التي تخلــقها �شركـــة الغــاز ولن تكون 
االأخرية, حيث �شهدنا عدًدا من اأزمات الغاز املماثلــة يف عــدد من منــاطق 
اململكة يف ال�شنوات ال�شابقة, منوهًا اإلى اأن  امتــياًزا نقل وتعبئة وت�شويق الغاز 
للمواطنني, وامل�شانع, وال�شركات, واملوؤ�ش�شـــات احلكوميـــة والتجاريـــة, منح 
ح�شريًا ل�شركة واحدة, كما تقوم بتوفري الغـاز لكل هذه ال�شرائح, والنمو يف 

كل هذه ال�شرائح يت�شع ويزداد يومًا بعد يوم.

وقال الع�شو: اإن الغاز �شلعــة اأ�شا�شيـــة ال ميــكن اال�شتغــناء عنها و�شركة 
الغاز والت�شنيع االأهلية ال ت�شتطيع توفري االإمـدادات املطلوبة؛ ف�شاًل عن اأن 

تكون خدماتها بجودة وكفاءة عالية.

وراأى يف هذا ال�شيـــاق اأن الــحل ملعاجلـــة اأزمـــات الغاز املتكررة يتمثل يف 
التحول من �شركة واحدة لديها امتياز ح�شري يف جمال نقل وتعبئة وت�شويق 
الغاز اإلى الرتخيــ�س لعـــدد من ال�شركــات, ما �شيخـــلق مناف�شـــة وجـــودة يف 
تقدمي اخلدمة, م�شت�شهدًا يف ذات ال�شيـــاق بنجــاح تعدد ال�شركات يف قطاع 
االت�شاالت الذي حتول من جهة واحدة تقدم اخلدمــة اإلى عدد من ال�شركات 

التي تتناف�س يف االأ�شعار, واجلودة, وتقدمي اخلدمة. 

من جانبه اعترب ع�شو اآخر اأن اأداء وزارة التجـــارة وال�شناعــة اأقل بكثري 
من الن�شب امل�شتهدفة يف اأهدافـــها الرئي�شـــة املتمثــــلة يف زيـــادة ال�شادرات 

ال�شعودية غري البرتولية, وزيادة معدل النمو ال�شناعي.

والحـــظ اآخـــر عـــدم وجـــود تقييم مف�شل عن اأداء قطاع النمو ال�شناعي 
الذي يهـــدف اإلى تنـــوع االقتـــ�شاد )غـــري قطــاع البرتوكـيماويات(. موؤكدًا 
احلاجة اإلى مقيا�س جتاري و�شناعي للوزارة مــقابل الن�شـــب املحـــددة, فيما 
راأى اآخر اأن جهود الـــوزارة يف مكافحـــة الت�شرت, وتخفـــي�س حجم احلواالت 

االأجنبية غري كافية.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى ت�شخم الهيكل االإداري للوزارة, ومل يعد يتنا�شب 
مـــع التو�شـــع الكـــبري ال�شـــناعي والتجـــاري الذي ت�شـــهده اململكـــة, وراأى اأنه 
من امل�شلحـــة تعيني نائب للوزير للتجارة, ونائب للوزير لل�شناعة, اأو ف�شل 
ال�شناعة يف وزارة م�شتقـــلة, والحـــظ اأن الـــوزارة ال تعطـــي ال�شناعــة القدر 
الكايف اأو امل�شاوي للتجارة, وبخا�شـــة اأن املدن ال�شناعية ت�شهد تو�شًعا كبرًيا.

الوزارة تغرد خارج االستراتيجية
الوطنية للصناعة

اقتراح بإلغاء امتياز شركة الغاز والترخيص 
لعدد من الشركات المنافسة
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وقـــال : اإن جلنة االقت�شـــاد والطاقة واملجل�س مل يغفال هذا اجلانب؛ فقد 
طالـــب املجــــل�س عــــام 1429هـ، بفــ�سل ن�ساط ال�سناعة يف وزارة م�ستقلة، 
واأكد على قراره عامي 1431هـ, و1433هـ, وحــبذ التاأكيد عليها مرة اأخرى 

الأهمية مثل هذا القرار.

و الحظ عــ�شو اأخر اأن عــدد وظائـــف املفتــ�شني بالوزارة ال يتنا�شب مع 
اإلى عـــدد كبري, خـــا�شة  اأنها بحاجة  اإلى  حجم االأعباء املوكلة لها, م�شريًا 
من املفت�شني التجاريني لتغطية االحتــياج, م�شـــيفًا اأن عدد وظــــائف االإنـــاث 
ال يكاد يذكر, وعدد الوظائف ال�شاغرة يف م�شتوى الدخول ال يتجاوز )100( 

وظيفة مما يحرم الوزارة من ا�شتقطاب دماء جديدة.

وانتقد ع�شو اآخر دور الوزارة يف مـــتابعــــة ا�شعـــار ال�شلـــع داخل اململكة, 
وربطها بحركـــة االأ�شعـــار العامليـــة يف حـــال االنخـــفا�س واالرتفـــاع؛ مــوؤكدًا 
اأنه ال يزال �شعـــيًفا, وطـــالب باإن�شـــاء جهــة ملتابعة واإعالن االأ�شـــعار العاملية 

لل�شلع  االأ�شا�شية؛ مثل ما يحدث مع الذهب واملعادن والبرتول.

والحظ اآخر غياب تن�شيـــق وزارة التجارة وال�شناعـــة مع الـــوزارات ذات 
ا يف جمـــــاالت  العالقــــة؛ مثل الداخلـــية, والعـــمل, واالقتـــ�شاد, وخـ�شو�شً

الت�شنيف, والتفتي�س, والرتاخي�س, وربط البيانات.

وا�شتــــغرب اأحـــد االأع�شـــاء اعتمـــاد الـــوزارة على �شـــندوق النقد الدويل 
يف ح�شاب ح�شة الفرد من الناجت  املحلي, وعـــدم اعـــتمادها على مــ�شلـــحة 

االإح�شاءات العامة, اأو وزارة االقت�شاد, اأو موؤ�ش�شة النقد يف اململكة!!.

ويف ملــــف الت�شـــرت التجـــاري قـــال اأحـــد االأعـــ�شاء: اإن الت�شــــرت منتـــ�شر 
يف اململكة ب�شكل كبري, والوزارة بحاجة اإلى جهود كبرية يف مكــافحته حيث 

اأنه ينخر يف اقت�شاد البلد, ويحد من فر�س عمل ال�شباب ال�شعودي.

فيما اعتـرب عـــ�شو اآخر اأن الــغـــ�س التجـــاري منتـــ�شر باأ�شـــكال متعــــددة؛ 
منها: الب�شائع املقـلدة, وتزوير العالمات التجاريــــة, والب�شائع التي ال تنطبق 
عليها املوا�شفات واملقايي�س, اأو التـــالعب باالأ�شعـــار, اأو خلـــط البنزين بغريه 
من املنتجات, وقطـــع الغيــار وغيــرها, مت�شائاًل عن دور الوزارة يف احلد من 
الغ�س التجاري من خــالل التفتــي�س امل�شتمر, وتوعية املواطنني, والتن�شيق مع 
اجلمارك وهيئـــة املوا�شفــات واملقايي�س, وتفعيل دور املختربات التي تفح�س 

الب�شائع وغريها.

الوزارة  اأعمال  بع�س  بتخ�شي�س  تو�شـــية  تقــدمي  اللجنة  على  واقرتح 
اإن�شـــاء �شـــركــــة متلـــكـــها الـــوزارة تقــوم مبـــ�شاندتـــها  اأو  مـــن التفــتـــي�س, 
يف عملـــها, وقد ي�شـــهم هــذا يف تقدمي خدمات �شريعة بجودة عالية للتجار 
وامل�شتوردين من الب�شائع يف املوانئ واملطــارات, كـــما تقــوم بتقدمي خدمات 

للمواطنني بالتحقق من جودة الب�شائع, ومطابقتها للموا�شفات واملقايي�س.

واأ�شاف اأحد االأع�شاء اأن ال�شناعة تعد اخليار االأمثل يف اململكة, موؤكدًا 
االأرا�شي  من  الوا�شعة  امل�شاحات  خالل  من  موجودة  ال�شناعة  مقومات  اأن 
القابلة لال�شت�شالح ال�شناعي يف املدن وعلى ال�شواطئ, وتوفر املواد اخلام 

�شواء التعدينية منها اأو البرتولية وم�شتقاتها.

معلومات  قواعد  بناء  يف  املحاولة  ال�شروري  من  اأنه  اآخر  ع�شو  وراأى 
ال�شناعي  بالقطاع  للنهو�س  ال�شناعي  والتكامل  الت�شابك  حتقق  �شناعية 
املت�شارعة  والتطورات  املتغريات  مع  ين�شجم  ومبا  اأف�شل,  ب�شكل  ال�شعودي 
يف  املحاولة  وكذلك  العاملي,  االقت�شاد  ومنظومة  بيئة  �شمن  وامل�شتمرة 
حماية  يكفل  تنظيم  وفق  الوزارة,  عن  املناف�شة  حماية  جمل�س  ا�شتقاللية 
امل�شتهلك, وجودة املنتج لتح�شني البيئة التناف�شية يف االقت�شاد املحلي, حتى 
تتمكن كافة املوؤ�ش�شات من التناف�س بحرية, ويجني امل�شتهلكون ثمار تطبيق 

نظام املناف�شة والئحته التنفيذية.
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وطالب اأحد االأع�شاء الوزارة بت�شجيع اإن�شاء جمعيات تعاونية تخ�ش�شية, 
ال�شلع  وبالذات  �شلعة,  اأي  ا�شترياد  ت�شتطيع  امل�شتهلك,  حماية  كجمعية 
االأ�شا�شية, وبيعها يف االأ�شواق التابعة لها باأف�شل االأ�شعار, وفر�س املناف�شة 

التجارية.

قيا�س  معايري  من  وال�شناعة  التجارة  وزارة  تقرير  خلو  اآخر  وا�شتغرب 
االأداء, وجداول املقارنة مع ال�شنوات ال�شابقة, م�شريًا اإلى اأنه ال ميكن ا�شتنتاج 
واخلارجية,  الداخلية  التجارة  بيئة  تطوير  يف  الوزارة  جهود  وا�شتخال�س 

وقطاع ال�شناعة يف اململكة, دون وجود قيا�س االآداء وجدوال املقارنة.

واأ�شاد اأحد االأع�شاء مبا قامت به الوزارة من جهود كبرية ممثلة بوكالة 
الوزارة حلماية امل�شتهلك من خالل االإجراءات واالأنظمة التي اأ�شدرتها من 
الوزارة بتحفيز وت�شجيع  ال�شوق وحماية امل�شتهلك؛ لكنه طالب  اأجل تنظيم 
واأنظمة  اإجراءات  اإ�شدار  خالل  من  اململكة  يف  الداخلية  التجارية  البيئة 

حتفيزية وخالفة.

حلماية  كبرية  جهود  من  الوزارة  به  قامت  مبا  اآخر  ع�شو  اأ�شاد  كما 
م�شتهلكي ال�شيارات, م�شريًا اإلى اأنها فر�شت عقوبات على وكاالت ال�شيارات 
يف حال التاأخر يف توريد بع�س القطع, اأو طول مدة ال�شيانة وخالفه, متمنيًا 
من الوزارة اأن متتد جهودها حلماية م�شتهلكي املعدات الثقيلة من رافعات, 

و�شاحنات, ومولدات كهربائية, ومولدات زراعية, وكذلك االأجهزة الطبية.

اإلى الرتكيز على ُمدد ال�شمان لل�شيارات اجلديدة  ودعا الع�شو الوزارة 
مبختلف اأنواعها املتفاوتة من وكيل اإلى اآخر, واأن يتم رفع �شقف مدة ال�شمان 

اإلى اأق�شى حد ممكن وفق معايري حتددها الوزارة.

ال�شاحنات,  بدخول  ال�شماح  يف  النظر  اإعادة  الوزارة  على  اقرتح  و 
م�شريًا  اخلدمة,  يف  �شنوات  ع�شر  عليها  م�شى  التي  الغيار  وقطع  واملعدات 
اإلى اأنها �شاحنات ومعدات م�شتهلكة, وال ت�شلح لال�شتخدام واالعتماد عليها 

مدة طويلة.

الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�شة  نهاية  ويف 
لدرا�شة ما طرحه االأع�شاء من مقرتحات واآراء والعودة بوجهة نظرها اإلى 

املجل�س يف جل�شة قادمة.

دعوة الوزارة لتشجيع البيئة التجارية من 
خالل إجراءات وأنظمة تحفيزية وخالفة
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الشورى يطالب

بدعم المنشآت

الصغيرة والمتوسطة 

في قطاع السياحة

طالب جمل�ض ال�سورى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بتقدمي 

احلوافز وبرامج التمويل للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع 

ال�سياحة. 

اأ�سدره خالل جل�سته  اأكد جمل�ض ال�سورى يف قراره الذي  كما 

العادية الرابعة ع�سرة لل�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�سة التي 

عقدها يوم الثنني 1436/4/27هـ, برئا�سة معايل نائب رئي�ض 

املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, على قراره ال�سابق الذي 

ين�ض على »�سرعة تفعيل اآلية ا�ستثمار املواقع التي مت حتديدها 

لال�ستثمار ال�سياحي«.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجـــل�ض لوجهــة نظر جلنة القت�ساد 

والطاقة, ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي 

للهيئة العامة لل�سياحة والآثار للعام املايل 1435/1434هـ التي 

تالها رئي�ض اللجنة الأ�ستاذ �سالح بن عيد احل�سيني.

واأو�سح احل�سيني يف بيان وجهة نظر اللجنة اأن الهيئة العامة 

لل�سياحـــة تعتــمد يف بنــاء توقعـــاتها واأهـدافها على الإح�ساءات 

الدورية التي يقوم بها مركز الأبحـــاث والـــدرا�سات ال�سيـــاحيـــة 

)ما�ض( التابع للهيئة, مبينًا اأنها تعد وفق منهــجية علمية وتطبق 

الأنظمة واإجراءات العمل املتبعة عامليًا يف هذا املجال.

واأ�ساف: اإن م�سروع املعاييـــر الأ�سا�سيـــة يعتمد على امل�سوحات 

امليدانية وم�سادر املعلومات الرئي�سيــة الآتيـــة: م�ســـح ال�سيـــاحة 

 ,)IVS( ومــ�سح الـــزوار الوافــدين ,)DOTS( املحليــة واملغــــادرة

وم�سح املوؤ�س�سات ال�سياحية )TES(, واإح�ساءات قـــطاع الإيـــواء 

)AS(, وحــ�ساب ال�سياحـــة الفرعــي )TSA(, وحـــ�سر املنـــ�ساآت 

ال�سياحية باململكة, وم�سادر اأخرى داخل اململكة وخارجها.

من  لـعدد  تخـــ�شع  نفــ�شها  املعايــري  تطبــيق  عمليــة  اأن  احل�شيني  وتابع 
املحددات اخلارجية للهيئــة, اأهمهـــا: تنـــوع املعلومـــات والبيــانات الـــالزمـــة 
لتطبيق العديد من املعايري, وتعــــدد امل�شادر التي اأمكن احل�شول منها على 
هذه املعلومات والبيانات, ومـــدى توافرها ب�شكل دوري لدى الهيئة واجلهات 
ذات العالقة ل�شمان ا�شتخدام منهجيـــة التطبيق نف�شها م�شتقباًل, ومراجعة 

اال�شرتاتيجية ب�شكل دوري ي�شتدرك االإ�شالح يف هذا اجلانب.

واأ�شار اإلى اأن التقرير ال�شنـــوي للهيئـة العامة لل�شياحة ت�شمن ال�شعوبات 
والتحديات التي تواجه الهيئة يف تنمية القطــاع ال�شــياحــي, م�شــريًا اإلى اأن 
وبــرامج  مل�شروعـــــات  والب�شرية  املاليـــــة  املخ�ش�شات  دعــم  عــدم  اأبرزهــا 
الهيئــة القائمة واجلديدة يف البابني الثالث والرابع, وتاأخر اعتمـــاد اأو اإقــرار 
بع�س االأنظــمة املرفوعــة للدولــة, اإلى جانب �شعف اال�شتثمـــارات ال�شــياحية 
يف املنتجعات واخلدمات ال�شياحيــة, واإحجــام امل�شتــثمرين عــن اال�شتثــمار 
يف الواجهات ومواقع اجلـــذب ال�شيـــاحي املقــرتحة, ولفت  يف ذات ال�شياق 
النظر اإلى اأن هناك جهود تبذل ملواجهة التحـــديات؛ حيـــث اتفقــت الهيئة 
العامة لل�سياحة مع وزارة املالية على تعديل �س�ابط و�سروط برنامج اإقرا�س 
توقيع  وتــم  ال�شيــاحية,  اخلــدمات  امل�شروعــات يف  لي�شــمل جمــيع  الفــنادق 

حم�شر بذلك.
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وذكر احل�شيني اأن الهيئة قامت بتوقيع عـــدد مـن اتفـــاقيات التعاون مع 
�شندوق املئوية, و�شندوق التنمية ال�شناعيـــة )برنــــامج كفـــالة(, و�شنــدوق 
تنمية املوارد الب�شرية, واتفاقية باعتماد الهـــيئة كجــهة راعيـــة لـــدى الــبنك 
ال�شعودي للت�شليف واالدخار, لدعم وتقدمي الـــقرو�س للم�شتثمرين يف القطاع 
ال�شياحــي والتــراثي, م�شيــفًا اأن الهيئــة تعــمل حالــيًا على تاأ�شي�س ال�شركات 
امل�شاهمــة مبا �شي�شهم يف تطوير وتنميــة قطــاع ال�شياحة واالآثار واال�شتثمار 
فيه, ومنها �شركة ال�شيــافة والفنــادق التــراثيــة وال�شركــــة ال�شعودية للتنمية 

واال�شتثمار ال�شياحي )القاب�شة(.

واعترب رئي�س اللجنة اأن التقرير ال�شنوي للهيئة ال يعك�س االإجنازات ب�شكل 
تراكمي, واإمنا املدة الزمنية للتقرير, ويعك�س موؤ�شرات النمو املتحققة بنهاية 
اخلطة الت�شغيلية الثامنة مقارنة باملعتمــد االأ�شــا�س يف اال�شرتاتيجــية العامة 

لتنمية ال�شياحة الوطنية. 

وقال احل�شيني: اإن اإح�شاءات مركــز االأبحــاث واملعلومات ال�شياحية يف 
الهيئة يف تقريرها لعام 1433هـ 2012م تفيد باأن ال�ســياحة يف اململكة ن�ساط 

اقت�شادي قائم ومهم؛ حيث بلغ االإنــفاق على ال�شيــاحة املحلية لذات العام 
32.6 مليار ريـال، ومثَّل الن�ساط ال�سيــاحي فيها ما ن�سبتــه 2.6% من الناجت 
املحلي االإجمايل و5.2% من الناجت املــحلي االإجمــايل غري النفــطي, ويتوقع 
اأن ت�شل م�شاهمته اإلى )2.9%( بحلول عام 1440هـ، ويدعــم هذا الن�ساط 
وتــاريخي  طبيــعي  موقع   )58.000( منــها  ال�شياحية  املقومات  من  العديد 
وثقايف, و)185( األف غرفـــة فندقيــــة و)90( األف وحــدة �شكنـــية مفرو�شـة, 
و)1.321( وكالة �شياحية, و)94( متحًفا, و)10( منتزهات وطنية, و)15( 

منطقة حممية.

واأفاد رئيــ�س اللجــنة اأن �شنــاعة ال�شياحــة باململــكة ال تزال يف بدايتها, 
املن�شــودة,  ال�شــياحية  التنمــية  لتحقيق  واملتابعة  الدعم  من  للمزيد  وحتتاج 
م�شريًا اإلى اأن الغر�س الرئيــ�س للهــيئة هو االهتمــام بال�شياحــة يف املمــلكة, 

وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها, وتذليل عوائق منوها.

الحصيني: صناعة السياحة بالمملكة
تحتاج للمزيد من الدعم والمتابعة
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د.  مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

وزارة التعليم بعد 
“الدمج”.. إعادة 

الهيكلة00 والتوسع
في رياض األطفال

املباين املدر�ســــية, وتفـــاوت احلقــــوق بني املعلمـــني واملعلمات 
من جهــة وامل�سرفـــني وامل�ســـرفــــات مــن جــهـــة اأخــرى, و�سعـــف 
م�ستوى معلمي كانت اأهـم املحـــاور التي متحــــورت حولها مداخالت 
جل�ســـته  يف  املجـــل�ض  مناق�ســة  خــالل  ال�ســـورى  جملــ�ض  اأع�ساء 
العادية الثالثة ع�سرة لل�سنة الثالثة من الـــدورة ال�ساد�ســـة يوم 
نائــب رئيــ�ض املجلــ�ض  الثالثاء 1436/4/21هـ, برئا�سة معايل 
الدكتــور حمــمد بن اأمني اجلفري تقرير جلنة التعليم والبحـــث 
العلـــمي, ب�ســـاأن التقرير ال�سنــوي لـــوزارة التعلــيم للعـــام املايل 
1435/1434هـ  الذى تاله رئي�ض اللجنة الدكتور م�سعل ال�سلمي.

وبعــد عــر�ض تقــرير اللجنـــة وتو�ســـياتها بــ�ساأن املو�ســــوع؛ 
للمناق�سة, راأى اأحد الأع�ساء اأن اإجابات مندوبي وزارة التـــعليم 
اأخذت طابع الروتني والرتابة, واأحـــياًنا اخلـــروج عـــن النــ�ض.

منتـــقدًا عــدم وجـــود اإجابات مقنعة و�سافية؛ حيث ل تزال 
م�سكلــة املبـــاين امل�ستاأجـــرة موجـــودة, ول تزال البنية التحتية 
للكثـــري من املــدار�ض غري مكتمـــلة, حتى اأن ح�سانات الأطفال من 
م�سوؤوليــة وزارة ال�ســـوؤون الجتــماعية, وت�ساءل عن دور الوزارة 
بخ�سو�ض ح�سانات الأطفال, و ما اإذا كان لديها حلول لتفعيلها؟.

وراأى الع�شو اأن املهـــام, وطبيعـــة العـــمل, وامل�شتــجدات من قبل الوزارة, 
وامل�شروعات الوزارية؛ ال تتوافق مع الت�شكيـــالت االإ�شــرافية املقررة, مو�شحًا 
اأن االأ�شماء يف الوزارة مت�شاوية, واحلقوق واحدة, ولكـــن الــواجبات تختلف؛ 
فامل�شرفة الرتبوية تعمل حتى ال�شاعة الثانـية ظـــهرًا, وت�شـــرف على املدار�س, 
ومع ذلك فحقوقها مت�شاوية مع معلمة الرو�شـــة التي تخــرج من مقر عملها 
ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحًا. باالإ�شافـــة اإلى عــــدم التن�شيـــق بني اإدارات 

العموم يف التنظيم؛ حيث يتفاوت تطبيق التعاميم من اإدارة الأخرى.

وجود  مع  متدنيًا,  يزال  ال  املعلم  م�شتوى  اأن  االأع�شاء  اأحد  اعترب  بدوره 
العلمية,  املواد  يف  وبخا�شة  وعلميًا,  تربويًا,  موؤهلني  غري  ومعلمات  معلمني 
واللغة االإجنليزيــة, كـــما انتقــــد الع�شـــو عـــدم اعطــــاء الوزارة, واملدار�س 

�شالحيات كاملة ملحا�شبة املعلمني واملعلمات بعد التعيني.
كما ت�شاءل ع�شو اآخر عن اأثر االختــبارات التح�شــيلي, قائـــاًل : اإنه مل 
تخرج عنها اأي درا�شة, اأو نتائج ب�شاأنهـــا؛ مت�شــائاًل عن التغذية الراجعة من 

هذه االختبارات؟.

وعرب اآخر عن اأمله باأن يكون هـــناك تقريب بني التـــعليم العام والتعليم 
العايل, ومواءمة بني املخرجات, وبخا�شة بعد دمج وزارة الرتبية والتعليم مع 

وزارة التعليم العايل يف وزارة واحدة هي وزارة التعليم.
األف  لكل  مــمر�س واحد  تعـــيني  تنفيذ قرار  االأع�شاء �شعوبة  اأحد  وراأى 
طالب, وبحد اأعلى خم�س مدار�س؛ نظًرا الرتفاع عـــدد املـــدار�س والطالب, 
م�شريًا اإلى اإمكانية غر�س املفاهيم ال�شحية يف اأذهـــان الطــــالب من خالل 

برنامج املعلم للطفل والطفل لالأ�شرة, وبرنامج الطفل للطفل.

ال يوجد لدى الوزارة صالحيات كاملة 
لمحاسبة المعلمين بعد التعيين
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اإ�شافـــة مـــادة درا�شيــة يف ال�شــلوك واالأخالق  اأحـــد االأعــ�شاء  واقتـــرح 
للمرحلتني االبتدائيــة واملتو�شطـــة, وذلك حلـــث الطـــالب والطـــالبات على 

التم�شك باالأخالق الفا�شلة وال�شلوك القومي.

واأ�شار ع�شو اآخر اإلى �شدور املوافقة على افتتاح )1.500( رو�شة اأطفال, 
واإحداث )3.500( وظيفة معلمة خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة؛ ولالأهمية 
الق�شوى لهذا املو�شوع, والحظ اأن االأطفال يلتحقون مبرحلة الرو�شة يف �شن 
ما قبل )4( �شنوات, وراأى اأن ذلك ي�شكل عبئًا تربويًا على املعلمة واالإدارة يف 

ظل وجود عاملة واحدة, وحار�س.

وبني اأن الطفل ما قبل )4( �شنوات يحتاج اإلى رعاية واهتمام من النواحي 
الرتبوية, والتعليمية, والفكرية, وال ميكن للمعلمة اأن تفي بها بال�شكل املطلوب 
يف ظل االإمكانات احلالية, مطالبًا بقبول االأطفال يف الرو�شة من عمر )4-

5( �شنوات؟ واإحلاق من هم دون ذلك يف دور ح�شانة؟.

فيما طالب ع�شو اآخر باأن يتم تنظيم قبول االأطفال يف الرو�شة خالل مدة 
ت�شجيل االأطفال يف املراحل التعليمية املختلفة؟ م�شريًا اإلى اأن ما يحدث االآن 
هو قبول االأطفال طوال العام الدرا�شي, وهذا ي�شبب ارتباًكا للطفل اجلديد, 
�شعوبة  املعلمة  تواجه  وقد  �شابًقا,  املوجودين  لالأطفال  النظام  واختالل 
تكون  وغالًبا  الواحد,  الف�شل  داخل  االأطفال  من  كبري  مع عدد  التعامل  يف 
م�شاحات الف�شول �شغرية جًدا وال تقارن مب�شاحة ف�شول املراحل التعليمية, 

وهذا ي�شبب رهبة للطفل, ويعر�شه للعدوى وانتقال االأمرا�س ب�شرعة.
املرحلة  قبل  التعليم  اأهمية  من  بالرغم  اأنه  اإلى  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
 )%12( على  تزيد  ال  االأطفال  ريا�س  يف  االلتحاق  ن�شبة  اأن  اإال  االبتدائية 
من عدد ال�شكان يف الفئة العمرية ما بني )4–6( �شنوات, م�شيفًا اأنه من 
التعليمية  التعليم؛ الأهميته يف املراحل  املنا�شب الرتكيز على هذا النوع من 

املختلفة.
 ولفت النظر يف ذات ال�شياق اإلى اأن اال�شرتاتيجية الوطنية للطفولة يف 
الطلب على  زيادة  اأن  اإلى  ت�شري  للفرتة ما بني )1432هـ-1442هـ(  اململكة 
خدمات الرتبية اخلا�شة يرجع اإلى اأمرين؛ االأول: العجز يف حتقيق التو�شع 
الكمي احلايل, والثاين: يعود اإلى الزيادة ال�شكانية املتوقعة, غري اأن خدمات 
الرتبية اخلا�شة حاليًا ال تغطي �شوى )10%( من االحتياجات الفعلية, ومن 
اأن  االأن�شب  فمن  مليون,  اإلى  لي�شل  )1440هـ(  عام  يف  ذلك  زيادة  املتوقع 

تهتم اللجنة بهذا املو�شوع. 

واقرتح تقلي�س عدد الطالب يف الف�شل, واالأخذ بالراأي الرتبوي, وراأي 
الدفاع املدين, يف عدد االأطفال وفق الطاقة اال�شتيعابية للمكان. 

“م�شاعد اإداري” على ريا�س  وانتقد اآخر قرار توزيع موظفـــات با�شـــم 
االأطفال ب�شكل ع�شوائي, م�شـــريًا اإلى اأن احلاجـــة تكمــن يف املعلمات ولي�س 
االإداريات؛ حيث يوجد يف بع�س مـــدار�س ريـــا�س االأطـــفال اأكرث من )10( 
الرو�شات  وتـــزويد  املـــدار�س,  على  توزيعهن  اإعادة  اأهمية  موؤكدًا  اإداريات, 

مبعلمات عو�شًا عنهن لعدم وجود عمل اإداري يف مدار�س ريا�س االأطفال.
االأطفال  ريـــا�س  مـــدرا�س  على  االإ�شــراف  اأن  اإلى  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
والتجربة,  قبـــل م�شرفـــة حديثـــة ال متلك من اخلربة,  يتم من  اأحياًنا-   -
وامل�شوؤولية, ما يوؤهلهـــا لالإ�شراف على ذوات اخلــــربة من معلـــمات ريــا�س 
االطفال. واقرتح تر�شيــح م�شرفة من ذوات اخلربة ملالم�شتها احلقـــائق عن 
قرب, وعلمها امل�شبق باملتطلبات, وال تقل خربتها يف ممار�شــة العمل امليداين 

عن ع�شر �شنوات فما فوق.

ولفت ع�شو اآخر اإلى اأنه بالرغم من م�شي ع�شر �شنوات على م�شروع خادم 
يف  موجوًدا  يزال  ال  املخرجات  �شعف  اأن  اإال  لالبتعاث؛  ال�شريفني  احلرمني 
اأن ذلك  اإلى  العام, مع �شعف يف �شلوك الطالب وكفاءتهم, م�شريًا  التعليم 
يعود اإلى املعلم الذي مل يح�س بالعناية الكافية يف م�شروع االبتعاث, وكذلك 
املنهج الذي يحوي كًما هائاًل من املعلومات, حتى اأنه قيد املعلم املتميز واأ�شبح 

يف �شباق مع الزمن من اأجل االنتهاء منه قبل انتهاء الف�شل الدرا�شي.

بقدٍر كاٍف من مهارات  الطالب  يتمتع  اأن  يكفي  اأنه  االأع�شاء  اأحد  وراأى 
اللغة العربية من خالل املمار�شة التي جتعله قادًرا على التحدث بها ب�شكل 
اأن  اإلى  م�شريًا  فيها؛  للمتخ�ش�شني  العربية  اللغة  يف  التعمق  ويرتك  جيد, 

املطلوب هو التب�شيط ال التكثيف.

نسبة االلتحاق في رياض األطفال 
ال تزيد على )%12(

المعلم لم يحظ بالعناية الكافية في 
برنامج خادم الحرمين لالبتعاث



مداوالت القبة

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه 42

وت�شاءل اآخر عن ما قــــامت به الــــوزارة الأطفــــال التوحـــد, بعـــد اإقـــــرار 
امل�شروع الوطني للتعامل مع التوحـــد الــ�شادر من جمـــل�س الـــوزراء بتاريــــخ 

1423/9/13هـ, وما حققته الأطفالنا امل�شابني مبر�س التوحد.
وراأى اأحد االأع�شاء منا�شبة اأن يبداأ تطوير التعليم من قبل الوزارة باإعادة 
الهيكلة االإدارية للوزارة, مت�شائاًل عن خارطة الطريق للدمج, وكيف �شتتم 

هيكلة وزارة التعليم لت�شتوعب القطاعني؟.

كما راأى الع�شو اأنه من االأن�شـــب اأن تركـــز الوزارة على البنـــية االأ�شا�شية 
لعملها, وهي العملية التعليميــة واملنتــــج, وقيـــا�س االإنتــــاج, اأمـــا الق�شــــايا 
اللوج�شتية مثل: توظيف املعلمـــني واملعلمـــات, ونقلهــــم, وترقياتهم, ونقلهم 
مع الطالب من واإلى املدار�س, واإن�شاء املدار�س وتنفيـــذها, فــهي تتقاطع مع 
الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومي االأخرى, واأن تناق�س من قبل جمل�س ال�شوؤون 
باأن تركز على املعلم وتنمية قدراته,  االقت�شادية والتنمية, وطالب الوزارة 

واأن يكون للوزارة نظامها اخلا�س يف توظيف املوظف العام.

الإن�شاء  اخلا�س  القطاع  دعم  اإلى  التعليم  وزارة  االأع�شاء  اأحد  ودعا 
لتتفرغ  اخلا�شة؛  للمدار�س  ا�شتمارات  املواطنني  واإعطاء  خا�شة,  مدار�س 
وتطويره,  املعلم  واإعداد  املنهجية,  الربامج  اإعداد  على  العمل  اإلى  الوزارة 
بحيث تكون العملية الت�شغيلية منفكة عن الوزارة, كما ا�شتح�شن الع�شو اأن 
اآلية وا�شحة لقيا�س منجزات براجمها واإنتاجها, واأن تف�شح  يكون للوزارة 

عن نتائج منجزات برنامج تطوير التعليم العام, وقيا�س النتائج. 

التعليم  مع  والتعليم  الرتبية  الدمج  قرار  يف  يكون  اأن  اآخر  ع�شو  ومتنى 
العايل يف وزارة واحدة انطالق باجلامعات اإلى االأف�شل, واأن يتم اإقرار نظام 
ال�شالحية  اإعطائها  يف  للجامعات  حافزًا  يكون  واأن  وتطبيقه,  اجلامعات 

االإدارية يف �شوؤونها, وا�شتقالليتها, ومتيزها, وحتقيق اأهدافها. 

مطالبًا  الوزارة؟  برامج  من  لال�شتفادة  ال�شوابط  عن  اآخر  وت�شاءل 
االأعمال  “اإ�شناد  تن�س على:  تو�شية  باإ�شافة  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة 
الهند�شية  املكاتب  اإلى  التعليم  بوزارة  اخلا�شة  املباين  وا�شتالم  االإن�شائية, 

املوؤهلة”. 

وطالب اأحد االأع�شاء اأن تنتهج الوزارة ممار�شات اإدارية اأكرث ا�شتقرارًا 
توؤخر  باأنها  االإدارية  امل�شتويات  تعدد  على  معلقًا  ال�شابقة,  املمار�شات  من 
اتخاذ القرار, وتعزز البريوقراطية, و�شد الفعالية االإدارية؛ وطالب باإعادة 
النظر يف الهيكل التنظيمي, واأ�شلوب اإدارة العمل يف الوزارة, وبخا�شة بعد 

الدمج.
العام  التعليم  الفر�شة ال�شتفادة  يعطي  الدمج  قرار  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
الت�شخم  مبعاجلة  مطالبًا  اجلامعية,  وامل�شت�شفيات  اجلامعات,  لدى  مما 
الوظيفي للوظائف االإدارية, واإعادة التاأهيل والتدريب ولي�س زيادة يف عدد 
الوظائف االإدارية, فهذه الوظائف وظائف م�شاندة للعملية االأ�شا�شية؛ وهي 
الوظيفة التعليمية التي حتتاج اإلى تعزيزها, واإعطائها املزيد من االهتمام. 

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى اأنه على الرغم من كرثة امل�شروعات, وت�شعبها, 
وتداخلها اإال اأن الواقع امل�شاهد اأقل من الطموحات ب�شكل كبري, الفتًا اإلى اأن 
كل هذه امل�شروعات تعترب �شمن اخلطط الت�شغيلية الإدارات التعليم, مطالبًا 
با�شتعانة الوزارة ببيت خربة عاملي لتقييم وقيا�س حم�شلة هذه امل�شروعات, 
ملعايري  وفًقا  املحدد,  الوقت  يف  اإجنازها  ومتابعة  والربامج,  واملبادرات, 

برامج املوؤ�ش�شات التعليمية العاملية املتميزة. 

مطالبة الوزارة بآلية واضحة لقياس 
منجزاتها وبرامجها وإنتاجها
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االبتدائي,  للتعليم  التمهيدية  ال�شنة  اإقرار  م�شروع  االأع�شاء  اأحد  واأيد 
وجعلها اإلزامية اأ�شوة بال�شنة التح�شريية للتعليم اجلامعي, منتقدًا ق�شرها 
للمدار�س  الباهظة  الر�شوم  دفع  على  والقادرة  املي�شورة  االأ�شر  اأطفال  على 
ريا�س  يف  مقعد  على  احل�شول  ي�شتطيعون  الذين  االأطفال  اأو  اخلا�شة, 

االأطفال احلكومية املجانية املحدودة العدد. 

وطالب ع�شو اآخر مبعرفة املالمح العامة خلطة م�شتقبل التعليم, ت�شمل 
الروؤية العامة لقطاعات متناثرة, كالتعليم العام, والتعليم العايل, والبحث 

العلمي.
وتابع الع�شو اأن الدمج موؤ�شر الإعطاء اجلامعات مرونة وا�شتقالاًل اأكرب, 
اجلامعات,  خلدمة  الدمج  ا�شتثمار  يف  دور  للمجل�س  ليكون  فر�شة  وهي 
من  قلقه  عن  معربًا  اأدوارها؛  جميع  اأداء  وتطوير  ا�شتقاللها,  يف  واالإ�شهام 
اجلامعات  حول  وتوجهها  التعليم,  وزارة  روؤية  معرفة  يف  االنتقالية  املرحلة 
اال�شتقالل  ملاهية  العامة  وال�شيا�شات  البعيد,  املدى  وعلى  املرحلة  هذه  يف 
اإدارة  وكيفية  االإ�شرايف,  التعليم  وزارة  دور  وحتديد  الوطني,  باملفهوم 

اجلامعات وعالقتها بالوزارة.

م�شيفًا اأن هناك بع�س اجلامعات احلكومية متهيئة لال�شتقالل, وهناك 
جامعات نا�شئة ما زالت حتتاج اإلى وقت الإكمال بنيتها االأكادميية واالإدارية, 
من  اال�شتفادة  املنا�شب  ومن  م�شتقلة,  لت�شبح  واالإن�شائية  والتنظيمية, 
التجارب العاملية يف هذا املو�شوع, مثل: �شبكة جامعات املناطق يف اأ�شرتاليا 
)RUN(, والتاأكيد واحلر�س على ال�شوابط التي حتفظ جودة اجلامعات, 
وبخا�شة جمال�س االأق�شام والكليات, ال�شيما يف مرحلة اإعادة هيكلة الوزارة.

وب�شاأن اأنظمة التعليم اجلامعي وجودته؛ قال الع�شو: اإن هناك حاجة اإلى 
اإعادة النظر يف اأنظمة �شبق اأن اأقرها املجل�س ومت رفعها اإلى املقام ال�شامي؛ 
ومنها: نظام اجلامعات, ونظام الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي؛ 
لتتوافق مع قرار الدمج, مع اإمكانية دمج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
االأكادميي, وهيئة تقومي التعليم العام يف جهاز واحد م�شتقل, مرتبط برئي�س 

جمل�س الوزراء, مقرتحًا دعوة م�شوؤويل وزارة التعليم باأ�شرع وقت ممكن. 

املعلمني,  ر�شا  م�شتوى  بقيا�س  الوزارة  قيام  عن  اآخر  ع�شو  وت�شاءل 
تطبيق  وعن  التعليمية,  بالعملية  املعنيني  من  وغريهم  املدار�س  ومديري 

رخ�س املعلمني للتاأكد من كفاءة املعلم.
م�شكلة حوادث  اإلى  الوزارة  تقرير  اإ�شارة  لعدم  ا�شتغرابه  الع�شو  واأبدى 
جذرية  حلول  بتقدمي  اإياها  مطالبًا  الوزارة,  يعني  ال  االأمر  وكاأن  املعلمات, 

للت�شدي لهذه امل�شكلة.

وختم ع�شو اآخر املداخالت بقوله: اأن املعلم هو اأ�شا�س العملية التعليمية, 
ومطالبات املعلمني واملعلمات هي التاأمني الطبي, وبدل ال�شكن, م�شريًا اإلى 
اأن الوزارة ال تزال تعلن اأنها �شتقدم لهم ذلك, اإال اأنها مل تقم باأي حترك 
بدل  على  احل�شول  حق  لها  املعلمة  اأن  م�شيفًا  املو�شوع,  لهذا  بالن�شبة 
بدل  يكون هناك  اأن  املفرت�س  ومن  املغرتبات,  املعلمات  وبخا�شة  )النائي( 
و�شائل  توفري  عدم  ظل  يف  وبخا�شة  املعلمات,  من  الطرق  ل�شحايا  تعوي�س 
نقل اآمنة للمعلمات, كما من املنا�شب اإعادة النظر يف مكافاأة طالب حتفيظ 

القراآن الكرمي, وتوجيهها اإلى منا�شط اأخرى قد تكون اأكرث تاأثرًيا. 
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وزارة العدل.. مشاريع 

تطويرية تحتاج إلى الدعم00 

ومطالب بمحاكم لألحوال 

الشخصية

ناق�ض جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العاديـــة الثانيـــة عــ�سرة 
لل�سنـــة الثالثــة من الــدورة ال�ساد�ســـة التي عقـــدها يوم الثنني 
املوافــق 1436/4/20هـ, برئا�ســـة معـــايل نائـــب رئـــي�ض املجل�ض 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, تقرير جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية 
والق�سائية, ب�ســـاأن التقريـــر ال�سنــــوي لوزارة العــدل للعام املايل 

1435/1434هـ تاله رئي�ض اللجنة الدكتور فالح ال�سغري.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع للمناق�سة 
اأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى �سدور تنظيم مركز امل�ساحلة, اإل اأن هناك 
البديلة,  العقوبات  تنظيم  مثل  بعد,  ت�سدر  مل  اأخرى  ت�سريعات 
ونظام التكاليف الق�سائية على اخلا�سر, مقرتحًا اأن تتخذ اللجنة 
تو�سية تطالب باإ�سراع اجلهات امل�ساركة يف درا�سة هذه الأنظمة, 
وو�سع جداول زمنية لإنهائها, حتى ل يوؤدي تعدد اجلهات املعنية 
له  يكون  مما  �سدورها  تاأخر  اإلى  امل�سوؤوليات  وتوزيع  بدرا�ستها, 
انعكا�سات �سلبية على تاأخر اإجناز العمل وتعميق البريوقراطية, 
ل�سيما اأن الوزارة اأفادت اأنها قد انتهت من درا�سة هذه الت�سريعات, 

وهي معرو�سة على اجلهات امل�ساركة يف درا�ستها.
ما  ومنها  عناية,  اإلى  حتتاج  اأخرى  جوانب  هناك  اإن  الع�شو:  واأ�شاف 
كان يف خطة الوزارة ومل يتحقق, ومن ذلك اإن�شاء ت�شع حماكم عامة, و�شت 
حماكم لالأحوال ال�شخ�شية, وثالث حماكم عمالية, اإال اأن ذلك مل يتحقق 
�شبب  مبتابعة  اللجنة  مطالبًا  ال�شخ�شية,  لالأحوال  حمكمتني  افتتاح  �شوى 

عدم افتتاح هذه املحاكم.
وزاد اآخر اأن من يقارن بني امل�شتهدف يف اخلطة مع ما مت اإجنازه فعليًا 
مل�شروعي تغطية نفقات اجلهاز االإداري والفني الالزم الإدارة مرافق الوزارة, 
و�شيانة ونظافة املرافق التابعة للوزارة و�شيانة االأجهزة واملعدات املكتبية, 
يلحظ فيها جتاوز امل�شروفات للمبالغ املعتمدة للم�شروعني, دون اأن تو�شيح 

للمربر, �شواء من الوزارة اأو جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية والق�شائية.

التي تالم�س  التو�شع يف تقدمي بع�س اخلدمات  اآخر �شرورة  واأكد ع�شو 
املحاكم  كافة  يف  وتعميمها  وتطويرها,  ومبا�شر  يومي  ب�شكل  النا�س  حياة 
االأزواج,  تع�شف  من  احلا�شنة  املراأة  معاناة  اإنهاء  مثل  العدل  وكتابات 
حماكم  يف  االإجراءات  وتوحيد  ُبعد,  عن  للمحاكمة  املرئي  والتقا�شي 
الق�شائية,  االأوراق  تبليغ  االإلكرتونية, وخدمة  الب�شمة  اال�شتئناف, وتطبيق 

وتخ�شي�س اأعمال كتابات العدل.
يف  ومن  ر  الُق�شَّ على  للوالية  العامة  الهيئة  ب�شاأن  مت  عما  اآخر  وت�شاءل 
حكمهم, ال�شيما اأن اأموالها جتاوزت )16( مليار ريـال, موؤكدًا اأن جتميدها 

ر ومن يف حكمهم, وكذلك اقت�شاد البلد ب�شكل عام. ي�شر بالُق�شَّ

من جانبه قال ع�شو اآخر: اإن من اأكرث الق�شايا اإ�شغًاال للمحاكم, واأكرثها 
تعقيًدا وطواًل يف النزاع, وتقطع ب�شببها االأرحام هي نزاعات االإرث, مقرتحًا 
اأن تقوم هيئة اإدارة ال�شوؤون اخلا�شة باالإرث والرتكات ب�شالحياتها, وتتولى 
ذات  يف  الفتًا  االإرث.  وتوزيع  ح�شر  اإنهاء  وحلني  املواطن,  وفاة  فور  عملها 
عن  االإبالغ  يتم  حيث  الدول,  من  عدٍد  يف  مناذج  هناك  اأن  اإلى  ال�شياق 
الوفاة من امل�شت�شفى اإليكرتونًيا لكل من العدل, والداخلية, وموؤ�ش�شة النقد, 

نزاعات اإلرث تتطلب التعميم عن الوفاة 
إليكترونيات لكل الجهات ذات العالقة

د. فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 
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والبنوك املت�شلة بها, وهو ما �شوف يوفر على املحاكم جهًدا كبرًيا, كاإجراء 
وقائي مينع - باإذن اهلل- التعدي, ويقل�س عدًدا من الق�شايا النا�شئة التي قد 
ت�شغل الق�شاة عن اأداء واجباتهم, ومتنع ت�شرف اأحد الورثة بوكالة باطلة, 
اأو تعديه على حقوق الورثة بدون علمهم, و�شوف ي�شمن حقوق الق�شر وبقية 

اأفراد االأ�شرة من �شوء الت�شرف يف االأموال واملمتلكات.
واأكد اأحد االأع�شاء اأن م�شكلة قلة اأعداد الق�شاة, وبخا�شة يف املدن ذات 
التجارية املت�شارعة مازالت قائمة رغم  العالية, واحلركة  ال�شكانية  الكثافة 
عدد  اململكة  اأرجاء  يف  ينت�شر  املقابل  ويف  وتكرارًا,  مرارًا  امل�شكلة  مناق�شة 
كبري من الق�شاة يف الهجر والقرى ال�شغرية, وهم �شبه عاطلني عن العمل, 
املعامالت  اأزمة  لفك  الرئي�شة  املدن  مراكز  اإلى  الق�شاة  كافة  نقل  مقرتحًا 
املعطلة, وت�شهيل مهمة التقا�شي, واعتماد برامج ندب الق�شاة للقرى والهجر 

ليوم اأو يومني يف االأ�شبوع, وفق جدول حمدد ح�شب حاجة القرى والهجر. 

واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن من اأهم امللفات التي اآن االأوان لي�شملها احلراك 
�شهد  حيث  العدلية؛  املنظومة  يف  املراأة  موقع  العدل,  مرفق  يف  التطويري 
واخلدمات  ال�شخ�شية,  االأحوال  حماكم  بتاأ�شي�س  كبرًيا  تطوًرا  امللف  هذا 
االجتماعية, واإلغاء املعرف, وال�شماح للن�شاء مبزاولة املحاماة, وتاأ�شي�س بيئة 
عدلية واعية جتاه املراأة واحتياجاتها, يف املقابل جند اأن االأق�شام الن�شائية يف 
الوزارة, ويف املحاكم مل تبا�شر عملها بعد, رغم �شدور قرار بتعيني )300( 
امراأة؛ معتربًا اأن االإجناز بطيء جًدا يف هذا امللف؛ ال�شيما اأن هذه االأق�شام 
امل�شاندة االجتماعية, واحلقوقية  تتمثل يف توفري  تقوم مبهام كبرية ومهمة 

مبحكمة االأحوال ال�شخ�شية يف الريا�س.
الن�شائية,  االأق�شام  تاأ�شي�س  لالإ�شراع يف  الوزارة بحاجة  اأن  الع�شو  واأكد 
وبخا�شة يف املناطق االأخرى خارج منطقة الريا�س, وتعميم جتربة التعاون 
بني الوزارة وجمعية مودة يف املناطق االأخرى, والعمل على حتويل الدرو�س 
املتورطة  االأطراف  موؤ�ش�شية حتفظ حقوق جميع  اآليات  اإلى  امل�شتفادة منها 
لتنفيذ  القانونية  امل�شورة  توفري خدمات  موؤكدًا �شرورة  الطالق,  ق�شايا  يف 

اأحكام الزيارة وغريها.
واعترب ع�شو اآخر اأن من اأهم امللفات الرتتيب لنقل املحاكم املتخ�ش�شة 
يف  كبرية  خطوة  اأعتاب  على  اأننا  ال�شيما  العدل,  وزارة  مظلة  حتت  لتكون 
م�شروع اإعادة هيكلة منظومة الق�شاء؛ بنقل املحاكم التجارية لتكون �شمن 
الق�شاء العام, وكذلك �شم اأعمال اللجان العمالية, واملرورية, واللجان �شبه 
الوزارة  اأعدت  العامة, مت�شائاًل عما  املحاكم  دوائر  لتكون �شمن  الق�شائية 
اأي�شًا اإلى اأن هذا ق�شاء خمتلف متامًا يف متطلباته ويف  لهذه النقلة؟ الفتًا 
العدل؛  لوزارة  التابعة  املحاكم  تنظرها  التي  الق�شايا  عن  وطبيعته  ظروفه 
والقائمة يف جمملها على االأحكام الفقهية؛ بينما يتطلب الق�شاء املتخ�ش�س 

تاأهًيال خمتلًفا للق�شاة بالرتكيز على الدراية باالأنظمة املختلفة.

واأكد اأن هذه نقلة ح�شا�شة جًدا تتطلب من الوزارة ومن املجل�س االأعلى 
للق�شاء و�شع ا�شرتاتيجية موجهة ملعاجلة االحتياج الكمي, والنوعي للق�شاة؛ 
فالتطوير الفعلي للق�شاء ال يكتفي مبا نراه من تركيز على اجلوانب التقنية, 
لي�شت  لكنها  ونحوها من خطوات مهمة,  االإلكرتوين  والتقا�شي  واالإجرائية 
ا�شرتاتيجية, بل هو ذلك الذي يالم�س جوهر املمار�شة الق�شائية؛ ويرتقي 

بها لتالئم متطلبات احلالة الراهنة.    
وطالب ع�شو اآخر باالهتمام بعوامل ا�شتقرار التعامالت؛ م�شريًا اإلى اأن 
حتديد  يتم  بحيث  التقادم,  ومنها:  اال�شتقرار؛  حتمي  معينة  عوامل  هناك 
�شنوات معينة, وبعدها ال ميكن النظر يف الق�شية؛ حتى ت�شتقر التعامالت. 
والحظ اأن جمانية التقا�شي تتيح الأي �شخ�س رفع اأي ق�شية, اأو عدة ق�شايا 
منا�شبة   وراأى  �شيء.  اأي  يتحمل  فال  الق�شية  خ�شر  واإذا  �شخ�س,  اأي  على 
حتميل الطرف اخلا�شر على االأقل اأتعاب املحاماة, لتجنيب املحاكم العديد 
من الق�شايا الكيدية, وطالب بتحفيز الق�شاة, ودعم املجتهدين, والبارزين 

يف الق�شاء؛ ال�شيما اأن نظام العقاب ُفّعل ولكن ال ن�شمع عن نظام الثواب.
وتوقف ع�شو اآخر اأمام ما ورد يف التقرير عن الق�شاء االإلكرتوين, واأن 
العدالة يف  ُدور  التقنيات يف  اأف�شل  العديل يكون من  النظام  التقنية جعلت 
العامل, قائاًل اإن ذلك غري ملمو�س على اأر�س الواقع, وبخا�شة واأن الق�شاء 
على  الق�شاة  قدرة  عن  مت�شائاًل  اململكة,  مناطق  كافة  يغط  مل  االإلكرتوين 

التعامل مع االأدلة والقرائن الرقمية؟.
االأنكحة  وحماكم  ال�شخ�شية,  االأحوال  حماكم  مفهوم  تو�شيع  اآخر  واأيد 
معاجلة  اإلى  حتتاج  املحاكم  هذه  اأن  معتربًا  االأ�شرة؛  حماكم  اإلى  والطالق 

الق�شايا �شمن مفهوم املحاكم االأ�شرية.
كما الحظ الع�شو من خالل التقرير النق�س يف متابعة تاأخري الق�شايا؛ ال�شيما 
اأن ن�شبة االإجناز ال تتجاوز 26% من الوارد اإلى هذه املحاكم, وعد هذه الن�شبة 

متدنية جًدا, م�شددًا على �شرورة اأن تنظر اللجنة والوزارة النظر يف ذلك.
وانتقد ع�شو اآخر عدم تناول تقرير الوزارة ما مت ب�شاأن تقنني االأحكام. 
وقال : اإننا يف حاجة اإلى تطوير اآليات العمل الق�شائي, والحظ التفاوت يف 
اأعداد اأحكام النق�س الواردة يف التقرير بني مدن اململكة, وعدم تف�شري ذلك 

من قبل الوزارة.
املباين,  اإن�شاء  حمور  يف  وا�شحة  الوزارة  جهود  اأن  االأع�شاء  اأحد  واأكد 
مطالبًا  املجال,  هذا  يف  يعيقها  مما  االأرا�شي,  توفر  عدم  يعوقها  ولكن 
بامل�شاعدة من اأمراء املناطق, واملحافظني, واملجتمع املدين, لتوفري االأرا�شي 
الأي م�شروع حكومي يخدم املجتمع, وكذلك االكتفاء بامل�شاحات املنا�شبة دون 

املبالغة يف ذلك.
واأ�شاد ع�شو اآخر مبا قامت به وزارة العدل خالل ال�شنوات ال�شت املا�شية 
من  اململكة,  مناطق  خمتلف  يف  االأرا�شي  �شكوك  من  كبري  عدد  اإلغاء  من 
خالل حماكم اال�شتئناف. مطالبًا اإياها باال�شتمرار يف مكافحة هذا االأمر؛ 
الأنه نوع من اأنواع مكافحة الف�شاد, واأن حتال هذه االأرا�شي لوزارة االإ�شكان 

لال�شتفادة منها.

الحراك التطويري في مرفق العدل البد أن 
يشمل موقع المرأة في المنظومة العدلية
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تراجع أسعار البترول 
ومسار تنمية 

اإلقتصاد السعودي

مازالت العوائد البرتولية متثل 90% من اإجمايل اإيرادات ميزانية 

اخلم�سية  التنمية  خطط  و�سيا�سات  اإ�سرتاتيجيات  كل  رغم  الدولة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تبوء  اإلى  ذلك  ويعود  املتعاقبة,  الت�سع 

منذ  العاملي  امل�ستوى  على  البرتول  و�سادرات  اإنتاج  يف  ال�سدارة  ملركز 

�سادرات  فحجم  الع�سرين,  القرن  من  امليالدية  ال�سبعينيات  بداية 

اململكة البرتولية املتنامي اأك�سبها عوائد برتولية كبرية حتى اأ�سبحت 

اإجنازاتها يف القطاعات املختلفة �سئيلة يف ن�سبتها من اإجمايل العوائد 

البرتولية  غري  الدولة  اإيرادات  ن�سبة  اإن  القول  وميكن  البرتولية. 

تختلف كلما ارتفعت اأو انخف�ست اأ�سعار البرتول وعوائده.

 ويالحظ اأن معدلت تنمية القت�ساد ال�سعودي ارتبطت ارتباطًا 

يف  املحدود  للنجاح  كبري  حد  اإلى  البرتول  اأ�سعار  بتذبذبات  وثيقًا 

اأ�سعار  متو�سط  اجته  فقد   . الوطني  الدخل  م�سادر  وتنويع  تنمية  

�سلة الأوبك يف الت�ساعد من 23.12 دولرًا للربميل عام 2001م اإلى 

اإلى 94.45 دولرًا  50.14 دولرًا للربميل عام 2005م,  حتى و�سلت 

 61.06 اإلى  الأمريكية  املالية  الأزمة  نتيجة  وانكم�ست  2008م,  عام 

دولرًا للربميل عام 2009م, ومت اأثناءها عقد اجتماعات بني الدول 

ال�سوق  ل�ستقرار  اأدت  التي  الريا�ض  مدينة  يف  وامل�ستهلكة  املنتجة 

الأرتفاع من 77.45  الأوبك يف  �سلة  اأ�سعار  البرتولية وعاود متو�سط 

دولرًا للربميل عام 2010 م اإلى 109.45 دولرا للربميل عام 2012م 

وا�ستقرت على 105.87 دولرًا للربميل عام 2013م , ثم بداأت اأ�سعار 

2014م,  عام  من  اأغ�سط�ض  �سهر  بحلول  الإنكما�ض  يف  الأوبك  �سلة 

حتى و�سل متو�سط �سعر �سلة الأوبك اإلى 96.26 دولرًا للربميل لعام 

2014م .

د. خالد بن من�سور العقيل
ع�شو جم�س ال�شورى

مجتمع واقتصاد المعرفة يؤدي إلى تنويع 
مصادر الدخل ويقلل االعتماد على البترول
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م    وقد بداأ م�سار انخفا�ض متو�سط اأ�سعار �سلة الأوبك يف العام 2014

اإلى 100.75 دولرًا للربميل يف  من 105.61 دولرًا للربميل يف يوليو 

اأغ�سط�ض, و 85.06 دولرًا للربميل يف اأكتوبر, و 75.57 دولرًا للربميل 

ليبلغ 44.36 دولرًا  دي�سمرب  للربميل يف  و 59.45 دولرًا  نوفمرب,  يف 

للربميل خالل �سهر يناير 2015م .

اأ�سعار البرتول من اأغ�سط�ض 2014 م  ونتيجة طبيعية مل�سار هب�ط 

تراجعت اإيرادات ميزانية اململكة من 1131 مليار ريال لعام 2013م اإلى 

1046 مليار ريال عام 2014م وقدرت بنحو 715 مليار ريال عام 2015م, 

بينما بلغت امل�سروفات 925 مليار ريال عام 2013م و1100 مليار ريال 

عام 2014م, وقدرت بحوايل 860 مليار ريال لعام 2015 م, اأي حققت 

امليزانية فائ�سًا مقداره 206 مليارات ريال عام 2013م, وعجزًا مبقدار 

54 مليار ريال عام 2014م, وتفاقم حجم العجز املقدر اإلى 145 مليار 

ريال لعام 2015م .

اإنذار  جر�ض  مبثابة  هو  2015م  لعام  املتوقع  املايل  العجز  هذا 

لأهمية ا�ست�سراف املتغريات يف ال�سوق البرتولية الدولية وانعكا�ساتها 

على توقعات م�سار اأ�سعار البرتول, مع �سرورة مراجعة لأولويات �سلم 

ال�سرف على بنود امليزانية العامة للدولة وم�ساريعها واإ�سرتاتيجياتها 

و�سيا�ساتها املر�سومة يف خطة التنمية العا�سرة.

املتغريات يف ال�سوق البرتولية
هناك ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية موؤثرة يف حتديد م�شتوى اأ�شعار البرتول هي:
الق�شري  املدى  ويف  التقنية,  والتطورات  الطلب,  )العر�س(,  االإمدادات 
البع�س ي�شيف عليها البعد ال�شيا�شي واإ�شرتاتيجيات التكتالت االإقت�شادية.

ملحة تاريخية عن اآثار التطورات التقنية يف طريقة حياتنا:

ال�شاحلية يف منطقة اخلليج  الرئي�شي ل�شكان املناطق  اللوؤلوؤ املنتج  �شكل 
العربي على مدى اآالف ال�شنني, وميتد تاريخ جتارة اللوؤلوؤ على خم�شة اآالف 
مع  التجارة  هذه  ازدهار  ازداد  التاريخية  املراجع  وح�شب  االأقل.  على  �شنة 
الل�ؤل�ؤ ب�سفة عامة  لتجارة  الف�سل  البحرية، ويع�د  التجارة  تكاثر اخلط�ط 
املناطق  يف  واال�شتقرار  التنقل  اأجل  من  الداخل  لعرب  الفر�شة  اإعطاء  يف 

ال�شاحلية, االأمر الذي اأ�شهم يف حت�شني نوعية حياتهم. 

وت�شيف املراجع اأنه يف العقدين االأولني من القرن الع�شرين بلغت �شناعة 
 17000 فاق  احليوي  القطاع  ذلك  يف  العمال  عدد  اأن  حتى  ذروتها  اللوؤلوؤ 
عاماًل, وكان من بينهم 3000 من الغوا�شني فيما كان اأ�شطول الغو�س ي�شم 

اأكرث من 4000 �شفينة )بانو�س( من خمتلف االأنواع.

فقد  الطبيعي,  اخلليجي  اللوؤلوؤ  جتارة  هدد  جديد   تطور  حدث  ولكن 
ظهر اللوؤلوؤ ال�شناعي للمرة االأولى يف منطقة اخلليج العربي يف �شهر يوليو 
ميكيموتو  كوكي�شي  الياباين  وامل�شنع  التاجر  �شعى  حيث   ,1924 �شنة  من 
القرن  من  الع�شرينيات  حقبة  حلول  ومع  امل�شنع.  اللوؤلوؤ  زراعة  تطوير  اإلى 
ينتهجها كوكي�شي ميكيموتو  التي  ال�شناعية  الالآلئ  املا�شي كانت  الع�شرين 
على درجة كبرية من االإتقان, حتى اأنه مل يكن باالإمكان متييزها عن اأجود 
الالآلئ الطبيعية اإال با�شتخدام جهاز االأ�شعة ال�شينية اأو اإخ�شاعها لتجارب 

علمية على اأيدي اخلرباء يف املختربات املخت�شة بقيا�س وتعيري اللوؤلوؤ. 

وقد اأدى اكت�شاف كوكي�شي ميكيموتو اللوؤلوؤ ال�شناعي اإلى اندثار �شناعة 
اللوؤلوؤ الطبيعي يف اخلليج العربي وطي ح�شارة وم�شدر رزق امتد عرب اآالف 

ال�شنني.
العربي  اخلليج  يف  الطبيعي  اللوؤلوؤ  جتارة  اندثار  جتربة  اأن  واأعتقد   
اكت�شافات  ب�شبب  واالإن�شانية جاءت  االإقت�شادية  اأبعادها  وعدم اخلو�س يف 
احتياطات البرتول الوفرية ومعدالت اإنتاجه الكبرية يف نف�س الوقت واملكان 
يغري  العلمي  االكت�شاف  اأن  اأمامنا  ماثلة  العربة  ولكن  اللوؤلوؤ.  جتارة  ملنطقة 

املوازين االإقت�شادية وموارد الرزق اإيجابًا و�شلبًا.

بني  والدائر  الطابع  تاريخي  اأكادميي  يدورنقا�س  ال�شياق  نف�س  ويف 
العاملني يف مراحل ا�شتك�شاف واإنتاج البرتول من جيوفزيائيني وجيولوجيني 
مو�شوع  حول  اأخرى  جهة  من  واالقت�شاديني  جهة  من  برتول  ومهند�شي 
باختالف  خمتلفة  وا�شتنتاجات  بروؤى  البرتويل  الطبيعي  الن�شوب  حتمية 
الأحوال  ومعا�شرتهم  البرتول  ا�شتك�شاف  جمال  يف  العاملني  مزاولة  طبيعة 
املكامن البرتولية وتقديراتهم حلجم االحتياطات البرتولية املتوفرة املمكن 
ا�شتخال�شها, فهم يركزون على موؤ�شرات اأهمها انكما�س عدد االكت�شافات 
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البرتولية ال�شخمة على نطاق عاملي مع تراجع متو�شط اإنتاج االآبار البرتولية, 
االإ�شافية  االحتياطات  يفوق  مبا  البرتويل  االإنتاج  زيادة  الى  باالإ�شافة 
ال�شنوية, حيث ت�شكل جميع هذه العوامل حتديات كربى ل�شناعة البرتول, 
وتقرب فرتة اأزمة اإمدادات البرتول ملقابلة الطلب عليه املرتتب من ا�شتمرار 

تزايد حجم التعداد ال�شكاين وتو�شع القطاعات االقت�شادية العاملية.

بينما ي�شري االإقت�شاديون اإلى عوامل التطوير التقني وتعوي�شها عن نق�س 
عدد االكت�شافات البرتولية بزيادة معدالت حت�شني اال�شتخال�س من املكامن 
البرتولية القائمة, وت�شافر جهود الدول املتقدمة على تقلي�س معدالت منو 
ميكن  الطاقة  من  عديدة  اأنواع  توافر  اإلى  باالإ�شافة  البرتول,  من  الطلب 
اإ�شتغاللها باجتاه �شد حاجات الب�شرية من خالل م�شارات اآلية اأ�شعار الطاقة 
واإ�شرتاتيجيات و�شيا�شات الطاقة املتبعة خا�شة يف الدول املتقدمة, وبالتايل 
من  الطبيعي  الن�شوب  قبل  االإقت�شادي  بالن�شوب  االإقت�شاديون  يعتقد 
البرتول ب�شبب التحوالت الهائلة يف جماالت التقنية مع تنوع م�شادر الطاقة 
املتاحة, واأي�شا مازالت احتماالت اكت�شاف م�شادر جديدة كبرية احلجم من 

الطاقة االحفورية )برتول وغاز وفحم(. 

الإمدادات البرتولية التقليدية وغري التقليدية

�شكل منو االإمدادات البرتولــية التقليديـــة وغـــري التقــــليدية ) البـــرتول 
ال�شخري, وال�شخر البرتويل, ومن طبقــات الرمــــل املحكمــة والثقـــيل جدًا 
واملناطق املغمورة العميقة ورمل القار( نتيجـــة مل�شار ارتفاع اأ�شعـــار البتــرول 
العاملية خالل االأعوام الع�شـــرة املا�شيـــة حافزًا لال�شتـــثمارات يف جمــــاالت 
اأمريكا  اإنتاج دول �شمال  االإمـــدادات البرتوليـــة غـــري التقليديـــة يف تو�شـــع 
وفنزويال والربازيـل وعلى راأ�شـــها الواليــــات املتحـــدة االأمريكـــية مـــما عزز 
من حجـــم احتياطــــاتها البرتولـــية حتى تبدلت �شورة االإنتاج واالحتياطات 
البرتوليـــة ب�شـــكل كبري خــالل �شنني قالئل حتى اأ�شبحت احتياطات الواليات 
املتحدة االأمريكية ورو�شــيا وفنـــزويال من البـــرتول التقلــيدي وغري التقليدي 

يف مقدمة دول العامل, تتبعهـــم اململكـــة العربيـــة ال�شعودية وبقية دول ال�شرق 
االأو�شط والتي كانـــت ل�شنـــوات قريبة متتلك 60% من اإجمــايل االحتياطات 

البرتولية التقليدية.

ولكن مع التقدم التقني يف ا�شتغـــالل موارد البرتول غري التقليدية وتركز 
احتياطاته خا�شة البرتول ال�شخري البالغ تقديـــراته ح�شــب اإدارة الطاقــــة 
االمريكية 345 مليار برميل يف رو�شيا والواليات املتحدة االمريكيـــة, ال�شني, 

االأرجنتني, ليبيا, فنزويال, املك�شيك, الباك�شتان, كندا, اأندوني�شيا.

ونتج عن توفر احتياطات البرتول غري التقليدي يف الدول املتقدمة تقنيًا 
تطورًا يف �شناعة ا�شتخراج البرتول بالواليــــات املتحــــدة االأمريكية وكندا, 
وحتقيق زيادات كبرية يف اإنتاجهما البرتويل و�شل اإلى نحو 4 ماليني برميل 
يف اليوم عام 2014م, مما قلب موازين العر�س والطلب من البرتول العاملي 
نتيجة خف�س ن�شبة حجم اإ�شتــرياد الواليات املتحدة االأمريكية البرتويل  من 
60% عام 2005م اإلى 40% عام 2012م, وتوقــع ا�شتمرارها حتى ت�شل اإلى 

32% يف عام 2040م .

هذه املتغريات اأدت اإلى ال�شغط على م�شتوى اأ�شعار البرتول والتي �شهدتها 
ال�شوق البرتولية عام 2014م وا�شتمرارها اإلى حتى مطلع العام 2015م, مع 
لتوفر  التقليدية  امل�شــادرغري  من  االإمدادات  زيادة  يف  العوامل  وجود  توقع 
االإحتياطــــات والتقنيـــات املتقدمــــة خلف�س التكـــاليف االإنتاجــية خا�شة اإذا 
متكنت الدول االأخرى خارج �شمال اأمريكا من ا�شتقـــطاب التقنـــيات الالزمة 
التقليدي, مما  االإنتاج من البرتول غري  اإلى زيادات كبرية يف  التي �شتوؤدي 
يخل مبوازين العر�س والطــــلب من البتـــرول العامليـــة, وان�شحـــاب ذلك على 
منظمة االأوبك من خالل ال�شغــط على االأ�شعار وتقلي�س ح�شتها يف ال�شوق 

البرتولية واإ�شعاف موقفها التقليدي ك�شانعة اأ�شعار.

هذه املتغريات يف ال�شوق البرتولية العاملية القائمة واملتوقعة تتطلب وقفة 
اإلى  والنظر  امل�شتقبلية  ال�شعـــودية  االإقتــ�شادية  التنميـــة  مل�شـــار  مراجــعة 

�شلم االأولويات يف عملية تنويع م�شادر الدخل الوطني.

ويتبني ملراقب �شوق البرتول العاملية تغري موقف العديد من املخت�شني من 
موؤيدين قبل عام لنظرية ن�شوب البرتول اإلى روؤية االإقت�شاديني نتيجة وفرة 
املعرو�س من البرتول وزيـــادة حجـــم االإحتـــياطات البرتولـية التقليدية وغري 
التقليدية العاملية  ب�شبب التقدم العلمي والتطور التقني يف عمليات التنقيب 

واالإ�شتخراج واالإ�شتغالل ملوارد البرتول .
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نطاق �سعر البرتول يف املدى القريب واملتو�سط
البرتول  من  العاملي  والطلب  العر�س  موازين  يف  للمتغريات  ا�شت�شرافًا 
املتوقعة اإلى عام 2020م, واأهمية ا�شتقرار ال�شوق البرتولية وم�شتويات اأ�شعار 
االعتبار  يف  ياأخذ  البرتول  ل�شعر  نطاق  على  العمل  االأمثل  فاحلل  البرتول, 

املعطيات التالية: 

للربميل  دوالرًا   60 دون  البرتول  اأ�شعار  متو�شط  انخفا�س  ي�شكل  اأوًل- 

زهيدة  بتكلفة  العاملية  البرتول  ملوارد  ا�شتنزافًا  ال�شنتني  عن  تزيد  لفرتة 
الطلب  ملقابلة  البرتولية  االإمدادات  لزيادة  الالزمة  لال�شتثمارات  ومثبطًا 
والنمو  العامل  ال�شكانية يف  الزيادة  ب�شبب  يتنامى  الذي  البرتول  العاملي من 
انخفا�س  حالة  يف  واملتوقع  الب�شرية.  املجتمعات  ومناء  لتطور  االإقت�شادي 
اأ�شعار البرتول لفرتة ال�شنتني وما فوق  اأن تتكرر الحقًا م�شاألة دورة ارتفاعات 

�شعر البرتول الفجائية ب�شبب نق�س العر�س عن الطلب.

ثانيًا- يف حالة ارتفاع اأ�شعار البرتول فوق 80 دوالرًا للربميل �شيوؤدي ذلك 

التقليدي  وغري  التقليدي  البرتول  من  املتاحة  البرتولية  االإمدادات  لزيادة 
البرتولية  والتواجدات  القار  ورمال  ال�شخري  والغاز  الثقيل جدًا(  )الزيت 
املتوفرة  املتقدمة  التقنيات  ب�شبب  املغمورة  باملناطق  العميقة  التكوينات  يف 
االإمدادات  زيادة  يتيح  مما  واالإ�شتخراج  االإنتاج  تكاليف  خلف�س  واملوؤدية 

البرتولية من خارج االأوبك وبها تخ�شر املنظمة ح�شتها يف �شوق البرتول.

البرتول   �شوق  يف  االأ�شا�شية  واملتغريات  املعطيات  هذه  ظل  ويف  ثالثًا- 

العاملية تفر�س االحتياطات البرتولية اجلديدة باأنواعها والتقدم العلمي يف 
م�شاحلها  على  للمحافظة  االأوبك  منظمة  على  البرتول  ا�شتخراج  جماالت 

البرتولية واالإقت�شادية العمل على:

دوالرًا   80 اإلى   60 بني  يرتاوح  �شعري  نطاق  دعم  خطة  على  1-االإتفاق 
من  العاملي  والطلب  العر�س  موازين  تتبني  ريثما  2020م  عام  اإلى  للربميل 
البرتول, حتقيقًا ال�شتقرار ال�شوق البرتولية وتعزيزًا الإيرادات الدول املنتجة 
مع  دولها  ميزانيات  تاأقلم  املتعقلة   االأوبك  دول  وعلى  للبرتول.  وامل�شدرة 

نطاق �شعر البرتول املر�شوم .

االأوبك  من  للبرتول  املنتجة  الدول  بني  والتن�شيق  التعاون  �شيا�شات   -2
اإغفالها , فاإنتاج االأوبك ن�شبة 30% من  اأ�شبحت حقيقة ال ميكن  وخارجها 
االأ�شعار  م�شار  معادلة  يف  طرف  فقط  يجعلها  العاملية  البرتولية  االإمدادات 

االأولى  الدولتني  اأ�شبحتا  ورو�شيا  االأمريكية  املتحدة  والواليات  البرتولية 
والثانية يف اإنتاج البرتول.  

انخفا�ض الإيرادات البرتولية وم�سرية التنمية
هي  الدولة  مليزانية  املالية  والعوائد  البرتولية  االإيرادات  انخفا�س  اإن 
فر�شة �شانحة  ملراجعة عميقة لق�شايا التنمية امل�شتدامة, ب�شريًا واقت�شاديًا, 
االأجيال  وخري  النماء  م�شرية  يف  االأمثل  الطبيعية  املوارد  ا�شتغالل  وكيفية 
قوة  على  الكلي  �شبه  االعتماد  مرحلة  من  االنتقال  علينا  واأهمها  القادمة, 
الوطنية,  الكفاءات  ودعم  العمل,  احرتام  ثقافة  تعزيز  اإلى  الوافدة  العمل 
نفطية  موارد  المتالكنا  ا�شتغاللها  اأح�شنا  اإذا  اإ�شرتاتيجية  فر�شة  وهي 
تقليدية منخف�شة التكاليف, خا�شة اإن قمنا بالعمل اجلاد يف تنويع القاعدة 

االقت�شادية للبالد توؤازرها كوادر وطنية موؤهلة. 

وبالن�شبة ملو�شوع عودة الطلب على زيت االأوبك خا�شة البرتول ال�شعودي 
هي م�شاألة وقت اإن طال اأو ق�شر, بينما الفائدة املرجوة من انخفا�س اأ�شعار 
البرتول االأخرية مع نهاية العام 2014م هي التوجه اجلاد نحو تنويع م�شادر 
الدخل الوطني من خالل اال�شرت�شاد باإ�شرتاتيجيات و�شيا�شات خطة التنمية 

العا�شرة لالأعوام 2015- 2019 ور�شم �شلم اأولويات يقوم على :
1- ا�شتكمال م�شاريع البنية االأ�شا�شية : املطارات والقطارات واملوانئ.

سعر البترول بين 60 إلى 80 دوالرًا للبرميل 
لصالح الدول المنتجة والمستهلكة
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2- التحول نحو اقت�شاد املعرفة من بوابة:
- تطوير م�شار التعليم وكفاءاته التعليمية 

- دعـــم مـــراكز االأبحـــاث واجلهـــود العلمـــية ذات املنافـــع االإقتـــ�شادية 
والتنموية.

- موا�شلة برنامج االبتعاث يف التخ�ش�شات العلمية والنادرة.
- الرتكيز على الكليات العلمية التطبيقية ومنح احلوافز ملن�شوبيها.

3- اإن�شاء جهاز مركزي تن�شيقي موحد لتطبيق االإ�شرتاتيجية ال�شناعية.
- تنمية ال�شناعات غري البرتولية و�شادراتها. 

- تطوير االأنظمة واللوائــح بني العامـــل و�شاحـــب العـمل لتحفيز الكفاءة 
االإنتاجية.

4- اإعادة النظر يف �شلم االأولويات تطوير وا�شتقطاب اال�شتثمارات منها :
- االنفتاح على اال�شتثمارات االأجنبية املوؤدية لتنويع م�شادر الدخل.

- التح�ط من فتح اأ�س�اق املال على م�سرعيها. 
- التن�شيق اال�شتثماري االإقليمي مل�شاريع م�شرتكة ومتكاملة.

- تخفيـــف القــيود املفرو�شـــة على قطـــاع اخلــدمات خا�شة يف امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة. 

- تطوير قطاع ال�شياحة واأن�شطة احلج والعمرة.
5- تر�شيد االإ�شتهالك املحــلي من البتــرول والــغاز والطاقـــة: وهي م�شاألة 
تنموية واقت�شاديـــة جوهريـــة يح�شن معاجلـــتها لتحقـيق كفاءة ا�شتخدامات 
الطاقة وحتويل الهدر املايل ل�شالح فئـــات اجتماعيـــة اأكرث حاجة  وت�شحيح 

اأو�شاع اقت�شادية غري �شليمة.

امل�ســـاريع الإ�ستثماريـــة امل�ستــركة امل�ساهـمة يف تنويع 
الإقت�ساد الوطني 

توجد خيارات ا�شتثمارية اأ�شا�شية لها اآفاقها يف تنويع االإقت�شاد الوطني 
واأهمها:

 –2010٢ 1
2040 خطــــة ت��سعيـــة تدرجيـــة ل�سبكــة اخلط�ط احلديدية، ومتثل اأ�سا�سًا 
للتنمية امل�شتدامة طويلـــــة االأجـــل والتنميـــة االإقت�شـــادية املتوازنة والتكامل 

االإقليمي وامل�شاركة يف االأ�شواق العاملية.
وياأتي م�شروع خط اجلـــ�شر البـــري )ال�شـــرق/الغرب( على راأ�س م�شــاريع 
�شكك احلديد ذات االأبعـــاد االإ�شرتاتيجـــية واالقت�شاديــــة املحليـــة والدوليــة 
يف العمل على تنويع مـــ�شادر الدخـــل الوطني وزيادة احلركة االقت�شادية يف 

م�شار التنمية امل�شتدامة.
2- التو�شـــع امل�شـــرتك يف تعظـــيم القيـــمة امل�شافة من ا�شتغالل الرثوات 

املعدنية والهيدروكربونية. 
3- تطويرالتجمعات ال�شناعية واملدن ال�شناعية

قامــت حكومـــة اململكـــة العربيـــة ال�شعودية بتاأ�شي�س برنـــامج التجمعات 
ال�شناعية لتطوير قطاعات �شناعية واعدة هي: �شـــناعات املعـــادن, �شناعة 
ال�شيارات واأجزائها, �شناعة الطاقة ال�شم�شية, و�شناعة البال�شتـــيك ومواد 

التغليف, واأ�شيفت موؤخرًا ال�شناعات الدوائية اإلى هذه القائمة. 

وياأتي برنامج التجمعات ال�شناعـــية �شمن منظومة بناء وت�شييد تر�شانة 
�شناعية �شلبة, �شملت ع�شرات املدن ال�شناعيـــة واالقت�شاديـــة يف خمــتلف 
اأنحاء اململكة يف فرتة ب�شع �شنوات حتتــ�شن مـــئات امل�شانــع البرتوكيماوية 

والتعدينية والتكريرية التي جتاوز حجم ا�شتثماراتها الرتليون ريال.

وقد نتج عن برنامج التجمعات ال�شناعية بزوغ حتالفات قوية بني اأرامكو 
و�شابك والهيئة امللكية بدعم وزارات البتـــرول وال�شناعـــة وقــطاعات اأخرى 
حكومية, نتج عنها اطالق اأكرب امل�شاريع الكيميائية والتكريرية يف العامل يف 
ظل حر�س حكومة اململكة على متكني قطاع ال�شناعات التحويلية ليوؤدي دورًا 
ا�شرتاتيجيًا جديدًا باعتـــماده على منتــجات املواد اخلـــام ومـــكررات النفط 
وتوفري �شل�شلة من القيـمة امل�شافة من خالل برنامج التجمعات ال�شناعية يف 
اجلبيل وينبع وبرتورابغ وراأ�س اخلري ووعد ال�شمال من خالل اإيجاد تكتالت 
قوية بني كبار ال�شناعيني لتاأ�شي�س قاعــــدة �شناعـــية م�شتـــدامة, لي�س فقط 

بالن�شبة لل�شناعات االأولية بل اأي�شا بالن�شبة لل�شناعات التحويلية.
ولذلك فاإن اال�شتمرار يف برنامج التطوير ال�شناعي عرب م�شاركات دولية 
موؤثرة يف ال�شاحة االإقت�شادية العاملية متلـــيها املتغـــريات االقت�شادية واملالية 

والمتالكها قنوات الت�شويق العاملية. 
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جمتــمع املعرفـــة واقت�ســـاد املعــرفة اأ�ســــا�ض التنمـية 
امل�ستدامة

ي�شكل جمتمع املعرفة واقت�شاد املعرفة  ال�شبيل نحو التنمية امل�شتدامة, ويقوم 
على توفرالقوى الب�شرية املوؤهلة واخلالقة, تدعمها مراكز االأبحاث التطبيقية 

واإ�شرتاتيجية واأهداف لالإجناز والتفوق يف املجاالت االإنتاجية واخلدمية.
ومن ب�شائر جمتمع املعرفة, تبني خالل زيارة وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة 
معايل نائب رئي�س املجل�س يوم االأربعاء 8 /1436/4هـ املوافق 2015/1/28م 
ال�س�ط  اجليد الذي قطعته مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية يف اأبحاثها 
التطبيقية مبجاالت حيوية ال�شت�شراف م�شتقبل اململكة العلمي واالإقت�شادي, 
حيث و�شعت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اخلطة الوطنية الثانية 
للعلوم والتقنية واالبتكار )معرفة 2(, و�شيتم حتديث واإعادة ترتيب اأولويات 
املجاالت التقنية وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العالقة يف اململكة: 
احلكومية والقطاع اخلا�س, و�شيبا�شر يف تنفيذها مطلع عام 2015م ومتتد 
حتى 2019م, متزامنة بذلك مع خطة التنمية العا�شرة والتي �شتكون جزءًا 

منها, ومكملة للخطة االأولى )معرفة 1( واأهم اإجنازاتها: 

التي تعمل على  ال�شم�شية  بالطاقة  املياه  لتحلية  امللك عبداهلل  - مبادرة 
اإنتاج املياه املحالة بالطاقـــة ال�شم�شيـــة, حيـــث طـــورت املدينــة مع �شركائها 
تر�شيح  يف  وكذلك  كهرباء,  اإلى  ال�شم�شية  الطاقة  لتحويل  متقدمة  تقنيات 
املياه املاحلة با�ستخدام تقنية النان�، وقد مت اإن�ساء خط�ط لالإنتاج يف املدينة 
للتحلية بالطاقة  ال�شم�شية, وبدء بناء حمطة  االألواح  ومن ذلك خط الإنتاج 
ال�شم�شية يف مدينة اخلفجي, بالتعاون مع املوؤ�شـــ�شة العامـــة لتحـــلية املياه, 
لبناء  التخطيط  االآن  يومـــيًا. ويجري  اإلى 60000 مرت مكعب  ت�شل طاقتها 
ثالث حمطات للتحلية بالطاقة ال�شم�شية على �شـــاحل البحـــر االأحمر تعمل 

بالتقنيات التي طورتها املدينة. 
- اإطالق 13 قمرًا ا�شطناعيًا �شعوديًا يف الف�شاء بت�شميم و�شناعة وحتكم 
�شعودي,  وا�شتفادت جهات خمتلفة داخل اململكة من خدمات االأقمار ال�شناعية 

ال�شعودية ملبية مطالب وحاجات اإ�شرتاتيجية واقت�شادية وطنية م�شتقلة.
تختلف يف  واأحجام  باأنواع  دون طيار  من  الطائرات  من  ت�شنيع عدد   -
مداها وارتفاعها وحمولتها, طلبت �شركــــة اأرامكـــو ال�شعوديـــة عددًا منها, 

ويجري التباحث مع جهات اأخرى لال�شتفادة منها. 
- روبوتات ت�شتخدم يف اإطفاء احلرائق اأو ك�شـــف وتفكـــيك املتفــــجرات, 

ويجري التفاو�س مع بع�س اجلهات داخل اململكة لال�شتفادة منها. 
- مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي, التي اأ�شهـــمت يف رفع مـــحتوى 
اللغة العربية من 0.3% عام 1429هـ  اإلى اأكرث من 3% يف عام 1433هـ, ونتــج 

عن هذه املبادرة تطوير بع�س الربجميات ذات القيمة االقت�شادية. 

- منتجات عديدة يف جمال البرتوكيماويات كالوقود النظيف. 
- بناء احلا�شـــب االآيل العمـــالق ) �شنام ( واال�شتــفادة منه يف تطبيقات 
خمتلفة يف املدينة وبع�س املوؤ�ش�شات املحلية. ومت بنـــاء الـحا�شب نتيجة تعاون 
املدينة مع معهد فرانكفورت للدرا�شــــات املتقدمـــة, وجامعـــة جوتـــة ومركز 
هلمهولتز الدويل, ومت ت�شنيعه, وعند تد�شينه للعمل يف املدينة عام 2013م 
كان يحتل املرتبة 52 يف العامل من حيث ال�شرعــة واملرتبة الثانية يف العامل 

الأكرث احلا�شبات االآلية كفاءة يف الطاقة. 
 - تطوير رادارات ثابتة وحممولة لال�شتـــفادة منــها يف تطبيقات حملية. 
ومعظم منتجات املدينة مت ترخي�شها لل�شركة ال�شعودية للتنمية واال�شتثمار 

التقني )تقنية( لت�شويقها على نطاق جتاري وا�شع داخل اململكة وخارجها. 

ا�ستثمار خمرجات البحوث وت�سويقها
البحوث  اإجراء  يف  والتقنية  للعلـــوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  دور  يتمثل 
والدرا�شــات, وو�شـــع االآليــات امل�شاعـــدة عــلى حتويل املخرجات من البحث 
والتطوير اإلى مرحـلة ت�شجيع اال�شتثمار, وحتول هذه املخرجات اإلى منتجات 
قابلة للت�شويق. ومن هـــذه االآلـــيات احلا�شـــنات التقنية والتي تتمثل بربنامج 
)بادر( حلا�شنات التقنية الذي ي�شم حاليًا ثـــالث حا�شــنات, وهي حا�شنة 
تقنية املعلومات واالت�شاالت, وحا�شنة الت�شنيع املتـــقدم, وحا�شـــنة التقــنية 
احليوية, اإلى جانب الدعم الذي قدمه الربنامج الإن�شــاء عدد من احلا�شنات 
�شراكة  اتفاقية  املدينـــة  اأبرمـــت  ذلك  اإلى  اإ�شافـــة  ال�شعوديـــة,  باجلامعات 
اإ�شرتاتيجية مع ال�شركة ال�شعودية للتنمية واال�شتثمار التقني )تقنية(, تهدف 
اإلى ا�شتثمار خمرجات البحوث والربامج التطبيقية االقت�شادية ذات ال�شفة 
االإ�شرتاتيجية يف املدينة وت�شويقها على اأ�ش�س جتارية , وهو املوؤ�شر احلقيقي يف 

مدى انتقال اململكة العربية ال�شعودية نحو جمتمع واقت�شاد املعرفة.

ويف كلمة ختامية, ن�شـــوب البتـــرول م�شاألـــة وقـــت واالعتماد �شبه الكلي 
والركون على اإيراداته عدم اإح�شا�س بامل�شـــوؤولية, وحقوق االأجيـــال القادمـــة 
بالعي�س الكرمي. ولكن باالأرادة والت�شمــيم واخلـــيارات املتاحــة يف االنتقال 
اإلى جمتمع واقت�شاد املعرفة والفكـــر االإ�شتثمـــاري الر�شيـــد واالإعـــتماد على 
الكفاءات ال�شعودية املوؤهلة �شيوؤدي مب�شيئة اهلل اإلى تنويع م�شادر الدخل يف 
اإطار خطة التنمية العا�شرة. وعلى اإثرها �شيكون تاأثر االقت�شاد ال�شعودي من 
تراجع اأ�شعار البرتول من ذكريات املا�شي, ولن يكون عائقًا يف عملية التقدم 
والتطوير . اأما بالن�شية ل�شاأن م�شار ا�شتقرار اأ�شعار البرتول وا�شتغالل موارده 
فاإن التعاون الدويل البناء يف جمــــال البـرتول يوجب العـــمل عـــلى ا�شتـــغالل 
موارد البرتول التقليدية وغري التقليديــــة ل�شالــــح تنميــة االقت�شاد العاملي, 
وعدم ا�شتنزافها ب�شكل جائر من خــــالل املنافـ�شة ال�شعرية ال�شارة القائمة 

حاليًا  يف ال�شوق البرتولية.

الواليات المتحدة وروسيا يحتالن المرتبتين 
األولى والثانية في إنتاج البترول
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رئيس البرلمان المجري للــ » الشورى « :

المملكة دولة رائدة في الشرق األوسط00
وشريك استراتيجي للمجر

اأكد معايل رئي�ض الربملـــان يف جمهوريــة املجــر الدكتور ل�سلو 

كوفري اأن اململكـة العربيــة ال�سعوديـــة دولـــة رائـــدة يف منطقـــة 

ال�سرق الأو�سط ويف العامل, فهي متثل عامل ا�ستقرار يف املنطقة, 

ولها دور حموري يف خدمة الأمن وال�سلــم الدوليــني عرب جهودها 

الرائدة, ومكانتها يف العالـم الإ�ســـالمي, كونـــها حا�سنـــة الأماكن 

الإ�سالمية املقد�سة.

يف  كبري  دور  لها  ال�سعوديــة  العربيـــة  اململكـــة  اإن  وقال: 

القـــيم  على  واحلفـــاظ  امل�سلمــني  كلمة  وجمع  امل�سلمني  توحيد 

دورًا  لهــا  ليــ�ض  اململـــكة  فــاإن  ذلك   على  وعـــالوة  الإ�سالمية, 

رعاية  يف  قيادي  ودور  اإ�سرايف  دور  لها  بل  فحـ�سب,  �سيا�ســـيًا 

امل�سلمني يف العامل.

ال�سعودية  العربية  اململكة  كوفري  ل�ســـلو  الدكـــتور  وعد 

العالقات  وو�سف  املجـــر,  جلمهوريــة  مهمًا  ا�سرتاتيجيًا  �سريكًا 

على  تتطـــور  �سداقــــة  عالقــات  باأنـــها  واملجـــر  اململكة  بني 

والتجارية  املجالت القت�سادية  امل�ستويات خا�سة يف  خمــتلف 

وال�ستثمارية.

واأكد تاأييـــده للمبــادرة العربيــة لل�ســــالم يف ال�سرق الأو�سط, 

ال�ســـرق  يف  �ســـالم  يقـــوم  اأن  ميـــكن  ل  اأنـــه  عـــلى  م�ســـددًا 

الأو�ســط دون قيام دولة فل�سطينية. 

رئي�ض  مع  »ال�سورى«  جملــة  اأجرتــه  حــوار  يف  ذلك  جاء 

الربملان املجري خالل زيارته للمملكة موؤخرًا, وفما ياأتي تفا�سيل 

احلوار:

حمادثاتي مع رئي�ض جمل�ض ال�سورى بناءة ومثمرة

س - معـــالي رئيــس البــرلمان بجمــهورية المــجر، ما هــي أهـــم 

الموضوعات التي تم بحثها مع كبار المســؤولــين في الممــلكة، 

للمملكة  زيارتكم  الشـــورى خالل  رئيــس مجلــس  ومــع معالــي 

مؤخرًا؟.

ج - املحادثات التي اأجريتها مع معـــايل رئيـــ�س جمـــل�س ال�شــورى ال�شيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بــن اإبراهيم اآل ال�شيخ كانت بناءة ومثمرة, وهي 
ا�شتكمال للمباحثات التي اأجرينــاها خــالل زيارة معاليه جلمهورية املجر يف 

�شهر نوفمرب 2012م.
تطرقنا للعديــد مـــن املوا�شــيع ذات العـــالقة بالتعاون بني اململكة واملجر, 
والو�شع الدويل, وق�شية االرهاب وما ي�شكله من خماطر على اأمن وا�شتقرار 

العديد من الدول.

أجرى الحوار: محمد الشيباني

للمملكة دور ريادي في
العالم اإلسالمي

السالم في الشرق األوسط لن يتحقق
دون قيام دولة فلسطين



5353

حوارحوار

ـ / مار�س 2015م 53ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه

س - معــالي الرئيــس لجــان الصــداقة البرلمانية من أهم أدوات 

الدبلوماســـية البرلمانيــة، كيــف تنظــرون لــدور لجــنتي الصداقة 

البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المجــري في دعم وتعزيز 

العالقات بيــن الجـــانبين وبخاصة العالقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين؟.

البـــلدين  امل�شـــوؤولني يف  بـــني  الر�شمــية  االجتــــماعات  اأن  نعلم  كما   - ج 
ال�شديقني لها دور اإيجـــابي ومهم جدًا يف تقريب وجهات النظر, وا�شتك�شاف 
�شبل لتعزيز التعــاون وتو�شـــيع اآفاقه لي�شــمل جمــاالت جديدة, ولكن هناك 
�شــيء اأخـــــر لــــــــه اأهمــــيــة كــبــرى وهــو مــــا حــ�شل اأثنـــاء اجتــماعنا مـع 
اأع�شاء جملـــ�س الــ�شورى اأعـــ�شاء جلــنة ال�شداقـــة ال�شعــــودية املجريـــة يف 
املجــل�س, واأنــا �شخ�شيًا ح�شلت على كثري من املعلــومات من هذه املحادثات 
اجلانبـية غـــري الر�شمــــية وتلـــك املعلومـــات, لـــم اأكـــن الأحــ�شل علــــيها من 
االجتماعــات الر�شمـــية, واأعتــقد اأن اللقــــاءات الر�شميــة بني الربملانني مهمة 
جدًا لتطويــر العالقـــات الربملانيــة بــني اجلانبــني, وت�شكــيل العالقــة بفــ�شل 
املحادثات التي اأجــريــناهــا و�شـــوف جنـــريها يف امل�شتـــقبل مع اأع�شاء جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية املجرية يف جمل�س ال�شورى.
وكذلك اللقـــاءات بني رجـــال االأعمــال مع بع�شهم البع�س من جهة ثانية, 
هي مهمـــة جدًا الأنـــها ت�شـــكل خطـــوة اإ�شافية لالإمام من اأجل التعرف على 

بع�شنا البع�س. 

ولكن اأكرث املوا�شيع التي تـم تداولهــا خــالل لقــاءاتنا مع كبار امل�شوؤولني يف 
اململكة هي تعــزيز العالقـــات التجاريــــة ال�شعوديــــة املجريــة, وا�شتـــعرا�س 
ما مت حتقيقه خـــالل ال�شنتــني املا�شيتــني كــما تــم بحــث �شبل تعـزيز اأوجه 

العالقات بني البلدين على كافة االأ�شعدة.

اإن حكومـــة املجر عـــند و�شولـــها للحكم يف العام 2010م اأطلقت �شيا�شة 
االنفتاح نحو ال�شرق, التي تعني يف الوقــع اإنـــه اإلى جـــانب عالقاتنا الطيبة 
واتفاقنا املعهود عام 1990م مع دول حلـــف �شمـــال االأطلــ�شي, ودول اأوروبا 

الغربية ب�شكل عام. 

اتخذنا قرارًا باالنفتاح نحــو العالـــم ال�شرقــي ومــحاولة الــتقرب من هذا 
العامل حتى ال يكون اجتاهنا باجتــاه واحــد, و�شيا�شة االنفتاح نحو ال�شرق هي 

�شيا�شة مهمة بالن�شبة لنا يف املجر ونحن نتابعها على اأكمل وجه.

فيما يتعلق ب�شيا�شية االنفــتاح نحــو ال�شرق التي تتــابعهــا حكــومتنا, فـــاإن 
اململكة العربية ال�شعودية ُتعــد �شــريكًا ا�شـــرتاتيــجيًا مهـــمًا بالن�شــبة لنا, ويف 

زيارتنا االأخرية للمملكة مت التاأكيد على هذه العالقة وتقويتها.

اللقاءات الر�سمية بني الربملانيني مهمة جدًا 
لتطوير العالقات الربملانية

اللقاءات الرسمية بين أعضاء لجنتي 
الصداقة في البلدين مهمة جدًا
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نحن ن�شتطــيع اأن نتعــرف يف الدرجـــة االأولى عــلى ال�شعـــوبات والعــوائق 
والتحديات املوجودة اأمام ال�شركــات ورجــال االأعمـــال يف البلـــدين, واإذا ما 
البلدين من  القرارات يف  اأمــام �شنـاع  اأن نطرحهــا  ن�شتطيع  تعرفنا عليها 
اأجل اإزالتها لدعم اال�شتثمارات امل�شرتكة بني ال�شركات ورجال االأعمال يف 

البلدين مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

ومبــــــا اأنني اأعــــرف اأن عــــددًا كبـريًا مــن اأعــ�شــاء جلــنة الــ�شداقــــــة 
الربملانية ال�شعوديــــة املجرية يعملون يف القطاعات االقت�شادية والتجارية 
واال�شتثمارات, ولهم دور بارز يف هذه القطاعـات, فــــاأنني اأعتقـــد اأن هـــذه 
نتــــعمق  اأن  و�شن�شتـــطيع  امل�شتقــبل,  نتعاون فيها يف  اأن  اأ�شـــياء مهمة يجب 

معهم ونناق�س التبادل التجاري واالقت�شادي بني البلدين ب�شكل عام.

المملكة  بين  العـالقات  مستــوى  معاليكــــم  يرى  وكيف   - س 

والمجر؟

ج - العالقة بني اململكـــة العربيـــة ال�شعـــودية وجمهورية املجر هي عالقة 
�شداقة وعالقــة حميـــمة, تتـــطور وقابلة للتطوير, وبالرغم من هذا امل�شتوى 
الطيب من العالقـــات ما زال هـــناك الكثري الذي ميكن بذله من اأجل تطوير 
العالقات بني البلدين ال�شديقني وتنميتها على اأكرث من �شعيد. وكل اجلهود 
التي بذلها البلدان خالل ال�شنتني املا�شيتني ت�شب يف اجتاه تطوير العالقات 

والدفع بها خا�شة يف جماالت االقت�شاد والتجارة وال�شناعة.

لـــه دور  : التعـــاون االقتصـــادي والتجــــاري  س - معالي الرئيـس 

التعاون  إلى  تنظرون  كيف  الدول،  بين  العالقــات  تعزيز  في  كبير 

بين المملكـــة والمــجر في هـــذا المجال، وما هي أهــم المجاالت 

االستثمارية المشتركة بين البلدين؟.

ج - خالل زيـــارتي االأخيـــرة للمملـــكة حـــ�شل يل �شـــرف امل�شـــاركة يف 
منا�شبة عزيزة  وتــدعو للفخر وهي توقيع اتفاق �شراكة  بني �شركة ال�شيفا 
املجرية و�شركة الن�شــبان القابـ�شة ال�شعودية, وذلك الإن�شاء م�شنع لت�شنيع 
البطـــــاريـــات ال�شم�شـــية, و�شـــارك العـــديـــد مــن رجـــال االأعــمال اأعــــ�شاء 

جمل�س االأعمال ال�شعودي املجري يف حفل توقيع االتفاق.
وقد حتدثت مع رئي�س جملـــ�س االأعمـــال ال�شعـــوديني الـــذي اأكـــد يل باأن 
الذي يقدر  ال�شعودي واملجر  العربية  اململكة  التبادل بني  اإمكانية رفع حجم 
حاليًا بــــ )165( مليـــون دوالر, وم�شاعفـــته خمــ�شة اأ�شعـــاف اأي ما يقارب 

املليار دوالر خالل ال�شنوات القليلة املقبلة.
واأ�شتطيـــع اأن اأعطـــيك بعــ�س االأمثلــة: قامـــت �شركـــة )�شالك( ال�شعودية 
باإجراء مفاو�شات مع �شركات جمريــة, واحلكومة املجرية من اأجل اال�شتثمار 

يف املجال الزراعي, وجمال ت�شنيع املــواد الغذائيـــة.
حيـــث تتــــوفر يف املجــر فــــر�س ا�شتثماريــــة يف جمـــال الزراعـــة, بالنظر 
اإلى وفــــرة املـياه واالأرا�شي اخل�شـــبة, والطبـيعة املتميزة, مما يتيح لها اأن 
وبالتاأكيد  االأغذية,  �شناعة  جمال  يف  كبرية  خارجية  ا�شتثمارات  ت�شتقطب 
اململكة  يف  الغذائية  املواد  ت�شنيع  جمال  يف  �شريكًا  تكون  اأن  للمجر  ميكن 

العربية ال�شعودية.
هناك �شركات جمرية اأي�شـــا تـــود امل�شاركة والعمل مع ال�شركات ال�شعودية 
االأف�شل  املثال  لكم  اأقدم  اأن  اأود  وهنا  اململكـــة,  التحتية يف  البنى  يف جمال 

المجر تدعم االستثمارات المشتركة
مع المملكة
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على ذلك, �شركة املياه الوطــنية املجــرية - التي متتلك اخلربات العريقة يف 
قطاع املياه - تنتظر اجلواب من �شـركــة امليـــاه باململكـــة, من اأجل تطوير 

ومعاجلة املياه يف اململكة.

كما اأن هنــاك �شركـــة جمـــرية تـــوا�شلت مــع اجلهــات املعــنية يف اململكة 
اأن  ال�شــركة  هــذه  وت�شتطـــيع  الريـــا�س,  مــرتو  بناء  جمال  يف  للم�شاركة 
ت�شارك يف تقدمي اخلربات والتقنـــية والتنفيذ. هــذا اإ�شـــافة اإلى ما متـــلكه 
املجرية  وتــاأمل احلكومة  الذريـــة,  الطاقــة  اخلـــرباء يف جمـــال  املجر من 
يف التعاون مع اململكة العربية ال�شعودية  لتطوير الطاقة ال�شلمية يف اململكة. 
كثرية  فر�س  هناك  اأن  اأعتقد  فاأنا  اأخرى  مرة  للمجر  عدنا  اإذا  ولكن 
وجـــه  على  اأذكـــر  وهــنا  املجــر,  العقارات يف  لال�شتثمار يف جمال  �شانحة 
اأو ال�شحية, الأن هــناك فــر�س كثيـــرة يف  ال�شياحة العالجية  اخلـــ�شو�س 
هذا املجال يف املجر, واأنا �شخ�شيًا اأعتقد باأن اال�شتثمار يف جمــال تطـــوير 

االإن�شان ي�شاهي ما �شبق اأن ذكرته.
وهنا اأذكــر معلومــة مهــمة اإذا ما اأخذنا منطـقة و�شط اأوروبا, اأو اأوروبا 
ال�شرقـــية بعــني االعتــبار, نــجد اأن عــدد الطـالب ال�شعوديني الذين يدر�شون 
حاليًا يف جامعات املجر ومعاهدها يبلغ عددهم حوايل ) 300( طالب, وهذا 
اأوروبــا الو�شــطى, ونـحن ننتظر  يفوق عدد الطالب ال�شعوديني يف كل دول 
اأن يلتحق )100( طالب �شعودي باجلامعــات املجريــة �شمن برنامج خادم 

احلرمني ال�شريفني خالل الفرتة القادمة.

للمملكة دور مهم يف خدمة الأمن وال�سلم الدوليني

س- معالـــي الرئيـــس كيــف تنظـــرون إلى الــدور الــذي تقوم به 

المملكة العربية السعودية لحفظ األمن والسلم الدوليين؟.

ج- اململكة العربية ال�شعودية تاريخيًا وانطالقًا من مكانتها يف املنطقة, 
قامت وتقوم بدور كبري ومهم يف خـــدمة االأمــن وال�شلم الدوليني, ف�شاًل عن 

دورها املحوري يف منطقة ال�شرق االأو�شط.

وبالرغم اأن العامل اليوم اأقل اأمانًا عنه قبــل )15( �شنة, اإال اأن دور اململكة 
العربية ال�شعودية اأ�شبح له قيمة اأكــرب, فاململـــكة تلـــعب دور �شــــمام االأمان 
والتوازن يف املنطقـــة, وحتافـــظ على ا�شتقرار املنطقة ككل, فهي دولة تنعم 

باال�شتقرار ال�شيــا�شي, واالجتــماعي.

االأماكــن  حا�شنة  هي  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  نن�شى  ال  اأن  ويجب 
ال�شعودية هو خادم احلرمني  العربية  واأن ملك اململكة  االإ�شالمية املقد�شة, 
ال�شيا�شي  دورها  عن  ف�شاًل  للمملكة  اأن  جند  فاإننا  ولذلك  ال�شريفني, 

واالإقليـــمي,

اأن دورًا كبــريًا يف تـــوحيد امل�شلــمني وجمع امل�شلمني واحلفاظ على القيم 
لها  لي�س  اململكة  فاإن  ولذلك  االإ�شالمية,  املقد�شة  االأماكن  وعلى  االإ�شالمية 
دورًا �شيا�شيًا فح�شب, بل لها دور قيـــادي لالأمـــة االإ�شالمية يف خمتلف بقاع 

العامل.

اإلرهاب ليس مرتبطًا باإلسالم
وال بالمسلمين
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يجب على جميع الدول حماربة الإرهاب
      

س- معالي الرئيــس ما هــو موقـــف جمهورية المجر من اإلرهاب, 

ودورها في مكافحته دوليًا؟.

ج- كل �شخ�س �شيا�شي معتــدل ولـــه �شــمري يجــب اأن يبذل ما يف و�شعه 
اليوم, ويجب اأن يعمل جاهدًا على اأن ميـــنع اأن ي�شيـــطر ذو العقـــول املري�شة 
القائمني على التطرف على عقول النــا�س وعلى ال�شيـا�شة وعلى العامل, وهذا 
ال�شيء يجب اأن مننعه, اأواًل لي�س هــناك اأي حجة لالإرهاب ولي�س هــناك اأي 

مربر اأن يقوم ال�شخ�س بهذه االأعمال. 

وبنظــــري اإن عـــلى دول العـــامل بغـــ�س النــظر عــن انتـــمائــــها ال�شـــيا�شي 
اأو الديني اأو العرقي يجب عليها امل�شاركة يف حتجيم االإرهاب والق�شاء عليه 

ومنع تف�شيه يف هذا العامل.

نحن يف املجر ندعم كل اجلــهود يف هـــذا ال�شــياق, وكــذلك نحن ندعم 
الذخرية  مــن  م�شاعدات  بتقدمي  وقمنا  االإرهاب,  �شد  الدويل  التحاف 
وتقدمي م�شاعدات اإن�شانية, نحن نقوم بدورنا يف هذا التحــالف, هـــذا من 
جهة, ومن جهة ثانية اأنا اأوؤمن اأنه ال ميكن الق�شاء على االإرهاب ع�شكريًا, 
اأن  يجب  وهذا  املجتمعات  يف  مرت�شخة  جذور  له  االإرهاب  اأن  نعلم  فكما 
نكافحه, واأنا اأحتدث عن جمتمعات العامل االإ�شالمي واملجتمعات االأوروبية 

على حد �شواء.

اأنا اأعتـــقد اأن االإنــ�شان الــذي ت�شــول له نف�شــه اأن يقوم باأعمال اإرهابية 
واجب  لدينــا  وهــنا  را�شخــة,  وجذور  جذور  بال  اإن�شانًا  يكون  اأن  ميكن  ال 
مهم جدًا هو اأن ال نرتك للمتطرفني جمااًل للتحكم بعقول ال�شباب واجليل 

ال�شاعد.

وللتو�شــيح اأنـــا بـــراأي ال�شخـــ�شي اأن االإرهـــاب لي�س مـــرتبطًا باالإ�شالم 
وبامل�شلمني, ال يوجد يف الدين االإ�شالمي منظمات اإ�شالمـية اإرهابية, اأبدًا, 
يف اأوروبـــا يوجــد تــطرف من جهـــة, وفيها نـــوع مــن االإرهاب وهو الق�شاء 
على املجتمع من الداخل, وهناك �شريحـــة من املجتمـــعات االأوروبيـــة عندها 
تطرف جتاه االآخرين, وعلى االأخــ�س جتاه طالبي اللجوء والهجرة يف الدول 
االأوروبية, كــما اأن هـــناك اجلــانب الليربايل اأو ما ي�شمون اأنف�شهم االأحزاب 

واحلركات الليربالية تهــدف اإلى تغــريب املجتمع االأوروبي, وتقطع كل اأوا�شر 
ال�شالت والقيم التي تربط اأع�شاء املجتمع االأوروبي ببع�شهم البع�س. 

س- معالي الرئيس ما هو موقف المجر من الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي  والقضية الفلسطينية؟.

ج - اأنا ا�شتــطيع اأن اأعــرب عـــن راأي بكـــل �شهـــولة وبجـملة واحدة, فراأيي 
يتوافق مع املبادرة العربية لل�شالم التي اأقرتها جامعة الدول العربية يف قمتها 

التي عقدت يف بريوت عام 2002م.

اإذ ال ميكن اأن يكون هناك �شالم وا�شتقرار دائم يف املنطقة دون قيام دولة 
للفل�شطينيني, وهذا هو الثمن الذي يجب على اإ�شـــرائيل اأن تدفعه للح�شول 
على �شالم دائم و�شالم م�شمون, الأن االإ�شرائيلــيني والفل�شطيـــنيني على حد 
�شواء لهم احلق اأن يعي�شوا يف �شالم, ويعي�شوا حيــاة كريـــمة جــنبًا اإلى جنب.

الدول  قبل جامعة  من  �شواء  حــداء  على  تبـــذل  التي  اجلهـــود  كل  ولكن 
اأو الــو�شاطات التي تقوم بها الواليات املتحدة  اأو االحتاد االأوروبي,  العربية 
طــرفا  يجـــل�س  لــم  اإذا  الفائـــدة  عدميــة  جميعها  ذلك  اإلى  وما  االأمريكية, 
وحقيـــقة  �شــريحـــة  ويبديانية  ال�شراع,  هذا  اإنهاء  على  ويتفقا  ال�شراع 

وجدية الإنهاء االأزمة, واإحالل ال�شالم يف املنطقة.
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كثريًا ما ي�شاء فهم طبيعة علم االقت�شاد، وكثريًا ما تكون النظــرة اإلـيه نظــرة ت�شــوبها احليـــرة  

وتعوزها الثقة، ومن ثم ينتق�ض قدره ب�شورة تدعـــو اإلى االأ�شـــف، فهو يتــهم بالغمو�ض مــن جهــة، 

ويو�شف بال�شطحية من جهة اأخرى، ويقول منتقدوه بوجه عام اإنه اأخفق يف و�شع حلول ذات قيمة 

عملية يف معاجلة  ما يجد من م�شاكل عاملية عاجلة.

اإن اأي كاتب اأو باحـث يتنـاول مو�شوعًا كبريًا قـد يرتك بال�شرورة كثريًا من التف�شيالت، اإال اأن 

عر�ض اخلطـوط العري�سـة يف علـم االقت�سـاد رمبـا ي�ساعـد عـلى اإبراز اأهمية هـــذا العلـم يف عاملنا 

احلديث، ورمبا يبعث على االهتمام بذلك العلم االقت�شـادي ويقـويـه، وهـذا االهتـمام بـدوره ربـما 

يوؤدي اإلى تقدير ذلك العلم التقدير الذي ي�شتحقه.

وهذا اأهم هدف ي�شاعــد اأي كاتب اأو باحـــث اقتـــ�شادي متخـــ�ش�ض على مناق�شــة م�شاكل ع�شره 

االقت�شادية، وق�شايا بلــده االقت�شاديــة، ومبــادئ العلــوم االقت�شـاديــة، الأن علـم االقت�شاد يعني 

النا�ض على تفهم م�شاكلهم التي تعر�ض لهم باعتبارهم اأفرادًا يف املجتمع.

عندما نتاأمل ن�ساط النا�ض رجــااًل ون�ســاًء يف �ساعــة من �ساعــات ال�سـباح بيـوم مـن اأيــام العــمل, 

نرى غالبيتهم تن�شرف اإلى اأعمال خمتلفة، وتنهمك يف م�شاغل كثرية متنوعة يف امل�شانع واحلقول 

واملكاتب  وال�شكك احلديدية واملدار�ض وامل�شت�شفيات وامل�شارف واالأعمال احلكومية املختلفة.

اإن ن�ساط جميع هوؤالء على اختالفهم واختالف اأعمالهم ي�ستـرك يف اأمـرين: اأولهـما اأنهم جميعًا 

يهدفون من وراء اأعمالهم اإلى حت�سيل اأ�سباب عي�سهم فما يك�سبونه مقابل ما يبذلون من ن�ساط وجهد 

ميكنهم من حتقيق حاجاتهم ال�سرورية من طعام و�سراب ولبا�ض و�سكـن, وقد يفي�ض عن احلاجات 

ال�شرورية لهم في�شتخدمونه يف اإنتاج �شلع اأو تقدمي خدمات يحتاج اإليها غريهم من اأفراد املجتمع.

هذا الن�ساط امل�سرتك الذي يدور حول حت�سـيل اأ�سبـاب العيـ�ض عـن طريـق اإنتاج �سلع وخدمات, 

هو ما يعـرف بالن�سـاط االقتـ�سادي وجممـوع اأوجـه هـذا الن�سـاط الذي يقـوم به اأولئك االأفراد هو 

ما ي�شمى بالنظام االقت�شادي. 

وعلى الرغــــم مــن اأهمـــيـة النظـــام االقتـــ�شادي واأثـــره البالغ يف حياتنا اليومية فاإن الذيـــن 

يهتمون مبعرفة اأي �سيء عنه قليـلون, مـع اأن عــلم االقتـــ�ساد يلقــي الــ�ســوء علــى احلـــياة املاديـــة 

لالإن�شــان، وال تقـــل اأهميـــة االإملـــام بــقــدر منــه عن اأهمية فهم القواعد االأ�شا�شية يف ال�شحة اأو 

يف التعليم والرتبية.

اإن املعلومات االقت�ساديــة ت�ساعــدنا على فهم ملاذا ن�سعى لتح�سيل اأ�سباب العي�ض؟, وملاذا يختار 

كل منا مهنة خا�شــة يقبل علــيها بذاتــها؟، وكيــف ننظم ما نكــ�شب اأو نح�شل عليه من دخول؟، وما 

النظام الذي نخ�سع له يف �سراء ما نحتاج اإليه من �سلع؟, وكيــف ت�سل ال�سلع اإلى امل�ستهلكني منا �سواء 

اأكانت من االإنتاج اخلارجي اأم من االإنتاج املحلي؟, ومــا االأ�ســ�ض التي حتــدد عليها اأ�سعار ال�سلع التي 

ندفعها مقابل احل�سول عليها؟, ذلك الأن هذه االأمور كلها من مو�سوع علم االقت�ساد.

“ “ يتبع 

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

 بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية

رجل االقتصاد والمسؤولية الملقاة على كاهله !! ) 1 - 2 (
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جاء ذلك يف معر�ض ا�ستطالع جملة »ال�سورى« اآراء املخت�سني 
والعاملني بقطاع اخلدمات الإ�سعافية ب�ساأن م�سروع نظام ممار�سة 

اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني.
جمل�ض  اهتمام  على  دليل  النظام  هذا  مثل  �سدور  اأن  واأكدوا   
ال�سورى بهذا املرفق املهم يف القطاع ال�سحي, ودوره يف اإنقاذ حياة 
يف  نوعية  نقلة  النظام  هذا  وعدوا  اهلل,  م�سيئة  بعد  امل�سابني 

اخلدمات الإ�سعافية باململكة. 

وتقنني  وتكاملها  االإ�شعافية  اخلدمات  ملمار�شة  نظام  اإطار  و�شع  فعن 
عام  مدير  نائب  يقول  العاملني  واخت�شا�شات  ومتطلبات اخلدمات  معايري 
االإدارة العامة للهالل االأحمر ال�شعودي مبنطقة مكة املكرمة االأ�شتاذ اإبراهيم 
اليمني : نظرًا للتطور الذي ت�شهده اململكة يف ظل قيادتها الر�شيدة يف كافة 
مناحي احلياة, مما انعك�س على التو�شع يف تقدمي اخلدمات ال�شحية والتي 
منها اخلدمات الطبية االإ�شعافية الطارئة, تربز احلاجة لوجود نظام موحد 

يف  الإ�سعاف  بخدمات  والعاملني  املختـــ�سني  مــــن  عــدد  اأجمع 
هيئة الهالل الأحــمر ال�سعودي على اأهمية م�سروع نظام ممار�سة 
اخلدمات الإ�سعافيــــة وامل�سعفـــني املقتـــرح الـــذي قـــدمه عـــ�سو 
جمل�ض ال�سورى الدكتور حم�ســن احلازمي ا�ستنادًا للمادة الثالثة 
والع�سرين من نظام جمل�ض ال�ســــورى, وقرر املجل�ض املوافقة عليه 
يف جل�سته املنعقــدة يـــوم الثنني 20 ربيع الآخر 1436هـ املوافق 

10 فرباير 2015م. 
وعربوا عن تقديرهم البالغ ملجل�ض ال�سورى على املوافقة على 
م�سروع النظام, وعــدوه من بـــ�سائر اخلري التي تبداأ من املجل�ض 
الغايل,  موطننا  يف  الإ�سعافية  للخدمات  جديــد  فجر  عن  لتنبئ 
والذي �سي�سهم يف حال اإقراره بعد اكتمال دورته النظامية على 

تطوير اخلدمات الإ�سعافية, والرتقاء باآداء امل�سعفني.
ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  املقرتح  ملقدم  تقديرهم  عن  عربوا  كما 
ما  على  ال�سحية  اللجنة  ولأع�ساء  احلازمي,  حم�سن  الدكتور 
يف  و�سياغته  النظام  م�سروع  مقرتح  درا�سة  يف  جهد  من  بذلوه 

�سورته النهائية. 

اإعداد: عادل احلربي- من�سور الع�ساف

أقره مجلس الشورى استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس

مشروع نظام ممارسة الخدمات اإلسعافية والمسعفين
فجر جديد للخدمات اإلسعافية في المملكة

اليمني: يجب تحديد جهات االعتماد 
لمخرجات التأهيل اإلسعافي
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يكلف تقدمي مثل هذه اخلدمات لكافة �شرائح املجتمع وفق منهجية موحدة 
املقدمة  بالرقى مب�شتويات اخلدمة  ت�شمح  معتمدة  ولوائح  ومعايري  وباآليات 

للمواطن واملقيم. 

وعن العمل لتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخ�ش�س للوفاء مبتطلبات 
والت�شجيع  مبقت�شياتها  املجتمع  اأفراد  وتوعية  وتثقيف  االإ�شعافية  اخلدمات 
الختالف  نظرًا  اإنه  اليمني:  اإبراهيم  االأ�شتاذ  يقول  فيها,  امل�شاركة  على 
القطاعات  �شواًء يف  اململكة  االإ�شعافية يف  الطبية  للخدمة  املقدمة  اجلهات 
م�شت�شفيات  اأو  الع�شكرية,  للقطاعات  اأو  ال�شحة,  لوزارة  التابعة  ال�شحية 
توجب  خمتلفة  وطرق  باأ�شاليب  املقدمة  اخلدمات  وتو�شع  اخلا�س,  القطاع 
على اجلهات املعنية النظر بعمق يف اخلدمات املقدمة للمواطن, والتحقق من 
تقدميها مبهنية عالية وفق معايري حتقق االأهداف املرجوة منها يف احلفاظ 
على حياة املواطنني بتقدمي العناية والرعاية الطبية خالل الدقائق احلرجة 
التي ت�شتوجب التدخل االإ�شعايف, والتاأكد من ا�شتكمال تقدمي الرعاية الطبية 

االإ�شعافية يف امل�شت�شفيات واملن�شاآت الطبية املتخ�ش�شة. 
على  احل�شود  اإدارة  يف  مرجعًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  وباعتبار 
امل�شتوى العاملي, فال بد من تفعيل معايري التعامل املهني على اأعلى امل�شتويات 

للحاالت االإ�شعافية.   
وعن تعزيز التعامل املهني ال�شليم مع احلاالت االإ�شعافية املختلفة وتقليل 
االأخطاء املهنية, وتنمية الوعي واالإدراك باأهمية الوقت املتاح لتقدمي اخلدمة 
اال�شعافية,  اخلدمة  يف  اجلودة  ل�شمان  متطلباتها  مع  والتفاعل  االإ�شعافية 
وتعزيز �شالمة املري�س يرى اليمني اأن تخ�ش�س اخلدمات الطبية االإ�شعافية 
املحلي  امل�شتوى  على  لي�س  النادرة,  الطبية  التخ�ش�شات  من  الطارئة 
جهود  لت�شافر  ما�شة  احلاجة  فاإن  لذا  الدويل؛  امل�شتوى  على  بل  فح�شب, 
اأن املواطن هو  العمل, كما  االأكادميية والتعليمية ل�شد حاجة �شوق  اجلهات 
ال�شريك االأ�شا�شي وامل�شتفيد الرئي�شي من اخلدمة املقدمة, فتوعيته وتثقيفه 
مبقت�شيات اخلدمة ومتطلباتها, وم�شاهمته الفاعلة يف ا�شتمرارها جزء ال 

يتجزاأ من تفعيل نظم اخلدمات الطبية االإ�شعافية. 

 ويتفق االأ�شتاذ اليمني مع  ما ن�س عليه م�شروع النظام املقرتح من اأن  
اخلدمات الطبية االإ�شعافية ما قبل امل�شت�شفى تعد من اخلدمات املتكاملة مع 

العمل الطبي يف امل�شت�شفيات.
وقال: اإن اخلدمات الطبية االإ�شعافية تعترب اأحد مكونات النظام ال�شحي 
)الرعاية ال�شحية االأولية ( وهي جزء ال يتجزاأ من اخلدمة املقدمة للمري�س 
وامل�شاب يف امل�شت�شفيات حيث تبداأ العناية الطبية يف امليدان وت�شتمر داخل 

املرافق الطبية. 
وحول مماثلة مهن امل�شعفني ملهن االأطباء العاملني يف اخلدمات ال�شحية 
و�سروط  والرتخي�س  والت�سنيف  الت�سجيل  لإجراءات  تخ�سع  حيث  الأخرى 
التجديد للممار�شة االإ�شعافية التي ت�شعها الهيئة, يتفق اليمني مع ما ت�شمنه 
م�شروع النظام املقرتح من اأن العاملني يف جمال اخلدمات الطبية االإ�شعافية 
يخ�شعون الأنظمة الدولة يف تقدمي الرعاية الطبية االإ�شعافية وتنطبق عليهم 
ومنها  ال�شحية  املهن  ملزاولة  بالت�شريح  اخلا�شة  واالأنظمة  اال�شرتاطات 

اإجراءات الت�شجيل والت�شنيف والرتخي�س واإعادة التجديد.
ويف تعليقه على روؤية م�شروع النظام املقرتح يف اأن مهنة امل�شعفني, مهنة 
مماثلة جلميع املهن امل�شاعدة يف العمل الطبي كالتمري�س وفنيي اخلدمات 
ال�شحية االأخرى, واأنها تتم حتت اإ�شراف وم�شوؤولية طبيب من خالل االإدارة 
الطبية, يقول اإبراهيم اليمني: اإن اأنظمة اخلدمات الطبية االإ�شعافية تندرج 
حتت منهجية موحدة يف الغالب, والبد من وجود مظلة طبية للعمل االإ�شعايف, 
حيث يجب اأن يتوفر  مدير طبي, اأو اإ�شراف طبي مبا�شر وغري مبا�شر لتقدمي 
الرعاية الطبية االإ�شعافية, واأيد ما ن�س عليه م�شروع النظام باأنه ال يجوز 
ممار�شة مهنة م�شعف اإال بعد احل�شول على املوؤهل املطلوب لفئته واعتماده. 
اخلدمة  مقدم  يف  ت�فرها  ال�اجب  ال�سروط  اأهم  من  يعترب  هذا  اإن  وقال: 
ملخرجات  االعتماد  جهات  حتديد  يتم  اأن  يجب  وعليه  االإ�شعافية,  الطبية 

التاأهيل االإ�شعايف.
اأن  النظام ب�شرورة  اليمني على ما ورد يف ن�س م�شروع  االأ�شتاذ  ويعلق 
يراأ�س الفريق االإ�شعايف بامليدان ال�شخ�س االأعلى تاأهياًل وتدريبًا يف الفريق, 
نظرًا  امليداين,  االإ�شعايف  العمل  منظومة  من  يتجزاأ  ال  جزء  هذا  اأن  ويرى 

اليمني
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لتنوع تخ�ش�شات الكادر ال�شحي املقدم للخدمة الطبية االإ�شعافية ) اأطباء, 
اأخ�شائي اإ�شعاف , فنيني , م�شاعدين �شحيني (. 

يعتمد  االإ�شعافية  اخلدمة  تقدمي  اإن  اليمني:  اإبراهيم  االأ�شتاذ  وي�شيف 
موقع  اإلى  الفريق  و�شول  منذ  االإ�شعايف  العمل  فريق  بني  املهام  توزيع  على 
املري�س, ومن ثم نقله اإلى املرفق الطبي, ويف احلاالت اال�شتثنائية يتم اإنهاء 
العناية يف املوقع لعدة اأ�شباب منها ) عدم حاجة املري�س للعناية, اأو رف�شه 
عن  االإ�شعايف  الطاقم  م�شوؤولية  اأن  كما  امل�شت�شفى(,  يف  له  العناية  تقدمي 

احلالة االإ�شعافية ال تنتهي ما دام املري�س حتت العناية املبا�شرة لهم. 
 ويف تعليقه على تاأكيد م�شروع النظام على تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة 
للحالة اال�شعافية ح�شب املعايري املحددة يف املدونات الطبية االإ�شعافية, يرى 
اليمني اأن هذا يعتمد على االأنظمة الت�شغيلية والربوتوكوالت الطبية املعتمدة 
املهنية  امل�شتويات  مع  تتوافق  اأن  يجب  والتي  للنظام  الطبيني  املديرين  من 
ملقدمي اخلدمة الطبية االإ�شعافية يف تلك اجلهات واالإمكانيات والتجهيزات 

املتوفرة.  
الهالل  لهيئة  التابعة  االإ�شعافية  اخلدمات  ومراكز  فروع  حتديد  وعن 
االأحمر ال�شعودي وموظفيها وفئاتهم بح�شب نظامها ولوائحها املعتمدة, ومبا 
ال يتعار�س مع م�شروع  النظام, حيث تعتمد من قبل رئي�س هيئة الهالل االأحمر 
تعترب  ال�شعودي  االأحمر  الهالل  هيئة  اإن  اليمني:  اإبراهيم  يقول  ال�شعودي, 
املقدم الرئي�شي للخدمة الطبية االإ�شعافية يف مرحلة ما قبل امل�شت�شفى, ولذا 
الت�شغيلي  التو�شع  ي�شهم يف حتقيق  اأعمالها  بتنظيم  ال�شالحية  فاإن منحها 

للخدمة املقدمة, وي�شاعد يف توفري اخلدمة الطبية االإ�شعافية للمواطنني. 
وقد �شدد م�شروع النظام املقرتح ملمار�شة اخلدمات االإ�شعافية وامل�شعفني 
لوزارة  التابعة  االإ�شعافية  اخلدمات  ت�شغيل  اإدارات  حتدد  اأن  �شرورة  على 
ال�شحة القطاع اخلا�س وموظفيها وفئاتهم وجماالت عملهم ح�شب االأنظمة 
هذا  مع  يتعار�س  ال  ذلك  واأن  ال�شيما  الوزارة,  لذلك يف  املعتمدة  والقواعد 

النظام, مع �شرورة اأن يتم اعتمادها من وزير ال�شحة.

ويف هذا ال�شياق يقول اإبراهيم اليمني: اإنه مادام اأن  وزارة ال�شحة تعترب 
هي اجلهة املخولة الإ�شدار ت�شاريح املن�شاآت اخلا�شة, فاإن تكليفها باأن تكون 
تنظيم  يعترب  اخلا�س  للقطاع  االإ�شعافية  اخلدمات  بتنظيم  املخولة  اجلهة 

فعااًل. 
اإدارات ت�شغيل اخلدمات  النظام على �شرورة حتديد  كما �شدد م�شروع 
االأخرى  واجلهات  الع�شكرية  ال�شحية  اجلهات  من�شاآت  يف  االإ�شعافية 
وموظفيها وفئاتهم وجماالت عملها ح�شب االأنظمة والقواعد املعتمدة لذلك 
يف هذه اجلهات, ومبا ال يتعار�س مع هذا النظام, ويتم اعتمادها من قبل 
تتمتع  التي  اخل�شو�شية  اإن   : بقوله  ذلك  على  اليمني  ويعلق  اجلهة,  رئي�س 
والهيئة  الع�شكرية وبع�س اجلهات مثل )اأرامكوا,  القطاعات احلكومية  بها 
امللكية(, ي�شتوجب اأن تقوم هذه اجلهات باإدارة وت�شغيل منظومة خدماتها 
لتقدمي خدمة  املوحد  النظام  يتعار�س مع  اأنظمتها, ومبا ال  االإ�شعافية وفق 
طبية وفق معايري حمددة, وي�شيف: ومع وجود اخل�شو�شية لبع�س اجلهات 
اإال اأنها تت�شارك يف تقدمي اخلدمة الطبية االإ�شعافية يف الكوارث واالإ�شابات 

املتعددة واالأحداث التي تتطلب ا�شتنفار الأكرث من جهة مقدمة للخدمة. 
ون�س م�شروع النظام على و�شع ا�شرتاتيجية متكاملة و�شاملة للخدمات 
النظام  �شوء   ال�شعودي يف  ال�شحي  املجل�س  قبل  من  اململكة  االإ�شعافية يف 
الذي يقدمه املجل�س  والئحته على اأن ت�شتمل على تن�شيق اخلدمات وتكاملها 

يف اجلوانب التالية:
- خدمات االت�شاالت وم�شتجدات التقنية واخلدمة االإ�شعافية.

- برامج امل�شت�شفيات املرجعية.
- اخلدمات االإ�شعافية االأر�شية.

- اخلدمات االإ�شعافية اجلوية.
- اخلدمات االإ�شعافية يف البحر.

- اخلدمات االإ�شعافية على ال�شواطئ.
ب�شالحيتها  دورية  ل�شهادة  واإخ�شاعها  االإ�شعافية  املركبة  موا�شفات   -

للعمل.
ويقول اليمني: اإن االهتمام بو�شع اإ�شرتاتيجية وطنية �شاملة حتقق مبادئ 
ملطلب  االإ�شعافية  الطبية  للخدمة  اجلودة  معايري  حتقيق  وت�شمن  النظام, 
يتطلع اجلميع لتحقيقه, ملا فيه من حتقيق خدمة طبية اآمنة وموثوقة ومتميزة 

ت�شمح باأن يح�شل املري�س اأو امل�شاب على الرعاية الطبية االإ�شعافية. 
اخلدمات  ق�شم  ورئي�س  الطوارئ  طب  ا�شت�شاري  بارك  جانبه  من 
االإ�شعافية باجلمعية ال�شعودية لطب الطوارئ الدكتور �شمري احلامد جهود 
تقدمي  �شاأنه  من  ما  كل  درا�شة  يف  املتخ�ش�شة  وجلانه  ال�شورى  جمل�س 

اخلدمات املثلى للوطن واملواطن.
 ويرى �شرورة فهم املوؤ�ش�شات امل�شغلة لطبيعة عمل امل�شعفني وو�شعهم يف 
املكان املنا�شب, ح�شب و�شف عملهم بجانب ح�شاب حاجة العمل االإ�شعايف 
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امليداين, وخمرجات الكليات واملعاهد, حيث اإن احلاجة للم�شعفني ميدانيًا 
تعد باملئات, ولالأ�شف مل يعمل الهالل االأحمر على ا�شتيعاب اخلريجني.

طبيعة  اأن  حيث  اأ�شهر,  �شتة  كل  امل�شعفني  تدوير  ال�شرورة   من  اأن  كما 
عملهم تتوجب املحافظة على املهارات ومزاولة العمل االإ�شعايف ومنع الركود 

وا�شمحالل املعلومات واملهارات االإ�شعافية.

للم�شعفني  واحدة  توظيف  حا�شنة  و�شع  احلامد  �شمري  الدكتور  واقرتح 
ومن ثم يتم توزيعهم على املوؤ�ش�شات ال�شحية واملناطق, ومن ثم تدويرهم 
الع�شكرية,  امل�شت�شفيات  يف  امل�شعفني  مثل  مثلهم  معني,  برنامج  ح�شب 

وم�شت�شفيات قوى االأمن.
 وي�شيف: اإن بع�س الكليات بداأت تخرج م�شعفات �شعوديات للعمل فكيف 
�شيكون عملها ميدانيًا؟ حيث اأنه يحتم عليها ح�شب درا�شتها العمل ميدانيًا, 
و�شف  دون  من  الطبية  املوؤ�ش�شات  يف  تراكمهن  اأخطاء  نرتكب  �شوف  واإال 
عملي لعملهن, و�شيتحولن تدريجيًا الى عبء, وقد يتم حتويل بع�شهن للعمل 

كممر�شة. و�شدد على �شرورة تقنني ذلك.
ويرى احلامد وقف تدري�س املراأة كم�شعفة حتى يتم درا�شة هذا املو�شوع 
العمل  اإن  حيث  بذلك,  تقوم  التي  الكليات  توقف  واأن  ال�شورى,  جمل�س  يف 
االإ�شعايف هو عمل ميداين �شاق وقيادة للمركبة ومواجهة جمهور وتعامل مع 

حاالت �شعبة.
االأ�شتاذ عبدااهلل  واأخ�شائي طب طوارئ  امل�شعف  التوجه  واأيده يف هذا 
الكليات عملت على تخريج م�شعفات  اأن بع�س  اآل بدير, حيث يرى  اآدم  بن 
ن�شاء من غري حتديد اآلية عمل لهن, معربًا عن االأ�شف ل�شعي تلك الكليات 
للربح املادي فقط دون التفكري يف مواءمة هذا التخ�ش�س للمراأة ال�شعودية, 
ب�شبب �شعوبة تعامل امل�شعفة مع حمل امل�شابني وحتريكهم, وركوب �شيارات 

مل�شادمة  باالإ�شافة  طباعه,  املختلف  اجلمهور  مع  والتعامل  االإ�شعاف, 
امل�شعفني الرجال املحافظني اأواًل, باالإ�شافة اإلى املجتمع املحافظ كذلك. 

ومن جانبه وجه االأمني العام لفريق االإ�شعاف التطوعي ) واجب( حمد 
بن م�شخ�س العتيبي ال�شكر ملجل�س ال�شورى الإقراره م�شروع نظام ممار�شة 
اخلدمات االإ�شعافية وامل�شعفني, وهذا يوؤكد مدى االهتمام الذي يوليه املجل�س 
للقطاع ال�شحي ومن �شمنه خدمات االإ�شعاف والطوارئ, وحقوق وواجبات 

امل�شعفني, وحتقيق متطلبات عملهم, واإ�شدار تنظيم يوؤ�شل لهذا العمل.

وقال: اإن م�شروع النظام �شيكون له اأثر اإيجابي وا�شح على عمل امل�شعفني 
بكل  ودعمهم  واجباتهم,  ومعرفة  حقوقهم  ومنحهم  وت�شنيفهم  وتاأهيلهم 
اأن  للعمل, ومن اجلميل  الوا�شح  والتنظيم  اأي ق�شور  �شاأنه معاجلة  ما من 
ن�شتذكر اأن امل�شعف رجل طبي مهم جدًا, ودوره كبري يف االإ�شعاف واالإنقاذ, 

بن مشخص: مشروع النظام سيكون له 
أثر إيجابي واضح على عمل المسعفين 

وتأهيلهم وتصنيفهم ومنحهم حقوقهم

الحامد: العمل اإلسعافي عمل ميداني 
شاق ال يتناسب وطبيعة المرأة

احلامد

اآل بدير

بن م�سخ�ض

 آل بدير: نقلة نوعية تخدم المسعف 
والمحتاجين للتدخل اإلسعافي من 

المرضى والمصابين.



قرار وأصداءقرار وأصداء

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه ـ / مار�س 2015م62 63ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه

ويقوم  باأعمال طبية مهمة ويف وقت حرج الإنقاذ امل�شابني ومبا�شرة احلوادث, 
وتعترب االأوقات التي يبا�شر فيها رجل االإ�شعاف - �شواء من الهالل االأحمر اأو 
امل�شت�شفيات واجلهات الطبية - اأوقاتًا ذهبية وثواين معدودة يجب التدخل 
فيها يف الوقت العاجل وبال�شكل ال�شليم, وهذا يتطلب تركيزًا ومهارات كبرية 
واأمانة يف العمل ومعرفة للتغلب على �شغوطات العمل لي�شتطيع املخت�س يف 
طب الطوارئ اأن ي�شهم يف اإنقاذ حياة م�شاب, والتخفيف من اأثار احلوادث 

عالوة على اخلدمات التي يقدمونها يف مبا�شرة ونقل احلاالت املر�شية.
وي�شيف العتيبي: اإن من يعمل يف قطاعات االإ�شعاف, وقريب من عملهم 
التي  واملنجزات  العمل  وكمية  يواجهونها  التي  ال�شغوطات  حجم  يعرف 
ي�شتحقون  بالتاأكيد  فهم  يح�شدونها,   التي  النجاح  وق�ش�س  بها,  يقومون 
جهودهم  واإبراز  عملهم  تنظيم  هو  الدعم  برامج  واأول  واملوؤازرة  الدعم 

واالإح�شا�س بجهودهم.

دعم  ي�شتمر  اأن  يف  االإ�شعافية  اخلدمات  يف  العاملني  تطلع  عن  وعرب 
طموحاتهم  لهم  يحقق  مبا  لهم  والتنفيذية  والت�شريعية  التنظيمية  اجلهات 

وي�شهم يف معرفة متطلباتهم, ويكون عونًا لهم لي�شتمر عطاءهم.
 وكرر حمد العتيبي  ال�شكر لكل من عمل على م�شروع النظام, وقال: نحن 
جميعًا يف موؤ�ش�شات املجتمع وفريق االإ�شعاف التطوعي نقدم ال�شكر ملجل�س 

ال�شورى على جهوده وعمله واهتمامه بهذا املرفق املهم.
  يف ذات ال�شياق عرب فني االإ�شعاف والطوارئ عبداهلل �شعد النغيرث عن 

تقديره ملجل�س ال�شورى ملوافقته على م�شروع النظام.
واملقيمني يف  للمواطنني  تقدم  الطارئة  االإ�شعافية  اإن اخلدمات  وقال:    
اململكة يف الظروف العادية والكوارث, فالبد من رفع م�شتوى الوعي ال�شحي 
واالإ�شهام بذلك وتطوير كفاءة العاملني بذلك, فن�شكر جمل�س ال�شورى على 

اهتمامه بخدمات االإ�شعاف وامل�شعفني .

اإ�شدار  مثل  االإ�شعافية  للخدمات  االقرتاحات  بع�س  النغيرث  وطرح 
الطوارئ يف  واأق�شام  االإ�شعافية  واملراكز  للم�شعف  االإ�شعايف  العمل  بروتكول 
اإلى  اأي موظف يف هذا املرفق ال�شحي,  لوائح مهام  امل�شت�شفيات, واعتماد 
جانب و�شع خطة خم�شية لكل اإدارة اإ�شعافية.,واإن�شاء اإدارة للجودة على اأن 
�شالحيات  تو�شح  مذكرة  واإ�شدار  اجلهاز,  برئي�س  مبا�شره  مت�شلة  تكون 
وذلك  العمل,  �شاعات  نظام  من  التغيري  اأو  والتقليل  والعقوبات,  امل�شعف 
يف  بعملهم  املناخية  للظروف  والتعر�س  الواحد,  لليوم  املناوبة  طول  ب�شبب 
امليدان, وزيادة العاملني يف اخلدمات االإ�شعافية بوجود م�شعف ثالث اأو �شائق 

يف �شيارة االإ�شعاف.
طبية  كلية  اإن�شاء  �شرورة  النغيرث  يقرتح  والتدريب  التعليم  وبخ�شو�س 
لها تدريب  يت�شنى  للهالل االأحمر, لكي  تابعة  متخ�ش�شة يف طب الطوارئ 
موظفيها واأفراد املجتمع, مثل التعليم امل�شتمر جلميع القطاعات احلكومية, 
اأفراد  وتثقيف  للعاملني,  م�شتمر  ب�شكل  تدريبية  دورات  اإقامة  �شرورة  مع 
املجتمع عرب و�شائل االإعالم امل�شموع واملقروء عن دور هيئة الهالل االأحمر 

ال�شعودي يف تقدمي اخلدمات االإ�شعافية.
وعن جهة التن�شيق بني هيئة الهالل االأحمر وامل�شت�شفيات االأخرى لنقل 
امل�شاب لتلقي العالج, اأبان النغيرث اأن هناك تن�شيق مع بع�س امل�شت�شفيات 
بوجود جهاز ال�شلكي يربط عمليات الهالل االأحمر مع امل�شت�شفى, اإال اأنه مل 
ل بال�شكل ال�شحيح, الأن بع�س امل�شت�شفيات ال تعطي اأي اأهمية لدور هيئة  ُيفعَّ

الهالل االأحمر.
  واأكد �شرورة توفري اأجهزة االت�شال الال�شلكي للربط بني الهالل االأحمر 
�شيارات  وعدد  احلاالت,  ا�شتقبال  مدى  عن  لال�شتف�شار  وامل�شت�شفيات, 
اهلل  قدر  ل  حالة  يف  امل�ست�سفى  تبليغ  وكذلك  والحتياط،  العاملة  الإ�سعاف 
و�شول حالة طارئة للم�شت�شفى, واإعطائهم جميع املعلومات عن احلالة لكي 

يكونوا على ا�شتعداد تام يف تقدمي اخلدمات الطبية الطارئة. 

النغيثر: تخفيض ساعات العمل
لمناوبات المسعفين

العتيبي: بشائر الخير تبدأ من
مجلس الشورى لتنبئ عن فجر

جديد للخدمات اإلسعافية

العتيبي

النغيرث
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احلاالت  امل�شت�شفيات  بع�س  ا�شتقبال  عدم  لكرثة  اأ�شفه  النغيرث  واأبدى   
الطارئة من فرق الهالل االأحمر, وقال : من املفرت�س اأن يوفر ق�شم الطوارئ 
الهالل  عليها  يقوم  التي  املر�شية  للحاالت  خا�شة  غرفًا  م�شت�شفى  اأي  يف 
االأحمر, كي يت�شنى تقدمي اخلدمة بال�شكل االأ�شرع, وال يواجه اأفراد الهالل 
االأحمر اأي حرج مع ذوي احلالة املر�شية , اأو تعري�س حالة املري�س للخطر.

وعن مواقع املراكز اخلا�شة بالهالل االأحمر, يرى النغيرث اأنه ال بد من 
حتديدها ليكون االعتماد االأ�شا�شي على الكثافة ال�شكانية, وعمل اإح�شائية 
مراكز  بناء  اإلى  باالإ�شافة  مراكز جديدة,  اإن�شاء  اعتماد  حالة  لكل حي يف 
منوذجية ذات موا�شفات جيدة وحتتوي على نادي ريا�شي وم�شبح, بحكم اأن 
العمل امليداين يحتاج اإلى مرونة وترفيه للعاملني من ال�سغ�ط النف�سية التي 

يواجهونها يف امليدان.
وطالب باإلزام اأ�شحاب املجمعات التجارية بتوفري مقر للهالل االأحمر, 
منه  اال�شتفادة  ممكن  املركز  هذا  ومن  االإ�شعاف,  ل�شيارات  موقف  وتوفري 

داخل املجمع التجاري بتثقيف املت�شوقني وتوزيع املن�شورات الطبية.
هيئة  اأن  النغيرث  يو�شح  التقنية,  وم�شتجدات  االت�شاالت  وعن  خدمات 
الهالل االأحمر توجد بها غرفة عمليات, لكن ينق�شها اإظهار موقع ال�شخ�س 
الو�شول  يت�شنى  لكي  ذلك  عمل  �شرورة  موؤكدًا  اإ�شعافية,  حالة  عن  املبلغ 
باأ�شرع وقت ممكن اإلى احلالة واإ�شعافها يف الوقت املنا�شب, باالإ�شافة اإلى 

تخ�شي�س قناة راديو للطوارئ يف حالة الكوارث.
املوردة  ال�شركة  قبل  من  االإ�شعاف  ل�شيارات  ال�شمان  توفر  اأهمية  واأكد 
اأ�شهر على االأقل, مع  لل�شيارات, واأن تقوم ب�شيانتها ب�شكل دوري كل ثالثة 

�شرورة عمل التاأمني ال�شامل ل�شيارات االإ�شعاف.
�شلطان  االأمري  مبدينة  الطارئة  ال�شحية  الرعاية  فني  يرى  جانبه  من 
اأن  اجلنوبي  عبدالرحمن  بن  ثامر  االأ�شتاذ  بالريا�س  الع�شكرية  الطبية 
وا�شحة  وامل�شعفني,  االإ�شعافية  اخلدمات  ممار�شة  نظام  م�شروع  اأهداف 

وت�شب يف خدمة العمل االإ�شعايف وتطويره.
وغرف  الطوارئ  اأق�شام  يف  امل�شعفني  تواجد  من  يعزز  هذا  اإن  ويقول: 
ا�شتقبال  عند  خ�شو�شًا  االأق�شام  داخل  عملهم  وت�شهيل  احلرجة,  احلاالت 
احلاالت وتوجيهها, اإ�شافًة اإلى دعم امل�شعفني العاملني يف اأق�شام الطوارئ 
يف  تاأخري  دون  الطبية  املنظومة  تكتمل  حتى  التمري�س  اأ�شا�شيات  بدورات 
املهن  جلميع  مماثلة  مهنة  هي  امل�شعف  مهنة  فاإن  وعليه  اخلدمة,  تقدمي 

امل�شاعدة يف العمل الطبي كالتمري�س وفنيي اخلدمات ال�شحية االأخرى.
و�شدد على �شرورة دعم التن�شيق الكامل بني التخ�ش�شات داخل اأق�شام 
امل�شت�شفى  خارج  امل�شعفني  بني  التوا�شل  ي�شهل  بحيث  وخارجها,  الطوارئ 

وداخلها, مبا يف ذلك التن�شيق مع الفريق الطبي املعالج.
االإ�شعـــافيـــة  الطبـــية  اخلـــدمات  ت�شــغيل  اإدارات  ومـــهام  اأداء  وحـــول 
وا�شرتاتيجية العمل والتن�شيق, يقول اجلنوبي: اإن هذه النقطة ال تكــاد تقل 

اأهمية عن زميالتها من بنود النظام, ولكن من واقع خبـرتي املتوا�شعة نحن 
اإ�شعاف  نفتقد كليًا ملثل هذا النظام, حيث ال بد من ال�شعي لتوفــري مراكز 
جاهزة ومتطورة يف جميع امل�شت�شفيات ع�شكرية كانــت اأو مدنيــة اأو خا�شة, 
توفر الدعم الالزم ملقدم اخلدمات الطبــية االإ�شعافيــة املعتمـــد, مثل هيئة 
الهالل االأحمر ال�شعودي, وذلك خالل حاالت الكـــوارث ال �شمح اهلل, وتوفري 

الفريق الطبي املنا�شب واملالئم للعمل يف تلك املراكز.
اأهميـــة التن�شــيق املــبا�شر ما بني االإخـــالء الطـــبي الع�شكــري,   ويوؤكــد 
واالإ�شعاف اجلوي, وطريان احلر�س الوطني والدفاع املدين, حتت منظومة 

اإدارية واحدة توفر االحتياجات فورًا وحتت الطلب دون عوائق جتارية.
ويختم بقوله: اإن التـــدريب والتــطوير و التاأهـــيل هــو اأ�شـــا�س نــجاح اأي 
منظومة, ومن هنا تكـــمن اأهمـــية توفري الدورات التدريبية املنا�شبة جلميع 

التخ�ش�شات من فنيني واأخ�شائيني واأطباء خارج اململكة وداخلها.

م�شروع  اأن  القحطاين  عبداملجيد  التطوعي  )واجب(  فريق  ويرى ع�شو 
وقت.  اأقرب  يطبق يف  اأن  متمنيًا  ب�شكل عام,  ومفيد جدًا  النظام  مدرو�س 
م�شوؤواًل عن  االإ�شعاف  فريق  “ يعد  النظام:  م�شروع  ما جاء يف  اإلى  وي�شري 
اأخرى  طبية  خدمة  اإلى  نقله  وحتى  املوقع  اإلى  و�شوله  منذ  املري�س  �شالمة 
اأو خروجه من اخلدمة االإ�شعافية النتهاء احلالة االإ�شعافية اأو عدم احلاجة 

للتدخل االإ�شعايف”.
و�شدد القحطاين على �شرورة اأن ي�شع يف احل�شبان حل وا�شح و�شريح 
يف تاأمني املوقع لفرق االإ�شعاف من قبل اجلهات املعنية من املرور والدوريات 
من  املري�س  �شالمة  عن  م�شوؤولة  الفرقة  وتكون  املدين,  والدفاع  االأمنية 
يف  املعنية  اجلهات  تاأخر  االعتبار  يف  ويوؤخذ  الغري..  فقط  الطبية  الناحية 
اال�شتجابة للموقع مما يوؤدي ال�شمح اهلل اإلى تدهور حالة املري�س اأو امل�شاب.

القحطاني: مشروع النظام سينعكس 
إيجابًا على الخدمات اإلسعافية مستقباًل.

القحطاين
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وراأى اأن ي�شاف اإلى ذلك اإحداث منظومة خا�شة للم�شعفني ب�شكل عام 
اأو غريها من  اأو وزارة ال�شحة,  يف اململكة, �شواء كان  يف الهالل االأحمر, 
وكذلك  �شحيًا,  ناديًا  ت�شم  غريها..  اأو  االأهلية  اأو  احلكومية  القطاعات 
طبيعي,  وعالج  نف�شيني  واأخ�شائيني  اأطباء  من  وج�شديًا  نف�شياأً  عالجًا 
وتكون  وغريها...  والنف�س  الذات  وتطوير  تثقيفية,  حما�شرات  وكذلك 
مدعومة مبا�شرة من احلكومة و�شيكون لها االأثر الطيب على عمل امل�شعف 

وكذلك �شالمة املر�شى وامل�شابني ب�شكل كبري جدًا.

احلربي  ف�شي  بن  عبداملجيد  والطوارئ  االإ�شعاف  اأخ�شائي  وا�شتب�شر 
جمل�س  اأقره  الذي  وامل�شعفني  االإ�شعافية  اخلدمات  ممار�شة  نظام  مب�شروع 
اأنه هذا النظام يف حال اكتمال دورته النظامية, �شينعك�س  ال�شورى, ويرى 

اإيجابًا على اخلدمات االإ�شعافية م�شتقباًل.
 وعرب عن �شكره ملجل�س ال�شورى على اإقراره م�شروع النظام,.

 واأو�شح اأن مفهوم اخلدمات االإ�شعافية يعني تقدمي اخلدمات االإ�شعافية 
الأي حالة طارئة ت�شيب االأ�شخا�س وتعر�س حياتهم للخطر.

واملناخية  الطبيعة  العوامل  تغري  ب�شبب  احلالة  تكون  اأن  املمكن  فمن 
كحوادث  طارئة  حوادث  حدوث  ب�شبب  اآو  وغريها,  واحلروق  كالكوارث 

ال�شيارات وغريها.

وتنتهي  احلدث  حدوث  منذ  اأواًل  تبداأ  االإ�شعافية  اخلدمة  اإن  وي�شيف: 
للمخت�شني  وت�شليمه  الطوارئ  ق�شم  اإلى  امل�شاب  اأو  املري�س  اإي�شال  عند 
بامل�شت�شفى, اإال اأن تقدمي اخلدمة االإ�شعافية يجب اأن يكون مبنيًا على معايري 
و�شيا�شات تتما�شى مع اخلدمة املقدمة, كما يجب اأن تكون معروفة من جميع 
مقدمي اخلدمة, و يف�شل مراجعتها كل �شنتني لالإ�شافة والتعديل والتواكب 

مع التطوير.

من  االإ�شعافية  اخلدمة  ملقدمي  امل�شتمر  والتعليم  التدريب  اأهمية  واأكد   
الفنيني واالأخ�شائيني واأطباء طوارئ, وذلك للحفاظ على تطوير مهاراتهم 
وزيادة املعلومات لديهم, ويكون ذلك باحلر�س على اأن يكون جميع مقدمي 
 Bls. اخلدمة لديهم جميع الدورات التدريبية اخلا�شة بطب الطوارئ مثل

Acls .Pals .Amls وغريها من الدورات التي تتجدد كل �شنتني .
كما اأكد اأهمية التوعية والتثقيف لقائدي املركبات ب�شرورة فتح الطريق 
وقت  باأ�شرع  اخلدمة  وتقدمي  للموقع  الو�شول  ل�شهولة  االإ�شعاف,  ل�شيارات 
�شيارة  عقوبات  ملعرت�س  فر�س  ميكن  التثقيف  وبعد  املطلوب,  وبال�شكل 

االإ�شعاف لو تطلب االأمر.

لال�شرتخاء  االإ�شعافية  اخلدمات  يف  للعاملني  �شحية  نوادي  وجود  واأيد 
تكون  نف�شيني  باأطباء  اال�شتعانة  ميكن  االأمر  لزم  واإذا  والذهني,  اجل�شدي 
النف�سية  ال�سغ�ط  اإزاحة  على  والعمل  اخلدمة  ملقدمي  ال�ستماع  مهامهم 

عنهم, كما هو معمول به يف الدول االأخرى.
اآدم  اأخ�شائي طب طوارئ االأ�شتاذ عبدااهلل بن  وبدوره يقول امل�شعف و 

اآل بدير:
االإ�شعافية  باخلدمات  لالرتقاء  ي�شعون  رجااًل  وفق  الذي  اهلل  احلمد 
واملوؤ�ش�شات  االأفراد  لدى  الوعي  م�شتوى  وحت�شني  واملحتاجني,  للم�شابني 
االإ�شعافية, وهذه بادرة رائعة من جمل�س ال�شورى مل�شتقبل قريب واعد بالرقي 
والتقدم يف هذا املجال, جمال  املحافظة على حياة االإن�شان مب�شيئة اهلل, يف 

مرحلة ما قبل امل�شت�شفى. 
 وبارك هذا اجلهد من املجل�س واللجنة ال�شحية على االهتمام باخلدمات 
اإقرار املجل�س م�شروع النظام نقلة نوعية تخدم  االإ�شعافية وامل�شعفني, وعد 

امل�شعف نف�شه واملحتاجني للتدخل االإ�شعايف من املر�شى وامل�شابني.
باالإ�شعاف  اخلا�شة  باملهمة  و�شفها  التي  االأمور  بع�س  اإلى  النظر  ولفت 
تفعيل  ثم  اأواًل,  االأحمر  الهالل  هيئة  تطوير  على  الرتكيز  منها  وامل�شعفني, 
ميدانية  خا�شة  بقطاعات  لل�شماح  باالإ�شافة  املدين,  الدفاع  يف  االإ�شعاف 

�شركات وغريها. 
 وراأى اأن اخلدمات االإ�شعافية بحاجة ما�شة الأعداد كبرية من امل�شعفني, 
وامل�شعفني  لالأطــباء  جـــزئي  براتــب  امليداين  العمـــل  جمـــال  فتـــح  واقرتح 
االأ�شــــا�شية  االإ�شعـــافية  للدورات  املجتازين  وامل�شنفني  املوؤهلني  واملمر�شني 
من  واجتماعيًا,  وعلميًا  وماديًا  وج�شديًا  نف�شيًا  امل�شعف  تهيئة  و  املعروفة, 

خالل الدعم املادي واملعنوي باالإ�شافة للدورات املهمة والتثقيفية.
وقال : متى ما كان امل�شعف متزن ذهنيًا ونف�شيًا انعك�س ذلك على اجلودة 

يف اإنقاذ املحتاجني للخدمة االإ�شعافية.
الكربى ي من  الرئي�شة  املدن  امل�شعفني يف  اإلى معاناة  بدير  اآل  واأ�شار    
زحمة الطرق وبطء اال�شتجابة للطلبات االإ�شعافية. وملعاجلة هذه امل�شاألة من 

القحطاني: شكرًا لمجلس الشورى
على إقراره مشروع النظام
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بني  الو�شط  يف  بطوابق  وطرق  ج�شور  عمل  درا�شة  اأهمية  يرى  نظره  وجهة 
ويفتح  يقفل  ومق�س  ببطاقة  لهذه اجل�شور  الدخول  ويكون  الطريق,  جانبي 

لالإ�شعاف والدفاع املدين وال�شرطة واملرور فقط.
كمـــا راأى اال�شتفــــادة مــن م�شـــروع املــتـــرو يف املـــدن الكبـــرى - الـــذي 
هو قيد االإن�شاء - بتخ�شي�س اأحـــد با�شـــات املـــرتو, اأو قــ�شــم مـــن اأحــدها 
وامل�شــابني  املر�شــى  لنـــقل  منـــه  وي�شتـــفاد  الطبيـــة,  باملعدات  وجتهيــــزه 

للم�شت�شفيات باأق�شى �شرعة .

وبعد اأن قدم فني االإ�شعاف والطوارئ هذال مع�شد املطريي �شكره ملجل�س 
املقيا�س  عده   الذي  النظام  هذا  على  باملجل�س  ال�شحية  وللجنة  ال�شورى 
االأ�شا�شي واحلقيقي ملعرفة جناح اخلدمة االإ�شعافية املقدمة اأو اإخفاقها, قال: 
اإن مما ي�شر �شمول هذا النظام وتغطيته جميع النواحي اخلا�شة باخلدمات 
االإ�شعافية, ومنها احلر�س على تاأهيل الكوادر ال�شحية املمار�شة للخدمات 
املختلفة؛  االإ�شعافية  ال�شليم مع احلاالت  املهني  التعامل  وتعزيز  االإ�شعافية؛ 
وتقليل االأخطاء املهنية؛ وتنمية الوعي واالإدراك باأهمية الوقت املتاح لتقدمي 
برامج  وتوجيه  امل�شت�شفى؛  قبل  ما  وتطويرها يف مرحلة  االإ�شعافية  اخلدمة 
التدريب وتثقيف وتوعية اأفراد املجتمع مبقت�شياتها؛ والت�شجيع على امل�شاركة 

فيها.

واقرتح املطريي حتديد مدة زمنية يتم فيها اإعادة تقييم النظام وحتديثه, 
اخلا�شة  املعايري  وتوحيد  املدار�س,  يف  االأولية  االإ�شعافات  مادة  واإدخال 
الختيار موا�شفات املركبة االإ�شعافية جلميع القطاعات, وو�شع نظام �شارم 
�شعاف. ملعاقبة قائدي ال�شيارات يف حال م�شايقة اأو تعطيل مرور �شيارات االإ
امليداين  االإ�شعايف  للعمل  الن�شائي  الكادر  تخ�ش�س  مالءمة  عدم  وراأى 

حيث يرتتب على ذلك القيادة ومواجهة اجلمهور وغريها.

ويرى اأخ�شائي االإ�شعاف والطوارئ �شامي بن عبداهلل العتيبي اأن م�شروع 
التطور يف اخلدمات  اأ�شا�س  االإ�شعافية وامل�شعفني  نظام ممار�شة اخلدمات 
االإ�شعافية يف مملكتنا الغالية, وعده نقلة نوعية للخدمات االإ�شعافية, حيث 
اخلدمة  وتقدمي  امل�شتويات,  اأعلى  اإلى  ومقدميها  باخلدمة  �شريتقي  اأنه 

االإ�شعافية املن�شودة التي ت�شب يف م�شلحة اأبناء هذا الوطن واملقيمني.

ال�شحية,  الرعاية  حلقات  من  االأولى  احللقة  االإ�شعافية  اخلدمة  وعد 
وقال : اإن هذا يدل على اأهميتها ووجوب االهتمام بها وتطويرها, وهذه وهلل 

احلمد ب�شائر اخلري تبداأ من جمل�س ال�شورى لتنبئ عن فجر جديد للخدمات 
االإ�شعافية يف موطننا الغايل.

وعرب العتيبي عن �شكره الأع�شاء اللجنة ال�شحية مبجل�س ال�شورى على 
املوفق,  ال�شامل  النظام  هذا  و�شع  يف  ومتناهي  وا�شح  جهد  من  مابذلوه 
ولفت االنتباه اإلى اأهمية و�شع امل�شعفات, حيث اأن هناك خريجات من بع�س 

الكليات االأهلية �شيواجهن �شعوبة وعوائق يف ممار�شتهن العمل ميدانيًا.

اأن يحدد نقل املر�شى ح�شب احتياجهم للمن�شاآت الطبية ولي�س  واقرتح 
لالأقرب, متمنيًا اإدراج مادة االإ�شعاف املنزيل يف مراحل الدرا�شة, والرتكيز 
طلب  وكيفية  معها,  التعامل  وكيفية  املنازل,  يف  االإ�شعافية  احلاالت  على 
االإ�شعاف, كما متنى اأن تتحدد مواقع املر�شى عن طريق اأجهزة حتديد موقع 
االت�شال, على اأن يكون االأطباء العاملون يف امليدان موؤهلني بجميع الدورات 
االإ�شعافية مبرتبة مدرب ولي�شوا من حديثي التخرج, واأن يكون هناك مراكز 

اأو اأجهزة تعقيم للمركبات اأو املعدات الطبية. 

و�شاأل اهلل عز وجل اأن يجزل الأع�شاء جمل�س ال�شورى املثوبة, واأن يبارك 
يف جهودهم, واأن يكونوا �شركاء يف االأجر العظيم الذي ذكره اهلل تعالى يف 

كتابة الكرمي ))ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا((..

المطيري: وضع نظام صارم لمعاقبة من 
يعطل مرور سيارات اإلسعاف في الطرق
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نوه �ساحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممــود اآل �سعيد نائب رئي�ض 
الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء يف �سلطنــة عـمان ال�سقيقة بحكمة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود-
حفظه اهلل- يف معاجلـــة عـــدد مــن امللفـات الطارئة على ال�ساحة 
الإقليمية خالل الفرتة املا�سية, والتي جت�ســد ما يتمتع به-اأيده 
اهلل- من نظرة ثاقبة وحنكة كبيـرة اأ�سهمت يف احتــواء عدد من 

الق�سايا التي متر بها املنطقة. 
جـــاء ذلك خـــالل ا�ستــقـــبال �سمـــوه يف م�ســقط مـعــايل رئي�ض 
جملــ�ض ال�ســورى ال�سيــخ الدكتــور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�سيـــــخ خـــالل زيــارتـــه الر�سمــية ل�سلطـــــنة عمـــان تلبيـــة 
للدعــــوة التي تلقاها من معــايل رئي�ض جملــ�ض ال�ســورى العمـــاين 

ال�سيخ خالد بن هالل املعويل. 
واأكـــد �سمـــو نائـــب رئيــ�ض الـــوزراء ل�ســـوؤون جمـــل�ض الـــوزراء 
العمـــاين �ســـرورة تـــالحم وتكـــاتف دول جمـــل�ض التعــاون لدول 
اخلليج العربية يف مواجهة التحديات التي حتيط باملنطقــة, واأن 
تبذل ما يف و�سعها من جهـــود يف خمتــلف املجالت احلـــيوية التي 

تهم �سعوبها لتحقق طموحاتها نحو م�ستقبل اأف�سل.
ولفت النظر اإلى اأهمية الدور الـــذي تقـــوم بـــه مــجال�س ال�شورى والنواب 
والوطني واالأمة يف دول جمــل�س التعاون اخلليجي يف مواكبة تطلعات اأ�شحاب 
اجلاللة وال�شــمو قــادة دول املجــل�س ل�شياغة حا�شر وم�شتقبل دولها , مبينًا 
اأن املجالــ�س الت�شريعـــية بــدول املجـــل�س رغــم اختالف كيفية عملها اإال اأنها 

ت�شب يف �شالح �شعوب دول املجل�س. 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شــيد فهــد بـــن حممـــود اآل �شعـــيد اأن دول جمـــل�س 
التعاون اخلليجي بخري -بحمد اهلل- رغم امل�شكالت واالأزمات التي متر بها 

املنطقة, مرجـعًا ذلك اإلى ثقتــها باملـــولى القدير واإميانها بقدراتها والتالحم 
بني قادتها و�شعوبها. 

من جانبــــه قـــدم معـــايل رئيــ�س جملـــ�س ال�شورى �شكره وتقديره ل�شلطنة 
عمان حكومة و�شعبًا على ح�شن ال�شيافة واال�شتقبال الـذي وجده وفد املجل�س 

منذ و�شوله مل�شقط. 
واأكد على عمق العالقات االأخويــة املتميزة التي تربـــط بني اململكة العربية 
ال�شعودية و�شقيقتها �شلطنـــة عـــمان بقـــيادة قائدي البلدين خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وجـــاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعـــيد, 
مما يوؤكد جتـــذر العالقـــات التاريخـــية وامل�شـــري امل�شـــرتك بني جــميع دول 

املجل�س, ويج�شد واقعًا تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا ل�شعوب دول املجل�س.

وبني معايل الدكتور عــبد اهلل اآل ال�شيــخ اأهمية الدور الذي ميكن اأن تقوم 
جلنتا ال�شداقة الربملانيـــة يف جمـــلـــ�س الـ�شورى ال�شعـــودي وجمل�س ال�شورى 
العماين, مبا ي�شـــهم يف تطــــوير العالقـــات الربملانيـــة بني املجــل�شني, ويعزز 
التن�شيق بينهما يف املحافــل الربملانيــة االإقليمـية والدوليـة, اإلى جـــانب تعزيز 
وتو�شيع التعاون الثنائي مبا ي�شب يف خدمة العـــالقات االأخــوية بني البلدين 

وال�شعبني ال�شقيقني. 
من جانب اآخر اجتمـــع معايل رئي�س جمـــل�س ال�شــورى مع �شماحة مفتي 
�شلطنــــة عمان ال�شـــيخ اأحمد بــن حــمد اخللـــيلي يف م�شقط, وجـــرى خالل 

اال�شتقبال بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�شر اال�شتقبال واالجتماع �شفري خادم احلـــرمني ال�شريفني لدى �شلطنة 
عمان االأ�شــــتاذ عـــيد بن حمـــمد الثقـــفي واأع�شــاء الوفـــد املرافـــق اأعــ�شاء 
املجل�س الدكتور عبد املح�شن املارك والدكتور عبدالعزيز ال�شامخ والدكتور 

عبد اهلل اجلغيمان.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان 
ينوه بحكمة الملك سلمان في معالجة قضايا المنطقة

تغطية
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عقد معايل رئي�ض جملـــ�ض ال�ســورى ال�سيــخ الدكتور عبد اهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ جل�سة مباحثات ر�سمية مع معايل 
رئيـــ�ض جمـــل�ض ال�ســـورى يف �سلطــــنة عمـــان ال�سيـــخ خـــالد بـــن 

هالل املعويل.
واأعرب معـــايل رئيـــ�ض جمـــل�ض ال�سـورى خالل املباحثات عن 
�سعادته بزيـــارة �سلطنـــة عـــمان ال�سقيقـــة, ونوه بعمق العالقات 
الثنائية التي جتمع بني البلديـــن ال�سقيــقني يف خمتلف ال�سعد, 
م�سيدًا معاليه ب�سيا�سات عمان املتزنـــة, ومــــواقفها امل�سرفة على 

امل�ستويني اخلليجي والدويل.
وبنيَّ معاليه اأن جملـــ�ض ال�ســـورى حري�ض على تنمية عالقاته 
الربملانية مع املجالـ�ض ال�سوريــة والربملانية ال�سقيقة وال�سديقة, 
موؤكدًا اأن هذه الزيـــارة تاأتي يف اإطـــار رغبة الطرفني على دعم 

وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني. 
مــــن جانبـــه رحب معـــايل ال�سيــخ خــالد بــــن هـــالل املعــــويل 
مبعــــايل رئيـــ�ض جملـــ�ض ال�ســـورى ال�ســــيخ الدكـــتور عـــبد اهلل 
بن حممد بـــن اإبراهـــيم اآل ال�سيـــخ يف بلـــده الثـــاين, متمـــنيًا له 

وملرافقيه طيب الإقامة.
اأهمية هذه الزيـــارة التي جتـــ�شد متانــة العــــالقات الثنائيــــة بني  واأكد 
اململكة و�شلطنة عمان يف �شتى املجـــاالت وخا�شة على �شعيد العالقات بني 
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربية, م�شريًا اإلى 
�شرورة تطوير العالقات الربملانية بتبادل الزيارات واخلربات وتفعيل جلان 

ال�شداقة يف املجل�شني.
وناقـــ�س اجلانـــبان العديـــد مـــن الق�شـــايا الثنائـــية بني اململكـــة وعـــمان, 

والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك على ال�شاحتني االإقليمية والدولية.
ويف نهاية جل�شة املباحثات تبودلت الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

بعد ذلك جتول معايل رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له يف اأروقة 
مبنى جمل�س ال�شورى العماين. 

ح�شر جل�شة املباحثات نائبا رئي�س جمل�س ال�شورى العماين ال�شيخ عبد اهلل 
املجعلي وال�شيخ �شامل الكعبي وع�شو املجل�س رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية 
العمانية ال�شعودية حمودة بن حممد احلر�شو�شي, واالأمني العام للمجل�س علي 
املحروقي, واأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية العمانية ال�شعودية, كما ح�شرها 
االأ�شتاذ عيد بن حممد  �شلطنة عمان  لدى  ال�شريفني  �شفري خادم احلرمني 

الثقفي واأع�شاء الوفد املرافق ملعاليه.

رئيس مجلس الشورى : الملك سلمان والسلطان 
قابوس حريصان على تقوية أواصر الروابط بين 

البلدين والشعبين الشقيقين
يف  الزيارة تاأتي  هذه  اأن  اأو�شح  قد  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وكان 
�شياق حر�س قائدي البلدين ال�شقيقني خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن  قابو�س  ال�شلطان  جاللة  اهلل- واأخيه  -حفظه  �شعود  بن عبدالعزيز اآل 
�شعيد �شلطان عمان, على تعزيز العالقات االأخوية وتقوية اأوا�شر الروابط بني 
البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني, وتن�شيق املواقف امل�شرتكة بينهما جتاه خمتلف 
الق�شايا, يف اإطار منظومة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي يحر�س 
البلدان على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�شالح �شعوب دول املجل�س, ويعزز 

من وحدتها, ويحقق لها االأمن واال�شتقرار.
ولفت معاليه النظر اإلى اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار العالقات املتميزة 

بني اململكة العربية ال�شعودية و�شقيقتها �شلطنة عمان.
واأكد د. اآل ال�شيخ يف ت�شريح مبنا�شبة زيارتـــه ل�شلطــــنة عمان اأن تبادل 
الزيارات بني جمل�س ال�شورى ال�شعودي وجمل�س ال�شورى العـــماين �شواء على 
م�شتوى الرئا�شة اأو على م�شتوى جلان ال�شداقة يعك�س الرغبة لدى املجل�شني يف 
دفع التعـــاون بينهــما نحـــو اآفـــاق اأرحـــب مبا يعــزز العـــالقات االأخـــويــة بـــــني 
البلدين, ومبا يواكب عزم وت�شميم قادة دول املجل�س على موا�شلة دفع امل�شرية 

املباركة للتعاون امل�شرتك لتحقيق املزيد من االإجنازات يف خمتلف املجاالت. 
واأ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اإلى اأهمية الدور الذي يقوم به جمل�س 
ال�شورى يف تنميـــة وتطويـــر عالقـــات  اململكـــة يف املجال ال�شوري, والتن�شيق 
الربملاين مع الـــدول ال�شقــيقة وكــــذلك ال�شديقة, والتاأكيد على دور اململكة 
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني, و�شــمو ويل عهده االأمني, و�شمو ويل ويل 
العهد -حفظهم اهلل-, يف خدمة ق�شايا االأمتني العربية واالإ�شالمية واالأمن 
وال�شلم الدوليني, من خالل اإطـــالع الربملانيني يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
على مواقــف اململكــــة الرا�شخــة جتــاه خمتلف الق�شايا العربية واالإ�شالمية 

والدولية الراهنة.

تغطية

أل الشيخ والمعولي يبحثان سبل تطوير العالقات 
البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودي والعماني



حصاد الشهر

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه 68

رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير البريطاني المعّيًن

ويستقبل سفير ألمانيا االتحادية

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

�سفري اململكة املتحدة املعني لدى اململكة �ساميون كولي�ض.
ويف م�ستهل ال�ستقبال هناأ معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سفري 
الربيطاين مبنا�سبة تعيينه �سفريًا لبالده لدى اململكة, متمنيًا له 
التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني ل�سيما على ال�سعيد الربملاين. 
واأكد اآل ال�شيخ خالل اللقاء متانة وقوة عالقات التعاون الثنائية بني اململكة 
يحقق م�شالح  املجاالت مبا  املتحدة يف خمتلف  واململكة  ال�شعودية  العربية 
البلدين وال�شعبني ال�شديقني, م�شريًا يف هذا ال�شياق اإلى الزيارة التي قام 

كما ا�ستقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد 
املجل�ض  مقر  يف  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل 
بالريا�ض �سفري جمهورية اأملانيا الحتادية لدى اململكة ال�سيد / 

بوري�ض روِغه.
وجرى خالل اال�شتقبال ا�شتعرا�س عدٍد من املو�شوعات والق�شايا ذات 
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية اأملانيا االحتادية, 
وبخا�شة  املجاالت,  �شتى  يف  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  و�شبل 
و  )البوند�شتاغ(  االأملاين  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية  العالقات 
تفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان االأملاين  

مبا ي�شهم يف تعزيز عالقات التعاون بني اجلانبني.

بها موؤخرًا �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل 
اإلى اململكة  الداخلية  الوزراء وزير  الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  العهد  ويل 

املتحدة وما حققته من نتائج �شتعود بالنفع على البلدين ال�شديقني.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�شوعات والق�شايا ذات االهتمام 
البلدين  بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�س  وبريطانيا,  اململكة  بني  امل�شرتك 

ال�شديقني يف �شتى املجاالت.
العالقات  �شعيد  على  الثنائي  والتعاون  العمل  تعزيز  �شبل  بحث  مت  كما 
الربيطانيني,  والعموم  اللوردات  وجمل�شي  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية 
وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم التعاون 

والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني.
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سفير روسيا يسلم رئيس مجلس الشورى قائمة بأسماء 
أعضاء لجنة الصداقة مع المملكة في مجلس الدوما

ويستقبل السفير البلجيكي لدى المملكة

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

�سفري رو�سيا الحتادية لدى اململكة اأوليغ اأوزيروف.
ويف م�ستهل ال�ستقبال نقل ال�سفري الرو�سي ملعايل رئي�ض جمل�ض 
الرو�سي  )الدوما(  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  حتيات  ال�سورى 
ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  حمله  فيما  ناري�سكني,  �سريغي 
حتياته وتقديره لرئي�ض جمل�ض النواب الرو�سي واأع�ساء املجل�ض, 
و�سلم ال�سفري الرو�سي ملعايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى قائمة باأ�سماء 
اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية الرو�سية ال�سعودية يف جمل�ض 

النواب الرو�سي)الدوما(.
تعزيز  اأهمية  اال�شتقبال  ال�شيخ  خالل  اآل  عبداهلل  الدكتور  معايل  واأكد 
العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية رو�شيا االحتادية 

مبقر  مكتبه  يف  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�ستقبل  كما 
املجل�ض بالريا�ض �سفري مملكة بلجيكا لدى اململكة ال�سيد/ غريت 

كريل.
وجرى خالل اال�شتقبال ا�شتعرا�س العالقات الثنائية بني اململكة العربية 
ال�شعودية ومملكة بلجيكا, و�شبل تعزيزها يف �شتى املجاالت خا�شة العالقات 
وتفعيل  البلجيكي,  وال�شيوخ  النواب  ال�شورى وجمل�شي  الربملانية بني جمل�س 
دور جلنتي ال�شداقة الربملانية ال�شعودية البلجيكية بتعزيز الزيارات املتبادلة 

بني اجلانبني مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

يف كافة املجاالت خا�شة املجال الربملاين وتنميتها مبا يخدم م�شالح البلدين 
و�شعبيهما.

من جانبه اأكد ال�شفري الرو�شي اهتمام جمل�س النواب الرو�شي بالتعاون 
الثنائي والتن�شيق مع جمل�س ال�شورى يف خمتلف الق�شايا الدولية واالإقليمية 
املطروحة للبحث يف املحافل واملوؤمترات الربملانية االإقليمية والدولية وتبادل 

اخلربات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الرو�شي.
العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعر�س  اللقاء  خالل  وجرى 
املجاالت  �شتى  يف  تعزيزها  و�شبل  االحتادية  رو�شيا  وجمهورية  ال�شعودية 
النواب  وجمل�س  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  جمال  يف  ال�شيما 
ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  املتبادلة  الزيارات  بتكثيف  الرو�شي)الدوما( 

الربملانية ال�شعودية الرو�شية يف املجل�شني.
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ويستعرض مع سفير هولندا سبل تعزيز العالقات البرلمانية 
بين المجلس والبرلمان الهولندي

ا�ستقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض بالريا�ض, 

�سفري مملكة هولندا لدى اململكة لوران�ض و�ستهوف.

والق�شايا ذات  املو�شوعات  ا�شتعرا�س عدٍد من  اال�شتقبال  وجرى خالل 
الثنائية بني  االهتمام امل�شرتك بني اململكة وهولندا, و�شبل تعزيز العالقات 
البلدين ال�شديقني يف �شتى املجاالت, وبخا�شة العالقات الربملانية بني جمل�س 
ال�شورى والربملان الهولندي, اإ�شافة اإلى تفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية الهولندية مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير دولة قطر
ا�ستقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض بالريا�ض 

ال�سيخ عبداهلل بن ثامر اآل ثاين �سفري دولة قطر ال�سقيقة لدى 

اململكة.

التي  العالقات  متانة  اللقاء  خالل  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  واأكد 
تربط بني اململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت 
التي تنطلق من عمق الروابط االأخوية التي جتمع بني قيادتي و�شعبي البلدين 
العالقات  وا�شتعرا�س  الودية  االأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل  ومت  ال�شقيقني, 

الثنائية بني اململكة و�شقيقتها قطر.

د. الجفري يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة
ا�ستقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�سورى الدكتور 

املجــل�ض يف  اأمني اجلــفري يف مكتـــبه مبقر  حممد بن 

الريا�ض �سفري جمهوريــــة فيتــــنام ال�ســــرتاكية لدى 

اململكة الدكتور تران نغوين, بح�سور معايل الأمني العام 

ملجل�ض ال�سورى الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمرو. 

وقد جرى خالل اال�شتقبال بحث عدد من املو�شوعات ذات 
االهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
جمل�س  بني  الربملاين  العمل  جماالت  يف  �شيما  وال  ال�شديقني 

ال�شورى والربملان الفيتنامي. 
اأهمـــية التعــــاون بني املجمـــوعة العربية واملجموعة االآ�شيوية داخل االحتاد الربملاين  واأكد 

الدويل لتحقيق االأهداف امل�شرتكة وتعزيز التعاون بني املجال�س والربملانات يف خمتلف الدول.
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لالطالع على الممارسات البرلمانية باألمانة العامة للمجلس الوطني 

د. آل عمرو يزور المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة

قام وفد من جمـــل�ض ال�ســـورى برئا�ســة معـــايل الأمــني العـــام 
للمجل�ض الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو بزيـــارة للمجل�ض 
الوطني الحتادي بدولة الإمـــارات العربيـــة املتـــحدة ال�سقيقة 
خالل املــدة خـــالل الفــرتة  من 27 - 28 جمـــادى الأولى 1436هـ 
بهدف توثيـــق العالقـــات بني املجل�سني, والطـــالع عن كثب على 
اأف�سل التجارب املتميزة واملمار�سات الربملانيـــة الناجحة بالأمانة 
العامة يف املجل�ض الوطــني التــحادي وال�ستفادة منها, والتعرف 
على اأحـــدث الأ�ساليـــب الإداريـــة والفنــية يف العــمل الربملــــاين 
لال�ستفادة منها يف الدعم الإداري والفني لأعمال جمل�ض ال�سورى 

يف اإطار تطوير وحتديث اأعمال املجل�ض.

وقد التقى معـــايل الأمـــني العـــام للمجـــل�ض اأمــني عام املجل�ض 
الوطنـــي التــحادي الدكتــور حممد بن �سالـــم املزروعي يف مقر 
الأمانة العامة للمجل�ض يف دبي, الذي رحب  بالدكتـــور حممـد بن 
عبداهلل اآل عمــرو وباأع�ســــاء الوفد املرافق متمنيًا اأن تكون هذه 
الزيارة فر�سة منا�سبة لتبـــادل اخلــربات وتوثيـــق العالقات بني 
املجل�سني, موؤكدًا اأهمية تفعيل الزيـــارات الربملانيــة على م�ستوى 

الرئا�سة وعلى م�ستوى الأمانة العامة ب�سكل ن�سف �سنوي.
من جانبه عرّب مـــعايل الدكتـــور حمــمد بن عبداهلل اآل عمرو 
عن �سكره وتقديره للمجل�ض الوطني الحتــادي بدولة الإمارات 
العربية املتحـــدة عــلى حـــ�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة, م�سريًا 
اإلى اأن الزيارة ت�ستهدف الطــــالع على اأحدث الأ�ساليب الإدارية 
والفنية يف العمل الربملاين لال�ستفــــادة منـــها يف الدعم الإداري 
والفني لأعمال جمل�ض ال�سورى, وتعزيز العـــالقات الربملانية بني 

املجل�سني. 

�شامل  بن  حممد  الدكتور  من  عر�س  اإلى  للمجل�س  العام  االأمني  وا�شتمع 
الوطني  باملجل�س  العامة  االأمانة  تقدمه  اللذان  والدعم  الدور  عن  املزروعي 
اال�شتغناء  يف  املجل�س  جتربة  وعن  واإدارته,  جلانه  وكافة  للمجل�س  االحتادي 
عن الورق والتحول اإلى برملان الكرتوين بالكامل يف عام 2007م وزيادة عدد 

الباحثني اإلى 45% من الطاقم االإداري للمجل�س.
   كما ا�شتمع اإلى عر�س عن اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية باالأمانة العامة للمجل�س 
الوطني ودورها يف درا�شة م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س, كما ا�شتمع اإلى 
عر�س اآخر عن اإدارة اللجان يف املجل�س الوطني االحتادي االإماراتي, وعر�س 
مماثل عن اإدارة ال�شعبة الربملانية, ومركز املعلومات والدرا�شات الربملانية يف 

املجل�س, وطبيعة عمل املركز والوحدات التابعة له. 
   كما قام معايل االأمني العام ملجل�س ال�شورى ومرافقوه بجولة داخل مبنى 
التي  املجل�س الوطني االحتادي حيث جتولوا يف عدد من القاعات التذكارية 
حتتوي على تاريخ عريق للدولة واملجل�س, ويف مركز املعلومات واملكتبة والقاعة 
ما  على  املجل�س  وفد  واطلع  االحتادي,  الوطني  املجل�س  الجتماعات  الرئي�شة 
حتويه القاعة من جتهيزات وو�شائل دعم لوج�شتية الأع�شاء املجل�س, وعن اآلية 
اأثناء اجلل�شة  املجل�س  لع�شو  تقدم  التي  الفنية  العمل يف اجلل�شة واخلدمات 
التي متكنه من االطالع على املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمال اجلل�شة, 

والتقارير ذات العالقة.
و�شم وفد املجل�س كاًل من االأ�شتاذ حممد بن عبدالرحمن العجالن امل�شرف 
الغدير  عبدالعزيز  بن  �شالح  واالأ�شتاذ  للم�شت�شارين,  العامة  االإدارة  على 
مدير عام اإدارة اللجان, وخالد بن عبدالعزيز املبارك �شكرتري االأمني العام, 
وعبدالعزيز بن حممد العجالني م�شوؤول املرا�شم, واإبراهيم بن قبالن القبالن 

الباحث يف ال�شعبة الربملانية.
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وفد مجلس منطقة جازان يعرض احتياجات المنطقة
أمام أعضاء الشورى

قام وفد من جمل�ض منطقة جازان برئا�سة وكيل اإمارة املنطقة 

اإلى  بزيارة  ال�سويد  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  املجل�ض  وع�سو 

جمل�ض ال�سورى يوم الثنني املوافق 25 جمادى الأولى 1436هـ, 

ع�سو  برئا�سة  املجل�ض  اأع�ساء  من  عدٍد  مع  اجتماعًا  وعقدوا 

املجل�ض معايل الأ�ستاذ اأحمد بن اإبراهيم احلكمي. 

ويف م�ستهل الجتماع رحب معايل الأ�ستاذ اأحمد احلكمي بوفد 

اإطار  تاأتي يف  الزيارة  اأن هذه  اإلى  جمل�ض منطقة جازان, م�سريًا 

حيث  املناطق,  وجمال�ض  ال�سورى  جمل�ض  بني  املتبادلة  الزيارات 

العمل  لتعزيز  املناطق  جمل�ض  مع  التوا�سل  على  املجل�ض  يحر�ض 

املواطن  خلدمة  املجال�ض  وتلك  ال�سورى  جمل�ض  بني  التكاملي 

على  ال�سورى  جمل�ض  �سعي  جانب  اململكة,اإلى  مناطق  خمتلف  يف 

تعزيز التنمية امل�ستدامة.

بن  عبداهلل  الدكتور  جازان  منطقة  جمل�س  وفد  رئي�س  األقى  ذلك  بعد 
حممد ال�شويد كلمة قدم فيها �شكره لرئي�س وم�شئويل جمل�س ال�شورى على 
دعوة جمل�س منطقة جازان لزيارة جمل�س ال�شورى, واالطالع على اآلية عمله, 
وااللتقاء باأع�شاء املجل�س ملناق�شة كل ما من �شاأنه تعزيز التعاون والتكامل 

بني املجل�شني فيما يخدم امل�شلحة العامة للوطن واملواطن.
ومت خالل اللقاء ا�شتعر�س امل�شاريع التنموية التي ت�شهدها منطقة جازان, 
كما مت مناق�شة ما يواجه املنطقة من ق�شور يف بع�س اخلدمات خا�شة ما تعانيه 
املنطقة من تدين م�شتوى اخلدمات ال�شحية والنظافة واالإ�شحاح البيئي وكرثة 

�شكاوى �شكان املنطقة فيما يخ�س حتويل املر�شى اإلى امل�شت�شفيات التخ�ش�شية, 
اإلى جانب حاجة املنطقة اإلى الطرق ال�شريع للربط بني مدنها وقراها, واأ�شار 
اإلى معاناة �شكان املنطقة يف جمال النظافة من  وفد جمل�س منطقة جازان 
اإ�شكاالت ناجتة عن التلوث البيئي الناجت عن عدم جود اآليات منا�شبة ملعاجلة 

تدوير النفايات ال�شائلة وال�شلبة مما ينذر بخطر يداهم املنطقة.
اإلى حاجة  اأ�شار وفد جمل�س منطقة جازان  البيئي  ويف جمال االإ�شحاح 
اأن  اعتبار  على  املبيدات  ور�س  املكافحة  اأعمال  على  الرتكيز  اإلى  املنطقة 
اإلى  اإ�شافة  االأفريقي  القرن  من  وقربها  ا�شتوائية  منطقة  جازان  منطقة 
غاية  يف  اأمرًا  االأوبئة  انت�شار  على  ال�شيطرة  يجعل  مما  البحري  ال�شريط 

ال�شعوبة اإذا مل يتحقق الدعم املايل ملواجهة هذه االأوبئة وال�شيطرة عليها.
وخالل الزيارة قام اأع�شاء وفد جمل�س منطقة جازان بجولة يف قاعات 
املجل�س,  م�شرية  عن  مرئيًا  عر�شًا  و�شاهدوا  املختلفة,  ال�شورى  جمل�س 

وح�شروا جانبًا من اجلل�شة التي عقدها جمل�س ال�شورى.
الدكتور  جازان  منطقة  اإمارة  وكيل  جازان  منطقة  جمل�س  وفد  و�شم 
عبداهلل بن حممد ال�شويد, ووكيل االأمارة امل�شاعد للتنمية اأمني عام جمل�س 
املنطقة االأ�شتاذ اأحمد بن عبداهلل زعله, وم�شاعد اأمني عام جمل�س املنطقة 
والدكتور عقيلي خواجي,   , اأحمد مدخلي  والدكتور  االأ�شتاذ حممد حكمي, 
واالأ�شتاذ كرامة االأحمر, واملهند�س اأحمد قنفذي, واالأ�شتاذ اأحمد املطمي, 
متقاعد  واملقدم   , االق�شم  حممود  واالأ�شتاذ  احلازمي,  اإبراهيم  واالأ�شتاذ 

ح�شن جمر�شي, واالأ�شتاذ اأحمد كميت.
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لجنة الصداقة البرلمانية في الشورى تجتمع بوفد 
البرلمان الكندي وسفير المكسيك

عقـــدت جلنـــة ال�سداقـــة الربملانيـــــة ال�سعوديـــة الكنــديـــــة 

مبجلـــ�ض ال�ســــورى برئا�ســـة ع�سو املجل�ض رئي�ض اللجـنة الدكتور 

خالد بن اإبراهيم العواد يف مقر املجل�ض بالريا�ض, اجتـــماعًا مع 

وفد الربملان الكندي برئا�ســة ع�سو الربملان ال�سيد/ را�ض هايربت 

يف اإطار زيارته للمملكة.

وجرى خــــالل الجتــــماع مناقـــ�سة عـــدد مـــن املو�ســـوعـــات 

والق�سايا ذات الهتــمام امل�ستــرك بني اململكة العربية ال�سعودية 

وكندا, وا�ستعرا�ض عالقات التعـــاون بني البـــلدين ال�سديقني يف 

�ستى املجالت ال�سيا�سية والقت�ساديــــة والتجاريـــة وال�سناعات 

البرتولية وت�سهيل اإجــراءات قبــول الطــالب ال�سعوديني ملوا�سلة 

التعليم يف اجلامعات الكندية.

وتطرق  االجتماع  اإلى �شبل دعم وتعزيز العمل والتعــــاون الثنــــائي على 
�شعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شــــورى والربملان الكندي مبجل�شيه 

مبا  البلدين  يف  الربملانــــية  ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  وال�شيوخ,  النواب 
ي�شهم يف دعم اأوجه التعاون بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجاالت.

املك�شيكية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقـــة  اأخرى عقدت جلنــة  من جهة 
مبجل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س اللجنــــة الدكتــــور خــــالد بن 
اإبراهيم العواد مبقر املجل�س يف الريا�س, اجتماعًا مع ال�شفري املك�شيكي لدى 

اململكة ال�شيد / خو�شيه ارتورو تريخو نافا.
وجـــرى خــــالل االجتــــماع ا�شتعــــرا�س العالقــــات الثنائــــية بني البلدين 
ال�شديقــــني و�شــــبل تطويــــرها, وكــــذلك العالقــــات الربملانية بني جمل�س 
ال�شــــورى والربملــــان املك�شيــــكي وتطــــوير عمل جلــــنتي ال�شداقة الربملانية 

بني املجل�شني.
كما مت خــــالل االجتمــــاع تبــــادل وجهات النظر حول الزيارة التي قام 
الربملان  يف  ال�شعودية  املك�شيكيــــة  الربملانية  ال�شداقــــة  جلنــــة  وفــــد  بها 
املك�شيكي للمملكة موؤخــــرًا وما اأثمرت عــــنه من نتائــــج من �شاأنــــها تعزيز 

العالقات بني جمل�س ال�شورى والربملان املك�شيكي.
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تاأ�سي�ض  لبنات  اأهم  اإحدى  العام  الإعداد  مدار�ض  تظل 
ول  اجلن�سني,  كال  من  والنا�سئة  الأبناء  لدى  املهارات  وتطوير 
�سك اأن ال�ساعات التي يق�سيها اأبناوؤنا وبناتنا يف مدار�سهم, تعد 
التهيئة  اأ�سباب  الناجح يف حال بذلت  اإحدى فر�ض ال�ستثمار 
اإعدادها  حني  يف  ل�سيما  منوذجية,  تعليمية  بيئة  لتحقيق 
م�ستقبلي,  كجيل  لدوره  ومثمنًا  مدركًا  وطالبي  �سبابي  ملجتمع 
تعقد عليه الآمال الكبرية - بعد توفيق اهلل �سبحانه - وهذا 
يف  املتمثلة  ال�سورية  للعملية  اإغفال  اأي  دومنا  ياأتي  �سك  بال 
خدمة  �ساأنها  من  التي  القرارات  واتخاذ  اجلماعية,  امل�ساركة 
النزيه  بالتمثيل  اإل  تاأتي  ل  التي  اأطيافه,  بكافة  املجتمع 
وامل�ساركة اجلماعية الوا�سحة وال�سفافة, ل�سيما واأن كثريًا من 
مدار�ض الإعداد العام يف القطاعني احلكومي واخلا�ض حري�سة 
)املجل�ض  با�سم  عليه  اتفقت  ملا  املنا�سبة  الأجواء  تهيئة  على 
الطالبي( الذي من �ساأنه مناق�سة هموم الطالب واحتياجاتهم 

وتطوير �سبل العمل لإجناح ر�سالة التعليم ال�سامية , التي هي 
يف الغالب عماد العملية الرتبوية املثالية.

جتربة  على  العدد  هذا  يف  ال�سوء  ت�سلط  »ال�سورى«  جملة 
اإقرار  يف  مبكرة  جهودًا  لها  كان  التي  الأهلية  الأفق  مدار�ض 

جمل�ض طالبي يتمتع با�ستقاللية العمل والقرار.

هيكلة املجل�ض
يتكون املجل�س الطالبي من رئي�س املجل�س ولديه من ال�شالحيات التي 
التقارير  كافة  ورفع  مبا�شرة  املدر�شة  اإدارة  مع  امل�شتمر  التوا�شل  تخوله 
العليا  االإدارة  مع  ومناق�شتها  الطالبي  املجل�س  ي�شدرها  التي  والقرارات 
غالب  يف   - وتوافق  املجل�س  نظر  بوجهة  تقتنع  ما  دائمًا  والتي  للمدر�شة 
االأمور - على ما ي�شدر عنه, ال�شيما واأن اإدارة املدر�شة عملت جاهدًة على 
�شواًء  بكافة �شالحياتهم  الطالبي  املجل�س  وتعليم جميع من�شوبي  تثقيف 

الرئي�س اأو االأمني اأو االأع�شاء.

تقرير - من�سور الع�ساف

ممارسة الشورى في مدارس األفق األهلية00
ترشيح 00 انتخابات 00 قرارات لصاح الطالب

وتطوير البيئة التعليمية



شورى الشباب

ـ / مار�س 2015م 75ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه

وحتدد ال�شالحيات من قبل االإدارة العليا للمدار�س وهي ذات مرونة 
و�شقف عاٍل من احلرية والو�شوح.

نائب الرئي�ض والأمني العام  
مهامه  وتتمحور  غيابه,  حال  يف  الطالبي  املجل�س  رئي�س  عن  ينوب   
واخت�شا�شاته يف معاونة الرئي�س, ورئا�شة اجتماعات املجل�س يف حال عدم 

ح�شور الرئي�س. 

اأعمال  جدول  ترتيب  يف  مهامه  فتتلخ�س  للمجل�س  العام  االأمني  اأما 
عدد  ن�شاب  اكتمال  من  والتاأكد  وقراراته,  جل�شاته  ومتابعة  املجل�س 
احل�شور من االأع�شاء يف االجتماعات, ناهيك عن كونه نائبًا للرئي�س فيما 
ب�شقف   - االآخر  هو   - يحظى  ذلك  على  وعالوة  االإداري,  ال�شاأن  يخ�س 
عاٍل من ال�شالحيات وفق ما يكفله له نظام املجل�س, الذي يخوله مبتابعة 

ومراقبة عملية تر�شيح وانتخاب االأع�شاء . 

تر�سيح الأع�ساء
اإلى الرئي�س  يتكون املجل�س الطالبي من عدد من االأع�شاء باالإ�شافة 
ونائبه واالأمني العام, ويتحدد عدد االأع�شاء بعدد الف�شول يف املدر�شية, 
فاإن كان عدد ف�شول ال�شف االأول ثانوي �شتة ف�شول فعدد االأع�شاء �شتة 
يتم  املجل�س؛ وهذا  اأو ممثله يف  ير�شح مندوبه  اأن كل ف�شل  اأي  اأع�شاء؛ 
رائد  براأي  ي�شتاأن�شون  رمبا  الذين  الواحد  الف�شل  طالب  بني  بالت�شاور 
الف�شل يف حال رغبتهم بذلك, فهذا االأمر عائد لطالب الف�شل اإن رغبوا 
ا�شت�شارة رائد الف�شل من عدمه, كما اأن كل ف�شل له اأن ير�شح نائبًا عن 
اأو تعذر ح�شوره ب�شبب  الع�شو املنتخب ليكون بدياًل عنه يف حال غيابه؛ 
م�شاركاته يف االأن�شطة اأو االختبارات, وهكذا يف كافة الف�شول, وعليه فاإن 
اأن احل�شيلة العلمية ومعدل  عدد االأع�شاء مرهون بعدد الف�شول, علمًا 

الدرجات للطالب لي�شت بذات عالقة بعملية تر�شيح وانتخاب االأع�شاء.
وت�شتمر ع�شوية املجل�س حتى نهاية الف�شل الدرا�شي؛ فمع كل ف�شل 
يتم تر�شيح وانتخاب اأع�شاء جدد بعدد ف�شول املدر�شة ويكتمل ن�شابهم 

يف الت�شويت اإن جتاوز )60%(  من العدد كامل االأع�شاء.

عمل املجل�ض
يناق�س املجل�س الطالبي كل ما من �شاأنه خدمة الطالب يف املدر�شة, 
فاالأع�شاء هم ممثلون لزمالئهم وناقلون لهمومهم واحتياجاتهم, وعليه 
مواعيد  مثل  الطالب  تهم  التي  املوا�شيع  مناق�شة  للمجل�س احلق يف  فاإن 
مطاعم  يف  لهم  املقدمة  واخلدمات  الدرا�شي؛  واجلدول  االختبارات؛ 
املدر�شة وكافة مرافق املدر�شة, وكثريًا ما مت تغيريواإ�شافة بع�س امل�شالح 
واملرافق حتقيقًا للرغبة العامة من قبل طالب املدر�شة, والتي مت نقلها عن 

طريق املجل�س الطالبي.

كما اأن للمجل�س احلق يف مناق�شة ما يرى اأن فيه الفائدة لعموم الطالب 
ال�شيما تلك احلاالت التي ت�شدر فيها اإدارة املدر�شة اإحدى العقوبات على 
اإذ  اإال,  لي�س  اإ�شالح  و�شيط  املجل�س  هنا  ويتدخل  املق�شرين؛  الطالب 
غالبًا ما ت�شهم هذه ال�شفاعات من قبل املجل�س يف حت�شني �شلوك الطالب 

املعاقب, فالطالب اأقرب لبع�شهم البع�س.

من  ت�شاغ  فهي  الطالبي  املجل�س  عن  ت�شدر  التي  القرارات  عن  اأما 
ال�شيما  عليها,  توافق  ما  غالبًا  التي  املدر�شة  الإدارة  وترفع  املجل�س  قبل 
�شميم  من  هي  القرارات  هذه  من  مناق�شته  مت  ما  اأن  تعلم  االإدارة  واأن 
�شالحيات املجل�س؛ وله احلق يف اإقرار ما يراه منا�شبًا, هذا عن القرارات, 
اأما التو�شيات فهي التي تكون من �شالحيات االإدارة ويرى املجل�س - بعد 

اإذن االإدارة -  يطرح وجهة نظره حيالها.

اللجان
معنية  جلنه  وكل  جلان؛  ثالث  اإلى  اأنف�شهم  املجل�س  اأع�شاء  يق�شم 
�شوؤون  جلنة  فهناك  �شالحياتها,  حتت  يندرج  ما  ودرا�شة  مبناق�شة 
والتي من  املتابعة؛  الثالثة جلنة  واللجنة  املرافق,  �شوؤون  الطالب, وجلنة 
مهامها متابعة ومراجعة كل ما من �شاأنه تطوير ورقي  االأن�شطة املدر�شية؛ 
ومتابعة امل�شاركات وامل�شابقات التي ي�شارك فيها طالب املدر�شة, ناهيك 

عن دورها يف الأن�سطة غري ال�سفية والن�ساط امل�سائي.
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يف اإطـــار �ســـيا�ســـة جملـــ�ض ال�ســـورى بتعــزيز عالقتـــه مـــع 
املواطنني, وتنمية ثقافة احلوار لدى اأفراد املجتـمع, والتعريف 
باملجل�ض ودوره التنظيمي والرقابي, واآليـة عمله وعمل جلانه 
املتخ�س�سة, نظمت اإدارة العالقات العامــة, واإدارة العــــالقات 
العامـــة والإعـــالم بالإدارة العامـــة الن�سائية زيارات منتظمة 
لطــالب وطالبــات اجلامعـــات واملدار�ض بالتعليـــم العام لزيارة 
جملــ�ض ال�ســـورى, فقـــد نظـــمت الإدارتـــان خالل �سهر جمادى 

الأولى زيارات لأكرث من 260 طالب وطالبة.

فقـــد زار املجـــل�س طـــالب من كـــلية العلــوم بالزلفــي التابعــــة جلامـعة 
املجمعة, وطــالب جامـــة امللـــك �شعـــود مـــن ذوي االحــتياجات اخلـــا�شة, 
وطالب جامعــة دار العلوم, وطالب من مدر�شة قي�س بن عا�شم املتو�شطة, 
وطالب ثانـــوية امللك عبداهلل الثانوية مبحافظة �شقرا, وطالب من ثانوية 
القد�س, وطالب من الق�شم املتو�شــط مبعهد االإدارة العا�شمة, وطالب من 
مدر�شة اإمام الدعوة االبتدائية, وطالب من مدار�س الريا�س, وطالب من 

جُممع ابن تيمية التعليمي بحوطة بني متيم.
ويف اجلانب الن�شائي نظمت اإدارة العالقات العامـــة واالإعـالم باالإدارة 
العامة الن�شائية زيارات لطابات من مدار�س الريـــا�س جامــــعة دار العلوم, 

وجامعة االأمرية نورة, و جامعـــة دار العلوم, ومدار�س الرتبية االإ�شالمية, 
ومدار�س اململكة, ومدار�س اأجيال احل�شارة.

وقد �شاهد الطالب والطالبات خالل الزيارات فيلمًا تعريفيًا مبجل�س 
واآلية عمله, وجتولوا يف ردهات املجل�س واطلعوا  ال�شورى واخت�شا�شاته, 
على حمتويات املعر�س الدائم الذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�س الوثائق 
امللك عبدالعزيز,  اإبان عهود  املجل�س  اأ�شدرها  التي  القرارات  توثق  التي 
وامللك �شعود وامللك في�شل - رحمهم اهلل - كما �شاهد الطالب والطالبات 
التي  العامة  اجلل�شات  من  جانبًا  وح�شروا  املجل�س,  عن  تعريفيًا  فيلمًا 

عقدها املجل�س. 

أكثر من 290 طالب وطالبة يزورون مجلس الشورى
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اإن  العالقات ال�سعبية والر�سمية بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية ال�سقيقة  متاأ�سلة على مدى القرون 

وتعاقب ال�سنني, فبيننا وبني اأ�سقاءنا يف اليمن عالقة جذور تاريخية ل تقف على عالقة الدم والن�سب واللغة فح�سب,  بل 

تتاأ�سل - هذه العالقات - باأوا�سر الدين والعقيدة اأوًل, ويف القرنني الأخريين تاأكدت وتعززت هذه العالقات بل  تر�سخت تلك 

الروابط منذ قيام الدولة ال�سعودية الأولى, لذا نرى عامل �سنعاء الأمري حممد بن اإ�سماعيل الأمري املتوفى �سنة 1182 هـ يثني 

على دعوة ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب فقد كتب ق�سيدة تزيد على �سبعني بيتًا منها:

ِد  �سـالمي عـلى جنٍد ومن حلَّ يف جَنْ

 واإن كان ت�ْسـليمي عـلى الـبعد ل ُيجدي

وذكر الإمام ال�سوكاين اأنه يف �سنة 1215هـ و�سل من �ساحب جند عبدالعزيز بن �سعود جملدان لطيفان اإلى املن�سور بن علي 

املهدي حاكم �سنعاء, كما قال يف معر�ض حديثة عن هذه الزيارة “و�سل يف �سوال �سنة 1216هـ اإلى ح�سرة مولنا الإمام املن�سور 

باهلل حفظه اهلل كتاب من �سلطان جند عبد العزيز بن �سعود وهذا لفظه التام والتحية والإكرام ُتهدى اإلى �سيدنا حممد عليه 

اأف�سل ال�سالة وال�سالم, ثم ينتهي اإلى جناب الإمام ابن الإمام ال�سريف �سعده اهلل بطاعته و�سلمه من الآفات وحفظه من طوارق 

البلّيات وا�ستعمله بالباقيات ال�ساحلات وبعد...اخلط الذي مع حممد بن حمم�سة و�سل, و�سلك اهلل اإلى ر�سوانه, وما فيه من 

موا�سلة الدعوة والدر�ض والذي غريه كذلك و�سل, وهذا وا�سلك بيد ابن حمم�سة اإن �ساء اهلل هدية وهي اأجل الهدايا عندنا, 

فاملاأمول فيك قبولها, وقبولها جزاوؤها وهي جمموع فيه تف�سري ال�سهادتني وفيه توحيد اهلل بالعبادة.. الخ.

واأورد ال�سوكاين بعد هذه الر�سالة جوابها من �ساحب �سنعاء املن�سور جاء فيها: “ُن�سحك ال�سحيح قبلناه وعلى كاهل ال�سالمة 

حملنا, والدين الن�سيحًة”.

 ويف عهد الإمام �سعود بن عبد العزيز يف �سنة 1222هـ , ذكر لطف اهلل حجاف يف “درر نحور احلور العني” اأنه قدم عاملان من 

قبل الإمام �سعود بن عبد العزيز هما عبد العزيز بن حممد بن اإبراهيم و�ساق ن�سبه اإلى جده را�سد والعامل الآخر عبد اهلل بن 

مبارك بن عبداهلل بن حمد بن را�سد بن ُب�سري وهناك ر�سائل عديدة متبادلة حتمل املحبة بينهما.

يف عهد املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود – طيب اهلل ثراه - كان ثمة ر�سائل متبادلة بينه وبني الإمام 

يحيى بن حميد الدين, وكان الأمري تركي بن حممد بن تركي املا�سي  قد  اأورد هذه الر�سائل يف مذكراته و منها:

“من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�سل اآل �سعود اإلى ح�سرة �ساحب اجلاللة الأخ امللك الإمام يحيى بن حميد الدين ملك 
اليمن حفظه اهلل تعالى:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. اأما بعد فاإنا نحمد اهلل �سبحانه وتعالى اإليكم.

ون�ساأله اأن يكون جالل الأخ ومن يلوذ به يف الآل والولد والأقربني بخري وعافية, واأن تكون اأحواله و�سحته على ما نتمناه 

ويتمناه جاللتكم, كما اأننا ن�ساأله اأن يدمي علينا وعليكم نعمته التي ل حت�سى, واآلءه التي ل تعد ول تفنى واأن يوفقنا واإياكم 

اإلى مرا�ساته... الخ.

كما اأورد ر�سالة من الإمام يحيى للملك عبدالعزيز جاء فيها:

على ما اأبداه من املحبة الوفاء والإخال�ض, وقد جاء يف احلديث:  التوفيق  جلاللته  اهلل  واأ�ساأل  امللك  جاللة  اأ�سكر  “اإنني 
“اإن الأرواح جنود جمندة...الخ”.

وي�سيف “ما اأ�سار اإليه جاللته ب�ساأن “الزبريي” ومن معه من ال�سفهاء... اأما بع�ض اأهل تعز فاإنهم غ�سبوا على الولد اأحمد 

حينما هدم قبة ابن علون الذي ت�سمعون به, فقد )اعتقدوا فيه اعتقادات كفرية واأوقفوا عليه الأوقاف و�سدوا الرحال... الخ.

ما نحن واليمن اإل كاجل�سد الواحد فالدين واحد والأ�سل واحد والدم واحد وكذا هي عاداتنا وتقاليدنا واحدة ل تتعار�ض, 

كما هي م�ساحلنا وروابطنا الثقافية و الجتماعية, وعليه في�سرنا ما ي�سرهم ويحزننا ما يحزنهم وكل منا مكمل لالآخر, فاحلب 

والتقدير متبادل من قدمي الأزل كوننا �سعبان تربطهما روابط العقيدة واللغة والأخوة ال�سادقة, بل اإننا من اأكرث ال�سعوب 

العربية اإدراكًا للمروءة والنخوة ال�سهامة واحلكمة, فاليمن هم اأ�سل العرب, ومنبع الكرم واجلود.

اإبراهيم بن عبد العزيز اآل ال�سيخ 

المملكة واليمن 00 عالقات أشقاء



متابعات برلمانية

ـ / مار�س 2015م ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه 78

النــواب العراقي �سليم اجلبوري عن تفــاوؤله بت�ســلم خادم  عرب رئيــ�ض جملــ�ض 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- مقاليد احلكم 
يف اململكة العربية ال�سعودية لقدرته على القيام بدور فاعل ورئي�ض يف ا�ستقرار دول 

اخلليج واملنطقة والق�سايا العربية.
بالربملان  العالقات اخلارجية  نظمته جلنة  ت�شاوري  اجتماع  له خالل  كلمة  وقال اجلبوري يف 
العراقي بح�شور عدد من �شفراء الدول العربية وممثلي البعثات الدبلوما�شية يف بغداد ا : “ اإننا 
متفائلون بت�شلم امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية للقيام بدور فاعل 
ورئي�س يف ا�شتقرار دول اخلليج واملنطقة والق�شايا العربية « . واأكد اأهمية توا�شل الدول العربية 

للحوار ب�شاأن خطط اخلروج من االأزمات التي قال اإنها تتفاقم يومًا بعد اآخر.

اأيد جمل�ض النواب البحريني قرار دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
اليمني من ميل�سيات احلوثي  ال�سعب  اليمني بحماية  ال�ستجابة لطلب الرئي�ض 
املتمردة, موؤكدا اأن عملية »عا�سفة احلزم« هي الرد احلا�سم على احلوثيني الذين 

انقلبوا على ال�سرعية يف جمهورية اليمن ال�سقيقة.
واأ�ساد رئي�ض جمل�ض النواب اأحمد بن اإبراهيم املال باخلطوة التي اتخذها ائتالف 
الدول الداعمة للحكومة ال�سرعية يف اليمن ا�ستجابًة لطلبها, وذلك انطالقا من 

م�سوؤولياتها التاريخية جتاه الأمن العربي واأمن منطقة اخلليج العربي.
ال�شلمية  الطرق  ا�شتنفادها  بعد  االئتالف جاء  ودول  العربي  قرار دول اخلليج  اأن  واأو�شح 
عملية  خالل  من  اال�شرتاتيجي,  القرار  كان  لذلك  امل�شتمر,  والت�شعيد  االأزمة  حلل  واحلوار 

من  ال�شرعية  وحكومته  اليمني  ال�شعب  “حلماية  حمددة 
االنقالبني وامللي�شيات احلوثية العنيفة واملتطرفة.

اأ�ساد رئي�ض الربملان العربي اأحمد بن حممد اجلروان بعملية »عا�سفة احلزم« 
التي تقودها اململكة العربية ال�سعودية مب�ساركة العديد من الدول العربية بهدف 
ال�سيطرة  امليلي�سيات احلوثية من  اليمن ومنع  ال�سرعية يف  الدفاع عن احلكومة 

عنوًة على البالد.
والعربية  اليمنية  القيادة  خلف  يقف  العربي  الربملان  “اإن   : له  بيان  يف  اجلروان,  وقال 
التي حتركت من اأجل اأمن اليمن و�شالمته واحلفاظ على ال�شرعية ومنع احلوثيني من العبث 
مبقدرات ال�شعب اليمني ال�شقيق, بعد اأن حاول اجلميع جاهدًا حل االأزمة بالتفاو�س ال�شلمي 
كل  تخطت  اأن جماعة احلوثي  اإال  الوطني,  احلوار  اخلليجية وخمرجات  املبادرة  اأ�شا�س  على 
اعتدائها على  وا�شتمرت يف  الدولية  ال�شرعية  اليمنيني وال قرارات  الإرادة  احلدود ومل تر�شخ 

ال�شعب اليمني ال�شقيق م�شتغلًة دعما اإقليميًا.

رئيس البرلمان العراقي متفائل بدور 
فاعل للملك سلمان بن عبدالعزيز 

في استقرار المنطقة

مجلس النواب البحريني يؤيد 
عاصفة الحزم

البرلمان العربي يشيد بعاصفة الحزم



متابعات برلمانية

ـ / مار�س 2015م 79ال�شورى - العـدد 163 -  جمادى الأول 1436ه

المصريون مزدوجو الجنسية يحق لهم خوض االنتخابات البرلمانية

البرلمان األوروبي يؤكد أهمية التعاون مع الجامعة العربية 
لمكافحة اإلرهاب

برلمان فنزويال يمنح الرئيس صالحيات استثنائية
إلصدار مراسيم تشريعية

ق�ست املحكمة الد�ستورية العليا يف م�سر يف جل�ستها التي عقدت برئا�سة 
امل�ست�سار اأنور ر�ساد العا�سي, بعدم د�ستورية ن�ض الفقرة الأولى من املادة )8( 
املواطنني مزدوجي  التي تق�سي بحرمان  امل�سري,  النواب  قانون جمل�ض  من 

اجلن�سية من خو�ض انتخابات الربملان امل�سري.
يف  للرت�سح  الراغب  يف  ت�افرها  ال�اجب  بال�سروط   )8( املادة  وتتعلق 
انتخابات الربملان امل�سري, حيث تن�ض الفقرة الأولى املق�سي بعدم د�ستوريتها 
على اأن ي�سرتط فيمن يرت�سح لع�س�ية جمل�ض الن�اب امل�سري اأن )يك�ن م�سريًا 

متمتعًا باجلن�سية امل�سرية منفردة, ومتمتعًا بحقوقه املدنية وال�سيا�سية(.
ي�شار اإلى اأن هيئة املفو�شني باملحكمة الد�شتورية العليا, �شبق واأن اأو�شت - يف تقريرها 
بالراأي القانوين املرفوع اإلى املحكمة ببطالن ما ت�شمنه قانون جمل�س النواب امل�شري من 
ن�س يحرم مزدوجي اجلن�شية من الرت�شح, معتربة اأن هذا الن�س ميثل متييزًا غري مربر 
من الناحية الد�شتورية, ويحرم فئة من امل�شريني من حقوقهم ال�شيا�شية بدون مقت�شى.

بني  القائم  التعاون  اأهمية  الأوروبي  الربملان  اأكد 
العربية يف جمال مكافحة  الأوروبي واجلامعة  الحتاد 
مبا�سًرا  تهديًدا  ميثل  الإرهاب  اأن  على  م�سدًدا  الإرهاب, 

جلميع الدول وال�سعوب.
الت�شريعي  للمجل�س  العامة  اجلل�شة  تبنته  الذي  القرار  وو�شف 
وال  وال�شعوب  الدول  جلميع  مبا�شر  تهديد  باأنه  االإرهاب  االأوروبي 
ميكن مواجهته بفعالية اإال عرب حتالف عاملي مبا يت�شق ب�شكل كامل 
مع القانون الدويل والقيم االأ�شا�شية ومعايري حقوق االإن�شان الدولية.

حقوق  لتعزيز  العربية  واجلامعة  االأوروبي  االحتاد  بني  التعاون  مكانة  القرار  واأبرز 
االإن�شان كافة للجميع وحمايتها ودعمها.

�سالحيات  مادورو  نيكول�ض  الرئي�ض  الفنزويلي  الربملان  منح 
ا�ستثنائية تخوله اإ�سدار مرا�سيم ت�سريعية حتى نهاية ال�سنة يف 

جمايل الأمن والدفاع.
واأفاد رئي�ض اجلمعية الوطنية )الربملان( , ديو�سدادو كابيلو, 
 , اأنه متت املوافقة على هذا القانون  اأن اجلمعية الوطنية تعلن 
الذي اأقر بالت�سويت برفع الأيدي, بعد جل�سة مناق�سة ا�ستغرقت 

�ساعتني تقريبًا.
وكان مادورو , قد طلب من الربملان , منحه �شلطات كافية للدفاع عن ال�شالم 
يف فنزويال و�شيادتها وازدهارها يف مواجهة تهديدات حكومة الواليات املتحدة, 
وذلك بعد اأن تدهورت العالقات بني كراكا�س ووا�شنطن اإلى اأدنى م�شتوى لها 
عندما فر�س الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما جمموعة عقوبات جديدة وو�شف 

فنزويال باأنها ت�شكل تهديدًا ا�شتثنائيًا على االأمن القومي االأمريكي.
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اختتم الربملان ال�سيني يوم الأحد 15 مار�ض 2015م دورته 
على  بالت�سويت  يوما   11 مدى  على  ا�ستمرت  التي  ال�سنوية 
�سيا�سات احلزب ال�سيوعي من اأجل اأنظمة حكومية اأكرث �سرامة 

واإ�سالحات اقت�سادية.

ال�شعب  لنواب  الوطني  املجل�س  يف  مندوب  اآالف  ثالثة  نحو  و�شوت 
ال�شيني, الربملان االإ�شمي للحزب ال�شيوعي احلاكم, على الت�شديق على 
)رئي�س  الدولة  جمل�س  رئي�س  من  املقدم  االقت�شادي  االأمة  حالة  تقرير 

الوزراء( يل كه ت�شياجن وغريه من التقارير يف ت�شويت �شريع.
واأقر نحو 86 يف املائة من امل�شرعني امليزانية ال�شنوية, والتي ت�شمنت 
زيادة قدرها 1ر10 % يف االإنفاق الع�شكري ال�شنوي لل�شني وتقول احلكومة 
اإن هناك حاجة لزيادة االإنفاق من اأجل التحديث امل�شتمر جلي�س التحرير 

ال�شعبي.

اأخفق جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي يف تخطي فيتو الرئي�ض 
وافق  قانون  م�سروع  على  معرت�سا  اأوباما  باراك  الأمريكي 
اإلـ/  اك�ض  /كي�ستون  اأنابيب  خط  لإن�ساء  الكوجنر�ض  عليه 
كندا  يف  النفطية  الرمال  من  امل�ستخرج  اخلام  النفط  لنقل 
وتبلغ  املك�سيك  خليج  على  الأمريكية  التكرير  م�سايف  اإلى 

تكاليفه 8 مليارات دولر.

 37 اعرتا�س  مقابل  �شوتا   62 باأغلبية  ال�شيوخ  جمل�س  �شوت  فقد 
موافقة  املطلوب  وكان  الرئي�س,  فيتو  لتخطي  املطلوب  االإجراء  على 
ثلثي اأع�شاء املجل�س من اأجل تخطي االعرتا�س الرئا�شي, وقد اأخفق 
كانت  التي  االأخرى  االأربعة  االأ�شوات  على  احل�شول  يف  اجلمهوريون 

مطلوبة.
ويناق�س اجلمهوريون بالفعل �شبال اأخرى لفر�س املوافقة على اإن�شاء 
اإنفاق  باإرفاقه يف م�شروعات قوانني  اإما  االأنابيب املذكور, وذلك  خط 

يتعني اإ�شدارها اأو يف ت�شريع اأو�شع خا�س بالطاقة.

البرلمان الصيني يوافق على 
أنظمة حكومية أكثر صرامة 

وإصالحات اقتصادية

نجاح فيتو الرئيس األمريكي باالعتراض على موافقة 
الكونغرس على خط نقل النفط من كندا
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برلمان كندا يوافق على مشاركة القوات الكندية
في الحرب على داعش في سوريا

ديموقراطيو مجلس الشيوخ لن يمنحوا الرئيس األمريكي
تفويضًا مفتوحًا للحرب على داعش

احلكومة  خطط  على  الكندي  الربملان  وافق 
ب�ساأن قيام القوات امل�سلحة الكندية , ق�سف مواقع 
خطوة  وهي  �سوريا,  يف  الإرهابي  الدولة(  )تنظيم 
ترى اأحزاب املعار�سة اأنها تهدد بجر كندا اإلى حرب 

طويلة.

واأيد جمل�س العموم , اخلطة يف اقرتاع باأغلبية 142 �شد 
الأن   , الت�شويت  نتيجة  يف  �شك  هناك  يكن  ومل  �شوتًا.   129

حزب املحافظني احلاكم يحظى باالأغلبية يف املجل�س.
و�شاند املجل�س , اأي�شًا متديد بعثة كندا التي م�شى عليها 

�شتة �شهور ملدة عام حتى نهاية مار�س 2016.

�شمال  القوات اخلا�شة يف  ولكندا, حوايل 70 جنديًا من 
العراق , وت�شارك �شت مقاتالت كندية يف احلملة اجلوية التي 

تقودها الواليات املتحدة �شد تنظيم »داع�س« يف العراق.

اأبدى الدميقراطيــون مبجــل�ض ال�سيـــوخ الأمــريكي خماوفهم 
اجلدية ب�ساأن تفويــ�ض احلـــرب الـــذي طلبـــه الرئيــ�ض بـــاراكا 
اأوبامــا حلملتـــه �ســد تنظـــيم الدولة الإ�سالمية رغم منا�سدات 
من م�سوؤولني كـــبار يف الإدارة بدعــم اخلطـــة ب�سرف النظر عن 

النتماءات احلزبية.

وقال ال�شناتور روبـــرت منيـــنديز وهــو اأرفــع ع�شـــو دميــقراطي بلجـــنة 
العالقات اخلارجيــة مبجـــل�س ال�شــيوخ اأثناء جل�شة ا�شتماع مع بدء االأع�شاء 
النظر يف طلب اأوباما احل�شول على تفـوي�س ر�شمي للحملة التي بداأت قبل 
�شبعة اأ�شهر �شد التنظيم املت�شـــدد اإن »الديــمقراطيني غري م�شتعدين ملنح 
هذا الرئي�س اأو اأي رئي�س اآخر تفوي�شًا مفتوحًا للحرب اأو �شيكًا على بيا�س«. 

اأوباما ال يحدد قيودًا  اإنهم قلقـــون الأن اقـــرتاح  وقال الدميقراطيــــون 
جغرافية للحملـــة �شــد التنظــيم, وعربوا اأي�شًا عن القلق من اأنه ال يت�شمن 

قيودًا �شارمة كافية على ا�شتخـــدام القــوات الربيــة.



شوريات
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جمل�ض ال�سورى

يف اأول خطاب خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بعد مبايعته ملًكا للمملكة 

العربية ال�سعودية. ن�سرت حديًثا يف جريدة الريا�ض بتاريخ 8 / ربيع الآخر /1436 املوافق 

28/ يناير/ 2015 قلت فيه: خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يتوفر على 

�سفات كثرية قل ما جتتمع يف اإن�سان واحد, وبالتايل ما اأعرفه عنه من خالل لقاءات حمدودة ل 

ميكن البناء عليها. على اأنني �ساأتناول جانًبا واحًدا يف �سخ�سية امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحكم 

عملي ل بحكم تخ�س�سي فقط, وهو فكر امللك �سلمان وروؤاه جتاه الق�سايا ال�سيا�سية اخلارجية.

يف كل لقاء معه ت�سرفت به لوحدي اأو يف جمع عام �سمعته يركز على املحافظة فيما يتعلق 

اأر�سى قواعدها موؤ�س�ض الدولة ال�سعودية احلديثة. وهو  بامل�سلمات ال�سيا�سية ال�سعودية التي 

الدول  مع  ال�سرتاتيجية  العالقات  على  املحافظة  اإلى  ومييل  ال�سيا�سية,  الطفرات  ٌيف�سل  ل 

ال�سديقة, لي�ض من باب رعاية امل�سالح ال�سعودية فقط, وهذا حق و�سدق, ولكن اأي�سا من باب 

الوفاء وال�سدق وال�سفافية. وهنا ملمح مفيد يف هذا ال�سياق وهو اأن امللك �سلمان ح�سب ما اأظن 

ل مييل اإلى اأن امل�سالح وحدها توجه ال�سيا�سة. هذا النزوع ي�سكل مدر�سة �سيا�سية كال�سيكية 

بو�سلة  توجه  امل�سالح  اأن  هو  اليوم  عامل  يف  ال�سائد  اأن  ذلك  ال�ستثناء,  القادة  اإّل  يتبناها  ل 

ال�سيا�سة, وبالتايل تتغرّي ال�سيا�سة بتغرّي امل�سالح, ب�سرف النظر عن احلق وال�سدق والوفاء.

بعد هذه املقدمة املنطقية فاإنني اأتوقع - ح�سب ما اأقراأه من ت�سريحات امللك �سلمان ولقاءاته 

العربية  العالقات  �سيويل  اأنه  اإلى   - الراأي  اع  نَّ و�سُ املثقفني  اأو  الدبلوما�سي  ال�سلك  مع  املو�سعة 

اهتمامًا وا�سًعا, و�سي�سعى اإلى جعل العرب يف مكانة �سامقة, ووحدة العرب م�ساألة نراها ونلم�سها. 

وهو ُمتعز بالف�ساء الإ�سالمي الذي ُت�سكل اململكة فيه قطب الرحى.

بقيادة  �سلمان  امللك  عزمية  نرى  ملمو�ًسا.  واقًعا  القريب  بالأم�ض  توقعته  ما  ن�ساهد  واليوم 

قوة  ت�سندها  �سالة  فئة  من  امل�سلح  لل�سطو  تعر�ض  �سقيق  بلد  لن�سرة  واإ�سالمي  عربي  حتالف 

خارجية غا�سمة. تلك الوقفة العربية ال�سامدة يف حملة عا�سفة احلزم اأعادت احللم العربي 

بالتدخل  اليوم  بعد  ي�سمح  لن  الذي  العربي,  الوطن  قرار  وحدة  واأعادت  ميوت.  اأن  كاد  الذي 

اخلارجي يف مفا�سله, ول ي�سمح باللعب بق�ساياه واملتاجرة بها يف �سوق احلروب العبثية والدعوات 

املذهبية والتطرف. تاألق امللك �سلمان يف القمة العربية ب�سرم ال�سيخ, وذكرنا تاألقه بالقيادات 

العاملية ال�ستثنائية. واأنا متفائل باأن العرب والوطن العربي �سي�سهدان ع�سًرا جديًدا, من العز 

وال�ستقرار والأمن والرفاهية.

الملك سلمان والحلم العربي
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