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سمو وزير الخارجية أمام مجلس الشورى:

لسنا دعاة حرب0
وإذا دقت طبولها
فنحن لها

نائب رئيس الوزراء في سلطنة
عمان ينوه بحكمة الملك سلمان
في معالجة قضايا المنطقة

التستر التجاري ينخر في اقتصاد البلد ويحد من فرص عمل الشباب السعودي
الشورى يطالب بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة

إطاللــة

سمو وزير الخارجية تحت قبة الشورى  00حزم في الموقف
السياسي  00وشفافية مع األعضاء
ال �أحد يتمنى احلرب ,فهي نقي�ض الأمن وال�سلم والرخاء واالزدهار؛ ولكن يف بع�ض الأوقات تكون احلرب
خيار ًا ,حلماية الأمن الوطني ,والدفاع عن حيا�ض الوطن ,و�إغاثة جار ا�ستجار بك حلمايته ,مثل ما حدث يف اليمن
ال�شقيق ,وهذا ما عرب عنه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير اخلارجية �أمام جمل�س ال�شورى حينما
قال� “ :إننا ل�سنا دعاة حرب ,ولكن �إذا دقت طبولها فنحن جاهزون لها ,و�أمن اليمن جزء ال يتجز�أ من �أمن اململكة
واخلليج ,والأمن القومي العربي”.
الأمري �سعود الفي�صل كان حازم ًا وقاطع ًا يف تربير عملية عا�صفة احلزم ,حينما �أكد �أمام جمل�س ال�شورى �أن
اململكة مل تدخر جهد ًا مع �أ�شقائها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والأطراف الدولية الفاعلة؛ بغية الو�صول
للحل ال�سلمي لدحر امل�ؤامرة على اليمن ال�شقيق ,والعودة �إلى مرحلة البناء والنماء بد ًال من �سفك الدماء� ,إال �أن
ملي�شيا احلوثي و�أعوان الرئي�س ال�سابق  -وبدعم من �إيران � -أبت �إال �أن تعبث يف اليمن ,وتنقلب على ال�شرعية
الد�ستورية ,وترف�ض كل احللول ال�سلمية حتت قوة ال�سالح املنهوب.
�سمو وزير اخلارجية الذي لبى طلب جمل�س ال�شورى بح�ضور جل�سة املجل�س� ,أعاد الت�أكيد يف بيانه على مواقف
اململكة جتاه الأزمة ال�سورية التي و�صفها ب�أنها و�صمة عار يف جبني كل متخاذل عن ن�صرة ال�شعب ال�سوري املنكوب,
ووقوفها خلف كل جهد لو�ضع حد لهذه الكارثة الإن�سانية ,يقوم على مبادىء (جنيف )1مع ال�سعي نحو حتقيق
التوازن الع�سكري على الأر�ض لإرغام �سفاح دم�شق لال�ستجابة للحل ال�سلمي.
ورغم �أن �سمو الأمري �سعود الفي�صل انتقد ال�سيا�سات الإيرانية ,وتدخالتها يف �ش�ؤون دول املنطقة� ,إال �أن �سموه
مد يده لإيران  -يف اختبار لنواياها -وفتح �صفحة جديدة معها كبلد جار وم�سلم ,م�ؤكد ًا �أن الواجب عليها �أن تكون
بانية ح�ضارة ,ترتقي بالأمن وال�سلم يف املنطقة ,ال تزعزعه.
الأمري �سعود الفي�صل� ,أراد �أن يكون لقاءه مع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى  -مبا ميثله املجل�س من قيم ال�شورى ,وامل�شاركة
يف �صنع القرار� -شام ًال ملواقف اململكة من امللفات الإقليمية والدولية ال�ساخنة ,فتناول الو�ضع يف العراق ,وامللف
النووي الإيراين ,والق�ضية الفل�سطينية ,وملف الإرهاب .و�أطلع املجل�س على تطور الدبلوما�سية ال�سعودية ,وخطط
الوزارة امل�ستقبلية .كما �أكد نهج اململكة العربية ال�سعودية �آلية جديدة يف تقدمي امل�ساعدات للدول النامية ,تتمثل
يف التوجه مبا�شرة �إلى متويل م�شاريع تنموية حمددة ,مبا ي�ضمن و�صولها �إلى مواطني الدول امل�ستفيدة.
�سمو وزير اخلارجية كعهده دائم ًا ,ومبا يت�صف به من الذكاء ال�سيا�سي ,و�سداد الر�أي ,واجلر�أة يف املوقف ,كان
�صريح ًا و�شفاف ًا يف �إجاباته على �أ�سئلة �أع�ضاء املجل�س وا�ستف�ساراتهم ,حول بع�ض امللفات ال�سيا�سية والأمنية
الراهنة ,لأن �سمو يدرك �أن جمل�س ال�شورى يبني على تلك املعلومات ,نقا�شاته ,وقراراته التي ت�سهم يف �صناعة
القرار الوطني.
أسرة التحرير
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حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي
م�سـ�ؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة
لـ (ال�شورى).

�أكـ ــد �صاح ــب ال�سم ــو امللـكي الأم ــري �سع ــود
الفي�صــل وزير اخلــارجي ــة �أن اململك ــة مل تدخر
جهد ًا مع �أ�شقائها يف دول جمل�س التــعاون لدول
اخللي ــج العربي ــة والأط ــراف الدول ــية الفاع ــلة،
يف الع ــمل املخل ــ�ص اجل ــاد بغيــة الو�صول للحل
ال�سلمي لدحر امل�ؤامرة على اليــمن ال�شقيق ،وحل
م�شاكله والعودة �إلى مرحلــة البناء والنماء بد ًال
من �سفك الدماء ،م�ؤكــد ًا �سموه ا�ستمرار عا�صفة
احلزم للدفاع عن ال�شرعية يف اليمن حتى حتقق
�أهدافها ويعود اليمن �آمن ًا م�ستقر ًا وموحد ًا.
تحت القبة
في بيان تاله معالي رئيس المجلس مجلس الشورى:

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.
للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com
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عاصفة الحزم قرار تاريخي للملك سلمان
لنصرة الشعب اليمني

عرب جمل�س ال�شورى عن ت�أييده الكامل للقرار التاريخي الذي
اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عـبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل -ب�إطالق عملية عا�صفة احلزم ,ا�ستجابة
لر�سالة اال�ستغاثة التي وجهها فخامة الرئي�س عبدربه من�صور
هادي رئيــ�س جمهوريـ ــة اليمن ال�شقــيقة �إلى خ ــادم احلـ ــرمني
ال�شريفني ,و�إلى �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية بتقدمي امل�ساندة الفورية بكافة الو�سائل.
الدراسة

تراجع أسعار البترول ومسار تنمية
اإلقتصاد السعودي

مازالت العوائد البرتولية متثل  %90من �إجمايل �إيرادات
ميزانية الدولة رغم كل �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات خطط التنمية
اخلم�سية الت�سع املتعاقبة ,ويعود ذلك �إلى تبوء اململكة العربية
ال�سعودية ملركز ال�ص ــدارة يف �إنتاج و�ص ــادرات البرتول على
امل�ستوى العاملي منذ بداية ال�سبعينــيات امليالدي ــة م ــن الق ــرن
الع�شرين ،فحجم �صادرات اململكــة البرتوليــة املتنامي �أك�سبها
عوائد برتولية كبيــرة حتى �أ�صبح ــت �إجنازاتها يف القطاعات
املختلفة �ضئيلة يف ن�سبتها من �إجمايل العوائد البرتولية.
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حوار

رئيس البرلمان المجري للــ « الشورى » :
المملكة دولة رائدة في الشرق
األوسط 00وشريك استراتيجي للمجر

�أكــد معــايل رئيــ�س البــرمل ــان يف جمهــوريــة املجــر
الدكــتور ال�شــلو كوفيــر �أن اململ ـكـة العربيــة ال�سعودي ــة
دول ــة رائ ــدة يف منطق ــة ال�شرق 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�سالمي ,كون ــها حا�ضن ــة الأماكن
الإ�سالمية املقد�سة.
وقال� :إن اململك ــة العربيـة ال�سعوديــة لها دور كبري يف توحيد امل�سلمني وجمع كلمة امل�سلمــني واحلف ــاظ
على الق ــيم الإ�سالمية ,وعالوة على ذلك ف ـ�إن اململ ــكة ليــ�س لهــا دور ًا �سيا�س ــي ًا فحـ�سب ,بل لها دور �إ�شرايف
ودور قيادي يف رعاية امل�سلمني يف العامل.

التغطية

نائب رئيس الوزراء

66

لشؤون مجلس الوزراء
في سلطنة عمان ينوه
بحكمة الملك سلمان
في معالجة قضايا المنطقة

نوه �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حمم ــود �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يف �سلطنة عـمان ال�شقيقة
بحكمة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود-حفظه اهلل -يف معاجلة عـدد مــن امللف ــات الطارئ ــة

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

على ال�ساح ـ ــة الإقليم ــية خ ــالل الف ــرتة
املا�ضي ــة ،والتــي جت ــ�سد م ــا يتمـتع به
 �أي ــده اهلل  -من نظ ــرة ثاقــبة وحنكةكبي ــرة �أ�سهمـ ــت يف اح ــتواء ع ــدد م ــن
الق�ضايا التي متر بها املنطقة.
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مداوالت القبة

سمو وزير الخارجية أمام مجلس الشورى :

لسنا دعاة حرب 0وإذا دقت طبولها فنحن لها
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير اخلارجية
�أن اململكة مل تدخر جهد ًا مع �أ�شقائها يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية والأطراف الدولية الفاعلة ،يف العمل
املخل�ص اجلاد بغية الو�صول للحل ال�سلمي لدحر امل�ؤامرة على
اليمن ال�شقيق ،وحل م�شاكله والعودة �إلى مرحلة البناء والنماء
بد ًال من �سفك الدماء ،م�ؤكد ًا �سموه ا�ستمرار عا�صفة احلزم
للدفاع عن ال�شرعية يف اليمن حتى حتقق �أهدافها ويعود اليمن
�آمن ًا م�ستقر ًا وموحد ًا.
أمن اليمن جزء ال يتجزأ من أمن
المملكة والخليج واألمن العربي

وقال �سموه� « :إننا ل�سنا دعاة حـــرب ،ولكن �إذا قــرعت طبولها
فنحن جاهزون لها ،و�أمن اليــمن جزء ال يتجز�أ مـــن �أمن اململــــكة
واخلليج والأمن القومي العربي».
وتناول �سمو الأمري �سعود الفي�صل يف كلمته الأزمـــة ال�ســــورية
م�ؤكد ًا �أنها جتاوزت كل املطامـــع ال�سيا�ســـية ومراميــها ,و�أ�صبحت
و�صمة عار يف جبني كل متخاذل عن ن�صرة هذا ال�شعب املنكوب.
وجدد �سموه الت�أكيد على وقوف اململكة قياد ًة و�شعب ًا خلف كل
جهد ممكن يف �سبيل �إحياء ال�ضمري العربـــي والدويل لو�ضـــع حد
لهذه الكارثة الإن�سانية ،وذلك عرب الدفع بالــحل القائـــــم على
مبادئ �إعالن (جنيف  ,)1مع ال�سعي نحو حتقيق التوازن الع�سكري
على الأر�ض لإرغام �سفاح دم�شق لال�ستجابة للحل ال�سلمي.
جاء ذلك يف كلمة ل�سمو وزير اخلارجية لدى حـــ�ضوره جل�سة
جمل�س ال�شورى العادية ال�ساد�سة والع�شرين التي عقدها املجل�س
يوم الثالثاء املوافق  31مار�س 2015م ,برئا�ســــة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
بناء على طلب من املجلـــ�س ,تناول فيها �إلى جانب الو�ضع
وذلك ً
يف اليمن و�سوريا ,الو�ضع يف العـــراق ,وال�سيا�ســـات الإيــــرانية يف
املنطقة ,والق�ضية الفل�سطيـنية ,وال�سيـــا�سة اخلارجـــية للمملكة
جتاه امللفات ال�سيا�سية والأمنية الراهنة.

ويف م�ستهل اجلل�سة رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ب�صاحب
ال�ســمو امللـــكي الأميـــر �سعـــود الفيــ�صل وزير اخلارجية و�صحبه
الكرام.
وقدم معالـــيه �شـــكره ل�سمــوه على تلبية دعوة املجل�س ,لإطالع
املجل�س على التوجهات ال�سيا�سية ,ومواقف اململكة جتاه خمتلف
القــــ�ضايا وامل�ستجـــدات باملنطـــقة ,وخطط الـوزارة امل�ستقبلية,
والإجابة على ما لـــدى �أع�ضـاء املجل�س من ت�سا�ؤالت تدخل �ضمن
اخت�صا�ص وزارة اخلارجية.
الحل في سوريا يكمن في (جنيف )1
والتوازن العسكري على األرض
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وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى” �إن ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة
العربية ال�سعودية وبتوجيهات من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل – و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد حتظى
وهلل احلمد بتقدير دويل ,ملا تت�سم به من االعتدال واالحرتام املتبادل ,فقد
خطت اململكة من خالل ح�ضورها ال�سيا�سي والدبلوما�سي الالفت خطى
كبرية على خمتلف ال�صعد.
و�أ�صبح للمملكـ ــة دوره ــا امل�ؤث ــر والفــاعل على خ ــارطة التعـ ــاون الع ــربي
والإ�سالمي والدويل ,ومن خالل ع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين ,ويف العديد
من املنظمات الدوليـة .ف�ض ـ ـ ًال عن دوره ــا البارز يف حماربـ ــة الإرهاب ,ويف
احلوار العاملي وتر�سيخ مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي.
و�أ�شاد معاليه باجلهود التي يبذلها من�سوبو الوزارة وممثليات اململكة يف
اخلارج بتوجيهات ومتابعة من الأمري �سعود الفي�صل لرعاية مواطني اململكة
يف اخلارج ,وحماية م�صاحلهم ,وت�سهيل كافة �أمورهم.
ونوه الدكتور �آل ال�شي ــخ بالتع ــاون القائــم بني جم ــل�س ال�ش ــورى ووزارة
اخلارجية ,وما يجده املجلــ�س من دع ــم واهتم ــام �شخ ــ�صي من �ســمو وزير
اخلارجية ,وعد طلب �سم ــوه بتعزي ــز التعــاون بني جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
باملجل�س ووزارة اخلارجية ,واحد ًا من ال�شواهد على ذلك.

بعد ذلك �ألقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سعود الفي�صل الكلمة الآتية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب العاملني،
وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى،
�إخواين و�أخواتي �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ُي�سعدين �أن ت�شــاء ال�ص ــدف لأكون �أول ع�ضو يف جمل�س الوزراء اجلديد
يح�ضر يف جمل�سكم املوقر لأ�ش ــرح ال�سي ــا�سة اخل ــارجية للممل ــكة العربية
ال�سعودية وتبادل الر�أي وامل�شورة ب�ش�أنها ،خا�صة و�أن منطقتنا ،كما ذكر
�سيدي خادم احلرمني ال�شريفني « :تمَ ُ ر بتحديات �إقليمية نتيجة ملا َح ّل بعدد
من الدول املج ــاورة �أو القري ــبة من �أزمات حادة ع�صفت بواقعها ودفعتها
�إلى م�ستنقع احلروب الأهلية وال�صراعات الطائفية مما يتطلب منا اليقظة
واحلذر».
و�إين �أ�ستميحكم عذر ًا �أن �أكون بينكم اليوم و�أنا ال �أزال يف طور النقاهة
�إثر عمل ــية جراحي ــة ،كـ ــانت حالــتي ف ــيها �أ�شبه بحـ ــالة �أمتنا ،مع االعتذار
لأ�شقائنا املعنيني.
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رحمه اهلل ،والتي حافظ عليها اخللف ال�صالح من امللوك الذين �أتوا من
بعده.

�إخواين و�أخواتي
يحز يف نف�سي �إنني مل �أكن يف ربوع هذا البلد لأودع و�أرثي امللك الراحل،
و�أرحب و�أجدد البيعة �شخ�صيا مللكنا اجلديد؛ وها �أنا اليوم بحمد اهلل بني
�إخوتي و�أخواتي يف ربوع هذا البلد الأمني داخل �صرح نعتز به من �صروح
وطننا احلبيب.
لقد كان امللك عبداهلل رحمه اهلل ملك ًا عاد ًال �أحب �شعبه ورعاه فبـادله
احلب والوالء ,ولعل لقــب امللك ال�صالح الذي عرف به هو �أكرب دليل
�شعبه ّ
على ما قام به من اجنازات حققت للمواطن الأمن واال�ستقرار واالزدهار؛
فوداع ًا �أيها امللك الغايل ،و�سنذكرك دوم ًا نحن والتاريخ والأجيال القادمة
باخلري واحلب والعرفان.
الملك سلمان ذو رأي سديد لم يغب عن
أروقة صناعة القرار الداخلي والخارجي

اليوم يف كنف مليكنا �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ونحن َ
بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ورعاه ،و�أبقاه خري خلف خلري �سلف ،ملك ًا �سابع ًا
لهذه الدولة ال�شاخمة ،الذي مل يغب البتة عن �أروق ــة �صناعـ ــة القرار فيها
ب�شقيه الداخلي واخلارجي ،يف موقع الثقة لكل من �سبقه من �إخوانه ملوك
هذا الوطن معا�صرا لكل ق�ضاياه  ،وم�ساهما يف اجنازاته منذ نعومة �أظفاره.
ُع ِرف عنه دائما ب�أنه �صاحب الر�أي ال�سديد والفكر الر�شيد ،واحلر�ص على
كل ما يتعلق مب�صلحة الوطن واملواطن.
وقد �أ ّكد حفظه اهلل ،بالقول والعمل� ،أنه �سي�سري على نهج �أر�ساه م�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية احلديثة جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود،
8
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ال�سيدات وال�سادة
�إن �سيا�سة اململكة اخلارجية مبنية على ثوابت حمددة �أهمها :االن�سجام
مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،والدفاع عن الق�ضايا العربية والإ�سالمية،
وخدمـ ــة الأم ــن وال�سل ــم الدوليي ــن ،مع االلت ــزام بقواع ــد القانون الدويل
واملعاهدات واملواثيق الدولية واحرتامها ،وبناء عالقات ودية تخدم امل�صالح
امل�شرتكة مع دول العامل ،تقو ــم على االحــرتام املتب ــادل وعدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية ،وذلك يف �إطار خدمة م�صالح الوطــن وحمايته واحلفاظ
على �سالمة ارا�ضيه وا�ستقراره ومناءه ،ورعاية م�صالح املواطنني ،و�إعالء
�ش�أن اململكة ومكانتها يف العامل.
�إن العمل مبوجب هذه الثوابت ،يف �سياق حتقيق �سيا�سة اململكة اخلارجية،
يحتم على وزارة اخلارجية مواكبة متطلبات التغيري والتجديد يف �أ�سلوب
وطريقة �أدائها للمهام املناطة بها ،وعلى النحو الذي يحاكي لغة الع�صر
ويتعامل مع ا�ساليبه ،وميكنها من مواجهة الأعبــاء وامل�سئوليات املتعاظمة
امللقاة على عاتقها ،يف ظل ما ي�شه ــده العامل من حتول من الدبلوما�سية
التقليدي ــة املح ــدودة بني ال ــدول واحل ــكومات الى ما ا�صط ــلح على ت�سمـ ــيته
بالدبلوما�سية ال�شاملة.
لقد ا�ستدعى هذا الأمر من جهاز الوزارة �أن يتع ــامل مع �سيا�سة التــطوير
ب�أ�سلوب منه ــجي ،ووف ــق منظ ــور ا�سرتاتيــجي من كافـ ــة جوانب ــه الهيكلية
والتنظيمية .وقد كان للعن�صر الب�شري الن�صيب الأوفر يف عملية التغيري من
خالل العمل على التطوير الن ــوعي والعددي للموارد الب�شرية ،و�إعادة النظر
ب�شكل جذري يف طرق �إ�ستقطاب وت�أهيل وتدريب هذه الكوادر.
وكمثال على ذلك ،وتقدير ًا لأهمية دور املر�أة ال�سعودية ،فقد �أتاحت لها
الوزارة �إمكانية الدخول �إلى عامل الدبلوما�سية على �أ�سا�س اعتبارات اجلدارة
وامل�ؤهل وامل�ستوى الثقايف ،لريتفع عدد املوظفات من (� )60ستني موظفة عام
1429هـ الى ( )284مائتني و�أربعة وثمانني موظفة عام 1435هـ� ،أي بزيادة
فاقت �أربعة �أ�ضعاف العدد.
ويف جمال التطوير التنظيمي ،مت �إعـ ــادة هيكلة كافة الأجهزة بالديوان
العـ ــام للـ ــوزارة ،كــما هو الــحال بالن�سبة لبعثات اململك ـ ــة يف اخلارج والتي
�أزداد عددها �إلى  120بعثة تغطي عالقـ ــات اململكة مع عدد  134دولة �شاملة
للتمثيل غري املقيم .والوفود الدائمة لدى املنظمات الدولية وذلك من منظور
الدبلوما�سية ال�شاملة.

مداوالت القبة

وقد �شكل التحول للعمل االلكرتوين العمود الفقري لتعامالت الوزارة،
داخليا على م�سار �سري العمل ،وخارجيا على م�سار اخلدمات التي تقدمها
والتي بلغت حتى الآن (� )82إثنان وثمانون خدمة �إلكرتونية ،مف�صلة يف
التقرير الذي بني �أيديكم.
ويف جمال الدرا�سات والأبح ــاث ،كــان من املت ــعني لعمل ــية التط ــوير �أن
ت�شمل معهد الدرا�سات الدبلوما�سية وهو اجلهاز املخت�ص ب�إع ــداد الدرا�سات
والبحوث ،واملعني بتطوير املهارات والقدرات ملوظفي الوزارة وغريهم من
موظفي الدولة الذين يعملون يف اخلارج.
الأخوات والإخوة
�إن ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة ،حتر�ص دائما على العمل اجلماعي
الفعال ،يف خمتلف �أطرها اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية .وت�سعى
بجدية �إلى تطوير �آليات العمل امل�شرتك � ،سواء من خالل الدعوة �إلى االحتاد
اخلليجي الذي ميكن دول جمل�س التعاون من مواجهة التحديات والتغريات
الإقليمية والعاملية .وتقوية �شوكتهم يف الدفاع عن م�صاحلهم وم�صالح
�أ�شقائها يف العامل العربي والإ�سالمي .ناهيك عن امل�ساهمة يف �إ�صالح
جامعة الدول العربية ،وتعزيز دور منظمة التعاون الإ�سالمي ،والدعوة �إلى
تطوير هياكل الأمم املتحدة و�إ�صالح جمل�س الأمن.
ال�سيدات وال�سادة
فيما يتعلق بالق�ضايا ال�سيا�سية ،جرى الع ــرف ،على و�ضع �أولويات لهذه
الق�ضايا ،غري �أن ج�سـ ــامة التحديـ ــات وترابطــها ،جعل من كل ق�ضية ت�شكل
�أولوية بحد ذاتها يتطلب التعامل مع ــها بجهــد مت ــواز وعلى كاف ـ ــة اال�صعدة
الثنائية واملتعددة.
وت�شكل الق�ضية الفل�سطينية املحور الأ�سـ ــا�سي ل�سيا�ســة اململكة اخلارجية،
ويرتكز موقف اململكة جتاه هذه الق�ضيـ ــة على ال�سعي لتحقيق ال�سالم العادل
والدائم وال�شامل ،الذي ي�شكل �صلب م ــبادرة ال�ســالم العرب ــية التي طرحتها
اململكة وتبنتها جامعة الدول العربية.
�أيها الإخوة والأخوات
�إن اليمن ال�سعيد يئن من �آالمه .ولقد �إ�ستُبدلت �إبت�سامته بدموع على
القتلى و�أمل على �ضحاياه .فتنة تكاد تقود اليمن الى حـ ــرب �أهلية .ومل تدخر
اململكة جهدا مع �أ�شقائها يف دول جمل�س التعاون والأطراف الدولية الفاعلة،
يف العمل املخل�ص اجلاد بغية الو�صول للحـ ــل ال�ســلمي لدحر امل�ؤامرة عليه،
وحل م�شاكله والعودة �إلى مرحـ ــلة البنــاء والنماء بد ًال من �سفك الدماء� ،إال
�أن ميلي�شيا احلوثي و�أعوان الرئي�س الـ�سابق  -وبدع ــم �إي ــران � -أب ــت �إال و�أن

تعبث يف اليمن ،وتعيد خلط الأوراق وت�سلب الإرادة اليمنية  ،وتنقلب على
ال�شرعية الد�ستورية .وترف�ض كل احللول ال�سلمية حتت قوة ال�سالح املنهوب،
يف �سيا�سة جرفت اليمن �إلى فنت عظيمة وتنذر مبخاطر ال حتمد عقباها.
�إننا ل�سنا دعاة حرب ،ولكن �إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها ،و�أمن
اليمن جزء ال يتجز�أ من �أمن اململكة واخلليج والأمن القومي العربي .فكيف
�إذا جاءت اال�ستغاثـ ــة من بلد ج ـ ــار و�شعب مكلوم ،وقيادة �شرعية ،ت�ستنجد
وقف العبث مبقدرات اليمن ،وتروم احلفاظ على �شرعيته ووحدته الوطنية
و�سالمته الإقليمية وا�ستقالله و�سيادتـ ــه .ومـ ــن هذا املنطق حظي التحالف
للدفاع عن ال�شرعية يف اليمن ،مبباركة وا�سعة وت�أييد �شامل من لدن �أمتنا
العربية والإ�سالمية والعامل .ول�سوف ت�ست ــمر عا�ص ــفة احل ــزم للدف ــاع عن
ال�شرعية يف اليمن حتى حتقق �أهدافها ب�إذن اهلل تعالى ،ويعود اليمن �آمنا
م�ستقرا وموحدا.

ال�سيدات وال�سادة الكرام
لقد فاقت امل�أ�ساة ال�سورية كل حدود ،و�أ�صبحت و�صمة عار يف جبني كل
متخاذل عن ن�صرة هذا ال�شعب املنكوب .فالقتلى يكاد ي�صل عددهم �إلى
ن�ص ــف ملي ــون �شام ــال القت ــلى غري املعلن عنــهم ،ومهجرين والجئني يفوق
عددهم  11مليون.
�إننا – �أيها ال�سيدات وال�سادة – �أمام م�أ�ساة مريعة جتاوزت كل املطامع
ال�سيا�سية ومراميها ،فهناك كارثة �إن�سانية مل ي�شهد لها مثيل يف تاريخنا
املعا�صر  ،و�ضحيتها – وللأ�س ــف ال�ش ــديد  -بلد ع ــربي عزيـ ــز ،تدمر بنيته
ويذبح �شعبه بال هوادة وال لني بيد �آثمـ ــة من املفـ ــرت�ض �أن حتميه وحتفظ
م�صاحلة.
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�إن اململكة العربية ال�سعوديـ ــة التي ت�ست�شـ ــعر ح ــجم �آالم ومعاناة ال�شعب
ال�سوري ،تقف قيادة و�شعبا خلف كل جهد ممكن يف �سبيل �إح ــياء ال�ضمري
العربي والدويل لو�ضع حد لهذه الكارثة الإن�سانية ،وذلك عرب الدفع باحلل
القائم على مبادئ �إعالن (جنيف  )1الذي يق�ضي بت�شكيل هيئة انتقالية
للحكم ب�صالحيات �سيا�سية و�أمنية وع�سكرية وا�سع ـ ــة ،اليكون للأ�سد ومن
تلطخت �أيديهم بدماء ال�سوريني �أي دور فيها ،مع ال�سعي نحو حتقيق التوازن
الع�سكري على الأر�ض لإرغام �سفاح دم�شق لال�ستجابة للحل ال�سلمي يف ظل
�إ�صراره على احل�سم الع�سكري الذي دمر البالد و�شـ ــرد العباد .وحتى يعود
ال�سالم لهذا اجلزء الغايل من �أمتنا العربية وي�شيد �أبنائها عز دم�شق ،وعز
ال�شرق �أوله دم�شق.
10
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الأخوات والأخوة
عندما نتحدث عن بغداد  ،فنحن نتحدث عن عا�صمة العروبة اجلريحة
التي قا�ست الأمرين ،على �أيدي زمرة من �أبنائها مدفوعني من ِق َب ِل �أطراف
خارجية تلهث من �أجل �إ�شاعـ ــة الفتنة والفرق ـ ــة والتناحر ،وال تكف عن
�إرتكاب اجلرائم وبث الكراهية وغر�س احلقد يف عا�صم ــة الر�شيد وملتقى
احل�ضارات ،والتي كانت ت�شكل يف وق ـ ــت من الأوقـ ــات حديقــة غناء يفوح
عبريها بعبق التنوع وثراء التعددية ،لي�س فقط يف موطننا العربي ،بل ويف
العامل ب�أ�سره وعلى مدى قرون طوال.
لقد ا�ستب�شرنا خريا بت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة ،وما اعلنته عن
عزمها وت�صميمها على �إعادة بناء العراق على �أ�س�س وطنية ومب�ساهمة من
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جميع العراقيني بكافة مكوناتهم دون �إق�صاء ملذهب �أو طائفة �أو عرق ،وذلك
عالوة على تعهدها بالق�ضاء على الإرهاب �أيا كانت م�سمياته .و�إزالة كل
مظاهر امليلي�شيات امل�سلحة ،ولقد حظي هذا التوجه الإيجابي بت�أييدنا التام،
حيث �أنعك�س على ال�سعي نحو تطوير العالقة وال�شروع يف �إعادة فتح �سفارة
اململكة يف بغداد ،عالوة على امل�شاركة الفعالة يف التحالف الدويل ملحاربة
تنظيم داع�ش االرهابي يف العراق وال�شام.
�أيها الإخوة والأخوات
كنا نتوقع عند قي ــام الثـ ــورة الإيرانيـ ــة ،التي �سرنا �أن تطلق على نف�سها
الإ�سالمية ،وتوقعنا �أن تكون ن�صريا لق�ضايانا العربية والإ�سالمية ،وعونا لنا
يف خدمة الأمة الإ�سالمية ،وتر�سيخ االمن واال�ستقرار يف املنطقة.
�إال �أننا فوجئنا ب�سيا�سة ت�صدير الثورة ،وزعزعة الأمن وال�سلم ،والتدخل
ال�سافـ ــر يف �شئو ــن دول املنطق ــة ،و�إثارة الفنت وال�شقاق بني �أبناء العقيدة
الواحدة .هذا التوجه �أثار لديــنا العديد من الت�س ــا�ؤالت حول ماهية امل�صلحة
التي �ستجنيها �إيران من تق�سيم العامل العربي والإ�سالمي ،وحماوالت الدفع
بهما �إلى الهاوية التي ال �صعود منها.
الملف النووي اإليراني أحد
الهواجس األمنية الشديدة الخطيرة
على أمن المنطقة وسالمتها

من هذا املنطلق دعمنا دائما احلل ال�سلمي القائم على �ضمان حق �إيران
ودول املنطقة يف اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية وفق معايري و�إجراءات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتت �إ�شرافها ،ومبا ين�سجم مع قرار اجلامعة
العربية الرامي �إلى جعل منطقة ال�شرق الأو�سط واخلليج العربي منطقة خالية
من كافة �أ�سلحة الدمار ال�شامل مبا فيها ال�سالح النووي.
و�إذا ما كانت جمموعة دول ( )1 + 5ت�أمل يف �إعطاء دور لإيران يف املنطقة
فعليها �أن ت�سعى �أوال لتحقيق التوافق بني �إيران والدول العربية ،بد ًال من
االلتفاف على م�صالح دول املنطقة لإغراء �إيران مبكا�سب ال ميكن �أن جتنيها
�إال �إذا تعاونت مع دول املنطقة.
ماهي المصلحة التي ستجنيها إيران
من تقسيم العالم العربي واإلسالمي؟

�أيها الإخوة والأخوات
�أحد �أكرب املخاطر التي باتت تواجه العامل ،وتهدد الأمن وال�سلم الدوليني،
هو خطر الإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره وتعدد م�صادره ،واختالف اجلهات
التي تقف وراءه ،ول�ست هنا مبعر�ض احلديث عن اجلهود الداخلية حلكومة
اململكة  -وهي وا�ضحة لكم  -يف ظل ما حققته من نتائج �إيجابية يف حماربة
الإرهاب �أمنيا وفكريا ومتويليا ،وجنحت وهلل احلمد يف الق�ضاء ا�ستباقيا
على التنظيمات الإرهابية على �أر�ضها.

�إننا اليوم لن ندين �إيران �أو نرب�أها من االتهامات امللقاة على عاتقها،
ولكننا �سنخترب نواياها ،ب�أن مند لها �أيدينا كبلد جارة م�سلمة ،لفتح �صفحة
جديدة ،و�إذا كان لنا �أن نعترب �إيران بلد ح�ضارة  -ونحن نعتربها و�شعبها
كذلك  ،-ف�إن واجبها يحتم عليها �أن تكون بانية ح�ضارة ترتقي بالأمن
وال�سلم يف املنطقة ال تزعزعه.
كما �أنها كبلد م�سلم ،ف�إن كتاب اهلل و�سنة ر�سوله امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم يفر�ض عليها خدمة ق�ضايانا الإ�سالمية ال ت�شتيتها وتفريقها،
وعلى �إيران �أن تدرك �أن دعوة الت�ضامن الإ�سالمي وجدت لتبقى ،و�ستبقى
مب�شيئة اهلل تعالى ،والأجدى لإيران �أن ت�شارك يف هذا التوجه بدال مما
ت�سميه بت�صدير الثورة.
�أعلم �أن هنالك العديد من الت�سا�ؤالت حول ال�سيا�سة الإيرانية ،و�س�أترك
الإجابة عليها يف النقا�ش العام حر�صا على عدم الإطالة.
�إن م�شكلة امللف النووي الإيراين ،تظل �أحد الهواج�س الأمنية ال�شديدة
اخلطورة على �أمن املنطقة و�سالمتها ،والتاريخ ي�شهد �أنه مل يدخل �سالح يف
املنطقة �إال وجرى ا�ستخدامه.
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�إال �أن �أدراك اململك ــة لعامل ــية ظاه ــرة الإره ــاب كث ــف مــن جهــودها على
ال�ساحتني الإقليميــة والعاملي ــة لتكري�س التعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب
وفق ا�سرتاتيجــية وا�ضحــة ،ب�أهداف حمددة ،و�إمكانات م�ؤثرة ،والت�صدي له
بروح جماعية تقي العامل من �شرورة وتقتلعه من جذوره.
ولرتجمة هذه الر�ؤية �شرعت اململكة يف حتركها منذ وقت مبكر ،وحتديدا
يف العام 1425هـ عنـ ــدما ا�ست ــ�ضافت الري ــا�ض �أول مـ ـ�ؤمتر ع ــاملي ملك ــافحة
الإرهاب وعلى م�ستوى املتخ�ص�صني الأمنيني ،ا�ستتبع ذلك �إن�شاء اململكة
للمركز الدويل ملكافحة الإرهاب حتت مظلة الأمم املتحدة وتربعت له مببلغ
 100مليون دوالر.
كما مل تتوانى اململكة عن امل�شاركة يف جميع املبادرات الدولية ملكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف امل�ؤدي �إليه ،و�أخريا ولي�س �آخرا ت�شارك اململكة
يف التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�ش الإرهابي يف العراق وال�شام ،مع
اال�ستمرار يف دعوتها نحو تو�سيع مهام هذا التحالف لي�صبح مبثابة ال�شرطة
الدولية ملحاربة كافة التنظيمات الإرهابية دون ا�ستثناء ويف �أي مكان وجدت.
�أخذا يف االعتبار �أن املواجهة الفكرية للإرهاب ال تقل �أهمية عن مواجهته
�أمنيا ،وكذلك قطع كل �سبل التمويل عنه.
�أيها الأخوة والأخوات
ميكنني �أن ا�سرت�سل يف تفا�صيل ال�سيا�سة اخلارجية ،وهنالك العديد من
الق�ضايا التي رمبا حتتاج التطرق �إليها� ،إال �أنني �ساترك جمال احلديث عنها
لت�سا�ؤالتكم ومداخالتكم.
وال ي�سعني يف اخلتام �إال �أن �أجدد �شكري وتقديري ملعايل رئي�س املجل�س
وللأخوات والأخوة �أع�ضاء املجل�س الأفا�ضل على الدعوة الكرمية ،وعن الأمل
يف ا�ستمرار التوا�صل واحلوار بني وزارة اخلارجية وجمل�سكم املوقر ،وذلك يف
12

ال�شورى  -العـدد  - 163جمادى الأول 1436هـ  /مار�س 2015م

ظل �سعينا �س ّوي ًا نحو حتقيق الهدف الأ�سمى يف خدمة ديننا احلنيف والوطن
واملواطن م�صداقا لقوله تعالى “و�أنّ لي�س للإن�سان �إال ما �سعى و�أن �سعيه
�سوف ُيرى ثم َيجزاه اجلزاء الأوفى و�أنّ �إلى ربك املنتهى” �صدق اهلل العظيم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
بع ـ ــد ذلك �أجـ ــاب �سم ـ ــو وزي ــر اخلارجــية على �أ�سئلـ ــة �أعــ�ضاء املجل�س,
ففي �إجابة �سموه على �س�ؤال لع�ضو املجل�س رئي ــ�س جلن ــة ال�شـ ـ�ؤون اخلارجية
معايل الدكتور خ�ضر القر�شي عن موعد انتهاء عملية عا�صفـة احلزم ,ويعود
اليمن ال�شقيق �آمن ًا م�ستقر ًا� ,أكد �سمو وزير اخلارجية �أن العملية لن تطول
ب�إذن اهلل.
وقال� :إن الأ�شقاء اليمنيني �أقدر على حل م�شاكلهم ب�أنف�سهم ،هم طلبوا
امل�ساعدة ،ومل يطلبوا منا �أن نقوم باحلرب نيابة عنهم .فاليوم بد�أت تن�سلخ
قوات كانت تابعة للحوثيني وتن�ضم �إلى القوات احلكومية حتت لواء ال�شرعية.
وبني �سموه �أن القتال على �أر�ض اليمن من قبل قوات التحالف هو مل�ساندة
القوات اليمنية للقيام مبهامها ،وملنع الإمدادات �أن ت�أتي لليمن؛ وقد �أُغلقت
الأجواء واملوانئ اليمنية ,وبالتايل �أُغلق �إمداد احلوثيني من �أي طريق كان،
وهذا بحد ذاته �سيكون �أثره بال ًغا على الإمكانيات احلربية للحوثيني.
و�أ�ضاف �سموه� :إن قيادتنا -وهلل احلمد -قيادة حكيمة ،تقي�س خطواتها
بدقة ،وما العملية التي قامت بها �إال دلي ًال على درا�سة الدولة للخطوات
التي تقوم بها درا�سة دقيقة ،حتى �أن معظم دول العامل ا�ستغربت دقة العمل
وتنظيمه.
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و�أكد �سموه �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تهدف �إلى التو�سع �سوا ًء كان
من ناحية الرقعة اجلغرافية� ،أو الإمكانات االقت�صادية؛ بل تهدف �سيا�ستها
�إلى خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،و�ضم ــان اال�ست ــقرار وال�سالم العاملي ،وبناء
م�صالح م�شرتكة مع ال ــدول الداعم ــة لل�س ــالم ،وعـ ــدم ال�سماح لأي طرف
خارجي بالتدخل يف �ش�ؤون اململكـ ــة الداخلية ،وك ــذلك التعـ ـ ــامل مع العامل
الإ�سالمي والعامل العربي بكل �أمانـ ــة و�إخـ ــال�ص ،والإ�سهام يف دعم برامج
تنمية القطاعات املدنية التي من �ش�أنها رفع قيمة الإن�سان.
السياسة الخارجية للمملكة تحرص
دائما على العمل الجماعي الفعال

ويف رد �سمو الأمري �سعود الفي�صل على �س�ؤال لأحد الأع�ضاء �أكد �سمو
�أن وزارة اخلارجية تعمل على رفع م�ستوى الأفراد العاملني يف الوزارة،
واختيار �أف�ضل الكوادر املوجودة يف �سوق العمل ال�سعودي ،و�سعت ال�ستقطاب
بع�ض اخلريجني من املبتعثني للعمل يف الوزارة ,م�شري ًا �سموه �إلى �أن معظم
ال�سفراء ال�سعوديني الذين ُع ِّينوا هم من خريجي املعهد الدبلوما�سي.
وب�ش�أن امل�ساعدات التي تقدمها اململكة العربية ال�سعودية للدول النامية,
�أو�ضح �سمو وزير اخلارجية �أن اململكة نهجت �أ�سلوب ًا جديد ًا يف م�ساعداتها
اخلارجية يقوم على حتديـ ـ ــد اململك ــة امل�شروعـ ــات التنمويـ ــة التي �ستمولها
وتنفذها يف �أي دولة نامية من بني امل�شروعات التنموية التي تطرحها الأمم
املتحدة.
وقال �سموه� :أ�صبحنا الآن يف هذا ال�ش�أن على م�س ــار خمت ــلف ،ومنه ــجية
متاما �أين ت�صــرف مبالـ ــغ امل�ساعدات
جديدة و ُمثلى ،ون�ستطيع �أن نحدد ً
اخلارجية التي تقدمها اململكة.
ويف ختام النقا�ش متنى �سمو الأمري �سع ــود الفي�صل �أن ت ــدوم ال�صلة بني
جمل�س ال�شورى ووزارة اخلارجية ملا فيه خري للبالد والعباد .وقال �سموه:
�إن وزارة اخلارجية وجمل�س ال�شورى جهازان يتعاونان م ًعا خلدمة الوطن
واملواطن ،والعالقة مع جلنة ال�ش�ؤون اخلارجيـ ــة يف املجل ــ�س مثمرة لوزارة
اخلارجية؛ لأننا ن�ستمع منها �إلى ملحوظـ ــات و�آراء .وكل ذلك حت�سني بنية
الأداء .ويف وزارة اخلارجية نتكئ على هذا ال�صرح العظيم للدولة -جمل�س
ال�شورى -وهو من �ضمن اجلهـ ــات التي تر�شد وزارة اخلارجـ ــية �إلى الطريق
ال�صواب  -ب�إذن اهلل .-
ح�ضر اجلل�س ــة �صاح ــب ال�س ــمو املل ــكي الأمري تــركي الفي�صل ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن عبد اهلل بن عب ــد العزيز نـ ــائب وزي ــر

آلية جديدة للمساعدات السعودية تضمن
وصولها إلى مواطني الدول المستفيدة

اخلارجية ،ومعايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الدكتور نزار بن عبيد
مدين  ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن حممد بن �سعود الكبري وكيل
وزارة اخلارجية للعالقات متعددة الأطراف و�سمو م�ساعد وزير اخلارجية
الأمري خالد بن �سعود بن خالد ،و�سمو وكيل وزارة اخلارجية ل�ش�ؤون املعلومات
والتقنية الأمري حممد بن �سعود بن خالد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد بن �سعود الفي�صل ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن �سلطان
بن �سلمان بن عبد العزيز ,ومعايل وكيل وزارة اخلارجية للعالقات الثنائية
الدكتور خالد بن �إبراهيم اجلندان  ،ومعايل وكيل وزارة اخلارجية للعالقات
االقت�صادية والثقافية الدكتور يو�سف ال�سعدون ،ومدير عام مكتب �سمو
وزير اخلارجية ال�سفري حمد الفار�س ،ومدير عام الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الإعالمية ال�سفري �أ�سامة نقلي ،وعدد من م�س�ؤويل الوزارة.
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في بيان تاله معالي رئيس المجلس

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

عرب جمل�س ال�شورى عن ت�أييده الكامــل للقرار التـــاريخي الذي
اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �ســـلمان بن عـبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل – ب�إطـــالق عمليــة عا�صفة احلزم ,ا�ستجابة
لر�سالة اال�ستغاثـــة التي وجهها فخامة الرئي�س عبدربه من�صور
هادي رئي�س جمهـــوريـــة اليمـــن ال�شقيـــقة �إلى خــــادم احلـــرمني
ال�شريفني ,و�إلى �أ�صحـــاب اجلاللـــة وال�سمـــو قـــادة دول جمـــل�س
التعاون لــدول اخلليــج العربيــة بتقـدمي امل�ساندة الفورية بكافة
الو�سائل والتدابري الالزمة مبا يف ذلك التدخل الع�سكري حلماية
اليمن و�شعـــبه من عـــدوان امليلي�شـــيات احلـــوثية ,التي اخـتطفت
م�ؤ�س�سات الدولة ,وانقلبت على ال�شرعية.
و�أكد جملـــ�س ال�شــورى يف بيـــان تـــاله معـــايل رئيـــ�س املجل�س
ال�شيـــخ الدكـــتور عبــداهلل بن حمــمد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف
م�ستهل جل�ســته العاديـــة اخلـــام�سة والع�شـــرين التي عقـــدها يوم
االثنني املوافــق  2015/3/30م �أن اال�ستجابة لنداء اال�ستغاثة
الذي وجهه الرئي�س ال�شرعي لليمن عبد ربه من�صور هادي لإنقاذ
اليمن من ملي�شـيات احلوثي؛ هو ا�ستمرار جلهود اململكة العربية
ال�سعوديــة يف دعم �أمن اليمن وا�ستقراره ,وحماية ال�شعب اليمني
ال�شقيق ,ف�أمن اليمن جزء ال يتجز�أ من �أمن اململكة.
و�أ�ضاف املجل�س يف بيانه �إن تعق ــد امل�ش ــهد يف اليمن ,وجتاوز احلوثيني
لغة احلوار �إلى لغة ال�سالح ,وقتل املواطنني الأبري ــاء ,وال�سعــي �إلى ال�سيطرة
14
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على اليمن ورهنه بيد قوى �إقليمية ,ال يه ــدد �أمن اململكــة فح ــ�سب ,بل يهدد
�أمن املنطقة ب�أ�سرها ,وهو ما �أدركه خ ــادم احلــرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ,بر�ؤيته الثاقب ــة ون ــفاذ ب�صــريته ,فــكان قراره ب�إطالق عملية
عا�صفة احلزم.
وثمن جمل�س ال�ش ــورى ال ــدور الذي تق ــوم به الــقوات امل�سل ــحة ال�سعودية,
وقوات دول التحالف يف عملية عا�صفة احل ــزم حتــت قيـ ــادة �صــاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وزيـ ــر الدف ــاع رئيــ�س الديــوان
امللكي امل�ست ــ�شار اخلـ ــا�ص خل ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني انطالق ًا من ميـثاق
الدفاع العربي امل�شرتك.
كما ثمن املجلــ�س الدعـ ــم والت�أييد ال ــدويل من الدول ال�شقيقة وال�صديقة
لقرار اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعـ ــاون لدول اخللي ــج العربية,
�إغاثة ال�شعب اليمني ال�شقيق وحماية �أمنه ووحــدة و�سالمة �أرا�ض ــيه ,م�ؤكد ًا
�أن هذا االلتفاف الدويل ما هو �إال دليل على �ص ــواب الق ــرار التاريخ ــي الذي
اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل-
لن�صرة ال�شعب اليمني �ضد الفئة الباغية.
و�أ�شاد املجل�س يف ختام بيانـ ــه بااللتفـ ــاف ال�شعبي حول القيادة الر�شيدة
والدعم املعنوي الكبري جلنودن ــا البوا�س ــل� ،سـ ــائ ًال املولى عز وجل �أن يعيد
الأمن واال�ستقرار �إلى ربوع اليم ــن ال�شق ــيق يف ظ ــل قيادتها ال�شرعية ،و�أن
يحفظ خادم احلرم ــني ال�شريف ــني امللك �سلم ــان بن ع ــبدالعزيز و�سمو ويل
عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد ,و�أن يدمي على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها
�إنه ويل ذلك والقادر عليه.

مـقــال

التعليم والتنمية السياسية !!...
معظم البلدان النامية تعاين ب�شـــدة مـن �ضعف م�ستوى التعليم لدى غالبية �شعوبها ،و تقا�سي من تدين
درجة الوعي ب�صفة عامة ،والــوعي بال�ش�أن العام ب�صفة خا�صة .هذا �إ�ضافة �إلى اجلهل بالواقع الإقليمي
والعاملي ذي العالقة ،وذلك يعتبــر عائــق ًا �أمـــام كـــل �أنــواع التنـمية ،ومنها التنمية ال�سيا�سية ،والتي يرى
البع�ض �أنها يجب �أن ت�سبق �أي نـــوع مــن �أنـــواع التنميـــة ال�شاملة ،والبع�ض يرى �ضرورة تالزمها مع م�سرية
وعملية التنمية ال�شاملة .و�أرى �أن التالزم �أولى من ال�سبق.
و«التنمية ال�سيا�سـية» (�أو ال�صالح والتطـوير ال�سيا�سي) تعني :عملية رفع م�ستوى امل�شاركة ال�شعبية
يف �صناعـــــة القـــرار ،ودعــم االن�صــهار الوطــني ،و بلــورة و�إ�صدار النظــم الأ�سا�سيـــة ،و�إقـــامة املـ�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية ،التي ت�ستوعب قوى املجـــتمع املختلفــة يف بوتقـــة د�ستوريـــة واحــدة ،وهذا ممـــا يثــري �أي�ضا
اجلدلية املعروفة عن عالقـــة التنميـــة ال�سيا�سيـــة الإيجابيــة مب�ســتوى تعليـم ال�شعــوب كالهما واجب,
ولكن �أيهما يجب �أن ي�أتي �أوال ؟.
هناك من يعتقد �أن التنمية ال�سيا�سيــة الإيجـــابيـــة غيــر ممكـــنة يف بيئــة جاهلــة ،وغري واعية....
ويطالب برفع م�ستوى التعليم والوعي �أو ًال ،قبل ال�شروع يف تنمية �سيا�سية �سليمة ،وتغيب عمن يعتقدون
ذلك �إ�شكالية :من يطور التعليم ،ويرتقي بالثقافة ،وما هي نواياه ،ومتى؟ .لـــذا فـــ�إن هذا االعتقاد ميثل
خط�أً �شائع ًا� ...إن �أُ ِخ َذ م�ضمونه على �إطالقه .ثم �إن التنمية ال�سيا�سيــة الإيجابية ال تتطلب  -بال�ضرورة
 م�ستوى تعليمي ًا عالي ًا لدى ال�شعوب ،كما يظن البع�ض.�صحيح� ،أن الواقع ال�سيا�سي املتخلف ال ي�سهل التطويـــر احلقـــيقي وال�سليم يف التعليم والثقافة ،ورفع
م�ستوى الوعي  ...لأن ذلك قد تنتج عنه �أمور ًا غري مرغوبة� ،أو مطالبــة مرفـــو�ضة بالتغيري والتطوير يف
�شتى املجاالت .لهذا ف�إن التنمية ال�سيا�سية الإيجابية املتدرجة البد �أن ت�ســـبق تطــوير التعليم والوعي،
يف مثل هذه احلاالت ...خا�صة يف البلدان النامية.
ثم ت�شرع بعد حتققها يف تطوير التعلــيم والثقافــة ،ورفــع م�ستـوى الوعي  -مما ي�سهم يف الدفع �أكرث
نحو التنمية يف كل املجاالت ،وي�ضيف �إلى زخــم التنميــة ال�سيا�سية قوة ومتكينا ،وهذا م
التعليم والثقافة والوعي ما كان ليح�صل لوال التنمية ال�سيا�سية الإيجابية ،التي �سبقته.
فالنخبة ال�سيا�سية امل�صلحة (كما هو الأمر يف حالتنا) ت�ستطيع بالإ�صــالح احلكــيم واملدرو�س ،الرفع
من م�ستوى �شعوبها يف �شتى املجاالت ،ويف مقدمة ذلك التعليم والثقافة ,وتعلــيم وتثقــيف ال�شعوب ،تعليم ًا
�سليم ًا �سوي ًا ،ي�سجل لهذه النخب مبداد من ذهب ،ويدخلها تاريخ بالدهــا من �أبوابه الكبيــرة �أما احلكومات
التي حتول دون تعليم وتثقيف �شعوبها التعليم ال�سليم  ،فيح�صل معها العك�س.
وفى حالة كون التعليم متطوراً ،والثقافة مزدهرة ،والوعــي مرتفــع ًا ،فــ�إن كــل ذلك يعتـــرب «عــوامل»
تدفع نحو التنمية يف كل املجــاالت ،وت�ســـهل جنــاح وازدهــار هــذه التنمية �إن مثــل هذه البيئــة� ،إن خلت
من اخلالفات املذهبية والطائفيــة والعن�صرية ،هي بيئة �صاحلة وخ�صبة للتنمية والرقي يف كل جماالت
احلياة .والدولة التي تتوفر يف �سكانها هذه ال�صفــات املحمودة هي دولة حمظوظة ،وغالب ًا ما حتتل مكان ًا
عالي ًا يف �سلم التقدم واالزدهار.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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قدمته عضو المجلس
الدكتورة زينب أبو طالب

الشورى يدرس مقترح
مشروع نظام الهيئة
الوطنية للمسؤولية
االجتماعية
ولفــت النظــر �إلى �أن امل�شــروعات ال�صناعية لي�ست م�شروعات
كبرية وحتويلية ت�سهم يف توظيــف �أعــداد كبرية من �أبناء الوطن
ومبرتبات تنا�ســب احلالــة املعي�شيــة ,م�ؤكــد ًا �أهــمية درا�سة هذا
املقرتح لكي ينظم هذه الأمور.
وافـــق جمـــل�س ال�شــــورى خـــالل جلـــ�ستــه العـــاديـــة الثامنـــة
ع�شرة لل�سنــة الثالثـــة مـــن الــدورة ال�ساد�ســـة التي عقدها يوم
االثنني املوافــق 1436/5/11هـ برئا�ســة معـايل رئي�س املجل�س
ال�شيـــخ الدكـــتور عبداهلل بن حمـــمد بـــن �إبراهــيم �آل ال�شـــيـــخ،
عـلى مالءمة درا�ســـة مقتــرح م�شـــروع نظــــام الهـيئـــة الوطنــية
للم�س�ؤولية االجتماعية املقدم من ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة
زينب بنت مثنى �أبو طــالب ا�ستنــاد ًا للمـادة الثالثة والع�شرين من
نظام جمل�س ال�شورى.
جــــاء ذلك بعــد �أن ناقــ�ش املجــــل�س تقــرير جلنــــة ال�شــــ�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�شــ�أن مقتـرح امل�شروع الذي تلته
نائب رئي�س اللجنة الدكتورة حمدة بنت خلف العنزي.
وكانت تو�صـية اللجـنة مبالءمــة درا�ســة املقــــرتح قد خ�ضعت
قبل الت�صويت عليها للمناق�شة ,حــيث �أ�شار �أحد الأعـ�ضاء �إلى �أن
هناك ثــالث قــ�ضايا يجـــب الرتكيز عليها هي الفقر ,والبطــالــة,
والإ�سكان ,م�شدد ًا على �أهمية ا�ضطالع القطاع اخلا�ص مب�س�ؤوليته
االجتماعية ,مـت�سائـ ًال عـمـا �إذا مت تـوفــري خمــطــــطات �إ�سكانية
تــراعــي مقــدار الدخــل للفــرد؟ ,بحيــث تتــنا�سب الأ�سعــار مــع
دخل الفرد.
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المسؤولية االجتماعية يجب أن تكون من
صميم عمل القطاعات الحكومية والخاصة

و�أكد ع�ضــو �آخــر �أهمي ــة امل�س�ؤوليــة االجتمـ ــاعية ,وم ــا يجب �أن تقدمه
القطاعات احلكومية واخلا�صة جتاهها ,م�شري ًا �إلى �أن م ــا يق ــوم به القــطاع
اخلا�ص حالي ًا ي�صب �أغلبه يف املج ــال اخلي ــري ,حي ــث من امله ــم �أن يعرف
القطاع اخلا�ص �أن ه ــذا واج ــب عليـ ــه جت ــاه املج ــتمع ,ال �س ــيما �أن هن ــاك
�شركات كربى يف بع�ض املنـ ــاطق ل ــم تقدم �شي ًئا لأبناء املنطقة ,بل قد ت�ؤدي
�إلى �ضرر على هذه املنطقة.
و�شدد الع�ضو على �أهمية وجود الئحــة تُنظم عمل امل�س�ؤولية االجتماعية
ب�شكل وا�ضح ,و�أن يكون من �ضمن قوائمها املالية وتقاريرها ما قدمته جتاه
امل�س�ؤولية االجتماعية ,لك ــنه ا�ستــدرك قائ ًال :قد يكون و�ضع هيئة تدير كل
القطاعات ي�سبب �إ�شكالية .وطالب بـ ـ�أن يكون مبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية من
�صميم عمل هذه القطاع ــات احلكوميــة واخلا�صة ,وتحُ ا�سب من قبل اجلهة
امل�شرفة عليها.
و�أيد �أحد الأع�ضــاء وج ــود مثل هــذه املظل ــة النظ ــامية التــي تن ــ�سق هذه
الأعمــال وحتــمي اجلهــات التي تقوم بها ,الفت ًا النظر �إلى �أن القطاع اخلا�ص
لن ينــمو �إال ب ــوج ــود البي ــئة املنا�سبة لال�ستثمار ,ويف املقابل فعليه م�س�ؤولية
نحو املجتمع.

مداوالت القبة

ونوه ع�ضو �آخر �إلى �أن ــه ال ت ــوجد تنظيم ــات خا�ص ــة للتط ــبيقات العامليــة
مل�شاركة القطاع اخلـا�ص يف امل�س�ؤوليـ ــة االجتماعية ,بل مب ــادرات وم ــدونات
ا�سرت�شادية ,مو�ض ــح ًا �أن �إن�ش ــاء هيــئة يف هذا املجال قد ُيقيدها ,وقد تكون
�سب ًبا يف قتل مثل هذه املبادرات ,ال�سيـما �أن هناك تطبيقات فعلية ,ومبادرات
يف القطاع اخلا�ص يف اململكة جتاه امل�س�ؤولية االجتماعية.
وطالب بعدم �إن�شاء هيئة وطنية للم�س�ؤولية االجتماعية بل ح ــث القـ ــطاع
اخلا�ص على القيام بدوره جتاه امل�س�ؤولية االجتماعية ع ــن ط ــريق �إيج ــاد
الأدوات املحفزة لهذا الأمر ,وكذلك من امله ــم �أال يو�ض ــع نظــام خا�ص ي�ؤطر
عالقة القطاع اخلا�ص ودوره يف تقدمي هذه اخلدمة.
واعترب �أحــد الأع�ض ــاء �أن امل�سـ ـ�ؤوليــة االجتماعــية مت�أ�صــلة يف املجـ ــتمع
ال�سعودي من خـالل التزامه مببد�أ التكافل االجتماعي الذي يع ــد م ــن املبادئ
الأ�سا�سية التي حث علي ــها الإ�س ــالم ,م�ش ــري ًا �إلى �أن التن ــظيم امل�ؤ�سـ ــ�سي
للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات يف اململكة الزال يف مراح ــله الأولى ,ل ــذلك
فمحفزات ال�سوق للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات يف اململكة ت ــبدو �ضــعيفة,
نتيجة لعدم الإملام الكايف من قبل املن�ش�آت ب�أبعـ ــاد امل�س�ؤولي ــة االجت ــماعية
واخللط بينها وبني العمل اخلريي.
الفت ًا النظر �إلى �أن القطاع اخلا�ص يف العدي ــد من دول العامل ي�ستفيد من
امل�س�ؤولية االجتماعية يف الت�سويق والتعريف مبنتجاته ,م�ؤكد ًا �أنه عند وجود
تنظيم وحمفز من الدولة للم�س�ؤولية االجتماعي ــة �سي ــكون م ــردوده للتنمية
امل�ستدامة كب ًريا جد ًا.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن اجل ــمع بي ــن االلت ــزام القانوين والأخالقي يف
امل�س�ؤولية االجتماعية �أمر �صعب؛ مـ ـ�ؤكـ ــد ًا �أن االلت ــزام الأخ ــالقي ممـ ــكن
�أن يتحول �إلى التزام قـانوين والأم ــثلة كثـ ـيـرة؛ مثل �إ�سعاف امل�صابني؛ فهو
التزام �أخالقي ،ولكنه حتــول �إلى التزام ق ـ ــانوين يف كثـ ـ ٍري م ــن الت�شريعات،
وهذه الأنظمة و�ضعت عقوبات �صادرة على عــدم �إ�سـ ــعاف امل�صابني� ،أما �أن
يكون التزام �أخالقي وقانوين يف مو�ضوع كم ــو�ضوع امل�س ـ�ؤولية االجتماعية
فيعني �أي�ضا �أنه يجب �أن ترتتب على خمالفة هذا االلت ــزام القــانوين نتيجة
معينة ,و�إذا غابت هــذه النتيجة �أو انتفت فلن نكون �أبد ًا �أمام قــاعدة قانونية
�أو التزام قانوين.
و�أ�ضاف� :إن من �سمــات القاعدة القانونية �إلزامية تطبيقها ووجود عقوبة
على عدم االلتــزام به ــا ,وهذا يعني �أنه ال بد من وجود عقوبـة على عدم قيام
ال�شركات مب�س ـ�ؤوليتـ ــها االجتماعي ــة؛ وه ــذا غ ــري مق ــبول ،لــذلك فـ ــوجود
قانون لتحف ــيز امل�س�ؤولي ــة االجت ــماعية �أمر جيد ,ولكن ال يف�ضل وجود قانون
�أو هيئة لفر�ض هذه امل�س�ؤولية وحتويلها من م�س ـ ـ�ؤولية �أخالقية �أو �أدبية �إلى
م�س�ؤولية اجتماعية قانونية.

واعترب �أح ــد الأع�ضاء فكــرة وجود ت�شريع يلزم ال�شركات ب�أداء م�س�ؤوليتها
االجتماعية يدخلنا يف دائ ــرة االل ــتزام القـانوين ,ويبعدنا عن دائرة االلتزام
الأدبي �أو الأخالقي؛ م�ؤيد ًا وج ــود نظـام يحفز وال يلزم هذه ال�شركات ويهيئ
لها الآليات ,وال�سبل ,والإمكانيات لقيــام ال�شركات مب�س�ؤوليتها االجتماعية,
الذي هو مطلب نظامي مهم.
مشروع النظام تنظيم مؤسسي
للمسؤولية االجتماعية

وطالب الع�ضو ب�أن يك ـ ــون �ض ــمن ه ــذا املطلــب النظ ــامي �إيج ــاد حــوافز
وامتيازات لهذه ال�شركات �س ــواء يف املناق ــ�صات� ,أو الإعــفاءات ال�ض ــريبية،
مما يحفزها على القيام مبــ�س�ؤوليتها االجتماعية ,وامل�شاركة بتنمية املجتمع.
واقرتح �أن يت�ضمن املقرتح فكرة �إيجاد �صــندوق امل�س�ؤولية االجتماعية ,وت�ضع
هذه ال�شركات م�ساهماتها املالية م�شارك ًة منها يف م�س�ؤوليتها االجتماعية يف
هذا ال�صندوق ،كما �أن امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شرك ــات �أو ما ي�سـمى مبواطنة
ال�شركات وتعزيز احل�س الوطني ال ت�أتي بقوة اجلرب والإلزام؛ و�إمنا بالت�شجيع
والتحفيز وتهيئة كافة ال�سبل؛ لكي ال يك ــون لهذه ال�شركات �أي عذر يف القيام
مب�س�ؤوليتها االجتماعية.
ن�صو�صا قانونية حتفيزية ولي�ست
ـام ي�ضع
ً
كما اقرتح الع�ض ــو �إيجــاد نظ ـ ٍ
�إلزامية ،مبين ًا �أنه �إذا كان هن ــاك �إل ــزام ف�إن ــه يتج ــه للج ــهات التي ينبغي
عليها تهيئة الأر�ضيــة الالزم ــة للت�سهي ــل على ال�شركات الق ــيام مب�س�ؤوليتها
االجتماعية والأدبية والأخالقية فقط.
و�س ــتدر�س جل ــنة ال�ش ـ ـ�ؤون االجت ــماعـ ــية والأ�س ــرة وال�شـ ــباب مقـ ــرتح
م�شروع نظام الهيئــة الوطنــية للم�س�ؤولية االجتماعية درا�س ــة �شاملة ووافية,
ومن ثم تـعود بتقريرها ب�شـ�أنه �إلى املجل�س يف جلــ�سة قادمة ملناق�شته ,واتخاذ
القرار املنا�سب.

ال�شورى  -العـدد  - 163جمادى الأول 1436هـ  /مار�س 2015م

17

مداوالت القبة

الشورى يطالب
مستشفى العيون
بخطة إستراتيجية
د .سطام بن سعود لنجاوي

متكاملة وشاملة

رئيس اللجنة الصحية

دعا جمل�س ال�شورى خالل جل�ستــه العاديـــة التا�سعـــة عـــ�شرة
لل�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�ســـة التي عــقدها يـــوم الثـالثاء
1436/5/12هـ برئا�سة معايل رئيــ�س املجلـــ�س ال�شيـــخ الدكـــتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شـــيخ م�ستــ�شفى امللك خالد
للعيون �إلى و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية متكاملـــة و�شامــلة خلدماتها،
وتوفري البيانات حول م�ؤ�شرات قيــا�س الأداء ملخـــتلف عنا�صرها
يف تقاريرها ال�سنوية.
وطالـــب املجلــ�س يف قـــراره الـــذي �أ�صـــدره بعـــد �أن ا�ستـــمــع
لوجهة نظر اللجنة ال�صحية ,ب�ش�أن ملحوظـــات الأعـ�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي مل�ست�شفى امللك خـــالد التخـــ�ص�صي للعيون
للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئيــ�س اللجنـــة الدكتـــور
�سطام لنجاوي؛ امل�ست�شفى ب�إعادة النــظر يف جــوانب الإفادة من
االتفاقية مع جامعة جون هوبكنز.
و�أكد املجل�س �أهمية �أن ي�ؤخذ يف االعتبار االعرتاف بالتدريب
يف امل�ست�شفى حتت �إ�شراف جامعــة جـون هوبكنز كمتطلب لإكمال
جــــوانـــب اال�شرتاطـــات للحـــ�صول على التخــ�ص�ص مـــن الـــبورد
الأمريكي للعيون ،وتوجيــه البحـــث العلمــي لتلبيـــة احتــياجات
اململكة يف جمال البحــــوث يف امل�شـــكالت ال�صحيـــة ،وتــ�أكيد دور
امل�ست�شفى كمعززة لل�صحة يف اململكة.
كما طالب املجل�س يف قراره بتكثيف حم ــالت التوعــية ال�صحية ب�أمرا�ض
العيون ال�شائعة والتعريف ب�أ�سبابها ،والرتكيز يف ذلك على �أ�ض ــرار ا�ستخدام
العد�سات الال�صقة التجميلية والتجارية ،ومتابعة التقدم يف ا�ستيعاب التقنية
احلديثة ،كزراعة ال�شبكة التعوي�ضية ،وتقيي ــم م ــدى الإف ــادة من ــها ون�س ــبة
جناحها كم�ؤ�شرات �أداء لإدراجها �ضمن اخلدمة.
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وكان الدكــتور �سطــام لنجاوي قد �أو�ضح يف رد اللجنة ال�صحية على ما
طرحه بع�ض الأع�ضاء من ملحوظات و�آراء �أثناء مناق�شة تقرير امل�ست�شفى يف
جل�سة �سابقة �أن اللجنة ح�صـلت على ن�سخة من اتفاقية التعاون بني م�ست�شفى
امللك خالد التخ�ص�صي للعيــون وجامــعة ج ــون هوبكنز؛ وت�أك ــيد امل�ست ــ�شفى
�أنه يعمل يف �إطار هذه االتفاقية منذ بدئها؛ و�أن �أه ــم النت ــائج املتــحققة من
االتفاقية خالل الأعوام الثالثة املا�ضية هي� :إن�شاء ق�سم �أبحـاث متخ�ص�ص،
وتدريب  159طبي ًبا وطبيبة يف تخ�ص�صات طب العي ــون ،والتعليم ،والتدريب،
وال�سيطرة على قوائم االنتظار بامل�ست�شفى.
و�أ�ضاف� :إن ما دار يف املج ــل�س م ــن ت�ســا�ؤالت وج ــد تفــاع ًال من وزارة
ال�صحة ,حيث قامت الوزارة بت�شكيل جلنة طب ــية حماي ــدة لإع ــداد تقي ــيم
�شامل لأداء امل�ست�شفى ,واتفاقية التعاون مع جامع ــة جون هوبكنز ,وم�ؤهالت
الكوادر الطبية العامل ــة ,وطلب ــت اللج ــنة من ال ــوزارة تزويدها بنتائج هذا
التقييم لت�ضمني.
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و�أفاد لنجاوي �أن امل�ستـ�شفى وجامعة جون هوبكنز �أكدا للجنة ال�صحية �أن
الأطباء املنتدبني للعمل �ضمن االتفاقية جميعهم من املن�سوبني الإكلينيكيني
للجامعة ،ويتوفر لديهم الت�أهيل الكايف �إكلينـيكي ًا و�أكادميي ًا ,ويتم اختيارهم
من ِق َبل جلان م�شرتك ــة لتقي ــيم عمله ــم وخ ــربتهم قبل التعاقد ،م�ضيف ًا �أن
لدى الهيئ ــة ال�سع ــودية للتخ�صـ�صات ال�صح ــية نظــام للتحقق من �شهادات
العاملني يف القطاع ال�صحي.
وب�ش�أن ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ض ــاء عن املخ ــالفات الإداري ــة� ،أو امل�ضــاعفات
الطبية؛ �أفاد رئي�س اللجنة ب�أن هذه الأمــور يتم ا�ستق�صا�ؤها من ِقـ ـ َبل جل ــان
التحقيق والتقييم الإدارية وجلان الهيئة ال�شرعية.
و�أكد رئي�س اللجن ــة ال�صح ــية �أهم ـي ــة ا�ست ــقالل م�ستــ�شــفى امللــك خالد
التخ�ص ــ�صي للعي ــون مال ًي ــا و�إدار ًي ــا عن وزارة ال�صح ــة؛ و�إ�ش ــرافها على
م�ست�شفي ــات العي ــون باملناطـ ــق ،ومتكيــنها م ــن امل ــرون ــة املالي ــة الــالزمـ ــة
ال�ستقط ــاب الك ــوادر الطبيـ ــة امل�ؤهل ــة ،م�ضيــف ًا �أن مقتــرح م�شروع امل�ؤ�ســ�سة
العامة مل�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون املقدم من ع�ضوي املج ــل�س
الدكتورة �سلوى الهزاع والدكتور نا�صر ال�شهراين قيد الدرا�سة.
ولفـ ــت النظ ــر �إلى �أن التغ ـ ــريات املتتالي ــة التي ت�ش ــهدها وزارة ال�صح ــة
حتتم على اللجنة ال�صحية الرتيث لت�ستطيع الإ�سهام ب�شكل فع ّال يف �صياغة
ال�سيا�سة العامة لل�ش�ؤون ال�صحية يف اململكة مبا فيها هذا املقرتح و�أمثاله.
د.لنجاوي :التوسع في العيادات الخارجية

املر�ضى� ,أما العمليات الكربى فمن البديهي �أن ميكث املري�ض يف امل�ست�شفى
بعدها عدة �أيام.
و�أ�ضاف� :إن اللجنة ال�صحية طالبت امل�ست�شفى بــو�ضع مـ ـ�ؤ�شرات لنجاح
الأداء ,م�شــري ًا �إلى �أن اخت ــالف ك ــل ق�س ــم عن الآخ ــر �إدار ًيا وط ــب ًيا ال مينع
�إمكانية و�ضع م�ؤ�شرات �أداء �ضمن امللف الإلكرتوين الطبي املوح ــد ,وت�ضمني
نتائج ذلك يف التقارير القادمة للم�ست�شفى ب�إذن اهلل.
وب�ش�أن �سبب زيادة عدد قوائم االنت ــظار ،ون�ســبة ف�شل العمليات؛ �أفادت
اللجنة ال�صحية �أن امل�ست�شفى ب َّينت يف ردها على ت�سا�ؤالت اللجنة �أن عمليات
زراعة القرنية يف ازدياد رغم �أن امل�ست�شفى ت�س ــتورد الق ــرنيات من البنوك
العاملية ب�سبب النق�ص حملي ًا ,ويتم �إجراء العمليات ح�سب ما هو متوافر من
القرنيات ،حيث مت �إلى الآن �إجراء �أكرث من  ١٧٠٠٠عملية زرع قرنية.
و�أ�شارت اللجنة �إلى �أن امل�ست�شفى ن�شرت خال�صة خرباته ــا املرتاكمة على
م ــدى الع�ش ــرين �سنـ ــة الأولى على �إن�شائها ,والتي مت خــاللها �إجراء ما يزيد
على  ٨٣٠٠عملي ــة زراع ــة قرني ــة ،وبن�سبة جناح مماثلة للن�سب الدولية،
عل ًم ًا ب�أن حوايل (ً )٥٦٦
مري�ضا يف حاجة لعمليــة زراعة قرنية م�سجلون على
قائمة االنتظار.
ولفتت اللجنة ال�صحية النـظر �إلى �أن م ــدة انتظار املري�ض للعملية حوايل
ثالثة �أ�شهر مقارنة بعدد ( )٣٠٠٠مري ــ�ض ,يف حني �أن مدة االنتظار يف كندا
وجنوب �أفريقيا فت�صل �إلى �أكرث من عامني».

خفض عدد المراجعين للعيادات

  
و�أ�ش ــار الدكت ــور �سط ــام لنج ــاوي �إلى الت ــو�سع يف العي ــادات اخلارج ــية
بامل�ست�شفى يف العام املا�ضي ,ويف نف�س الوقت بد�أت بت ــدريب الك ــادر الط ــبي
واملوظفني على نظام امللف الطبي الإلكتــروين ،وبالت ــايل ت ــم خف ــ�ض ع ــدد
املر�ضى املراجعني للعيادات جزئ ًيا وم�ؤق ـتًا ،الفتـ ـ ًا �إلى �أن العمل عاد بالطاقة
الكاملة للعيادات املو�سعة منذ انتهاء جتهيزاتها.
وحول ا�ستف�سارات بع�ض الأع�ضاء عن زيــادة العمليات الكربى ,وتناق�ص
حاالت التنومي بامل�ست�شفى� ،أو�ضح الدكتور لنــجاوي �أن امل�ستــ�شفى �أفــاد بـ ـ�أن
ال�سبب يعود �إلى �إجراء عمليات الي ــوم الواح ــد ملعظم احلاالت ،بح ــيث يغادر
املري�ض امل�ست�شفى يف نف�س اليوم ,وهذا مع ــروف لــدى كل الأطباء املمار�سني
للمهنة ،ومعمول به يف امل�ست�شفيات اجلامعية والع�سكــرية ،والتخ ــ�ص�صية
باململكة بهدف اال�ستفادة الق�صوى من عــدد ال ِأ�س ــرة خل ــدمة �أكرب عدد من
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مداوالت القبة

و�أ�شار الدكتور �سط ــام لنجــاوي �إلى �أن اللجنة ال�صحية قامت مبراجعة
القائمة البحثية املقدمة من امل�ستــ�شفى ،وات�ضح �أن الكثري منها ال متثل �أبحا ًثا
�أ�صيلة ,ومت ن�شرها يف دوري ــات �ضعي ــفة ،وغــري مدرجة يف قوائم الدوريات
املحكمة دولي ًا ,م�ؤكد ًا �أن اللجنة نبهت امل�ست�شفى �إلى ذلك؛ و�شددت على
�أهمية حتري اجلودة البحثية ,وتوجيه البح ـ ــث العلـ ــمي لتلب ــية االحتــياجات
ال�صحية للمملكة.
اللجنة الصحية تدرس مقترحًا بتحويل
المستشفى إلى مؤسسة عامة

وزاد الدكتور لنجاوي �أن امل�ست�شفى لي�ست امل�س�ؤولة عن امل�سح الوطني ,فقد
�أناط جمل�س الوزراء ذلك باملجلـ�س ال�صحي ال�سعودي ،وهو اجلهة امل�س�ؤولة
عن �إجراء امل�سوح جلميع الأمرا�ض يف اململكة ،ولي�س �أمرا�ض العيون فقط.
ونوه رئي�س اللجنة �إلى �أن اللجان الطبية يف امل�ست�شفى متنوعة وال تخت�ص
ب ـ�إدارة حمــددة مثل :جلــان الرتقــيات ،وحقوق املوظفني ،وحقوق املر�ضى،
وحتق ــيق امل�ضاعفــات والوفيــات ،واللجــنة التنفــيذية ،والتدريب واالبتعاث..
�إلخ ،وكثري منها م�ؤقــت ،وجتتـمع وقت احلاجــة فــقط.
م�شري ًا �إلى �أن ذلك معمول به يف كل امل�ست�شفيات عاملي ًا وحملي ًا .وه ــناك
عدد حمدود جد ًا من املمر�ضني ال�سعوديني يقدّر بن�سبة ( )%7,5من العاملني
يف جمال التمري�ض ,والإجن ــازات امل�سجل ــة حتت خدمات التمري�ض �أكرثها
ال ميت للتمري�ض ب�صلة .م�ضيف ًا يف ذات ال�سياق �أن امل�ست�شفى �أج ــابت ب�أن
�سعـودة وظائف التمري�ض ت�شكل مع�ضلة تواجهها كل القطاع ــات ال�صحية يف
اململكة� ,إال �أنها تتعاون مع كليات التمري�ض يف اجلامعات واملعاهد.
ولفت رئي�س اللجنة ال�صح ــية �إلى �أن ــه بالرغ ــم من دع ــم الــخريجني يف
جمال التمري�ض بالتدريب؛ و�إتاحة الفر�صة لهم ملوا�صلة الدرا�سة؛ والتوظيف
طوال العام �إال �أن وجود ال�سلم ال�صحي اجلديد املوحد يف جميع امل�ست�شفيات
احلكومية جعل املمر�ضني واملمر�ضات يف�ضلـون امل�ستــ�شفيات العامة واملراكز
ال�صحية؛ لأنهم يرون ذلك �أن�سب لهم من وجهة نظرهم وبنف�س املميزات.
و�أو�ضح لنجاوي �أن امل�ست�شفى �أفادت بـ ـ�أن �أغلــب الوظ ــائف التي ي�شـغلها
غري ال�سعوديني يف امل�ست�شفى؛ هي :ع ــمال مغ�سل ــة ،وعــمال م�سـتودع ،وناقل
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للمر�ضى ،وناق ــل للأدوي ــة ,وم�ساع ــدو ح�ضان ــة ،وم�ساعدون يف التخدير،
و�سكرتارية طبية .وهذه الوظائف ي�صع ــب �سعودتها يف م�ست�شفيات اململكة
قاطبة رغم اجلهود املتوا�صلة ال�ستق ــطاب الكوادر ال�سعودية للعمل بها؛ وال
تزال �سعة ق�سم الطوارئ �أقل من املطلوب� ،إذ �أن امل�ساحة املخ�ص�صة للق�سم
ال ت�ستوعب �أكرث من (ً )11
مري�ضا.
و�أ�ضاف :بالنظر �إلى �أن امل�ست�ش ــفى تخ�صــ�صي يف �أم ــرا�ض العيون ،ف�إن
امل�ست�شفى قد �أو�ضحت �أن عــدد الغ ــرف ك ــاف ال�ستيــعاب امل ــر�ضى يف هذا
التخ�ص�ص وعند احلاجة �ستتم زيــادة الغ ــرف ،م�شي ــر ًا �إلى �أن امل�ست ــ�شفى
التزاما كام ًال ب�أنظمة وزارة ال�صحة يف التعامل مع
قد �أكدت ب�أنها ملتزمة
ً
النفايات الطبية وحتت �إ�شراف مبا�شر من الوزارة.
وبالن�سبــة لتح ــديد مواع ــيد املر�ضى �أو�ض ــح الدكتــور لنجاوي �أنها تتم
�إلكرتون ًيا وباالت�صال املبا�شر باملر�ضى ,ويتم �إر�سال ر�ســالة للـمري�ض بذلك,
ونظ ًرا لأن التحقق من هذا الأمــر ي�ستــدعي االط ــالع على ملفــات املر�ضى،
واالت�صال املبا�شر بهم للتحقق مما يخرج عن نطاق عمل اللجنة ،فقد رفعت
اللجنة ال�صحية هذا الأمر لوزارة ال�صحة ،و�أُدرج �ضمن �أعمال جلنة التقييم
التي �شكلتها الوزارة للتحقق ،ومن ثم �إفادة اللجنة بالنتائج.
أبحاث المستشفى تم نشرها في
دوريات ضعيفة وغير مدرجة في
قوائم الدوريات المحكمة دوليًا

و�أك ــد رئي ــ�س اللجن ــة �أنه ال زالــت هنــاك ت�سا�ؤالت عن �أ�سباب ا�ستمرار
ا�ستقاالت الأطباء والعاملني بامل�ست�شفى وعــن دوافــع ذلك؟؛ م ــو�ضح ًا �أن
امل�ست�شفى افادت ب�أن انتقال الأطباء للعمل من جهــة طب ــية �إلى �أخ ــرى داخل
اململكة هو نهج مالحظ م�ؤخر ًا ,ومت نقا�ش �أ�سبابــه عدة مرات ،حيث لوحظ
ذلك ب�شكل وا�ضح يف القطاعات ال�صحية املختلفة باململكة ،حيث يتجه بع�ض
الأطباء للقطاع اخلا�ص؛ �أو برامج الت�شغيل الــذاتي طلب ًا للمميزات الإ�ضافية
التي ال توجد يف �سلم الكادر الوظيفي الطــبي اجل ــديد للم�ســت�شفيات التي
طبق عليها ,الذي �أدى �إلى جتميد رواتب وترقيات الأط ــباء ال�س ــعوديني و�إلغاء
البدالت املوجودة يف بع�ض القطاعات الأخرى م ــما �أث ــر على ج ــميع الأطباء
ال�سعوديني؛ مو�ضح ًا �أنه بالرغم من الأثر ال�ســلبي للكــادر ال�صحي اجلديد
على امل�ست�شفى فقد ان�ضم �ستة ع�شر طبي ــب عيــون �سعودي خالل ال�سنوات
الأربع املا�ضية ،كذلك ان�ضم عدد من املوظفني الإداريني للم�ست�شفى.
وحول املطالبة ب�إن�شاء �أربع م�ست�شفيات تخ ــ�ص�صية للعي ــون يف اململكة
والت�أكيد على وزارة ال�صحة بذلك ،قال رئي�س اللجنة ال�ص ــحية� :إن امل�ست�شفى
�أفادت ب�أن هذا االقرتاح مت رفع ــه ل ــوزارة ال�صح ــة للت ــو�سع يف اخلدمات
التخ�ص�صية للعيون ،وعالج املر�ضى يف خمتلف مناطق اململكة ،م�شري ًا �إلى
�أن جمل�س الوزراء �أقر �إن�شاء هيئة عامة للم�ست�شفيات التخ�ص�صية واملرجعية
لتلم�س االحتياج للتو�سع وتوف ــري اخل ــدمات املطلوبة ,ومن ثم مت �إدراج ذلك
�ضمن خدمات املدن الطبية اخلم�س املقرة يف مناطق اململكة املختلفة.

مـقــال

المستقبل الواعد في سياسة المملكة
�إن �سيا�سة قادة هذه البالد منذ ت�أ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز  -ط ّيب اهلل ثراه  -جعلتها يف مقدمة الدول امل�ؤثرة يف العامل
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا ،من خالل ال�سيا�سة التي انتهجتها على امل�ستويني الداخلي والدويل ،التي متثّل التوازن يف التعامل مع الق�ضايا
املختلفة املحلية والإقليمية والدولية ،يف نظرة ثاقبة للتعامل مع تلك املواقف بحكمة واتّزان.
وكانت الإجنازات تلو الإجنازات يف جميع مناحي احلياة و�أن�شطتها التعليمية والثقافية واالجتماعية؛ �إذ �أ�سهمت ب�شكل ملحوظ
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف اململكة ،و�إيجاد بيئة تنموية متوازنة يف مناطق اململكة املختلفة ،وحقّقت للمواطن رفاهية العي�ش
ّ
م�صاف الدول املتقدمة ح�ضاري ًا وثقافي ًا على م�ستوى العامل.
الكرمي ،وامل�ستوى احل�ضاري املن�شود ،وو�ضعت اململكة يف
وتتم ّيز املدة احلالية من عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -بالعناية الفائقة بال�سيا�سة
الداخلية ،واهتماماته مبعاناة املواطنني؛ لذلك جاءت جميع قراراته و�سيا�ساته يف م�صلحة الوطن واملواطن ،ومن �أه ّمها الإ�سكان؛
�إذ قال حفظه اهلل« :وبالن�سبة للإ�سكان ف�إننا عازمون بحول اهلل وقوته على و�ضع احللول العملية العاجلة التي تكفل توفري ال�سكن
املالئم للمواطن» .كما �أكّد –�أ ّيده اهلل– يف �سيا�سته الداخلية الثوابت الإ�سالمية اخلال�صة ،التي قامت عليها اململكة منذ ت�أ�سي�سها
على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه -فقال -حفظه اهلل« :-لقد � ّأ�س�س امللك عبدالعزيز -رحمه
هدي من التم�سك بال�شرع احلنيف ،واتّباع �سنة خري املر�سلني
اهلل -و�أبناء هذه البالد دعائم هذه الدولة ،وحقّقوا وحدتها على ٍ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وخالل العقود التي تلت مرحلة الت�أ�سي�س �إلى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
رحمه اهلل -ودولتكم  -وهلل احلمد واملنة -ت�سري على خطى النمو والتطور بكلّ ثبات ،مع التم�سك بعقيدتها ال�صافية ،واملحافظةعلى �أ�صالة هذا املجتمع وثوابته».
وكان من �أولى اهتماماته –حفظه اهلل -ال�شباب؛ �إذ ّ
مت ا�ستقطابهم لتوليّ قيادة الدولة .كما �أو�ضح يف كلمته -حفظه اهلل-
تل ّم�س احتياجات ال�شباب ،ودرا�سة �أحوالهم من كثب ،والرغبة الأكيدة يف حت�سني �أحوالهم العلمية والتعليمية من خالل دعم
م�سريتهم واال�ستثمار فيهم من خالل دعم التعليم مب�ستوياته كافة ،ومالحقة الثورة التقنية يف جمال املعلومات واالت�صاالت،
وحتقيق تنمية ب�شرية متوازنة ،ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والت�أهيل لتلبية متطلبات االقت�صاد الوطني با�ستغالل اخلري
الذي �أوجدته عائدات الرثوة النفطية ،حتى �إن الإ�سرتاتيجية احلالية ل�سيا�سة احلكومة هي ال�سعي �إلى جعل املوارد الب�شرية
ً
تناف�سية ،والهدف منها ا�ستغالل املوارد املتاحة بكفاءة عالية ُتن َّمى
ال�سعودية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �إك�ساب االقت�صاد ال�سعودي ميز ًة
وحت�سنه دعم ًا لأجيالنا املقبلة.
من خاللها البدائل التي ت�ضمن اال�ستمرارية لنمو اقت�صادنا
ّ
كما �شمل اهتمامه �-أ ّيده اهلل -حقوق املواطن يف مناحي احلياة ً
كافة ،وبرز ذلك جلي ًا من خالل كلماته ال�سامية والوا�ضحة
ب�ضرورة االهتمام بالوطن واملواطن ،ومن خالل توجيهاته الوزراء والأمراء بالعمل على رعاية م�صالح املواطنني ،وجعل ذلك من
�أولويات �أعمالهم ،وكذلك احلفاظ على املنجزات واملكت�سبات ،واال�ستمرار يف م�سرية التنمية ،اللذان يتطلّبان الإخال�ص 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
الأر�ض باخلري ،والنهو�ض باخلطط والآليات والأنظمة والت�شريعات الإ�صالحية ح�سب املخططات التي ر�سمتها الدولة ،وتغليب
م�صلحة الوطن فوق كلّ م�صلحة ،وينبغي كذلك علينا جميع ًا �أن نعمل على حماية مقدّ رات الوطن ،و�أن نوا�صل العمل بكلّ جهد
للرقي بهذا الوطن ،وحماية مكت�سباته ،واحلفاظ على �أمنه؛ لأن �أمن الوطن �أ�صبح هاج�س ًا يومي ًا لقادتنا بف�ضل اهلل ،ثم
ومثابرة
ّ
بف�ضل اخلطط املحكمة التي ُو�ضعت و ُتو�ضع الآن؛ فقد قال والدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل � « :-إن الأمن نعمة عظيمة ،وهو الأ�سا�س يف رخاء ال�شعوب وا�ستقرارها ،وعلى الدوام �أظهر املواطن ال�سعودي ا�ست�شعار ًا كبري ًا
للم�س�ؤولية ،و�شكّل مع قيادته وحكومته �سد ًا منيع ًا �أمام احلاقدين والطامعني ،و�أف�شل  -بعد توفيق اهلل -الكثري من املخططات التي
ت�ستهدف الوطن يف �شبابه ومقدراته .ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكلّ من يقيم على �أر�ضنا� :إن الأمن م�س�ؤولية اجلميع ،ولن ن�سمح لأحد
�أن يعبث ب�أمننا وا�ستقرارنا».
لقد ركّز -حفظه اهلل -على �أهم �شيء ،الذي من خالله تتدفق ينابيع احلياة� ،أال وهو الأمن ،الذي من خالله ن�ستطيع �أن نبني
ونعمل ،ونن ّوع م�صادر الدخل ،ونرفع م�ستوى املعي�شة للمواطنني ،ونعزّ ز العالقات االقت�صادية مع الآخرين ،والق�ضاء على البطالة
ً
إ�ضافة �إلى عدد �آخر من الق�ضايا ،التي تن�سجم مع الر�ؤية الوا�ضحة للتنمية والتطوير ،وهذا الأمر ال يتحقّق ب�شكل حقيقي
والفقر� ،
من دون �أمن يعزّ زه ويحميه .كما �أعطى -حفظه اهلل� -إ�شارة االهتمام بالعمل والتطوير والبناء ب�إر�ساء قواعد الإدارة احلكومية
ال�سليمة ،وبناء امل�ؤ�س�سات التنظيمية واملالية والإدارية واملرافق والدوائر احلكومية التي تتولى الإ�شراف على تنفيذ م�شروعات
التنمية بروح امل�س�ؤولية.
ويف �إطار هذه الكلمة املهمة البد من الوقوف بكلّ �شفافية و�صدق �أمام الر�ؤية الهادفة التي ت�سري عليها قيادتنا الر�شيدة نحو
الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي والإداري ،التي بد�أها خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -منذ �أن
تولّى احلكم؛ فبتوجيهاته احلكيمة زاد �شعور املواطن مبكانته ،واطم�أنّ على م�ستقبله املن�شود؛ �إذ قال �أ ّيده اهلل « :لقد و�ضعت ن�صب
مت�سك ًا بال�شريعة الإ�سالمية الغراء،
عيني موا�صلة العمل على الأ�س�س الثابتة التي قامت عليها هذه البالد املباركة منذ توحيدها؛ ّ
وحفاظ ًا على وحدة البالد وتثبيت �أمنها وا�ستقرارها ،وعم ًال على موا�صلة البناء و�إكمال ما � ّأ�س�سه من �سبقونا من ملوك هذه البالد
رحمهم اهلل ،وذلك بال�سعي املتوا�صل نحو التنمية ال�شاملة املتكاملة واملتوازنة يف مناطق اململكة ً
كافة ،والعدالة جلميع املواطنني،
و�إتاحة املجال لهم لتحقيق تطلعاتهم و�أمانيهم امل�شروعة يف �إطار نظم الدولة و�إجراءاتها».
�إن ما �أجريتموه -والدنا خادم احلرمني ال�شريفني -من تعديالت يف املنا�صب العليا والإدارية كان عنوان ًا للإ�صالح واال�ستقرار؛ بهدف
�إحداث التوازن بني التغيري و�ضمان اال�ستقرار يف الوقت ذاته ،وهذا الأمر يدلّ على ُبعد نظركم وا�ست�شرافكم م�ستقب ًال زاهر ًا لبلدنا.
ن�س�أل اهلل �أن يدمي الرخاء والطم�أنينة يف بالدنا ،و�أن يحفظ قادتنا ووالة �أمورنا؛ �إنه و ّ
يل ذلك ،والقادر عليه.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الشورى يؤكد
ضرورة بناء نظام
إلكتروني يمنع دخول
أ .محمد المطيري

الحجاج غير النظاميـين

رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

�أكد جملـــ�س ال�شـــورى �ضرورة �أن تقــوم وزارة احلج ببناء نظام
�إلكرتوين مينع دخول احلجاج غري النظـــاميـني وو�ســـائط النــقل
غري النظامية بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص.
وطالب املجل�س يف قــراره الــذي �أ�صــــدره يف جـــل�سته العــــادية
الثانية ع�شرة لل�سنــــة الثالـــثة من الـدورة ال�ساد�سة التي عقدها
يوم االثنني 1436/4/20هـ ،برئا�ســة معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمـــني اجلــفري ،وزارة احلــج مبراجعة الو�ضع
التنظيمي ملكاتب �ش�ؤون احلج؛ للمحافظـــة عـــلى حقـــوق جمـــيع
الأطراف املتعاقدة مع هذه املكاتب يف �أن�شطتها الت�شغيلية.
ودعا املجل�س وزارة احلــج �إلى اعتماد بند م�ستقل يف ميزانيتها
خـــا�ص بربامـــج التوظـــيف املو�ســـمي ،وامل�ســـارعـــة يف حتـــديث
الأنظمة واللوائح املتعلقة بخدمــات احلجـــــاج واملعتـــمرين ،كـــما
طالبها بالتو�سع يف �إن�شـاء م�سارات للم�شاة بني امل�شاعر املقد�سة،
ومنع اختالط حركــــة امل�شـــاة باملركـــبات ،وتزويد هذه امل�سارات
باخلدمات الالزمة.

التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين
المشاعر ومنع اختالط حركتهم بالمركبات
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كما �أكــد املجل�س على قــراره ال�ســابق الـــذي ينـــ�ص عــــلى :
الإ�ســـراع يف تطبــيق م�شروع امل�ســـار الإلكـرتوين اخلا�ص بخدمات
حجاج اخلارج.
وكان املجلــ�س قـــد ا�ستمـــع لوجهـــة نظر جلنة احلج والإ�سكان
واخلدمـــات ،بــ�شــ�أن ملحـــوظات الأعـــ�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنـــوي لوزارة احلــج للعــام املايل 1434/1433هـ  ،تالها رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ حممد بن داخــل املطريي حيــث �أو�ضح �أن اللجنة
حثت وزارة احلج على الإ�سراع يف مراجـــعة وحتــديث الأنظـــمة
التي ت�شرف على تطبيقها؛ حيــث �إن بع�ضها قـــدمي جـــدً ا ،ومــ�ضى
عليه عدة عقود دون مراجعة �أو حتديث.

مداوالت القبة

وفيما يت�صل بت�سهيل �إجــراءات و�صـول احلجاج ،قال املطريي� :إن اللجنة
ر�أت الت�أكي ــد عـلى الب ــند (�أو ًال) من ق ــرار املج ــل�س ذي الـ ــرقم ()70/138
والتاريـ ــخ 1432/1/28هـ املت�ضمـ ــن« :الإ�س ــراع يف تط ــبيق م�ش ــروع املــ�سار
الإلكرتوين اخلا�ص بخدمات حجاج اخلارج».
و�أو�ض ــح رئي ــ�س اللجن ــة �أن بعثات احلج قد مت تعديل ا�سمها �إلى (مكاتب
�ش�ؤون احلج) ،و�أناطت بها دولهــا م�س�ؤولي ــة الإعــداد واملتابعــة ل�ش�ؤون حجاج
بالدهم ،ويقوم م�س�ؤولو وزارة احلج باالجتماع مع وفود بعثات احلج الر�سمية
املمثلة لدولهم ،والنقا�ش معهم ب�شكل مف�صل ودقيق لكافة عنا�صر اخلدمات
املقدمة حلجاج بلدانهم خالل مو�س ــم احل ــج ،م�ضيف ًا �أن هذه املكاتب تتولى
مهام ت�شغيلية باحلج؛ مثل :ال�سكن ،والإعا�شة بالإ�ض ــافة �إلى �إب ــرام الع ــقود
ولي�س لها �أي مركز قانوين� ،أو تنظيم يحمي حقوق الأطراف املتعاقدة.
المطيري :مكاتب شؤون الحج
بال مركز قانوني أو تنظيم يحمي
حقوق األطراف المتعاقدة

و�أكد املطريي �أن تو�صية اللجنــة تعك ــ�س املعالـجة النظامية لهذه الق�ضية،
ولي�س من ال�ضروري وجود االرتباط الإداري لهـذه املكاتب بوزارة احلج ،لتتم

مراجعة �أدائها واقــرتاح ما ت ــراه الوزارة من �شروط للتعامل معها ،م�شري ًا
�إلى �أن التو�صية تدعو �إلى املحافظ ــة على حق ــوق جمــيع الأطراف املتعاقدة
مع هذه املكاتب يف �أن�شطتها الت�شغيـلية ذات ال�صــلة بخدمة احلـ ــجاج؛ من
خالل ا�شرتاط �ضوابط وا�ضحة يف عــمل هذه املكاتب �إذا رغبت يف ممار�سة
ن�شاطها الذي يخ�ضع لإ�شراف الوزارة.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن برن ــامج نق ــل احلجــاج يحـظى باالهتمام من
وزارة احلج ،وي�شهد تو�س ًعا يف تطبيق النقل بوا�سطـة قط ــار املـ�شاعر ،وهناك
اجتماعات تن�سيقية م�ستمرة به ــذا اخل ــ�صو�ص ،مـ ـ�ؤكد ًا ا�ستــمرار اللجنة يف
متابعة املو�ضوع يف التقارير القادمة لوزارة احلج.
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 17عامًا على رئاسة
األرصاد وحماية البيئة00
والمملكة ما تزال في
مراكز متأخرة في
د .عطااهلل بن أحمد أبو حسن
نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

القانون البيئي الدولي

�أجـــمع عــدد مـــن �أعـــ�ضاء جمل�س ال�شورى على �أهمية �أن تقوم
الرئا�سة العامة للأر�صــاد وحمايـــة البيئـــة بدور �أكرب يف حماية
البيئة ,والتوعية البيئيــة ,و�أكدوا �ضرورة وجود �أنظمة حمطات
الر�صد البيئي الثابتـــة ذات الكفـــاءات العامليـة يف املدن ،وطالب
بع�ض الأع�ضاء ب�إن�شاء وزارة للبيئة.
جاء ذلك خالل مناق�شـــة جمـــل�س ال�شورى يف جل�سته العادية
ال�سابعة ع�شرة لل�سنة الثالثة من الـــدورة ال�ساد�ســـة ،التي عـقدها
يوم الثالثاء 1436/5/5هـ ،برئا�ســة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيــم �آل ال�شيـخ ،تقرير جلنة
املياه والزراعة والبيئة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة للعام املايل 1435/1434هـ ،الــذي تـاله
نائب رئي�س اللجنة الدكتور عطااهلل بن �أحمد �أبو ح�سن.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة؛ �أكد �أحد الأع�ضاء �أهمية
�أن تقوم الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة بدور �أكرث حيوية وعطا ًء
وفاعلي ًة ،م�شري ًا �إلى �أن املدن ال�سعودية ال تزال تعاين من بيئة غري �صحية
وغري �سليمة.
المدن السعودية ال تزال تعاني
من بيئة غير صحية وغير سليمة

ولفت النظر �إلى �أن امل�صانع بكل �أنواعها متناثرة يف املدن؛ �إ�ضافة �إلى
ال�سيارات التي ال تلتزم باملوا�صفات املرورية ،فالعوادم التي تخرج منها تفرز
بيئة غري �سليمة ،مما ت�سبب يف زيادة الأ�ضرار البيئية ،والأمرا�ض ال�صدرية,
والربو ،والأمرا�ض الأخرى.
24

ال�شورى  -العـدد  - 163جمادى الأول 1436هـ  /مار�س 2015م

و�أ�ضاف الع�ضو� :إن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة مل تفعل �شي ًئا
جتاه ذلك؛ ف�أنظمة الر�صد العاملية مل تكتمل ،ورادارات ا�ست�شعار الطق�س
املتطورة مل ت�ؤمن ،ومل تربط �آل ًيا مبراكز الرقابة الفعلية املوجودة يف املدن.
م�شري ًا �إلى �أن اململ ــكة حت ــتل مراك ــز مت�أخرة يف القانون البيئي على م�ستوى
ـاما على �إن�ش ــاء الرئا�س ــة
العامل ,على الرغم من م�ضي �أكرث من ( )17ع ـ ً
العامة للأر�صاد وحماية البيئة.
ونبه ع�ضو �آخر �إلى عدم وجود عمل جدي للتعاون بني الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة مع البلديات والدفاع املدين ،ووزارة التجارة ،ووزارة
املياه ،م�ؤكد ًا احلاجة �إلى مثل هذا التعاون لإيجاد حل جذري مل�شكلة وجود
امل�صانع الع�شوائية يف املدن.
من جهته �أكد �أحد الأع�ض ــاء �أهمية وجود �أنظمة حمطات الر�صد البيئي
الثابتة يف املدن ذات الك ــفاءات العاملي ــة ،وربطها مبراكز التحكم� ،أ�سو ًة مبا
هو معمول به عاملي ًا.

مداوالت القبة

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التقدم الكبري الذي حققته اململكة يف الأداء البيئي
يف التقرير الأخري ال يعود بال�ضرورة �إلى حت�سن حقيقي يف الأداء البيئي،
بقدر ما قد يرجع �إلى ا�ستبعاد بع�ض املتغريات التي كانت ت�ؤثر �سل ًبا على �أداء
اململكة يف املجال البيئي ،مثل :م�ؤ�شر ا�ستدامة الغابات بالنظر �إلى طبيعة
اململكة �شبه ال�صحراوية.
ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أننا ما زلنا يف بداية الطريق بالن�سبة للأداء البيئي،
وما زال ينتظرنا الكثري من اجلهود ملوا�صلة ال�صعود يف �سلم ترتيب الدول
مبا يليق مبكانة اململكة الدينية ،والعلمية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية.
واعترب �آخر �أن ثمة وقفات وت�سا�ؤالت حول �إجابات مندوبي الرئا�سة على
ت�سا�ؤالت �أع�ضاء جلنة املياه والزراعة والبيئة ,فاملندوبون يقولون “توقفت
م�شروعات كثرية؛ لأنها فرتة انتقال بني رئا�ستني” ,وهنا ت�ساءل الع�ضو عن
العمل امل�ؤ�س�سي يف الرئا�سة .و�أ�شار �إلى �إفادة املندوبني ب�أن عدد الأخ�صائيني
البيئيني يف �أرامكو �أكرث من املوجودين يف الرئا�سة ،وهنا عاد الع�ضو للت�سا�ؤل
عن عدم ا�ستفادة الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة من جتربة
و�إمكانات �شركة �أرامكو.
اقتراح بدمج جميع الجهات المعنية
بالبيئة في وزارة

كما �أ�ش ــار الع�ضــو �إلى ما قال ــه املــندوبون :ب�أن الرئا�سة و�ضعت مقايي�س
ومعايري مل ت�ستطع تطبيقها على جهات مثل �أرامكو ،وقال ع�ضو املجل�س� :أال
يدل هذا على ال�ضعف ال�شديد الذي تعاين منه الرئا�سة يف �أداء عملها؟.
واقرتح الع�ضو دمج جميع اجلهــات املعنيــة بالبيئ ــة يف جهاز واحد على
م�ستوى وزارة ،و�إعطــاء هذه ال ــوزارة كام ــل ال�صــالحيات للق ــيام مبهامها
توحيدً ا للجهود ،وتالف ًيا لالزدواجية يف العمل.
كما اقرتح الع�ضو تفعــيل الفق ــرة راب ًعا م ــن ق ــرار جم ــل�س ال�شــورى رقم
( )37/37وتاريخ 1432/7/3هـ ،والتي تن ــ�ص على مراجع ــة النظ ــام العام
للبيئة والئحته التنفيذية على �ضوء امل�ست ــجدات� ،إ�ضافـة �إلى بذل املزيد من
اجلهود يف �سبيل �إجــراء الدرا�س ــات البيئي ــة املتعمق ــة التي ت�شخ�ص الواقع،
وت�ست�شرف امل�ستقبل ،وتقدم العالج للم�شكالت البيئية.
وطــالب عــ�ضو �آخ ــر ب�أن تن ــظم الرئا�س ــة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
حمالت التوعية البيئية؛ بهدف زيادة وعي املر�أة بالقــ�ضايا البيئي ــة ،وتفــعيل
دورها يف املحافظة على البيئــة ،وحمايتها من التلــوث وا�ستدامت ــها ،وذلك
�إميا ًنا منها بالدور املحــوري الذي تقــوم به املر�أة يف �إعداد وت�أهيل الأجيال
القادمــة؛ لبنــاء االجتاه ــات الإيج ــابية ،وت�شـكيل ال�سلوك البيئي الإيجابي
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لديـهم ،ما ي�سهــم يف دع ــم القــيم البيئية ،وتعزيز انت�شاره ــا ،م�ؤك ــد ًا �أهمية
تكري�س جميع املوارد والإمكانات للت�صدي للم�شك ــالت البيئ ــية التي تتزايد
مع تزايد �أن�شطتنا وتطور ح�ضارتنا؛ مبين ًا يف ذات ال�سياق �أن املر�أة عن�صر
�أ�سا�س يف املجتمع ،وعن�صر �أ�سـ ــا�س وفاع ــل يف الق�ضايا البيئية ،و�إ�شراكها
يف العم ــل البي ــئي ج ــزء ال يتجــز�أ من احلل؛ ال�ست ـ ــدامة جمتمعاتنا بيئ ًيا،
واقت�صاد ًيا ،واجتماع ًيا.
و�أيد �أحد الأع�ضاء �ضرورة و�ضع ا�ست ــراتيجية وط ــنية للتعليم البيئي،
م�شري ًا �إلى �أن ذلك جانب حيوي مهم جدًا ،مف ــقود يف تعل ــيمنا ،وثقافتنا،
وحياتنا العلمية ،فالإعالم والتعليم جناحا طائر مع ــريف وثقايف ال يحلق
ب�أحدهما دون الآخر ،والتقرير �أغفـ ــل ذلك ،رغم �أنه كـ ــان جدي ًرا بتو�صية
من قبل اللجنة.
واعترب ع�ضو �آخر �أن الأمرا�ض والأوبئة التي تف�شت يف ال�سنوات الأخرية
يف اململكة ،مل ت�أت من فراغ ،م�شري ًا �إلى �أن الإهمال البيئي �إعالم ًيا ،وتعليم ًيا،
وتنظيم ًيا وراء ظهور بع�ض تلك الأوبئة �أو تفاقمها ،وقد كانت الظروف البيئية
يف اململكة مناخ ًيا و�سكان ًيا �أجدر من �أي دولـة �أخرى برفع احلماية البيئية ،بل
بتحويل الرئا�سة �إلى وزارة �شاملة للبيئ ــة ،تُنهي �أ�شكال االزدواج ،و�ضرورات
التن�سيق بني تلك اجلهات.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن الرئ ــا�سة تت ـ ـ�أخر يف توفري معلـ ــومات الط ـ ــق�س
للمملكة ،معترب ًا �أن الهواة يقومون بتوفري معلومات ذات موثوقية عالية جدً ا،
ومفيدة يف ر�صد كثري من الظواهر املناخية واجلوي ــة ،قبل بيانات الرئ ــا�سة
املت�أخرة عن بيانات الهواة الذين ال ميتلكون ما متتلكه الرئا�سة من �إمكانات.
بيانات الرئاسة متأخرة عن الهواة الذين
ال يمتلكون ما تمتلكه من إمكانات

وتابع ع�ضو �آخــر �أن البيــانات التف�صيليـة للمناخ دائ ًما ما تكون �ضرورية
لكث ٍري من برامج املحاكاة التي تطــبق �س ــواء يف �أعــمال الت�ص ــميم البــيئي� ،أو
�أعمال الطاقة املتجددة ،كمعرفة الرياح والإ�شعاع ال�شم�سي ،ودرجة احلرارة
ب�شكل تف�صيلي ،م�ضيف ًا �أننا ال جن ــد يف �أي موقع من م ــواقع الرئا�سـ ــة �أي
معلومات عن ال�سنة املثالية (النموذجي ــة) لبيان ــات الطق�س وبيانات املناخ.
مطالب ًا يف ذات ال�سياق اللجنة ب�أن تو�صي الرئا�سـ ــة بتوفي ــر ه ــذه البيــانات
ل�ضرورتها؛ لأن اململكـ ــة على عت ــبة الدخول �إلى الع ــمل يف نطاق الطاقات
املتجددة وتوليدها ،وكــذلك يف التحــ�سني البيئي للبيئــة العمرانية لتتواءم مع
البيئة املناخية ،وتقلل ا�ستهالك الطاقة وتوفري موارد الطاقة غري املتجددة.
26

ال�شورى  -العـدد  - 163جمادى الأول 1436هـ  /مار�س 2015م

ور�أى �آخر �أن الرئا�س ــة العامــة للأر�صاد وحماي ــة البيئـة ال حتدث �أث ًرا،
فنحن ال نعرف �أين هي املخرج ــات املرتتب ــة على هذه املدخالت التي تقــوم
بها ،فـ�ضلاً عــن الأثــر الــذي حتدثـه ،واملجتمع رمبا يعرف دور الرئا�سة فيما
يتعلق بالأر�صاد والتنب�ؤ بنزول الأمطار فقط.
و�أ�ضاف �أح ــد الأع�ض ــاء �أن ه ــناك من ــ�شط رئي�س ي�شكــل ما ال يقل عن
ن�صف العمل البيئي ،وهو اجلزء املتعلق بال�صحة وال�سالمــة البيئ ــية ،قائ ًال:
�إن الرئا�سة العامة للأر�صــاد وح ــماية البي ــئة اكت ــفت ب�إيكال هذا �إلى جهة
ما ،ونحن نفتقد �أعما ًال رئي�سة متعلقة بال�صحة وال�س ــالمة البيئية ،وال�صحة
املهنية ،كما ال جند �أث ًرا للبعد االقت�صادي ،رغــم �أنه �أ�صبح من ثمار االهتمام
بالبيئة ،مطــالب ًا بتكلـيف جهـة علميـة حمايـدة ،لتقييم �أداء الرئا�سة ،ومعرفة
�أ�سباب عدم حتقيقها لأهدافها املن�شودة ،والأثر املطلوب منها.
والح ـ ــظ �آخــر �أن الرئ ــا�س ــة العام ــة للأر�صــاد وحم ــاية البيئ ــة ل ــم تبد
وا�ضحا ب�ش�أن ت�أهيل وتدريب من�سوبيها ،م�ضيف ًا
اهتماما
من خالل تقريرها
ً
ً
�أن الرئا�سة مل ت�ستطع حتقيق امل�ستهدف من �أعداد املبتعثني الذي ــن ال يزيد
عددهم على ع�شــرة موظ ـ ــفني خــالل ال�سنوات الأربع من اخلطة التا�سع ــة،
كما �أنها مل تر�صد �س ــوى مبلغ ( )3.5مليون ريـال للت�أهيل والتدريب ،وترغب
يف زيادة هذا البند لي�صل �إلى ( )8.5مليون ريـال ،ويف كلتا احلالتني فهذه
املبالغ ال تكفي لتحقيق النمو املهني للعاملني بالرئا�سة.
ويف نهاية املناقــ�شة وافــق املجــل�س على منــح جلنة املياه والزراعة والبيئة
مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما ط ــرحه الأع ــ�ضاء من �آراء ومقرتحات والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.
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مطالبة هيئة الرقابة
والتحقيق بسرعة
االنتهاء من دراسة
مشروع نظام مكافحة
د .ناصر بن راجح الشهراني
رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

إساءة استخدام السلطة

دعا جملــــ�س ال�شـــورى هيئــــة الرقـــابة والتحقـــيق بالتن�سيق
مع اجلهات املعنيـة �إلى �سرعـــة االنتهاء من درا�ســة م�شــروع نظام
مكافحة �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.
و�شدد املجل�س على �أهميـــة تعزيـــز الهيئــة دورها الرقابي؛ من
خالل تكثيف التن�سيق والتعاون مع وحدات املتابعة يف الأجهزة
احلكومية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وطــــالب املجلـــ�س الـــوزارات ،وامل�ؤ�س�ســـات ،والهيئات احلكومية
امل�شمولــــة برقابـــة الهيئـــة بالـــرد على ملحوظات وا�ستف�سارات
�شــهرا من تاريــخ تلقي اجلهة
الهيـــئة يف مـــدة زمنيـــة ال تتجاوز ً
طلب الهيئة.
طالب الجهات الحكومية بالرد على
استفسارات الهيئة خالل شهر

جاء ذلك يف القـــرار الذي �أ�صـــدره املجلـــ�س خـــالل جل�ســــته
العادية اخلام�سة ع�شرة لل�سنة الثالثة من الـدورة ال�ساد�سة التي
عقدها يوم الثالثـــاء املوافـــق 1436/4/28هـ ،برئا�ســة معـــايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري.
وطــــالب املجلــ�س يف قــــراره بتعــــزيز بنود ميزانيــــة هيــــئة
الرقابــــة والتحــــقيق ،ودعمــــها بالكــــوادر الالزمــــة؛ لتمكينها
من القيام باملهام املوكلة �إليها.
كما طــــالب املجلــــ�س بعد �أن ا�ستمــــع لوجهــــة نظــــر جلنــــة
حقوق الإن�سان والهيـــئات الرقابيــــة ،ب�ش�أن ملحــــوظات الأع�ضاء
و�آرائهم ،جتاه التقرير ال�سنــــوي لهيئــة الرقابة والتحقيق للعام
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املــــايل 1435/1434هـ التي تــــالهـا رئيــــ�س اللجــــنة الدكــــتور
نا�صر ال�شهراين؛ الهيئة بتعزيز دورهـا الرقابي؛ من خالل تكثيف
التن�سيق والتعاون مع وحدات املتابعــــة يف الأجهزة احلكومية،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أو�ضحت اللجنة يف �سياق وجهة نظرها �أن تعرث امل�شروعات احلكومية
حمل اهتمام جمل�س ال�شورى ،فقد �صدر عن املجل�س العديد من القرارات
يف هذا ال�ش�أن؛ وذلك عند مناق�شة تقارير هيئة الرقابة والتحقيق ،ومن
ذلك القرار رقم ( )63/80وتاريخ 1433/1/2هـ ،والقرار رقم ()80/205
وتاريخ 1432/2/25هـ ،والقرار رقم( )69/151وتاريخ 1435/2/27هـ،
م�ضيف ًا �أن هذه القرارات �شملت مطالبة الهيئة بت�ضمني تقاريرها تف�صي ًال
للم�شروعات املت�أخرة واملتعرثة واجلهات التابعة لها ،و�أن تقوم الهيئة يف
تقاريرها القادمة بتحديد م�س�ؤوليات اجلهة �صاحبة امل�شروع وامل�شرفة عليه،
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و�أ�سباب التعرث ،وكيفية معاجلته ،ودرا�سة �إن�شاء هيئة م�ستقلة تكون معنية
بالإ�شراف على امل�شروعات احلكومية ومتابعة تنفيذها ،م�ؤكد ًا �أن اللجنة
�ستعمل على موا�صلة بحث هذا املو�ضوع ،واقرتاح ما يلزم من تو�صيات يف
التقارير القادمة.
د.الشهراني :الهيئة تحتاج لدعمها
بوظائف رقابية وإدارية

وب�ش�أن حاجة الهيئة �إلى منحها مزايا مناف�سة حتى تتمكن من ا�ستقطاب
الكوادر الوطنية امل�ؤهلة� ،أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن �إحدى ال�صعوبات التي
تواجهها الهيئة؛ هي احلاجة لدعمها بوظائف رقابية ،و�إدارية لتغطية
االحتياج ،وبخا�صة مع تعدد امل�صالح احلكومية يف �أنحاء اململكة ،ويف �ضوء
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )34وتاريخ 1434/1/26هـ ،املت�ضمن نقل
اخت�صا�ص املراجعة امليدانية من وزارة اخلدمة املدنية �إلى هيئة الرقابة
والتحقيق.
وبخ�صو�ص مقرتح الت�أكيد على قرار املجل�س رقم( )44/95وتاريخ
1433/7/20هـ ،واملتعلق بتطوير الربامج والآليات التي تنفذها؛ بينَّ رئي�س

اللجنة �أن الهيئة �أوردت يف الباب الثاين من التقرير ما �أجنزته يف جمال
الرقابة ،الفت ًا النظر �إلى �أن وكالة الهيئة ل�ش�ؤون الرقابة تقوم بو�ضع جمموعة
من اخلطط والربامج الرقابية؛ وذلك للت�أكد من �أداء اجلهات احلكومية،
والك�شف عن �أوجه الق�صور.
و�أ�ضاف� :إن الهيئة تدر�س �آداء الأجهزة احلكومية ,ومن ثم رفع
نتائج الدرا�سة للمقام ال�سامي وما تقرتحه الهيئة ب�ش�أن ما مت ر�صده من
ملحوظات ،كما تتولى وكالة الهيئة ل�ش�ؤون التحقيق ،التحقيق فيما يتم ك�شفه
من خمالفات .م�شري ًا �إلى �أن عدد الربامج التي �أوردتها الهيئة يف تقريرها
بلغ ( )43برناجم ًا.
واتفق رئي�س اللجنة مع �أهمية املطالبة بالإ�سراع لإ�صدار �أنظمة �أخرى،
مثل نظام حماية املال العام ،ونظام ت�أديب املوظفني ،ونظام هيئة الرقابة
والتحقيق ،مو�ضح ًا �أن النظام اجلزائي لالعتداء على املال العام ُيدر�س
حال ًيا يف جمل�س ال�شورى ،و�ستعمل اللجنة على متابعة ما ي�ستجد يف
م�شروعات الأنظمة الأخرى ،واقرتاح ما يلزم من تو�صيات ب�ش�أنها يف تقارير
اللجنة القادمة.
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وب�ش�أن مقرتح الت�أكيد على �ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بتفعيل دور
�إدارة املتابعة؛ قال الدكتور نا�صر ال�شهراين� :إن اللجنة تتفق مع هذا املقرتح
يف �أهمية دور �إدارات املتابعة يف الأجهزة احلكومية ،وقد �سبق �أن �صدر
قرار جمل�س ال�شورى رقم( )44/55وتاريخ 1426/10/12هـ ،والذي يق�ضي
بتفعيل دور وحدات املتابعة يف عموم الأجهزة احلكومية.
وزاد ال�شهراين �أن الهيئة اجتمعت بعدد من مديري �إدارات املتابعة
يف بع�ض الأجهزة احلكومية؛ للوقوف على �أ�سباب عدم تفعيل دور �إدارات
املتابعة على النحو امل�أمول ،م�ؤكد ًا �أن الهيئة رفعت بالعديد من املقرتحات
للمقام ال�سامي الكرمي مبوجب كتابها رقم ( )4590وتاريخ 1435/4/5هـ.
وفيما يتعلق ب�أهمية التن�سيق بني الهيئة ووحدات املراجعة الداخلية؛
�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اخت�صا�ص الرقابة املالية الذي كانت تبا�شره هيئة
الرقابة والتحقيق قد ُنقل �إلى ديوان املراقبة العامة ،وذلك مبوجب الفقرة
(�سابع ًا) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )1وتاريخ1433/1/3هـ.
م�ضيف ًا يف ذات ال�سياق �أن قرار جمل�س الوزراء رقم ( )129وتاريخ
1428/4/6هـ ،القا�ضي باملوافقة على الالئحة املوحدة لوحدات املراجعة
الداخلية يف الأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة ،قد كلف ديوان املراقبة
العامة مبتابعة �إن�شاء وحدات املراجعة الداخلية وتفعيل دورها يف الأجهزة
امل�شمولة برقابة ديوان املراقبة العامة.
وب�ش�أن ق ّلة الوظائف الن�سائية ،لفت رئي�س اللجنة النظر �إلى �أن جمموع
الوظائف الن�سائية يف الهيئة يبلغ  216وظيفة ،وقد كان هناك خط�أ مطبعي ًا
يف تقرير الهيئة الذي �أ�شار �إلى �أن عدد الوظائف  136وظيفة فقط ،وقد مت
تعديله من ِقبل مندوبي الهيئة عند ا�ست�ضافتهم .منوه ًا �إلى �أن الهيئة ال زالت
ت�شري �إلى حاجتها للمزيد من الوظائف لتغطية االحتياج الذي تواجهه ،مبا
يف ذلك الوظائف الن�سائية.
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وعن ت�أخر وغياب بع�ض موظفي الأجهزة احلكومية وانعكا�س ذلك على
الأداء ،واقرتاح �أحد الأع�ضاء بتعميم الب�صمة يف جميع الأجهزة احلكومية
ملتابعة احل�ضور واالن�صراف ،وربط ذلك مع هيئة الرقابة والتحقيق.
�أ�شار الدكتور ال�شهراين �إلى �أنه وف ًقا للأمر ال�سامي الكرمي رقم
/7ب 6218/وتاريخ 1417/4/27هـ؛ ف�إن الهيئة تبلغ الأجهزة احلكومية
بنتائج جوالتها الرقابية لتطبيق ما يق�ضي به النظام ،كما �أنها تُ�شعر املقام
ال�سامي بذلك ،مع تزويد �أمراء املناطق ب�صورة من نتائج متابعة �أداء
الأجهزة احلكومية ا�ستنادًا لنظام املناطق.
ور�أت جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية �أن مراقبة الدوام يجب
�أن يكون جز ًءا من تقييم م�ستوى الأداء للأجهزة احلكومية ،و�أن من
م�س�ؤولية الأجهزة احلكومية متابعة ان�ضباط من�سوبيها والتزامهم ب�ساعات
الدوام؛ مما ي�ساعد هيئة الرقابة والتحقيق يف تركيز جهودها ومبا�شرة
اخت�صا�صاتها على نحو يحقق رقابة �إدارية �شاملة وفاعلة.
وبخ�صو�ص تداخل االخت�صا�صات بني الهيئات الرقابية ،ومقرتح �أن
تبادر اللجنة �إلى دعوة مندوبي اجلهات الرقابية؛ لدرا�سة �أوجه التداخل
وتقدمي ما تتو�صل �إليه من تو�صيات للمجل�س� ،أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �صدور
موافقة معايل رئي�س املجل�س على مقرتح �سبق �أن تقدمت به اللجنة يف العام
املا�ضي ب�ش�أن عقد ور�شة عمل للهيئات الرقابية.
وقد عقدت هذه الور�ش ــة يــوم الأربعـ ــاء 1436/5/13هـ ،حي ــث تنـ ــاولت
حماور ور�شة العمل عدد ًا من املو�ضوعات منها :الو�ضع امل�ؤ�س�سي والتنظيمي
للهيئات الرقابية ،والأنظمة املتعلقة بقطاع الرقابة ،وعالقة الهيئات الرقابية
باجلهات امل�شمولة باخت�صا�صها ،والتعاون والتكامل بني الهيئات الرقابية.
وبينَّ الدكتور ال�شهراين �أن ور�شـ ــة العــمل ا�ستهدفت حتديد املعوقات التي
تواجه �أجهزة الرقاب ــة ،وتعــزيز �س ــبل التوا�صل ،والتن�سيق بني هذه اجلهات،
واخلروج بحلول م�شرتكة تعمل على تعزيز مبد�أ ال�شفافية وامل�ساءلة ،وتعزيز
دور جمل�س ال�شورى الرقابي.
من جهة �أخرى �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن تق ــرير هيئة الرقابة والتحقيق قد
�أورد العديد من البيانات ح ــول متابعــة الهــيئة للم�شروعات الإن�شائية مبا يف
ذلك م�شروعات وزارة الإ�سكان ،وقد رفعت نتائج متابعتها للمقام ال�سامي.
وختمت اللجنة وج ــهة نظ ــرها بالتـ ـ�أكيد على �أن ن�ش ــاط الرقـ ــابة املالية
�أ�صبح بالكامل من اخت�صا�ص ديوان املراقب ــة العامة؛ وذلك مبوجب الفقرة
(�ساب ًعا) من قرار جمل�س الوزراء رقم( )1وتاريخ 1433/1/3هـ.
كما �صدر املر�سوم امللكي رقم م 4/وتاريخ 1433/1/5هـ ،واملت�ضمن يف
الفقرة (ثان ًيا) تعديل الفقرة ( )1من املادة (اخلام�سة) من نظام ت�أديب
املوظفني ،واملتعلقة باخت�صا�ص هيئة الرقابة والتحقيق.

مـقــال

احتضان المستقبل

يرتكز اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية على ا�ستخراج النفط وم�شتقاته و ال�صناعات القائمة عليه ،و تهدف
ال�سيا�سات االقت�صادية امل�ستقبلية للمملكة لتخفيف االعتماد على مورد النفط ,وتنويع م�صادر الدخل ،وو�ضعت
اململكة اال�ستثمار يف املعرفة كخيار ا�سرتاتيجي ،م�ستندة على ا�ستثمار طويل املدى يف الأفراد بوا�سطة تنمية احل�س
الريادي واالبتكاري املبني على العلم و املعرفة .حا�ضنات الأعمال هي �إحدى و�سائل حتقيق ذلك.
يف منت�صف الثمانينات امليالدية� ،أثبتت حا�ضنات الأعمال �أنها �أحد �أدوات التطوير االقت�صادي الناجحة يف
�أمريكا و�أوروبا .ويرجع ت�أ�سي�س �أول حا�ضنه �إلى العام 1959م على يد جوزيف مانكو�سو ،.حيث كان ي�ؤجر امل�ساحات
املتوفرة يف �أحد املرافق التي ميلكها لل�شركات حديثة الت�أ�سي�س .ومنذ ذلك الوقت تطور مفهوم احلا�ضنات كثرياً،
وانتقل من جمرد تطوير عقاري و�إيجار مدعوم �إلى تقدمي خدمات الأعمال وخدمات الأعمال امل�ساندة .
يقدر عدد حا�ضنات الأعمال اليوم ما يناهز  4000حا�ضنة حول العامل يف �أكرث من  70بلداً ،ت�ست�أثر �آ�سيا بحوايل

د .عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى

� , %20أكرث من ن�صفها يف ال�صني  ،و  %20يف �أمريكا ال�شمالية %20 ،يف �أوروبا ،والبقية موزعة بني �أمريكا الالتينية و
�أفريقيا� ،إ�ضافة �إلى وجود �أكرث من  60رابطة �أعمال �إقليمية �أو وطنية  .ويعمل يف اململكة الآن عدد من احلا�ضنات
يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ,ويف جامعات اململكة ،وجميعها �أع�ضاء يف ال�شبكة ال�سعودية للحا�ضنات.
تعتمد احلا�ضنات على امل�ؤ�س�سات الأخرى يف تقدمي خدماتها للم�ستفيدين منها .فهي مثال ت�ستعني مب�ست�شارين
قانونيني وحما�سبني وغريهم ،وتركز احلا�ضنة على تطوير العمل التجاري ومنوذج عمل امل�شروع ومتابعته حتى
ي�صبح م�شروعا ناجح ًا ،وتطوير قدرات �صاحب امل�شروع ليكون قادر ًا على تنفيذ و�إدارة عملة التجاري .ومن �أهم
خدمات احلا�ضنات هو التمويل ،وعادة ما تتعاون احلا�ضنات مع م�ؤ�س�سات متويلية متخ�ص�صة متنوعة وخمتلفة.
حتتاج احلا�ضنات يف اململكة �إلى وجود رافد مايل لتقدمي التمويل املايل املنا�سب للرياديني امل�ستفيدين من خدمات
احلا�ضنة .كل حا�ضنة تقريبا �أ�س�ست برناجم ًا متويلي ًا خمتلف ًا ،وجميعها تقريب ًا ت�ستفيد من قرو�ض البنك ال�سعودي
للت�سليف واالدخار.
جميع هذه احلا�ضنات ت�شرتك يف مع�ضلة ال�صعوبة يف متويل م�شاريع ال�شباب .فمث ًال ت�شرتط م�ؤ�س�سات الإقرا�ض
وجود �أ�صول لدى امل�ستفيد ميكن رهنها ،ونظر ًا لأن امللكية الفكرية ال تعترب �أ�صو ًال ذات قيمة مالية ,ف�إن احل�صول
على قرو�ض لتمويل امل�شاريع لي�س بالأمر ال�سهل .كما �أن هذه امل�ؤ�س�سات ال ت�ستطيع تقدمي خدمات متويلية  لكون ذلك
خارج نطاق عملها قانون ًا.
يجب على امل�ؤ�س�سات التمويلية يف اململكة �أن تقوم بواجبها نحو تقدمي التمويل املنا�سب للرياديني �إذا ما �أردنا
خلطط اململكة �أن تنجح يف ت�أ�سي�س اقت�صاد قائم على املعرفة.
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الشورى يطالب
وزارة االتصاالت بتأهيل
فنيين سعوديين إلدارة
وتشغيل أنظمة ومراكز
د .جبريل بن حسن العريشي
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

طالب جملـــ�س ال�شــــورى وزارة االتـــ�صاالت وتقنيــة املعلومات
بو�ضع برنامج وطني �شامل لتعليم الفنيـني واملخت�صني ال�سعوديـني؛
وتدريـبهم ،وت�أهيلهم لإدارة وت�شغيل �أنظمة ومراكز املعـلومات يف
اململكة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
كما طالب املجل�س يف قراره الذي �أ�صـــدره  -بالأغـــلبية  -يف
جل�سته العادية الثامنة ع�شرة التي عقدهـــا يوم االثنـــني املوافـق
1436/5/11هـ برئا�سة معايل رئيـــ�س املجلـــ�س ال�شيــــخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,طالب وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات بالإ�سراع يف �إيجاد املوقع البديل ملركز البنية
التحتية ملوقع ا�ستعادة العمل عقب الكوارث (Disaster
 )recoveryيف مدينة �أخرى من مدن اململكة.
اإلسراع في إيجاد الموقع البديـل لمركز
البنية التحتية لموقع استعادة العمل عقب
الكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة

و�شدد املجل�س على �أهمية تن�سيق وزارة االت�صاالت مع اجلهات
احلكومية؛ لعر�ض كافة التطبيقات املتوفرة لديها على بوابة
(�سعودي) ل�سهولة الو�صول �إليها.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات للعام
املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور جربيل
العري�شي.
و�أو�ضحت اللجنة يف معر�ض ردها على ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء
�أن ما ورد يف التقرير ال�سنوي للـــوزارة ملحـــة عامـــة عن اخلطـــــة
الوطنية الأولى لالت�صــــاالت وتقنـــــية املعلومــــات دون الدخول
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المعلومات بالمملكة

يف التفا�صيل .و�أ�ضافــت اللجـــنة �أن وزارة االتـــ�صاالت وتقـــنية
تقريرا للمقام ال�سامي با�ســم “التحول �إلى
املعلومات ترفع �سنو ًيا
ً
جمتمع املعلومات” ،يذكر فيـــه ب�إ�سهـــاب امل�شروعات ،و�إجنازاتها،
وم�ستوى �أدائها ،كما يتطرق التقريــر �إلى م�ؤ�شرات �أداء اخلطة
وما حتقق منها.
و�أ�ضاف رئيـ ــ�س اللجن ــة الدكت ــور جربيل العري ــ�شي �أن حتقـ ــيق ()%76
من اخلطة الوطنية يعترب ن�سبة عالية؛ �آخذين يف احل�سبان �أن عدم تنفيذ
بع�ض امل�شروعات املحددة كان لأ�سباب منطقية ومربرة؛ فبع�ضها دخل �ضمن
خطط وبرامج �أكرب ،وبع ــ�ضها تقل�صت احلاجة �إليه ب�سبب تطور التقنية،
وانت�شار تطبيقاتها ،والبعــ�ض الآخر اليزال حتت التنفيذ لدى اجلهة املعنية
بذلك امل�شروع.
�أما ب�ش�أن ت�أخر البدء يف اخلطة اخلم�سية الثانية؛ ف�أو�ضح رئي�س اللجنة
�أنها رفعت للم ــقام ال�س ــامي بتاري ــخ 1435/2/20هـ ،وق ــد �أحي ــلت لهيـ ــئة
اخلرباء ،وهي الآن حمالة للجنة لدرا�ستها.
واتفق رئي�س اللج ــنة مع ما ذه ــب �إلي ــه بع�ض الأع ــ�ضاء ب�أه ــمية البنية
التحتية ،لكـ ــنه �أو�ض ــح �أن ه ــناك موق ًعا قائ ًما بالفـ ــعل ،و�أن التو�صي ــة نادت
بالإ�سراع ببناء موقع بديل كاحتياط للكوارث ،وذلك لأهمية م�سار هذه البنية
لربنامج التعامالت الإلكرتونية (ي�سر).
وب�ش�أن مطالبة بع�ض الأع�ضاء وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بالإ�سراع
يف ن�شر �شبكات النطاق العري�ض يف جميع مناطق اململكة ,قال رئي�س اللجنة:
�إن هناك قرار �سابق للمجل�س ين�ص على“ :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
لدعم م�شروع النطاق العري�ض لتغطية جميع مناطق اململكة”.

مداوالت القبة

ولفت رئي�س اللجنة �إلى �أنه جتري حالي ًا درا�سة و�ضع الوظائف ال�شاغرة
لإعادة توزيعها وفق الت�شكيالت التنظيمية للوحدات الإدارية التي ن�ش�أت
بح�سب احتياجات الوزارة ،نتيجة للمهام اجلديدة امل�سندة �إليها ،منوه ًا
�إلى �أن وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات جتري حالي ًا حماولة ا�ستقطاب
عدد من الكفاءات امل�ؤهلة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات ل�شغل عدد
من الوظائف يف القطاعات اجلديدة ،وحتوير بع�ضها ح�سب امل�ستجدات
الوظيفية.
وتابع ب�أنه مت االنتهاء م�ؤخ ًرا من درا�سة حتديد امل�ستوى الثاين فما دون
للوحدات الإدارية يف الوزارة ،و�سيتم حتوير بع�ض هذه الوظائف ال�شاغرة
لي�ستفيد منها بع�ض املوظفني امل�ستحقني للرتقية� ,أو ا�ستقطاب كفاءات وطنية.
وفيما يتعلق بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية لتبني هيكلة جديدة لكادر
�أخ�صائي االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ قال الدكتور العري�شي� :إن التن�سيق
قائم وقد �أثمر عن االنتهاء من م�شروع (حتديث وظائف ومهن االت�صاالت
وتقنية املعلومات) ،ويجري حال ًيا االنتهاء من املرحلة الأخرية من م�شروع
(اعتماد ال�شهادات املهنية واالحرتافية يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات
يف املفا�ضلة يف التعيني والرتقية).
وعن م�شكلة تدين ن�سبة توظيف ال�سيدات قال رئي�س اللجنة �أنه �صدر
قرار املجل�س رقم  24/43وتاريخ 1435/5/4هـ ،ون�صه“ :تخ�صي�ص وظائف
ن�سائية يف براجمها كربنامج (ي�سر) للتعامالت الإلكرتونية احلكومية،
� ً
إنفاذا للتوجيهات ال�سامية يف هذا اخل�صو�ص”.

و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن خطة التدريب تو�ضع بعد درا�سة االحتياجات
التدريبية ملن�سوبي الوزارة ,والتي تعك�س التغريات املطلوب �إحداثها يف
معلوماتهم وخرباتهم؛ بحيث يكونون قادرين على �أداء �أعمالهم على الوجه
الأكمل ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك قد يتطلب �أو ال يتطلب ابتعاث بع�ض من�سوبي
الوزارة للح�صول على درجة املاج�ستري.
وعن منهجية قيا�س التحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية ك�شف
الدكتور العري�شي �أنها تتكون من �أربع مراحل( :البناء ،و�إتاحة اخلدمات،
والتميز ،والتح�سني ،والتكامل) ،و�إن ن�سبة اجلهات احلكومية ذات الإجناز
املتوا�ضع تبلغ ( )%43من جممل اجلهات احلكومية ،مو�ضح ًا �أن ذلك يعني
�أن تلك اجلهات قد اجتازت مرحلة البناء ثم ت�أخرت يف مرحلة �إتاحة
اخلدمات الإلكرتونية ح�سب ما مت �إي�ضاحه يف تقرير الوزارة عن معنى
“�إجناز متوا�ضع” ،م�ؤكد ًا �أن �أ�سباب ذلك تختلف من جهة لأخرى .و�أن دور
الوزارة متابعة تنفيذ اخلطة.
وب�ش�أن و�ضع املوظف ــني الذيـ ــن يعملـ ــون يف ج ــهات غري الوزارة� ,أفاد
رئي�س اللجنة �أنه متت معالــجة و�ض ــعهم بن ــاء على الأمر ال�س ــامي الكرمي
رقم/8810ب وتاريخ 1432/5/27هـ؛ املت�ضمن عدم متديد خدماتهم عند
بلوغ ال�سن النظامية ،و�أن يبقى ه�ؤالء املوظفون يف اجلهات التي يعملون بها؛
على �أن تتم مراجعة و�ضع من يتبقى من ه�ؤالء املوظفني بعد خم�س �سنوات
والنظر يف احللول املنا�سبة ملعاجلة من تبقى منهم ،الفت ًا النظر �إلى �أنه 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
أ .صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

الشباب السعودي

ناقــــ�ش جملـــ�س ال�شـــورى خـالل جل�ستـــه العاديــــة التا�سعــــة
ع�شرة لل�سنـــة الثالــثة من الــــدورة ال�ساد�ســـة التي عقـــدها يوم
الثالثاء 1436/5/12هـ ,برئا�ســة معــايل رئيـــ�س املجل�س ال�شيخ
الدكتـور عبــداهلل بن حمـــمد بــن �إبراهــيم �آل ال�شـــيخ تقــرير
جلنة االقتـ�صاد والطاقة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة
وال�صناعة للعـــام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
وبعد تالوة رئي�س اللجنـــة لتقـــرير اللجنــة وتو�صياتها ب�ش�أن
املو�ضوع ،وعر�ضــها للمناق�شـــة ،قـــال �أحـــد الأعـــ�ضاء� :إن جمل�س
الوزراء وافق عـــلى اال�ستـــراتيجية الـــوطنيــة لل�صناعة ،و�آليات
التنفيذ اخلا�صـة بها بالقـــرار رقـــم ( )35وتاريخ 1430/2/7هـ،
وانق�ضــت ن�صــــف مـــدة اال�سرتاتيجيـــة البالغـــة ( )12عام ًا ،وال
زالت ال�صناعة التحويلية تت�سم بعدم الكـــفاءة يف �إنتاج التقنية،
ونق�ص مراكز البحث والتطـــوير ال�صــناعي للقطاعات ال�صناعية
املختلفة ،ونقـــ�ص الطاقـــة الإنتاجيـــة للمنتـــجات ذات القيـــمة
العاليـــة ،و�سيطـــرة العمـــالة على القـــوى العــامـلـــة ال�صناعيـــة،
وبخــا�صة الفنيـــة ،مــع خفـــ�ض املحتـــوى التــقني يف ال�صـــناعات
ال�سعودية ،و�ضعف القاعدة الت�صنيعية لل�سلع اال�ستهالكية.
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن جل ــنة الطاق ــة واالقتــ�صاد مل ت�س�أل مندوبي الوزارة
�أثناء درا�ستها للتقرير ع ّما حتقق من �أهداف اال�سرتاتيجيــة الرقم ــية ،مثل
رفع القيمة امل�ضافة ال�صناعية بحــوايل ثالثة �أ�ضعاف بنهايــة عام 1441هـ،
وغريها من امل�ؤ�شرات ،ومل تتطــرق �إلى الآلي ــات� ،أو الأ�س ــ�س اال�ست ــراتيجية
التي بتنفيذها تتحقق تلك الأه ــداف ،ومنها� :إيجاد مراكز للتطوير واالبتكار
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ال�صناعي يف اجلامعات ومعاهد البحوث وال�شركات ،و�إن�شاء مراكز تطوير
وابتكار م�ش ــرتكة لك ــل قط ــاع من القط ــاعات ال�ص ــناعية ،وت�ش ــجيع �شراء
ح�ص�ص �أو كامل �شركات عاملية يف جماالت �ص ــناعية ذات تقن ــية عالية،
وقيمة م�ضافة عالية ،وحتفيز �إقام ــة �ص ــناديق ،وبن ــوك ،و�ش ــركات لر�أ�س
املال اجلريء؛ لتمكني قيام �شركات جــديدة على منتجات ذات قيمة عالية،
وزيادتها ،والإقالل من ا�سترياد منخ ــف�ض التقنية منها� ،إ�ضافة �إلى ت�شجيع
وحتفيز �شراء ال�شركات ال�صناع ــية الأجنبية ذات املحتوى التقني العايل� ،أو
�شراء ح�ص�ص فيها.
 %86من العمالة في الصناعات التحويلية
أجنبية وذات مهارة متدنية

ـدما يف تنفيذ هذه الأ�س�س من
وا�شار �إلى ما نت ــج ع ــن ع ــدم ال�ســري قـ ً
ا�ستمرار معاناة القطاع ال�صــناعي من اعتــماده يف ال�ص ــناعات التحويليــة
 يف عملياته بن�سـ ــبة ( - )%86-82على العمــالة الأجنبيــة ذات امله ــاراتاملتدنية والأجور املنخف�ضة.

مداوالت القبة

وتابع الع�ضو قائ ًال� :إن عمل الغالبي ــة العظ ــمى من ال�شـ ــركات امل�صن ــعة
يف اململكة يعتمد على �إنتاج منتجات ذات طبيعة �سلعي ــة� ،أو م ــواد ذات ق ــيمة
م�ضافة متدنية ،وب�أحجام �صغيـرة ،وهــذا ي�أتي يف غ ــياب ال�شركـ ــات الكربى
التي تقود عملية تطوير �سال�سل القيمة.

م�شري ًا �إلى �أنها لي�ست الأزمــة الأولى التي تخلــقها �شرك ــة الغــاز ولن تكون
الأخرية ،حيث �شهدنا عددًا من �أزمات الغاز املماثلــة يف عــدد من منــاطق
اململكة يف ال�سنوات ال�سابقة ،منوه ًا �إلى �أن امتــيا ًزا نقل وتعبئة وت�سويق الغاز
للمواطنني ,وامل�صانع ،وال�شركات ،وامل�ؤ�س�س ــات احلكومي ــة والتجاري ــة ,منح
ح�صري ًا ل�شركة واحدة ،كما تقوم بتوفري الغـاز لكل هذه ال�شرائح ،والنمو يف
كل هذه ال�شرائح يت�سع ويزداد يوم ًا بعد يوم.

الوزارة تغرد خارج االستراتيجية
الوطنية للصناعة

كما انتقد الع�ضو حتقـ ــيق �صناع ــات املنتج ــات الكيم ــيائية ،واملعدنيـ ــة،
والإ�سمنت �أرباح ًا عالية للم�ساهم ــني؛ دون �أن ت�س ــهم يف تط ــوير التقــنية� ،أو
�إنتاج فر�ص عمل للمواطنني �إال يف نطاق �ضيق جد ًا ،م�ض ــيف ًا يف ذات ال�سياق
�أن بع�ض ال�صناعات التي حققت وفورات احل ــجم ت�ص ــنع منتج ــات متدنية
القيمة مثل :م�صنعي املنتجات الغذائية.
واقرتح الع�ضو ملعاجلة ه ــذا الو�ضع؛ تعزي ــز الرواب ــط بيـ ــن ال�صـ ــناعات
التحويلية ،وحتديد جماالت �صن ــاعة جـديدة ،م�شري ًا �إلى �أنه لتحقيق التنويع
ال�صناعي وزيادة القيمة امل�ضافة؛ الب ــد من تنفي ــذ اال�سرتاتيج ــية الوطن ــية
لل�صناعة ب�أهدافها ،و�آلياته ــا ،و�أ�س�س ــها اال�س ــرتاتيج ــية ،حي ــث م ــ�ضى من
اال�سرتاتيجية ن�صف املدة ،ومل يتحقق ما تتطلع �إليه اململكة.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن وزارة التج ــارة قام ــت بج ــوالت مي ــدانية على
�شركة الغاز والت�صنيع الأهلية ،وحمالت بيع �أ�سطــوانات الغ ــاز ،ومت التن ــبيه
على ال�شركة بالعمل على ت�أمني ال�سوق ،وتغطيــة احتياج ــاته م ــن ا�سطوانات
الغاز ،وبعد هذه اجلوالت حدثت �أزمة الغاز يف منطقة مك ــة املكرمــة ،وتكد�س
املواطنون لعدة �أيام �أمام حمالت بيع الغاز ،للح�صول على ا�سطوانات الغاز,

وقال الع�ضو� :إن الغاز �سلعــة �أ�سا�سي ــة ال ميــكن اال�ستغــناء عنها و�شركة
الغاز والت�صنيع الأهلية ال ت�ستطيع توفري الإمـدادات املطلوبة؛ ف�ض ًال عن �أن
تكون خدماتها بجودة وكفاءة عالية.
ور�أى يف هذا ال�سي ــاق �أن الــحل ملعاجل ــة �أزم ــات الغاز املتكررة يتمثل يف
التحول من �شركة واحدة لديها امتياز ح�صري يف جمال نقل وتعبئة وت�سويق
الغاز �إلى الرتخيــ�ص لع ــدد من ال�شركــات ،ما �سيخ ــلق مناف�س ــة وج ــودة يف
تقدمي اخلدمة ،م�ست�شهد ًا يف ذات ال�سي ــاق بنجــاح تعدد ال�شركات يف قطاع
االت�صاالت الذي حتول من جهة واحدة تقدم اخلدمــة �إلى عدد من ال�شركات
التي تتناف�س يف الأ�سعار ،واجلودة ،وتقدمي اخلدمة.
من جانبه اعترب ع�ضو �آخر �أن �أداء وزارة التج ــارة وال�صناعــة �أقل بكثري
من الن�سب امل�ستهدفة يف �أهداف ــها الرئي�س ــة املتمثـ ــلة يف زي ــادة ال�صادرات
ال�سعودية غري البرتولية ،وزيادة معدل النمو ال�صناعي.
اقتراح بإلغاء امتياز شركة الغاز والترخيص
لعدد من الشركات المنافسة

والح ــظ �آخ ــر ع ــدم وج ــود تقييم مف�صل عن �أداء قطاع النمو ال�صناعي
الذي يه ــدف �إلى تن ــوع االقت ــ�صاد (غ ــري قطــاع البرتوكـيماويات) .م�ؤكد ًا
احلاجة �إلى مقيا�س جتاري و�صناعي للوزارة مــقابل الن�س ــب املح ــددة ،فيما
ر�أى �آخر �أن جهود ال ــوزارة يف مكافح ــة الت�سرت ،وتخف ــي�ض حجم احلواالت
الأجنبية غري كافية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ت�ضخم الهيكل الإداري للوزارة ،ومل يعد يتنا�سب
م ــع التو�س ــع الك ــبري ال�ص ــناعي والتج ــاري الذي ت�ش ــهده اململك ــة ،ور�أى �أنه
من امل�صلح ــة تعيني نائب للوزير للتجارة ،ونائب للوزير لل�صناعة� ،أو ف�صل
ال�صناعة يف وزارة م�ستق ــلة ،والح ــظ �أن ال ــوزارة ال تعط ــي ال�صناعــة القدر
الكايف �أو امل�ساوي للتجارة ،وبخا�ص ــة �أن املدن ال�صناعية ت�شهد تو�س ًعا كب ًريا.
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فيما اعتـرب ع ــ�ضو �آخر �أن ال ـغ ــ�ش التج ــاري منت ــ�شر ب�أ�ش ــكال متعـ ــددة؛
منها :الب�ضائع املقـلدة ،وتزوير العالمات التجاريـ ــة ،والب�ضائع التي ال تنطبق
عليها املوا�صفات واملقايي�س� ،أو الت ــالعب بالأ�سع ــار� ،أو خل ــط البنزين بغريه
من املنتجات ،وقط ــع الغيــار وغيــرها ،مت�سائ ًال عن دور الوزارة يف احلد من
الغ�ش التجاري من خــالل التفتــي�ش امل�ستمر ،وتوعية املواطنني ،والتن�سيق مع
اجلمارك وهيئ ــة املوا�صفــات واملقايي�س ،وتفعيل دور املختربات التي تفح�ص
الب�ضائع وغريها.

وق ــال � :إن جلنة االقت�ص ــاد والطاقة واملجل�س مل يغفال هذا اجلانب؛ فقد
طال ــب املجـ ــل�س عـ ــام 1429هـ ،بفــ�صل ن�شاط ال�صناعة يف وزارة م�ستقلة،
و�أكد على قراره عامي 1431هـ ،و1433هـ ،وحــبذ الت�أكيد عليها مرة �أخرى
لأهمية مثل هذا القرار.
و الحظ عــ�ضو �أخر �أن عــدد وظائ ــف املفتــ�شني بالوزارة ال يتنا�سب مع
حجم الأعباء املوكلة لها ،م�شري ًا �إلى �أنها بحاجة �إلى ع ــدد كبري ،خ ــا�صة
من املفت�شني التجاريني لتغطية االحتــياج ،م�ض ــيف ًا �أن عدد وظـ ــائف الإن ــاث
ال يكاد يذكر ،وعدد الوظائف ال�شاغرة يف م�ستوى الدخول ال يتجاوز ()100
وظيفة مما يحرم الوزارة من ا�ستقطاب دماء جديدة.
وانتقد ع�ضو �آخر دور الوزارة يف م ــتابعـ ــة ا�سع ــار ال�سل ــع داخل اململكة،
وربطها بحرك ــة الأ�سع ــار العاملي ــة يف ح ــال االنخ ــفا�ض واالرتف ــاع؛ م ـ�ؤكد ًا
�أنه ال يزال �ضع ــي ًفا ،وط ــالب ب�إن�ش ــاء جهــة ملتابعة و�إعالن الأ�س ــعار العاملية
لل�سلع الأ�سا�سية؛ مثل ما يحدث مع الذهب واملعادن والبرتول.
والحظ �آخر غياب تن�سي ــق وزارة التجارة وال�صناع ــة مع ال ــوزارات ذات
ـ�صو�صا يف جم ـ ــاالت
العالقـ ــة؛ مثل الداخل ــية ،والع ــمل ،واالقت ــ�صاد ،وخ ً
الت�صنيف ،والتفتي�ش ،والرتاخي�ص ،وربط البيانات.
وا�ستـ ــغرب �أح ــد الأع�ض ــاء اعتم ــاد ال ــوزارة على �ص ــندوق النقد الدويل
يف ح�ساب ح�صة الفرد من الناجت املحلي ،وع ــدم اع ــتمادها على مــ�صل ــحة
الإح�صاءات العامة� ،أو وزارة االقت�صاد� ،أو م�ؤ�س�سة النقد يف اململكة!!.
ويف ملـ ــف الت�س ــرت التج ــاري ق ــال �أح ــد الأع ــ�ضاء� :إن الت�سـ ــرت منت ــ�شر
يف اململكة ب�شكل كبري ،والوزارة بحاجة �إلى جهود كبرية يف مكــافحته حيث
�أنه ينخر يف اقت�صاد البلد ،ويحد من فر�ص عمل ال�شباب ال�سعودي.
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واقرتح على اللجنة تقــدمي تو�ص ــية بتخ�صي�ص بع�ض �أعمال الوزارة
م ــن التف ـت ــي�ش� ،أو �إن�ش ــاء �ش ــركـ ــة متلـ ـك ــها ال ــوزارة تقــوم مب ــ�ساندت ــها
يف عمل ــها ،وقد ي�س ــهم هــذا يف تقدمي خدمات �سريعة بجودة عالية للتجار
وامل�ستوردين من الب�ضائع يف املوانئ واملطــارات ،ك ــما تقــوم بتقدمي خدمات
للمواطنني بالتحقق من جودة الب�ضائع ،ومطابقتها للموا�صفات واملقايي�س.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن ال�صناعة تعد اخليار الأمثل يف اململكة ،م�ؤكد ًا
�أن مقومات ال�صناعة موجودة من خالل امل�ساحات الوا�سعة من الأرا�ضي
القابلة لال�ست�صالح ال�صناعي يف املدن وعلى ال�شواطئ ،وتوفر املواد اخلام
�سواء التعدينية منها �أو البرتولية وم�شتقاتها.
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه من ال�ضروري املحاولة يف بناء قواعد معلومات
�صناعية حتقق الت�شابك والتكامل ال�صناعي للنهو�ض بالقطاع ال�صناعي
ال�سعودي ب�شكل �أف�ضل ،ومبا ين�سجم مع املتغريات والتطورات املت�سارعة
وامل�ستمرة �ضمن بيئة ومنظومة االقت�صاد العاملي ،وكذلك املحاولة يف
ا�ستقاللية جمل�س حماية املناف�سة عن الوزارة ،وفق تنظيم يكفل حماية
امل�ستهلك ،وجودة املنتج لتح�سني البيئة التناف�سية يف االقت�صاد املحلي ،حتى
تتمكن كافة امل�ؤ�س�سات من التناف�س بحرية ،ويجني امل�ستهلكون ثمار تطبيق
نظام املناف�سة والئحته التنفيذية.
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دعوة الوزارة لتشجيع البيئة التجارية من
خالل إجراءات وأنظمة تحفيزية وخالفة

وطالب �أحد الأع�ضاء الوزارة بت�شجيع �إن�شاء جمعيات تعاونية تخ�ص�صية،
كجمعية حماية امل�ستهلك ،ت�ستطيع ا�سترياد �أي �سلعة ،وبالذات ال�سلع
الأ�سا�سية ،وبيعها يف الأ�سواق التابعة لها ب�أف�ضل الأ�سعار ،وفر�ض املناف�سة
التجارية.
وا�ستغرب �آخر خلو تقرير وزارة التجارة وال�صناعة من معايري قيا�س
الأداء ،وجداول املقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة ،م�شري ًا �إلى �أنه ال ميكن ا�ستنتاج
وا�ستخال�ص جهود الوزارة يف تطوير بيئة التجارة الداخلية واخلارجية،
وقطاع ال�صناعة يف اململكة ,دون وجود قيا�س الآداء وجدوال املقارنة.
و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء مبا قامت به الوزارة من جهود كبرية ممثلة بوكالة
الوزارة حلماية امل�ستهلك من خالل الإجراءات والأنظمة التي �أ�صدرتها من
�أجل تنظيم ال�سوق وحماية امل�ستهلك؛ لكنه طالب الوزارة بتحفيز وت�شجيع
البيئة التجارية الداخلية يف اململكة من خالل �إ�صدار �إجراءات و�أنظمة
حتفيزية وخالفة.
كما �أ�شاد ع�ضو �آخر مبا قامت به الوزارة من جهود كبرية حلماية
م�ستهلكي ال�سيارات ،م�شري ًا �إلى �أنها فر�ضت عقوبات على وكاالت ال�سيارات
يف حال الت�أخر يف توريد بع�ض القطع� ،أو طول مدة ال�صيانة وخالفه ،متمني ًا
من الوزارة �أن متتد جهودها حلماية م�ستهلكي املعدات الثقيلة من رافعات،
و�شاحنات ،ومولدات كهربائية ،ومولدات زراعية ،وكذلك الأجهزة الطبية.
ودعا الع�ضو الوزارة �إلى الرتكيز على ُمدد ال�ضمان لل�سيارات اجلديدة
مبختلف �أنواعها املتفاوتة من وكيل �إلى �آخر ،و�أن يتم رفع �سقف مدة ال�ضمان
�إلى �أق�صى حد ممكن وفق معايري حتددها الوزارة.
و اقرتح على الوزارة �إعادة النظر يف ال�سماح بدخول ال�شاحنات،
واملعدات وقطع الغيار التي م�ضى عليها ع�شر �سنوات يف اخلدمة ،م�شري ًا
�إلى �أنها �شاحنات ومعدات م�ستهلكة ،وال ت�صلح لال�ستخدام واالعتماد عليها
مدة طويلة.
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من مقرتحات و�آراء والعودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.
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الشورى يطالب
بدعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
في قطاع السياحة

طالب جمل�س ال�شورى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بتقدمي
احلوافز وبرامج التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف قطاع
ال�سياحة.
كما �أكد جمل�س ال�شورى يف قراره الذي �أ�صدره خالل جل�سته
العادية الرابعة ع�شرة لل�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�سة التي
عقدها يوم االثنني 1436/4/27هـ ،برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،على قراره ال�سابق الذي
ين�ص على «�سرعة تفعيل �آلية ا�ستثمار املواقع التي مت حتديدها
لال�ستثمار ال�سياحي».
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجـــل�س لوجهــة نظر جلنة االقت�صاد
والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
للهيئة العامة لل�سياحة والآثار للعام املايل 1435/1434هـ التي
تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني.
و�أو�ضح احل�صيني يف بيان وجهة نظر اللجنة �أن الهيئة العامة
لل�سياحـــة تعتــمد يف بنــاء توقعـــاتها و�أهـدافها على الإح�صاءات
الدورية التي يقوم بها مركز الأبحـــاث والـــدرا�سات ال�سيـــاحيـــة
(ما�س) التابع للهيئة ،مبين ًا �أنها تعد وفق منهــجية علمية وتطبق
الأنظمة و�إجراءات العمل املتبعة عاملي ًا يف هذا املجال.
و�أ�ضاف� :إن م�شروع املعاييـــر الأ�سا�سيـــة يعتمد على امل�سوحات
امليدانية وم�صادر املعلومات الرئي�سيــة الآتيـــة :م�ســـح ال�سيـــاحة
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املحليــة واملغــــادرة ( ،)DOTSومــ�سح الـــزوار الوافــدين (،)IVS
وم�سح امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ( ،)TESو�إح�صاءات قـــطاع الإيـــواء
( ،)ASوحــ�ساب ال�سياحـــة الفرعــي ( ،)TSAوحـــ�صر املنـــ�ش�آت
ال�سياحية باململكة ،وم�صادر �أخرى داخل اململكة وخارجها.
وتابع احل�صيني �أن عمليــة تطبــيق املعايــري نفــ�سها تخ ــ�ضع لـعدد من
املحددات اخلارجية للهيئــة� ،أهمه ــا :تن ــوع املعلوم ــات والبيــانات ال ــالزم ــة
لتطبيق العديد من املعايري ،وتعـ ــدد امل�صادر التي �أمكن احل�صول منها على
هذه املعلومات والبيانات ،وم ــدى توافرها ب�شكل دوري لدى الهيئة واجلهات
ذات العالقة ل�ضمان ا�ستخدام منهجي ــة التطبيق نف�سها م�ستقبلاً ،ومراجعة
اال�سرتاتيجية ب�شكل دوري ي�ستدرك الإ�صالح يف هذا اجلانب.
و�أ�شار �إلى �أن التقرير ال�سن ــوي للهيئـة العامة لل�سياحة ت�ضمن ال�صعوبات
والتحديات التي تواجه الهيئة يف تنمية القطــاع ال�ســياحــي ،م�شــري ًا �إلى �أن
�أبرزهــا عــدم دعــم املخ�ص�صات املالي ـ ــة والب�شرية مل�شروع ـ ــات وبــرامج
الهيئــة القائمة واجلديدة يف البابني الثالث والرابع ،وت�أخر اعتم ــاد �أو �إقــرار
بع�ض الأنظــمة املرفوعــة للدولــة� ،إلى جانب �ضعف اال�ستثم ــارات ال�ســياحية
يف املنتجعات واخلدمات ال�سياحيــة ،و�إحجــام امل�ستــثمرين عــن اال�ستثــمار
يف الواجهات ومواقع اجل ــذب ال�سي ــاحي املقــرتحة ،ولفت يف ذات ال�سياق
النظر �إلى �أن هناك جهود تبذل ملواجهة التح ــديات؛ حي ــث اتفقــت الهيئة
العامة لل�سياحة مع وزارة املالية على تعديل �ضوابط و�شروط برنامج �إقرا�ض
الفــنادق لي�شــمل جمــيع امل�شروعــات يف اخلــدمات ال�سيــاحية ،وتــم توقيع
حم�ضر بذلك.
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وذكر احل�صيني �أن الهيئة قامت بتوقيع ع ــدد مـن اتف ــاقيات التعاون مع
�صندوق املئوية ،و�صندوق التنمية ال�صناعي ــة (برنـ ــامج كف ــالة) ،و�صنــدوق
تنمية املوارد الب�شرية ،واتفاقية باعتماد اله ــيئة كجــهة راعي ــة ل ــدى الــبنك
ال�سعودي للت�سليف واالدخار ،لدعم وتقدمي ال ــقرو�ض للم�ستثمرين يف القطاع
ال�سياحــي والتــراثي ،م�ضيــف ًا �أن الهيئــة تعــمل حالــي ًا على ت�أ�سي�س ال�شركات
امل�ساهمــة مبا �سي�سهم يف تطوير وتنميــة قطــاع ال�سياحة والآثار واال�ستثمار
فيه ،ومنها �شركة ال�ضيــافة والفنــادق التــراثيــة وال�شركـ ــة ال�سعودية للتنمية
واال�ستثمار ال�سياحي (القاب�ضة).

اقت�صادي قائم ومهم؛ حيث بلغ الإنــفاق على ال�سيــاحة املحلية لذات العام
 32.6مليار ريـال ،وم َّثل الن�شاط ال�سيــاحي فيها ما ن�سبتــه  %2.6من الناجت
املحلي الإجمايل و %5.2من الناجت املــحلي الإجمــايل غري النفــطي ،ويتوقع
�أن ت�صل م�ساهمته �إلى ( )%2.9بحلول عام 1440هـ ،ويدعــم هذا الن�شاط
العديد من املقومات ال�سياحية منــها ( )58.000موقع طبيــعي وتــاريخي
وثقايف ،و(� )185ألف غرف ــة فندقيـ ــة و(� )90ألف وحــدة �سكن ــية مفرو�شـة،
و( )1.321وكالة �سياحية ،و( )94متح ًفا ،و( )10منتزهات وطنية ،و()15
منطقة حممية.

واعترب رئي�س اللجنة �أن التقرير ال�سنوي للهيئة ال يعك�س الإجنازات ب�شكل
تراكمي ،و�إمنا املدة الزمنية للتقرير ،ويعك�س م�ؤ�شرات النمو املتحققة بنهاية
اخلطة الت�شغيلية الثامنة مقارنة باملعتمــد الأ�ســا�س يف اال�سرتاتيجــية العامة
لتنمية ال�سياحة الوطنية.

و�أفاد رئيــ�س اللجــنة �أن �صنــاعة ال�سياحــة باململــكة ال تزال يف بدايتها،
وحتتاج للمزيد من الدعم واملتابعة لتحقيق التنمــية ال�ســياحية املن�شــودة،
م�شري ًا �إلى �أن الغر�ض الرئيــ�س للهــيئة هو االهتمــام بال�سياحــة يف املمــلكة،
وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها ،وتذليل عوائق منوها.

وقال احل�صيني� :إن �إح�صاءات مركــز الأبحــاث واملعلومات ال�سياحية يف
الهيئة يف تقريرها لعام 1433هـ 2012م تفيد ب�أن ال�ســياحة يف اململكة ن�شاط

الحصيني :صناعة السياحة بالمملكة
تحتاج للمزيد من الدعم والمتابعة
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وزارة التعليم بعد
“الدمج” ..إعادة
الهيكلة 00والتوسع
د .مشعل السلمي

في رياض األطفال

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

املباين املدر�ســــية ,وتفـــاوت احلقــــوق بني املعلمـــني واملعلمات
من جهــة وامل�شرفـــني وامل�شـــرفــــات مــن جــهـــة �أخــرى ,و�ضعـــف
م�ستوى معلمي كانت �أهـم املحـــاور التي متحــــورت حولها مداخالت
�أع�ضاء جملــ�س ال�شـــورى خــالل مناق�شــة املجـــل�س يف جل�ســـته
العادية الثالثة ع�شرة لل�سنة الثالثة من الـــدورة ال�ساد�ســـة يوم
الثالثاء 1436/4/21هـ ،برئا�سة معايل نائــب رئيــ�س املجلــ�س
الدكتــور حمــمد بن �أمني اجلفري تقرير جلنة التعليم والبحـــث
العلـــمي ،ب�شـــ�أن التقرير ال�سنــوي لـــوزارة التعلــيم للعـــام املايل
1435/1434هـ الذى تاله رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل ال�سلمي.
وبعــد عــر�ض تقــرير اللجنـــة وتو�صـــياتها بــ�ش�أن املو�ضــــوع؛
للمناق�شة ،ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن �إجابات مندوبي وزارة التـــعليم
�أخذت طابع الروتني والرتابة ،و�أحـــيا ًنا اخلـــروج عـــن النــ�ص.
منتـــقد ًا عــدم وجـــود �إجابات مقنعة و�شافية؛ حيث ال تزال
م�شكلــة املبـــاين امل�ست�أجـــرة موجـــودة ،وال تزال البنية التحتية
للكثـــري من املــدار�س غري مكتمـــلة ،حتى �أن ح�ضانات الأطفال من
م�س�ؤوليــة وزارة ال�شـــ�ؤون االجتــماعية ,وت�ساءل عن دور الوزارة
بخ�صو�ص ح�ضانات الأطفال ,و ما �إذا كان لديها حلول لتفعيلها؟.
ور�أى الع�ضو �أن امله ــام ،وطبيع ــة الع ــمل ،وامل�ستــجدات من قبل الوزارة،
وامل�شروعات الوزارية؛ ال تتوافق مع الت�شكي ــالت الإ�شــرافية املقررة ،مو�ضح ًا
�أن الأ�سماء يف الوزارة مت�ساوية ،واحلقوق واحدة ،ولك ــن الــواجبات تختلف؛
فامل�شرفة الرتبوية تعمل حتى ال�ساعة الثانـية ظ ــهر ًا ،وت�ش ــرف على املدار�س،
ومع ذلك فحقوقها مت�ساوية مع معلمة الرو�ض ــة التي تخــرج من مقر عملها
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا .بالإ�ضاف ــة �إلى عـ ــدم التن�سي ــق بني �إدارات
العموم يف التنظيم؛ حيث يتفاوت تطبيق التعاميم من �إدارة لأخرى.
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بدوره اعترب �أحد الأع�ضاء �أن م�ستوى املعلم ال يزال متدني ًا ،مع وجود
معلمني ومعلمات غري م�ؤهلني تربوي ًا ،وعلمي ًا ،وبخا�صة يف املواد العلمية،
واللغة الإجنليزيــة ،ك ــما انتقـ ــد الع�ض ــو ع ــدم اعطـ ــاء الوزارة ،واملدار�س
�صالحيات كاملة ملحا�سبة املعلمني واملعلمات بعد التعيني.
كما ت�ساءل ع�ضو �آخر عن �أثر االختــبارات التح�صــيلي ،قائـ ـ ًال � :إنه مل
تخرج عنها �أي درا�سة� ،أو نتائج ب�ش�أنه ــا؛ مت�ســائ ًال عن التغذية الراجعة من
هذه االختبارات؟.
ال يوجد لدى الوزارة صالحيات كاملة
لمحاسبة المعلمين بعد التعيين

وعرب �آخر عن �أمله ب�أن يكون ه ــناك تقريب بني الت ــعليم العام والتعليم
العايل ,ومواءمة بني املخرجات ،وبخا�صة بعد دمج وزارة الرتبية والتعليم مع
وزارة التعليم العايل يف وزارة واحدة هي وزارة التعليم.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �صعوبة تنفيذ قرار تع ــيني مــمر�ض واحد لكل �ألف
طالب ،وبحد �أعلى خم�س مدار�س؛ نظ ًرا الرتفاع ع ــدد امل ــدار�س والطالب،
م�شري ًا �إلى �إمكانية غر�س املفاهيم ال�صحية يف �أذه ــان الطـ ــالب من خالل
برنامج املعلم للطفل والطفل للأ�سرة ،وبرنامج الطفل للطفل.

مداوالت القبة

واقت ــرح �أح ــد الأعــ�ضاء �إ�ضاف ــة م ــادة درا�سيــة يف ال�ســلوك والأخالق
للمرحلتني االبتدائيــة واملتو�سط ــة ،وذلك حل ــث الط ــالب والط ــالبات على
التم�سك بالأخالق الفا�ضلة وال�سلوك القومي.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �صدور املوافقة على افتتاح ( )1.500رو�ضة �أطفال،
و�إحداث ( )3.500وظيفة معلمة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة؛ وللأهمية
الق�صوى لهذا املو�ضوع ,والحظ �أن الأطفال يلتحقون مبرحلة الرو�ضة يف �سن
ما قبل (� )4سنوات ،ور�أى �أن ذلك ي�شكل عبئ ًا تربوي ًا على املعلمة والإدارة يف
ظل وجود عاملة واحدة ،وحار�س.
وبني �أن الطفل ما قبل (� )4سنوات يحتاج �إلى رعاية واهتمام من النواحي
الرتبوية ،والتعليمية ،والفكرية ،وال ميكن للمعلمة �أن تفي بها بال�شكل املطلوب
يف ظل الإمكانات احلالية ،مطالب ًا بقبول الأطفال يف الرو�ضة من عمر (-4
� )5سنوات؟ و�إحلاق من هم دون ذلك يف دور ح�ضانة؟.

واقرتح تقلي�ص عدد الطالب يف الف�صل ،والأخذ بالر�أي الرتبوي ،ور�أي
الدفاع املدين ،يف عدد الأطفال وفق الطاقة اال�ستيعابية للمكان.
وانتقد �آخر قرار توزيع موظف ــات با�س ــم “م�ساعد �إداري” على ريا�ض
الأطفال ب�شكل ع�شوائي ،م�ش ــري ًا �إلى �أن احلاج ــة تكمــن يف املعلمات ولي�س
الإداريات؛ حيث يوجد يف بع�ض م ــدار�س ري ــا�ض الأط ــفال �أكرث من ()10
�إداريات ،م�ؤكد ًا �أهمية �إعادة توزيعهن على امل ــدار�س ،وت ــزويد الرو�ضات
مبعلمات عو�ض ًا عنهن لعدم وجود عمل �إداري يف مدار�س ريا�ض الأطفال.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن الإ�شــراف على م ــدرا�س ري ــا�ض الأطفال
 �أحيا ًنا -يتم من قب ــل م�شرف ــة حديث ــة ال متلك من اخلربة ،والتجربة،وامل�س�ؤولية ،ما ي�ؤهله ــا للإ�شراف على ذوات اخلـ ــربة من معل ــمات ريــا�ض
االطفال .واقرتح تر�شيــح م�شرفة من ذوات اخلربة ملالم�ستها احلق ــائق عن
قرب ،وعلمها امل�سبق باملتطلبات ،وال تقل خربتها يف ممار�ســة العمل امليداين
عن ع�شر �سنوات فما فوق.

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

فيما طالب ع�ضو �آخر ب�أن يتم تنظيم قبول الأطفال يف الرو�ضة خالل مدة
ت�سجيل الأطفال يف املراحل التعليمية املختلفة؟ م�شري ًا �إلى �أن ما يحدث الآن
هو قبول الأطفال طوال العام الدرا�سي ،وهذا ي�سبب ارتبا ًكا للطفل اجلديد،
واختالل النظام للأطفال املوجودين �ساب ًقا ،وقد تواجه املعلمة �صعوبة
يف التعامل مع عدد كبري من الأطفال داخل الف�صل الواحد ،وغال ًبا تكون
م�ساحات الف�صول �صغرية جدً ا وال تقارن مب�ساحة ف�صول املراحل التعليمية،
وهذا ي�سبب رهبة للطفل ،ويعر�ضه للعدوى وانتقال الأمرا�ض ب�سرعة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أنه بالرغم من �أهمية التعليم قبل املرحلة
االبتدائية �إال �أن ن�سبة االلتحاق يف ريا�ض الأطفال ال تزيد على ()%12
من عدد ال�سكان يف الفئة العمرية ما بني (� )6–4سنوات ،م�ضيف ًا �أنه من
املنا�سب الرتكيز على هذا النوع من التعليم؛ لأهميته يف املراحل التعليمية
املختلفة.
ولفت النظر يف ذات ال�سياق �إلى �أن اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة يف
اململكة للفرتة ما بني (1432هـ1442-هـ) ت�شري �إلى �أن زيادة الطلب على
خدمات الرتبية اخلا�صة يرجع �إلى �أمرين؛ الأول :العجز يف حتقيق التو�سع
الكمي احلايل ,والثاين :يعود �إلى الزيادة ال�سكانية املتوقعة ،غري �أن خدمات
الرتبية اخلا�صة حالي ًا ال تغطي �سوى ( )%10من االحتياجات الفعلية ،ومن
املتوقع زيادة ذلك يف عام (1440هـ) لي�صل �إلى مليون ،فمن الأن�سب �أن
تهتم اللجنة بهذا املو�ضوع.

ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أنه بالرغم من م�ضي ع�شر �سنوات على م�شروع خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث؛ �إال �أن �ضعف املخرجات ال يزال موجودًا يف
التعليم العام ،مع �ضعف يف �سلوك الطالب وكفاءتهم ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك
يعود �إلى املعلم الذي مل يح�ض بالعناية الكافية يف م�شروع االبتعاث ،وكذلك
املنهج الذي يحوي ك ًما هائ ًال من املعلومات ،حتى �أنه قيد املعلم املتميز و�أ�صبح
يف �سباق مع الزمن من �أجل االنتهاء منه قبل انتهاء الف�صل الدرا�سي.
المعلم لم يحظ بالعناية الكافية في
برنامج خادم الحرمين لالبتعاث

كاف من مهارات
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه يكفي �أن يتمتع الطالب بقد ٍر ٍ
اللغة العربية من خالل املمار�سة التي جتعله قاد ًرا على التحدث بها ب�شكل
جيد ،ويرتك التعمق يف اللغة العربية للمتخ�ص�صني فيها؛ م�شري ًا �إلى �أن
املطلوب هو التب�سيط ال التكثيف.
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وت�ساءل �آخر عن ما قـ ــامت به الـ ــوزارة لأطفـ ــال التوح ــد ,بع ــد �إق ـ ــرار
امل�شروع الوطني للتعامل مع التوح ــد الــ�صادر من جم ــل�س ال ــوزراء بتاريـ ــخ
1423/9/13هـ ,وما حققته لأطفالنا امل�صابني مبر�ض التوحد.
ور�أى �أحد الأع�ضاء منا�سبة �أن يبد�أ تطوير التعليم من قبل الوزارة ب�إعادة
الهيكلة الإدارية للوزارة ،مت�سائ ًال عن خارطة الطريق للدمج ,وكيف �ستتم
هيكلة وزارة التعليم لت�ستوعب القطاعني؟.
كما ر�أى الع�ضو �أنه من الأن�س ــب �أن ترك ــز الوزارة على البن ــية الأ�سا�سية
لعملها ،وهي العملية التعليميــة واملنتـ ــج ،وقي ــا�س الإنتـ ــاج� ،أم ــا الق�ضـ ــايا
اللوج�ستية مثل :توظيف املعلم ــني واملعلم ــات ،ونقلهـ ــم ،وترقياتهم ،ونقلهم
مع الطالب من و�إلى املدار�س ،و�إن�شاء املدار�س وتنفي ــذها ،فــهي تتقاطع مع
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومي الأخرى ،و�أن تناق�ش من قبل جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ،وطالب الوزارة ب�أن تركز على املعلم وتنمية قدراته،
و�أن يكون للوزارة نظامها اخلا�ص يف توظيف املوظف العام.
مطالبة الوزارة بآلية واضحة لقياس
منجزاتها وبرامجها وإنتاجها

ودعا �أحد الأع�ضاء وزارة التعليم �إلى دعم القطاع اخلا�ص لإن�شاء
مدار�س خا�صة ،و�إعطاء املواطنني ا�ستمارات للمدار�س اخلا�صة؛ لتتفرغ
الوزارة �إلى العمل على �إعداد الربامج املنهجية ،و�إعداد املعلم وتطويره،
بحيث تكون العملية الت�شغيلية منفكة عن الوزارة ،كما ا�ستح�سن الع�ضو �أن
يكون للوزارة �آلية وا�ضحة لقيا�س منجزات براجمها و�إنتاجها ،و�أن تف�صح
عن نتائج منجزات برنامج تطوير التعليم العام ،وقيا�س النتائج.

ومتنى ع�ضو �آخر �أن يكون يف قرار الدمج الرتبية والتعليم مع التعليم
العايل يف وزارة واحدة انطالق باجلامعات �إلى الأف�ضل ،و�أن يتم �إقرار نظام
اجلامعات وتطبيقه ،و�أن يكون حافز ًا للجامعات يف �إعطائها ال�صالحية
الإدارية يف �ش�ؤونها ،وا�ستقالليتها ،ومتيزها ،وحتقيق �أهدافها.
وت�ساءل �آخر عن ال�ضوابط لال�ستفادة من برامج الوزارة؟ مطالب ًا
جلنة التعليم والبحث العلمي ب�إ�ضافة تو�صية تن�ص على�“ :إ�سناد الأعمال
الإن�شائية ،وا�ستالم املباين اخلا�صة بوزارة التعليم �إلى املكاتب الهند�سية
امل�ؤهلة”.
وطالب �أحد الأع�ضاء �أن تنتهج الوزارة ممار�سات �إدارية �أكرث ا�ستقرار ًا
من املمار�سات ال�سابقة ،معلق ًا على تعدد امل�ستويات الإدارية ب�أنها ت�ؤخر
اتخاذ القرار ،وتعزز البريوقراطية ،و�ضد الفعالية الإدارية؛ وطالب ب�إعادة
النظر يف الهيكل التنظيمي ،و�أ�سلوب �إدارة العمل يف الوزارة ،وبخا�صة بعد
الدمج.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن قرار الدمج يعطي الفر�صة ال�ستفادة التعليم العام
مما لدى اجلامعات ،وامل�ست�شفيات اجلامعية ،مطالب ًا مبعاجلة الت�ضخم
الوظيفي للوظائف الإدارية ،و�إعادة الت�أهيل والتدريب ولي�س زيادة يف عدد
الوظائف الإدارية ،فهذه الوظائف وظائف م�ساندة للعملية الأ�سا�سية؛ وهي
الوظيفة التعليمية التي حتتاج �إلى تعزيزها ،و�إعطائها املزيد من االهتمام.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أنه على الرغم من كرثة امل�شروعات ،وت�شعبها،
وتداخلها �إال �أن الواقع امل�شاهد �أقل من الطموحات ب�شكل كبري ،الفت ًا �إلى �أن
كل هذه امل�شروعات تعترب �ضمن اخلطط الت�شغيلية لإدارات التعليم ،مطالب ًا
با�ستعانة الوزارة ببيت خربة عاملي لتقييم وقيا�س حم�صلة هذه امل�شروعات،
واملبادرات ،والربامج ،ومتابعة �إجنازها يف الوقت املحدد ،وف ًقا ملعايري
برامج امل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية املتميزة.
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و�أيد �أحد الأع�ضاء م�شروع �إقرار ال�سنة التمهيدية للتعليم االبتدائي،
وجعلها �إلزامية �أ�سوة بال�سنة التح�ضريية للتعليم اجلامعي ،منتقد ًا ق�صرها
على �أطفال الأ�سر املي�سورة والقادرة على دفع الر�سوم الباهظة للمدار�س
اخلا�صة� ،أو الأطفال الذين ي�ستطيعون احل�صول على مقعد يف ريا�ض
الأطفال احلكومية املجانية املحدودة العدد.
وطالب ع�ضو �آخر مبعرفة املالمح العامة خلطة م�ستقبل التعليم ،ت�شمل
الر�ؤية العامة لقطاعات متناثرة ،كالتعليم العام ،والتعليم العايل ،والبحث
العلمي.
وتابع الع�ضو �أن الدمج م�ؤ�شر لإعطاء اجلامعات مرونة وا�ستقال ًال �أكرب،
وهي فر�صة ليكون للمجل�س دور يف ا�ستثمار الدمج خلدمة اجلامعات،
والإ�سهام يف ا�ستقاللها ،وتطوير �أداء جميع �أدوارها؛ معرب ًا عن قلقه من
املرحلة االنتقالية يف معرفة ر�ؤية وزارة التعليم ،وتوجهها حول اجلامعات
يف هذه املرحلة وعلى املدى البعيد ،وال�سيا�سات العامة ملاهية اال�ستقالل
باملفهوم الوطني ،وحتديد دور وزارة التعليم الإ�شرايف ،وكيفية �إدارة
اجلامعات وعالقتها بالوزارة.
م�ضيف ًا �أن هناك بع�ض اجلامعات احلكومية متهيئة لال�ستقالل ،وهناك
جامعات نا�شئة ما زالت حتتاج �إلى وقت لإكمال بنيتها الأكادميية والإدارية،
والتنظيمية ،والإن�شائية لت�صبح م�ستقلة ،ومن املنا�سب اال�ستفادة من
التجارب العاملية يف هذا املو�ضوع ،مثل� :شبكة جامعات املناطق يف �أ�سرتاليا
( ،)RUNوالت�أكيد واحلر�ص على ال�ضوابط التي حتفظ جودة اجلامعات،
وبخا�صة جمال�س الأق�سام والكليات ،ال�سيما يف مرحلة �إعادة هيكلة الوزارة.

وب�ش�أن �أنظمة التعليم اجلامعي وجودته؛ قال الع�ضو� :إن هناك حاجة �إلى
�إعادة النظر يف �أنظمة �سبق �أن �أقرها املجل�س ومت رفعها �إلى املقام ال�سامي؛
ومنها :نظام اجلامعات ،ونظام الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي؛
لتتوافق مع قرار الدمج ،مع �إمكانية دمج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،وهيئة تقومي التعليم العام يف جهاز واحد م�ستقل ،مرتبط برئي�س
جمل�س الوزراء ،مقرتح ًا دعوة م�س�ؤويل وزارة التعليم ب�أ�سرع وقت ممكن.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن قيام الوزارة بقيا�س م�ستوى ر�ضا املعلمني،
ومديري املدار�س وغريهم من املعنيني بالعملية التعليمية ,وعن تطبيق
رخ�ص املعلمني للت�أكد من كفاءة املعلم.
و�أبدى الع�ضو ا�ستغرابه لعدم �إ�شارة تقرير الوزارة �إلى م�شكلة حوادث
املعلمات ,وك�أن الأمر ال يعني الوزارة ،مطالب ًا �إياها بتقدمي حلول جذرية
للت�صدي لهذه امل�شكلة.
وختم ع�ضو �آخر املداخالت بقوله� :أن املعلم هو �أ�سا�س العملية التعليمية،
ومطالبات املعلمني واملعلمات هي الت�أمني الطبي ،وبدل ال�سكن ،م�شري ًا �إلى
�أن الوزارة ال تزال تعلن �أنها �ستقدم لهم ذلك� ,إال �أنها مل تقم ب�أي حترك
بالن�سبة لهذا املو�ضوع ،م�ضيف ًا �أن املعلمة لها حق احل�صول على بدل
(النائي) وبخا�صة املعلمات املغرتبات ،ومن املفرت�ض �أن يكون هناك بدل
تعوي�ض ل�ضحايا الطرق من املعلمات ،وبخا�صة يف ظل عدم توفري و�سائل
نقل �آمنة للمعلمات ،كما من املنا�سب �إعادة النظر يف مكاف�أة طالب حتفيظ
القر�آن الكرمي ،وتوجيهها �إلى منا�شط �أخرى قد تكون �أكرث ت�أث ًريا.
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وزارة العدل ..مشاريع
تطويرية تحتاج إلى الدعم00
ومطالب بمحاكم لألحوال
د .فالح الصغير

الشخصية

رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العاديـــة الثانيـــة عــ�شرة
لل�سنـــة الثالثــة من الــدورة ال�ساد�ســـة التي عقـــدها يوم االثنني
املوافــق 1436/4/20هـ ،برئا�ســـة معـــايل نائـــب رئـــي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية ،ب�شـــ�أن التقريـــر ال�سنــــوي لوزارة العــدل للعام املايل
1435/1434هـ تاله رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�صغري.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �صدور تنظيم مركز امل�صاحلة� ،إال �أن هناك
ت�شريعات �أخرى مل ت�صدر بعد ،مثل تنظيم العقوبات البديلة،
ونظام التكاليف الق�ضائية على اخلا�سر ،مقرتح ًا �أن تتخذ اللجنة
تو�صية تطالب ب�إ�سراع اجلهات امل�شاركة يف درا�سة هذه الأنظمة،
وو�ضع جداول زمنية لإنهائها ،حتى ال ي�ؤدي تعدد اجلهات املعنية
بدرا�ستها ،وتوزيع امل�س�ؤوليات �إلى ت�أخر �صدورها مما يكون له
انعكا�سات �سلبية على ت�أخر �إجناز العمل وتعميق البريوقراطية،
ال�سيما �أن الوزارة �أفادت �أنها قد انتهت من درا�سة هذه الت�شريعات،
وهي معرو�ضة على اجلهات امل�شاركة يف درا�ستها.
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن هناك جوانب �أخرى حتتاج �إلى عناية ،ومنها ما
كان يف خطة الوزارة ومل يتحقق ،ومن ذلك �إن�شاء ت�سع حماكم عامة ،و�ست
حماكم للأحوال ال�شخ�صية ،وثالث حماكم عمالية� ،إال �أن ذلك مل يتحقق
�سوى افتتاح حمكمتني للأحوال ال�شخ�صية ،مطالب ًا اللجنة مبتابعة �سبب
عدم افتتاح هذه املحاكم.
وزاد �آخر �أن من يقارن بني امل�ستهدف يف اخلطة مع ما مت �إجنازه فعلي ًا
مل�شروعي تغطية نفقات اجلهاز الإداري والفني الالزم لإدارة مرافق الوزارة,
و�صيانة ونظافة املرافق التابعة للوزارة و�صيانة الأجهزة واملعدات املكتبية,
يلحظ فيها جتاوز امل�صروفات للمبالغ املعتمدة للم�شروعني ,دون �أن تو�ضيح
للمربر� ،سواء من الوزارة �أو جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية.
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و�أكد ع�ضو �آخر �ضرورة التو�سع يف تقدمي بع�ض اخلدمات التي تالم�س
حياة النا�س ب�شكل يومي ومبا�شر وتطويرها ،وتعميمها يف كافة املحاكم
وكتابات العدل مثل �إنهاء معاناة املر�أة احلا�ضنة من تع�سف الأزواج,
والتقا�ضي املرئي للمحاكمة عن ُبعد ,وتوحيد الإجراءات يف حماكم
اال�ستئناف ,وتطبيق الب�صمة الإلكرتونية ,وخدمة تبليغ الأوراق الق�ضائية,
وتخ�صي�ص �أعمال كتابات العدل.
وت�ساءل �آخر عما مت ب�ش�أن الهيئة العامة للوالية على ال ُق َّ�صر ومن يف
حكمهم ،ال�سيما �أن �أموالها جتاوزت ( )16مليار ريـال ،م�ؤكد ًا �أن جتميدها
ي�ضر بال ُق َّ�صر ومن يف حكمهم ،وكذلك اقت�صاد البلد ب�شكل عام.
نزاعات اإلرث تتطلب التعميم عن الوفاة
إليكترونيات لكل الجهات ذات العالقة

من جانبه قال ع�ضو �آخر� :إن من �أكرث الق�ضايا �إ�شغ ًاال للمحاكم ،و�أكرثها
تعقيدً ا وطو ًال يف النزاع ،وتقطع ب�سببها الأرحام هي نزاعات الإرث ،مقرتح ًا
�أن تقوم هيئة �إدارة ال�ش�ؤون اخلا�صة بالإرث والرتكات ب�صالحياتها ،وتتولى
عملها فور وفاة املواطن ،وحلني �إنهاء ح�صر وتوزيع الإرث .الفت ًا يف ذات
عدد من الدول ،حيث يتم الإبالغ عن
ال�سياق �إلى �أن هناك مناذج يف ٍ
الوفاة من امل�ست�شفى �إليكرتون ًيا لكل من العدل ،والداخلية ،وم�ؤ�س�سة النقد،
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والبنوك املت�صلة بها ،وهو ما �سوف يوفر على املحاكم جهدً ا كب ًريا ،ك�إجراء
وقائي مينع  -ب�إذن اهلل -التعدي ،ويقل�ص عددًا من الق�ضايا النا�شئة التي قد
ت�شغل الق�ضاة عن �أداء واجباتهم ،ومتنع ت�صرف �أحد الورثة بوكالة باطلة،
�أو تعديه على حقوق الورثة بدون علمهم ،و�سوف ي�ضمن حقوق الق�صر وبقية
�أفراد الأ�سرة من �سوء الت�صرف يف الأموال واملمتلكات.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن م�شكلة قلة �أعداد الق�ضاة ،وبخا�صة يف املدن ذات
الكثافة ال�سكانية العالية ،واحلركة التجارية املت�سارعة مازالت قائمة رغم
مناق�شة امل�شكلة مرار ًا وتكرار ًا ،ويف املقابل ينت�شر يف �أرجاء اململكة عدد
كبري من الق�ضاة يف الهجر والقرى ال�صغرية ،وهم �شبه عاطلني عن العمل،
مقرتح ًا نقل كافة الق�ضاة �إلى مراكز املدن الرئي�سة لفك �أزمة املعامالت
املعطلة ،وت�سهيل مهمة التقا�ضي ،واعتماد برامج ندب الق�ضاة للقرى والهجر
ليوم �أو يومني يف الأ�سبوع ،وفق جدول حمدد ح�سب حاجة القرى والهجر.
الحراك التطويري في مرفق العدل البد أن
يشمل موقع المرأة في المنظومة العدلية

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن من �أهم امللفات التي �آن الأوان لي�شملها احلراك
التطويري يف مرفق العدل ,موقع املر�أة يف املنظومة العدلية؛ حيث �شهد
هذا امللف تطو ًرا كب ًريا بت�أ�سي�س حماكم الأحوال ال�شخ�صية ،واخلدمات
االجتماعية ،و�إلغاء املعرف ،وال�سماح للن�ساء مبزاولة املحاماة ،وت�أ�سي�س بيئة
عدلية واعية جتاه املر�أة واحتياجاتها ,يف املقابل جند �أن الأق�سام الن�سائية يف
الوزارة ،ويف املحاكم مل تبا�شر عملها بعد ،رغم �صدور قرار بتعيني ()٣٠٠
امر�أة؛ معترب ًا �أن الإجناز بطيء جدً ا يف هذا امللف؛ ال�سيما �أن هذه الأق�سام
تقوم مبهام كبرية ومهمة تتمثل يف توفري امل�ساندة االجتماعية ،واحلقوقية
مبحكمة الأحوال ال�شخ�صية يف الريا�ض.
و�أكد الع�ضو �أن الوزارة بحاجة للإ�سراع يف ت�أ�سي�س الأق�سام الن�سائية،
وبخا�صة يف املناطق الأخرى خارج منطقة الريا�ض ،وتعميم جتربة التعاون
بني الوزارة وجمعية مودة يف املناطق الأخرى ،والعمل على حتويل الدرو�س
امل�ستفادة منها �إلى �آليات م�ؤ�س�سية حتفظ حقوق جميع الأطراف املتورطة
يف ق�ضايا الطالق ،م�ؤكد ًا �ضرورة توفري خدمات امل�شورة القانونية لتنفيذ
�أحكام الزيارة وغريها.
واعترب ع�ضو �آخر �أن من �أهم امللفات الرتتيب لنقل املحاكم املتخ�ص�صة
لتكون حتت مظلة وزارة العدل ،ال�سيما �أننا على �أعتاب خطوة كبرية يف
م�شروع �إعادة هيكلة منظومة الق�ضاء؛ بنقل املحاكم التجارية لتكون �ضمن
الق�ضاء العام ،وكذلك �ضم �أعمال اللجان العمالية ،واملرورية ،واللجان �شبه
الق�ضائية لتكون �ضمن دوائر املحاكم العامة ،مت�سائ ًال عما �أعدت الوزارة
لهذه النقلة؟ الفت ًا �أي�ض ًا �إلى �أن هذا ق�ضاء خمتلف متام ًا يف متطلباته ويف
ظروفه وطبيعته عن الق�ضايا التي تنظرها املحاكم التابعة لوزارة العدل؛
والقائمة يف جمملها على الأحكام الفقهية؛ بينما يتطلب الق�ضاء املتخ�ص�ص
ت�أه ًيال خمتل ًفا للق�ضاة بالرتكيز على الدراية بالأنظمة املختلفة.

و�أكد �أن هذه نقلة ح�سا�سة جدً ا تتطلب من الوزارة ومن املجل�س الأعلى
للق�ضاء و�ضع ا�سرتاتيجية موجهة ملعاجلة االحتياج الكمي ،والنوعي للق�ضاة؛
فالتطوير الفعلي للق�ضاء ال يكتفي مبا نراه من تركيز على اجلوانب التقنية،
والإجرائية والتقا�ضي الإلكرتوين ونحوها من خطوات مهمة ،لكنها لي�ست
ا�سرتاتيجية ،بل هو ذلك الذي يالم�س جوهر املمار�سة الق�ضائية؛ ويرتقي
بها لتالئم متطلبات احلالة الراهنة.
وطالب ع�ضو �آخر باالهتمام بعوامل ا�ستقرار التعامالت؛ م�شري ًا �إلى �أن
هناك عوامل معينة حتمي اال�ستقرار؛ ومنها :التقادم ،بحيث يتم حتديد
�سنوات معينة ،وبعدها ال ميكن النظر يف الق�ضية؛ حتى ت�ستقر التعامالت.
والحظ �أن جمانية التقا�ضي تتيح لأي �شخ�ص رفع �أي ق�ضية� ،أو عدة ق�ضايا
على �أي �شخ�ص ،و�إذا خ�سر الق�ضية فال يتحمل �أي �شيء .ور�أى منا�سبة
حتميل الطرف اخلا�سر على الأقل �أتعاب املحاماة ،لتجنيب املحاكم العديد
من الق�ضايا الكيدية ,وطالب بتحفيز الق�ضاة ،ودعم املجتهدين ،والبارزين
يف الق�ضاء؛ ال�سيما �أن نظام العقاب ُف ّعل ولكن ال ن�سمع عن نظام الثواب.
وتوقف ع�ضو �آخر �أمام ما ورد يف التقرير عن الق�ضاء الإلكرتوين ,و�أن
التقنية جعلت النظام العديل يكون من �أف�ضل التقنيات يف دُور العدالة يف
العامل ،قائ ًال �إن ذلك غري ملمو�س على �أر�ض الواقع ،وبخا�صة و�أن الق�ضاء
الإلكرتوين مل يغط كافة مناطق اململكة ،مت�سائ ًال عن قدرة الق�ضاة على
التعامل مع الأدلة والقرائن الرقمية؟.
و�أيد �آخر تو�سيع مفهوم حماكم الأحوال ال�شخ�صية ،وحماكم الأنكحة
والطالق �إلى حماكم الأ�سرة؛ معترب ًا �أن هذه املحاكم حتتاج �إلى معاجلة
الق�ضايا �ضمن مفهوم املحاكم الأ�سرية.
كما الحظ الع�ضو من خالل التقرير النق�ص يف متابعة ت�أخري الق�ضايا؛ ال�سيما
�أن ن�سبة الإجناز ال تتجاوز  %26من الوارد �إلى هذه املحاكم ,وعد هذه الن�سبة
متدنية جدًا ،م�شدد ًا على �ضرورة �أن تنظر اللجنة والوزارة النظر يف ذلك.
وانتقد ع�ضو �آخر عدم تناول تقرير الوزارة ما مت ب�ش�أن تقنني الأحكام.
وقال � :إننا يف حاجة �إلى تطوير �آليات العمل الق�ضائي ,والحظ التفاوت يف
�أعداد �أحكام النق�ض الواردة يف التقرير بني مدن اململكة ،وعدم تف�سري ذلك
من قبل الوزارة.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن جهود الوزارة وا�ضحة يف حمور �إن�شاء املباين،
ولكن يعوقها عدم توفر الأرا�ضي ،مما يعيقها يف هذا املجال ،مطالب ًا
بامل�ساعدة من �أمراء املناطق ،واملحافظني ،واملجتمع املدين ،لتوفري الأرا�ضي
لأي م�شروع حكومي يخدم املجتمع ،وكذلك االكتفاء بامل�ساحات املنا�سبة دون
املبالغة يف ذلك.
و�أ�شاد ع�ضو �آخر مبا قامت به وزارة العدل خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية
من �إلغاء عدد كبري من �صكوك الأرا�ضي يف خمتلف مناطق اململكة ,من
خالل حماكم اال�ستئناف .مطالب ًا �إياها باال�ستمرار يف مكافحة هذا الأمر؛
لأنه نوع من �أنواع مكافحة الف�ساد ،و�أن حتال هذه الأرا�ضي لوزارة الإ�سكان
لال�ستفادة منها.
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دراسة

تراجع أسعار البترول
ومسار تنمية
اإلقتصاد السعودي

مازالت العوائد البرتولية متثل  %90من �إجمايل �إيرادات ميزانية
الدولة رغم كل �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات خطط التنمية اخلم�سية
الت�سع املتعاقبة ,ويعود ذلك �إلى تبوء اململكة العربية ال�سعودية
ملركز ال�صدارة يف �إنتاج و�صادرات البرتول على امل�ستوى العاملي منذ
بداية ال�سبعينيات امليالدية من القرن الع�شرين ،فحجم �صادرات
اململكة البرتولية املتنامي �أك�سبها عوائد برتولية كبرية حتى �أ�صبحت
�إجنازاتها يف القطاعات املختلفة �ضئيلة يف ن�سبتها من �إجمايل العوائد
البرتولية .وميكن القول �إن ن�سبة �إيرادات الدولة غري البرتولية
تختلف كلما ارتفعت �أو انخف�ضت �أ�سعار البرتول وعوائده.
ويالحظ �أن معدالت تنمية االقت�صاد ال�سعودي ارتبطت ارتباط ًا
وثيق ًا بتذبذبات �أ�سعار البرتول �إلى حد كبري للنجاح املحدود يف
تنمية وتنويع م�صادر الدخل الوطني  .فقد اجته متو�سط �أ�سعار
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د .خالد بن من�صور العقيل
ع�ضو جم�س ال�شورى

�سلة الأوبك يف الت�صاعد من  23.12دوالر ًا للربميل عام 2001م �إلى
 50.14دوالر ًا للربميل عام 2005م ,حتى و�صلت �إلى  94.45دوالر ًا
عام 2008م ,وانكم�شت نتيجة الأزمة املالية الأمريكية �إلى 61.06
دوالر ًا للربميل عام 2009م ,ومت �أثناءها عقد اجتماعات بني الدول
املنتجة وامل�ستهلكة يف مدينة الريا�ض التي �أدت ال�ستقرار ال�سوق
البرتولية وعاود متو�سط �أ�سعار �سلة الأوبك يف الأرتفاع من 77.45
دوالر ًا للربميل عام  2010م �إلى  109.45دوالرا للربميل عام 2012م
وا�ستقرت على  105.87دوالر ًا للربميل عام 2013م  ،ثم بد�أت �أ�سعار
�سلة الأوبك يف الإنكما�ش بحلول �شهر �أغ�سط�س من عام 2014م,
حتى و�صل متو�سط �سعر �سلة الأوبك �إلى  96.26دوالر ًا للربميل لعام
2014م .
مجتمع واقتصاد المعرفة يؤدي إلى تنويع
مصادر الدخل ويقلل االعتماد على البترول

دراسة

وقد بد�أ م�سار انخفا�ض متو�سط �أ�سعار �سلة الأوبك يف العام  2014م
من  105.61دوالر ًا للربميل يف يوليو �إلى  100.75دوالر ًا للربميل يف
�أغ�سط�س ،و  85.06دوالر ًا للربميل يف �أكتوبر ،و  75.57دوالر ًا للربميل
يف نوفمرب ،و  59.45دوالر ًا للربميل يف دي�سمرب ليبلغ  44.36دوالر ًا
للربميل خالل �شهر يناير 2015م .
ونتيجة طبيعية مل�سار هبوط �أ�سعار البرتول من �أغ�سط�س  2014م
تراجعت �إيرادات ميزانية اململكة من  1131مليار ريال لعام 2013م �إلى
 1046مليار ريال عام 2014م وقدرت بنحو  715مليار ريال عام 2015م،
بينما بلغت امل�صروفات  925مليار ريال عام 2013م و 1100مليار ريال
عام 2014م ,وقدرت بحوايل  860مليار ريال لعام  2015م� ،أي حققت
امليزانية فائ�ض ًا مقداره  206مليارات ريال عام 2013م ,وعجز ًا مبقدار
 54مليار ريال عام 2014م ,وتفاقم حجم العجز املقدر �إلى  145مليار
ريال لعام 2015م .
هذا العجز املايل املتوقع لعام 2015م هو مبثابة جر�س �إنذار
لأهمية ا�ست�شراف املتغريات يف ال�سوق البرتولية الدولية وانعكا�ساتها
على توقعات م�سار �أ�سعار البرتول ,مع �ضرورة مراجعة لأولويات �سلم
ال�صرف على بنود امليزانية العامة للدولة وم�شاريعها و�إ�سرتاتيجياتها
و�سيا�ساتها املر�سومة يف خطة التنمية العا�شرة.

املتغريات يف ال�سوق البرتولية

هناك ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية م�ؤثرة يف حتديد م�ستوى �أ�سعار البرتول هي:
الإمدادات (العر�ض) ،الطلب ،والتطورات التقنية ،ويف املدى الق�صري
البع�ض ي�ضيف عليها البعد ال�سيا�سي و�إ�سرتاتيجيات التكتالت الإقت�صادية.

ولكن حدث تطور جديد هدد جتارة الل�ؤل�ؤ اخلليجي الطبيعي ,فقد
ظهر الل�ؤل�ؤ ال�صناعي للمرة الأولى يف منطقة اخلليج العربي يف �شهر يوليو
من �سنة  ,1924حيث �سعى التاجر وامل�صنع الياباين كوكي�شي ميكيموتو
�إلى تطوير زراعة الل�ؤل�ؤ امل�صنع .ومع حلول حقبة الع�شرينيات من القرن
الع�شرين املا�ضي كانت اللآلئ ال�صناعية التي ينتهجها كوكي�شي ميكيموتو
على درجة كبرية من الإتقان ,حتى �أنه مل يكن بالإمكان متييزها عن �أجود
اللآلئ الطبيعية �إال با�ستخدام جهاز الأ�شعة ال�سينية �أو �إخ�ضاعها لتجارب
علمية على �أيدي اخلرباء يف املختربات املخت�صة بقيا�س وتعيري الل�ؤل�ؤ.
وقد �أدى اكت�شاف كوكي�شي ميكيموتو الل�ؤل�ؤ ال�صناعي �إلى اندثار �صناعة
الل�ؤل�ؤ الطبيعي يف اخلليج العربي وطي ح�ضارة وم�صدر رزق امتد عرب �آالف
ال�سنني.
و�أعتقد �أن جتربة اندثار جتارة الل�ؤل�ؤ الطبيعي يف اخلليج العربي
وعدم اخلو�ض يف �أبعادها الإقت�صادية والإن�سانية جاءت ب�سبب اكت�شافات
احتياطات البرتول الوفرية ومعدالت �إنتاجه الكبرية يف نف�س الوقت واملكان
ملنطقة جتارة الل�ؤل�ؤ .ولكن العربة ماثلة �أمامنا �أن االكت�شاف العلمي يغري
املوازين الإقت�صادية وموارد الرزق �إيجاب ًا و�سلب ًا.
ويف نف�س ال�سياق يدورنقا�ش �أكادميي تاريخي الطابع والدائر بني
العاملني يف مراحل ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول من جيوفزيائيني وجيولوجيني
ومهند�سي برتول من جهة واالقت�صاديني من جهة �أخرى حول مو�ضوع
حتمية الن�ضوب الطبيعي البرتويل بر�ؤى وا�ستنتاجات خمتلفة باختالف
طبيعة مزاولة العاملني يف جمال ا�ستك�شاف البرتول ومعا�صرتهم لأحوال
املكامن البرتولية وتقديراتهم حلجم االحتياطات البرتولية املتوفرة املمكن
ا�ستخال�صها ,فهم يركزون على م�ؤ�شرات �أهمها انكما�ش عدد االكت�شافات

ملحة تاريخية عن �آثار التطورات التقنية يف طريقة حياتنا:

�شكل الل�ؤل�ؤ املنتج الرئي�سي ل�سكان املناطق ال�ساحلية يف منطقة اخلليج
العربي على مدى �آالف ال�سنني ،وميتد تاريخ جتارة الل�ؤل�ؤ على خم�سة �آالف
�سنة على الأقل .وح�سب املراجع التاريخية ازداد ازدهار هذه التجارة مع
تكاثر اخلطوط التجارة البحرية ،ويعود الف�ضل لتجارة الل�ؤل�ؤ ب�صفة عامة
يف �إعطاء الفر�صة لعرب الداخل من �أجل التنقل واال�ستقرار يف املناطق
ال�ساحلية ،الأمر الذي �أ�سهم يف حت�سني نوعية حياتهم.
وت�ضيف املراجع �أنه يف العقدين الأولني من القرن الع�شرين بلغت �صناعة
الل�ؤل�ؤ ذروتها حتى �أن عدد العمال يف ذلك القطاع احليوي فاق 17000
عام ًال ،وكان من بينهم  3000من الغوا�صني فيما كان �أ�سطول الغو�ص ي�ضم
�أكرث من � 4000سفينة (بانو�ش) من خمتلف الأنواع.
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دراسة

يف مقدمة دول العامل ,تتبعه ــم اململك ــة العربي ــة ال�سعودية وبقية دول ال�شرق
الأو�سط والتي كان ــت ل�سن ــوات قريبة متتلك  %60من �إجمــايل االحتياطات
البرتولية التقليدية.
ولكن مع التقدم التقني يف ا�ستغ ــالل موارد البرتول غري التقليدية وتركز
احتياطاته خا�صة البرتول ال�صخري البالغ تقدي ــراته ح�ســب �إدارة الطاقـ ــة
االمريكية  345مليار برميل يف رو�سيا والواليات املتحدة االمريكي ــة ،ال�صني،
الأرجنتني ،ليبيا ،فنزويال ،املك�سيك ،الباك�ستان ،كندا� ،أندوني�سيا.

البرتولية ال�ضخمة على نطاق عاملي مع تراجع متو�سط �إنتاج الآبار البرتولية,
بالإ�ضافة الى زيادة الإنتاج البرتويل مبا يفوق االحتياطات الإ�ضافية
ال�سنوية ,حيث ت�شكل جميع هذه العوامل حتديات كربى ل�صناعة البرتول,
وتقرب فرتة �أزمة �إمدادات البرتول ملقابلة الطلب عليه املرتتب من ا�ستمرار
تزايد حجم التعداد ال�سكاين وتو�سع القطاعات االقت�صادية العاملية.

ونتج عن توفر احتياطات البرتول غري التقليدي يف الدول املتقدمة تقني ًا
تطور ًا يف �صناعة ا�ستخراج البرتول بالواليـ ــات املتحـ ــدة الأمريكية وكندا,
وحتقيق زيادات كبرية يف �إنتاجهما البرتويل و�صل �إلى نحو  4ماليني برميل
يف اليوم عام 2014م ,مما قلب موازين العر�ض والطلب من البرتول العاملي
نتيجة خف�ض ن�سبة حجم �إ�ستــرياد الواليات املتحدة الأمريكية البرتويل من
 %60عام 2005م �إلى  %40عام 2012م ,وتوقــع ا�ستمرارها حتى ت�صل �إلى
 %32يف عام 2040م .

بينما ي�شري الإقت�صاديون �إلى عوامل التطوير التقني وتعوي�ضها عن نق�ص
عدد االكت�شافات البرتولية بزيادة معدالت حت�سني اال�ستخال�ص من املكامن
البرتولية القائمة ,وت�ضافر جهود الدول املتقدمة على تقلي�ص معدالت منو
الطلب من البرتول ,بالإ�ضافة �إلى توافر �أنواع عديدة من الطاقة ميكن
�إ�ستغاللها باجتاه �سد حاجات الب�شرية من خالل م�سارات �آلية �أ�سعار الطاقة
و�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات الطاقة املتبعة خا�صة يف الدول املتقدمة ,وبالتايل
يعتقد الإقت�صاديون بالن�ضوب الإقت�صادي قبل الن�ضوب الطبيعي من
البرتول ب�سبب التحوالت الهائلة يف جماالت التقنية مع تنوع م�صادر الطاقة
املتاحة ,و�أي�ضا مازالت احتماالت اكت�شاف م�صادر جديدة كبرية احلجم من
الطاقة االحفورية (برتول وغاز وفحم).

هذه املتغريات �أدت �إلى ال�ضغط على م�ستوى �أ�سعار البرتول والتي �شهدتها
ال�سوق البرتولية عام 2014م وا�ستمرارها �إلى حتى مطلع العام 2015م ,مع
توقع وجود العوامل يف زيادة الإمدادات من امل�صــادرغري التقليدية لتوفر
الإحتياطـ ــات والتقني ــات املتقدمـ ــة خلف�ض التك ــاليف الإنتاجــية خا�صة �إذا
متكنت الدول الأخرى خارج �شمال �أمريكا من ا�ستق ــطاب التقن ــيات الالزمة
التي �ست�ؤدي �إلى زيادات كبرية يف الإنتاج من البرتول غري التقليدي ,مما
يخل مبوازين العر�ض والطـ ــلب من البت ــرول العاملي ــة ,وان�سح ــاب ذلك على
منظمة الأوبك من خالل ال�ضغــط على الأ�سعار وتقلي�ص ح�صتها يف ال�سوق
البرتولية و�إ�ضعاف موقفها التقليدي ك�صانعة �أ�سعار.

الإمدادات البرتولية التقليدية وغري التقليدية

�شكل منو الإمدادات البرتولــية التقليدي ــة وغ ــري التقـ ــليدية ( الب ــرتول
ال�صخري ,وال�صخر البرتويل ,ومن طبقــات الرمـ ــل املحكمــة والثق ــيل جد ًا
واملناطق املغمورة العميقة ورمل القار) نتيج ــة مل�سار ارتفاع �أ�سع ــار البتــرول
العاملية خالل الأعوام الع�ش ــرة املا�ضي ــة حافز ًا لال�ست ــثمارات يف جمـ ــاالت
الإم ــدادات البرتولي ــة غ ــري التقليدي ــة يف تو�س ــع �إنتاج دول �شمال �أمريكا
وفنزويال والربازيـل وعلى ر�أ�س ــها الواليـ ــات املتح ــدة الأمريك ــية م ــما عزز
من حج ــم احتياطـ ــاتها البرتول ــية حتى تبدلت �صورة الإنتاج واالحتياطات
البرتولي ــة ب�ش ــكل كبري خــالل �سنني قالئل حتى �أ�صبحت احتياطات الواليات
املتحدة الأمريكية ورو�ســيا وفن ــزويال من الب ــرتول التقلــيدي وغري التقليدي
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هذه املتغريات يف ال�سوق البرتولية العاملية القائمة واملتوقعة تتطلب وقفة
مراجــعة مل�س ــار التنمي ــة الإقتــ�صادية ال�سع ــودية امل�ستقبلية والنظر �إلى
�سلم الأولويات يف عملية تنويع م�صادر الدخل الوطني.
ويتبني ملراقب �سوق البرتول العاملية تغري موقف العديد من املخت�صني من
م�ؤيدين قبل عام لنظرية ن�ضوب البرتول �إلى ر�ؤية الإقت�صاديني نتيجة وفرة
املعرو�ض من البرتول وزي ــادة حج ــم الإحت ــياطات البرتولـية التقليدية وغري
التقليدية العاملية ب�سبب التقدم العلمي والتطور التقني يف عمليات التنقيب
والإ�ستخراج والإ�ستغالل ملوارد البرتول .

دراسة

نطاق �سعر البرتول يف املدى القريب واملتو�سط

ا�ست�شراف ًا للمتغريات يف موازين العر�ض والطلب العاملي من البرتول
املتوقعة �إلى عام 2020م ,و�أهمية ا�ستقرار ال�سوق البرتولية وم�ستويات �أ�سعار
البرتول ,فاحلل الأمثل العمل على نطاق ل�سعر البرتول ي�أخذ يف االعتبار
املعطيات التالية:
�أو ًال -ي�شكل انخفا�ض متو�سط �أ�سعار البرتول دون  60دوالر ًا للربميل
لفرتة تزيد عن ال�سنتني ا�ستنزاف ًا ملوارد البرتول العاملية بتكلفة زهيدة
ومثبط ًا لال�ستثمارات الالزمة لزيادة الإمدادات البرتولية ملقابلة الطلب
العاملي من البرتول الذي يتنامى ب�سبب الزيادة ال�سكانية يف العامل والنمو
الإقت�صادي لتطور ومناء املجتمعات الب�شرية .واملتوقع يف حالة انخفا�ض
�أ�سعار البرتول لفرتة ال�سنتني وما فوق �أن تتكرر الحق ًا م�س�ألة دورة ارتفاعات
�سعر البرتول الفجائية ب�سبب نق�ص العر�ض عن الطلب.
ثاني ًا -يف حالة ارتفاع �أ�سعار البرتول فوق  80دوالر ًا للربميل �سي�ؤدي ذلك
لزيادة الإمدادات البرتولية املتاحة من البرتول التقليدي وغري التقليدي
(الزيت الثقيل جد ًا) والغاز ال�صخري ورمال القار والتواجدات البرتولية
يف التكوينات العميقة باملناطق املغمورة ب�سبب التقنيات املتقدمة املتوفرة
وامل�ؤدية خلف�ض تكاليف الإنتاج والإ�ستخراج مما يتيح زيادة الإمدادات
البرتولية من خارج الأوبك وبها تخ�سر املنظمة ح�صتها يف �سوق البرتول.

البرتولية والواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا �أ�صبحتا الدولتني الأولى
والثانية يف �إنتاج البرتول.

انخفا�ض الإيرادات البرتولية وم�سرية التنمية

�إن انخفا�ض الإيرادات البرتولية والعوائد املالية مليزانية الدولة هي
فر�صة �سانحة ملراجعة عميقة لق�ضايا التنمية امل�ستدامة ,ب�شري ًا واقت�صادي ًا,
وكيفية ا�ستغالل املوارد الطبيعية الأمثل يف م�سرية النماء وخري الأجيال
القادمة ،و�أهمها علينا االنتقال من مرحلة االعتماد �شبه الكلي على قوة
العمل الوافدة �إلى تعزيز ثقافة احرتام العمل ,ودعم الكفاءات الوطنية,
وهي فر�صة �إ�سرتاتيجية �إذا �أح�سنا ا�ستغاللها المتالكنا موارد نفطية
تقليدية منخف�ضة التكاليف ,خا�صة �إن قمنا بالعمل اجلاد يف تنويع القاعدة
االقت�صادية للبالد ت�ؤازرها كوادر وطنية م�ؤهلة.
وبالن�سبة ملو�ضوع عودة الطلب على زيت الأوبك خا�صة البرتول ال�سعودي
هي م�س�ألة وقت �إن طال �أو ق�صر ,بينما الفائدة املرجوة من انخفا�ض �أ�سعار
البرتول الأخرية مع نهاية العام 2014م هي التوجه اجلاد نحو تنويع م�صادر
الدخل الوطني من خالل اال�سرت�شاد ب�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات خطة التنمية
العا�شرة للأعوام  2019 -2015ور�سم �سلم �أولويات يقوم على :
 -1ا�ستكمال م�شاريع البنية الأ�سا�سية  :املطارات والقطارات واملوانئ.

ثالث ًا -ويف ظل هذه املعطيات واملتغريات الأ�سا�سية يف �سوق البرتول
العاملية تفر�ض االحتياطات البرتولية اجلديدة ب�أنواعها والتقدم العلمي يف
جماالت ا�ستخراج البرتول على منظمة الأوبك للمحافظة على م�صاحلها
البرتولية والإقت�صادية العمل على:
-1الإتفاق على خطة دعم نطاق �سعري يرتاوح بني � 60إلى  80دوالر ًا
للربميل �إلى عام 2020م ريثما تتبني موازين العر�ض والطلب العاملي من
البرتول ،حتقيق ًا ال�ستقرار ال�سوق البرتولية وتعزيز ًا لإيرادات الدول املنتجة
وامل�صدرة للبرتول .وعلى دول الأوبك املتعقلة ت�أقلم ميزانيات دولها مع
نطاق �سعر البرتول املر�سوم .
سعر البترول بين  60إلى  80دوالرًا للبرميل
لصالح الدول المنتجة والمستهلكة

� -2سيا�سات التعاون والتن�سيق بني الدول املنتجة للبرتول من الأوبك
وخارجها �أ�صبحت حقيقة ال ميكن �إغفالها  ،ف�إنتاج الأوبك ن�سبة  %30من
الإمدادات البرتولية العاملية يجعلها فقط طرف يف معادلة م�سار الأ�سعار
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دراسة

 -2التحول نحو اقت�صاد املعرفة من بوابة:
 تطوير م�سار التعليم وكفاءاته التعليمية دع ــم م ــراكز الأبح ــاث واجله ــود العلم ــية ذات املناف ــع الإقت ــ�صاديةوالتنموية.
 موا�صلة برنامج االبتعاث يف التخ�ص�صات العلمية والنادرة. الرتكيز على الكليات العلمية التطبيقية ومنح احلوافز ملن�سوبيها.� -3إن�شاء جهاز مركزي تن�سيقي موحد لتطبيق الإ�سرتاتيجية ال�صناعية.
 تنمية ال�صناعات غري البرتولية و�صادراتها. تطوير الأنظمة واللوائــح بني العام ــل و�صاح ــب العـمل لتحفيز الكفاءةالإنتاجية.

امل�شـــاريع الإ�ستثماريـــة امل�شتــركة امل�ساهـمة يف تنويع
الإقت�صاد الوطني

توجد خيارات ا�ستثمارية �أ�سا�سية لها �آفاقها يف تنويع الإقت�صاد الوطني
و�أهمها:
–٢٠١٠٢
1
 ٢٠٤٠خطـ ــة تو�سعي ــة تدرجي ــة ل�شبكــة اخلطوط احلديدية ,ومتثل �أ�سا�س ًا
للتنمية امل�ستدامة طويل ـ ــة الأج ــل والتنمي ــة الإقت�ص ــادية املتوازنة والتكامل
الإقليمي وامل�شاركة يف الأ�سواق العاملية.
وي�أتي م�شروع خط اجل ــ�سر الب ــري (ال�ش ــرق/الغرب) على ر�أ�س م�شــاريع
�سكك احلديد ذات الأبع ــاد الإ�سرتاتيج ــية واالقت�صاديـ ــة املحلي ــة والدوليــة
يف العمل على تنويع م ــ�صادر الدخ ــل الوطني وزيادة احلركة االقت�صادية يف
م�سار التنمية امل�ستدامة.
 -2التو�س ــع امل�ش ــرتك يف تعظ ــيم القي ــمة امل�ضافة من ا�ستغالل الرثوات
املعدنية والهيدروكربونية.
 -3تطويرالتجمعات ال�صناعية واملدن ال�صناعية
قامــت حكوم ــة اململك ــة العربي ــة ال�سعودية بت�أ�سي�س برن ــامج التجمعات
ال�صناعية لتطوير قطاعات �صناعية واعدة هي� :ص ــناعات املع ــادن� ،صناعة
ال�سيارات و�أجزائها� ،صناعة الطاقة ال�شم�سية ،و�صناعة البال�ست ــيك ومواد
التغليف ,و�أ�ضيفت م�ؤخر ًا ال�صناعات الدوائية �إلى هذه القائمة.
وي�أتي برنامج التجمعات ال�صناع ــية �ضمن منظومة بناء وت�شييد تر�سانة
�صناعية �صلبة� ,شملت ع�شرات املدن ال�صناعي ــة واالقت�صادي ــة يف خمــتلف
�أنحاء اململكة يف فرتة ب�ضع �سنوات حتتــ�ضن م ــئات امل�صانــع البرتوكيماوية
والتعدينية والتكريرية التي جتاوز حجم ا�ستثماراتها الرتليون ريال.

� -4إعادة النظر يف �سلم الأولويات تطوير وا�ستقطاب اال�ستثمارات منها :
 االنفتاح على اال�ستثمارات الأجنبية امل�ؤدية لتنويع م�صادر الدخل. التحوط من فتح �أ�سواق املال على م�صرعيها. التن�سيق اال�ستثماري الإقليمي مل�شاريع م�شرتكة ومتكاملة. تخفي ــف القــيود املفرو�ض ــة على قط ــاع اخلــدمات خا�صة يف امل�شاريعال�صغرية واملتو�سطة.
 تطوير قطاع ال�سياحة و�أن�شطة احلج والعمرة. -5تر�شيد الإ�ستهالك املحــلي من البتــرول والــغاز والطاق ــة :وهي م�س�ألة
تنموية واقت�صادي ــة جوهري ــة يح�سن معاجل ــتها لتحقـيق كفاءة ا�ستخدامات
الطاقة وحتويل الهدر املايل ل�صالح فئ ــات اجتماعي ــة �أكرث حاجة وت�صحيح
�أو�ضاع اقت�صادية غري �سليمة.
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وقد نتج عن برنامج التجمعات ال�صناعية بزوغ حتالفات قوية بني �أرامكو
و�سابك والهيئة امللكية بدعم وزارات البت ــرول وال�صناع ــة وقــطاعات �أخرى
حكومية ،نتج عنها اطالق �أكرب امل�شاريع الكيميائية والتكريرية يف العامل يف
ظل حر�ص حكومة اململكة على متكني قطاع ال�صناعات التحويلية لي�ؤدي دور ًا
ا�سرتاتيجي ًا جديد ًا باعت ــماده على منتــجات املواد اخل ــام وم ــكررات النفط
وتوفري �سل�سلة من القيـمة امل�ضافة من خالل برنامج التجمعات ال�صناعية يف
اجلبيل وينبع وبرتورابغ ور�أ�س اخلري ووعد ال�شمال من خالل �إيجاد تكتالت
قوية بني كبار ال�صناعيني لت�أ�سي�س قاعـ ــدة �صناع ــية م�ست ــدامة ,لي�س فقط
بالن�سبة لل�صناعات الأولية بل �أي�ضا بالن�سبة لل�صناعات التحويلية.
ولذلك ف�إن اال�ستمرار يف برنامج التطوير ال�صناعي عرب م�شاركات دولية
م�ؤثرة يف ال�ساحة الإقت�صادية العاملية متل ــيها املتغ ــريات االقت�صادية واملالية
والمتالكها قنوات الت�سويق العاملية.

دراسة

جمتــمع املعرفـــة واقت�صـــاد املعــرفة �أ�ســــا�س التنمـية
امل�ستدامة

ي�شكل جمتمع املعرفة واقت�صاد املعرفة ال�سبيل نحو التنمية امل�ستدامة ,ويقوم
على توفرالقوى الب�شرية امل�ؤهلة واخلالقة ,تدعمها مراكز الأبحاث التطبيقية
و�إ�سرتاتيجية و�أهداف للإجناز والتفوق يف املجاالت الإنتاجية واخلدمية.
ومن ب�شائر جمتمع املعرفة ,تبني خالل زيارة وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س يوم الأربعاء 1436/4/ 8هـ املوافق 2015/1/28م
ال�شوط اجليد الذي قطعته مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف �أبحاثها
التطبيقية مبجاالت حيوية ال�ست�شراف م�ستقبل اململكة العلمي والإقت�صادي،
حيث و�ضعت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اخلطة الوطنية الثانية
للعلوم والتقنية واالبتكار (معرفة  ,)2و�سيتم حتديث و�إعادة ترتيب �أولويات
املجاالت التقنية وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العالقة يف اململكة:
احلكومية والقطاع اخلا�ص ،و�سيبا�شر يف تنفيذها مطلع عام 2015م ومتتد
حتى 2019م ,متزامنة بذلك مع خطة التنمية العا�شرة والتي �ستكون جزء ًا
منها ,ومكملة للخطة الأولى (معرفة  )1و�أهم �إجنازاتها:
الواليات المتحدة وروسيا يحتالن المرتبتين
األولى والثانية في إنتاج البترول

 مبادرة امللك عبداهلل لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�سية التي تعمل على�إنتاج املياه املحالة بالطاق ــة ال�شم�سي ــة ،حي ــث ط ــورت املدينــة مع �شركائها
تقنيات متقدمة لتحويل الطاقة ال�شم�سية �إلى كهرباء ،وكذلك يف تر�شيح
املياه املاحلة با�ستخدام تقنية النانو ،وقد مت �إن�شاء خطوط للإنتاج يف املدينة
ومن ذلك خط لإنتاج الألواح ال�شم�سية ،وبدء بناء حمطة للتحلية بالطاقة
ال�شم�سية يف مدينة اخلفجي ،بالتعاون مع امل�ؤ�س ــ�سة العام ــة لتح ــلية املياه،
ت�صل طاقتها �إلى  60000مرت مكعب يوم ــي ًا .ويجري الآن التخطيط لبناء
ثالث حمطات للتحلية بالطاقة ال�شم�سية على �س ــاحل البح ــر الأحمر تعمل
بالتقنيات التي طورتها املدينة.
 �إطالق  13قمر ًا ا�صطناعي ًا �سعودي ًا يف الف�ضاء بت�صميم و�صناعة وحتكم�سعودي ،وا�ستفادت جهات خمتلفة داخل اململكة من خدمات الأقمار ال�صناعية
ال�سعودية ملبية مطالب وحاجات �إ�سرتاتيجية واقت�صادية وطنية م�ستقلة.
 ت�صنيع عدد من الطائرات من دون طيار ب�أنواع و�أحجام تختلف يفمداها وارتفاعها وحمولتها ,طلبت �شركـ ــة �أرامك ــو ال�سعودي ــة عدد ًا منها,
ويجري التباحث مع جهات �أخرى لال�ستفادة منها.
 روبوتات ت�ستخدم يف �إطفاء احلرائق �أو ك�ش ــف وتفك ــيك املتفـ ــجرات,ويجري التفاو�ض مع بع�ض اجلهات داخل اململكة لال�ستفادة منها.
 مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي ,التي �أ�سه ــمت يف رفع م ــحتوىاللغة العربية من  %0.3عام 1429هـ �إلى �أكرث من  %3يف عام 1433هـ ،ونتــج
عن هذه املبادرة تطوير بع�ض الربجميات ذات القيمة االقت�صادية.

 منتجات عديدة يف جمال البرتوكيماويات كالوقود النظيف. بناء احلا�س ــب الآيل العم ــالق ( �سنام ) واال�ستــفادة منه يف تطبيقاتخمتلفة يف املدينة وبع�ض امل�ؤ�س�سات املحلية .ومت بن ــاء الـحا�سب نتيجة تعاون
املدينة مع معهد فرانكفورت للدرا�سـ ــات املتقدم ــة ,وجامع ــة جوت ــة ومركز
هلمهولتز الدويل ،ومت ت�صنيعه ،وعند تد�شينه للعمل يف املدينة عام 2013م
كان يحتل املرتبة  52يف العامل من حيث ال�سرعــة واملرتبة الثانية يف العامل
لأكرث احلا�سبات الآلية كفاءة يف الطاقة.
 تطوير رادارات ثابتة وحممولة لال�ست ــفادة منــها يف تطبيقات حملية.ومعظم منتجات املدينة مت ترخي�صها لل�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار
التقني (تقنية) لت�سويقها على نطاق جتاري وا�سع داخل اململكة وخارجها.

ا�ستثمار خمرجات البحوث وت�سويقها

يتمثل دور مدينة امللك عبدالعزيز للعل ــوم والتقنية يف �إجراء البحوث
والدرا�ســات ،وو�ض ــع الآليــات امل�ساع ــدة عــلى حتويل املخرجات من البحث
والتطوير �إلى مرحـلة ت�شجيع اال�ستثمار ,وحتول هذه املخرجات �إلى منتجات
قابلة للت�سويق .ومن ه ــذه الآل ــيات احلا�ض ــنات التقنية والتي تتمثل بربنامج
(بادر) حلا�ضنات التقنية الذي ي�ضم حالي ًا ث ــالث حا�ضــنات ،وهي حا�ضنة
تقنية املعلومات واالت�صاالت ,وحا�ضنة الت�صنيع املت ــقدم ،وحا�ض ــنة التقــنية
احليوية� ،إلى جانب الدعم الذي قدمه الربنامج لإن�شــاء عدد من احلا�ضنات
باجلامعات ال�سعودي ــة� ،إ�ضاف ــة �إلى ذلك �أبرم ــت املدين ــة اتفاقية �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع ال�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني (تقنية) ،تهدف
�إلى ا�ستثمار خمرجات البحوث والربامج التطبيقية االقت�صادية ذات ال�صفة
الإ�سرتاتيجية يف املدينة وت�سويقها على �أ�س�س جتارية  ،وهو امل�ؤ�شر احلقيقي يف
مدى انتقال اململكة العربية ال�سعودية نحو جمتمع واقت�صاد املعرفة.
ويف كلمة ختامية ،ن�ض ــوب البت ــرول م�س�أل ــة وق ــت واالعتماد �شبه الكلي
والركون على �إيراداته عدم �إح�سا�س بامل�سـ ـ�ؤولية ,وحقوق الأجي ــال القادم ــة
بالعي�ش الكرمي .ولكن بالأرادة والت�صمــيم واخل ــيارات املتاحــة يف االنتقال
�إلى جمتمع واقت�صاد املعرفة والفك ــر الإ�ستثم ــاري الر�شي ــد والإع ــتماد على
الكفاءات ال�سعودية امل�ؤهلة �سي�ؤدي مب�شيئة اهلل �إلى تنويع م�صادر الدخل يف
�إطار خطة التنمية العا�شرة .وعلى �إثرها �سيكون ت�أثر االقت�صاد ال�سعودي من
تراجع �أ�سعار البرتول من ذكريات املا�ضي ,ولن يكون عائق ًا يف عملية التقدم
والتطوير � .أما بالن�سية ل�ش�أن م�سار ا�ستقرار �أ�سعار البرتول وا�ستغالل موارده
ف�إن التعاون الدويل البناء يف جمـ ــال البـرتول يوجب الع ــمل ع ــلى ا�ست ــغالل
موارد البرتول التقليدية وغري التقليديـ ــة ل�صالـ ــح تنميــة االقت�صاد العاملي,
وعدم ا�ستنزافها ب�شكل جائر من خـ ــالل املنافـ�سة ال�سعرية ال�ضارة القائمة
حالي ًا يف ال�سوق البرتولية.
ال�شورى  -العـدد  - 163جمادى الأول 1436هـ  /مار�س 2015م

51

حوار

رئيس البرلمان المجري للــ « الشورى » :

المملكة دولة رائدة في الشرق األوسط00
وشريك استراتيجي للمجر
أجرى الحوار :محمد الشيباني

�أكد معايل رئي�س الربملـــان يف جمهوريــة املجــر الدكتور ال�شلو
كوفري �أن اململكـة العربيــة ال�سعوديـــة دولـــة رائـــدة يف منطقـــة
ال�شرق 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�ضنـــة الأماكن
الإ�سالمية املقد�سة.
للمملكة دور ريادي في
العالم اإلسالمي

وقال� :إن اململكـــة العربيـــة ال�سعوديــة لها دور كبري يف
توحيد امل�سلمني وجمع كلمة امل�سلمــني واحلفـــاظ على القـــيم
الإ�سالمية ,وعـــالوة على ذلك فــ�إن اململـــكة ليــ�س لهــا دور ًا
�سيا�ســـي ًا فحـ�سب ,بل لها دور �إ�شرايف ودور قيادي يف رعاية
امل�سلمني يف العامل.
وعد الدكـــتور ال�شـــلو كوفري اململكة العربية ال�سعودية
�شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا مهم ًا جلمهوريــة املجـــر ,وو�صف العالقات
بني اململكة واملجـــر ب�أنـــها عالقــات �صداقــــة تتطـــور على
خمــتلف امل�ستويات خا�صة يف املجاالت االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية.
و�أكد ت�أييـــده للمبــادرة العربيــة لل�ســــالم يف ال�شرق الأو�سط,
م�شـــدد ًا عـــلى �أنـــه ال ميـــكن �أن يقـــوم �ســـالم يف ال�شـــرق
الأو�ســط دون قيام دولة فل�سطينية.
جاء ذلك يف حــوار �أجرتــه جملــة «ال�شورى» مع رئي�س
الربملان املجري خالل زيارته للمملكة م�ؤخر ًا ,وفما ي�أتي تفا�صيل
احلوار:
حمادثاتي مع رئي�س جمل�س ال�شورى بناءة ومثمرة
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س  -معـــالي رئيــس البــرلمان بجمــهورية المــجر ،ما هــي أهـــم
الموضوعات التي تم بحثها مع كبار المســؤولــين في الممــلكة،
ومــع معالــي رئيــس مجلــس الشـــورى خالل زيارتكم للمملكة
مؤخرًا؟.

السالم في الشرق األوسط لن يتحقق
دون قيام دولة فلسطين

ج  -املحادثات التي �أجريتها مع مع ــايل رئي ــ�س جم ــل�س ال�شــورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بــن �إبراهيم �آل ال�شيخ كانت بناءة ومثمرة ,وهي
ا�ستكمال للمباحثات التي �أجرينــاها خــالل زيارة معاليه جلمهورية املجر يف
�شهر نوفمرب 2012م.
تطرقنا للعديــد م ــن املوا�ضــيع ذات الع ــالقة بالتعاون بني اململكة واملجر,
والو�ضع الدويل ,وق�ضية االرهاب وما ي�شكله من خماطر على �أمن وا�ستقرار
العديد من الدول.
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ولكن �أكرث املوا�ضيع التي تـم تداولهــا خــالل لقــاءاتنا مع كبار امل�س�ؤولني يف
اململكة هي تعــزيز العالق ــات التجاريـ ــة ال�سعوديـ ــة املجريــة ,وا�ست ــعرا�ض
ما مت حتقيقه خ ــالل ال�سنتــني املا�ضيتــني كــما تــم بحــث �سبل تعـزيز �أوجه
العالقات بني البلدين على كافة الأ�صعدة.

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؟.

�إن حكوم ــة املجر ع ــند و�صول ــها للحكم يف العام 2010م �أطلقت �سيا�سة
االنفتاح نحو ال�شرق ,التي تعني يف الوقــع �إن ــه �إلى ج ــانب عالقاتنا الطيبة
واتفاقنا املعهود عام 1990م مع دول حل ــف �شم ــال الأطلــ�سي ,ودول �أوروبا
الغربية ب�شكل عام.
اتخذنا قرار ًا باالنفتاح نحــو العال ــم ال�شرقــي ومــحاولة الــتقرب من هذا
العامل حتى ال يكون اجتاهنا باجتــاه واحــد ,و�سيا�سة االنفتاح نحو ال�شرق هي
�سيا�سة مهمة بالن�سبة لنا يف املجر ونحن نتابعها على �أكمل وجه.
فيما يتعلق ب�سيا�سية االنفــتاح نحــو ال�شرق التي تتــابعهــا حكــومتنا ,فـ ـ�إن
اململكة العربية ال�سعودية ُتعــد �شــريك ًا ا�س ــرتاتيــجي ًا مه ــم ًا بالن�ســبة لنا ,ويف
زيارتنا الأخرية للمملكة مت الت�أكيد على هذه العالقة وتقويتها.

اللقاءات الر�سمية بني الربملانيني مهمة جد ًا
لتطوير العالقات الربملانية

اللقاءات الرسمية بين أعضاء لجنتي
الصداقة في البلدين مهمة جدًا

ج  -كما نعلم �أن االجتـ ــماعات الر�سمــية ب ــني امل�سـ ـ�ؤولني يف الب ــلدين
ال�صديقني لها دور �إيج ــابي ومهم جد ًا يف تقريب وجهات النظر ,وا�ستك�شاف
�سبل لتعزيز التعــاون وتو�س ــيع �آفاقه لي�شــمل جمــاالت جديدة ,ولكن هناك
�شــيء �أخ ـ ــر لـ ـ ـ ــه �أهم ـ ـيــة ك ـبــرى وهــو مـ ــا حــ�صل �أثن ــاء اجتــماعنا مـع
�أع�ضاء جمل ــ�س الــ�شورى �أع ــ�ضاء جلــنة ال�صداق ــة ال�سعـ ــودية املجري ــة يف
املجــل�س ,و�أنــا �شخ�صي ًا ح�صلت على كثري من املعلــومات من هذه املحادثات
اجلانبـية غ ــري الر�سمـ ــية وتل ــك املعلوم ــات ,ل ــم �أك ــن لأحــ�صل علـ ــيها من
االجتماعــات الر�سم ــية ,و�أعتــقد �أن اللقـ ــاءات الر�سميــة بني الربملانني مهمة
جد ًا لتطويــر العالق ــات الربملانيــة بــني اجلانبــني ,وت�شكــيل العالقــة بفــ�ضل
املحادثات التي �أجــريــناهــا و�س ــوف جن ــريها يف امل�ست ــقبل مع �أع�ضاء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املجرية يف جمل�س ال�شورى.
وكذلك اللق ــاءات بني رج ــال الأعمــال مع بع�ضهم البع�ض من جهة ثانية,
هي مهم ــة جد ًا لأن ــها ت�ش ــكل خط ــوة �إ�ضافية للإمام من �أجل التعرف على
بع�ضنا البع�ض.
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المجر تدعم االستثمارات المشتركة
مع المملكة

نحن ن�ستطــيع �أن نتعــرف يف الدرج ــة الأولى عــلى ال�صع ــوبات والعــوائق
والتحديات املوجودة �أمام ال�شركــات ورجــال الأعم ــال يف البل ــدين ,و�إذا ما
تعرفنا عليها ن�ستطيع �أن نطرحهــا �أمــام �صنـاع القرارات يف البلدين من
�أجل �إزالتها لدعم اال�ستثمارات امل�شرتكة بني ال�شركات ورجال الأعمال يف
البلدين مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
ومبـ ـ ــا �أنني �أعـ ــرف �أن عـ ــدد ًا كبـري ًا مــن �أعــ�ضــاء جلــنة الــ�صداقـ ـ ــة
الربملانية ال�سعوديـ ــة املجرية يعملون يف القطاعات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارات ,ولهم دور بارز يف هذه القطاعـات ،ف ـ ـ�أنني �أعتق ــد �أن ه ــذه
�أ�ش ــياء مهمة يجب �أن نتعاون فيها يف امل�ستقــبل ,و�سن�ست ــطيع �أن نتـ ــعمق
معهم ونناق�ش التبادل التجاري واالقت�صادي بني البلدين ب�شكل عام.
س  -وكيف يرى معاليكــــم مستــوى العـالقات بين المملكة
والمجر؟

ج  -العالقة بني اململك ــة العربي ــة ال�سع ــودية وجمهورية املجر هي عالقة
�صداقة وعالقــة حمي ــمة ,تت ــطور وقابلة للتطوير ,وبالرغم من هذا امل�ستوى
الطيب من العالق ــات ما زال ه ــناك الكثري الذي ميكن بذله من �أجل تطوير
العالقات بني البلدين ال�صديقني وتنميتها على �أكرث من �صعيد .وكل اجلهود
التي بذلها البلدان خالل ال�سنتني املا�ضيتني ت�صب يف اجتاه تطوير العالقات
والدفع بها خا�صة يف جماالت االقت�صاد والتجارة وال�صناعة.
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س  -معالي الرئيـس  :التعـــاون االقتصـــادي والتجــــاري لـــه دور
كبير في تعزيز العالقــات بين الدول ،كيف تنظرون إلى التعاون
بين المملكـــة والمــجر في هـــذا المجال ،وما هي أهــم المجاالت
االستثمارية المشتركة بين البلدين؟.

ج  -خالل زي ــارتي الأخي ــرة للممل ــكة ح ــ�صل يل �ش ــرف امل�ش ــاركة يف
منا�سبة عزيزة وتــدعو للفخر وهي توقيع اتفاق �شراكة بني �شركة ال�سيفا
املجرية و�شركة الن�صــبان القابـ�ضة ال�سعودية ,وذلك لإن�شاء م�صنع لت�صنيع
البط ـ ــاري ــات ال�شم�س ــية ,و�ش ــارك الع ــدي ــد مــن رج ــال الأعــمال �أعـ ــ�ضاء
جمل�س الأعمال ال�سعودي املجري يف حفل توقيع االتفاق.
وقد حتدثت مع رئي�س جمل ــ�س الأعم ــال ال�سع ــوديني ال ــذي �أك ــد يل ب�أن
�إمكانية رفع حجم التبادل بني اململكة العربية ال�سعودي واملجر الذي يقدر
حالي ًا ب ـ ـ ( )165ملي ــون دوالر ,وم�ضاعف ــته خمــ�سة �أ�ضع ــاف �أي ما يقارب
املليار دوالر خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
و�أ�ستطي ــع �أن �أعط ــيك بعــ�ض الأمثلــة :قام ــت �شرك ــة (�سالك) ال�سعودية
ب�إجراء مفاو�ضات مع �شركات جمريــة ,واحلكومة املجرية من �أجل اال�ستثمار
يف املجال الزراعي ,وجمال ت�صنيع املــواد الغذائي ــة.
حي ــث تتـ ــوفر يف املجــر فـ ــر�ص ا�ستثماريـ ــة يف جم ــال الزراع ــة ,بالنظر
�إلى وفـ ــرة املـياه والأرا�ضي اخل�ص ــبة ,والطبـيعة املتميزة ,مما يتيح لها �أن
ت�ستقطب ا�ستثمارات خارجية كبرية يف جمال �صناعة الأغذية ,وبالت�أكيد
ميكن للمجر �أن تكون �شريك ًا يف جمال ت�صنيع املواد الغذائية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
هناك �شركات جمرية �أي�ض ــا ت ــود امل�شاركة والعمل مع ال�شركات ال�سعودية
يف جمال البنى التحتية يف اململك ــة ،وهنا �أود �أن �أقدم لكم املثال الأف�ضل
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على ذلك� ,شركة املياه الوطــنية املجــرية  -التي متتلك اخلربات العريقة يف
قطاع املياه  -تنتظر اجلواب من �شـركــة املي ــاه باململك ــة ,من �أجل تطوير
ومعاجلة املياه يف اململكة.

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؟.

اإلرهاب ليس مرتبطًا باإلسالم
وال بالمسلمين

كما �أن هنــاك �شرك ــة جم ــرية ت ــوا�صلت مــع اجلهــات املعــنية يف اململكة
للم�شاركة يف جمال بناء مــرتو الري ــا�ض ,وت�ستط ــيع هــذه ال�شــركة �أن
ت�شارك يف تقدمي اخلربات والتقن ــية والتنفيذ .هــذا �إ�ض ــافة �إلى ما مت ــلكه
املجر من اخل ــرباء يف جم ــال الطاقــة الذري ــة ,وت ـ�أمل احلكومة املجرية
يف التعاون مع اململكة العربية ال�سعودية لتطوير الطاقة ال�سلمية يف اململكة.
ولكن �إذا عدنا للمجر مرة �أخرى ف�أنا �أعتقد �أن هناك فر�ص كثرية
�سانحة لال�ستثمار يف جمال العقارات يف املجــر ,وهــنا �أذك ــر على وج ــه
اخل ــ�صو�ص ال�سياحة العالجية �أو ال�صحية ,لأن هــناك فــر�ص كثي ــرة يف
هذا املجال يف املجر ،و�أنا �شخ�صي ًا �أعتقد ب�أن اال�ستثمار يف جمــال تط ــوير
الإن�سان ي�ضاهي ما �سبق �أن ذكرته.
وهنا �أذكــر معلومــة مهــمة �إذا ما �أخذنا منطـقة و�سط �أوروبا� ,أو �أوروبا
ال�شرق ــية بعــني االعتــبار ,نــجد �أن عــدد الطـالب ال�سعوديني الذين يدر�سون
حالي ًا يف جامعات املجر ومعاهدها يبلغ عددهم حوايل (  )300طالب ،وهذا
يفوق عدد الطالب ال�سعوديني يف كل دول �أوروبــا الو�ســطى ،ونـحن ننتظر
�أن يلتحق ( )100طالب �سعودي باجلامعــات املجريــة �ضمن برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني خالل الفرتة القادمة.

ج -اململكة العربية ال�سعودية تاريخي ًا وانطالق ًا من مكانتها يف املنطقة,
قامت وتقوم بدور كبري ومهم يف خ ــدمة الأمــن وال�سلم الدوليني ,ف�ض ًال عن
دورها املحوري يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وبالرغم �أن العامل اليوم �أقل �أمان ًا عنه قبــل (� )15سنة� ,إال �أن دور اململكة
العربية ال�سعودية �أ�صبح له قيمة �أكــرب ،فاململ ــكة تل ــعب دور �صـ ــمام الأمان
والتوازن يف املنطق ــة ,وحتاف ــظ على ا�ستقرار املنطقة ككل ,فهي دولة تنعم
باال�ستقرار ال�سيــا�سي ,واالجتــماعي.
ويجب �أن ال نن�سى �أن اململكة العربية ال�سعودية هي حا�ضنة الأماكــن
الإ�سالمية املقد�سة ,و�أن ملك اململكة العربية ال�سعودية هو خادم احلرمني
ال�شريفني ,ولذلك ف�إننا جند �أن للمملكة ف�ض ًال عن دورها ال�سيا�سي
والإقلي ــمي,
�أن دور ًا كبــري ًا يف ت ــوحيد امل�سلــمني وجمع امل�سلمني واحلفاظ على القيم
الإ�سالمية وعلى الأماكن املقد�سة الإ�سالمية ,ولذلك ف�إن اململكة لي�س لها
دور ًا �سيا�سي ًا فح�سب ,بل لها دور قي ــادي للأم ــة الإ�سالمية يف خمتلف بقاع
العامل.
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حوار

يجب على جميع الدول حماربة الإرهاب

واحلركات الليربالية تهــدف �إلى تغــريب املجتمع الأوروبي ,وتقطع كل �أوا�صر
ال�صالت والقيم التي تربط �أع�ضاء املجتمع الأوروبي ببع�ضهم البع�ض.

س -معالي الرئيــس ما هــو موقـــف جمهورية المجر من اإلرهاب,
ودورها في مكافحته دوليًا؟.

س -معالي الرئيس ما هو موقف المجر من الصراع الفلسطيني

ج -كل �شخ�ص �سيا�سي معتــدل ول ــه �ضــمري يجــب �أن يبذل ما يف و�سعه
اليوم ,ويجب �أن يعمل جاهد ًا على �أن مي ــنع �أن ي�سي ــطر ذو العق ــول املري�ضة
القائمني على التطرف على عقول النــا�س وعلى ال�سيـا�سة وعلى العامل ،وهذا
ال�شيء يجب �أن مننعه� ,أو ًال لي�س هــناك �أي حجة للإرهاب ولي�س هــناك �أي
مربر �أن يقوم ال�شخ�ص بهذه الأعمال.

اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية؟.

وبنظـ ــري �إن ع ــلى دول الع ــامل بغ ــ�ض النــظر عــن انت ــمائـ ــها ال�س ــيا�سي
�أو الديني �أو العرقي يجب عليها امل�شاركة يف حتجيم الإرهاب والق�ضاء عليه
ومنع تف�شيه يف هذا العامل.
نحن يف املجر ندعم كل اجلــهود يف ه ــذا ال�ســياق ,وكــذلك نحن ندعم
التحاف الدويل �ضد الإرهاب ,وقمنا بتقدمي م�ساعدات مــن الذخرية
وتقدمي م�ساعدات �إن�سانية ,نحن نقوم بدورنا يف هذا التحــالف ,ه ــذا من
جهة ,ومن جهة ثانية �أنا �أ�ؤمن �أنه ال ميكن الق�ضاء على الإرهاب ع�سكري ًا،
فكما نعلم �أن الإرهاب له جذور مرت�سخة يف املجتمعات وهذا يجب �أن
نكافحه ,و�أنا �أحتدث عن جمتمعات العامل الإ�سالمي واملجتمعات الأوروبية
على حد �سواء.
�أنا �أعت ــقد �أن الإنــ�سان الــذي ت�ســول له نف�ســه �أن يقوم ب�أعمال �إرهابية
ال ميكن �أن يكون �إن�سان ًا بال جذور وجذور را�سخــة ,وهــنا لدينــا واجب
مهم جد ًا هو �أن ال نرتك للمتطرفني جما ًال للتحكم بعقول ال�شباب واجليل
ال�صاعد.
وللتو�ضــيح �أن ــا ب ــر�أي ال�شخ ــ�صي �أن الإره ــاب لي�س م ــرتبط ًا بالإ�سالم
وبامل�سلمني ,ال يوجد يف الدين الإ�سالمي منظمات �إ�سالمـية �إرهابية� ,أبد ًا،
يف �أوروب ــا يوجــد تــطرف من جه ــة ,وفيها ن ــوع مــن الإرهاب وهو الق�ضاء
على املجتمع من الداخل ,وهناك �شريح ــة من املجتم ــعات الأوروبي ــة عندها
تطرف جتاه الآخرين ,وعلى الأخــ�ص جتاه طالبي اللجوء والهجرة يف الدول
الأوروبية ،كــما �أن ه ــناك اجلــانب الليربايل �أو ما ي�سمون �أنف�سهم الأحزاب
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ج � -أنا ا�ستــطيع �أن �أعــرب ع ــن ر�أي بك ــل �سه ــولة وبجـملة واحدة ,فر�أيي
يتوافق مع املبادرة العربية لل�سالم التي �أقرتها جامعة الدول العربية يف قمتها
التي عقدت يف بريوت عام 2002م.
�إذ ال ميكن �أن يكون هناك �سالم وا�ستقرار دائم يف املنطقة دون قيام دولة
للفل�سطينيني ,وهذا هو الثمن الذي يجب على �إ�س ــرائيل �أن تدفعه للح�صول
على �سالم دائم و�سالم م�ضمون ،لأن الإ�سرائيلــيني والفل�سطي ــنيني على حد
�سواء لهم احلق �أن يعي�شوا يف �سالم ,ويعي�شوا حيــاة كري ــمة جــنب ًا �إلى جنب.
ولكن كل اجله ــود التي تب ــذل على حــداء �سواء من قبل جامعة الدول
العربية �أو االحتاد الأوروبي� ,أو الــو�ساطات التي تقوم بها الواليات املتحدة
الأمريكية ,وما �إلى ذلك جميعها عدميــة الفائ ــدة �إذا لــم يج ــل�س طــرفا
ال�صراع ويتفقا على �إنهاء هذا ال�صراع ,ويبديانية �صــريح ــة وحقي ــقة
وجدية لإنهاء الأزمة ,و�إحالل ال�سالم يف املنطقة.

حوار
مـقــال

رجل االقتصاد والمسؤولية الملقاة على كاهله !! ( ) 2 - 1
كثري ًا ما ي�ساء فهم طبيعة علم االقت�صاد ،وكثري ًا ما تكون النظــرة �إلـيه نظــرة ت�شــوبها احليـــرة
وتعوزها الثقة ،ومن ثم ينتق�ص قدره ب�صورة تدعـــو �إلى الأ�ســـف ,فهو يتــهم بالغمو�ض مــن جهــة،
ويو�صف بال�سطحية من جهة �أخرى ,ويقول منتقدوه بوجه عام �إنه �أخفق يف و�ضع حلول ذات قيمة
عملية يف معاجلة ما يجد من م�شاكل عاملية عاجلة.
�إن �أي كاتب �أو باحـث يتنـاول مو�ضوع ًا كبري ًا قـد يرتك بال�ضرورة كثري ًا من التف�صيالت� ،إال �أن
عر�ض اخلطـوط العري�ضـة يف علـم االقت�صـاد رمبـا ي�ساعـد عـلى �إبراز �أهمية هـــذا العلـم يف عاملنا
احلديث ,ورمبا يبعث على االهتمام بذلك العلم االقت�صـادي ويقـويـه ,وهـذا االهتـمام بـدوره ربـما
ي�ؤدي �إلى تقدير ذلك العلم التقدير الذي ي�ستحقه.
وهذا �أهم هدف ي�ساعــد �أي كاتب �أو باحـــث اقتـــ�صادي متخـــ�ص�ص على مناق�شــة م�شاكل ع�صره
االقت�صادية ,وق�ضايا بلــده االقت�صاديــة ,ومبــادئ العلــوم االقت�صـاديــة ,لأن علـم االقت�صاد يعني
النا�س على تفهم م�شاكلهم التي تعر�ض لهم باعتبارهم �أفراد ًا يف املجتمع.
ون�ســاء يف �ساعــة من �ساعــات ال�صـباح بيـوم مـن �أيــام العــمل,
عندما نت�أمل ن�شاط النا�س رجــا ًال
ً
نرى غالبيتهم تن�صرف �إلى �أعمال خمتلفة ,وتنهمك يف م�شاغل كثرية متنوعة يف امل�صانع واحلقول
واملكاتب وال�سكك احلديدية واملدار�س وامل�ست�شفيات وامل�صارف والأعمال احلكومية املختلفة.
�إن ن�شاط جميع ه�ؤالء على اختالفهم واختالف �أعمالهم ي�شتـرك يف �أمـرين� :أولهـما �أنهم جميع ًا
يهدفون من وراء �أعمالهم �إلى حت�صيل �أ�سباب عي�شهم فما يك�سبونه مقابل ما يبذلون من ن�شاط وجهد
ميكنهم من حتقيق حاجاتهم ال�ضرورية من طعام و�شراب ولبا�س و�سكـن ,وقد يفي�ض عن احلاجات
ال�ضرورية لهم في�ستخدمونه يف �إنتاج �سلع �أو تقدمي خدمات يحتاج �إليها غريهم من �أفراد املجتمع.
هذا الن�شاط امل�شرتك الذي يدور حول حت�صـيل �أ�سبـاب العيـ�ش عـن طريـق �إنتاج �سلع وخدمات،
هو ما يعـرف بالن�شـاط االقتـ�صادي وجممـوع �أوجـه هـذا الن�شـاط الذي يقـوم به �أولئك الأفراد هو
ما ي�سمى بالنظام االقت�صادي.
وعلى الرغــــم مــن �أهمـــيـة النظـــام االقتـــ�صادي و�أثـــره البالغ يف حياتنا اليومية ف�إن الذيـــن
يهتمون مبعرفة �أي �شيء عنه قليـلون ,مـع �أن عــلم االقتـــ�صاد يلقــي الــ�ضــوء علــى احلـــياة املاديـــة
للإن�ســان ,وال تقـــل� أهميـــة الإملـــام بــقــدر منــه عن �أهمية فهم القواعد الأ�سا�سية يف ال�صحة �أو
يف التعليم والرتبية.
�إن املعلومات االقت�صاديــة ت�ساعــدنا على فهم ملاذا ن�سعى لتح�صيل �أ�سباب العي�ش؟ ,وملاذا يختار
كل منا مهنة خا�صــة يقبل علــيها بذاتــها؟ ,وكيــف ننظم ما نكــ�سب �أو نح�صل عليه من دخول؟ ,وما
النظام الذي نخ�ضع له يف �شراء ما نحتاج �إليه من �سلع؟ ,وكيــف ت�صل ال�سلع �إلى امل�ستهلكني منا �سواء
�أكانت من الإنتاج اخلارجي �أم من الإنتاج املحلي؟ ،ومــا الأ�ســ�س التي حتــدد عليها �أ�سعار ال�سلع التي
ندفعها مقابل احل�صول عليها؟ ,ذلك لأن هذه الأمور كلها من مو�ضوع علم االقت�صاد.
“ يتبع “

�أ .د  /زيد بن حممد الرماين

ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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قرار وأصداء

أقره مجلس الشورى استنادًا للمادة  23من نظام المجلس

مشروع نظام ممارسة الخدمات اإلسعافية والمسعفين
فجر جديد للخدمات اإلسعافية في المملكة
�إعداد :عادل احلربي -من�صور الع�ساف

�أجمع عــدد مــــن املختـــ�صني والعاملني بخدمات الإ�سعاف يف
هيئة الهالل الأحــمر ال�سعودي على �أهمية م�شروع نظام ممار�سة
اخلدمات الإ�سعافيــــة وامل�سعفـــني املقتـــرح الـــذي قـــدمه عـــ�ضو
جمل�س ال�شورى الدكتور حم�ســن احلازمي ا�ستناد ًا للمادة الثالثة
والع�شرين من نظام جمل�س ال�شــــورى ,وقرر املجل�س املوافقة عليه
يف جل�سته املنعقــدة يـــوم االثنني  20ربيع الآخر 1436هـ املوافق
 10فرباير 2015م.
وعربوا عن تقديرهم البالغ ملجل�س ال�شورى على املوافقة على
م�شروع النظام ,وعــدوه من بـــ�شائر اخلري التي تبد�أ من املجل�س
لتنبئ عن فجر جديــد للخدمات الإ�سعافية يف موطننا الغايل,
والذي �سي�سهم يف حال �إقراره بعد اكتمال دورته النظامية على
تطوير اخلدمات الإ�سعافية ,واالرتقاء ب�آداء امل�سعفني.
كما عربوا عن تقديرهم ملقدم املقرتح ع�ضو جمل�س ال�شورى
الدكتور حم�سن احلازمي ,ولأع�ضاء اللجنة ال�صحية على ما
بذلوه من جهد يف درا�سة مقرتح م�شروع النظام و�صياغته يف
�صورته النهائية.
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جاء ذلك يف معر�ض ا�ستطالع جملة «ال�شورى» �آراء املخت�صني
والعاملني بقطاع اخلدمات الإ�سعافية ب�ش�أن م�شروع نظام ممار�سة
اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني.
و�أكدوا �أن �صدور مثل هذا النظام دليل على اهتمام جمل�س
ال�شورى بهذا املرفق املهم يف القطاع ال�صحي ,ودوره يف �إنقاذ حياة
امل�صابني بعد م�شيئة اهلل ,وعدوا هذا النظام نقلة نوعية يف
اخلدمات الإ�سعافية باململكة.
اليمني :يجب تحديد جهات االعتماد
لمخرجات التأهيل اإلسعافي

فعن و�ضع �إطار نظام ملمار�سة اخلدمات الإ�سعافية وتكاملها وتقنني
معايري ومتطلبات اخلدمات واخت�صا�صات العاملني يقول نائب مدير عام
الإدارة العامة للهالل الأحمر ال�سعودي مبنطقة مكة املكرمة الأ�ستاذ �إبراهيم
اليمني  :نظر ًا للتطور الذي ت�شهده اململكة يف ظل قيادتها الر�شيدة يف كافة
مناحي احلياة ,مما انعك�س على التو�سع يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والتي
منها اخلدمات الطبية الإ�سعافية الطارئة ,تربز احلاجة لوجود نظام موحد

قرار وأصداء

يكلف تقدمي مثل هذه اخلدمات لكافة �شرائح املجتمع وفق منهجية موحدة
وب�آليات ومعايري ولوائح معتمدة ت�سمح بالرقى مب�ستويات اخلدمة املقدمة
للمواطن واملقيم.

اليمني

وعن العمل لتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخ�ص�ص للوفاء مبتطلبات
اخلدمات الإ�سعافية وتثقيف وتوعية �أفراد املجتمع مبقت�ضياتها والت�شجيع
على امل�شاركة فيها ،يقول الأ�ستاذ �إبراهيم اليمني� :إنه نظر ًا الختالف
اجلهات املقدمة للخدمة الطبية الإ�سعافية يف اململكة �سوا ًء يف القطاعات
ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة� ,أو للقطاعات الع�سكرية� ,أو م�ست�شفيات
القطاع اخلا�ص ,وتو�سع اخلدمات املقدمة ب�أ�ساليب وطرق خمتلفة توجب
على اجلهات املعنية النظر بعمق يف اخلدمات املقدمة للمواطن ,والتحقق من
تقدميها مبهنية عالية وفق معايري حتقق الأهداف املرجوة منها يف احلفاظ
على حياة املواطنني بتقدمي العناية والرعاية الطبية خالل الدقائق احلرجة
التي ت�ستوجب التدخل الإ�سعايف ,والت�أكد من ا�ستكمال تقدمي الرعاية الطبية
الإ�سعافية يف امل�ست�شفيات واملن�ش�آت الطبية املتخ�ص�صة.
وباعتبار �أن اململكة العربية ال�سعودية مرجع ًا يف �إدارة احل�شود على
امل�ستوى العاملي ,فال بد من تفعيل معايري التعامل املهني على �أعلى امل�ستويات
للحاالت الإ�سعافية.
وعن تعزيز التعامل املهني ال�سليم مع احلاالت الإ�سعافية املختلفة وتقليل
الأخطاء املهنية ,وتنمية الوعي والإدراك ب�أهمية الوقت املتاح لتقدمي اخلدمة
الإ�سعافية والتفاعل مع متطلباتها ل�ضمان اجلودة يف اخلدمة اال�سعافية,
وتعزيز �سالمة املري�ض يرى اليمني �أن تخ�ص�ص اخلدمات الطبية الإ�سعافية
الطارئة من التخ�ص�صات الطبية النادرة ,لي�س على امل�ستوى املحلي
فح�سب ,بل على امل�ستوى الدويل؛ لذا ف�إن احلاجة ما�سة لت�ضافر جهود
اجلهات الأكادميية والتعليمية ل�سد حاجة �سوق العمل ,كما �أن املواطن هو
ال�شريك الأ�سا�سي وامل�ستفيد الرئي�سي من اخلدمة املقدمة ,فتوعيته وتثقيفه
مبقت�ضيات اخلدمة ومتطلباتها ,وم�ساهمته الفاعلة يف ا�ستمرارها جزء ال
يتجز�أ من تفعيل نظم اخلدمات الطبية الإ�سعافية.

ويتفق الأ�ستاذ اليمني مع ما ن�ص عليه م�شروع النظام املقرتح من �أن
اخلدمات الطبية الإ�سعافية ما قبل امل�ست�شفى تعد من اخلدمات املتكاملة مع
العمل الطبي يف امل�ست�شفيات.
وقال� :إن اخلدمات الطبية الإ�سعافية تعترب �أحد مكونات النظام ال�صحي
(الرعاية ال�صحية الأولية ) وهي جزء ال يتجز�أ من اخلدمة املقدمة للمري�ض
وامل�صاب يف امل�ست�شفيات حيث تبد�أ العناية الطبية يف امليدان وت�ستمر داخل
املرافق الطبية.
وحول مماثلة مهن امل�سعفني ملهن الأطباء العاملني يف اخلدمات ال�صحية
الأخرى حيث تخ�ضع لإجراءات الت�سجيل والت�صنيف والرتخي�ص و�شروط
التجديد للممار�سة الإ�سعافية التي ت�ضعها الهيئة ,يتفق اليمني مع ما ت�ضمنه
م�شروع النظام املقرتح من �أن العاملني يف جمال اخلدمات الطبية الإ�سعافية
يخ�ضعون لأنظمة الدولة يف تقدمي الرعاية الطبية الإ�سعافية وتنطبق عليهم
اال�شرتاطات والأنظمة اخلا�صة بالت�صريح ملزاولة املهن ال�صحية ومنها
�إجراءات الت�سجيل والت�صنيف والرتخي�ص و�إعادة التجديد.
ويف تعليقه على ر�ؤية م�شروع النظام املقرتح يف �أن مهنة امل�سعفني ،مهنة
مماثلة جلميع املهن امل�ساعدة يف العمل الطبي كالتمري�ض وفنيي اخلدمات
ال�صحية الأخرى ،و�أنها تتم حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية طبيب من خالل الإدارة
الطبية ،يقول �إبراهيم اليمني� :إن �أنظمة اخلدمات الطبية الإ�سعافية تندرج
حتت منهجية موحدة يف الغالب ,والبد من وجود مظلة طبية للعمل الإ�سعايف,
حيث يجب �أن يتوفر مدير طبي� ,أو �إ�شراف طبي مبا�شر وغري مبا�شر لتقدمي
الرعاية الطبية الإ�سعافية ،و�أيد ما ن�ص عليه م�شروع النظام ب�أنه ال يجوز
ممار�سة مهنة م�سعف �إال بعد احل�صول على امل�ؤهل املطلوب لفئته واعتماده.
وقال� :إن هذا يعترب من �أهم ال�شروط الواجب توفرها يف مقدم اخلدمة
الطبية الإ�سعافية ,وعليه يجب �أن يتم حتديد جهات االعتماد ملخرجات
الت�أهيل الإ�سعايف.
ويعلق الأ�ستاذ اليمني على ما ورد يف ن�ص م�شروع النظام ب�ضرورة �أن
ير�أ�س الفريق الإ�سعايف بامليدان ال�شخ�ص الأعلى ت�أهي ًال وتدريب ًا يف الفريق،
ويرى �أن هذا جزء ال يتجز�أ من منظومة العمل الإ�سعايف امليداين ,نظر ًا
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لتنوع تخ�ص�صات الكادر ال�صحي املقدم للخدمة الطبية الإ�سعافية ( �أطباء,
�أخ�صائي �إ�سعاف  ,فنيني  ,م�ساعدين �صحيني ).
وي�ضيف الأ�ستاذ �إبراهيم اليمني� :إن تقدمي اخلدمة الإ�سعافية يعتمد
على توزيع املهام بني فريق العمل الإ�سعايف منذ و�صول الفريق �إلى موقع
املري�ض ,ومن ثم نقله �إلى املرفق الطبي ,ويف احلاالت اال�ستثنائية يتم �إنهاء
العناية يف املوقع لعدة �أ�سباب منها ( عدم حاجة املري�ض للعناية� ,أو رف�ضه
تقدمي العناية له يف امل�ست�شفى) ,كما �أن م�س�ؤولية الطاقم الإ�سعايف عن
احلالة الإ�سعافية ال تنتهي ما دام املري�ض حتت العناية املبا�شرة لهم.
ويف تعليقه على ت�أكيد م�شروع النظام على تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة
للحالة اال�سعافية ح�سب املعايري املحددة يف املدونات الطبية الإ�سعافية ,يرى
اليمني �أن هذا يعتمد على الأنظمة الت�شغيلية والربوتوكوالت الطبية املعتمدة
من املديرين الطبيني للنظام والتي يجب �أن تتوافق مع امل�ستويات املهنية
ملقدمي اخلدمة الطبية الإ�سعافية يف تلك اجلهات والإمكانيات والتجهيزات
املتوفرة.
وعن حتديد فروع ومراكز اخلدمات الإ�سعافية التابعة لهيئة الهالل
الأحمر ال�سعودي وموظفيها وفئاتهم بح�سب نظامها ولوائحها املعتمدة ,ومبا
ال يتعار�ض مع م�شروع النظام ,حيث تعتمد من قبل رئي�س هيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي ،يقول �إبراهيم اليمني� :إن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي تعترب
املقدم الرئي�سي للخدمة الطبية الإ�سعافية يف مرحلة ما قبل امل�ست�شفى ,ولذا
ف�إن منحها ال�صالحية بتنظيم �أعمالها ي�سهم يف حتقيق التو�سع الت�شغيلي
للخدمة املقدمة ,وي�ساعد يف توفري اخلدمة الطبية الإ�سعافية للمواطنني.
وقد �شدد م�شروع النظام املقرتح ملمار�سة اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني
على �ضرورة �أن حتدد �إدارات ت�شغيل اخلدمات الإ�سعافية التابعة لوزارة
ال�صحة القطاع اخلا�ص وموظفيها وفئاتهم وجماالت عملهم ح�سب الأنظمة
والقواعد املعتمدة لذلك يف الوزارة ,ال�سيما و�أن ذلك ال يتعار�ض مع هذا
النظام ,مع �ضرورة �أن يتم اعتمادها من وزير ال�صحة.
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ويف هذا ال�سياق يقول �إبراهيم اليمني� :إنه مادام �أن وزارة ال�صحة تعترب
هي اجلهة املخولة لإ�صدار ت�صاريح املن�ش�آت اخلا�صة ,ف�إن تكليفها ب�أن تكون
اجلهة املخولة بتنظيم اخلدمات الإ�سعافية للقطاع اخلا�ص يعترب تنظيم
فعا ًال.
كما �شدد م�شروع النظام على �ضرورة حتديد �إدارات ت�شغيل اخلدمات
الإ�سعافية يف من�ش�آت اجلهات ال�صحية الع�سكرية واجلهات الأخرى
وموظفيها وفئاتهم وجماالت عملها ح�سب الأنظمة والقواعد املعتمدة لذلك
يف هذه اجلهات ,ومبا ال يتعار�ض مع هذا النظام ,ويتم اعتمادها من قبل
رئي�س اجلهة ،ويعلق اليمني على ذلك بقوله � :إن اخل�صو�صية التي تتمتع
بها القطاعات احلكومية الع�سكرية وبع�ض اجلهات مثل (�أرامكوا ,والهيئة
امللكية) ,ي�ستوجب �أن تقوم هذه اجلهات ب�إدارة وت�شغيل منظومة خدماتها
الإ�سعافية وفق �أنظمتها ,ومبا ال يتعار�ض مع النظام املوحد لتقدمي خدمة
طبية وفق معايري حمددة ,وي�ضيف :ومع وجود اخل�صو�صية لبع�ض اجلهات
�إال �أنها تت�شارك يف تقدمي اخلدمة الطبية الإ�سعافية يف الكوارث والإ�صابات
املتعددة والأحداث التي تتطلب ا�ستنفار لأكرث من جهة مقدمة للخدمة.
ون�ص م�شروع النظام على و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة و�شاملة للخدمات
الإ�سعافية يف اململكة من قبل املجل�س ال�صحي ال�سعودي يف �ضوء النظام
الذي يقدمه املجل�س والئحته على �أن ت�شتمل على تن�سيق اخلدمات وتكاملها
يف اجلوانب التالية:
 خدمات االت�صاالت وم�ستجدات التقنية واخلدمة الإ�سعافية. برامج امل�ست�شفيات املرجعية. اخلدمات الإ�سعافية الأر�ضية. اخلدمات الإ�سعافية اجلوية. اخلدمات الإ�سعافية يف البحر. اخلدمات الإ�سعافية على ال�شواطئ. موا�صفات املركبة الإ�سعافية و�إخ�ضاعها ل�شهادة دورية ب�صالحيتهاللعمل.
ويقول اليمني� :إن االهتمام بو�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة حتقق مبادئ
النظام ,وت�ضمن حتقيق معايري اجلودة للخدمة الطبية الإ�سعافية ملطلب
يتطلع اجلميع لتحقيقه ,ملا فيه من حتقيق خدمة طبية �آمنة وموثوقة ومتميزة
ت�سمح ب�أن يح�صل املري�ض �أو امل�صاب على الرعاية الطبية الإ�سعافية.
من جانبه بارك ا�ست�شاري طب الطوارئ ورئي�س ق�سم اخلدمات
الإ�سعافية باجلمعية ال�سعودية لطب الطوارئ الدكتور �سمري احلامد جهود
جمل�س ال�شورى وجلانه املتخ�ص�صة يف درا�سة كل ما من �ش�أنه تقدمي
اخلدمات املثلى للوطن واملواطن.
ويرى �ضرورة فهم امل�ؤ�س�سات امل�شغلة لطبيعة عمل امل�سعفني وو�ضعهم يف
املكان املنا�سب ,ح�سب و�صف عملهم بجانب ح�ساب حاجة العمل الإ�سعايف
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امليداين ,وخمرجات الكليات واملعاهد ,حيث �إن احلاجة للم�سعفني ميداني ًا
تعد باملئات ,وللأ�سف مل يعمل الهالل الأحمر على ا�ستيعاب اخلريجني.
كما �أن من ال�ضرورة تدوير امل�سعفني كل �ستة �أ�شهر ،حيث �أن طبيعة
عملهم تتوجب املحافظة على املهارات ومزاولة العمل الإ�سعايف ومنع الركود
وا�ضمحالل املعلومات واملهارات الإ�سعافية.

الإ�سعاف ,والتعامل مع اجلمهور املختلف طباعه ,بالإ�ضافة مل�صادمة
امل�سعفني الرجال املحافظني �أو ًال ,بالإ�ضافة �إلى املجتمع املحافظ كذلك.
آل بدير :نقلة نوعية تخدم المسعف
والمحتاجين للتدخل اإلسعافي من
المرضى والمصابين.

الحامد :العمل اإلسعافي عمل ميداني
شاق ال يتناسب وطبيعة المرأة

�آل بدير

احلامد

واقرتح الدكتور �سمري احلامد و�ضع حا�ضنة توظيف واحدة للم�سعفني
ومن ثم يتم توزيعهم على امل�ؤ�س�سات ال�صحية واملناطق ,ومن ثم تدويرهم
ح�سب برنامج معني ,مثلهم مثل امل�سعفني يف امل�ست�شفيات الع�سكرية,
وم�ست�شفيات قوى الأمن.
وي�ضيف� :إن بع�ض الكليات بد�أت تخرج م�سعفات �سعوديات للعمل فكيف
�سيكون عملها ميداني ًا؟ حيث �أنه يحتم عليها ح�سب درا�ستها العمل ميداني ًا,
و�إال �سوف نرتكب �أخطاء تراكمهن يف امل�ؤ�س�سات الطبية من دون و�صف
عملي لعملهن ,و�سيتحولن تدريجي ًا الى عبء ,وقد يتم حتويل بع�ضهن للعمل
كممر�ضة .و�شدد على �ضرورة تقنني ذلك.
ويرى احلامد وقف تدري�س املر�أة كم�سعفة حتى يتم درا�سة هذا املو�ضوع
يف جمل�س ال�شورى ,و�أن توقف الكليات التي تقوم بذلك ,حيث �إن العمل
الإ�سعايف هو عمل ميداين �شاق وقيادة للمركبة ومواجهة جمهور وتعامل مع
حاالت �صعبة.
و�أيده يف هذا التوجه امل�سعف و�أخ�صائي طب طوارئ الأ�ستاذ عبدااهلل
بن �آدم �آل بدير ,حيث يرى �أن بع�ض الكليات عملت على تخريج م�سعفات
ن�ساء من غري حتديد �آلية عمل لهن ,معرب ًا عن الأ�سف ل�سعي تلك الكليات
للربح املادي فقط دون التفكري يف مواءمة هذا التخ�ص�ص للمر�أة ال�سعودية,
ب�سبب �صعوبة تعامل امل�سعفة مع حمل امل�صابني وحتريكهم ,وركوب �سيارات

ومن جانبه وجه الأمني العام لفريق الإ�سعاف التطوعي ( واجب) حمد
بن م�شخ�ص العتيبي ال�شكر ملجل�س ال�شورى لإقراره م�شروع نظام ممار�سة
اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني ,وهذا ي�ؤكد مدى االهتمام الذي يوليه املجل�س
للقطاع ال�صحي ومن �ضمنه خدمات الإ�سعاف والطوارئ ,وحقوق وواجبات
امل�سعفني ,وحتقيق متطلبات عملهم ,و�إ�صدار تنظيم ي�ؤ�صل لهذا العمل.
بن مشخص :مشروع النظام سيكون له
أثر إيجابي واضح على عمل المسعفين
وتأهيلهم وتصنيفهم ومنحهم حقوقهم

بن م�شخ�ص

وقال� :إن م�شروع النظام �سيكون له �أثر �إيجابي وا�ضح على عمل امل�سعفني
وت�أهيلهم وت�صنيفهم ومنحهم حقوقهم ومعرفة واجباتهم ،ودعمهم بكل
ما من �ش�أنه معاجلة �أي ق�صور والتنظيم الوا�ضح للعمل ،ومن اجلميل �أن
ن�ستذكر �أن امل�سعف رجل طبي مهم جد ًا ,ودوره كبري يف الإ�سعاف والإنقاذ,
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ويقوم ب�أعمال طبية مهمة ويف وقت حرج لإنقاذ امل�صابني ومبا�شرة احلوادث,
وتعترب الأوقات التي يبا�شر فيها رجل الإ�سعاف � -سواء من الهالل الأحمر �أو
امل�ست�شفيات واجلهات الطبية � -أوقات ًا ذهبية وثواين معدودة يجب التدخل
فيها يف الوقت العاجل وبال�شكل ال�سليم ,وهذا يتطلب تركيز ًا ومهارات كبرية
و�أمانة يف العمل ومعرفة للتغلب على �ضغوطات العمل لي�ستطيع املخت�ص يف
طب الطوارئ �أن ي�سهم يف �إنقاذ حياة م�صاب ,والتخفيف من �أثار احلوادث
عالوة على اخلدمات التي يقدمونها يف مبا�شرة ونقل احلاالت املر�ضية.
وي�ضيف العتيبي� :إن من يعمل يف قطاعات الإ�سعاف ,وقريب من عملهم
يعرف حجم ال�ضغوطات التي يواجهونها وكمية العمل واملنجزات التي
يقومون بها ,وق�ص�ص النجاح التي يح�صدونها ,فهم بالت�أكيد ي�ستحقون
الدعم وامل�ؤازرة و�أول برامج الدعم هو تنظيم عملهم و�إبراز جهودهم
والإح�سا�س بجهودهم.
العتيبي :بشائر الخير تبدأ من
مجلس الشورى لتنبئ عن فجر
جديد للخدمات اإلسعافية

العتيبي

وعرب عن تطلع العاملني يف اخلدمات الإ�سعافية يف �أن ي�ستمر دعم
اجلهات التنظيمية والت�شريعية والتنفيذية لهم مبا يحقق لهم طموحاتهم
وي�سهم يف معرفة متطلباتهم ,ويكون عون ًا لهم لي�ستمر عطاءهم.
وكرر حمد العتيبي ال�شكر لكل من عمل على م�شروع النظام ,وقال :نحن
جميع ًا يف م�ؤ�س�سات املجتمع وفريق الإ�سعاف التطوعي نقدم ال�شكر ملجل�س
ال�شورى على جهوده وعمله واهتمامه بهذا املرفق املهم.
يف ذات ال�سياق عرب فني الإ�سعاف والطوارئ عبداهلل �سعد النغيرث عن
تقديره ملجل�س ال�شورى ملوافقته على م�شروع النظام.
وقال� :إن اخلدمات الإ�سعافية الطارئة تقدم للمواطنني واملقيمني يف
اململكة يف الظروف العادية والكوارث ,فالبد من رفع م�ستوى الوعي ال�صحي
والإ�سهام بذلك وتطوير كفاءة العاملني بذلك ,فن�شكر جمل�س ال�شورى على
اهتمامه بخدمات الإ�سعاف وامل�سعفني .
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النغيثر :تخفيض ساعات العمل
لمناوبات المسعفين

النغيرث

وطرح النغيرث بع�ض االقرتاحات للخدمات الإ�سعافية مثل �إ�صدار
بروتكول العمل الإ�سعايف للم�سعف واملراكز الإ�سعافية و�أق�سام الطوارئ يف
امل�ست�شفيات ,واعتماد لوائح مهام �أي موظف يف هذا املرفق ال�صحي� ،إلى
جانب و�ضع خطة خم�سية لكل �إدارة �إ�سعافية،.و�إن�شاء �إدارة للجودة على �أن
تكون مت�صلة مبا�شره برئي�س اجلهاز ،و�إ�صدار مذكرة تو�ضح �صالحيات
امل�سعف والعقوبات ،والتقليل �أو التغيري من نظام �ساعات العمل ,وذلك
ب�سبب طول املناوبة لليوم الواحد ,والتعر�ض للظروف املناخية بعملهم يف
امليدان ،وزيادة العاملني يف اخلدمات الإ�سعافية بوجود م�سعف ثالث �أو �سائق
يف �سيارة الإ�سعاف.
وبخ�صو�ص التعليم والتدريب يقرتح النغيرث �ضرورة �إن�شاء كلية طبية
متخ�ص�صة يف طب الطوارئ تابعة للهالل الأحمر ,لكي يت�سنى لها تدريب
موظفيها و�أفراد املجتمع ,مثل التعليم امل�ستمر جلميع القطاعات احلكومية،
مع �ضرورة �إقامة دورات تدريبية ب�شكل م�ستمر للعاملني ،وتثقيف �أفراد
املجتمع عرب و�سائل الإعالم امل�سموع واملقروء عن دور هيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي يف تقدمي اخلدمات الإ�سعافية.
وعن جهة التن�سيق بني هيئة الهالل الأحمر وامل�ست�شفيات الأخرى لنقل
امل�صاب لتلقي العالج� ,أبان النغيرث �أن هناك تن�سيق مع بع�ض امل�ست�شفيات
بوجود جهاز ال�سلكي يربط عمليات الهالل الأحمر مع امل�ست�شفى� ,إال �أنه مل
ُيف َّعل بال�شكل ال�صحيح ,لأن بع�ض امل�ست�شفيات ال تعطي �أي �أهمية لدور هيئة
الهالل الأحمر.
و�أكد �ضرورة توفري �أجهزة االت�صال الال�سلكي للربط بني الهالل الأحمر
وامل�ست�شفيات ,لال�ستف�سار عن مدى ا�ستقبال احلاالت ,وعدد �سيارات
الإ�سعاف العاملة واالحتياط ,وكذلك تبليغ امل�ست�شفى يف حالة ال قدر اهلل
و�صول حالة طارئة للم�ست�شفى ,و�إعطائهم جميع املعلومات عن احلالة لكي
يكونوا على ا�ستعداد تام يف تقدمي اخلدمات الطبية الطارئة.
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و�أبدى النغيرث �أ�سفه لكرثة عدم ا�ستقبال بع�ض امل�ست�شفيات احلاالت
الطارئة من فرق الهالل الأحمر ,وقال  :من املفرت�ض �أن يوفر ق�سم الطوارئ
يف �أي م�ست�شفى غرف ًا خا�صة للحاالت املر�ضية التي يقوم عليها الهالل
الأحمر ,كي يت�سنى تقدمي اخلدمة بال�شكل الأ�سرع ,وال يواجه �أفراد الهالل
الأحمر �أي حرج مع ذوي احلالة املر�ضية � ,أو تعري�ض حالة املري�ض للخطر.
وعن مواقع املراكز اخلا�صة بالهالل الأحمر ,يرى النغيرث �أنه ال بد من
حتديدها ليكون االعتماد الأ�سا�سي على الكثافة ال�سكانية ,وعمل �إح�صائية
لكل حي يف حالة اعتماد �إن�شاء مراكز جديدة ،بالإ�ضافة �إلى بناء مراكز
منوذجية ذات موا�صفات جيدة وحتتوي على نادي ريا�ضي وم�سبح ,بحكم �أن
العمل امليداين يحتاج �إلى مرونة وترفيه للعاملني من ال�ضغوط النف�سية التي
يواجهونها يف امليدان.
وطالب ب�إلزام �أ�صحاب املجمعات التجارية بتوفري مقر للهالل الأحمر,
وتوفري موقف ل�سيارات الإ�سعاف ,ومن هذا املركز ممكن اال�ستفادة منه
داخل املجمع التجاري بتثقيف املت�سوقني وتوزيع املن�شورات الطبية.
وعن خدمات االت�صاالت وم�ستجدات التقنية ,يو�ضح النغيرث �أن هيئة
الهالل الأحمر توجد بها غرفة عمليات ,لكن ينق�صها �إظهار موقع ال�شخ�ص
املبلغ عن حالة �إ�سعافية ,م�ؤكد ًا �ضرورة عمل ذلك لكي يت�سنى الو�صول
ب�أ�سرع وقت ممكن �إلى احلالة و�إ�سعافها يف الوقت املنا�سب ،بالإ�ضافة �إلى
تخ�صي�ص قناة راديو للطوارئ يف حالة الكوارث.
و�أكد �أهمية توفر ال�ضمان ل�سيارات الإ�سعاف من قبل ال�شركة املوردة
لل�سيارات ,و�أن تقوم ب�صيانتها ب�شكل دوري كل ثالثة �أ�شهر على الأقل ,مع
�ضرورة عمل الت�أمني ال�شامل ل�سيارات الإ�سعاف.
من جانبه يرى فني الرعاية ال�صحية الطارئة مبدينة الأمري �سلطان
الطبية الع�سكرية بالريا�ض الأ�ستاذ ثامر بن عبدالرحمن اجلنوبي �أن
�أهداف م�شروع نظام ممار�سة اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني ,وا�ضحة
وت�صب يف خدمة العمل الإ�سعايف وتطويره.
ويقول� :إن هذا يعزز من تواجد امل�سعفني يف �أق�سام الطوارئ وغرف
احلاالت احلرجة ,وت�سهيل عملهم داخل الأق�سام خ�صو�ص ًا عند ا�ستقبال
احلاالت وتوجيهها� ،إ�ضاف ًة �إلى دعم امل�سعفني العاملني يف �أق�سام الطوارئ
بدورات �أ�سا�سيات التمري�ض حتى تكتمل املنظومة الطبية دون ت�أخري يف
تقدمي اخلدمة ,وعليه ف�إن مهنة امل�سعف هي مهنة مماثلة جلميع املهن
امل�ساعدة يف العمل الطبي كالتمري�ض وفنيي اخلدمات ال�صحية الأخرى.
و�شدد على �ضرورة دعم التن�سيق الكامل بني التخ�ص�صات داخل �أق�سام
الطوارئ وخارجها ,بحيث ي�سهل التوا�صل بني امل�سعفني خارج امل�ست�شفى
وداخلها ,مبا يف ذلك التن�سيق مع الفريق الطبي املعالج.
وح ــول �أداء وم ــهام �إدارات ت�شــغيل اخل ــدمات الطب ــية الإ�سع ــافي ــة
وا�سرتاتيجية العمل والتن�سيق ،يقول اجلنوبي� :إن هذه النقطة ال تكــاد تقل

�أهمية عن زميالتها من بنود النظام ,ولكن من واقع خبـرتي املتوا�ضعة نحن
نفتقد كلي ًا ملثل هذا النظام ,حيث ال بد من ال�سعي لتوفــري مراكز �إ�سعاف
جاهزة ومتطورة يف جميع امل�ست�شفيات ع�سكرية كانــت �أو مدنيــة �أو خا�صة,
توفر الدعم الالزم ملقدم اخلدمات الطبــية الإ�سعافيــة املعتم ــد ,مثل هيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي ,وذلك خالل حاالت الك ــوارث ال �سمح اهلل ,وتوفري
الفريق الطبي املنا�سب واملالئم للعمل يف تلك املراكز.
وي�ؤكــد �أهمي ــة التن�ســيق املــبا�شر ما بني الإخ ــالء الط ــبي الع�سكــري,
والإ�سعاف اجلوي ,وطريان احلر�س الوطني والدفاع املدين ,حتت منظومة
�إدارية واحدة توفر االحتياجات فور ًا وحتت الطلب دون عوائق جتارية.
ويختم بقوله� :إن الت ــدريب والتــطوير و الت�أه ــيل هــو �أ�س ــا�س نــجاح �أي
منظومة ,ومن هنا تك ــمن �أهم ــية توفري الدورات التدريبية املنا�سبة جلميع
التخ�ص�صات من فنيني و�أخ�صائيني و�أطباء خارج اململكة وداخلها.
القحطاني :مشروع النظام سينعكس
إيجابًا على الخدمات اإلسعافية مستقب ً
ال.

القحطاين

ويرى ع�ضو فريق (واجب) التطوعي عبداملجيد القحطاين �أن م�شروع
النظام مدرو�س ومفيد جد ًا ب�شكل عام ,متمني ًا �أن يطبق يف �أقرب وقت.
وي�شري �إلى ما جاء يف م�شروع النظام “ :يعد فريق الإ�سعاف م�س�ؤو ًال عن
�سالمة املري�ض منذ و�صوله �إلى املوقع وحتى نقله �إلى خدمة طبية �أخرى
�أو خروجه من اخلدمة الإ�سعافية النتهاء احلالة الإ�سعافية �أو عدم احلاجة
للتدخل الإ�سعايف”.
و�شدد القحطاين على �ضرورة �أن ي�ضع يف احل�سبان حل وا�ضح و�صريح
يف ت�أمني املوقع لفرق الإ�سعاف من قبل اجلهات املعنية من املرور والدوريات
الأمنية والدفاع املدين ,وتكون الفرقة م�س�ؤولة عن �سالمة املري�ض من
الناحية الطبية فقط الغري ..وي�ؤخذ يف االعتبار ت�أخر اجلهات املعنية يف
اال�ستجابة للموقع مما ي�ؤدي ال�سمح اهلل �إلى تدهور حالة املري�ض �أو امل�صاب.
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ور�أى �أن ي�ضاف �إلى ذلك �إحداث منظومة خا�صة للم�سعفني ب�شكل عام
يف اململكة� ,سواء كان يف الهالل الأحمر� ,أو وزارة ال�صحة� ,أو غريها من
القطاعات احلكومية �أو الأهلية �أو غريها ..ت�ضم نادي ًا �صحي ًا ,وكذلك
عالج ًا نف�سي�أً وج�سدي ًا من �أطباء و�أخ�صائيني نف�سيني وعالج طبيعي,
وكذلك حما�ضرات تثقيفية ,وتطوير الذات والنف�س وغريها ...وتكون
مدعومة مبا�شرة من احلكومة و�سيكون لها الأثر الطيب على عمل امل�سعف
وكذلك �سالمة املر�ضى وامل�صابني ب�شكل كبري جد ًا.
القحطاني :شكرًا لمجلس الشورى
على إقراره مشروع النظام

وا�ستب�شر �أخ�صائي الإ�سعاف والطوارئ عبداملجيد بن ف�ضي احلربي
مب�شروع نظام ممار�سة اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني الذي �أقره جمل�س
ال�شورى ,ويرى �أنه هذا النظام يف حال اكتمال دورته النظامية� ,سينعك�س
�إيجاب ًا على اخلدمات الإ�سعافية م�ستقب ًال.
وعرب عن �شكره ملجل�س ال�شورى على �إقراره م�شروع النظام.,
و�أو�ضح �أن مفهوم اخلدمات الإ�سعافية يعني تقدمي اخلدمات الإ�سعافية
لأي حالة طارئة ت�صيب الأ�شخا�ص وتعر�ض حياتهم للخطر.
فمن املمكن �أن تكون احلالة ب�سبب تغري العوامل الطبيعة واملناخية
كالكوارث واحلروق وغريها� ,آو ب�سبب حدوث حوادث طارئة كحوادث
ال�سيارات وغريها.
وي�ضيف� :إن اخلدمة الإ�سعافية تبد�أ �أو ًال منذ حدوث احلدث وتنتهي
عند �إي�صال املري�ض �أو امل�صاب �إلى ق�سم الطوارئ وت�سليمه للمخت�صني
بامل�ست�شفى� ,إال �أن تقدمي اخلدمة الإ�سعافية يجب �أن يكون مبني ًا على معايري
و�سيا�سات تتما�شى مع اخلدمة املقدمة ,كما يجب �أن تكون معروفة من جميع
مقدمي اخلدمة ,و يف�ضل مراجعتها كل �سنتني للإ�ضافة والتعديل والتواكب
مع التطوير.
و�أكد �أهمية التدريب والتعليم امل�ستمر ملقدمي اخلدمة الإ�سعافية من
الفنيني والأخ�صائيني و�أطباء طوارئ ,وذلك للحفاظ على تطوير مهاراتهم
وزيادة املعلومات لديهم ,ويكون ذلك باحلر�ص على �أن يكون جميع مقدمي
اخلدمة لديهم جميع الدورات التدريبية اخلا�صة بطب الطوارئ مثل Bls.
 Acls .Pals .Amlsوغريها من الدورات التي تتجدد كل �سنتني .
كما �أكد �أهمية التوعية والتثقيف لقائدي املركبات ب�ضرورة فتح الطريق
ل�سيارات الإ�سعاف ,ل�سهولة الو�صول للموقع وتقدمي اخلدمة ب�أ�سرع وقت
وبال�شكل املطلوب ,وبعد التثقيف ميكن فر�ض عقوبات  ملعرت�ض �سيارة
الإ�سعاف لو تطلب الأمر.
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و�أيد وجود نوادي �صحية للعاملني يف اخلدمات الإ�سعافية لال�سرتخاء
اجل�سدي والذهني ,و�إذا لزم الأمر ميكن اال�ستعانة ب�أطباء نف�سيني تكون
مهامهم اال�ستماع ملقدمي اخلدمة والعمل على �إزاحة ال�ضغوط النف�سية
عنهم ,كما هو معمول به يف الدول الأخرى.
وبدوره يقول امل�سعف و �أخ�صائي طب طوارئ الأ�ستاذ عبدااهلل بن �آدم
�آل بدير:
احلمد اهلل الذي وفق رجا ًال ي�سعون لالرتقاء باخلدمات الإ�سعافية
للم�صابني واملحتاجني ,وحت�سني م�ستوى الوعي لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات
الإ�سعافية ،وهذه بادرة رائعة من جمل�س ال�شورى مل�ستقبل قريب واعد بالرقي
والتقدم يف هذا املجال ,جمال املحافظة على حياة الإن�سان مب�شيئة اهلل ,يف
مرحلة ما قبل امل�ست�شفى.
وبارك هذا اجلهد من املجل�س واللجنة ال�صحية على االهتمام باخلدمات
الإ�سعافية وامل�سعفني ,وعد �إقرار املجل�س م�شروع النظام نقلة نوعية تخدم
امل�سعف نف�سه واملحتاجني للتدخل الإ�سعايف من املر�ضى وامل�صابني.
ولفت النظر �إلى بع�ض الأمور التي و�صفها باملهمة اخلا�صة بالإ�سعاف
وامل�سعفني ,منها الرتكيز على تطوير هيئة الهالل الأحمر �أو ًال ,ثم تفعيل
الإ�سعاف يف الدفاع املدين ,بالإ�ضافة لل�سماح بقطاعات خا�صة ميدانية
�شركات وغريها.
ور�أى �أن اخلدمات الإ�سعافية بحاجة ما�سة لأعداد كبرية من امل�سعفني,
واقرتح فت ــح جم ــال العم ــل امليداين براتــب ج ــزئي للأطــباء وامل�سعفني
واملمر�ضني امل�ؤهلني وامل�صنفني املجتازين للدورات الإ�سع ــافية الأ�سـ ــا�سية
املعروفة ,و تهيئة امل�سعف نف�سي ًا وج�سدي ًا ومادي ًا وعلمي ًا واجتماعي ًا ,من
خالل الدعم املادي واملعنوي بالإ�ضافة للدورات املهمة والتثقيفية.
وقال  :متى ما كان امل�سعف متزن ذهني ًا ونف�سي ًا انعك�س ذلك على اجلودة
يف �إنقاذ املحتاجني للخدمة الإ�سعافية.
و�أ�شار �آل بدير �إلى معاناة امل�سعفني يف املدن الرئي�سة الكربى ي من
زحمة الطرق وبطء اال�ستجابة للطلبات الإ�سعافية .وملعاجلة هذه امل�س�ألة من
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وجهة نظره يرى �أهمية درا�سة عمل ج�سور وطرق بطوابق يف الو�سط بني
جانبي الطريق ,ويكون الدخول لهذه اجل�سور ببطاقة ومق�ص يقفل ويفتح
للإ�سعاف والدفاع املدين وال�شرطة واملرور فقط.
كم ــا ر�أى اال�ستفـ ــادة مــن م�ش ــروع امل ـت ــرو يف امل ــدن الكب ــرى  -ال ــذي
هو قيد الإن�شاء  -بتخ�صي�ص �أح ــد با�ص ــات امل ــرتو� ,أو قــ�ســم م ــن �أحــدها
وجتهيـ ــزه باملعدات الطبي ــة ,وي�ست ــفاد من ــه لن ــقل املر�ضــى وامل�صــابني
للم�ست�شفيات ب�أق�صى �سرعة .
وبعد �أن قدم فني الإ�سعاف والطوارئ هذال مع�ضد املطريي �شكره ملجل�س
ال�شورى وللجنة ال�صحية باملجل�س على هذا النظام الذي عده املقيا�س
الأ�سا�سي واحلقيقي ملعرفة جناح اخلدمة الإ�سعافية املقدمة �أو �إخفاقها ,قال:
�إن مما ي�سر �شمول هذا النظام وتغطيته جميع النواحي اخلا�صة باخلدمات
الإ�سعافية ,ومنها احلر�ص على ت�أهيل الكوادر ال�صحية املمار�سة للخدمات
الإ�سعافية؛ وتعزيز التعامل املهني ال�سليم مع احلاالت الإ�سعافية املختلفة؛
وتقليل الأخطاء املهنية؛ وتنمية الوعي والإدراك ب�أهمية الوقت املتاح لتقدمي
اخلدمة الإ�سعافية وتطويرها يف مرحلة ما قبل امل�ست�شفى؛ وتوجيه برامج
التدريب وتثقيف وتوعية �أفراد املجتمع مبقت�ضياتها؛ والت�شجيع على امل�شاركة
فيها.
المطيري :وضع نظام صارم لمعاقبة من

احلمد ب�شائر اخلري تبد�أ من جمل�س ال�شورى لتنبئ عن فجر جديد للخدمات
الإ�سعافية يف موطننا الغايل.

يعطل مرور سيارات اﻹسعاف في الطرق

واقرتح املطريي حتديد مدة زمنية يتم فيها �إعادة تقييم النظام وحتديثه,
و�إدخال مادة الإ�سعافات الأولية يف املدار�س ,وتوحيد املعايري اخلا�صة
الختيار موا�صفات املركبة الإ�سعافية جلميع القطاعات ,وو�ضع نظام �صارم
ملعاقبة قائدي ال�سيارات يف حال م�ضايقة �أو تعطيل مرور �سيارات ا�ﻹ �سعاف.
ور�أى عدم مالءمة تخ�ص�ص الكادر الن�سائي للعمل الإ�سعايف امليداين
حيث يرتتب على ذلك القيادة ومواجهة اجلمهور وغريها.
ويرى �أخ�صائي الإ�سعاف والطوارئ �سامي بن عبداهلل العتيبي �أن م�شروع
نظام ممار�سة اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني �أ�سا�س التطور يف اخلدمات
الإ�سعافية يف مملكتنا الغالية ,وعده نقلة نوعية للخدمات الإ�سعافية ,حيث
�أنه �سريتقي باخلدمة ومقدميها �إلى �أعلى امل�ستويات ,وتقدمي اخلدمة
الإ�سعافية املن�شودة التي ت�صب يف م�صلحة �أبناء هذا الوطن واملقيمني.
وعد اخلدمة الإ�سعافية احللقة الأولى من حلقات الرعاية ال�صحية,
وقال � :إن هذا يدل على �أهميتها ووجوب االهتمام بها وتطويرها ,وهذه وهلل

وعرب العتيبي عن �شكره لأع�ضاء اللجنة ال�صحية مبجل�س ال�شورى على
مابذلوه من جهد وا�ضح ومتناهي يف و�ضع هذا النظام ال�شامل املوفق,
ولفت االنتباه �إلى �أهمية و�ضع امل�سعفات ,حيث �أن هناك خريجات من بع�ض
الكليات الأهلية �سيواجهن �صعوبة وعوائق يف ممار�ستهن العمل ميداني ًا.
واقرتح �أن يحدد نقل املر�ضى ح�سب احتياجهم للمن�ش�آت الطبية ولي�س
للأقرب ،متمني ًا �إدراج مادة الإ�سعاف املنزيل يف مراحل الدرا�سة ,والرتكيز
على احلاالت الإ�سعافية يف املنازل ,وكيفية التعامل معها ,وكيفية طلب
الإ�سعاف ،كما متنى �أن تتحدد مواقع املر�ضى عن طريق �أجهزة حتديد موقع
االت�صال ،على �أن يكون الأطباء العاملون يف امليدان م�ؤهلني بجميع الدورات
الإ�سعافية مبرتبة مدرب ولي�سوا من حديثي التخرج ،و�أن يكون هناك مراكز
�أو �أجهزة تعقيم للمركبات �أو املعدات الطبية.
و�س�أل اهلل عز وجل �أن يجزل لأع�ضاء جمل�س ال�شورى املثوبة ,و�أن يبارك
يف جهودهم ,و�أن يكونوا �شركاء يف الأجر العظيم الذي ذكره اهلل تعالى يف
كتابة الكرمي ((ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميعا))..
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تغطية

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان
ينوه بحكمة الملك سلمان في معالجة قضايا المنطقة
نوه �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممــود �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يف �سلطنــة عـمان ال�شقيقة بحكمة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود-
حفظه اهلل -يف معاجلـــة عـــدد مــن امللفـات الطارئة على ال�ساحة
الإقليمية خالل الفرتة املا�ضية ،والتي جت�ســد ما يتمتع به�-أيده
اهلل -من نظرة ثاقبة وحنكة كبيـرة �أ�سهمت يف احتــواء عدد من
الق�ضايا التي متر بها املنطقة.
جـــاء ذلك خـــالل ا�ستــقـــبال �سمـــوه يف م�ســقط مـعــايل رئي�س
جملــ�س ال�شــورى ال�شيــخ الدكتــور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيـــــخ خـــالل زيــارتـــه الر�سمــية ل�سلطـــــنة عمـــان تلبيـــة
للدعــــوة التي تلقاها من معــايل رئي�س جملــ�س ال�شــورى العمـــاين
ال�شيخ خالد بن هالل املعويل.
و�أكـــد �سمـــو نائـــب رئيــ�س الـــوزراء ل�شـــ�ؤون جمـــل�س الـــوزراء
العمـــاين �ضـــرورة تـــالحم وتكـــاتف دول جمـــل�س التعــاون لدول
اخلليج العربية يف مواجهة التحديات التي حتيط باملنطقــة ،و�أن
تبذل ما يف و�سعها من جهـــود يف خمتــلف املجاالت احلـــيوية التي
تهم �شعوبها لتحقق طموحاتها نحو م�ستقبل �أف�ضل.
ولفت النظر �إلى �أهمية الدور ال ــذي تق ــوم ب ــه مــجال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة يف دول جمــل�س التعاون اخلليجي يف مواكبة تطلعات �أ�صحاب
اجلاللة وال�ســمو قــادة دول املجــل�س ل�صياغة حا�ضر وم�ستقبل دولها  ،مبين ًا
�أن املجالــ�س الت�شريع ــية بــدول املج ــل�س رغــم اختالف كيفية عملها �إال �أنها
ت�صب يف �صالح �شعوب دول املجل�س.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�ســيد فهــد ب ــن حمم ــود �آل �سع ــيد �أن دول جم ــل�س
التعاون اخلليجي بخري -بحمد اهلل -رغم امل�شكالت والأزمات التي متر بها
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املنطقة ,مرجـع ًا ذلك �إلى ثقتــها بامل ــولى القدير و�إميانها بقدراتها والتالحم
بني قادتها و�شعوبها.
من جانبـ ــه ق ــدم مع ــايل رئيــ�س جمل ــ�س ال�شورى �شكره وتقديره ل�سلطنة
عمان حكومة و�شعب ًا على ح�سن ال�ضيافة واال�ستقبال الـذي وجده وفد املجل�س
منذ و�صوله مل�سقط.
و�أكد على عمق العالقات الأخويــة املتميزة التي ترب ــط بني اململكة العربية
ال�سعودية و�شقيقتها �سلطن ــة ع ــمان بق ــيادة قائدي البلدين خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وج ــاللة ال�سلطان قابو�س بن �سع ــيد,
مما ي�ؤكد جت ــذر العالق ــات التاريخ ــية وامل�ص ــري امل�ش ــرتك بني جــميع دول
املجل�س ,ويج�سد واقع ًا تاريخي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ل�شعوب دول املجل�س.
وبني معايل الدكتور عــبد اهلل �آل ال�شيــخ �أهمية الدور الذي ميكن �أن تقوم
جلنتا ال�صداقة الربملاني ــة يف جمـ ـل ــ�س الـ�شورى ال�سع ــودي وجمل�س ال�شورى
العماين ,مبا ي�س ــهم يف تطـ ــوير العالق ــات الربملاني ــة بني املجــل�سني ,ويعزز
التن�سيق بينهما يف املحافــل الربملانيــة الإقليمـية والدوليـة� ,إلى ج ــانب تعزيز
وتو�سيع التعاون الثنائي مبا ي�صب يف خدمة الع ــالقات الأخــوية بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
من جانب �آخر اجتم ــع معايل رئي�س جم ــل�س ال�شــورى مع �سماحة مفتي
�سلطنـ ــة عمان ال�ش ــيخ �أحمد بــن حــمد اخلل ــيلي يف م�سقط ،وج ــرى خالل
اال�ستقبال بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال واالجتماع �سفري خادم احل ــرمني ال�شريفني لدى �سلطنة
عمان الأ�سـ ــتاذ ع ــيد بن حم ــمد الثق ــفي و�أع�ضــاء الوف ــد املراف ــق �أعــ�ضاء
املجل�س الدكتور عبد املح�سن املارك والدكتور عبدالعزيز ال�شامخ والدكتور
عبد اهلل اجلغيمان.

تغطية

تغطية

أل الشيخ والمعولي يبحثان سبل تطوير العالقات
البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودي والعماني
عقد معايل رئي�س جملـــ�س ال�شــورى ال�شيــخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ جل�سة مباحثات ر�سمية مع معايل
رئيـــ�س جمـــل�س ال�شـــورى يف �سلطــــنة عمـــان ال�شيـــخ خـــالد بـــن
هالل املعويل.
و�أعرب معـــايل رئيـــ�س جمـــل�س ال�شـورى خالل املباحثات عن
�سعادته بزيـــارة �سلطنـــة عـــمان ال�شقيقـــة ,ونوه بعمق العالقات
الثنائية التي جتمع بني البلديـــن ال�شقيــقني يف خمتلف ال�صعد,
م�شيد ًا معاليه ب�سيا�سات عمان املتزنـــة ،ومــــواقفها امل�شرفة على
امل�ستويني اخلليجي والدويل.
وبينَّ معاليه �أن جملـــ�س ال�شـــورى حري�ص على تنمية عالقاته
الربملانية مع املجالـ�س ال�شوريــة والربملانية ال�شقيقة وال�صديقة,
م�ؤكد ًا �أن هذه الزيـــارة ت�أتي يف �إطـــار رغبة الطرفني على دعم
وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني.
مــــن جانبـــه رحب معـــايل ال�شيــخ خــالد بــــن هـــالل املعــــويل
مبعــــايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شــــيخ الدكـــتور عـــبد اهلل
بن حممد بـــن �إبراهـــيم �آل ال�شيـــخ يف بلـــده الثـــاين ,متمـــني ًا له
وملرافقيه طيب الإقامة.
و�أكد �أهمية هذه الزي ــارة التي جت ــ�سد متانــة العـ ــالقات الثنائيـ ــة بني
اململكة و�سلطنة عمان يف �شتى املج ــاالت وخا�صة على �صعيد العالقات بني
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربية ،م�شري ًا �إلى
�ضرورة تطوير العالقات الربملانية بتبادل الزيارات واخلربات وتفعيل جلان
ال�صداقة يف املجل�سني.
وناق ــ�ش اجلان ــبان العدي ــد م ــن الق�ض ــايا الثنائ ــية بني اململك ــة وع ــمان,
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ويف نهاية جل�سة املباحثات تبودلت الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
بعد ذلك جتول معايل رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له يف �أروقة
مبنى جمل�س ال�شورى العماين.
ح�ضر جل�سة املباحثات نائبا رئي�س جمل�س ال�شورى العماين ال�شيخ عبد اهلل
املجعلي وال�شيخ �سامل الكعبي وع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
العمانية ال�سعودية حمودة بن حممد احلر�سو�سي ,والأمني العام للمجل�س علي
املحروقي ,و�أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية العمانية ال�سعودية ,كما ح�ضرها
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى �سلطنة عمان الأ�ستاذ عيد بن حممد
الثقفي و�أع�ضاء الوفد املرافق ملعاليه.

رئيس مجلس الشورى  :الملك سلمان والسلطان
قابوس حريصان على تقوية أواصر الروابط بين
البلدين والشعبين الشقيقين

وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى قد �أو�ضح �أن هذه الزيارة ت�أتي يف
�سياق حر�ص قائدي البلدين ال�شقيقني خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز� آل �سعود -حفظه اهلل -و�أخيه جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد �سلطان عمان ,على تعزيز العالقات الأخوية وتقوية �أوا�صر الروابط بني
البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني ,وتن�سيق املواقف امل�شرتكة بينهما جتاه خمتلف
الق�ضايا ,يف �إطار منظومة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي يحر�ص
البلدان على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�صالح �شعوب دول املجل�س ,ويعزز
من وحدتها ,ويحقق لها الأمن واال�ستقرار.
ولفت معاليه النظر �إلى �أن هذه الزيارة ت�أتي يف �إطار العالقات املتميزة
بني اململكة العربية ال�سعودية و�شقيقتها �سلطنة عمان.
و�أكد د� .آل ال�شيخ يف ت�صريح مبنا�سبة زيارت ــه ل�سلطـ ــنة عمان� أن تبادل
الزيارات بني جمل�س ال�شورى ال�سعودي وجمل�س ال�شورى الع ــماين �سواء على
م�ستوى الرئا�سة �أو على م�ستوى جلان ال�صداقة يعك�س الرغبة لدى املجل�سني يف
دفع التع ــاون بينهــما نح ــو �آف ــاق �أرح ــب مبا يعــزز الع ــالقات الأخ ــويــة ب ـ ــني
البلدين ,ومبا يواكب عزم وت�صميم قادة دول املجل�س على موا�صلة دفع امل�سرية
املباركة للتعاون امل�شرتك لتحقيق املزيد من الإجنازات يف خمتلف املجاالت.
و�أ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى �أهمية الدور الذي يقوم به جمل�س
ال�شورى يف تنمي ــة وتطوي ــر عالق ــات اململك ــة يف املجال ال�شوري ,والتن�سيق
الربملاين مع ال ــدول ال�شقــيقة وكـ ــذلك ال�صديقة ,والت�أكيد على دور اململكة
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني ,و�ســمو ويل عهده الأمني ,و�سمو ويل ويل
العهد -حفظهم اهلل ,-يف خدمة ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية والأمن
وال�سلم الدوليني ,من خالل �إط ــالع الربملانيني يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
على مواقــف اململكـ ــة الرا�سخــة جتــاه خمتلف الق�ضايا العربية والإ�سالمية
والدولية الراهنة.
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المعين
رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير البريطاني
ًّ

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض
�سفري اململكة املتحدة املعني لدى اململكة �ساميون كولي�س.
ويف م�ستهل اال�ستقبال هن�أ معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سفري
الربيطاين مبنا�سبة تعيينه �سفري ًا لبالده لدى اململكة ,متمني ًا له
التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني ال�سيما على ال�صعيد الربملاين.
و�أكد �آل ال�شيخ خالل اللقاء متانة وقوة عالقات التعاون الثنائية بني اململكة
العربية ال�سعودية واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالت مبا يحقق م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�صديقني ,م�شري ًا يف هذا ال�سياق �إلى الزيارة التي قام

بها م�ؤخر ًا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل
ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �إلى اململكة
املتحدة وما حققته من نتائج �ستعود بالنفع على البلدين ال�صديقني.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وبريطانيا ,وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي اللوردات والعموم الربيطانيني،
وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.

ويستقبل سفير ألمانيا االتحادية
كما ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد
اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه يف مقر املجل�س
بالريا�ض �سفري جمهورية �أملانيا االحتادية لدى اململكة ال�سيد /
روغه.
بوري�س ِ
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض ٍ
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �أملانيا االحتادية,
و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى املجاالت ،وبخا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأملاين (البوند�ستاغ) و
تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأملاين
مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني اجلانبني.
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سفير روسيا يسلم رئيس مجلس الشورى قائمة بأسماء
أعضاء لجنة الصداقة مع المملكة في مجلس الدوما

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
�سفري رو�سيا االحتادية لدى اململكة �أوليغ �أوزيروف.
ويف م�ستهل اال�ستقبال نقل ال�سفري الرو�سي ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى حتيات معايل رئي�س جمل�س النواب (الدوما) الرو�سي
�سريغي ناري�شكني ،فيما حمله معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
حتياته وتقديره لرئي�س جمل�س النواب الرو�سي و�أع�ضاء املجل�س،
و�سلم ال�سفري الرو�سي ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى قائمة ب�أ�سماء
�أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية الرو�سية ال�سعودية يف جمل�س
النواب الرو�سي(الدوما).
و�أكد معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ خالل اال�ستقبال �أهمية تعزيز
العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية رو�سيا االحتادية

يف كافة املجاالت خا�صة املجال الربملاين وتنميتها مبا يخدم م�صالح البلدين
و�شعبيهما.
من جانبه �أكد ال�سفري الرو�سي اهتمام جمل�س النواب الرو�سي بالتعاون
الثنائي والتن�سيق مع جمل�س ال�شورى يف خمتلف الق�ضايا الدولية والإقليمية
املطروحة للبحث يف املحافل وامل�ؤمترات الربملانية الإقليمية والدولية وتبادل
اخلربات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الرو�سي.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعر�ض العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية رو�سيا االحتادية و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت
ال�سيما يف جمال العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
الرو�سي(الدوما) بتكثيف الزيارات املتبادلة وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الرو�سية يف املجل�سني.

ويستقبل السفير البلجيكي لدى المملكة
كما ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف مكتبه مبقر
املجل�س بالريا�ض �سفري مملكة بلجيكا لدى اململكة ال�سيد /غريت
كريل.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية ومملكة بلجيكا ,و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت خا�صة العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي النواب وال�شيوخ البلجيكي ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية البلجيكية بتعزيز الزيارات املتبادلة
بني اجلانبني مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير دولة قطر
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض
ال�شيخ عبداهلل بن ثامر �آل ثاين �سفري دولة قطر ال�شقيقة لدى
اململكة.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء متانة العالقات التي
تربط بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت
التي تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي جتمع بني قيادتي و�شعبي البلدين
ال�شقيقني ،ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني اململكة و�شقيقتها قطر.

ويستعرض مع سفير هولندا سبل تعزيز العالقات البرلمانية
بين المجلس والبرلمان الهولندي
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض،
�سفري مملكة هولندا لدى اململكة لوران�س و�ستهوف.
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض ٍ
االهتمام امل�شرتك بني اململكة وهولندا ،و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ,وبخا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان الهولندي� ،إ�ضافة �إلى تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الهولندية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

د .الجفري يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلــفري يف مكتـــبه مبقر املجــل�س يف
الريا�ض �سفري جمهوريــــة فيتــــنام اال�شــــرتاكية لدى
اململكة الدكتور تران نغوين ،بح�ضور معايل الأمني العام
ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو.
وقد جرى خالل اال�ستقبال بحث عدد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني وال �سيما يف جماالت العمل الربملاين بني جمل�س
ال�شورى والربملان الفيتنامي.
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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�س ال�شـــورى برئا�ســة معـــايل الأمــني العـــام
للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو بزيـــارة للمجل�س
الوطني االحتادي بدولة الإمـــارات العربيـــة املتـــحدة ال�شقيقة
خالل املــدة خـــالل الفــرتة من  28 - 27جمـــادى الأولى 1436هـ
بهدف توثيـــق العالقـــات بني املجل�سني ،واالطـــالع عن كثب على
�أف�ضل التجارب املتميزة واملمار�سات الربملانيـــة الناجحة بالأمانة
العامة يف املجل�س الوطــني االتــحادي واال�ستفادة منها ,والتعرف
على �أحـــدث الأ�ساليـــب الإداريـــة والفنــية يف العــمل الربملــــاين
لال�ستفادة منها يف الدعم الإداري والفني لأعمال جمل�س ال�شورى
يف �إطار تطوير وحتديث �أعمال املجل�س.
وقد التقى معـــايل الأمـــني العـــام للمجـــل�س �أمــني عام املجل�س
الوطنـــي االتــحادي الدكتــور حممد بن �سالـــم املزروعي يف مقر
الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ,الذي رحب بالدكتـــور حممـد بن
عبداهلل �آل عمــرو وب�أع�ضــــاء الوفد املرافق متمني ًا �أن تكون هذه
الزيارة فر�صة منا�سبة لتبـــادل اخلــربات وتوثيـــق العالقات بني
املجل�سني ،م�ؤكد ًا �أهمية تفعيل الزيـــارات الربملانيــة على م�ستوى
الرئا�سة وعلى م�ستوى الأمانة العامة ب�شكل ن�صف �سنوي.
من جانبه عبرّ مـــعايل الدكتـــور حمــمد بن عبداهلل �آل عمرو
عن �شكره وتقديره للمجل�س الوطني االحتــادي بدولة الإمارات
العربية املتحـــدة عــلى حـــ�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،م�شري ًا
�إلى �أن الزيارة ت�ستهدف االطــــالع على �أحدث الأ�ساليب الإدارية
والفنية يف العمل الربملاين لال�ستفــــادة منـــها يف الدعم الإداري
والفني لأعمال جمل�س ال�شورى ،وتعزيز العـــالقات الربملانية بني
املجل�سني.

وا�ستمع الأمني العام للمجل�س �إلى عر�ض من الدكتور حممد بن �سامل
املزروعي عن الدور والدعم اللذان تقدمه الأمانة العامة باملجل�س الوطني
االحتادي للمجل�س وكافة جلانه و�إدارته ,وعن جتربة املجل�س يف اال�ستغناء
عن الورق والتحول �إلى برملان الكرتوين بالكامل يف عام 2007م وزيادة عدد
الباحثني �إلى  %45من الطاقم الإداري للمجل�س.
كما ا�ستمع �إلى عر�ض عن �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية بالأمانة العامة للمجل�س
الوطني ودورها يف درا�سة م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س ,كما ا�ستمع �إلى
عر�ض �آخر عن �إدارة اللجان يف املجل�س الوطني االحتادي الإماراتي ,وعر�ض
مماثل عن �إدارة ال�شعبة الربملانية ,ومركز املعلومات والدرا�سات الربملانية يف
املجل�س ,وطبيعة عمل املركز والوحدات التابعة له.
كما قام معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى ومرافقوه بجولة داخل مبنى
املجل�س الوطني االحتادي حيث جتولوا يف عدد من القاعات التذكارية التي
حتتوي على تاريخ عريق للدولة واملجل�س ،ويف مركز املعلومات واملكتبة والقاعة
الرئي�سة الجتماعات املجل�س الوطني االحتادي ,واطلع وفد املجل�س على ما
حتويه القاعة من جتهيزات وو�سائل دعم لوج�ستية لأع�ضاء املجل�س ،وعن �آلية
العمل يف اجلل�سة واخلدمات الفنية التي تقدم لع�ضو املجل�س �أثناء اجلل�سة
التي متكنه من االطالع على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال اجلل�سة,
والتقارير ذات العالقة.
و�ضم وفد املجل�س ك ًال من الأ�ستاذ حممد بن عبدالرحمن العجالن امل�شرف
على الإدارة العامة للم�ست�شارين ,والأ�ستاذ �صالح بن عبدالعزيز الغدير
مدير عام �إدارة اللجان ,وخالد بن عبدالعزيز املبارك �سكرتري الأمني العام,
وعبدالعزيز بن حممد العجالني م�س�ؤول املرا�سم ,و�إبراهيم 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�س منطقة جازان برئا�سة وكيل �إمارة املنطقة
وع�ضو املجل�س الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سويد بزيارة �إلى
جمل�س ال�شورى يوم االثنني املوافق  25جمادى الأولى 1436هـ,
عدد من �أع�ضاء املجل�س برئا�سة ع�ضو
وعقدوا اجتماع ًا مع
ٍ
املجل�س معايل الأ�ستاذ �أحمد بن �إبراهيم احلكمي.
ويف م�ستهل االجتماع رحب معايل الأ�ستاذ �أحمد احلكمي بوفد
جمل�س منطقة جازان ,م�شري ًا �إلى �أن هذه الزيارة ت�أتي يف �إطار
الزيارات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق ,حيث
يحر�ص املجل�س على التوا�صل مع جمل�س املناطق لتعزيز العمل
التكاملي بني جمل�س ال�شورى وتلك املجال�س خلدمة املواطن
يف خمتلف مناطق اململكة�,إلى جانب �سعي جمل�س ال�شورى على
تعزيز التنمية امل�ستدامة.
بعد ذلك �ألقى رئي�س وفد جمل�س منطقة جازان الدكتور عبداهلل بن
حممد ال�سويد كلمة قدم فيها �شكره لرئي�س وم�سئويل جمل�س ال�شورى على
دعوة جمل�س منطقة جازان لزيارة جمل�س ال�شورى ,واالطالع على �آلية عمله,
وااللتقاء ب�أع�ضاء املجل�س ملناق�شة كل ما من �ش�أنه تعزيز التعاون والتكامل
بني املجل�سني فيما يخدم امل�صلحة العامة للوطن واملواطن.
ومت خالل اللقاء ا�ستعر�ض امل�شاريع التنموية التي ت�شهدها منطقة جازان،
كما مت مناق�شة ما يواجه املنطقة من ق�صور يف بع�ض اخلدمات خا�صة ما تعانيه
املنطقة من تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية والنظافة والإ�صحاح البيئي وكرثة
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�شكاوى �سكان املنطقة فيما يخ�ص حتويل املر�ضى �إلى امل�ست�شفيات التخ�ص�صية,
�إلى جانب حاجة املنطقة �إلى الطرق ال�سريع للربط بني مدنها وقراها ،و�أ�شار
وفد جمل�س منطقة جازان �إلى معاناة �سكان املنطقة يف جمال النظافة من
�إ�شكاالت ناجتة عن التلوث البيئي الناجت عن عدم جود �آليات منا�سبة ملعاجلة
تدوير النفايات ال�سائلة وال�صلبة مما ينذر بخطر يداهم املنطقة.
ويف جمال الإ�صحاح البيئي �أ�شار وفد جمل�س منطقة جازان �إلى حاجة
املنطقة �إلى الرتكيز على �أعمال املكافحة ور�ش املبيدات على اعتبار �أن
منطقة جازان منطقة ا�ستوائية وقربها من القرن الأفريقي �إ�ضافة �إلى
ال�شريط البحري مما يجعل ال�سيطرة على انت�شار الأوبئة �أمر ًا يف غاية
ال�صعوبة �إذا مل يتحقق الدعم املايل ملواجهة هذه الأوبئة وال�سيطرة عليها.
وخالل الزيارة قام �أع�ضاء وفد جمل�س منطقة جازان بجولة يف قاعات
جمل�س ال�شورى املختلفة ,و�شاهدوا عر�ض ًا مرئي ًا عن م�سرية املجل�س,
وح�ضروا جانب ًا من اجلل�سة التي عقدها جمل�س ال�شورى.
و�ضم وفد جمل�س منطقة جازان وكيل �إمارة منطقة جازان الدكتور
عبداهلل بن حممد ال�سويد ،ووكيل الأمارة امل�ساعد للتنمية �أمني عام جمل�س
املنطقة الأ�ستاذ �أحمد بن عبداهلل زعله ،وم�ساعد �أمني عام جمل�س املنطقة
الأ�ستاذ حممد حكمي ،والدكتور �أحمد مدخلي  ،والدكتور عقيلي خواجي،
والأ�ستاذ كرامة الأحمر ،واملهند�س �أحمد قنفذي ،والأ�ستاذ �أحمد املطمي،
والأ�ستاذ �إبراهيم احلازمي ،والأ�ستاذ حممود االق�صم  ،واملقدم متقاعد
ح�سن جمر�شي ،والأ�ستاذ �أحمد كميت.

حصاد الشهر

لجنة الصداقة البرلمانية في الشورى تجتمع بوفد
البرلمان الكندي وسفير المكسيك

عقـــدت جلنـــة ال�صداقـــة الربملانيـــــة ال�سعوديـــة الكنــديـــــة
مبجلـــ�س ال�شــــورى برئا�ســـة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجـنة الدكتور
خالد بن �إبراهيم العواد يف مقر املجل�س بالريا�ض ،اجتـــماع ًا مع
وفد الربملان الكندي برئا�ســة ع�ضو الربملان ال�سيد /را�س هايربت
يف �إطار زيارته للمملكة.
وجرى خــــالل االجتــــماع مناقـــ�شة عـــدد مـــن املو�ضـــوعـــات
والق�ضايا ذات االهتــمام امل�شتــرك بني اململكة العربية ال�سعودية
وكندا ،وا�ستعرا�ض عالقات التعـــاون بني البـــلدين ال�صديقني يف
�شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صاديــــة والتجاريـــة وال�صناعات
البرتولية وت�سهيل �إجــراءات قبــول الطــالب ال�سعوديني ملوا�صلة
التعليم يف اجلامعات الكندية.
وتطرق االجتماع �إلى �سبل دعم وتعزيز العمل والتعـ ــاون الثنـ ــائي على
�صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شـ ــورى والربملان الكندي مبجل�سيه

النواب وال�شيوخ ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانـ ــية يف البلدين مبا
ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
من جهة �أخرى عقدت جلنــة ال�صداق ــة الربملانية ال�سعودية املك�سيكية
مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنـ ــة الدكتـ ــور خـ ــالد بن
�إبراهيم العواد مبقر املجل�س يف الريا�ض ،اجتماع ًا مع ال�سفري املك�سيكي لدى
اململكة ال�سيد  /خو�سيه ارتورو تريخو نافا.
وج ــرى خـ ــالل االجتـ ــماع ا�ستعـ ــرا�ض العالقـ ــات الثنائـ ــية بني البلدين
ال�صديقـ ــني و�سـ ــبل تطويـ ــرها ,وكـ ــذلك العالقـ ــات الربملانية بني جمل�س
ال�شـ ــورى والربملـ ــان املك�سيـ ــكي وتطـ ــوير عمل جلـ ــنتي ال�صداقة الربملانية
بني املجل�سني.
كما مت خـ ــالل االجتمـ ــاع تبـ ــادل وجهات النظر حول الزيارة التي قام
بها وفـ ــد جلنـ ــة ال�صداقـ ــة الربملانية املك�سيكيـ ــة ال�سعودية يف الربملان
املك�سيكي للمملكة م�ؤخـ ــر ًا وما �أثمرت عـ ــنه من نتائـ ــج من �ش�أنـ ــها تعزيز
العالقات بني جمل�س ال�شورى والربملان املك�سيكي.
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ممارسة الشورى في مدارس األفق األهلية00
ترشيح  00انتخابات  00قرارات لصاح الطالب
وتطوير البيئة التعليمية
تقرير  -من�صور الع�ساف

تظل مدار�س الإعداد العام �إحدى �أهم لبنات ت�أ�سي�س
وتطوير املهارات لدى الأبناء والنا�شئة من كال اجلن�سني ،وال
�شك �أن ال�ساعات التي يق�ضيها �أبنا�ؤنا وبناتنا يف مدار�سهم ،تعد
�إحدى فر�ص اال�ستثمار الناجح يف حال بذلت �أ�سباب التهيئة
لتحقيق بيئة تعليمية منوذجية ،ال�سيما يف حني �إعدادها
ملجتمع �شبابي وطالبي مدرك ًا ومثمن ًا لدوره كجيل م�ستقبلي،
تعقد عليه الآمال الكبرية  -بعد توفيق اهلل �سبحانه  -وهذا
بال �شك ي�أتي دومنا �أي �إغفال للعملية ال�شورية املتمثلة يف
امل�شاركة اجلماعية ،واتخاذ القرارات التي من �ش�أنها خدمة
املجتمع بكافة �أطيافه ،التي ال ت�أتي �إال بالتمثيل النزيه
وامل�شاركة اجلماعية الوا�ضحة وال�شفافة ،ال�سيما و�أن كثري ًا من
مدار�س الإعداد العام يف القطاعني احلكومي واخلا�ص حري�صة
على تهيئة الأجواء املنا�سبة ملا اتفقت عليه با�سم (املجل�س
الطالبي) الذي من �ش�أنه مناق�شة هموم الطالب واحتياجاتهم
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وتطوير �سبل العمل لإجناح ر�سالة التعليم ال�سامية  ،التي هي
يف الغالب عماد العملية الرتبوية املثالية.
جملة «ال�شورى» ت�سلط ال�ضوء يف هذا العدد على جتربة
مدار�س الأفق الأهلية التي كان لها جهود ًا مبكرة يف �إقرار
جمل�س طالبي يتمتع با�ستقاللية العمل والقرار.
هيكلة املجل�س
يتكون املجل�س الطالبي من رئي�س املجل�س ولديه من ال�صالحيات التي
تخوله التوا�صل امل�ستمر مع �إدارة املدر�سة مبا�شرة ورفع كافة التقارير
والقرارات التي ي�صدرها املجل�س الطالبي ومناق�شتها مع الإدارة العليا
للمدر�سة والتي دائم ًا ما تقتنع بوجهة نظر املجل�س وتوافق  -يف غالب
الأمور  -على ما ي�صدر عنه ،ال�سيما و�أن �إدارة املدر�سة عملت جاهد ًة على
تثقيف وتعليم جميع من�سوبي املجل�س الطالبي بكافة �صالحياتهم �سوا ًء
الرئي�س �أو الأمني �أو الأع�ضاء.

شورى الشباب

وحتدد ال�صالحيات من قبل الإدارة العليا للمدار�س وهي ذات مرونة
عال من احلرية والو�ضوح.
و�سقف ٍ
نائب الرئي�س والأمني العام
ينوب عن رئي�س املجل�س الطالبي يف حال غيابه ,وتتمحور مهامه
واخت�صا�صاته يف معاونة الرئي�س ,ورئا�سة اجتماعات املجل�س يف حال عدم
ح�ضور الرئي�س.
�أما الأمني العام للمجل�س فتتلخ�ص مهامه يف ترتيب جدول �أعمال
املجل�س ومتابعة جل�ساته وقراراته ,والت�أكد من اكتمال ن�صاب عدد
احل�ضور من الأع�ضاء يف االجتماعات ,ناهيك عن كونه نائب ًا للرئي�س فيما
يخ�ص ال�ش�أن الإداري ,وعالوة على ذلك يحظى  -هو الآخر  -ب�سقف
عال من ال�صالحيات وفق ما يكفله له نظام املجل�س ،الذي يخوله مبتابعة
ٍ
ومراقبة عملية تر�شيح وانتخاب الأع�ضاء .
تر�شيح الأع�ضاء
يتكون املجل�س الطالبي من عدد من الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى الرئي�س
ونائبه والأمني العام ،ويتحدد عدد الأع�ضاء بعدد الف�صول يف املدر�سية،
ف�إن كان عدد ف�صول ال�صف الأول ثانوي �ستة ف�صول فعدد الأع�ضاء �ستة
�أع�ضاء؛ �أي �أن كل ف�صل ير�شح مندوبه �أو ممثله يف املجل�س؛ وهذا يتم
بالت�شاور بني طالب الف�صل الواحد الذين رمبا ي�ست�أن�سون بر�أي رائد
الف�صل يف حال رغبتهم بذلك ،فهذا الأمر عائد لطالب الف�صل �إن رغبوا
ا�ست�شارة رائد الف�صل من عدمه ،كما �أن كل ف�صل له �أن ير�شح نائب ًا عن
الع�ضو املنتخب ليكون بدي ًال عنه يف حال غيابه؛ �أو تعذر ح�ضوره ب�سبب
م�شاركاته يف الأن�شطة �أو االختبارات ،وهكذا يف كافة الف�صول ،وعليه ف�إن
عدد الأع�ضاء مرهون بعدد الف�صول ،علم ًا �أن احل�صيلة العلمية ومعدل
الدرجات للطالب لي�ست بذات عالقة بعملية تر�شيح وانتخاب الأع�ضاء.
وت�ستمر ع�ضوية املجل�س حتى نهاية الف�صل الدرا�سي؛ فمع كل ف�صل
يتم تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جدد بعدد ف�صول املدر�سة ويكتمل ن�صابهم
يف الت�صويت �إن جتاوز ( )%60من العدد كامل الأع�ضاء.

عمل املجل�س
يناق�ش املجل�س الطالبي كل ما من �ش�أنه خدمة الطالب يف املدر�سة،
فالأع�ضاء هم ممثلون لزمالئهم وناقلون لهمومهم واحتياجاتهم ،وعليه
ف�إن للمجل�س احلق يف مناق�شة املوا�ضيع التي تهم الطالب مثل مواعيد
االختبارات؛ واجلدول الدرا�سي؛ واخلدمات املقدمة لهم يف مطاعم
املدر�سة وكافة مرافق املدر�سة ،وكثري ًا ما مت تغيريو�إ�ضافة بع�ض امل�صالح
واملرافق حتقيق ًا للرغبة العامة من قبل طالب املدر�سة ,والتي مت نقلها عن
طريق املجل�س الطالبي.
كما �أن للمجل�س احلق يف مناق�شة ما يرى �أن فيه الفائدة لعموم الطالب
ال�سيما تلك احلاالت التي ت�صدر فيها �إدارة املدر�سة �إحدى العقوبات على
الطالب املق�صرين؛ ويتدخل هنا املجل�س و�سيط �إ�صالح لي�س �إال� ،إذ
غالب ًا ما ت�سهم هذه ال�شفاعات من قبل املجل�س يف حت�سني �سلوك الطالب
املعاقب ،فالطالب �أقرب لبع�ضهم البع�ض.
�أما عن القرارات التي ت�صدر عن املجل�س الطالبي فهي ت�صاغ من
قبل املجل�س وترفع لإدارة املدر�سة التي غالب ًا ما توافق عليها ،ال�سيما
و�أن الإدارة تعلم �أن ما مت مناق�شته من هذه القرارات هي من �صميم
�صالحيات املجل�س؛ وله احلق يف �إقرار ما يراه منا�سب ًا ،هذا عن القرارات,
�أما التو�صيات فهي التي تكون من �صالحيات الإدارة ويرى املجل�س  -بعد
�إذن الإدارة  -يطرح وجهة نظره حيالها.
اللجان
يق�سم �أع�ضاء املجل�س �أنف�سهم �إلى ثالث جلان؛ وكل جلنه معنية
مبناق�شة ودرا�سة ما يندرج حتت �صالحياتها ,فهناك جلنة �ش�ؤون
الطالب ,وجلنة �ش�ؤون املرافق ,واللجنة الثالثة جلنة املتابعة؛ والتي من
مهامها متابعة ومراجعة كل ما من �ش�أنه تطوير ورقي الأن�شطة املدر�سية؛
ومتابعة امل�شاركات وامل�سابقات التي ي�شارك فيها طالب املدر�سة ,ناهيك
عن دورها يف الأن�شطة غري ال�صفية والن�شاط امل�سائي.
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أكثر من  290طالب وطالبة يزورون مجلس الشورى

يف �إطـــار �ســـيا�ســـة جملـــ�س ال�شـــورى بتعــزيز عالقتـــه مـــع
املواطنني ,وتنمية ثقافة احلوار لدى �أفراد املجتـمع ,والتعريف
باملجل�س ودوره التنظيمي والرقابي ,و�آليـة عمله وعمل جلانه
املتخ�ص�صة ,نظمت �إدارة العالقات العامــة ,و�إدارة العــــالقات
العامـــة والإعـــالم بالإدارة العامـــة الن�سائية زيارات منتظمة
لطــالب وطالبــات اجلامعـــات واملدار�س بالتعليـــم العام لزيارة
جملــ�س ال�شـــورى ,فقـــد نظـــمت الإدارتـــان خالل �شهر جمادى
الأولى زيارات لأكرث من  260طالب وطالبة.
فق ــد زار املج ــل�س ط ــالب من ك ــلية العلــوم بالزلفــي التابعـ ــة جلامـعة
املجمعة ,وطــالب جام ــة املل ــك �سع ــود م ــن ذوي االحــتياجات اخل ــا�صة,
وطالب جامعــة دار العلوم ,وطالب من مدر�سة قي�س بن عا�صم املتو�سطة,
وطالب ثان ــوية امللك عبداهلل الثانوية مبحافظة �شقرا ,وطالب من ثانوية
القد�س ,وطالب من الق�سم املتو�ســط مبعهد الإدارة العا�صمة ,وطالب من
مدر�سة �إمام الدعوة االبتدائية ,وطالب من مدار�س الريا�ض ,وطالب من
مجُ مع ابن تيمية التعليمي بحوطة بني متيم.
ويف اجلانب الن�سائي نظمت �إدارة العالقات العام ــة والإعـالم بالإدارة
العامة الن�سائية زيارات لطابات من مدار�س الري ــا�ض جامـ ــعة دار العلوم,
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وجامعة الأمرية نورة ,و جامع ــة دار العلوم ,ومدار�س الرتبية الإ�سالمية,
ومدار�س اململكة ,ومدار�س �أجيال احل�ضارة.
وقد �شاهد الطالب والطالبات خالل الزيارات فيلم ًا تعريفي ًا مبجل�س
ال�شورى واخت�صا�صاته ,و�آلية عمله ,وجتولوا يف ردهات املجل�س واطلعوا
على حمتويات املعر�ض الدائم الذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�ض الوثائق
التي توثق القرارات التي �أ�صدرها املجل�س �إبان عهود امللك عبدالعزيز,
وامللك �سعود وامللك في�صل  -رحمهم اهلل  -كما �شاهد الطالب والطالبات
فيلم ًا تعريفي ًا عن املجل�س ،وح�ضروا جانب ًا من اجلل�سات العامة التي
عقدها املجل�س.

مـقــال

المملكة واليمن  00عالقات أشقاء
�إن العالقات ال�شعبية والر�سمية بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية ال�شقيقة مت�أ�صلة على مدى القرون
وتعاقب ال�سنني ,فبيننا وبني �أ�شقاءنا يف اليمن عالقة جذور تاريخية ال تقف على عالقة الدم والن�سب واللغة فح�سب ،بل
تت�أ�صل  -هذه العالقات  -ب�أوا�صر الدين والعقيدة �أو ًال ،ويف القرنني الأخريين ت�أكدت وتعززت هذه العالقات بل تر�سخت تلك
الروابط منذ قيام الدولة ال�سعودية الأولى ،لذا نرى عامل �صنعاء الأمري حممد بن �إ�سماعيل الأمري املتوفى �سنة  1182هـ يثني
على دعوة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب فقد كتب ق�صيدة تزيد على �سبعني بيت ًا منها:
جند ومن َّ
حل يف نجَ ْ دِ
�سـالمي عـلى ٍ
ت�سـليمي عـلى الـبعد ال ُيجدي
و�إن كان ْ
وذكر الإمام ال�شوكاين �أنه يف �سنة 1215هـ و�صل من �صاحب جند عبدالعزيز بن �سعود جملدان لطيفان �إلى املن�صور بن علي
املهدي حاكم �صنعاء ،كما قال يف معر�ض حديثة عن هذه الزيارة “و�صل يف �شوال �سنة 1216هـ �إلى ح�ضرة موالنا الإمام املن�صور
باهلل حفظه اهلل كتاب من �سلطان جند عبد العزيز بن �سعود وهذا لفظه التام والتحية والإكرام ُتهدى �إلى �سيدنا حممد عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،ثم ينتهي �إلى جناب الإمام ابن الإمام ال�شريف �سعده اهلل بطاعته و�سلمه من الآفات وحفظه من طوارق
البل ّيات وا�ستعمله بالباقيات ال�صاحلات وبعد...اخلط الذي مع حممد بن حمم�سة و�صل ،و�صلك اهلل �إلى ر�ضوانه ،وما فيه من
موا�صلة الدعوة والدر�س والذي غريه كذلك و�صل ،وهذا وا�صلك بيد ابن حمم�سة �إن �شاء اهلل هدية وهي �أجل الهدايا عندنا،
فامل�أمول فيك قبولها ،وقبولها جزا�ؤها وهي جمموع فيه تف�سري ال�شهادتني وفيه توحيد اهلل بالعبادة ..الخ.
و�أورد ال�شوكاين بعد هذه الر�سالة جوابها من �صاحب �صنعاء املن�صور جاء فيها“ :نُ�صحك ال�صحيح قبلناه وعلى كاهل ال�سالمة
ً
الن�صيحة”.
حملنا ،والدين
ويف عهد الإمام �سعود بن عبد العزيز يف �سنة 1222هـ  ،ذكر لطف اهلل حجاف يف “درر نحور احلور العني” �أنه قدم عاملان من
قبل الإمام �سعود بن عبد العزيز هما عبد العزيز بن حممد بن �إبراهيم و�ساق ن�سبه �إلى جده را�شد والعامل الآخر عبد اهلل بن
مبارك بن عبداهلل بن حمد بن را�شد بن ُب�شري وهناك ر�سائل عديدة متبادلة حتمل املحبة بينهما.
يف عهد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه  -كان ثمة ر�سائل متبادلة بينه وبني الإمام
يحيى بن حميد الدين ,وكان الأمري تركي بن حممد بن تركي املا�ضي قد �أورد هذه الر�سائل يف مذكراته و منها:
“من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل �آل �سعود �إلى ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك الإمام يحيى بن حميد الدين ملك
اليمن حفظه اهلل تعالى:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته � ..أما بعد ف�إنا نحمد اهلل �سبحانه وتعالى �إليكم.
ون�س�أله �أن يكون جالل الأخ ومن يلوذ به يف الآل والولد والأقربني بخري وعافية ,و�أن تكون �أحواله و�صحته على ما نتمناه
ويتمناه جاللتكم ,كما �أننا ن�س�أله �أن يدمي علينا وعليكم نعمته التي ال حت�صى ،و�آالءه التي ال تعد وال تفنى و�أن يوفقنا و�إياكم
�إلى مرا�ضاته ...الخ.
كما �أورد ر�سالة من الإمام يحيى للملك عبدالعزيز جاء فيها:
“�إنني �أ�شكر جاللة امللك و�أ�س�أل اهلل جلاللته التوفيق على ما �أبداه من املحبة الوفاء والإخال�ص ،وقد جاء يف احلديث:
“�إن الأرواح جنود جمندة...الخ”.
وي�ضيف “ما �أ�شار �إليه جاللته ب�ش�أن “الزبريي” ومن معه من ال�سفهاء� ...أما بع�ض �أهل تعز ف�إنهم غ�ضبوا على الولد �أحمد
حينما هدم قبة ابن علون الذي ت�سمعون به ،فقد (اعتقدوا فيه اعتقادات كفرية و�أوقفوا عليه الأوقاف و�شدوا الرحال ...الخ.
ما نحن واليمن �إال كاجل�سد الواحد فالدين واحد والأ�صل واحد والدم واحد وكذا هي عاداتنا وتقاليدنا واحدة ال تتعار�ض,
كما هي م�صاحلنا وروابطنا الثقافية و االجتماعية ،وعليه في�سرنا ما ي�سرهم ويحزننا ما يحزنهم وكل منا مكمل للآخر ،فاحلب
والتقدير متبادل من قدمي الأزل كوننا �شعبان تربطهما روابط العقيدة واللغة والأخوة ال�صادقة ،بل �إننا من �أكرث ال�شعوب
العربية �إدراك ًا للمروءة والنخوة ال�شهامة واحلكمة ،فاليمن هم �أ�صل العرب ،ومنبع الكرم واجلود.

�إبراهيم بن عبد العزيز �آل ال�شيخ
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رئيس البرلمان العراقي متفائل بدور
فاعل للملك سلمان بن عبدالعزيز
في استقرار المنطقة

عرب رئيــ�س جملــ�س النــواب العراقي �سليم اجلبوري عن تفــا�ؤله بت�ســلم خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -مقاليد احلكم
يف اململكة العربية ال�سعودية لقدرته على القيام بدور فاعل ورئي�س يف ا�ستقرار دول
اخلليج واملنطقة والق�ضايا العربية.
وقال اجلبوري يف كلمة له خالل اجتماع ت�شاوري نظمته جلنة العالقات اخلارجية بالربملان
العراقي بح�ضور عدد من �سفراء الدول العربية وممثلي البعثات الدبلوما�سية يف بغداد ا � “ :إننا
متفائلون بت�سلم امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية للقيام بدور فاعل
ورئي�س يف ا�ستقرار دول اخلليج واملنطقة والق�ضايا العربية »  .و�أكد �أهمية توا�صل الدول العربية
للحوار ب�ش�أن خطط اخلروج من الأزمات التي قال �إنها تتفاقم يوم ًا بعد �آخر.

البرلمان العربي يشيد بعاصفة الحزم
�أ�شاد رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان بعملية «عا�صفة احلزم»
التي تقودها اململكة العربية ال�سعودية مب�شاركة العديد من الدول العربية بهدف
الدفاع عن احلكومة ال�شرعية يف اليمن ومنع امليلي�شيات احلوثية من ال�سيطرة
عنو ًة على البالد.
وقال اجلروان ،يف بيان له �“ :إن الربملان العربي يقف خلف القيادة اليمنية والعربية
التي حتركت من �أجل �أمن اليمن و�سالمته واحلفاظ على ال�شرعية ومنع احلوثيني من العبث
مبقدرات ال�شعب اليمني ال�شقيق ،بعد �أن حاول اجلميع جاهد ًا حل الأزمة بالتفاو�ض ال�سلمي
على �أ�سا�س املبادرة اخلليجية وخمرجات احلوار الوطني� ،إال �أن جماعة احلوثي تخطت كل
احلدود ومل تر�ضخ لإرادة اليمنيني وال قرارات ال�شرعية الدولية وا�ستمرت يف اعتدائها على
ال�شعب اليمني ال�شقيق م�ستغل ًة دعما �إقليمي ًا.

مجلس النواب البحريني يؤيد
عاصفة الحزم
�أيد جمل�س النواب البحريني قرار دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
اال�ستجابة لطلب الرئي�س اليمني بحماية ال�شعب اليمني من ميل�شيات احلوثي
املتمردة ،م�ؤكدا �أن عملية «عا�صفة احلزم» هي الرد احلا�سم على احلوثيني الذين
انقلبوا على ال�شرعية يف جمهورية اليمن ال�شقيقة.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س النواب �أحمد بن �إبراهيم املال باخلطوة التي اتخذها ائتالف
ً
ا�ستجابة لطلبها ،وذلك انطالقا من
الدول الداعمة للحكومة ال�شرعية يف اليمن
م�س�ؤولياتها التاريخية جتاه الأمن العربي و�أمن منطقة اخلليج العربي.
و�أو�ضح �أن قرار دول اخلليج العربي ودول االئتالف جاء بعد ا�ستنفادها الطرق ال�سلمية
واحلوار حلل الأزمة والت�صعيد امل�ستمر ،لذلك كان القرار اال�سرتاتيجي ،من خالل عملية
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حمددة “حلماية ال�شعب اليمني وحكومته ال�شرعية من
االنقالبني وامللي�شيات احلوثية العنيفة واملتطرفة.

متابعات برلمانية

المصريون مزدوجو الجنسية يحق لهم خوض االنتخابات البرلمانية
ق�ضت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر يف جل�ستها التي عقدت برئا�سة
امل�ست�شار �أنور ر�شاد العا�صي ،بعدم د�ستورية ن�ص الفقرة الأولى من املادة ()8
من قانون جمل�س النواب امل�صري ،التي تق�ضي بحرمان املواطنني مزدوجي
اجلن�سية من خو�ض انتخابات الربملان امل�صري.
وتتعلق املادة ( )8بال�شروط الواجب توافرها يف الراغب للرت�شح يف
انتخابات الربملان امل�صري ،حيث تن�ص الفقرة الأولى املق�ضي بعدم د�ستوريتها
على �أن ي�شرتط فيمن يرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب امل�صري �أن (يكون م�صري ًا
متمتع ًا باجلن�سية امل�صرية منفردة ،ومتمتع ًا بحقوقه املدنية وال�سيا�سية).
ي�شار �إلى �أن هيئة املفو�ضني باملحكمة الد�ستورية العليا� ،سبق و�أن �أو�صت  -يف تقريرها
بالر�أي القانوين املرفوع �إلى املحكمة ببطالن ما ت�ضمنه قانون جمل�س النواب امل�صري من
ن�ص يحرم مزدوجي اجلن�سية من الرت�شح ،معتربة �أن هذا الن�ص ميثل متييز ًا غري مربر
من الناحية الد�ستورية ،ويحرم فئة من امل�صريني من حقوقهم ال�سيا�سية بدون مقت�ضى.

برلمان فنزويال يمنح الرئيس صالحيات استثنائية
إلصدار مراسيم تشريعية

منح الربملان الفنزويلي الرئي�س نيكوال�س مادورو �صالحيات
ا�ستثنائية تخوله �إ�صدار مرا�سيم ت�شريعية حتى نهاية ال�سنة يف
جمايل الأمن والدفاع.
و�أفاد رئي�س اجلمعية الوطنية (الربملان)  ،ديو�سدادو كابيلو،
�أن اجلمعية الوطنية تعلن �أنه متت املوافقة على هذا القانون ،
الذي �أقر بالت�صويت برفع الأيدي ،بعد جل�سة مناق�شة ا�ستغرقت
�ساعتني تقريب ًا.
وكان مادورو  ،قد طلب من الربملان  ،منحه �سلطات كافية للدفاع عن ال�سالم
يف فنزويال و�سيادتها وازدهارها يف مواجهة تهديدات حكومة الواليات املتحدة،
وذلك بعد �أن تدهورت العالقات بني كراكا�س ووا�شنطن �إلى �أدنى م�ستوى لها
عندما فر�ض الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما جمموعة عقوبات جديدة وو�صف
فنزويال ب�أنها ت�شكل تهديد ًا ا�ستثنائي ًا على الأمن القومي الأمريكي.

البرلمان األوروبي يؤكد أهمية التعاون مع الجامعة العربية
لمكافحة اإلرهاب

�أكد الربملان الأوروبي �أهمية التعاون القائم بني
االحتاد الأوروبي واجلامعة العربية يف جمال مكافحة
مبا�شرا
الإرهاب ،م�شد ًدا على �أن الإرهاب ميثل تهديدً ا
ً
جلميع الدول وال�شعوب.
وو�صف القرار الذي تبنته اجلل�سة العامة للمجل�س الت�شريعي
الأوروبي الإرهاب ب�أنه تهديد مبا�شر جلميع الدول وال�شعوب وال
ميكن مواجهته بفعالية �إال عرب حتالف عاملي مبا يت�سق ب�شكل كامل
مع القانون الدويل والقيم الأ�سا�سية ومعايري حقوق الإن�سان الدولية.

و�أبرز القرار مكانة التعاون بني االحتاد الأوروبي واجلامعة العربية لتعزيز حقوق
الإن�سان كافة للجميع وحمايتها ودعمها.
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البرلمان الصيني يوافق على
أنظمة حكومية أكثر صرامة
وإصالحات اقتصادية
اختتم الربملان ال�صيني يوم الأحد  15مار�س 2015م دورته
ال�سنوية التي ا�ستمرت على مدى  11يوما بالت�صويت على
�سيا�سات احلزب ال�شيوعي من �أجل �أنظمة حكومية �أكرث �صرامة
و�إ�صالحات اقت�صادية.
و�صوت نحو ثالثة �آالف مندوب يف املجل�س الوطني لنواب ال�شعب
ال�صيني ،الربملان الإ�سمي للحزب ال�شيوعي احلاكم ،على الت�صديق على
تقرير حالة الأمة االقت�صادي املقدم من رئي�س جمل�س الدولة (رئي�س
الوزراء) يل كه ت�شياجن وغريه من التقارير يف ت�صويت �سريع.
و�أقر نحو  86يف املائة من امل�شرعني امليزانية ال�سنوية ،والتي ت�ضمنت
زيادة قدرها 1ر % 10يف الإنفاق الع�سكري ال�سنوي لل�صني وتقول احلكومة
�إن هناك حاجة لزيادة الإنفاق من �أجل التحديث امل�ستمر جلي�ش التحرير
ال�شعبي.

نجاح فيتو الرئيس األمريكي باالعتراض على موافقة
الكونغرس على خط نقل النفط من كندا
�أخفق جمل�س ال�شيوخ الأمريكي يف تخطي فيتو الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما معرت�ضا على م�شروع قانون وافق
عليه الكوجنر�س لإن�شاء خط �أنابيب /كي�ستون اك�س �إلـ/
لنقل النفط اخلام امل�ستخرج من الرمال النفطية يف كندا
�إلى م�صايف التكرير الأمريكية على خليج املك�سيك وتبلغ
تكاليفه  8مليارات دوالر.
فقد �صوت جمل�س ال�شيوخ ب�أغلبية � 62صوتا مقابل اعرتا�ض 37
على الإجراء املطلوب لتخطي فيتو الرئي�س ،وكان املطلوب موافقة
ثلثي �أع�ضاء املجل�س من �أجل تخطي االعرتا�ض الرئا�سي ،وقد �أخفق
اجلمهوريون يف احل�صول على الأ�صوات الأربعة الأخرى التي كانت
مطلوبة.
ويناق�ش اجلمهوريون بالفعل �سبال �أخرى لفر�ض املوافقة على �إن�شاء
خط الأنابيب املذكور ،وذلك �إما ب�إرفاقه يف م�شروعات قوانني �إنفاق
يتعني �إ�صدارها �أو يف ت�شريع �أو�سع خا�ص بالطاقة.
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متابعات برلمانية

برلمان كندا يوافق على مشاركة القوات الكندية
في الحرب على داعش في سوريا
وافق الربملان الكندي على خطط احلكومة
ب�ش�أن قيام القوات امل�سلحة الكندية  ،ق�صف مواقع
(تنظيم الدولة) الإرهابي يف �سوريا ،وهي خطوة
ترى �أحزاب املعار�ضة �أنها تهدد بجر كندا �إلى حرب
طويلة.
و�أيد جمل�س العموم  ،اخلطة يف اقرتاع ب�أغلبية � 142ضد
� 129صوت ًا .ومل يكن هناك �شك يف نتيجة الت�صويت  ،لأن
حزب املحافظني احلاكم يحظى بالأغلبية يف املجل�س.
و�ساند املجل�س � ،أي�ض ًا متديد بعثة كندا التي م�ضى عليها
�ستة �شهور ملدة عام حتى نهاية مار�س .2016
ولكندا ،حوايل  70جندي ًا من القوات اخلا�صة يف �شمال
العراق  ،وت�شارك �ست مقاتالت كندية يف احلملة اجلوية التي
تقودها الواليات املتحدة �ضد تنظيم «داع�ش» يف العراق.

ديموقراطيو مجلس الشيوخ لن يمنحوا الرئيس األمريكي
تفويضًا مفتوحًا للحرب على داعش
�أبدى الدميقراطيــون مبجــل�س ال�شيـــوخ الأمــريكي خماوفهم
اجلدية ب�ش�أن تفويــ�ض احلـــرب الـــذي طلبـــه الرئيــ�س بـــاراكا
�أوبامــا حلملتـــه �ضــد تنظـــيم الدولة الإ�سالمية رغم منا�شدات
من م�س�ؤولني كـــبار يف الإدارة بدعــم اخلطـــة ب�صرف النظر عن
االنتماءات احلزبية.
وقال ال�سناتور روب ــرت مني ــنديز وهــو �أرفــع ع�ض ــو دميــقراطي بلج ــنة
العالقات اخلارجيــة مبج ــل�س ال�شــيوخ �أثناء جل�سة ا�ستماع مع بدء الأع�ضاء
النظر يف طلب �أوباما احل�صول على تفـوي�ض ر�سمي للحملة التي بد�أت قبل
�سبعة �أ�شهر �ضد التنظيم املت�ش ــدد �إن «الديــمقراطيني غري م�ستعدين ملنح
هذا الرئي�س �أو �أي رئي�س �آخر تفوي�ض ًا مفتوح ًا للحرب �أو �شيك ًا على بيا�ض».
وقال الدميقراطيـ ــون �إنهم قلق ــون لأن اق ــرتاح �أوباما ال يحدد قيود ًا
جغرافية للحمل ــة �ضــد التنظــيم ،وعربوا �أي�ض ًا عن القلق من �أنه ال يت�ضمن
قيود ًا �صارمة كافية على ا�ستخ ــدام القــوات الربيــة.
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شوريات

الملك سلمان والحلم العربي
يف �أول خطاب خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بعد مبايعته مل ًكا للمملكة
العربية ال�سعودية .ن�شرت حدي ًثا يف جريدة الريا�ض بتاريخ  / 8ربيع الآخر  1436/املوافق
 /28يناير 2015 /قلت فيه :خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يتوفر على
�صفات كثرية قل ما جتتمع يف �إن�سان واحد ،وبالتايل ما �أعرفه عنه من خالل لقاءات حمدودة ال
ميكن البناء عليها .على �أنني �س�أتناول جان ًبا واحدً ا يف �شخ�صية امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحكم
عملي ال بحكم تخ�ص�صي فقط ،وهو فكر امللك �سلمان ور�ؤاه جتاه الق�ضايا ال�سيا�سية اخلارجية.
يف كل لقاء معه ت�شرفت به لوحدي �أو يف جمع عام �سمعته يركز على املحافظة فيما يتعلق
بامل�سلمات ال�سيا�سية ال�سعودية التي �أر�سى قواعدها م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية احلديثة .وهو
ال ٌيف�ضل الطفرات ال�سيا�سية ،ومييل �إلى املحافظة على العالقات اال�سرتاتيجية مع الدول
ال�صديقة ،لي�س من باب رعاية امل�صالح ال�سعودية فقط ،وهذا حق و�صدق ،ولكن �أي�ضا من باب
الوفاء وال�صدق وال�شفافية .وهنا ملمح مفيد يف هذا ال�سياق وهو �أن امللك �سلمان ح�سب ما �أظن
ال مييل �إلى �أن امل�صالح وحدها توجه ال�سيا�سة .هذا النزوع ي�شكل مدر�سة �سيا�سية كال�سيكية
ال يتبناها �إ ّال القادة اال�ستثناء ،ذلك �أن ال�سائد يف عامل اليوم هو �أن امل�صالح توجه بو�صلة
ال�سيا�سة ،وبالتايل تتغيرّ ال�سيا�سة بتغيرّ امل�صالح ،ب�صرف النظر عن احلق وال�صدق والوفاء.
بعد هذه املقدمة املنطقية ف�إنني �أتوقع  -ح�سب ما �أقر�أه من ت�صريحات امللك �سلمان ولقاءاته
و�صنَّاع الر�أي � -إلى �أنه �سيويل العالقات العربية
املو�سعة مع ال�سلك الدبلوما�سي �أو املثقفني ُ
اهتمام ًا وا�س ًعا ،و�سي�سعى �إلى جعل العرب يف مكانة �سامقة ،ووحدة العرب م�س�ألة نراها ونلم�سها.
وهو ُمتعز بالف�ضاء الإ�سالمي الذي ُت�شكل اململكة فيه قطب الرحى.
ملمو�سا .نرى عزمية امللك �سلمان بقيادة
واليوم ن�شاهد ما توقعته بالأم�س القريب واق ًعا
ً
حتالف عربي و�إ�سالمي لن�صرة بلد �شقيق تعر�ض لل�سطو امل�سلح من فئة �ضالة ت�سندها قوة
خارجية غا�شمة .تلك الوقفة العربية ال�صامدة يف حملة عا�صفة احلزم �أعادت احللم العربي
الذي كاد �أن ميوت .و�أعادت وحدة قرار الوطن العربي ،الذي لن ي�سمح بعد اليوم بالتدخل
اخلارجي يف مفا�صله ،وال ي�سمح باللعب بق�ضاياه واملتاجرة بها يف �سوق احلروب العبثية والدعوات
املذهبية والتطرف .ت�ألق امللك �سلمان يف القمة العربية ب�شرم ال�شيخ ،وذكرنا ت�ألقه بالقيادات
ع�صرا جديدً ا ،من العز
العاملية اال�ستثنائية .و�أنا متفائل ب�أن العرب والوطن العربي �سي�شهدان
ً
واال�ستقرار والأمن والرفاهية.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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