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أسرة التحرير

رؤية 2030 00 مستقبل مشرق لمملكة الغد

يوم االثنني 18 رجب 1437هـ املوافق 25 اإبريل 2016, هو يوم م�شهود يف تاريخ هذه البالد, حيث 
مت االإعالن عن روؤية جديدة ملا �شتكون عليه اململكة بعد نحو خم�شــة ع�شر عامًا, فقد وافق  جمل�س 
الوزراء برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني املــــلك �شلــمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - على 
روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030 التي اأعـــدها جمـــل�س ال�شــوؤون االقت�شادية والتنمية برئا�شة 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعـــزيز ويل ويل العـــهد النــــائب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
روؤية اململكة 2030 التي تقـــوم على مـــرتكزات ثـــالثة هــــي: العمـــق العــربي واالإ�شالمي, والقوة 
اال�شتثماريــــة, واأهمـــية املوقع اجلغرايف اال�شرتاتيجي, ت�شتهدف نقل املمـــلكة مــن بلد يعتمد على 
النفط كم�شدر اأ�شا�شي للدخل اإىل دولة تتنوع م�شادر دخلها.. وهــو ما اأطلق عليها املحللون واخلرباء 

االقت�شاديون.. مملكة ما بعد النفط. 
هذه الروؤية �شتغري املعادلــة االقت�شادية ب�شكل جــــذري, من خالل تنمية القطاعات غري النفطية 
مثل قطاع التعدين باال�شتثمار يف املعــادن التي تتوفر باململكة, وال�شناعات الع�شكرية و�شناعة الطاقة, 
وحتويل  �شركة اأرامكو من �شركة اإنتـــاج للنفط اإىل عمالق �شناعي عاملي,  ودعم وتعزيز اال�شتثمارات 
بتحويل �شندوق اال�شتثمارات العــامــة اإىل اأ�شخـم �شندوق ا�شتثماري على م�شتوى العامل, برفع قيمة 
االأ�شول لل�شندوق من 600 مليار ريال اإىل ما يزيد على 7 تريليون ريال, بعد طرح نحو 5% من �شركة 

اأرامكو لالكتتاب العام, والرفع من قيم اإ�شهام القطاع اخلا�س وتعظيم دوره يف االقت�شاد الوطني.
روؤية اململكة 2030 روؤيـــة واعـــدة مب�شــتقبل م�شـــرق للمملكــة ت�شتهدف بناء ال�شخ�شية لالإن�شان 
ال�شعودي بغر�س روح املبادرة واملثابــرة والقـــيادة, وتـر�شيخ القيـــم االإيجـــابية عن طــريق تطوير 
املنظومة التعليمية والرتبوية بجميع مكوناتها, مما ميّكن املدر�شة بالتعاون مع االأ�شـــرة مـــن تقـــوية 
ن�شيج املجتمع, واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات ال�شحيـــة بنـــقل مهــمة تقدميها اإىل �شبكة من ال�شركات 
احلكومية تتناف�س فيما بينها من جهة, ومع القطاع اخلا�س من جهة اأخرى يف العمل على تقدمي اأجود 

اخلدمات ال�شحية.
اعتماد معيار ال�شفافيـة وال�شراحـــة واملحا�شبـــة الفوريـــة الذي �شي�شاحب مراحل تنفيذ الربامج 
التي ت�شمنتها الروؤية, حيث اأن�شئ مركز يقي�س اأداء اجلــهات احلكـــومية وي�شاعد يف م�شاءلتها عن اأي 
تق�شري ح�شب ما اأعلنه �شمو ويل ويل العـــهد يف ت�شــريحه عقـــب اإعـــالن روؤية 2030, �شيدفع جميع 

املعنيني بتنفيذها على العمل على حتقيق اأهداف الروؤية وفق ما خطط لها. 
جمل�س ال�شورى بو�شفه �شريك يف ال�شلطة الت�شريعية �شيــكون - مب�شيئة اهلل - داعًما لهذه الروؤية, 
من خـالل درا�شـــة واإقــرار الت�شريـعات واالأنظمـــة التي تتطـــلبها برامـــج الروؤيـــة, لت�شهــيل حتقيق 
اأهدافها وفق تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد وال�شعب 

ال�شعودي مل�شتقبل م�شرق للمملكة.
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التغطية

رئيس مجلس الشورى يزور باكستان ويؤكد أن المملكة 

تعيش فترة تحول تاريخية عنوانها العزم والمبادرة

الدكتور  ال�شيـــخ  ال�شـــورى  جملـــ�س  رئي�س  معايل  قام 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ بزيـــارة ر�شميـــة 

�شم  وفـــد  راأ�س  على  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهـــورية  اإىل 

ر�شمية  لدعوة  تلبية  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  من  عـــددًا 

)الربملان(  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  معـــايل  من  تلقاها 

�شردار اأياز �شـــادق وذلك خالل، حيث اأجرى معاليه خالل 

الزيارة مباحثات مع فخامـــة الرئيـــ�س الباك�شتاين ال�شيد 

ممنون ح�شني، ورئيـــ�س اجلمـــعية الوطنـــية الباك�شتانية، 

ورئي�س الوزراء نواز �شريف.

42

الحوار
عضـــو الشـــورى  أ.د. عــوض األســــمري 00

من قريته النائية في » بللسمر « إلى مراكز بحوث 
الجامعات التابعة ل » ناسا «

در�س املراحل الأوىل من تعليمه  يف القرى النائية، وتنقل عرب 

عدد من املدار�س مبراحل تعليمه البتدائي؛ فاملرحلــة املتو�شطة 

والثانويــة، ومن » بلل�شمر « اإىل مدينــــة الريا�س التي در�س فيها 

ويختار  �شعود  امللك  بجامعـــة  بعدهـــا  ليلتـــحق  الثانويـــة  املرحلة 

كلية الهند�شة التي اأهلته لي�شبح مهند�ًشا فاأ�شتاًذا م�شاعًدا اإىل 

»اأوهايو«  العليا يف ولية  »بروف�شور« يف درا�شاتـــه  اأن حقق درجة 

اأ�شتاًذا جامعًيا  اإىل بالده  ليعـــود  الأمريكيـــة،  املتحدة  بالوليات 

وخبرًيا يف جماله وتخ�ش�شــــه، قبل اأن ي�شـــبح ع�شًوا فاعاًل يف 

النقل  لرئيـــ�س جلـــنة  ونائًبا  ال�شاد�شة  ال�شورى يف دورته  جمل�س 

والت�شالت وتقنية املعلومات باملجل�س.

54

تحت القبة

رفع جملــــ�س ال�شـــورى التهـــنئة اإىل مقـــام خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عـــبد العـــزيز اآل �شــــعود و�شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف ويل العهـــد نائب رئيــــ�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخليــــة و�شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري 

حممد بن �شلمان ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيـــ�س جملـــ�س 

الوزراء يف  الدفاع مبنا�شبـــة موافقــة جمـــل�س  وزير  الــــوزراء 

جل�شته التي عقدها اأم�س الثنني املوافق 18رجـــب 1437هـ على 

روؤيــــة اململكــة العربية ال�شعوديـــة 2030، التي اأعـــدها جملــ�س 

ال�شـــوؤون القتــــ�شادية والتنمية برئا�شة �شمو ويل ويل العهد.
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هنأ القيادة بمناسبة الموافقة على رؤية المملكة 2030

مجلس الشورى: المملكة ذات إرث 
عظيم يجعلها في موقع الريادة
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من أعالم الشورى

أرخ لوحدة البالد وناهض الفكر الصهيوني

من أعالم الشورى الدكتور عبداهلل العثيمين – رحمه اهلل -

احلزن  ببالغ  والثقافية  الأدبية  الأو�شاط  فقدت 

العام  الأمني  الأ�شبق،  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  والأ�شى 

ملوؤ�ش�شة امللك في�شل اخلريية الدكتور عبداهلل بن �شالح 

العثيمني )1936-2016(، الذي انتقل اإىل رحمة اهلل 

تعاىل يوم الثالثاء املوافق الثاين ع�شر من �شهر رجب 

1437هـ، وفقدت اململكة برحيله اأحد رجالت الثقافة 

والتاريخ، حيث عرف الفقيد بغزارة موؤلفاته التاريخية 

ل�شيما واأنه اأحد اأ�شهر املوؤرخني املعا�شرين ممن اهتموا 

بتاريخ املنطقة العربية والتاريخ الإ�شالمي.

76

د. يحيى بن عبداهلل ال�شمعان

�شلطان الفهد

التحقيق

الصحة والتعليم واإلسكان00

األكثر إلحاحًا للمواطن

تــباينت اأراء ومطــالب عــــدد من املـــواطنني حــــول امللفات 

الأكرث �شخونة لدى جمل�س ال�شورى، اأو تلك التي يرى املواطن 

اأنها مقدمة على غريها من حيث الأهمية، وقد جاءت ملفات 

كاأهم  البطالة،  ومعاجلة  والتعليم  والإ�شكان  ال�شحي  ال�شاأن 

امللفات واأكرثها �شخونة ومطالبًة من قبل املواطن، وقد ر�شدت 

حول  املواطنني  انطباع  ال�شتطالع  هذا  خالل  من  »ال�شورى« 

لها يف  املجل�س  تطرق  والتي  املقدمة،  اخلدمات  من  جمموعة 

من  بع�س  خاللها  من  عرب  والتي  ال�شابقة،  ودوراته  جل�شاته 

يف  قائمة  مازالت  اأنها  ويرون  املعاناة  حجم  عن  بهم  التقينا 

العديد من املجالت.
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ح�شاب املجل�س يف تويرت

@ShuraCouncilـSA



رؤية المملكة 2030 00 مستقبل واعد وقوة استثمارية رائدة  

خادم الحرمين الشريفين : نسعى نحو التنمية الشاملة من 

منطلق ثوابتنا الشرعية.. وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها

اأطلقت اململكة العربيــة ال�شعودية ما ميكن و�شفه باأنه اأ�شخم 
م�شروع تنمية وحتول يف تاريخـــها احلـــديث, حيـــث وافق جمل�س 
الوزراء خالل جل�شته التي عقدها يوم االثنني الثــامن ع�شر من 
�شهر رجب لعـــام 1437هـ املوافـــق 25 اأبريـــل 2016م برئـــا�شة 
خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �شلـــمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
-حفظه اهلل- عـــلى روؤيـــة اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة 2030, 

محمد بن سلمان : ثروتنا األولى شعٌب طموٌح
هو فخر بالدنا وضماُن مستقبلها بعون اهلل

ال�شادر يف �شاأنها قرار جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم 
) 3 -37/31/ق( وتاريـــخ 1437/7/12هـ, وكلف جمل�س الوزراء 
جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية بو�شع االآليات والرتتيبات 

الالزمة لتنفيذ هذه الروؤية ومتابعة ذلك.
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وقيام الوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى -كل فيما يخ�شه 
- باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الروؤية, وفقًا لالآليات والرتتيبات 

التي �شي�شعها جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية. 
وقد وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

- حفظه اهلل ورعاه - الكلمة التالية: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ، 

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني

 اإخواين واأخواتي املواطنني واملواطنات

 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

حممد  نبيه  وهدي  اهلل  بكتاب  التم�شك  اأ�شا�س  على  دولتكم  قامت  لقد 

�شلى اهلل عليه و�شلم، وهي مهد الر�شالة ومهبط الوحي، �شرفها اهلل بخدمة 

احلرمني ال�شريفني وقا�شديهما. 

اأيها االأخوة واالأخوات: 
ال�شعي  احلكم  مقاليد  بتويل  ت�شرفت  اأن  منذ  عيني  ن�شب  و�شعت  لقد 

نحو التنمية ال�شاملة من منطلق ثوابتنا ال�شرعية، وتوظيف اإمكانات بالدنا 

وميزات  ثروات  من  به  تتميز  وما  بالدنا،  موقع  من  وال�شتفادة  وطاقاتها، 

ال�شافية،  بعقيدتنا  التم�شك  مع  واأبنائه،  للوطن  اأف�شل  م�شتقبل  لتحقيق 

جمل�س  وجهنا  املنطلق؛  هذا  ومن  وثوابته  جمتمعنا  اأ�شالة  على  واملحافظة 

ال�شوؤون القت�شادية والتنمية بر�شم روؤية اململكة لتحقيق ما ناأمله باأن تكون 

بالدنا - بعون من اهلل وتوفيقه - اأمنوذًجا للعامل على جميع امل�شتويات. 

وقد اطلعنا على روؤية اململكة العربية ال�شعودية التي قدمها جمل�س ال�شوؤون 

القت�شادية والتنمية ووافق عليها جمل�س الوزراء، �شاكرين للمجل�س ما بذله 

اأبنائنا وبناتنا املواطنني واملواطنات  من جهد بهذا اخل�شو�س، واآملني من 

والتوفيق  العون  اهلل  �شائلني  الطموحة،  الروؤية  هذه  لتحقيق  معًا  العمل 

 وال�شداد، واأن تكون روؤية خري وبركة حتقق التقدم والزدهار لوطننا الغايل. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رفع  وقد 

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س 

ال�شوؤون القت�شادية والتنمية التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعودـ  اأيده اهللـ  على اإقرار روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030. 

جاء ذلك يف ت�شريح ل�شموه بهذه املنا�شبة فيما يلي ن�شه:
اإننا لنحمد اهلل �شبحانه وتعاىل اأوًل على ما وفقنا اإليه يف هذا الوطن من 

التم�شك بالكتاب الكرمي وال�شنة املطهرة، ثم نحمده على اأن مكننا من اإعداد 

روؤية اململكة العربية ال�شعودية للعام 2030.

وي�شرفني اأن اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والمتنان ل�شيدي خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمـــان بن عبدالعزيــــز - اأيده اهلل- رئي�س جمل�س الوزراء 

على اإقرار املجل�س لهذه الروؤية. 

بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رفع 
وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
الداخلية رئي�س جمل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية التهنئة 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم 
�شعود - حفظه اهلل - مبنا�شبة اإقرار جمل�س الوزراء خالل 
جل�شته اليوم روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030م. جاء 

ذلك يف ت�شريح ل�شمو ويل العهد بهذه املنا�شبة.
التهنئة ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن   كما قدم �شموه 

لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  العهد  بن عبدالعزيز ويل ويل  �شلمان 

الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية، على 

اإعداد هذه  �شبيل  عـــــلى مدى �شهور عديدة - يف  جهوده احلثيثة - 

الروؤيـــــة التي وافـــــق عليها جمل�س الوزراء.

وهناأ �شمو الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز املواطنني واملواطنات.

 وقال �شموه: اإننا جمـيعًا �شركاء يف تنفيذ هذه الروؤية التي �شنجني 

ثمارها بعـــــون اهلل وتوفيقه خالل ال�شنوات القادم. ول �شـــــك اأن هذا 

اإجناز يتطلب منا جميعًا - كما ذكر �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني 

الروؤية  هذه  لتحقيق  معًا  نعمل  اأن   - ال�شافية  كلمته  يف  اهلل  حفظه 

اإىل  واملواطنات  املواطنني  واأخواتي  اإخواين  اأدعو  ولهذا  الطموحة، 

اأعلى يف  درجات  اإىل  الو�شول  اأجل  من  والتعاون  التكاتف  من  املزيد 

�شلم التقدم والزدهار، واأن يتحمل كل منا م�شوؤوليته جتاه املحافظة 

على اأمن الوطن ومنجزاته ومكت�شباته.

واأ�شاف �شمو ويل العهد: علينا اأن ن�شتح�شر دومًا اأن هذه البالد 

التي قامت على التم�شك بكتاب اهلل و�شنة ور�شوله حمـمد �شلى اهلل 

عليه و�شلــم هي مهد الر�شالة ومهبط الوحي، واأن اهلل �شـرفنا بخدمة 

احلجاج  من  وقا�شـديها  املقد�شة  وامل�شاعر  ال�شريفني  احلرمني 

وطننا  جتاه  جميعًا  م�شوؤوليتنا  ي�شاعف  وهذا  والزوار،  واملعتمرين 

وجتاه اأنف�شنا اأوًل ثم جتاه اأ�شقائنا يف دول العامل العربي والإ�شالمي، 

بل جتاه العامل اأجمع.

و�شاأل �شموه اهلل عـز وجل اأن يعــــيننا على اأداء الأمانة واأن يحمي 

بالدنا من كل �شر وكـــــيد وفتنة، واأن يحفظ لنا قائد م�شريتنا خـــادم 

احلرمني ال�شريفني، واأن يزيد هذا الوطن قوة وغنى وتقدمًا وازدهارًا.
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سمو ولي العهد يهنئ 
خادم الحرمين الشريفين



اإن ق�ش�س النجاح دائمًا ما تبداأ بروؤية، واأجنح الروؤى هي تلك التي تبنى 

على مكامن القوة. ولقـــد حـــبانا اهلل �شبحـــانه وطنًا مباركًا، فيه احلرمان 

ال�شريفان، اأطهر بقاع الأر�س، وقبلة اأكــرث من مليــــار م�شلم، وهذا هو عمقنا 

العربي والإ�شالمي وهو عامل جناحنا الأول. 

كما اأن بالدنا متتلك قدرات ا�شتثمـــارية �شخــمة، و�شن�شعى اإىل اأن تكون 

حمركًا لقت�شادنا وموردًا اإ�شافيًا لبالدنا وهذا هو عامل جناحنا الثاين. 

هي  ال�شعودية  العربية  فاململكـــة  ا�شرتاتيجي،  جغرايف  موقع  ولوطـــننا 

اأكرث  بها  الثالث، وحتيط  للقـــارات  ربط  مركـــز  ب�شفتها  للعامل  بوابة  اأهم 

املعابر املائية اأهمية، وهذا هو عامل جناحنا الثالث. وهذه العوامل الثالثة 

هي مرتكزات روؤيتنا التي ن�شت�شرف اآفاقها، ونر�شم مالحمها معًا. يف وطننا 

وفرٌة من بدائل الطاقة املتجددة، وفيها ثروات �شخية من الذهب والفو�شفات 

واليورانيوم وغريها. واأهم من هذا كله، ثروتنا الأوىل التي ل تعادلها ثروة 

مهما بلغت: �شعٌب طمـــوٌح، معظـــُمه من ال�شـــباب، هو فخر بالدنا و�شماُن 

اأبنائـــها  ب�شـــواعد  ثـــم  اهلل  بتوفيـــق  اأنـــه  نن�شى  ول  اهلل،  بعـــون  م�شتقبلها 

قامت هذه الدولـــة يف ظروف بالغة ال�شعوبة، عندما وحّدها امللك املوؤ�ش�س 

عبدالعزيز رحمـــه اهلل. وبعـــون اهلل ثم بعزميـــة اأبناء الوطن، �شيفاجئ هذا 

الوطن العامَل من جديد.

سنتعامل في تنفيذ  الرؤية بالشفافية 
والمحاسبة الفورية  عن أي تقصير

ل�شنا قلقني على م�شتـــقبل اململـــكة، بل نتطلع اإىل م�شتـــقبل اأكرث اإ�شراقًا، 

ونحن قـــادرون على حتقيـــق ذلك -باإذن اهلل- برثواتها الب�شرية والطبيعية 

واملكت�شبة التي اأنعم اهلل بها عليها. اإن م�شتقـــبل اململكة مب�شر وواعد، باإذن 

�شنقوم  قدراٌت  لدينا  اإليه.  و�شلت  مما  اأكرث  الغالية  بالدنا  وت�شتحق  اهلل، 

مب�شاعفة دورها وزيادة اإ�شهامها يف حتقيق هذا امل�شتقبل، و�شنبذل اأق�شى 

جهودنا لنمنح معظم امل�شلمني يف اأنحاء العامل فر�شة زيارة قبلتهم ومهوى 

�شركة  من  اأرامكو  نحول  اأن  نريد  قدراتنا:  ن�شاعف  اأن  نريد  اأفئدتهم. 

لإنتاج النفط اإىل عمـالق �شناعي يعمل يف اأنحــــاء العالـــم، ونحّول �شندوق 

ال�شتثمارات العامة اإىل اأكرب �شــندوق �شـيادي يف العامل، و�شنحفز كربيات 

�شركاتنا ال�شعودية لتكون عابرة للحدود ولعًبا 

الواعـــــدة لتكرب وت�شبح  ال�شركـــات  العامل. ون�شجـــع  اأ�شواق  اأ�شا�شًيا يف 

عمالقة. حري�شون على اأن يبقى ت�شليح جي�شنا قوًيا، ويف نف�س الوقت نريد 

اأن ن�شّنع ن�شف احتياجاته الع�شكرية على الأقل حمليًا، لن�شتثمر ثروتنا يف 

والقت�شادّية.  الوظيفية  الفر�س  املزيد من  اإيجاد  اأجل  وذلك من  الداخل، 

�شنخفف الإجراءات البريوقراطيـــــــة الطويلــــة، و�شـــنو�شع دائـــرة اخلدمات 

اأن�شئ مركز  الإلكرتونية، و�شنعتمد ال�شفافيــــة واملحا�شـــبة الفوريـــــة، حيث 

يقي�س اأداء اجلهات احلكومية وي�شاعد يف م�شاءلتها عن اأي تق�شري. �شنكون 

�شفافني و�شريحني عند الإخفاق والنجاح، و�شنتقبل كل الآراء ون�شتمع اىل 

جميع الأفكار. هذه توجيهات �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود اأيده اهلل، حيث اأمرنـــا باأن نخـــطط لعمل يلبي كل 

الطموحات ويحقق جميع الأمنيات. وبناء على توجيهه، - حفظه اهلل-، وبدءًا 

من هذا اليوم، �شنفتح باًبا وا�شًعا نحو امل�شتقبل، و�شنبداأ العمل فوًرا من اأجل 

تعوي�س  لي�س  اإليه  نطمح  ما  القادمة.  الأجيال  وم�شتقبل  واملواطن  الوطن 

النق�س يف املداخيل فقط، اأو املحافظـــة على املكتـــ�شبات واملنجزات، ولكن 

طموحنا اأن نبنَي وطنًا اأكرث ازدهاًرا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فم�شتقبل 

وطننا الذي نبنيه مًعا، لن نقبل اإل اأن جنعله يف مقدمة دول العامل، بالتعليم 

التوظيف  يف  املتطورة،  واخلدمات  للجميع،  تتاح  التي  بالفر�س  والتاأهيل، 

والرعاية ال�شحّية وال�شكن والرتفيه وغريه.

نريد دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع

نلتزم اأن نكون من اأف�شل دول العامل يف الأداء احلكومي الفّعال خلدمة 

املواطنني، ومًعا �شنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها جميًعا مزدهرًة قويًة 

تقوم على �شواعد اأبنائها وبناتها وت�شتفيد من مقدراتها، دون اأن نرتهن اإىل 

قيمة �شلعة اأو حراك اأ�شواق خارجية. نحن منلك كل العوامل التي متكننا من 

حتقيق اأهدافنا مًعا، ول عذر لأحد منا يف اأن نبقى يف مكاننا، اأو اأن نرتاجع 

ل قدر اهلل.

 روؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تت�شع للجميع، د�شتورها 

كتاب اهلل تعاىل و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عـــليه و�شلـــم ومنهـــجها الو�شطـــية، 

لي�شاركنا  و�شيلقى كل احرتام من جاء  بالكفاءات من كل مكان،  و�شرنحب 

البناء والنجـــاح. يف املرتكـــزات الثالثـــة لروؤيتنا: العمق العربي والإ�شالمي، 

والقوة ال�شتثمارية، واأهميـــة املوقع اجلغـــرايف ال�شتـــراتيجي؛ �شنفتح جماًل 

لينمو  وت�شجيعه،  اأعـــماله،  بت�شـــهيل  �شريًكا،  ليكون  اخلا�س  للقطاع  اأرحب 

ويكون واحًدا من اأكرب اقت�شادات العامل، وي�شبح حمرًكا لتوظيف املواطنني، 

على  يقوم  الوعد  هذا  للجميع.  والرفاه  للوطــن  الزدهار  لتحقق  وم�شدًرا 

التعاون وال�شراكة يف حتمل امل�شوؤولية. لقد �شمينا هذه الروؤية بـ )روؤية اململكة 

العربية ال�شعودّية 2030(، لكننا لن ننتـــظر حتى ذلك احلني، بل �شنبداأ فوًرا 

يف تنفيذ كل ما األزمنا اأنف�شنا به، و�شتكون اململكة العربية ال�شعودية -باإذن 

اهلل- دولة كربى نفخر بها جميعا اإن �شاء اهلل تعاىل.

 واأختم بال�شكر والعرفان ل�شيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

الـــوزراء -حفظـــه اهلل- واأيده بن�شره الذي  بن عبدالعزيز رئي�س جمـــل�س 

اأ�شكر  الروؤية، كما  التوجيه امل�شتمر والدعم الكبري لإجناز هذه  وجدنا منه 

�شيدي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية. �شائاًل املوىل عز وجل اأن يوفقنا 

جميًعا ملا فيه خري هذا الوطن ومواطنيه، واأن يحفظ بالدنا وقائد م�شريتنا، 

واأن يدمي علينا اأمننا واإمياننا واأن يزيد حلمتنا الوطنية متا�شًكا، واأن يعيننا 

على العمل الذي ير�شيه عنا ويحقق لنا مزيًدا من الرفعة والتنمية والتقدم.
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مرتكزات الرؤية وأهدافها

وك�شف جمل�س ال�شوؤون القت�شـــادية والتنـــمية عن روؤية اململكة العربية 

اأ�شا�شــية هي  ثـــالثة حمـــاور  اأنـــها ترتـــكز علــى  2030م، مبـــينًا  ال�شعودية 

العمق العربي والإ�شالمي، والقوة ال�شتثماريـــة، واأهمــية املـــوقع اجلـــغرايف 

ال�شرتاتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على اأهداف 

حمددة تغطي خمتلف املجالت. 

ور�شمت روؤية ال�شعودية 2030م، مالمح م�شتقبل وطن اأكرث ازدهارًا �شمن 

مقدمة دول العامل، يجد فيه املواطن كل ما يتمناه يف التعليم والتاأهيل واإتاحة 

وال�شكن  والعالج،  التوظيف  يف  املتطورة  اخلدمات  وكذلك  للجميع،  الفر�س 

والرتفيه، حيث و�شعت اأهداًفا حمددة، واآليات تنفيذ مدعومة باأجهزة رقابة 

وقيا�س واأنظمة �شفافية وحما�شبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وح�شارية 

واجتماعية ودميوغرافية واقت�شادية متتلكها اململكة وقدراتها الب�شرية. 

التنمية االقتصادية

بنتها  ا�شتثمارية �شخمة  اإمكانـــات  اململكة من  الروؤية ما متتلكه  و�شعت 

خالل العقود الأخرية، وما تاأ�شـــ�س من اأدوات ا�شتــثمارية لتفعيلها، اأ�شا�شًا 

القوة  تعترب  حني  يف  العـــامل،  يف  �شيادي  ا�شتثماري  �شندوق  اأكرب  لإطالق 

ال�شتثمارية املفتاح واملحـــرك لتنويــــع القتـــ�شاد وحتـــقيق ا�شتدامته، فيما 

القارات  ربط  حمور  لتكون  اململكة  ال�شرتاتيجـــي  اجلغرايف  املوقع  �شيمكن 

الثالث. وحددت الروؤية اأهدافًا ا�شـرتاتيجية لكل جمال، اأتى من بينها ارتفاع 

حجم اقت�شاد اململكة وانتقاله من املرتبة )19( اإىل املراتب الـ )15( الأوىل 

على م�شتوى العامل، ورفع ن�شبة املحتــوى املحلي يف قطاع النفط والغاز من 

العامة من  ال�شتـــثمارات  اأ�شــول �شنـــدوق  قيمة  ورفع  اإىل )%75(   )%40(

)600( مليار اإىل ما يزيد على )7( تريليونات ريال �شعودي.

ومن الأهداف اأي�شًا زيادة الإيرادات احلكومية غري النفطية من )163( 

مليارًا اإىل )1( تريليون ريال �شنويًا، والو�شول من املركز )80( اإىل املركز 

)20( يف موؤ�شر فاعلية احلكومة، والو�شول من املركز )36( اإىل املراكز الـ 

ن�شبة مدخرات  الإلكرتونية، وكذلك رفع  الأوىل يف موؤ�شر احلكومات   ) 5(

اإجـــمايل دخـــلها من )6%( اإىل )10(، ورفع م�شاهمة القطاع  الأ�شــــر من 

اإىل   )%5( اإىل   )%1( من  اأقل  من  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  الربحي  غري 

جانب توطني ما يزيد على )50%( من الإنفاق الع�شكري بحلول )1452هـ - 

2030م(، عرب اإيجاد اأن�شطة �شناعية وخدمات م�شاندة كاملعّدات ال�شناعية 

يف  نوعية  عمل  فر�س  خلق  يف  ي�شــهم  مما  املعلومات  وتقنية  والت�شالت 

القت�شاد الوطني. وتن�س بع�س الأهـــداف على النتقــــال من املركز )25( 

يف موؤ�شر التناف�شّية العاملي اإىل اأحــد املراكــــز الـ )10( الأوىل، ورفع ن�شبة 

ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة من اإجمايل الناجت املحلي من )3.8%( اإىل 

املعدل العاملي )5،7%(، والو�شول مب�شاهمة القطاع اخلا�س يف اإجمايل الناجت 

املحلي من )40%( اإىل )65%(، حيث �شيتم العمـــل على عدد من الربامج 

لتنويع القت�شاد وتعظيم القدرات ال�شتثمــــارية، ودعم القطاعات الواعدة 

مثل الت�شنيع، وتوطني قطاعات الطاقـــة املتجـــددة واملعــــدات ال�شــناعية، 

واإعادة تاأهيل املدن القت�شادية، وتاأ�شي�س مناطق خا�شة تعتمد على مقّومات 

مناطق  تاأ�شي�س  جدوى  يف  للنظـــر  منطقة  لكل  تناف�شّية  ومزايا  ا�شتثنائية 

وال�شناعية  وال�شياحية  اللوج�شتية  املناطق  ومنها  واعدة،  لقطاعات  خا�شة 

واملالّية. ومن املنتظر اأي�شًا تطوير مواقع �شياحية وفق اأعلى املعايري العاملية، 

وم�شاعفة اإنتاج الغاز واإن�شاء �شبكة وطنية للتو�شع يف اأن�شطة توزيعه، وبناء 

مدينة ل�شناعة الطاقة، اإىل جانب دعم القطاع اخلا�س وفتح باب ال�شتثمار 

لت�شهيل  الأعمال  بيئة  وال�شتـــمرار يف حتــ�شني  واملناف�شة،  البتكار  لت�شجيع 

تدفق ا�شتثـــمارات القطــاع اخلـــا�س وتهــــيئة القــدرات الالزمة لرفع م�شتوى 

اخلدمات املقّدمة، اإىل جانب تطوير قطاع التجزئة.

خدمة ضيوف الرحمن

الطاقة  زيادة  اإىل  2030م،  روؤية  وفق  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شعى 

ال�شتيعابية ل�شتقبال �شيوف الرحمن املعتمرين من 8 ماليني اإىل 30 مليون 

اإجراءات طلب التاأ�شريات واإ�شدارها و�شوًل اإىل  معتمر، من خالل ت�شهيل 

وتو�شيع  املعتمرين،  برحلة  املتعلقة  الإلكرتونية  اخلدمات  وتطوير  اأمتتتها 

نطاق اخلدمات املتوفرة لهم ولعائالتهم لي�شتمتعوا برحلة متكاملة. وبح�شب 

اخلطط امل�شتقبلية للروؤية، فاإن اململكة تتجه لتاأ�شي�س متحفًا اإ�شالميًا يبنى 

واحلفظ  اجلمع  يف  الو�شائل  اأحدث  ويعتمد  العاملية،  املعايري  اأرقى  وفق 

والعر�س والتوثيق، و�شيكون حمطة رئي�شية ملواطنيها و�شيوفها للوقوف على 
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التعريفية  املواد  مع  تفاعلية  بتجارب  وال�شتمتاع  العريق  الإ�شالمي  التاريخ 

والأن�شطة الثقافية املختلفة، فيما ت�شتهدف رفع عدد املواقع الأثرية امل�شجلة 

يف اليون�شكو اإىل ال�شعف على الأقل.

تنمية اجتماعية وحضرية

 ا�شتملت الأهداف على حماور عدة، من بينها، ت�شنيف 3 مدن �شعودية بني 

اأف�شل 100 مدينة يف العامل، وارتفاع اإنفاق الأ�شر على الثقافة والرتفيه داخل 

اململكة من 2.9% اإىل 6%، وذلك عرب ا�شتكمال املتطلبات والحتياجات التي 

اأ�شا�شية ذات جودة عالية من  تهيء للمواطنني بيئة متكاملة ت�شمل خدمات 

كهرباء وو�شائل نقل عامة وطرقات، وتوفري العديد من امل�شاحات وامل�شطحات 

اإدارة  كفاءة  ورفع  التلوث  من  للحد  لإجراءات  اإ�شافة  املدن،  يف  اخل�شراء 

وتنويعها  والرتفيهية  الثقافية  الأن�شطة  زيادة  على  العمل  و�شيتم  املخلفات. 

لالإ�شهام يف ا�شتثمار مواهب املواطنني، وتطوير الأنظمة واللوائح مبا ي�شاعد 

على التو�شع يف اإن�شاء اأندية الهواة والأندية الجتماعية والثقافية وت�شجيلها، 

واإطالق الربنامج الوطني “داعم” الذي �شيعمل على حت�شني جودة الأن�شطة 

الريا�شية والثقافية، بحيث يكون هناك اأكرث من 450 نادي هواة م�شجل يقدم 

اأن�شطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما ت�شتهدف اململكة ارتفاع ن�شبة 

ممار�شي الريا�شة مرة على الأقل اأ�شبوعيًا من 13% اإىل %40.. 

تنمية الموارد البشرية
 

برز من بني الربامج التي �شيتم العمل عليها وفق توجهات الروؤية، برنامج 

امللك �شلمان لتنمية املوارد الب�شرية، الذي �شيوؤ�ش�س لإدارة للموارد الب�شرية 

يف كل جهاز حكومي، و�شيقدم الدورات التدريبية لتطوير املهارات واملواهب، 

اإذ من �شاأنه العمل على رفع اإنتاجية املوظف وكفاءته اإىل اأعلى م�شتوى، عرب 

ات رقمية للمهّمات  تطبيق معايري اإدارة الأداء والتاأهيل امل�شتمر، وبناء من�شّ

الأ�شا�شية امل�شرتكة، و�شيتم و�شع �شيا�شات لتحديد قادة امل�شتقبل ومتكينهم، 

ون�شنع بيئة حمّفزة، تت�شاوى فيها الفر�س ويكافاأ فيها املتميزون.

اأهداف  الروؤية  تت�شمن  العمل،  ب�شوق  يتعلق  فيما   : العمل  فر�س  توفري 

وارتفاع   ،)%7( اإىل   )%11.6( من  البطالة  معدل  تخفي�س  مثل  جديدة، 

م�شاهمة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف اإجمايل الناجت املحلي من )%20( 

اإىل )35%(، وكذلك رفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل من )22%( اإىل 

العايل  التعليم  الفجوة بني خمرجات  �شد  على  العمل  �شيتم  )30%(، حيث 

ومتطلبات �شوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو اخليارات 

الوظيفية واملهنية املنا�شبة، واإتاحة الفر�شة لإعادة تاأهيلهم واملرونة يف التنقل 

بني خمتلف امل�شارات التعليمية. من�شة لوج�شتية وخمزونات ا�شرتاتيجية : 

من الأهداف اجلديدة بحلول العام 2030م، تقدم ترتيب اململكة يف موؤ�شر 

اأداء اخلدمات اللوج�شتية من املرتبة )49( اإىل )25( عامليا و)1( اإقليميًا، 

ورفع ن�شبة ال�شادرات غري النفطية من )16%( اإىل )50%( على الأقل من 

اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي، فيما �شيتم العمل وفق الروؤية على تنمية 

الأنظمة  وتفعيل  مميزة  لوجـ�شتية  من�شة  اإن�شاء  الرقمية،  التحتية  البنية 

واللوائح القائمة وتطويرها مبا ميّكن م�شغلي منظومة النقل اجلوي والبحري 

املراكز  بني  الربط  ويحقق  مثـــلى  ب�شــورة  اإمكاناتها  ا�شتثمار  من  وغريهم 

و�شيعزز ذلك من مكانتنا  للتجارة.  ويفتح طرقًا جديدة  القائمة،  التجارية 

كمن�شة لوج�شتية ممّيزة بني القارات الثالث.

وفيما يخ�س املـــوارد الغذائيـــة، �شـــيتوا�شل العـــــمل على بناء خمزونات 

ا�شرتاتيجية مب�شتويات اآمنة وكافية ملعاجلة احلالت الطارئة، كما �شيتم بناء 

�شراكات زراعية ا�شرتاتيجية مع الـــدول التي حباها اهلل موارد طبيعية من 

تربة خ�شبة ومياه وفرية مبا يحمي مواردنا املائية، وتر�شيد ا�شتخدام املياه 

يف املجال الزراعي باإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي متتلك م�شادر 

مياه طبيعية ومتجددة، و�شرتكز اجلهود يف دعم ال�شتزراع ال�شمكي، والعمل 

مع امل�شتهلكني وم�شنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.

رفع كفاءة النفاق : اأتى برنامج “قوام” �شـــمن الربامج التي يتم العمل 

يف  الكفاءة  وحتقيق  الإنفاق،  كفاءة  لرفع  خم�ش�س  برنامج  وهو  عليها، 

ا�شتخدام املوارد واحلد من الهدر، اإذ �شيتم اإطالقه لإجراء مراجعة �شاملة 

للتحول  احلكومية  الأجهـــزة  جمـــيع  يف  املالية  واللوائح  لالأنظمة  ودقيقة 

ال�شرف  فاعلية  مفهوم  اإىل  فح�شب  الإجراءات  �شالمة  على  الرتكيز  من 

وارتباطه بتحقيق اأهداف حمددة ميكن قيا�س فاعليتها مبا يحفظ ا�شتدامة 

املوارد والأ�شول واملوجودات.

كما يهدف الربنامج اإىل ن�شر ثقافة كفاءة الإنفاق بني خمتلف امل�شتويات 

الإدارية يف اجلهات احلكومية ابتداًء من امل�شوؤول الأول لكل جهـــة. و�شيت�شمن 

اأداء  لتـــطويـــر  املجـــال  هــــــذا  يف  متخ�ش�شة  تـــدريب  م�شارات  الربنامج 

املوظــــــفني ذوي العـــالقـــة، وحت�شـــني الأداء يف الإدارات املالــيــــــة واإدارات 

املراجـــعة الداخلية.

برنامج  وهي  تاأ�شي�شها  مت  برامج  الروؤية  ت�شمــــنت   : برامج  ا�شتحداث 

اإعادة هيكلة احلكومة، وبرنامج الروؤى والتوجهات، وبرنامج حتقيق التوازن 

وبرنامج  الأنظمة،  مراجعة  وبرنامج  امل�شروعات،  اإدارة  وبرنامج  املايل، 

قيا�س الأداء.

وبرنامج التو�شع يف التخ�ش�س، يف حني اأ�شارت اإىل توجه لإطالق برامج 

جديدة مثل برنامج التحول ال�شرتاتيجي ل�شركة اأرامكو ال�شعودية، وبرنامج 

اإعادة هيكلة �شندوق ال�شتثـــمارات العاّمة، وبرنامج راأ�س املـــال الب�شـــري، 

وبرنامج  ال�شرتاتيجـــية،  ال�شراكـــات  وبرنامـــج  الوطـــني،  التحول  وبرنامج 

التو�شع يف التخ�شي�س، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل احلكومي.



هنأ القيادة بمناسبة الموافقة على رؤية المملكة 2030

مجلس الشورى: المملكة ذات إرث عظيم يجعلها
في موقع الريادة

رفع جمل�س ال�شورى التهنئة اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
وزير  الوزراء  جمل�س  رئيــــ�س  نائب  العهـــد  ويل  نايف  بن  حممد 
�شلمان ويل  امللكـــي االأمري حممد بن  ال�شمو  الداخليــــة و�شاحب 
ويل العهد النائب الثاين لرئيـــ�س جملـــ�س الــــوزراء وزير الدفاع 
مبنا�شبـــة موافقــة جمـــل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدها اأم�س 
االثنني املوافق 18رجـــب 1437هـ على روؤيــــة اململكــة العربية 
ال�شعوديـــة 2030, التي اأعـــدها جملــ�س ال�شـــوؤون االقتــــ�شادية 

والتنمية برئا�شة �شمو ويل ويل العهد.
والثالثني  اخلام�شة  العادية  املجل�س  جل�شة  اأعمال  م�شتهل  يف  ذلك  جاء 

التي عقدها جمل�س ال�شورى يوم الثالثاء 19 / 7 / 1437هـ برئا�شة معايل 

رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.

ونوه املجل�س يف بيان بهذه املنا�شبة بامل�شامني ال�شافية للكلمة التي األقاها 

م�شامني  وهي  املنا�شبة،  بهذه   - اهلل  ال�شريفني– يحفظه  احلرمني  خادم 

تعظم من م�شوؤولية كل فرد من املواطنني يف التفاعل والعمل على حتقيق هذه 

للمملكة، يف ظل عهد  امل�شتقبل القت�شادي والجتماعي  التي تر�شم  الروؤية 

ملك احلزم والعزم امللك �شلمان بن عبدالعزيز، الذي �شهدت اململكة منذ 

توليه م�شوؤولية احلكم نقلة نوعية �شيا�شيًا وع�شكريًا واقت�شاديًا، عززت من 

مكانة اململكة ودورها الرائد على امل�شتويات العربية والإ�شالمية والدولية. 

واأ�شاف املجل�س يف بيانه “اإن  روؤية اململكة 2030 تعك�س الهتمام الذي 

توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني – اأيده اهلل – مل�شتقبل هذا الوطن 

واأبنائه، والعمل على تنويع م�شادر الدخل الوطني، وا�شتغالل كل املقومات 

التي تتوفر عليها هذه البالد، لتعزيز مقومات ال�شتثمار، والقت�شاد الوطني، 

والرتقاء بالإن�شان ال�شعودي، والتعليم وال�شحة واخلدمات الجتماعية.”

القت�شادية  ال�شووؤن  جمل�س  ينتهجها  التي  بال�شفافية  املجل�س  واأ�شاد 

والتنمية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

يف التعاطي مع الروؤية، ليكون املواطن على وعي تام مبا ت�شري عليه الدولة 

واأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه الروؤية وخططها الزمنية واأهدافها.

واأ�شار املجل�س باعتزاز بالغ اإىل ما ت�شمنته روؤية  اململكة 2030 من تاأكيد 

على اإرث اململكة احل�شاري والإ�شالمي مبا ميثله موقعها يف العاملني العربي 

والإ�شالمي، وكونها منطلق الر�شالة الإ�شالمية،مبا يحتم عليها اأن تكون دولة 

رائده يف كافة املجالت ثقافة واقت�شادًا وتنمية �شاملة ت�شتبق الزمن،وتتكئ 

على موروث عظيم كان يف ما م�شى قدوة حل�شارات ذات �شاأن يف التاريخ.

وعرب جمل�س ال�شورى عن اعتزازه مبا هياأ اهلل لهذه البالد من ولة اأمر 

اأن  حر�شوا على مر العهود على تنمية بالدهم يف خمتلف املجالت، ليوؤكد 

الرقابية  اخت�شا�شاته  خالل  من  اململكة2030  روؤية  حتقيق  يف  يتعزز  دوره 

والت�شريعية التي �شيعمل من خاللها على الرقابة على اأداء الأجهزة احلكومية 

لتحقيق تلك التطلعات التي ت�شمنتها الروؤية،ومن خالل تعديل و�شن الأنظمة 

التي قد تتطلبها الروؤية لتحقيق اأهدافها.

احلرمني  خادم  يوفق  اأن  القدير  املوىل  بيانه  ختام  يف  املجل�س  و�شاأل 

ال�شريفني و�شمو ويل عهد الأمني و�شمو ويل ويل العهد لكل خري، واأن ي�شدد 

خطاهم خلدمة اململكة و�شعبها الويف، واأن يدمي علينا الأمن والأمان.
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أ. سعود الشمري
نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية 

الشورى يطالب
» الرقابة « بمتابعة

تنفيذ أحكام
» فاجعة سيول جدة «

طالب جمل�س ال�شورى هيئة الرقابة والتحقيق مبتابعة تنفيذ 
االأحكام النهائية ال�شادرة يف ق�شايا فاجعة �شيول جدة, وحتديث 
القواعد االأ�شا�شية ملتابعة م�شروعات خطط التنمية بالتعاون مع 

وزارة االقت�شاد والتخطيط.
كما طالب املجل�س يف قراره الذي اأ�شدره خالل جل�شته العادية 
الثالثــني التـي عقدهــــا يـــوم االأربعـــاء املوافـق 1437/6/21هـ, 
برئا�شــة معايل نائـــب رئي�س املجلــــ�س الدكتــــور حممد بن اأمني 
اجلفري هيئة الرقابة والتحقيق باالإ�شراع يف اإ�شدار نظام تاأديب 
املوظفني املُعدل, ومدونــــة قواعد ال�شلوك الوظيفي واأخالقيات 

الوظيفة العامة.
ودعا املجل�س يف قراره هيئـــة الرقابـــة والتحقيق اإىل التاأكيد 
على اجلهات امل�شاركة يف مو�شم احلج ت�شمني برامج عملها خطًطا 

للطوارئ.
كما دعا املجل�س اإىل درا�شـــة دمـــج وحـــدات املتابعة ووحدات 
املراجعة يف وحدة متخ�ش�شة يف الرقابة املاليـــة والرقــابة على 

االأداء ورقابة املخاطر داخل اجلهاز احلكومي.
املجــــل�س لوجهــة نظر جلنة حقوق  ا�شتمع  اأن  جاء ذلك بعد 
االإن�شان والهيئات الرقابية, ب�شاأن ملحوظـــات االأعــ�شاء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�شنـــوي لهيئـــة الرقابـــة والتحقـــيق للعام املايل 
1436/1435هـ التي تــالها نائـــب رئيـــ�س اللجنة االأ�شتاذ �شعود 

ال�شمري.
وكانت اللجنة قد بينـــت يف وجـــهة نظرها فيما يتعلق بتو�شيتها املتعلقة 

بدور الهيئة يف ا�شتقبال خطــط احلـــج اأن متابعـــة رفــع اجلهـــات احلكومية 

خلططها ملو�شـــم احلــج ل يدخل �شمن اخت�شا�شات وزارة احلج، واإمنا هو 

اخت�شا�س اأ�شيل لهيئـــة الرقابة والتحقيق موكل لها مبوجب الأمر ال�شامي 

رقم )26843( وتاريخ 1400/11/19هـ.

واأ�شاف رئي�س اللجنـــة �شعـــــود ال�شمــري اأن الهيئة ع�شو يف جلنة احلج 

العليا، وقد ورد يف تقرير اللجنة اإفادة مــندوبي الهيئة باأن تقارير اجلهات 

العاملة يف احلج تاأتي متاأخرة، واأحيانًا بعد انتهاء املو�شم.

وزاد ال�شمري اأن التو�شيـــة اأتت لتتــــواكب مع التوجهات الــعليا لتح�شني 

اخلدمات املقدمة يف احلج، كما اأفاد مندوبو الهيئة بوجود �شعف يف التن�شيق 

بني اجلهات امل�شاركة يف احلــج، وعدم اعتماد هذه اجلهات خلطط طوارئ، 

بالإ�شافة اإىل غياب منهجية م�شتـــركة بينها لإدارة الأزمات. م�شرًيا اإىل اأن 

الهيئة تقـــوم باإر�شال ملحـــوظاتــها التي تر�شدهــا خــالل مو�شم احلــج اإىل 

اجلهات يف حينــها، وتقــوم فيما بعــد برفــع تقرير متكامل عنها اإىل رئي�س 

جمل�س الوزراء. 

وعن الكوادر ال�شاغرة بالهيئة، والقرارات ال�شابقة ايل اأ�شدرها جمل�س 

ال�شورى ملعاجلة م�شكلة �شعــف الكوادر يف الهيئات الرقابية، قال نائب رئي�س 

اللجنة: اإن الهيئة اأفادت بانتــهاء امل�شكلة حالًيا، وباأن ال�شعوبات التي كانت 

تعاين منها يف �شغل وظائفها عن طــريق وزارة اخلدمــة املدنيــة قد انتهت 
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ب�شدور قرار ملجل�س الــوزراء العــام املا�شي مبنح الهيئة ال�شالحية للتعيني 

على وظائفها امل�شتثناة مبا�شرة.

وب�شاأن حتديث القواعد الأ�شا�شية ملتابعة تنفيذ خطط التنمية واأثر ذلك 

وزارة  ودور  والتحقيق  واأ�شتقاللتها  الرقابة  هيئة  وا�شتقاللية  حيادية  على 

القت�شاد والتخطيط يف ذلك، اأو�شح نائب رئي�س اللجنة اأن للهيئة مراقبة 

جميع م�شروعات الدولة بحكم ع�شويتها يف اللجنة الدائمة ملتابعة امل�شاريع 

التنموية واخلدمية بالديوان امللكي.

اإن دور وزارة  وفيما يتعلق مبتابعة م�شاريع خطة التنمية، قال ال�شمري: 

القت�شاد والتخطيط يف هذا ال�شــدد مهــم؛ لأنها هي اجلهة امل�شوؤولة عن 

خطط التنمية ووفقًا للمادة »ال�شاد�شة« من القــواعد الأ�شا�شية ملتابعة تنفيذ 

ملتابعتها.  للهيئة  التنمية  خطة  م�شاريع  باإحالة  الوزارة  تقوم  التنمية،  خطة 

م�شيفًا اإن الهيئة تقوم بالوقوف ميدانيًا على هذه امل�شاريع، والتاأكد من ن�شب 

الإجناز، وتر�شد ال�شعوبات التي حتول دون انتظام امل�شاريع، وتقدم احللول 

واملقرتحات.

واأ�شار ال�شمري اإىل اأن حتديث القواعد ياأتي مت�شيًا مع التحديث اجلاري 

اأكرث من  يف الدولة لالأنظمة والإجراءات، وقد �شــدرت قواعد املتابعة منذ 

ذلك  يف  مبا  وامل�شاريع،  الرقابة  جمال  يف  الكثري  خاللها  تغري  عاًما   )40(

امل�شتجدات التي اعتمدتها احلكومة يف جمالت اإدارة امل�شروعات.

ولفت ال�شمري النظر اإىل اأن اللجنة ر�شــدت ما ا�شــتجد حديثًا يف قطاع 

اإ�شــدار  القــرارات  تــلك  واأهم  احلكوميــة،  امل�شروعــات  واإدارة  الإن�شاءات 

اإدارة امل�شروعات يف اجلهات العامة، واإن�شاء هيئة  الربنامج الوطني لدعم 

الهــند�شية،  ال�شتــ�شارية  وال�شــركات  املكــاتب  وم�شروع ت�شنيف  للمقاولني، 

اأن هذه احللول اجلــديدة من قــبل احلكــومة بحاجة اإىل بع�س  م�شريًا اإىل 

الوقت للتنفيذ قبل اأن تقدم اللجنة تو�شيات لهذا القطاع، و�شت�شتمر الهيئة 

�شيــرها  عــن  تقــرير  وتــقدمي  امل�شاريع  علــى  امليدانيــة  رقابتها  يف ممار�شة 

ب�شكل اأ�شبوعي بحكم ع�شويتها يف اللجنة الدائمة ملتابعة امل�شاريع التنموية 

واخلدمية بالديوان امللكي.

اإ�شدار  تاأخر  ملو�شوع  تو�شياتها  يف  اللجــنة  معاجلة  عدم  �شبب  عن  اأما 

نظام اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطــة، اأو�شــح ال�شــمري اأن قــرار جمل�س ال�شورى 

رقم )15/23( وتاريخ 1436/4/28هـ ال�شادر ب�شــاأن تقــرير هيئة الرقابة 

الهيئة،  الآتــي: »على  عــلى  نــ�س  قد  1434-1435هـ  املايل  للعام  والتحقيق 

نظام  م�شروع  درا�شة  من  النتــهاء  �شرعة  املعنيــة،  اجلهــات  مع  بالتن�شــيق 

مكافحة اإ�شــاءة ا�شتــخدام ال�شلطــة.«؛ حيث راأت اللجنة اأن القرار �شدر من 

املجل�س قبل عام، واأنه من غري املنــا�شب اإ�شدار تو�شية مماثلة بعدها ب�شنة.

وبخ�شو�س دمج وحدة املتابعة، ووحدة املراجعة الداخلية يف وحدة واحدة 

قامت  قد  اأنها  اللجنة  اأو�شحت  اأ�شكالها،  بجميع  الداخلية  الرقابة  متار�س 

بدرا�شة مهام وحدات املتابعة بح�شب ما ورد يف الأمر ال�شامي رقم )1107/م( 

وتاريخ 1410/5/21هـ؛ ومهــام وحــدات املراجعة الداخلية بح�شب الالئحة 

املوحدة ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )129( وتاريخ 1428/4/6هــ؛ 

ووجدت تطابًقا يف كثري من مهام الوحدتني.

باأنه ل توجد  العاملية ذات ال�شلة، ووجدت  التجارب  اللجنة  كما راجعت 

لدى الدول الأخرى وحدات للمتابعة، واإمنا تقوم وحدات املراجعة الداخلية 

بغالبية املهام التي توؤديها وحــدات املتابعة، م�شيفًا اأن اللجنة ترى اأن اإن�شاء 

اإدارات رقابية متعددة داخــل الأجهــزة احلكــومية قد اأدى اإىل اإ�شعاف اأثر 

العمليات الرقابية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة يف معــاجلة امللحوظــات املر�شودة على اجلهات 

اأو�شحت اأن دور الهيئات الرقابية ينتهــي عــند رفــع امللحــوظات  احلكومية 

واملخالفات املر�شــودة على اجلــهات اإىل مقــام خــادم احلــرمني ال�شــريفني 

رئي�س جمل�س الوزراء. 

وقال نائب رئي�س اللجنة: اإن الهيئات تطالب بالإ�شراع يف مراجعة واإ�شدار 

نها من ممار�شة اخت�شا�شاتها بال�شكل املطلوب، ومبا يطور  الأنظمة التي متكِّ

من مهامها الرقابية يف اإطار ما وجــه بــه خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه 

اهلل- يف خطابه موؤخًرا »مبراجعة اأنظمة الأجهــزة الرقابية مبا يكفل تعزيز 

الق�شاء  يف  وي�شهم  وم�شوؤولياتها،  ملهامها  باآدائها  والرتقاء  اخت�شا�شاتها، 

على الف�شاد، ويحفظ املال العام وي�شمن حما�شبة املق�شرين«.

الشمري: إنشاء إدارات رقابية
متعددة داخل األجهزة الحكومية أدى 

إلى إضعاف العمليات الرقابية



مداوالت القبة

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م14

د. مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

الشورى يطالب بدراسة 

فاعلية البحوث والدراسات 

العلمية التي مولتها 

مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتـقـنية

طالب جمل�س ال�شورى مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتـقـنية 
بتكليف جهة حمايدة من داخل اململكة الإجراء درا�شة تقوميية 
عن مدى فاعلية البحوث والدرا�شات العلمية التي مولت؛ اأو التي 

�شدرت من املدينة خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية.

وتبنى جملــــ�س ال�شــــورى هــــذا القــــرار بناًء على التو�شــــية 
االإ�شافية التي تقدمت بها ع�شو املجل�س الدكتورة دالل احلربي, 
وذلك بعد اأن ا�شتمع خالل جل�شتــــه العاديــــة ال�شاد�شة والع�شرين 
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/6/13هـ, برئا�شة معايل 
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل 
ب�شاأن  العلمي,  والبحــــث  التعليــــم  لوجهــــة نظر جلنــــة  ال�شيخ؛ 
ملحوظات االأع�شاء واآرائهم جتــــاه التقرير ال�شنوي ملدنية امللك 
تالها  1436/1435هـ,  املايل  للعام  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل ال�شلمي.

كما طالب املجل�س املدينة بالتو�شع يف تقدمي الدعم املايل والتقني لأبحاث 

املاج�شتري والدكتوراه، ودعا اإىل دعم جهود مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتـقـنية ل�شتقطاب الكفاءات الب�شرية املميزة.

اإىل  والتـقـنية  للعلوم  امللك عبدالعزيز  املجل�س يف قراره مدينة  كما دعا 

تاليف مواطن ال�شعف يف اخلطة الوطنية الأوىل معرفة )1( وو�شع اخلطط 

والآليات التـنـفيذية ملعاجلة التحديات.

اللجنة  نظر  وجهة  قدم  قد  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة  رئي�س  وكان 

ب�شاأن املو�شوع، حيث اأو�شحت اللجنة فيما يتعلق باأن املدينة قامت بتطوير 

طائرات دون طيار، ومدى كفاءة هذه الطائرات؟ ومردودها على الدولة؛ اأن 

وتطوير  وتوطني  ونقل  املعرفة،  لبناء  املا�شية  ال�شنوات  خالل  �شعت  املدينة 

والزجاجية  الكربونية،  الألياف  امل�شنعة من  بدون طيار  الطائرات  تقنيات 

لت�شنيع عدد  متوا�شلة  بجهود  املدينة  قامت  وقد  وزنها،  بخفة  والتي متتاز 

من الطائرات بدون طيار ذات الأحجام املختلفة للوفاء بالحتياج الوطني، 

هذه  وا�شتطاعت  بنجاح،  الطائرات  هذه  واختبار  وت�شنيع  ت�شميم  فقد مت 

الطائرات اإجناز املهام اجلوية كال�شتطالع واملراقبة والبحث.

البتكارات  لتقييم  املدينة  يف  خا�س  ق�شم  اإن�شاء  مقرتح  وبخ�شو�س 

اإ�شهام  مدى  ومعرفة  والجتماعية،  القت�شادية  الناحية  من  والخرتاعات 

هذه امل�شروعات يف تطوير اأجهزة الدولة، اأو�شح ال�شلمي اأن معهد البتكار 

املدينة،  ملنتجات  بالن�شبة  الدور  بهذا  يقوم  باملدينة  ال�شناعي  والتطوير 

وتقييم  للمخرتعني  الدعم  لتقدمي  )بادر(  برنامج  خالل  من  يعمل  كما 

اخرتاعاتهم.

دعم جهود المدينة الستقطاب 
الكفاءات البشرية المميزة
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واأ�شاف رئي�س اللجنة: اإن املدينة قامت بدعم العديد من ال�شراكات مع 

املراكز البحثية يف اجلامعات ال�شعودية، حيث دعمت املدينة خم�شة مراكز 

ابتكار تقني يف جامعة امللك �شعود، وجامعة امللك عبدالعزيز، وجامعة امللك 

للعلوم  عبداهلل  امللك  وجامعة  القرى،  اأم  وجامعة  واملعادن،  للبرتول  فهد 

والتقنية، كما  مت انتقاء مراكز البتكار التقني من خالل عملية طلب عرو�س 

تناف�شية متاحة جلميع الفرق البحثية من جميع اجلامعات ال�شعودية، وذلك 

تلبية  اأجل  من  وال�شناعي  الأكادميي  القطاع  بني  البحثي  التعاون  لتن�شيط 

 )110( من  اأكرث  املراكز  هذه  اإجنازات  من  وكان  ال�شناعة،  احتياجات 

اأوراق بحثية علمية يف )ISI( العاملية، كما اأن عدد براءات الخرتاع امل�شجلة 

واملمنوحة لهذه املراكز اأكرث من )58( براءة اخرتاع، وثالث �شراكات نا�شئة 

خرجت من هذه املراكز، ف�شاًل عن �شراكات املن�شاأة يف اجلامعات املنبثقة 

من الأبحاث املمولة من اخلطة.

�شري اإليه باأن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اأجرت 
ُ
وبالن�شبة ملا اأ

ع�شرات الأبحاث والتجارب املخربية من خالل اخلطة “اخلم�شية الأوىل” 

املخرجات  معظم  واأن  ريـال،  مليار  ن�شف  بتكلفة جتاوزت  والتقنية،  للعلوم 

اأو  ال�شناعي  لال�شتثمار  طريقها  جتد  مل  اخلطة  هذه  يف  تنفيذها  مت  التي 

اأن  اللجنة  رئي�س  بنينَّ  يو�شح ذلك؛  التقرير مل  واأن  قيمة  اإىل منتجات ذات 

اخلطة  اأ�شفرت  حيث  اجلانب؛  هذا  عن  تف�شيلية  معلومات  يحوي  التقرير 

اخلم�شية الأوىل للعلوم والتقنية والبتكار عن العديد من املبادرات ل�شتثمار 

البحوث  متويل  برنامج  فهناك  ال�شناعة،  يف  العلمي  البحث  خمرجات 

مراكز  وبرنامج  التقنية،  حلا�شنات  )بادر(  وبرنامج   ،)SIR( البتكارية 

ال�شناعي،  والتطوير  البتكار  معهد  واإن�شاء  اجلامعات،  يف  التقني  البتكار 

واإن�شاء التحالف ال�شعودي للبحوث املتقدمة.

وزارة  مع  بالتن�شيق  قامت  املدينة  اأن  اإىل  النظر  اللجنة  رئي�س  ولفت 

الزراعة ومديرياتها املختلفة باإيالء بحوث �شو�شة النخيل احلمراء الهتمام 

املنا�شب؛ حيث دعمت عدًدا من امل�شاريع البحثية، ودعمت عقد العديد من 

البحث  خمرجات  على  مبنية  حلول  لإيجاد  املوجهة  والندوات  العمل  ور�س 

والتطوير، والتي من اأهمها: ال�شوتيات، وامل�شيدة الذكية، وراقب، وتطوير 

مبيدات حيوية، وموروث نخيل التمر، و�شو�شة النخيل احلمراء.

وقال الدكتور ال�شلمي: اإن املطبق حالًيا على اأع�شاء هيئة البحث العلمي 

واملدينة  ال�شعودية،  باجلامعات  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شلم  هو  املدينة  يف 

ترغب يف اإ�شدار كادر خا�س لأع�شاء هيئة البحث يف املدينة.

واأو�شح رئي�س اللجنة اأن املدينة توؤمن باأهمية العن�شر الن�شوي يف العمل 

البحثي؛ لتحقيق اأهداف املدينة، وقد زاد عدد العن�شر الن�شوي يف املدينة 

اإىل )222( يف  1433هـ  الثالث املا�شية من )44( يف عام  ال�شنوات  خالل 

على  احلا�شالت  ال�شعوديات  بتوظيف  املدينة  ت�شتمر  و�شوف  1437هـ،  عام 

موؤهالت من جهات تعليمية متميزة يف التخ�ش�شات التي حتتاجها.

على  �شلبًيا  يوؤثر  ل  ال�شعودة  يف  املدينة  منهج  اأن  اللجنة  رئي�س  وراأى 

خالل  من  العاملية  اخلربات  من  بالكثري  املدينة  ت�شتعني  حيث  اجلودة؛ 

�شراكاتها املختلفة، م�شيفًا اأن للمدينة الكثري من امل�شاريع ال�شرية واخلا�شة 

ذات الطابع احل�شا�س والتي يقت�شر العمل بها على اخلربات ال�شعودية.

واأو�شح الدكتور ال�شلمي اأن البتعاث لإكمال الدرا�شات العليا يف املدينة 

للمدينة مبتعثني  اإن  بل  وا�شرتاليا فقط،  وبريطانيا  اأمريكا  يقت�شر على  مل 

وماليزيا،  واليابان،  واإيرلندا،  واأملانيا،  وفرن�شا،  كندا،  يف  العليا  للدرا�شات 

اإىل  بالإ�شافة  و�شوي�شرا،  وال�شويد،  اأفريقيا،  وجنوب  و�شنغافورة،  وهولندا، 

اجلامعات ال�شعودية. 

وفيما يتعلق مبطالبة بع�س اأع�شاء املجل�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية بالقيام بدرا�شة لإن�شاء مركز داخل املدينة يدعم الربط بني نظم 

التعليم  جلنة  وعدت  والبتكار،  العلوم  جمال  مع  املحلية  الأ�شلية  املعارف 

والبحث العلمي بعر�س هذا املو�شوع عند ا�شت�شافة املندوبني للمناق�شة يف 

التقرير القادم.

وحول املطالبة بتحديد نوع البحوث لتتوافق مع الأولويات ال�شرتاتيجية 

وجهة  اللجنة  رئي�س  ختم  والبتكار،  والتقنية  العلوم  جمالت  يف  الوطنية 

اإل  تدعم  ل  واملدينة  املدينة،  عمل  جوهر  هو  ُذكر  ما  اإن  بالقول:  نظرها 

الأبحاث العلمية التي تتوافق مع الأولويات ال�شرتاتيجية الوطنية يف جمالت 

العلوم والتقنية والبتكار.

عدد العنصر النسوي في المدينة 
تضاعف إلى 222  امرأة
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د. عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

أعضاء الشورى يطالبون 
بإعادة هيكلة القطاع 

الصحي وتفعيل الكيانات 
الصحية الرقابية 

والتنظيمية

انتقد عدد من اأعـــ�شاء جمـــل�س ال�شورى �شعوبة احل�شول على 
�شرير اأو موعد قريب يف امل�شت�شـفيات بالرغم من كثـرة امل�شاريع 
والربامج يف وزارة ال�شحة, م�شريين اإىل اأن تعــــطل تنفيذ تلــــك 
ة لكل  امل�شاريع والربامـــج ت�شبب يف انخـفا�س معيار معــــدل االأَ�ِشرَّ

األف من ال�شكان.

ال�شــــورى يف جل�شتــــه  جــاء ذلك خــــالل مناق�شــــة جملــــ�س 
العادية اخلام�شة والع�شــــرين التي عقدها يوم االثــــنني املوافق 
1437/6/12هـ برئا�شــــة معــايل رئي�س املجــــل�س ال�شيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ تقرير اللجنة ال�شحية, 
ب�شاأن التقرير ال�شنوي لوزارة ال�شحة للعام املايل 1436/1435هـ, 

الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.

واقرتح اأحد الأع�شاء على وزارة ال�شحة اإن�شاء مكتب ملتابعة تن�شيق اإدارة 

امل�شروعات، فيما لفت ع�شو اآخر النظر اإىل اأن وزارة ال�شحة حظيت خالل 

الدولة، ومع ذلك فقد  الأعوام املا�شية مبيزانياٍت تاريخيٍة ودعٍم كبرٍي من 

عانت من تعرث ن�شبة كبرية من م�شاريعها، وعدم قدرتها على ت�شغيل عدد من 

من�شاآتها اجلديدة، وعدم فعالية براجمها و�شيا�شاتها.

الإنفاق  من  بالرغم  الأداء  يف  وا�شحة  نقلة  ت�شهد  مل  الوزارة  اإن  وقال: 

لتغيري  اأ�شا�شية  كنتيجة  ال�شحي  القطاع  الروؤية يف  و�شوح  بل عدم  الكبري، 

�شرورة  ال�شياق  هذا  يف  موؤكدًا  ال�شرتاتيجية.  التوجهات  وتغيري  القيادات 

ا�شتخدام  وتر�شيد  ال�شحية،  والربامج  ال�شيا�شات  اأثر  لتقييم  اآليات  اإيجاد 

املوارد ال�شحية واحتواء التكاليف.

واأ�شاف الع�شو: مع اأن هناك اإدارة متخ�ش�شة يف ديوان الوزارة معنية 

التقرير ي�شري اإىل حمدودية عمل هذه الإدارة  اأن  اإّل  باقت�شاديات ال�شحة 

التحول  اأولويات  اأهم  من  اأن  اإىل  م�شرًيا  هام�شية.  جوانب  على  وتركيزه 

ال�شحة، بحيث ل  اقت�شاديات  �ش�س 
ُ
اأ تفعيل  ال�شحـــي  القطــــاع  الوطني يف 

ينح�شر الرتكيز على ق�شايا التمويل، والتخ�شي�س، والتاأمني فح�شب، واإمنا 

التوزيع اجلغرايف للخدمات،  ال�شيا�شات ال�شحية، وعدالة  اأثر  ميتد لتقييم 

وتر�شيد الإنفاق.

وراأى ع�شو اآخر اأن الرتفاع امل�شتمر يف تكلفة اخلدمات ال�شحية ي�شكل 

م�شدًدا  ال�شحية،  الرعاية  تقنية  يف  امل�شتمر  الق�شور  ب�شبب  كبرًيا،  حتدًيا 

نقد لتعطل تنفيذ مشاريع وبرامج
وزارة الصحة

إنشاء مكتب لمتابعة تنسيق
إدارة المشروعات
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على اأهمية تفعيل املادة »العا�شرة« من النظام ال�شحي ال�شادر بقرار جمل�س 

الوزراء رقم )76( عام 1434هـ، والتي تطــــالب بتمـــويل خــــدمات الرعايـــــة 

التعاوين،  ال�شحي  ال�شمان  واإيرادات  الدولة،  ال�شحية عن طريق ميزانية 

ا الوقف والهبات والتربعات، وتفعيل دور الأوقاف يف املجال ال�شحي  واأي�شً

باإن�شاء �شندوق وقفي لالإنفــــاق على ال�شحــــة، وتطبـــيق ال�شمان ال�شحي 

التعاوين لال�شتفادة من اإيراداته يف التو�شع يف البنية التحتية.

ولحظ ع�شو اآخر اأن كرثة ال�شيدليات يف الأحياء، يقابلها ندرة توظيف 

ال�شباب ال�شعودي فيها ل�شروط ت�شـــتوجب اأن يكونـــوا خـــريجي �شــيدلة، اأو 

م�شاعدي �شيادلة، مطالبًا باإعادة النظر يف تلك ال�شروط، واأن تقوم الوزارة 

فقط،  وامل�شتح�شرات  الأدوية  ببيع  ال�شيدليات  مهام  ح�شر  على  بالعمل 

والتخلي عن بيع ما عدا ذلك؛ لفتح املجال اأمام �شباب و�شابات هذا الوطن 

لالنخراط يف اأعمال التجزئة، حيث اإن ال�شيدليات تقوم ببيع منتجات غري 

الأدوية وامل�شتح�شرات الطبية، وهذه املنتجات تباع يف حمالت التجزئة.

كما طالب الع�شو باإ�شدار قرار مبنع �شرف اأي دواء بدون و�شفة طبية.

ودعا اأحد الأع�شاء اإىل مراجعة مهام وزارة ال�شحة؛ لتداخل بع�شها مع 

مهـــام جهـــات م�شتحدثـــة مـــثل املجل�س ال�شحي ال�شــــعودي، وهيــئة الغذاء 

والدواء، والهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شــــات ال�شحـــية، وجهات اإعداد القوى 

العاملة وتطويرها.

واأ�شاف: اإن الوزارة جتاوزت املعتمد يف كل بند من بنود النفقات الت�شغيلية 

ب�شورة وا�شحة، مما يتعار�س مع الهدف ال�شرتاتيجي اخلام�س للوزارة وهو 

ال�شتخدام الأمثل للموارد، وتطبيق اقت�شاديات الرعاية ال�شحية، وراأى اأن 

هناك حاجة وا�شحة ملراجعة اأنظمة الأمن وال�شالمة بامل�شت�شفيات، و�شمان 

جاهزية كل م�شت�شفى للطوارئ.

لآخر  العالجية من م�شت�شفى  الطبية  تفاوت اخلدمة  اآخر  ولحظ ع�شو 

ومن منطقة لأخرى، مت�شائاًل عن عــــدم اعتماد وزارة ال�شحــة معايري - ملا 

ميكن ت�شميته- اخلدمة الطبية العالجية املقبولة؛ بحيث يفرت�س اأّل يهبط 

م�شتوى اخلدمة املقدمة من اأي مركز �شحي اأو م�شت�شفى عن هذه املعايري. 

ذلك  اأن  موؤكدًا  بالأع�شاء،  التربع  حـــالت  عدد  توا�شع  الع�شو  لحظ  كما 

يتطلب تنفيذ برامج توعوية �شاملة باأهمية التربع بالأع�شاء للمتوفني دماغيًا 

لإنقاذ حياة مر�شى اآخرين.

عدد  يف  زيادة  هناك  باأن  التقرير  ت�شمنه  ما  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

ممار�شة  وقلة  احلـــياة،  منـــط  ب�شــبب  مزمـــنة  باأمرا�س  امل�شابني  املر�شى 

الريا�شة، والنظــــام الغـــذائي، والتدخني. وت�شــــاءل عن ما مت ب�شاأن نظام 

مكافحة التدخني الذي در�شه جمل�س ال�شورى قبل عدة �شنني، مطالبًا اللجنة 

باأن ت�شهم يف الإ�شراع باإ�شداره ملا له من دور يف تقليل ن�شبة التدخني.

وراأى الع�شو منا�شبة ا�شت�شافة معايل وزير ال�شحة ل�شرح خطة الوزارة، 

وبخا�شة يف الرعاية ال�شحية الأولية.

حتديات  يواجه  احلايل  بو�شعه  ال�شحي  القطاع  اأن  اآخر  ع�شو  واعترب 

كبرية، ولبد اأن ي�شـــــهد هذا القطـــــاع تطوًرا نوعًيا جديًدا، واأن يكون لهذا 

التطور خارطة طريق وا�شحـــة، و�شدد على �شرورة اإعادة الهيكلة الإدارية 

للقطاع ال�شحي بالكامل، ودرا�شة اقت�شاديات القطاع ال�شحي. م�شيفًا اأن 

الوزارة الآن هي التي ت�شرف على القطاع ال�شحي وتنظيمه وتقدم اخلدمات 

وزارة  اإىل  تتحول  باأن  الوزارة  مطالًبا  جًدا،  كبرًيا  عبًئا  واعتربه  ال�شحية، 

وتعمل  ال�شحي،  للقطاع  تنظيمية  هيئات  هناك  يكون  واأن  فقط،  �شيا�شات 

حتت مظلة وزارة ال�شحة، ثم يكون هناك مزودون للخدمة، كامل�شت�شفيات، 

وم�شتو�شــفات الرعايــــة الأوليــــة، وال�شيدليات، واأن يكون هناك موؤ�ش�شات 

متفرغـــة لتمويل مـــزودي اخلدمــــة باجلـــهاز الطبي والتمري�س، والنفكاك 

الكامل عن اخلدمة املدنية.

وراأى اأحد الأع�شاء منا�شبـــة اأن يتم التحــــول من الفكر ال�شحي الرعوي 

اإىل الفكر ال�شحي الربحي، باأن ي�شيف القطاع ال�شحي اإىل الناجت الوطني، 

وذلك بدعم القطاع الــخا�س، وال�شتثمار يف البحث الطبي، وال�شتثمار يف 

�شناعة الأدوية.

وانتقد اآخر عدم اهتمام تقرير وزارة ال�شحة عن الربامج التي تقدمها 

رة  الــــوزارة حــــول الـــجودة و�شالمـــــة املر�شى، م�شريًا اإىل اأن الوزارة مق�شِّ

يف هذا اجلـــانب، وذلك ب�شبب غيـــــاب املعلومات الدقيقة عن واقع �شالمة 

املر�شى يف اململكة.

ولفت الع�شو النظر اإىل اأن هناك اأخطاء طبية كبرية وكثرية، ول يوجد 

الأخطاء من  بر�شد هذه  الوزارة  تقوم  اأن  املهم  ومن  الأخطاء،  لهذه  ر�شد 

حيث النوع، والعدد، وعدد الوفيات، وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الأخطاء؟ 

وهل العقوبة النظامية وال�شرعية متنا�شبة مع حجم اخلطاأ؟، حمماًل الوزارة 

واقع  القادم  تقريرها  ترفق يف  باأن  الوزارة  املو�شوع، وطالب  م�شوؤولية هذا 

الأخطاء الطبية يف اململكة. 

وت�شاءل الع�شو عن قرار �شدر من معايل وزير ال�شحة قبل عام باإن�شاء 

مركز ل�شالمة املر�شى يف اململكة، اإل اأنه مل يتم اإن�شاوؤه حتى الآن، موؤكدًا اأن 

التحول من الفكر الصحي الرعوي إلى 
الفكر الصحي الربحي
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باململكة، فماذا  املري�س  ب�شالمة  للعناية  النظامية  املرجعية  املركز هو  هذا 

مت ب�شاأنه؟.

2003م  عام  �شدر  الذي  ال�شحي  النظام  ت�شمنه  ما  اآخر  ع�شو  وا�شار 

بتاأ�شي�س املجل�س ال�شحي، اأو جمل�س اخلدمات ال�شحية اآنذاك؛ ليكون اجلهة 

املعنية بالتخطيط، والتنظيم، والرقابــــة على اخلدمــــات ال�شحيــــة، وكانت 

اأول مهمة لهذا املجل�س هي و�شع ا�شرتاتيجــــية الرعايــــة ال�شحــية، ونوق�شت 

يف جمل�س ال�شورى، و�شدرت بعد ذلك بقرار من جملــــ�س الوزراء املوقر عام 

1430هـ، وبعد مرور عدة اأعوام على �شدورها نت�شاءل عن منجزاتها؟ وكم 

من اأهدافها حتقق على اأر�س الواقع؟ وكيف يقدم تقرير وزارة ال�شحة ملتخذ 

القرار دون اأن يت�شمن هذه املعلومات؟.

بدوره قال اأحد الأع�شاء: اإن �شناعة ال�شرتاتيجيات، وبخا�شة يف القطاع 

ال�شحي تبداأ بحما�س يف التخطيط، ثم ل تلبث اأن تتعرث يف التنفيذ، ول تخ�شع 

بعد ذلك للمتابعة والتقومي، ويف كل مرة ومع تغري الأ�شخا�س يعاد اخرتاع 

العجلة. لذا؛ لبد من موا�شلة العمل على ا�شرتاتيجية الرعاية ال�شحية، فكل 

احللول موجودة فيها، ول توجد حاجة للبحث عن حلول جديدة. م�شيفًا اأنه اآن 

الأوان لإعادة هيكلة القطاع ال�شحي، وتفعيل الكيانات الرقابية والتنظيمية 

املندرجة حتت مظلة وزارة ال�شحة واأولـــها املجل�س ال�شحــــي ال�شعودي، وما 

يتبعه من موؤ�ش�شات كهيئة التخ�ش�شات ال�شحية، واملركز ال�شعودي لعتماد 

املن�شاآت ال�شحية، مو�شحًا يف هذا ال�شياق اأن العتماد املوؤ�ش�شي والرتخي�س 

لرفع  موؤثرة  قوة  الراهن  الوقت  يف  ميثالن  ل  ال�شحيني  للممار�شني  املهني 

بالأداء،  والرتقاء  ال�شالمة  مبعايري  اللتزام  اأو  ال�شحية،  الرعاية  جودة 

ويف كل مرة تقع حادثة، اأو خلل تكون وزارة ال�شحة هي اجلهة امل�شوؤولة عن 

�ش�س الرقابة واملحا�شبة.
ُ
التحقيق يف انتهاك وا�شح لأ

واأ�شار الع�شو اإىل اأن اأي حماولة لإعادة هيكــــلة القطاع ال�شحي لبد اأن 

يتحرر املجل�س ال�شحي ال�شعودي وما يتبعه من كيـــانات، ليــــمار�س الأدوار 

الرقابية والتنظيمية املناطة به بال�شكل املطلوب، وملتابعة تنفيذ ال�شرتاتيجية 

الرعاية  الأ�شا�س يف تقدمي  ال�شحة لدورها  تتفرغ وزارة  اأن  ال�شحية، على 

ال�شحية الأولية وال�شحة العامة.

اأدائها  تعاين من �شعف يف  الـــوزارة  اإن  الأع�شــــاء:  اأحد  قال  من جهته 

وعجزها عن القيام بكافة احتياجات املواطنـــني ال�شحـــــية كافة كما ذكرت 

يف تقريرها اأن املعرو�س من اخلدمات الطبـــية ل يـــوازي املطـــلوب حالًيا، 

مبا يوؤكد اأن امل�شتقبل �شوف يكــون اأ�شواأ، مطالًبا وزارة ال�شحة بالإ�شراع يف 

العامة  امل�شت�شفيات  وتخ�شي�س  ال�شعودية،  �شر 
ُ
لالأ ال�شحي  التاأمـــني  توفري 

كما هو حــــال التحـــول القتـــ�شادي الذي يدعـــو اإىل املزيــــد من تخ�شي�س 

اخلدمات احلكومية.

واأ�شاف الع�شو: اإن وجــــود امل�شت�شـــفيات احلكومية ل يعني اأن خدماتها 

جيدة، ول يعني اأن املواطن عندما يحتاج العالج يح�شل عليه مبا�شرة دون 

بقربه مركز  يوجد  كل مواطن  اأن  يعني  ول  الطويلة،  القوائم  النتظار على 

�شحي يف املناطق النائية.

ونوه ع�شو اآخر اإىل ما �شرح به  وزيـــر ال�شحــة احلايل باأن الوزارة جتري 

يف الوقت احلايل درا�شة ملو�شوع التاأمني ال�شحي للمواطنني بال�شرتاك مع 

نتائج  �شتعلن  ال�شحة  وزارة  اأن  موؤكًدا  ال�شعودي،  ال�شحي  ال�شمان  جمل�س 

الدرا�شة بعد النتهاء منها.  وقال الع�شو: لقد م�شى على ذلك اأكرث من �شبعة 

اأ�شهر ومل تعلن النتائج، وقد �شبق اأن ُدر�س التـــاأمني ال�شحــي يف ال�شنوات 

لوزارة  التابعة  امل�شتــــ�شفيات  تخ�شيـــ�س  اأن  اإىل  م�شريًا  املا�شية،  اخلم�س 

ال�شحة �شوف يوفر عليها معظم ميزانيتها بعد اأن ي�شبح عملها اإدارًيا فقط، 

لتنفقها على توفري التاأمني الطبي لالأ�شر ال�شعــــودية والذي �شوف تتناق�س 

تكاليفه مع زيادة ن�شبة توظيف ال�شعوديني يف القطاع اخلا�س، و�شوف ينطبق 

عليهم التاأمني اخلا�س هم واأ�شرهم. 

واأكد الع�شو اأن التاأمني ال�شحي يحقق اقت�شاديات احلجم الكبري كلما 

زاد عدد اأفراد الأ�شرة، حيث اإن التاأمني على الفرد الإ�شايف اأقل تكلفة من 

التاأمني على الفرد ب�شـــكل م�شتـــقل، كــما اأن التاأمني ال�شحي �شوف ي�شجع 

اإن�شاء م�شت�شفيات  اأو  امل�شتثمرين على ال�شتثمار يف تو�شــــعة م�شت�شفياتهم، 

جديدة، مما يوجد مناف�شة بني م�شت�شفيات القطاع اخلا�س لتتح�شن جودة 

اخلدمات عند اأف�شل الأ�شعار.

ويف ختام املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة ال�شحية مزيًدا من 

اأراء وملحوظات ومقرتحات درا�شة  الأع�شاء من  لدرا�شة ما طرحه  الوقت 

م�شتفي�شة والعودة بوجهة نظرها اإىل املجل�س يف جل�شة قادمة اإن �شاء اهلل.

التأمين الصحي يشجع المنافسة على 
تحسين جودة الخدمات
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ليى  ال�شهري, موؤخًرا مقااًل  االأ�شبق  الدولية ووزير اخلارجية االأمريكي  العالقات  اأ�شتاذ  الدكتور هرني كي�شنجر,  كتب 
�شدى وا�شًعا يف االأو�شاط ال�شيا�شية واالإعالمية العربية, يربر التوقف عند بع�س م�شامينه, ل�شدوره من هذا االأكادميي  
وال�شيا�شي, الذى �شال وجال كثرًيا يف ف�شاء ال�شيا�شة العاملية واالإقليمية والعربية يف فرتة ال�شبعينات  من القرن املا�شي.  

باملنطقة  املتعلقة  تلك  خا�شة  لالأحداث,  وحتليله  كي�شنجر  روؤية  على  الع�شكري  االإمربيايل  ال�شهيوين  ال�شعور  طغى 
العربية. فقد كتب نا�شًحا امل�شوؤولني االأمريكيني مبا ينبغي عليهم اأن يعملوه جتاه رو�شيا وال�شني, وال�شرق االو�شط بعامة, 
م�شمًنا ذلك فكرا رغبويا وا�شًحا, يتجلى يف حتليله االإر�شادي, وتو�شياته التي تعرب عن ميوله, ولي�س بال�شرورة عن ما هو 
كائن من حقائق على االأر�س.  و�شوف نناق�س باخت�شار فيما يلى اأفكاره عن : احتمال ن�شوب احلرب العاملية الثالثة القريب 

جًدا ) طبول احلرب تدق ( وم�شاألتي انت�شار اأمريكا واإ�شرائيل ال�شاحق يف هذه احلرب - كما قال-.
بالن�شبة الحتمال اندالع احلرب العاملية الثالثة: �شحيح, اأن هذا االحتمال وارد دائًما... ووارد جًدا االآن. ولكن, ال 
ملنطقة  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  حاليا  يجرى  ما  ذلك  يف  مبا  احلرب,  هذه  ن�شوب  قرب  توؤكد  بوادر   - االآن  حتى   - توجد 
ال�شرق االو�شط. رمبا لو ح�شل ت�شعيد اأكرب يف هذه املنطقة بالذات, فاإنه �شي�شعل ) ال �شمح اهلل ( هذه احلرب... على غرار 

ال�شرارة التي اأدت الندالع احلرب العاملية الثانية عام  1939م, التي متثلت يف هجوم ااأمانيا على بولندا.
العاملية  احلرب  فاإن  النووي,  ال�شالح  وبخا�شة  �شامل,  دمار  اأ�شلحة  من  املحتملة  احلرب  هذه  اأطراف  لدى  ما  وباعتبار 
اأن يدمر العامل  اأمريكا ورو�شيا من ال�شالح النووي ميكن  اأو معظمه. فما لدى  الثالثة غالًبا ما �شتنتهى بتدمري كل العامل, 
ككل, مبا يعادل �شت مرات, ولي�س مرة واحدة...؟! وبذلك, ي�شعب ت�شور اإقدام قادة الدول املعنية على خو�س حرب فناء 

جمنونة... ال تبقي وال تذر. 
ميكن  بل  وح�شب,   )Super Power( وبالن�شبة  لـ » انت�شار اأمريكا « : �شحيح اأي�شا اأن اأمريكا لي�شت فقط قوة عظمى
اأمريكا  ولكن  وتدمريا.   دقة  واأ�شدها  اأفتكها,  االأ�شلحة  من  متتلك  فهي   .)Hyper Power( هائلة  قوة  اعتبارها  االآن 
 - )الرو�شي  الطرف  لدى هذا  اأن  كما  النووية...  ال�شامل, وخا�شة  الدمار  اأ�شلحة  من  تر�شانة هائلة  تواجه طرًفا ميتلك 
االأوىل  ال�شربات  امت�شا�س  على  اجلبارة  القدرة  اأي   )Second Strike(“الثانية “ال�شربة  توجيه  اإمكانية  ال�شيني( 
�شامل, ولن تنجو هي  اأي�شا لدمار  �شتتعر�س  اأمريكا  اأن  رد فعل �شده. وهذا يعني  )املبادرة( من اخل�شم, وتوجيه �شربات 
العامل  “ قيادة  من  ومتكنه  قدميه,  على  وقوفه  فاإن  اأمريكا,  من  جزء  جنا  واأن  التام.  �شبه  اأو  التام,  التدمري  من  االأخرى 

اجلديد“, �شي�شتغرق عقوًدا طويلة. 
منها  تكون  قد  التدمري...  �شاملة  ثالثة  عاملية  حرب  من  �شامل,  دمار  ي�شيبها  ال  قد  العامل  من  )دول(  مناطق  وهناك 
اأو كلًيا, ورمبا ت�شبح هي  اأ�شرتاليا, وبع�س بالد اأمريكا اجلنوبية, واأفريقيا, التي قد جتد نف�شها فجاأة وقد جنت جزئًيا, 

القوى الدولية اجلديدة... باعتبار عدم وجود اأقوى منها, بعد تلك احلرب...؟!
اأما بالن�شبة لـ »ا�شتيالء اإ�شرائيل على ن�شف ال�شرق االأو�شط« : فهي - يف راأيي - مبالغة كي�شنجرية, نابعة من �شهيونية 
كي�شنجر, ودعمه الإ�شرائيل. هو يرى اأن اإ�شرائيل �شتهاجم العرب و »تقتل منهم اأكرب عدد ممكن«. ثم ت�شتويل على حوايل 
»ن�شف منطقة ال�شرق االأو�شط«... متنا�شًيا اأن اإ�شرائيل عبارة عن جي�س لديه دولة, ال دولة لديها جي�س. وهذا اجلي�س 
فاإن االنت�شار  ال�شامل. ولذلك,  الدمار  راأ�س( وغريها من �شالح  النووية )حواىل 300  االأ�شلحة  ميتلك تر�شانة كبرية من 
الع�شكري املوؤقت والعابر الإ�شرائيل على االأر�س اأمر متوقع. ولكن هذه االإ�شرائيل لي�شت �شوى كيان كريه عابر. اإذ يتوقع 
ملا يرتكبه من جرائم يندى لها جبني االإن�شانية, �شد  الكيان ال�شهيوين  املتبقية  العربية واالإ�شالمية  ال�شعوب  اأن تهاجم 

الفل�شطينيني.
اإ�شرائيل منذ  اإ�شرائيل. ولوال االحتياطات االأمنية التي حتاط بها  ومعروف اأن هذه ال�شعوب حتمل غبًنا دفيًنا جتاه 
قيامها, الندفع نحوها االآالف رغبة يف االقت�شا�س, وانتقاًما ل�شحايا العدوان ال�شهيوين. وهذه احلرب, اإن اندلعت, �شتتيح 
مهاجمة اإ�شرائيل, كما مل تتحه من قبل. ولن تهناأ ا�شرائيل - كما يتوقع - باأي ن�شر ع�شكري طارئ. فقد تعنى حرب كهذه 

نهاية الكيان ال�شهيوين العدواين امل�شطنع , بعيد انتهاء هذه احلرب. 
فاإنها غالًبا ما �شتعني تدمري  ختاًما, ي�شعب ت�شور اندالع حرب عاملية ثالثة يف املدى القريب. ولو قامت هذه احلرب 
كل اأطرافها املبا�شرين تدمرًيا هائاًل. ولن تكون حرًبا كهذه فر�شة الإ�شرائيل لتتو�شع, وتهيمن اأكرث. اإ�شرائيل ال ميكن اأن 

ت�شيطر على املنطقة اأكرث اإال بالو�شيلة ال�شيا�شية املتمثلة يف �شعيها الدوؤوب لتجزئة دولها اأكرث.
عدا ذلك ميكن اعتباره » تخاريف « قال بها العجوز هرني »بيه« كي�شنجر.

اأ. د.  �شدقـــه يحيى فا�شـــــل
ع�شو جمل�س ال�شورى

الحرب العالمية الثالثة : رؤية كيسنجر ...؟!
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د. على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

الشورى يوافق على
إضافة عقوبة التشهير

إلى بعض أنظمة
وزارة الزراعة

وافق جملـ�س ال�شــــورى خــــالل جل�شتــــه العاديــــة ال�شاد�شــــة 
والع�شرين التي عقدها يوم الثالثــــاء املوافــــق 1437/6/13هـ, 
برئا�شة معايل رئي�س املجــــل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيــــخ على اإ�شافــــة عقوبــــة الت�شهري اإىل بع�س 

االأنظمة التي تخ�س وزارة الزراعة.

املياه  ناقــــ�س تقرير جلنة  اأن  بعــــد  املجــــل�س  قــــرار  وجــــاء 
الت�شــــهري  عقوبــــة  اإ�شافـــة  اقرتاح  ب�شاأن  والبيئــــة,  والزراعة 
اإىل بع�س االأنظمة التي تخ�س وزارة الزراعــــة, الذي تاله رئي�س 

اللجنة الدكتور علي الطخي�س.

حيـــث نــ�س القـــرار على املوافقـــة على اإ�شافـــة النـــ�س االآتي: 
»يجوز ت�شمني قرار العقوبة, الن�س على ن�شر منطوقه على نفقة 
املخالف يف �شحيفة حملية ت�شدر يف مقر اإقـامة املخالف, فاإن مل 
تكن يف مقره �شحيفة ففي اأقرب منطقة له, اأو ن�شره يف اأي و�شيلة 
اأخرى منا�شبة, وذلك بح�شب نوع املخالفـــة املرتكبة وج�شامتها 

واآثارها, على اأن يكون ن�شر القرار بعد اكت�شابه القطعية«.

الرثوة  اأنظمة  يف  الواردة  بالعقوبات  اخلا�شة  الأحكام  الإ�شافة  وت�شمل 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  البيطري  واحلجر  احليوانية، 

واحلجر الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ونظام املراعي 

والغابات، ونظام تربية النحل ونظام �شيد وا�شتثمار وحماية الرثوات احلية 

يف املياه الإقليمية للمملكة العربية ال�شعودية.

ب�شاأن  وتو�شيتها  والبيئة  والزراعة  املياه  تقرير  ناق�س  قد  املجل�س  وكان 

املو�شوع، حيث اأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن ما يتعلق بالعقوبات ح�شب النوع 

فهو يحال ملجهول؛ فال يوجد ت�شنيف وا�شح للمخالفات، اأو عقوبة الت�شهري، 

عقوبة  لأن  املخالفة؛  لنوع  دقيقة  مرجعية  يوجد  ول  دقيق،  غري  فاملعيار 

الت�شهري قد مت التعامل معها على اأنها باملجمل.

م�شيفًا اإن هناك بع�س املخالفات الب�شيطة ل ت�شتدعي الت�شهري مبا�شرة، 

ولكن بعد اأن يتم تكرارها فهي ت�شتوجب ذلك.

وقال ع�شو اآخر: اإن هناك تعار�س بني وزارة الزراعة ووزارة التجارة فيما 

يخ�س العقوبات؛ حيث اإن التجارة معنية بحالت الغ�س، مثل: خلط الع�شل، 

اأو تغذية النحل مبحلولت �شكرية وهنا تظهر ازدواجية بني الوزارتني.
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وتوقف اآخر عند راأي اللجنة باأن عقوبة الت�شهري تعد من العقوبات التي 

ر به، وترى اللجنة عدم التو�شع يف ذلك؛ وقال:  �شرة امل�شهنَّ
ُ
يتعدى اأثرها اإىل اأ

اإنه بالنظر اإىل بع�س العقوبات ال�شرعيـــة جند اأنـــها تت�شمن الت�شهري، ومن 

ذلك عقوبة الزنا لغري املح�شن. حيث قال تعاىل: »ولي�شهد عذابهما طائفة 

من املوؤمنني«، وكذلك من يرتكب جرمية الغت�شاب فاإنه يطبق عليه حكم 

احلرابة وين�شر ذلك يف ال�شحف، وعلى الرغــــم من اأن هــــذه العقوبات قد 

وو�شيلة  اجلاين،  لردع  اأداة  الت�شهري  اأن  اإّل  �شرة؛ 
ُ
لالأ املعنوي  اأثرها  يتعدى 

لطماأنة املجتمع. داعيًا حلذف كلمة )يجوز( الواردة يف التو�شية.

تخــــتلف يف حجـــمها  العقــــوبات  اأن  اإىل  النظــــر  الأع�شــــاء  اأحد  ولفت 

وم�شمونها، فلي�شت كل عقوبة ت�شتحق الت�شهري، وينبغي اأن حُتدد املخــــالفات 

التي ُتطبق عليها عقوبة الت�شهري، واإذا ارُتكبت املخالفة ُترفع دعوى ق�شائية 

على املخالف، وي�شدر بذلك قرار ق�شائي بالت�شهري.

وقال اآخر: اإن املق�شد ال�شرعي من العقوبات هو التاأديب والزجر، فكيف 

ر به يف �شن مبكرة اأن ي�شتعيد حقوقه املعنوية والنف�شية،  ميكن ل�شخ�س �ُشهِّ

الت�شهري يف  عقوبة  باإ�شافة  اجلهات  من  كثري  رغبة  للمجتمع يف ظل  ويعود 

كثري من الأنظمة واللوائح؟.

م�شروعية مطالبة اجلهات احلكومية  لدرا�شة  تكليف جلنة خا�شة  واأيد 

بعقوبة الت�شهري يف كثري من الأنظمة واللوائح.

يت�شمن  واإمنا  بالت�شهري،  يتعلق  ل  التو�شية  م�شمون  اأن  اآخر  وزاد ع�شو 

ن�شر منطوق العقوبة يف �شحيفة حملية ت�شدر يف مقر اإقامة املخالف، وهو 

الأمر الذي ل يعترب ت�شهرًيا، واإمنا اإعالن عن اأمٍر مقرر مو�شوعًيا، ويختلف 

متاًما عن عقوبة الت�شهري.

كافيني  غري  املو�شوع  ب�شاأن  وتو�شيتها  اللجنة  تقرير  اإن  اآخر:  واأ�شاف   

يف  للنظر  التو�شية  يف  اإليها  امل�شار  الأنظمة  درا�شة  وينبغي  عليهما،  للحكم 

اإمكانية اإعالن العقوبة فيها.

وقال اأحد الأع�شاء: اإنه بالنظر اإىل �شناعة املخالفات التي مت�س �شحة 

فاإن كل ذلك  التي ترتكب يف حق املحميات،  امل�شينة  الأعــــمال  اأو  الإن�شان، 

يدعو اإىل ت�شديد العقوبة جتاه مرتكبي اجلرمية طمًعا يف املال، واأيد عقوبة 

الت�شهري، موؤكًدا اأنها الرادع احلقيقي للعابثني يف م�شالح النا�س، ل�شيما واأن 

اأنظمة بالدنا اأخذت بهذه العقوبة بالن�شبة جلرائم ال�شيكات، ونظام مكافحة 

الغ�س التجاري.



مداوالت القبة

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م22

د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

الشورى يفتح ملف

التقاعد المدني

ويناقش عدًدا

من المقترحات

ناقـــ�س جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�شـــته العاديـــة اخلام�شة 
والع�شرين التي عقــدها يــــوم االثنـــني املوافـــق 1437/6/12هـ 
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ تقــرير اللجنة املالية ب�شاأن مقرتح تعديل 
)م/41(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شــادر  املدين  التقاعد  نظام 
وتاريــــخ 1393/7/29هـ, املقدم من عـــدد مـــن اأعـــ�شاء املجل�س 
ا�شتناًدا للمادة )23( من نظام املجل�س, الذي تاله رئي�س اللجنة 

الدكتور ح�شام العنقري.

وقد �شمنت اللجنة املالية يف تقريرها ثالثة مقرتحات قدمها عدد من 

اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا للمادة 23 من نظام جمل�س ال�شورى، اأبرزها تعديل 

املادة اخلام�شة ع�شرة من نظام التقاعد املدين لتكون بالن�س الآتي )يحال 

ويجوز  العمر  وال�شتني من  الثانيـــة  بلوغـــه  التقاعد حتمًا عند  املوظف على 

بقرار من جمل�س الوزراء مد خدمته حتى بلوغه �شن ال�شابعة وال�شتني فقط، 

وي�شتثنى من ذلك الوزراء والق�شاة، ويف احلالت ال�شتثنائية يجوز متديد 

اخلدمة بعد �شن ال�شابعة وال�شتني مبر�شوم امللكي(. 

فيما يهدف املقرتح الثاين اإىل حتديث نظـــام التقـــاعد املــدين يف �شوء 

العديد من املتغريات القت�شادية والجتماعية، وحت�شني ظروف امل�شتفيدين 

من نظام التقاعد مبا ي�شمن حتقيق مبادئ التكافل الجتماعي. 

واإعادة  احلقوق،  حماية  مبداأ  تر�شيخ  اإىل  فيهدف  الثالث  املقرتح  اأما 

النظر يف املعا�شات لتتنا�شب مع تكاليف املعي�شة واحتياجات اأ�شر املتقاعدين، 

وحت�شني الو�شع القت�شادي للمواطنني بعد الإحالة على التقاعد وكرب ال�شن. 

وعندمـــــا عر�س م�شــــروع النظـــام وتقرير اللجنة وتو�شيتها للمناق�شة، 

اأبدى اأحد الأع�شاء عدم موافقته على مقرتح تعديل املادة اخلام�شة ع�شرة؛ 

وال�شتني  الثانية  بلوغــــه  عند  التقــــاعد  على  املوظــــف  ُيحال  اأن  واملت�شمنة 

من العمر، موؤيدًا الأخذ مبقــــرتح اأن يكون تقــــاعد املراأة يف �شن اخلام�شة 

واخلم�شني، مو�شحًا اأن الأبحاث العلمية اأثبتت الختالف بني الرجل واملراأة 

يف التكوين اجل�شماين والوظائف الف�شيولوجية، مبا يفر�س ويتحكم بطبيعة 

كل منهما، وقد �شبق القراآن الكــــرمي تلك الأبحاث؛ وبنينَّ تلك الفروقات يف 

الوظائف والتكليفات ال�شرعية، م�شت�شهًدا بقوله تعاىل:« فلما و�شعتها قالت 

نثى«.
ُ
نثى واهلل اأعلم مبا و�شعت ولي�س الذكر كالأ

ُ
رب اإيّن و�شعتها اأ

واأ�شار اإىل اأن هناك الآلف من اخلريجات العاطالت عن العمل ينتظرن 

اأن يكون لهن ن�شيب يف خدمة الوطن، ل �شيما واأن الدولة يف الوقت الراهن 

حتتاج اإىل دماء جديدة لت�شارع عجلة التنمية فيها، خمتتمًا مداخلته بقوله: 

اقتراح بتقاعد المرأة في سن
الخامسة والخمسين
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اإنه من املالئــــم العمــــل على اإحــــالل ال�شــــباب، والق�شاء على البطالة بني 

الإناث، حيث اإن تزايد اأعداد اخلريجــــات ل يتنا�شب مع الفر�س الوظيفية 

املتوفرة حالًيا.

وقال ع�شو اآخر: اإن مقرتح اإ�شافة مادة جديدة لنظام التقاعد وهي املادة 

الثالثون مكرر بتحديد احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي اإىل ثالثة اآلف، قد 

ي�شهم - رغم عدم كفايته - يف تاأمني حياة كرمية للمتقاعد ولأ�شرته، حيث 

اأن معظم املتقاعدين ل ميلكون م�شكنًا ويعتمدون على الإيجار، كما اأن ارتفاع 

الأ�شعار وزيادة مطــــالب احلــــياة اأ�شبحت على م�شتوى الفرد ولي�شت على 

م�شتوى الأ�شرة فقط.

وتابع الع�شو اإن رفع احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي يتفق مع الأمر امللكي 

الكرمي رقم )اأ/62( وتاريخ 1432/4/13هـ الذي ين�س على اأن احلد الأدنى 

للمعا�شات التقاعدية هو ثالثة اآلف ريـال �شعودي، معار�شًا مربرات اللجنة 

لرف�س اإ�شافة هذه املادة؛ حيث اإن هذه امل�شكلة تتعلق باملوؤ�ش�شة فعلى عاتقها 

باأن  اللجنة  اإليه  اأ�شارت  ما  اأما  ا�شتثماراتها،  وزيادة  مواردها،  يقع حت�شني 

اأعتقد  فال  القليلة؛  املعا�شات  ذات  الأ�شر  تدعم  الجتماعي  ال�شمان  وكالة 

اأنه من الالئق اأن ينتظر املواطن الذي اأفنى عمره يف خدمة الوطن اأن حتّل 

له الزكاة.

وزاد اآخر اأن املقرتح مل يت�شمن حًدا اأدنى للمعا�س، مطالبًا اللجنة باإعادة 

ل  فهو  ريـال؛   )3000( يكون  واأّل  للمعا�س  اأدنى  حد  وو�شع  ذلك  يف  النظر 

يكفى اأدنى متطلبات احلياة، بل يح�شن اأن يكون )5000( ريـال. 

لته اللجنة غري دقيق، والتعريف  واعترب اآخر اأن تعريف املوظف الذي عدنَّ

ُيدخل  فالتعديل  املق�شود؛  على  ودللة  دقة  اأكرث  احلايل  النظام  يف  الوارد 

اأ�شخا�شًا ل يخ�شعون لنظام التقاعد املدين �شمن تعريف املوظف لأغرا�س 

النظام احلايل غري  املتقاعد كما هو يف  تعريف  اأن  موؤكدًا  املدين،  التقاعد 

دقيق، فاملتقاعد ح�شب التعريف هو املوظف الذي انتهت خدمته، بينما لي�س 

اأو  بال�شتقالة  تنتهي خدمته  انتهت خدمته متقاعدًا فهناك من  كل موظف 

الف�شل التاأديبي، اأو التن�شيق من اخلدمة.

واأكد اأحد الأع�شاء عدم وجود فراغ ت�شريعي يف مدد احلماية التاأمينية 

التعاون،  التاأمينية ملواطني دول جمل�س  لوجود النظام املوحد ملدد احلماية 

التاأمينات  ونظام  املدين  التقاعد  نظام  ي�شمل  التاأمينية  احلماية  مدد  ولأن 

الجتماعية.

اأنه  ع�شرة  الثامنة  املادة  يف  املقرتح  التعديل  ظاهر  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

اأو  بالوفاة،  خدمته  تنتهي  فمن  ذلك؛  عك�س  حقيقته  لكن  املوظف  مل�شلحة 

العجز النا�شئني عن العمل ي�شتحق اأربعة اأخما�س راتبه اأيًا كانت مدة خدمته، 

والتعديل الذي اأدخلته اللجنة يجعل الأ�شا�س كامل الراتب الأخري لكن ح�شب 

مدة خدمته، وهذا يعني اأن من يتوفى اأو ي�شيبه عجز يف ال�شنوات الأوىل من 

خدمته �شوف يت�شرر من هذا التعديل، موؤكدًا اأن املقرتح الثاين للتعديل اأوىل 

بالأخذ به من النظام ومن تعديل اللجنة.

اإىل  اأ�شيف  حيث  والع�شرين  الثانية  املادة  تعديل  الأع�شاء  اأحد  وتناول 

املعا�س، ومل تبني  توفيت يف حياة �شاحب  التي  البنة  وبنت  ابن  امل�شتحقني 

اللجنــــة �شبب ال�شتحــــقاق، مع اأن عائلــــهم موجود ولي�شوا مثل من فقدوا 

عائلهم، كما اأ�شيف اإىل امل�شتحــــقني اأولد املواطنة ال�شعودية املتزوجة من 

بغ�س  املعا�س  ي�شتحقون  ال�شعودية  املوظــــفة  اأولد  اأن  والواقع  �شعودي،  غري 

النظر عن جن�شية والدهم.

فــــائدة  املــــادة اخلام�شــــة على  اللجــــنة ركــــزت يف  اأن  اآخــــر  واأو�شــــح 

الزوج والزوجــــة من خــــالل ا�شتثــــنائهم من عدم اجلمع بني املعا�س وراتب 

الباقني  فالنظام احلايل ل يحرم  ال�شرر بغريهم؛  اأحلقت  لكنها  الوظيفة، 

مطلًقا، بل يراعي الفرق بني ما ي�شتحقونه وراتب الوظيفة، يف حني حرمتهم 

اللجنة مطلقًا.

واأيد ع�شو اآخر اللجنة يف تعديل املادة الثالثني من النظام احلايل التي 

ن�شيب  بتوزيع  وذلك  اللجنة،  م�شروع  والع�شرون من  ال�شابعة  املادة  تقابلها 

معظم المتقاعدين يسكنون باإليجار.. 
وينتظرون حقوًقا ال صدقات
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من ي�شقط ا�شتحقاقه للمعا�س على الباقيــــن، م�شــــيفًا اأن املوؤ�ش�شــــة كانت 

والزوجــــة املوظفة لتخف�س  والع�شرين  الواحدة  حتت�شب البن املوظف دون 

ن�شيب امل�شتحقني ثم ت�شتبعدهم بعد ذلك بحجة الوظيفة، حتى بات يطلق 

على البن اأو الزوجة يف هذه احلالة باملفــــ�شد؛ لأنه يفــــ�شد على الآخــــرين، 

ول �شك اأن هذا الإجراء غري عادل، بل العدل اأن ي�شتبعد من احل�شبة اأ�شاًل 

من مل تنطبق عليه �شروط ال�شتحقاق، ويق�شم املعا�س على من توفرت فيهم 

�شروط ال�شتحقاق بعد وفاة املتقاعد.

واأ�شاف اآخر اأنه يف املادة الرابعة والثالثني ينبغي ق�شر ال�شتثناء على 

الفقــــرة )1( من ذات املــــادة؛ لأنه اإذا �شــــمل الفــــقرة )2( اأي�شًا ف�شيعطي 

ميزة لأبناء ال�شعوديــــة من غري ال�شعــــودي على اأبناء ال�شعودي من �شعودية، 

اأو من غريها، فيكون اأبناء ال�شعــــودي ملزمــــني بالإذن الر�شمي، واإّل �شقط 

حقهم يف املعا�س، بعك�س اأبناء غري ال�شعودي، حيث يعمل دون اإذن ول يتاأثر 

ا�شتحقاقهم.

التبعات  اإىل  اللجنة يف تقريرها  اإ�شارة  اأحد الأع�شاء عن عدم  وت�شاءل 

املالية لهذه التعديالت، وهل قامت اللجنــــة بدرا�شــــة ذلك �شــــمن اجلوانب 

املالية؟ وما هي اللتزامات الإ�شافية التي �شتتكبدها ميزانية الدولة جراء 

هذه التعديالت؟. 

وقال اآخر: اإن يف نظام املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية فيما يتعلق 

مبوظفي القطاع اخلا�س ي�شتقطع من املرتب وبدل ال�شكن وبدل النقل، اأما 

ما يتعلق باخلدمة املدنية يكــــون ال�شتقــــطاع من الراتب الأ�شا�شي فقط، ول 

ي�شتقطع من البدلت الأخرى، مطالًبا اللجنة بدرا�شة اإمكانية تعديل اإدخال 

بع�س هذه البدلت على اأنها حقوق مكت�شبة للموظف من اأجل التخفيف على 

املوظف من الفروقات املالية التي تنتج عندما يحال للتقاعد. 

رفع  الثانية ع�شرة من  املادة  ورد يف  فيما  اللجنة  الأع�شاء  اأحد  وخالف 

�شن التقاعد، م�شريًا اإىل اأن ذلك يرتتب عليه املزيد من البطالة، واحلكومة 

بالعرف الوا�شح هي املوظف الأكرب.

وعد ع�شو اآخر اأن هنــــاك عدم عدالة يف بع�س املواد، ومن ذلك املادة 

الثالثة ع�شرة التي ت�شمنت اأن ك�شور ال�شهر ل ي�شتحق عنها خدمة لأغرا�س 

التقاعد، وال�شوؤال ملاذا وباأي حق؟، كذلك املادة ال�شاد�شة ع�شرة التي تن�س 

على األ تتجاوز �شنوات اخلدمة اأربعني �شنة، وال�شوؤال هنا باأي حق؟ ل�شيما 

اأنه يدفع ا�شتحقاق التقــــاعد عن هذه املــــدة، ومن حقه اأن ياأخذها حتى لو 

جتاوزت اخلدمة اأربعني �شنة. 

وعار�س اآخر حذف اللجنة للمقرتح اخلا�س باإ�شافة بدل غالء املعي�شة، ملا 

يرتتب عليه معي�شة كثرٍي من املواطنني وتتاأثر به ظروفهم، كما راأى اأن املقرتح 

مل يت�شمن مدة اخلدمة التي يحق للموظف اأن يطلب التقاعد املبكر بعدها. 

وقال اأحد الأعــــ�شاء: اإن نظــــام التقــــاعد املدين يجب اأن يت�شم ب�شيء 

من املرونة التي تدفع اإىل �شمان تدفق املوظفــــني على وظائف الدولة ب�شكل 

املزيد  توظيف  يكفل  الوظــــائف مبا  اأي عوائق يف هذه  ان�شيابي مينع وجود 

لعدد  الفر�شة  واإعطاء  احلكومية،  الوظــــائف  يف  وا�شتيعابهم  ال�شباب،  من 

من املوظفني الذين اكت�شبوا اخلربة يف الوظيفة احلكومية لالنتقال للقطاع 

اخلا�س، اأو للعــــمل احلر، وطالب الع�شو باأن يكون هذا النظام مرًنا يحقق 

تدوير الوظائف بني املواطنني بكل ي�شر و�شهولة لأن النظام ب�شكله احلايل 

يجعل من املوظف قابًعا يف وظيفته اإىل �شن الثانية وال�شتني، وهذا يعني اأن 

هذا املوظف �شيحتاج اإىل العديــــد من الرتقيات، واإىل العديد من الدرجات 

الوظيفية التي ت�شمن له زيادة يف املرتب �شنة بعد �شنة، وبذلك؛ �شيزيد من 

بقاء هذا املوظف وجتذره يف الوظيفة ل�شنوات طويلة، وجتعل منه متم�شًكا 

بهذه الوظيفة، وغري قادر على التكــــيف بعد ترك هذه الوظيفة. وكنا نتمنى 

من هذا النظام اأن يكفل جانًبا من املرونة؛ حيث يعطي املوظف الذي تبقى 

من عمره الوظيفي خم�س �شنــــوات احلق يف اأن يقّدم م�شتحقاته التقاعدية، 

�شواء امل�شتحقات التي يدفعها املوظف، اأو التي تكفلها الدولة عن هذا املوظف 

للفرتة املتبقية من عمره الوظيفي الثانية وال�شتني، وبذلك؛ ي�شتحق املوظف 

تقاعًدا مكتماًل لكامل الفرتة اإىل الثانية وال�شتني، ويرتك العمل لفرتة خم�س 

�شنوات قبل بلوغه الثانية وال�شتني، ون�شمن بذلك اأن يرتك املوظف العمل يف 

�شن يت�شم فيها املوظف بالن�شاط الذهني والبدين مبا يكفل له التكيف ال�شهل 

واملي�شور بعد تركه الوظيفة احلكومية، ل�شيما اأن يف ذلك عدم تكليف على 

الدولة ويدعم ر�شيد املوؤ�ش�شة مبا ي�شتطيع من خالل تنمية مواردها ودعم 

م�شادر دخلها. 

رفع سن التقاعد يترتب عليه المزيد
من البطالة
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واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة قررت اأن تلزم اخلزانة العامة للدولة 

تعطينا  اأن  دون  التقاعد  �شندوق  اإىل  ح�شتها  على  زيادة   )%3( تدفع  باأن 

رقًما واحًدا يحدد لنا مقدار هذا الرقم، وحجم تاأثريه ال�شهري على ميزانية 

الدولة  اأن  باعتبار  الدولة  ناحية ظروف  الرقم عادل من  الدولة، وهل هذا 

والفقراء،  ولل�شعفاء،  للمتقاعدين،  الدولة  بل  فقط؟؛  للمتقاعدين  لي�شت 

واملوظفني احلالييـــن، والأجيــــال القادمـــة، وللجـــميع، ومن ثم �شيبلغ حجم 

هذا املبلغ الذي �شوف ينتقل من اخلزانة العامة للدولة �شهرًيا اإىل �شندوق 

معا�شات التقاعد؟، كما اأن مثل هذه الأرقام ل ميكن اأن تذكر دون درا�شات 

اقت�شادية دقيقة. 

تكون  اأن  دون  اجلميع  من  موحدة  درا�شات  و�شع  اآخر  ع�شو  وا�شتح�شن 

درا�شات ا�شتن�شابية وفًقا لوجهة نظر اأع�شاء اللجنة كما ورد يف املادة الثانية 

ع�شرة بزيادة �شن التقاعد اإىل �شن الثانية وال�شتني. 

وفيما يتعلق بغالء املعي�شة ال�شنوي، قال اأحد الأع�شاء: اإن اللجنة املالية 

املقرتح، ومربرات الرف�س اأن اللجنة مل تر الأخذ بهذه املادة املقرتحة؛ لأن 

اإ�شافة البدل �شيرتتب عليه عبٌء مايل كبري على املوؤ�ش�شة، وهذا اأمر غريب؛ 

من  الدولة  خزانة  على  ت�شاف  التي   )%3( فهل  مايل،  عبٌء  هذا  كان  فاإن 

جمموع رواتب املوظفني امل�شرتكني يف املوؤ�ش�شة ل متثل عبئًا اقت�شادًيا؟، اإًذا 

امل�شاألة ا�شتن�شابية، ل�شيما اأن الدولة لديها ال�شتعداد اأن تتحمل اأي اأعباء، 

م�شتوى  على  العامة  التزاماتها  مع  ومتوافقة  منطقية  تكون  اأن  يجب  ولكن 

جميع املواطنني.

وعن وجود جلنة ق�شائية تنظر يف الق�شايا حول هذا النظام وتطبيقه، 

راأى اأحد الأع�شاء اأن ل داعي له يف ظل وجود اأنظمة ق�شائية متكاملة.

اإحداث وتوليد  اإن  اآخر  قــــال عــــ�شو  الثانيــــة عــــ�شرة،  وبالن�شبة للمادة 

الوظائف اأ�شا�شه النمو والتنمية القت�شادية، ومن غري املنا�شب التحدث عن 

ا  اأن الفر�س الوظيفية لل�شباب ترتبط بتقاعد املوظفني يف �شن )62( عو�شً

عن )60( عاًما؛ فهذا احلديث حمبط، م�شريًا اإىل اأن اإن التوظيف مربوط 

باحلركة القت�شادية، وخا�شًة يف القطاع اخلا�س، وهذا ما ن�شعى اإليه.

وراأى اأحد الأع�شاء اأن ي�شاف للمادة احلادية والع�شرين من النظام ما 

كان  مهما  ورثته  اأو  املتــــقاعد،  لراتب  الأدنى  احلد  يطبق  اأن  ن�شه:” على 

ال�شمان  قبل  من  املدفــــوع  املرتب  عن  الفرد  راتب  يقل  ل  بحيث  عددهم، 

الجتماعي، ويتم التن�شيق مع م�شلحة ال�شمان الجتماعي يف تعوي�شه عن 

املبلــــغ املكمــــل مل�شتوى راتب ال�شــــمان الجتمــــاعي وامل�شتــــحقات الأخرى، 

اأو النظر يف ت�شجيله �شمن قوائم �شجالت ال�شمان الجتماعي ح�شب درا�شة 

حالته املعي�شية”.

اأ�شباب رفع  للمجل�س وللمواطن  املالية  اللجنة  اأن ت�شرح  اآخر  وا�شتح�شن 

ن�شبة احل�شميات ال�شهرية ملوؤ�ش�شة التقاعد من )%12-9(.

كما اأيد اآخر رفع �شن التقاعد حتى )70( �شنة، م�شريًا اإىل اأن ذلك هو 

التمييز بني  الوقت نف�شه  الدول املتقدمة، معار�شًا يف  املعمول به يف معظم 

�شن التقاعد للمراأة اأو الرجل.

واأبدى اأحد الأع�شاء عدم تاأييده اأن يكون هناك ا�شتثناء لبع�س الوظائف 

يف رفع �شن التقاعد كالوزراء اأو الق�شاة فقط، م�شريًا اإىل اأن الأطباء اأي�شًا 

ي�شتحقون هذا ال�شتثناء لأنهم خربات تتاح للقطاع اخلا�س ال�شتفادة منها 

ا عن الدوام الكامل كحل  ومن البدائل اأن يكون هــــناك ن�شــــف دوام عو�شً

ملو�شوع البطالة.

وطالب ع�شو اآخر برفع �شــــن التقاعد لأعــــ�شاء هيئة التدري�س والأطباء 

حتى اأكرث من �شن )65( �شنة، لأن خرباتهم تراكمية. 

وقال اآخر: اإن املوؤ�ش�شات العامة للتقاعد اأو �شناديق التقاعد ب�شكل عام يف 

العامل ت�شعى اإىل اإحداث نوع من التوازن بني ال�شتقطاعات وال�شتحقاقات، 

و�شناديق التقاعد يف اململكة تعاين اإ�شكالية كبرية جًدا يف هذا ال�شدد، ولعل 

�شندوق التقاعد الع�شكــــري ياأتي اأوًل، ثم �شندوق التقاعد املدين، و�شندوق 

التاأمينات الجتماعية ثالًثا.

مطالب برفع سن التقاعد ألعضاء
هيئة التدريس واألطباء
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الشورى يوافق على

مقترح إضافة مادة لنظام 

المرور تقضي باعتماد 

أنظمة فنية لمعايرة

أجهزة الرصد اآللي

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية الثامنة والع�شرين, 
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/6/19هـ, برئا�شة معايل 
اإبراهيم  بن  الدكـــتور عبداهلل بن حممد  ال�شيــخ  املجل�س  رئي�س 
اإ�شافة مادة جديدة لنظام املرور تدعو العتماد  اآل ال�شيخ؛على 
اأنظمة فنية ملعايرة اأجهزة الر�شد االآيل ومــــا يف حكــمها, ل�شمان 
ومنع  كفاءتها,  و�شمان  دقيقة,  فنية  بطرق  املخالفات  ت�شجيل 

اخل�شائر واالأخطاء الفنية.
بالفح�س  حمايدة  جهة  بتكليف  قراره  يف  املجل�س  طالب  كما 
الدوري ب�شفة م�شتمرة, للتاأكد من عمل اأجهزة الر�شد االآيل وما 

يف حكمها ح�شب املعايري الدولية.
اأن ا�شتــــمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�شوؤون  جاء ذلك بعد 
االأمنية, ب�شاأن ملحوظــــات االأع�شاء واآرائهم جتاه مقرتح م�شروع 
اإ�شافة مادة جديدة لنظــــام املرور تتــعلق »باعتماد اأنظمة فنية 
ملعايرة اأجهزة الر�شد االآيل وما يف حكـــمها من اأجهزة اإلكرتونية« 
املقدم من ع�شو املجل�س اللــــواء املهـــند�س نا�شر العتيبي, ا�شتنادًا 
للمادة )23( من نظــــام املجل�س, تالهـــا رئيـــ�س اللجـــنة اللـــواء 

عبداهلل ال�شعدون.

وكانت جلنــــة ال�شوؤون الأمنــــية قد بينت يف وجهة نظرها اأن الن�س على 

تطبيق نظـــام املرور لعتمـــاد اأنظمــــة للمعــــايرة الفنية على ذلك يف النظام 

يكون فيه اإلزام للجهة املعنية، ولطماأنة اجلمهور على �شالمة خمرجات هذه 

الأنظمة.

وقال اللواء ال�شعــــدون: اإن اللجــــنة ل ترى نقل املقرتح اإىل تقرير وزارة 

الداخلية كتو�شية من اللجنة. م�شريًا اإىل اأن اللجنة ترى اأن من الالزم وجود 

املوثوقية  لتاأكيد  للمعايرة  الأجهزة  هذه  باإخ�شاع  اجلهة  يلزم  نظامي  ن�س 

مبخرجاتها، وتطمني اجلمهور على �شالمة ما ي�شدر عنها من جزاءات.

واأ�شــــار ال�شــــعدون اإىل اأن من بني اجلهات املحايدة ال�شركات امل�شنعة 

لتلك الأجــــهزة وال�شركــــات الأخــــرى التي تتعاقــــد معها اجلــــهة املخت�شة 

بتنفيذ النظام.

اأجهزة ك�شف رادارات  واأكد رئي�س اللجنة �شرورة منع توريد وا�شتعمال 

قيا�س ال�شرعة، ملا لها من الأثــــر ال�شلبي على ال�شــــالمة العامة يف الطرق 

ال�شريعة وغريها، م�شريًا اإىل اأن اللجنة ترى اأن اأجــــهزة ر�شــــد ال�شرعـة كان 

ال يف التقليل من احلوادث ح�شب التقارير املعلنة، وتفيد باأن نظام  لها اأثٌر فعنَّ

املخالفات  عن  نقاط  و�شع  وال�شبعني  ال�شاد�شة  املادة  يف  ت�شمن  قد  املرور 

بح�شب خطورة املخالفة، وت�شجيلها يف �شــــجل املــــخالف، ويرتتب على ذلك 

�شحب رخ�شة القيادة عند جتاوز احلد الأعلى امل�شموح به من النقاط، وقد 

وردت يف الالئحة التنفيذية الأحكام التف�شيلية لهذه ملادة.

منع توريد أجهزة كشف رادارات
قياس السرعة
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كنتيجة  وذلك  التكنولوجية.  البطالة  من  حقبة  نحو  يتجه  املجتمع  باأن  عقود  منذ  تنباأ  من  هناك 
نحو  التوجه  ح�شاب  على  وذلك  عالية,  بكفاءة  للعمل  جديدة  طرق  اكت�شاف  نحو  الن�شرافه  حتمية 

اكت�شاف ا�شتخدامات جديدة للقوى العاملة. فهل دخلنا تلك احلقبة؟.
اأدى التقدم ال�شريع يف التقنية اإىل اأن يت�شاعف عدد الرتانز�شتورات يف الرقاقات احلا�شوبية, والتي 
اأن و�شل - على مدى الـ 40  تدخل يف �شنع الدوائر االإكرتونية املتكاملة, مبعدل مرة كل 18 �شهًرا, اإىل 
عاًما املا�شية-  اإىل 4 مليارات ترانزي�شتور يف الرقاقة الواحدة, مع زيادة هائلة يف قدراتها على املعاجلة 
باحلا�شوب  يعرف  ما  ع�شر  اإىل  و�شلنا  حتى  عام,  بعد  عاًما  تت�شاعف  القدرات  تلك  والزالت  املنطقية, 
اإيجاد  تتيح  التي  الثمن  رخي�شة  احلا�شوبية  اال�شت�شعار  اأجهزة  وع�شر   ,supercomputer العمالق 
اأو اأدنى  حلول غري مكلفة للم�شاكل امل�شتع�شية, وحتى اأ�شبح كثري من ق�شايا اخليال العلمي قاب قو�شني 

من اأن تكون حقيقة واقعة. 
الوظائف  الذي يقو�س  التكنولوجي  التطور  التي جتنى ثمار هذا  النخبة هي  فئات  اأن  بع�شنا  ويرى 
التقليدية التي ي�شغلها غالبيـــة الب�شر وال يفــــرز  اإال اأعداًدا قليلة من الوظائف البديلة. ف�شركة مثل 
في�س بوك على �شبيل املثـــــال توظف عدًدا قلياًل من العاملني وذلك مقارنة ب�شركة عريقة مثل كوداك 
التي ا�شتهرت باإنتاج مواد واأدوات الت�شوير واالأفالم الفوتوغرافية, وذلك بالرغم من اأن القيمة ال�شوقية 

لفي�س بوك تزيد عدة مرات عن كوداك. 
وقد ر�شد الباحثون اأ�شحاب هذا الراأي اأنه للمرة االأوىل منذ االأزمة االقت�شادية التي انتابت العامل 
يف ثالثينيات القرن املا�شي, جند اأن اأكرث من ن�شف الدخل االإجمايل للواليات املتحدة االأمريكية يذهب 
اإىل 10% من املواطنني االأمريكيني االأعلى دخاًل, وذلك يف عام 2012, واأن ذلك ال يقت�شر على الواليات 

املتحدة, حيث تزيد هذه الفجوة مبعدل اأكرب يف كل من ال�شويد وفنلنده واأملانيا. 
وعلى اجلانب االآخر, ثمة من يرى اأنه ال توجد قاعدة اقت�شادية تقول اأنه �شيتم دائًما خلق وظائف 
اأن يكون  اأن هناك توازًنا بني النمو االقت�شادي وخلق الوظائف, فكل تقدم تقني من املمكن  اأو  جديدة, 
اأخرى, وحم�شلة ذلك قد تكون هي نق�س عدد  النا�س وذلك على ح�شاب جمموعات  ل�شالح جموعة من 
اأغلب  اأن  �شنجد  ال�شناعية,  الثورة  ما قبل  اإىل  نظرنا  واإذا  الق�شري.  املدى  ولكن على  املتاحة,  الوظائف 
االأمريكيني كانوا يعملون يف الزراعة, واالآن تبلغ ن�شبتهم حوايل 2%, ومل يحدث اأنهم اأ�شبحوا جميًعا بال 

عمل, بل مت اإعادة تاأهيلهم.
ف�شاًل عن ذلك, فالتقنيات الرقمية هي تقنيات مكملة لالإبداع الب�شري, ولي�شت بديلة عنه. وميكننا 
اأ�شبحوا  اأن كثرًيا من النا�س قد  اأن نرى كيف اأدى ظهور االإنرتنت اإىل خلق العديد من ال�شركات, وكيف 
من اأ�شحاب املاليني, وذلك من خالل قدراتهم االإبداعية خللق اأنواع جديدة من املنتجات واخلدمات التي 
ميكن تقدميها ب�شورة رقمية. وقد اأفرزت في�شبوك �شبعة اأ�شخا�س على االأقل تزيد ثروتهم على مليار 
دوالر. ولو �شافر اأحدنا عرب املا�شي القريب – اإىل ت�شعينيات القرن املا�شي على �شبيل املثال- �شيجد اأن 
وظيفة خبري يف �شبط حمركات البحث, اأو �شاحب قناة يوتيوبية هي من �شور اخليال العلمي بالن�شبة ملن 

عا�شوا يف هذه الفرتة.
واالآن ماذا نفعل؟

اأن  ميكننا  بل  حتمية,  لي�شت  اآثاره  فاإن  حتمًيا,  م�شاًرا  ميثل  التكنولوجي  التطور  كان  اإذا  اأنه  نح�شب 
نتحكم فيها بفاعلية من خالل التعليم. ويعترب التعليم عرب االإنرتنت هو احلل املالئم ل�شد الفجوة املهارية 
واكت�شاب  التعلم  فر�س  اإتاحة  خالل  من  خطاياه  عن  يكفر  اأن  اأراد  التكنولوجي  التطور  وكاأن  النا�شئة, 

املهارات امل�شتجدة با�شتخدام نف�س التكنولوجيا التي ق�شت على العديد من الوظائف.

اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي
ع�شو جمل�س ال�شورى

البطالة التكنولوجية
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أعضاء الشورى :

برامج وزارة الشؤون 

االجتماعية.. إغاثية

ال إنمائية!

ناقــ�س جمل�س ال�شــــورى خــــالل جل�شتــــه العاديــــة ال�شاد�شــــة 
والع�شرين التي عقدهــــا يوم الثالثــــاء املوافــق 1437/6/13هـ, 
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ تقرير جلنة ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة 
وال�شباب, ب�شاأن التقرير ال�شــــنوي لوزارة ال�شـــوؤون االجتماعية 
للعام املايل 1436/1435هـ الذي تـــاله رئي�س اللجنة الدكتورة 

حمدة العنزي.

اأحد  وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع للمناق�شة؛ راأى 

جوع،  من  ت�شمن  ول  تغني  ل  اإعانات  توزيع  على  تعمل  الوزارة  اأن  الأع�شاء 

اإيواًء للمحتاجني، وكاأن الوزارة تعمل على املحافظة على ا�شتمرارية  وتوفر 

حاجة الفقراء من خالل تقدمي برامج اإغاثة ل اإمنائية، م�شريًا اإىل اأن زيادة 

اأعداد امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي، موؤ�شر غري جيد، حيث الأ�شل اأن 

ت�شهم الوزارة يف تخفي�س اأعداد امل�شتفيدين ل اأن تفاخر بزيادتهم.

لي�شاعد نف�شه«  الوزارة ترفع �شعار »ن�شاعد املحتاج  اإن  الع�شو:  واأ�شاف 

من  متكنت  مبن  اإح�شائية  تقدم  مل  اأنها  اإل  �شنة،   )15( يقارب  ما  منذ 

حمتاجني  وغري  ومنتجني  م�شتقلني  ليكونوا  التقرير؛  �شنة  يف  م�شاعدتهم 

للوزارة.

واأبدى ع�شو اآخر قلقه من زيادة عدد امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي، 

القادر  لتقلي�س تلك الأعداد من خالل متكني  اإن ذلك يتطلب خطة  وقال: 

ا عن انتظار  على العمل باأن ي�شبح عن�شًرا منتًجا، ومن خالل التجارة عو�شً

معا�س ال�شمان يف نهاية كل �شهر؟.

وت�شاءل ع�شو اآخر عن اأ�شباب ارتفاع اأعداد امل�شتفيدين من فئة املعا�شات 

ال�شمانية من )660( األف حالة يف عام 1429/1427هـ اإىل اأكرث من )950( 

األف حالة يف عام التقرير، مو�شحًا اأنه عند احت�شاب متو�شط املبلغ امل�شتحق 

للحالة – ا�شتناًدا اإىل اإجمايل املبلغ املقدر بنحو )16،8( بليون ريـال – فاإن 

املتو�شط ي�شل اإىل )1،422( ريـاًل �شهرًيا، وهو ما يعادل ال�شتحقاق ال�شهري 

لثالثة اأفراد للحالة، مبعنى اأن عدد الأفراد امل�شتفيدين من املعا�شات ي�شل 

ال�شعوديني  ال�شكان  من   )%15( يعادل  ما  وهو  فرد،  ماليني   )3( نحو  اإىل 

الذين يقعون حتت خط الفقر.

عدد  اإجمايل  فاإن  الوزارة؛  تقرير  على  بناًء  اأنه  الأع�شاء  اأحد  واأ�شاف 

الن�شاء من اأعداد امل�شتفيدين من فئة املعا�شات ال�شمانية ي�شل اإىل حوايل 

)498( األف حالة، اأي ما يعادل )52%( من اإجمايل احلالت، م�شريًا على اأن 

ذلك يو�شح اأن ظاهرة الفقر ترتكز يف فئة الن�شاء من مطلقات، ومهجورات، 

بع�س  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية  وال�شلوكيات  العادات  بع�س  اأن  وراأى  واأرامل، 
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اجلوانب املتعلقة بالقيود النظامية قد اأ�شهمت يف تركز الفقر يف فئة الن�شاء، 

وحمدودية  الزواج،  بعد  التعليم  اإكمال  وعدم  للفتيات،  املبكر  الزواج  مثل: 

التعليم يف املجالت املهنية للن�شاء، وحمدودية الفر�س الوظيفية للن�شاء يف 

القطاعني العام واخلا�س.

فقر  حالة  اأنها  على  الظاهرة  هذه  اإىل  النظر  اإىل  الوزارة  الع�شو  ودعا 

يجب اقتالعها من جذورها، وتبنى برنامج توعوي ملعاجلة ترّكز حالة الفقر 

يف الن�شاء، واأن تتعاون مع اجلهات ذات العالقة مثل وزارة التعليم، ووزارة 

العمل، ووزارة اخلدمة املدنية، بفتح املجال للفتيات يف التخ�ش�شات املهنية 

والهند�شية التي يتطلبها �شوق العمل، وزيادة فر�س العمل لهن يف القطاعني 

العام واخلا�س. 

ودعا الع�شو الوزارات، وال�شناديق، والبنوك املحلية، ومنظمات املجتمع 

املدين اإىل الإ�شهام يف ذلك، وال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى يف دعم 

املن�شاآت ال�شغرية.

وطالب اآخر باأن يتحول عمل ال�شمان الجتماعي اإىل عمل ذاتي التمويل 

من خالل متكني ذوي الدخول املنخف�شة، اأو املنعدمة اإىل تكوين موؤ�ش�شات 

�شغرية تدر عليهم الدخل.

باأن تتحول من العمل الجتماعي الرعوي  الوزارة  اآخر  كما طالب ع�شو 

اإىل العمل الجتماعي التنموي، وهذه هي الطريقة ال�شحيحة التي يجب اأن 

ت�شري عليها الوزارة. وقال : اإن التحدي القادم هو حتول الوزارة من العمل 

قطاًعا  القطاع  هذه  الوزارة  جتعل  اأن  وكيفية  الربحي،  العمل  اإىل  التنموي 

ا. ربحينَّ

واقرتح اأحد الأع�شاء اأن ت�شعى وزارة ال�شوؤون الجتماعية اإىل التفاق مع 

اجلهات احلكومية، وال�شركات، واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ملنح املحتاجني ق�شائم 

هذه  اأن  مو�شحًا  احلياتية،  واخلدمات  ال�شتهالكية،  لل�شلع  خمف�شة  �شراء 

الق�شائم اأنفع لهم من دراهم معدودة ل تعدو كونها فتاًتا يف مقابل تكاليف 

احلياة ال�شعبة، وبالتايل؛ ي�شطرون اإىل طلب امل�شاعدة امل�شتمرة يف كل حني.

اأن  ل�شيما  والتعليم،  الرتبية  جانب  اأهملت  الوزارة  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

من اأهم اأ�شباب الفقر هو �شعف التعليم. م�شيفًا اأن الفقراء لي�شوا اأغبياء، 

اإىل  وت�شطرهم  تركيزهم،  ت�شتت  املحيطة  والبيئة  املعي�شية  ظروفهم  ولكن 

عدم جعل هذا اجلانب من اأولوياتهم.

وزاد الع�شو اأن التقرير مل ي�شر اإىل اأية برامج اأو م�شروعات متقدمة تعنى 

برفع امل�شتوى التعليمي لالأطفال املحتاجني، داعيًا اإىل اإيجاد برنامج تربوي 

وتعليمي مكثف ي�شتهدف رفع امل�شتوى الرتبوي والتعليمي لأطفال هذه الفئة 

مبا ي�شاعدهم يف دخول تخ�ش�شات جامعية نوعية ت�شمن لهم ولأ�شرهم - 

باإذن اهلل- حياة كرمية منتجة نافعة لهذا الوطن واأهله.

وا�شتغرب اأحد الأع�شاء غياب التوزيع اجلغرايف لأماكن اخلدمات التي 

تقدمها الوزارة، عن التقرير، م�شرًيا اأن التقرير ُذكر اأن عدد دور التوجيه 

موؤ�ش�شات،  �شبع  الفتيات  رعاية  موؤ�ش�شات  وعدد  دور،  خم�س  الجتماعي 

يف  اأماكنها  حتديد  دون  عددها  ذكر  التي  واملبادرات  الربامج  من  وغريها 

الريا�س  يف  توجد  املراكز  هذه  بع�س  اأن  عن  ف�شاًل  اململكة،  ومدن  مناطق 

فقط.

املنزلية  الرعاية  وبرنامج  امل�شلولني،  الأطفال  رعاية  موؤ�ش�شة  مثل: 

1424هـ، )اأي قبل ثالثة ع�شر عاًما(،  للمعوقني وامل�شنني الذي انطلق عام 

ول يوجد �شواه يف مناطق اململكة، مطالبًا الوزارة مب�شاعفة جهودها بحيث 

ت�شمل اخلدمات جميع الفئات امل�شتهدفة يف خمتلف مناطق اململكة، فهناك 

كثري من اخلدمات ال�شرورية التي قد ل ت�شل اإىل بع�س املحتاجني.

التحول من العمل الرعوي إلى
العمل االجتماعي التنموي

اقتراح بتقديم قسائم تخفيضات
مواد استهالكية لمستفيدي

الضمان االجتماعي



مداوالت القبة

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م30

التوجيه  دور  من  املزيد  وافتتاح  اإن�شاء  يف  التو�شع  اأهمية  على  م�شدًدا 

الجتماعي، ودور املالحظة الجتماعية، ورعاية الأطفال املعوقني، وغريها 

يف جميع مناطق اململكة املختلفة.

ولفت اأحد الأع�شاء النظر اإىل انت�شار ظواهر مل تكن موجودة يف جمتمعنا 

التدخني بني الأطفال، وغريها  وانت�شار  �شري، 
ُ
الأ الوالدين، والعنف  كعقوق 

من الظواهر البعيدة عن ديننا وقيمنا، واأخالقنا، والتي تزداد ن�شبتها عاًما 

بعد عام، بالإ�شافة اإىل ارتفاع ن�شبة الطالق والعنو�شة، م�شريًا اإىل اأن اأ�شباب 

والرعاية  ومتا�شكها،  ا�شتقرارها  ومدى  الأ�شرة،  ببناء  تتعلق  الظواهر  تلك 

ال�شوؤون الجتماعية  ال�شياق وزارة  الأ�شرة. وطالب يف ذات  والتوجيه داخل 

بو�شفها اجلهة املناط بها هذا الدور بتفعيل دور ووحدات ومراكز الإر�شاد 

الأ�شري لعالج امل�شاكل الأ�شرية يف مهدها. 

للدرا�شات  الوطني  املركز  واخت�شا�شات  مهام  من  اأن  اإىل  اآخر  واأ�شار 

والبحوث الجتماعية ح�شب ما ورد يف املادة “الثالثة” من تنظيمه: “ر�شد 

ال�شعودي  املجتمع  ت�شغل  التي  الجتماعية  وامل�شكالت  والظواهر  الق�شايا 

الظواهر  بدرا�شة هذه  املركز  لها”، مطالبًا  اإىل حلول  والتو�شل  ودرا�شتها، 

ملعاجلتها قبل تفاقمها حتى ل توؤدي اإىل خ�شائر اجتماعية واقت�شادية نتيجة 

انت�شار النحرافات ال�شلوكية والفكرية.

واأفاد الع�شو اأن ارتفاع ن�شب بع�س هذه الظواهر اأدى اإىل انت�شار مكاتب 

ال�شت�شارات الأ�شرية يف جو من الفو�شى، وغياب الرقابة، وهبوط م�شتوى 

ال�شهادات  ذوي  الأ�شريني  امل�شت�شارين  بع�س  وجود  نتيجة  ال�شت�شارات 

ب�شبب  املواطن  وا�شتنزاف  الربح  اإىل  املكاتب  هذه  بع�س  و�شعي  الوهمية، 

�شعف الرقابة على تلك املراكز.

باإ�شدار  الر�شمية املخولة  ال�شوؤون الجتماعية هي اجلهة  اإن وزارة  ومبا 

تكثيف  اإىل  الوزارة  الع�شو  دعا  الأ�شرية،  ال�شت�شارات  مزاولة  تراخي�س 

لديها خلل  التي  املراكز  واإيقاف  ومعاقبة  املراكز،  تلك  مراقبة  جهودها يف 

اأو خمالفة.

ولحظ اآخر ق�شوًرا من قبل الوزارة يف تدريب من�شوبيها الإداريني مقارنة 

باملهنيني، م�شرًيا اإىل ما ت�شمنه التقرير من تدريب )2500( موظٍف مهنيًّ 

 )500( مبعدل  املا�شية،  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  العامة  الإدارة  معهد  يف 

 )%4( بن�شبة  اإدارًيا  موظًفا   )20( تدريب  جانب  اإىل  ال�شنة،  يف  موظف 

الن�شبة �شئيلة مقارنة مبا حتقق  من امل�شتهدف يف �شنة التقرير؛ وعد هذه 

للموظفني الإداريني.

واأ�شار ع�شو اآخر اإىل تفوق املباين امل�شتاأجرة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية 

وقطاعاتها املختلفة، على املباين احلكومية، حيث يفيد تقريرها باأن )158( 

مبنًى م�شتاأجًرا من بني  )299( فرًعا موزعة على مناطق اململكة،  واأبدى 

ا�شتغرابه لعدم اإي�شاح الوزارة يف تقريرها للمباين التي تنفذها حالًيا.

الالتي  الفتيات  على  املرتتب  النف�شي  الأثر  عن  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 

يبقني يف دور احل�شانة يف حال عدم وجود اإدارة تربية يف املنطقة، وكيف يتم 

التاأكد من ح�شول الأيتام على الرعاية التامة من قبل اجلمعيات اخلريية؟.

تزايد أعداد المتسولين ال يوحي
بوجود إدارة لمكافحة التسول
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ولفت اآخر النظر اإىل ظاهرة الت�شول يف امل�شاجد، وعند اإ�شارات املرور، 

وقال: اإن ما ن�شاهده يوميًّا يف امل�شاجد واأمام اإ�شارات املرور ل يوحي بوجود 

اإدارة ملكافحة الت�شول، حيث نرى ت�شوًل منظًما، دون ح�شيب اأو رقيب.

الذي  بالريا�س  اخلادمات  �شوؤون  رعاية  مراكز  اإىل  اآخر  ع�شو  وتطرق 

يف  العمل  لتطوير  اخلطوات  عن  مت�شائاًل  الهاربات،  اخلادمات  ي�شتقبل 

اأو  العمل  اأ�شحاب  من  �شواء  املخالفني  على  عقوبات  تو�شع  كاأن  املراكز، 

الهاربني.

اإىل  يحتاجون  الذين  الأطفال  من  كبري  عدد  هناك  اأن  اآخر  ع�شو  وزاد 

اأن هذا  التمييز، مبيًنا  اإىل �شن  الولدة  الأولية من �شن  احل�شانة والرعاية 

اجلانب من الرعاية َن�شوي؛ لأن الطفل يف هذه املرحلة يحتاج اإىل �شيء من 

احلنان. 

ال�شروط لرعاية  باإن�شاء دور للح�شانة مكتملة  الوزارة  باأن تقوم  وطالب 

الأطفال يف جميع مناطق اململكة بالوظائف املتخ�ش�شة للحا�شنات والأمهات 

البديالت لهوؤلء الأطفال الذين قد يحتاجون لرعاية ب�شبب التفكك الأ�شري، 

اأو فقد الوالدين، اأو �شقوط الولية.

الأع�شاء  اأحد  ل  حمنَّ املجتمع  يف  �شري 
ُ
الأ العنف  ظاهرة  زيادة  وب�شاأن 

الوزارة م�شوؤولية عالج هذه الظاهرة، م�شيفًا اإنها م�شوؤولية تنبع من املادة 

“تتخذ  “اخلام�شة ع�شرة” من نظام احلماية من الإيذاء التي تن�س على: 
املنا�شبة للحماية  الوقائية  التدابري  العالقة جميع  الوزارة مع اجلهات ذات 

من الإيذاء”. 

وطالب وزارة ال�شوؤون الجتماعية بتوفري معلومات اإح�شائية موثقة عن 

اإىل احلد من  التي تهدف  التوعية والتثقيف  الإيذاء، وتعزيز برامج  حالت 

الإيذاء، وتوعية اأفراد املجتمع بحقوقهم ال�شرعية والنظامية، ودعم اإجراء 

البحوث العلمية والدرا�شات املتخ�ش�شة املتعلقة بالإيذاء.

واعترب ع�شو اآخر اأن الوزارة ما زالت تعاين من م�شكلتها الأزلية، وهي 

ال�شت�شهاد  ويكفي  الب�شرية،  املوارد  تنمية  جمال  يف  الروؤية  و�شوح  عدم 

املبتعثني  تخ�ش�شات  طبيعة  التقرير  يبني  مل  اإذ  البتعاث،  مبو�شوع  هنا 

واملبتعثات. والدرجة العلمية لالبتعاث هل هي للح�شول على البكالوريو�س اأو 

املاج�شتري، كما ل يوجد مبتعثون اأو مبتعثات للح�شول على درجة الدكتوراه، 

اأن الوزارة ما زالت تبتعث لدرا�شة امل�شطلحات الجتماعية يف  اإ�شافة اإىل 

اللغة الإجنليزية.

ريـال  مليون   )13( هو  والتدريب  لالبتعاث  املخ�ش�س  البند  اأن  ولحظ 

فقط ل غري.

وبخ�شو�س وكالة ال�شمان الجتماعي قال اأحد الأع�شاء اإنها يف حقيقتها 

اأ�شبه ما تكون ب�شندوق لل�شمان الجتماعي يقدم املعونات للفئات امل�شتحقة 

يراأ�س  الجتماعية  ال�شوؤون  وزير  معايل  اأن  م�شيفًا  املتبعة،  املعايري  ح�شب 

جمل�س البنك ال�شعودي للت�شليف والدخار،

وزارة  خدمات  ت�شملها  املجتمع  من  فئات  خلدمة  يعمل  مايل  بنك  وهو 

ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  ا  اأي�شً يراأ�س  معاليه  اأن  كما  الجتماعية،  ال�شوؤون 

اخلريي الجتماعي. 

النظر  تعيد  باأن  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مداخلته  يف  الع�شو  وطالب 

اخلريي  ال�شندوق  ويف  الت�شليف،  بنك  ويف  الجتماعي  ال�شمان  وكالة  يف 

الجتماعي لإن�شاء موؤ�ش�شة موحدة تعمل خلدمة هذه الفئات، ويكون العمل 

من�شًقا ووا�شًحا.

اإىل  الجتماعي  ال�شمان  وكالة  من  التنموية  الربامج  �شلخ  اآخر  واقرتح 

وكالة التنمية الجتماعية، م�شريًا اإىل اأن وكالة ال�شمان الجتماعي حاولت 

اأن ت�شغل نف�شها بربامج تنموية اجتماعية،

الجتماعية،  التنمية  وكالة  حتت  تن�شوي  اأن  الربامج  هذه  �شالح  فمن 

لتجنب التكرار والزدواجية يف العمل. 
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ل. م. ناصر بن غازي العتيبي
رئيــس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

مؤسسة الخطوط

الحديدية .. خارج المسار!

ناق�س جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل جل�شتــــه العاديــــة الثامنــــة 
والع�شــــرين, التي عقدها يوم االثنــــني املوافــــق 1437/6/19هـ, 
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شــــيخ, تقرير جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية 
املعلومات, ب�شـاأن التقرير ال�شنــــوي للموؤ�ش�شــــة العامــــة للخطوط 
احلديدية للعام املايل 1436/1435هـ, الذي تاله رئي�س اللجنة 

اللواء املهند�س نا�شر بن غازي العتيبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة، وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع للمناق�شة، راأى اأحد 

الإر�شادي  الدليل  مع  اللجنة  تو�شيات  تتالءم  اأن  املنا�شب  اأنه من  الأع�شاء 

للو�شول ال�شامل يف و�شائط النقل الربية، بحيث يكون ن�س التو�شية: »تطبيق 

برنامج الو�شول ال�شامل للبيئة العمرانية، والو�شول ال�شامل لو�شائط النقل 

الربية لت�شهيل حركة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة و�شمان �شالمتهم«.

واأو�شح ع�شو اآخر اأن مفهوم النقل لل�شكك احلديدية هو ثقافة، واقت�شاد، 

ويدعم الن�شاط التجاري، وي�شجع ال�شياحة، ويخفف معاناة النا�س، م�شريًا 

ا�شرتاتيجًيا  ُبعًدا  اأن هناك  املوؤ�ش�شة، كما  روؤية  اأن ذلك غري وا�شح يف  اإىل 

ذات  يف  م�شيفًا  ذلك،  وغري  الإغاثة  واأعمال  القوات،  نقل  خالل  من  اأمنًيا 

ال�شياق اأنه اإذا مل ت�شتطع املوؤ�ش�شة اأن تقوم بواجبها؛ فال بد من دعوة معايل 

وزير النقل رئي�س جمل�س الإدارة لالإجابة على هذه الت�شاوؤلت.

وانتقد اأحد الأع�شاء خلو التقرير من موؤ�شرات قيا�س الأداء، والتي من 

يف  ق�شور  هناك  اأن  م�شيفًا  اخلدمة،  تقدمي  من  امل�شتخدمني  ر�شا  اأهمها 

حتقيق ما هو م�شتهدف يف جداول نقل الركاب كما اأن هناك خلل يف و�شع 

ال�شنة  اأعلى مما ُحقق يف  اأهداف  الأهداف، ولي�س هناك طموح يف حتقيق 

التي قبلها.

وراأى اآخر اأن املوؤ�ش�شة اأخذت وقًتا طوياًل يف اإجناز امل�شروعات، كما اأن 

م�شروع قطار )الريا�س - الدمام( وبعد تنفيذه ليزال ي�شري ب�شرعة بطيئة 

لدرجة عدم جذبه للركاب، م�شريًا اإىل اأن هناك خلل وتكلفة عالية يف ت�شغيل 

هذا القطار.

ولحظ الع�شو اإن املوؤ�ش�شة ذكرت يف تقريرها الإيرادات بينما مل تذكر  

يف  زيادة  هناك  اأن  اإىل  النظر  لفتًا  اجلانبني،  بني  للمقارنة  امل�شروفات 

الأرقام، ولبد من درا�شة جدوى لهذه امل�شروعات، وال�شتفادة من احلاويات 

 – )الريا�س  طريق  يف  ال�شاحنات  من  بدًل  الركاب،  نقل  تكلفة  من  الأقل 

الدمام( ال�شريع.

وت�شاءل اأحد الأع�شاء عن تكلفة قطار دول جمل�س التعاون، وهل هو قطار 

كهربائي اأم بالديزل؟ وهل هو مربح للمملكة؟ وماهي خارطة هذا القطار؟ 

وكم �شيحمل من الركاب؟.

المؤسسة بال طموح.. وأخذت وقًتا 
طويًلا في إنجاز مشروعاتها
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املقدمة،  اخلدمة  جودة  معايري  يذكر  مل  التقرير  اأن  اآخر  ع�شو  ولحظ 

اأو  موؤ�شرات  اأي  توجد  ول  املقدمة،  اخلدمة  من  اأكرب  كانت  التوقعات  حيث 

احلاويات،  نقل  يف  املوؤ�ش�شة  جناح  اإىل  م�شرًيا  امل�شافرين،  لر�شى  درا�شات 

خططها  املوؤ�ش�شة  تراجع  اأن  اأهمية  وراأى  الركاب،  نقل  يف  اأخفقت  فيما 

وبياناتها، واأن تزود املجل�س ببيانات حقيقية ميكن من خاللها تقدمي الروؤى.

الهيئة،  لهذه  احلديدية  ال�شكك  مرجعية  توحيد  منا�شبة  اآخر  راأى  كما 

م�شيفًا اأن م�شروعات ال�شكك احلديدية تتوزع بني اأكرث من جهة، بينما تدعو 

احلاجة اإىل توحيد هذه اجلهود.

اإىل  حتتاج  احلرمني  قطار  م�شروع  يف  ال�شالمة  عوامل  اأن  الع�شو  وزاد 

جانبي  على  �شياج  ُنفذ  حيث  امل�شار؛  حجز  يخ�س  فيما  وذلك  نظر،  اإعادة 

امل�شروع، مقرتحًا ا�شتبدال ال�شياج بحواجز ُخرا�شانية يو�شع عليها ال�شياج، 

بحيث يكون ارتفاع احلاجز )مرًتا واحًدا( ح�شب موا�شفات وزارة النقل.

وذهب اأحد الأعـــ�شاء اإىل عـــدم التفــــاوؤل بتطــــور عـــمل املوؤ�ش�شـــة العامة 

للخطوط احلديدية، م�شرًيا اإىل اأنها مل تقم بدورها خــــالل )60( عاًما، ومل 

تخدم قطاع النقل الربي من خالل ال�شكك احلديدية كما هو ماأمول منها.

وتقنية  والت�شالت  النـــقل  جلنـــة  ذكرتــــه  ما  اإىل  النظر  الع�شو  ولفت 

القطارات؛  اأحدث  من  اأ�شطوًل  متتلك  املوؤ�ش�شة  باأن  تقريرها  يف  املعلومات 

وال�شودان،  م�شر،  يف  القطارات  عدد  مع  ذلك  مبقارنة  اللجنة  وطالب 

وغريها. 

واأ�شار اإىل تاأجيل تاريخ ت�شليم م�شروع قطار احلرمني ال�شريفني من عام 

)2012م( اإىل عام )2015م( ومل ُي�شلنَّم حتى الآن، كما اأن املوؤ�ش�شة مل ت�شر 

يف تقريرها اإىل اأ�شباب التاأجيل. كما مت متديد العقود دون تربير ذلك، و مع 

ذلك مل تنته بح�شب التعديل اجلديد.

من  “الثانية”  املرحلة  بخ�شو�س  التقرير  ت�شمنه  ما  اإن  الع�شو:  وقال 

تتجاوز  ل  الإجناز  ون�شبة  مفهوم،  غري  احلديدي؛  اخلط  اأعمال  م�شروع 

)22%( خالل ثالث �شنوات. اأما م�شروع قطار دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ 

ل. فال يوجد تفا�شيل حمدثة عنه، وقد �شمعنا اأن هذا امل�شروع ُمعطنَّ

اخلطة  تنفيذ  مدة  يف  التناق�س  اإىل  النظر  مداخلته  يف  الع�شو  ولفت 

اللجنة  الرغم من ح�شول  ال�شكك احلديدية، فعلى  ال�شرتاتيجية خلطوط 

اإىل  للخطة  املدة  بتقدمي  ال�شابقة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  من  وعد  على  املخت�شة 

اإىل عام  النتظار  اإ�شراًرا على  التقرير  اأننا جند يف هذا  اإّل  2030م؛  عام 

)2040م(.

عوامل السالمة في مشروع قطار 
الحرمين تحتاج إلى إعادة نظر
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الشورى يدعو

رعاية الشباب إلى مراجعة 

أنظمتها ولوائحها

دعـــا جملـ�س ال�شـــورى الرئـــا�شـة العـــامـــة لرعايـــة ال�شــبـــاب 
اإىل مراجعـــة اأنظمتـــها ولوائحـــها والعـــمل على تطـــويرها مبـــا 
يواكب امل�شتجـــدات يف جمـــايل ال�شبـــاب والريا�شـــة وتطلعـــات 
القيـــادة واملجتمع, و معـــاجلـــة التعـــرث يف تنفـــيـــذ م�شروعاتها 
االإن�شائية وتطوير اأ�شاليـــب متابعـــة تنفيذ براجمها مبا يـــوؤدي 
اإىل اإجنازها يف وقتها املحـــدد, وت�شمني تقريرها ال�شنوي القادم 

خطتها التطويرية لكافة براجمها ون�شاطاتها.

جــــاء ذلك يف قرار اأ�شـــــدر جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل جل�شته 
العادية الثامنة والع�شرين, التي عقدهــــــا يوم االثــــنني املوافــق 
1437/6/19هـ, برئا�شة معــايل رئي�س املجــل�س ال�شيــخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.

كما دعا املجل�س الرئا�شة اإىل العــمل على دعم اللجنة االأوملبية 
وحمايــة ا�شتقــاللها الفنــي واملــايل, وتطوير نــظامها االأ�شــا�شي, 
واالهتمام بالربامج واالأن�شــطة الثقافيــة واالجتماعية املوجهة 
لل�شباب والفتيات توازنًا مع اهتمامها بالربامج الريا�شية, وزيادة 

املخ�ش�شات املالية لهذه الربامج.
وطــالب املجلــ�س بتكــليف الرئا�شــة باالإ�شــراف عــلى االأنــدية 
واملراكز الريا�شية التجارية, والعمل على تطويرها حتت الئحة 

موحدة يتم العمل مبوجبها. 
كما طــالب املجلــ�س يف قــراره الرئا�شــة وبالتعــاون مع وزارة 
التعليم باالهتــمام بال�شباب غري ال�شعوديني املقيمني يف اململكة, 
وبالذات طــالب املنــح الدرا�شيــة يف اجلــامعات ال�شعــودية لعــمل 
برامج تربطهم بهذه البالد ليكونوا �شفراء جيدين بعد رجوعهم 

لبلدانهم.
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مساواة الالعبين من ذوي االحتياجات 
الخاصة بزمالئهم العبي منتخب كرة 

القدم من حيث المكافآت

وقرر املجل�س مطالبــة الرئا�شــة بتوفيــر الدعــم املادي الكايف 
لالأندية الريا�شية لذوي االحتياجات اخلا�شة لتمكينها من تاأمني 
امل�شتلزمــات املكانيــة والتجهيزيــة والب�شــرية الالزمــة, وم�شاواة 
العبي كرة القدم من ذوي االحتياجات اخلا�شة بزمالئهم العبي 

كرة القدم من حيث املكافاآت واجلوائز.

وكان جمل�س ال�شورى قد ا�شتــمع لوجــهة نظــر جلنــة ال�شوؤون 
االجتــماعيــة واالأ�شــرة وال�شــباب, ب�شــاأن ملحــوظات االأعــ�شاء 
واآرائهم جتــاه التقــرير ال�شنوي للرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب 
للعام املايل 1436/1435هـ, التي تلــتها رئيــ�س اللجنة الدكتورة 
اإلــيه بعــ�س االأع�شاء  اأ�شــار  اأن ما  اأو�شحت  حمدة العنزي حيث 
اأو  اإىل وزارة  الرئا�شــة  ب�شــاأن حتويل  التقــرير  اأثــناء مناق�شــة 
هيئــة, فاللجنة ترى اأن الهيــئة هي اأن�شب للرئا�شة من اأن تكون 
وزارة لوجود جمل�س اإدارة يتكون من عدد من اجلهات احلكومية 
واملخت�شــني, اإ�شافـــة اإىل مرونــة يف نظــامها االإداري واملــايل مما 
نــها مــن ا�شتقــطاب الكــفاءات املتخ�شــ�شة, واإقامــة املنا�شط  ميكِّ

ال�شبابية والريا�شية ب�شهولة وي�شر.

وفيما يتعلق بال�شتف�شار عن اجلدوى من حتويل الرئا�شة اإىل هيئة، قالت 

الرئا�شة  به  تقوم  الذي  الدور  اأهمية  يحدد  التحويل  هذا  اإن  اللجنة:  رئي�س 

العامة لرعاية ال�شباب، حيث اإنها تتوىل رعاية قطاع مهم يهتم باأكرب واأهم 

�شريحة من اأبناء الوطن وهم فئة ال�شباب.

كما اأن الرئا�شة تتوىل اإدارة قطاع الريا�شة والذي مُتثل فئة ال�شباب فيه 

الن�شبة العظمى، اإ�شافة اإىل اأن هذا القطاع ي�شرف على جمموعة كبرية من 

املرافق العامة من مدن ومالعب و�شالت ريا�شية وبيوت �شباب.

واأ�شافت: ومن ناحية اأخرى فاإن من اإيجابيات حتويل الرئا�شة اإىل هيئة 

الإيرادات املالية لهذا القطاع واملتمثلة يف حقوق بيع �شعار دوري املحرتفني، 

اإيراداتها وقابليتها  وحقوق الدعاية والإعالن وغريها، والتي تت�شم بارتفاع 

ال�شباب  اأن ذلك يعود على قطاع  للزيادة عامًا بعد عام، ومما ل �شك فيه 

والريا�شة بالتو�شع يف بناء املرافق الريا�شية وال�شبابية.

حتوله  حال  يف  القطاع،  هذا  منها  ي�شتفيد  �شوف  التي  املرونة  وكذلك 

اإىل هيئة، اأو موؤ�ش�شة عامة، واملتمثلة يف ال�شتقالل املايل والإداري، ووجود 

جمل�س اإدارة يتمتع ب�شالحيات وا�شعة يف اتخاذ القرار.

ومن اإيجابيات التحويل حت�شني الو�شع الوظيفي للعاملني يف هذا اجلهاز 

من خالل ا�شتحداث كادر وظيفي منا�شب لهم، وح�شولهم على تاأمني طبي 

لهم ولعائالتهم، وغري ذلك من املميزات التي يتمتع بها العاملون يف الهيئات 

العامة.

قالت  املحافظات  يف  الرئا�شة  مكاتب  فتح  يف  بالتو�شع  املطالبة  وب�شاأن 

اأنه  اأفادت  ال�شباب  لرعاية  العامة  الرئا�شة  اإن  العنزي:  حمدة  الدكتور 

يوجد لديها خطة مرحلية تعتمد على عدة معايري، منها: الكثافة ال�شكانية 

الأندية  وعدد  عليه،  ُي�شرف  الذي  واملكتب  النادي  بني  وامل�شافة  للمحافظة، 

يف املحافظة، اإ�شافة اإىل اأن التقنية �شهلت التوا�شل والإ�شراف املبا�شر على 

منا�شط الرئا�شة وفروعها.

ت�شمن  والت�شريعات  الأنظمة  من  كثرًيا  اأن  العنزي  الدكتورة  واأو�شحت 

امل�شاواة بني الريا�شيني من ذوي الإعاقات، والأ�شحاء منهم، لكن يبدو اأن 

عن  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  الريا�شة  احتادات  ميزانية  يف  الختالف 

ميزانية احتاد الريا�شات العادية هو مربط الفر�س يف هذا املو�شوع.

 د.حمدة العنزي: الهيئة أنسب للرئاسة 
من أن تكون وزارة بال مرونة
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د. أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

الشورى يطالب

دارة الملك عبدالعزيز 

باالنفتاح على الجهود 

البحثية األهلية

طالب جمل�س ال�شـــورى دارة امللك عبـــدالعزيز باالنـــفتاح على 
اجلهود البحثية التي ت�شطلع بها املوؤ�شــ�شات االأهلـــية مـــن حيـــث 
متويل م�شروعات علمية وبحثية م�شتـــركة حتــت اإ�شراف الدارة, 
واإبرام �شراكات مع جهات اأخرى مماثلة لها, تتـــفق معها يف املهام, 

واالأهداف, والروؤى.

كما طالب املجل�س يف قراره دارة امللك عبدالعزيز برفع قيمة 
جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب اإىل مبلـــغ اأعلى للكـــتاب الفـــائز 
ا عن  تتنا�شب مع اأهمية ومكانــة من تنـــ�شب اإليه اجلـــائزة عـــو�شً

مئة األف ريـال.

جاء ذلك يف القرار الذي اأ�شدره جمل�س ال�شورى خالل جل�شته 
العادية التا�شعة والع�شرين التي عقدها يـــوم الثـــالثاء املوافــــق 
1437/6/20هـ, برئا�شـــة معـــايل رئيـــ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.

واأكد املجلـــ�س على قـــراره ال�شـــابـــق ونـ�شـه:« دعم دارة امللك 
عبـدالعزيـــز باعتمـــاد املبالـــغ الالزمـــة التي متكنـــها من اإكـــمال 

م�شروعاتها, واأن�شطتها يف املجاالت املختلفة«.
وكـــان املجـــل�س قـــد ا�شـــتمع لوجهـــة نظـــر جلنـــة الثـــقافـــة 
واالإعـــالم وال�شياحة واالأثـــــار جتـــاه ما اأبـــداه اأع�شـــاء املجــل�س 

مـــن اأراء وملحـــوظات ومقرتحـــات اأثنـــاء مناق�شـــة تقـــريـــرها 
وتو�شياتها يف جل�شة ما�شية, تالها رئي�س اللجنة الدكــتور اأحمد 
الزيلعي الذي اأو�شـــح اأن الدارة بـــذلت جهدهـــا يف �شبيل توفري 
االإعـــالن  وتـــم  خمتـــلفـــة,  للغـــات  الرتجمـــة  وظائف  من  عدد 
عنـــها, ولكـــن لالأ�شــف مل يكن هنـــاك متقـــدمون مب�شـــتوى تلك 
الوظائف, وبخا�شة يف اللغة العثمانيـــة, وقد ن�شـــقت الدارة مع 
وزارة اخلدمة املدنيـــة, ومت تعيني ثالثة مرتجـــمني من اللغـــة 

االإجنلـــيزية مع بدايـــة ميزانية عام 2015م.

مركز  ينها  املراكز  من  عدد  يتبعه  مركٌز  الدارة  اأن  اللجنة  رئي�س  وبني 

تاريخ مكة املكرمة، ومركز درا�شات املدينة املنورة، ومركز درا�شات البحر 

ومركز  ال�شرقية،  باملنطقة  العربي  اخلليج  درا�شات  ومركز  بجدة،  الأحمر 

درا�شات الطائف، م�شيفًا اأن القادم اأكرث.

رفع قيمة جائزة الملك
عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى

من مئة ألف ريال
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واأ�شار الدكتور الزيلعي اإىل اأن دارة امللك عبدالعــزيز قد ا�شتـــفادت كثريًا 

من التفاقيات التي وقعتها مع عـــدد من الأر�شـــيفات واملــــراكز العلمـــية يف 

خمتلف الدول، مبيًنا اأن العائد العلمي والبحثي يف تلك التفاقـــيات يخــــتلف 

ح�شب جتاوب اجلهة الأخـــرى مــــع الــــدارة، وقد نتج عن تــــلك التفاقيات 

العديد من الإ�شــــدارات املتنوعــــة، وعــــقد الــندوات واملــــوؤمترات امل�شرتكة، 

وت�شوير الوثائق، والزيارات املتبادلة. 

وقال الدكتور الزيلعي: اإن اللجنة ل تتفق مع مقرتح تقلي�س امل�شروعات 

البحثية، بل تنادي بالتو�شع وزيادة تن�شــــيط حركة البحث العلمي يف بالدنا، 

�شواًء يف الدارة اأو غريها، موؤكدًا اأن الــــدارة �شعــــت جاهدة يف �شبيل اإيجاد 

وقف مايل لهــــذه املراكــــز، وهي تديــــن بال�شكر والمتــــنان ملجل�س ال�شورى 

الذي دعمها بعدة قرارات �شابقة؛ اإّل اأنه مل يتحقق �شيء من ذلك، ول زالت 

حماولت الدارة قائمة، وم�شاعيها حثيثة بهذا اخل�شو�س.

واأفاد رئي�س اللجنة اأن مكتـبة الدارة بجميع حمتوياتها من كتب، ومراجع، 

ودوريات متاحٌة للجميــــع على بوابــــة البحــــث اخلا�شــــة باملكتبة على ال�شبكة 

الداخلية للدارة.

 وميكن للمرتــــادات من الن�شــــاء عند زيارتهن ملركز الباحثات الطالع 

على هذه املحتويات من خالل هذه البــــوابة التي تــــرتبط ارتــــباطًا مبا�شرًا 

باملكتبة الرقمية، فيمكن لهن القراءة والت�شوير من املكتــــبة مبا�شـــرة، حيث 

يتم التعامل مع طلب الباحثات ب�شكل �شريع وحلظي؛ مــــوؤكدًا يف هذا ال�شياق 

اأن تخ�شي�س اأيام حمددة للن�شاء لزيارة املكتبة غيــــر جمــــٍد مع وجود مركز 

الباحثات املتاح لهن طوال اأيام الأ�شبوع.

وختــــم رئيــــ�س اللجنة وجهة نظرها بالقول: اإن مركز امللك عبدالعزيز 

التاريخــــي كــــتلة عمرانيــــة كبــــرى، ت�شــــم املتحــــف الوطـــني، وهيئة الآثار، 

والدارة، و�شواها، وقد خ�ش�شت الدارة قاعة متقــــدمة تعــــر�س من خاللها 

مناذج َمْتَحِفينَّة، وِقطعًا متنوعة من ماأثورات امللك عبدالعزيز، يــــزورها على 

مدار العام وفود ر�شمية عديدة، اإ�شافــــة اإىل جمموعات كبرية من الطالب 

والطالبات من خمتلف املدار�س.

د.الزيلعي: تخصيص أيام
محددة للنساء غير مجٍد مع

وجود مركز الباحثات
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البيروقراطية تقيد 

المؤسسة العامة

لتحلية المياه المالحة!!! 

ت�شاءل عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى عن اأ�شباب عدم توطني 
التقنية يف جمال حتلية املياه.

وقالوا: اإن للمملكة اأربعني عاًما يف جمال حتلية املياه, اإال اأننا 
مل نتجه اإىل ال�شناعة ومل نتجه اإىل الطاقة ال�شم�شية, وطاقة 

الرياح, والطاقات املنتجة.
جاء ذلك خـــالل مناق�شة املجل�س يف جل�شته العادية اخلام�شة 
والع�شرين التي عقــدها يوم االثـــنني املـــــوافق 1437/6/12هـ 
برئا�شة معـــايل رئي�س املجــل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, تقريـــر جلنـــة امليــــاه والزراعــة والبيئة, 
ب�شاأن التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شــة العامـــة لتحليـــة امليـــاه املاحلة 
للعام املايل 1436/1435هـ الـــذي تـــاله رئيـــ�س اللجـنة الدكتور 

علي الطخي�س,

فقد طالب اأحد الأعـــ�شاء بعــــد عر�س تقـــرير اللجنة، وتو�شياتها ب�شاأن 

باأهمية حتويل  املنــــدوبني  من  ورد  فيما  النظر  ب�شرورة  للمناق�شة  املو�شوع 

اإىل عامل  واأهــــمية دخــــولها  بالكامــــل،  للدولة  اإىل �شركة مملوكة  املوؤ�ش�شة 

ال�شناعات ب�شكل جتاري وتنوع م�شادرها.

واأ�شاف ع�شو اآخر: اإن حتلية املياه مكلــــفة، ولول دعــــم الدولــــة لها ملا 

ا�شتطعنا ا�شتخدامها، وبالرغم من اأن اململكة هي اأكــــرب دولــــة يف العامل يف 

جمال حتلية املياه، اإل اأن ترتيبها متاأخر بالن�شبة للتكنلوجيا يف هذا املجال. 

مطالبًا بتطوير حتليــــة امليــــاه، مع تــــر�شيد للمــــياه اجلوفــــية التي تهدَر يف 

بع�س املزارع.

ولفت اآخر النظر اإىل التحديات التي تعوق اأو توؤخر تنفيذ املرحلة احلالية 

من برنامج التخ�شي�س للموؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املتعلقة باإعادة هيكلة 

املوؤ�ش�شة وحتويلها اإىل �شركة قاب�شة.

وتعترب  املاحلة،  املياه  �شناعة حتلية  رائــــدة يف  اململكة  اأن  الع�شو  واأفاد 

املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلــــة من كــــربى الكيانات يف العامل املعنية 

باإنتاج املياه املحالة من البحر، وهي ُتدار مـــن قبل �شباب �شعودي، بيد اأنها 

تواجه اليوم �شعوبات يف وجود نظــــامني تعمــــل بهما املوؤ�ش�شــــة، هما: نظام 

اإ�شــــعاف كفاءة  اإىل  اأدى  املدنية، مما  ونظام اخلدمة  وال�شيانة،  الت�شغيل 

مواردها الب�شرية.

واأ�شار اإىل اأن التقنية يف جمال الطــــاقة ال�شمــــ�شية �شتتطور يف امل�شتقبل 

البعيد، و�شنعتمد عليها ونوفر النفط اخلام لبيعــــه يف ال�شوق،  فنحن بحاجة 

اإىل اإن�شاء حمطات متو�شطة و�شغــــرية على �شاحــــل البحر الأحــــمر لتحلــــية 

املياه بالتعاون مع القطاع اخلا�س، �شتوفر فر�س عمل للمواطنني.

اقتراح بتحويل المؤسسة إلى
شركة مملوكة للدولة..
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وزاد الع�شو اإن املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه تعاين من بريوقراطية اأنظمة 

واإجراءات حكومية ل تتــــالءم مع طبيــــعة اأعمالها، ويحد من قدرتها على 

اإيجاد  اإىل  يوؤدي  ا�شتثماري  مناخ  وبناء  وعــــقود جتــــارية  اتفــــاقيات  اإبرام 

فر�س ال�شراكة بينها وبني القطاع اخلا�س، مفــــيدًا اأن احلل الذي اقرتحته 

املوؤ�ش�شة وفق ما جاء يف تقرير اللجنة هو حتويل املوؤ�ش�شة اإىل �شركة مملوكة 

للدولة بالكامل.

واأ�شاف يف هذا ال�شياق: اأن هذا احلل يجنبنا يف هذه املرحلة التعقيدات 

نها  القانونية واملالية والإدارية لتحويل املوؤ�ش�شة اإىل �شركة قاب�شة، لكنه �شيمكِّ

اأدائها  لتح�شني  املوؤ�ش�شة  اإليه  ما حتتاج  وهو  �ش�س جتارية، 
ُ
اأ على  العمل  من 

واحلفاظ على كوادرها الب�شرية ومتويل م�شروعاتها.

واأكد اأحد الأع�شاء اأهمية العتماد على حتلية مياه البحر والرتكيز عليه؛ 

ة �شيكون �شيًئا يف  م�شيفًا اأن ا�شتنزاف املياه اجلوفية على الزراعة غري املر�شدنَّ

امل�شتقبل على الدولة والأجيال القادمة، وراأى منا�شبة تبني املوؤ�ش�شة منهًجا 

وبرناجًما وا�شًحا، بحيث نرى اململكة يف يوم من الأيام وقد تعززت ب�شبكة 

هائلة من املياه املحالة للمدن والقرى، وبناء هيكل كامل ل�شقاية هذا ال�شعب 

�شقاية تعتمد على معطيات التقنية احلديثة وبالذات الطاقة ال�شم�شية.

واأ�شار ع�شو اآخر اإىل �شكوى املوؤ�ش�شة من ت�شرب املوظفني على الرغم من 

وجود اأكرث من )3300( وظيفة �شاغرة، وت�شاءل عن عدم توظيف املوؤ�ش�شة 

ال�شباب ال�شعودي املوؤهل يف هذه الوظائف.

وبخ�شو�س توطني التقنية راأى العــــ�شو اأنــــه من غيــــر املنــــا�شب اأن نرى 

املوؤ�ش�شة ل ت�شنع �شوى )5%( من احتــــياجها لقطـــع الغيار، مطالبًا بت�شجيع 

الغيار  قطع  وت�شنيع  التقنية  هذه  يف  لال�شتثمار  اخلا�س  القطاع  املوؤ�ش�شة 

ملحطات التحلية.

واأكد اأحد الأع�شاء اأن �شناعة قطع الغيار وال�شيانة جمال وا�شع، م�شرًيا 

قطع  �شناعة  بادرة  بتفعيل  1432هـ،  عام  يف  ال�شاأن  بهذا  قرار  �شدور  اإىل 

الغيار وتقنيات حتلية املياه والكهرباء وال�شناعات املختلفة، ملا له من اأهمية 

لالأمن املائي.

وبالن�شبة لالأبحاث وتقنيات التحلية والتعاون على امل�شتوى الدويل يف هذا 

املجال، ت�شاءل ع�شو اآخر عن اأ�شباب عدم اإ�شراك اجلامعات ال�شعودية يف 

اتفاقيات التــــعاون، مطالًبا باأن يكون للجامعــــات ال�شعودية ومراكز البحوث 

دور يف جهود البحث العلمي يف املجالت ذات ال�شلة يف اأعمال املوؤ�ش�شة.

واأ�شاف اآخر: اإن معانــــاة املواطنني يف املنطقة ال�شرقية من عدم و�شول 

املياه املحالة اإليهم على الرغــــم من وجــــود حمطات التحلية بالقرب منهم، 

كما اأنهم يدفعون التكلفــــة نف�شها، مطــــالبًا املوؤ�ش�شــــة باأن تعدل اأ�شعار املياه 

ح�شب اجلودة.

وطالب اأحد الأع�شــــاء بتفعــــيل برامـج الطاقة النووية لالأغرا�س ال�شلمية 

وال�شتهالكية البديلة، موؤكدًا اأنها �شتوفر على الدولة مئات املليارات.

مطالبة المؤسسة بأن تعدل أسعار 
المياه حسب الجودة
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أعضاء شورى ينتقدون 

تدني القروض اإلنتاجية

في بنك التسليف

مقارنة باالجتماعية

ناق�س جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية التا�شعة والع�شرين 
املوافق 1437/6/20هـ, برئا�شة معايل  الثالثاء  التي عقدها يوم 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س 
ال�شيخ, تقرير جلنة ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة وال�شباب, ب�شاأن 
املايل  للعام  واالدخار  للت�شليف  ال�شعودي  للبنك  ال�شنوي  التقرير 

1436/1435هـ, الذي تلته رئي�س اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع للمناق�شة، اأ�شار اأحد 

الأ�شهم  �شوق  يف  النقدية  الفوائ�س  با�شتثمار  يقوم  البنك  اأن  اإىل  الأع�شاء 

جهود  وي�شتت  الرئي�شة،  البنك  اأعمال  نطاق  خارج  ذلك  اإن  وقال:  املحلية، 

يف  بالتو�شع  الأ�شا�شية  املهام  على  من�شبة  تكون  اأن  يفرت�س  التي  الإدارة 

اإقرا�س املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. 

القرو�س  حت�شيل  يف  البنك  لدى  م�شكلة  هناك  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

الت�شديد؛  النظر يف �شبب عدم  بن�شبة )29.9%(، موؤماًل  الإنتاجية، وذلك 

اأ�شباب اأخرى تخ�شع لنظام  اأو  هل هو ب�شبب عدم جناح هذه امل�شروعات، 

البنك.

وقال اأحد الأع�شاء: اإن امل�شروعات املتناهية ال�شغر والأ�شر املنتجة متّكن 

اأفراد الأ�شرة من مزاولة العمل احلر من مكان اإقامتهم، لإيجاد م�شدر دخل 

لهذا  الأعلى  يتجاوز احلد  ل  ال�شديد  ولالأ�شف  اأنه  اإل  الأ�شرة،  اأفراد  لكافة 

امل�شار خم�شني األف ريـال فقط.

واأكد اأهمية النظر برفع احلد الأعلى للقر�س املقدم مل�شروعات املتناهية 

ال�شغر، حيث و�شل عدد القرو�س التي قدمها البنك للم�شروعات املتناهية 

مليون   )13،50000( بقيمة  ا  قر�شً  )1،000026( املنتجة  والأ�شر  ال�شغر 

ريـال، اأي مبعدل )13،000( األف ريـال.

واقرتح ع�شو اآخر اإعادة هيكلة القرو�س، بعد اأن اأ�شبح البنك يتبع لوزارة 

ال�شوؤون الجتماعية، بحيث تتم هيكلتها مبا ين�شجم مع التنمية الجتماعية 

ورفع كفاءتها. وراأى منا�شبة درا�شة وزارة ال�شوؤون الجتماعية كيفية هيكلة 

واملحتاجني  امل�شتفيدين  خلدمة  واإنتاجية  كفاءة  اأكرث  لتكون  القرو�س  هذه 

اأكرث من غريهم، واأّل يتحول هذا البنك اإىل دعم املن�شاآت ال�شغرية.

وعن الق�شور الذي ذكره البنك يف برنامج الدخار، اأ�شار اأحد الأع�شاء 

اإىل اأثناء درا�شة اللجنة اخلا�شة التي �شكلت يف املجل�س لدرا�شة اإن�شاء بنك 

و  الدخار  برنامج  تن�شيط  عدم  يف  الرئي�س  امل�شوؤول  معرفة  متت  الدخار؛ 

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وطالب الع�شو موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بالتعاون مع بنك الت�شليف 

ا  اأي�شً وال�شباب  والأ�شرة  الجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  تقوم  واأن  والدخار. 

بنك  اإن�شاء  لدرا�شة  امل�شكلة  اخلا�شة  اللجنة  يف  امل�شوؤولني  مع  بالتوا�شل 

وما  اخلا�شة  اللجنة  اإليه  تو�شلت  ما  بني  التوافق  يحقق  فذلك  لالدخار، 

يح�شن اأن تاأخذ به اللجنة املخت�شة باملجل�س.

اأنها  اإىل  الأع�شاء  اأحد  اأ�شار  التقرير  مالية يف  اأمور  من  ورد  ما  وب�شاأن 

جمرد بيانات خالية من املقارنات، مطالبًا الوزارة بالتقرير املايل كاماًل.

بالقرو�س  مقارنة  الإنتاجية  القرو�س  تدين  اإىل  النظر  الع�شو  ولفت 

الجتماعية؛ موؤكدًا اأهمية ا�شتخدام وزارة ال�شوؤون الجتماعية املوارد املتاحة 

يف هذا ال�شندوق، لتكون براجمه داعمة، ولتحويل الأ�شر امل�شتلمة للم�شاعدة 

الجتماعية كي تكون منتجة.

جمل�س  اأن�شاأ  والدخار  الت�شليف  بنك  اأن  اإىل  النظر  الأع�شاء  اأحد  ولفت 

اجلهات الراعية يف ظل غياب جهاز موؤ�ش�شي لرعاية املن�شاآت ال�شغرية، وقال: 

اإن هذا جانب مهم  طالب به جمل�س ال�شورى، واتخذ قرارات ب�شاأن التن�شيق 
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جمل�س  موافقة  ظل  يف  املجل�س  لهذا  املتوقع  عن  مت�شائاًل  املبعرثة.  للجهود 

الوزراء يف 1437/1/13هـ، على الرتتيبات والتنظيمات للهيئة العامة للمن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة، وهي هيئة مت اقرتاحها واإقرارها من قبل املجل�س.

البنك  اإن�شاء  منذ  الإنتاجية  القرو�س  اإجمايل  اأن  اإىل  اآخر  واأ�شار ع�شو 

حتى نهاية عام التقرير اأقل من )25%( من القرو�س الجتماعية لعام واحد 

مع  يتفق  مبا  لت�شحيحه  الو�شع  هذا  مبراجعة  مطالبًا  التقرير،  عام  وهو 

اأهداف البنك يف نظامه اجلديد.

ولفت اآخر النظر اإىل اأن البنك بحاجة ما�شة ملراجعة اإ�شرتاتيجية العمل 

النزعة  يعزز  الذي  الجتماعي  الإقرا�س  ن�شاط  يف  التو�شع  من  بدًل  لديه، 

القرو�س  من  مزيد  عن  البحث  اإىل  يوؤدي  مبا  املواطنني  لدى  ال�شتهالكية 

�شواًء من البنك نف�شه، اأو من البنوك التجارية.

ثقـــــافة الدخار والتوعية؛  الإ�شـــــهام يف ن�شر  اإىل  البـــــنك  الع�شو  ودعا 

التي  والنا�شئة،  ال�شغرية  املن�شاآت  لدعم  الإنتاجية  القرو�س  على  والرتكيز 

ي�شكل انت�شارها ومنوها قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني مبا توفره من فر�س 

عمل تخفف الطلب على الوظيفة العامة، اأو البحث عن معونات البطالة.

اأمر  وعده  البنك  وظائف  من   )%31( �شغور  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

ملفت، واأ�شاف: يف الوقت الذي ت�شري تقارير الأجهزة احلكومية اإىل معاناتها 

من نق�س الكوادر الب�شرية؛ تك�شف ذات التقارير عن وظائف �شاغرة يف هذه 

الإنتاجية  امل�شاريع  قرو�س  من  ال�شداد  ن�شبة  اأن  الع�شو  ولحظ  الأجهزة. 

متدنية جدًا، ومل يتم تقدمي تف�شري وا�شح عن ذلك.

والو�شول  برباجمه،  للتعريف  اجلهود  بتكثيف  البنك  اآخر  ع�شو  وطالب 

اإىل الأفراد واملوؤ�ش�شات امل�شتفيدة منها ملعرفة ما يقدمه البنك من خدمات، 

التنمية  واأهداف  البنك،  اأهـــــداف  ومنتجـــات، وت�شهـــــيالت، لكي تتحقـــــق 

الجتماعية.

وزاد الع�شو اأن برنامج الدخار غري ملمو�س، وغري معرو�س لدى قطاع 

كبري من املواطنني، اإىل جانب غياب فهم الفرق بني امل�شروعات ال�شغرية 

ر من ناحية اإعالمية، وتثقيفية،  واملتناهية يف ال�شغر، م�شيفًا اأن البنك مق�شِّ

اإن�شاء  اأن�شطته واأهدافه يف كل مناطق اململكة. موؤكًدا اأهمية  وطالبه باإبراز 

�شندوق للبنك لإنقاذ امل�شاريع املتعرثة واملمولة من البنك.

وبخ�شو�س اإ�شكالية عدم تعاون اجلهات احلكومية يف حت�شيل م�شتحقات 

البنك والبيانات املتعلقة بها وفق نظام البنك ونظام اإيرادات الدولة والتي 

اأن ذلك يعيق  اأحد الأع�شاء  1426هـ، راأى  �شدر بها قرار للمجل�س يف عام 

عمليات منح القرو�س الجتماعية اأو الإنتاجية، مطالبًا املجل�س بدرا�شة هذا 

املو�شوع وتقدمي احللول لإزالة هذا املعوق.

كبرية  ل�شريحة  واملالية  القت�شادية  الظروف  اإن  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 

من املواطنني من ذوي الدخل املحدود الذين ي�شكلون الغالبية العظمى من 

امل�شتفيدين من قرو�س وت�شهيالت البنك؛ جتعل من عملية الدخار والتوفري 

يف الفرتة احلالية ول�شنوات قادمة ترًفا وحلًما ل ميكن حتقيقه، واأمًرا غري 

البنك  اإىل  يلجاأ  املحدود  الدخل  ذو  املواطن  اأن  اإىل  النظر  لفتًا  واقعي، 

لالقرتا�س لتلبية متطلباته، واحتياجاته الأ�شا�شية له ولأ�شرته، ول ميكن اأن 

يكون لديه فائ�س من املال ليدخره اأو يوفره.

ل�شريحة  مالية  وت�شهيالت  قرو�س  منح  اإمكانية  درا�شة  الع�شو  واقرتح 

كبرية من �شباب وفتيات الوطن الراغبني يف اإكمال درا�شاتهم اجلامعية اأو 

العليا، ومل تتح لهم فر�شة الدرا�شة يف اجلامعات احلكومية ب�شبب �شروط 

القبول، اأو حمدودية املقاعد، اأو تعذر الدرا�شة يف اجلامعات الأهلية لرتفاع 

ر�شومها الدرا�شية يف ظل توقف املنح الدرا�شية الداخلية.

البنك بحاجة ماسة لمراجعة 
استراتيجيته

اقتراح بإنشاء صندوق إلنقاذ المشاريع 
المتعثرة الممولة من البنك

التركيز على القروض اإلنتاجية يقضي 
على ثقافة االستهالك
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تغطية

رئيس مجلس الشورى يزور باكستان ويؤكد أن المملكة 
تعيش فترة تحول تاريخية عنوانها العزم والمبادرة

قام معايل رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ بزيـــارة ر�شميـــة اإىل جمهـــورية 
باك�شتان االإ�شالمية على راأ�س وفـــد �شم عـــددًا من اأع�شاء جمل�س 
ال�شورى تلبية لدعوة ر�شمية تلقاها من معـــايل رئي�س اجلمعية 
الوطنية )الربملان( �شردار اأياز �شـــادق وذلك خالل, حيث اأجرى 
معاليه خالل الزيارة مباحثات مع فخامـــة الرئيـــ�س الباك�شتاين 
ال�شيد ممنون ح�شني, ورئيـــ�س اجلمـــعية الوطنـــية الباك�شتانية, 

ورئي�س الوزراء نواز �شريف.
واكت�شبت الزيارة اأهمـــية خا�شة لبـــيان مواقـــف اململكـــة يف 
الق�شايـــا العربيـــة واالإ�شالميـــة, وال �شيما بيـــان اأهداف عا�شفة 
احلزم واإعـــادة االأمـــل التي جـــاءت ا�شتجابـــة لنـــداء ال�شرعية 
اليمنية, حلماية ال�شعب اليمني ال�شقيـــق, من اآلة القتل مللي�شيات 
احلوثي, وما حققته من نتائج اإيجابية و�شط دعم عربي ودويل, 
كما جاءت الزيارة يف ظـــل جـــهود اململكـــة يف مكافحة االإرهاب 

والدعـــوة الإن�شـــاء حتـــالف اإ�شالمي يكون �شالًحا يف مواجهة اآفة 
االإرهاب وتن�شيق اجلهود االإ�شالمية يف هذا ال�شدد.

وتناولــت مباحثـــــات رئي�س جمل�س ال�شـــــورى مع رئي�س اجلمعية الوطنية 

الباك�شتاين �شبـــــل تعـــــزيز العالقـــــات الربملانيـــــة بني جملـــــ�س ال�شـــــورى 

والربملان الباك�شتـــــاين، و�شبل فتح اأفـــــاق جديدة للتعاون والتن�شيق الربملاين 

الثنائي بني اجلانبني، وتفـــــعيل دور جلنـــــتي ال�شداقـــــة يف املجل�شني ملا لهما 

ال�شورى واجلمعية  البناء بني جمل�س  التعاون  اأوجـــــه  من دور فاعٍل يف دفع 

الوطنية الباك�شتانية.

و�شم الوفد املرافـــــق ملعايل الرئي�س اأعـــــ�شاء املجلـــــ�س معـــــايل الدكتور 

والدكتور  احلربي  حمـــــد  بن  عبداهلل  والدكتور  احلريقي،  حممد  بن  �شعد 

فالح بن حممد ال�شغري.

تقرير – عادل احلربي

سردار صادق :  موقف الجمعية من األحداث 
في اليمن ال يعني تراجع الباكستان عن 

وقوفها إلى جانب المملكة في شتى الظروف
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الرئيس ميمون حسين : الشعب الباكستاني 
يكن احتراما كبيرًا لخادم الحرمين الشريفين

استقبال الرئيس 
الباكستاني 

اأكـــد فخـــامة الرئيـــ�س ممنـــون ح�شـــني رئيـــ�س جمـــهوريـــة 
باك�شتان االإ�شالمية املكانة اخلا�شة التي حتتلها اململكة العربية 
ال�شعودية يف قلوب الباك�شتانيني, م�شيـــفًا اأن ال�شـعب الباك�شتاين 
يكن احرتاًما كبريًا خلادم احلـــرمني ال�شريفـــني امللـــك �شلمان بن 
عبدالعزيز ويتطلع دائًما الزدهـــار العـــالقات بني بالده واململكة 

العربية ال�شعودية.
واأ�شـــاد الرئيـــ�س ممـــنون ح�شـــني خـــالل ا�شتقباله معايل رئي�س جمل�س 

ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حمــمد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ بالعالقات 

واإ�شالم  الريا�س  التوافق بني  اأن  اإىل  البلدين، م�شريًا  املتميزة بني  الثنائية 

اأباد و�شل اإىل حد التطابق يف املواقف جتاه الكثري من الق�شايا الدولية.

وثمن الرئي�س الباك�شتاين دعوة خـــادم احلـــرمني ال�شـــريفني للتحـــالف 

الباك�شتان مع  وقــوف  التاأكيد على  الإرهاب، جمددًا  الإ�شالمي يف مواجهة 

هذا التحالف ودعمها الكامل للجهود التي تقوم بها املمــلكة يف هذا املجال؛ 

من منطلق اإميان امل�شوؤولني واملواطنني الباك�شتانيني باأن اأمن و�شيادة اململكة 

من اأمن و�شيادة بالدهم.

واأ�شاف اإن بالده عدلت موؤخرًا الكثري من الأنظمة، وا�شتحدثت عدًدا من 

الت�شريعات التي ت�شب ل�شالح دعم ال�شتثمارات الأجنبية، لفتًا النظر اإىل 

اأولوية امل�شتثمرين ال�شعوديني يف ال�شتفادة من هذه الت�شهيالت القت�شادية 

التي ت�شتهدف الرقي بالعالقات القت�شادية بني البلدين مل�شتوى العالقات 

ال�شيا�شية والع�شكرية املميزة.

للم�شاعر  تقديره  عن  ال�شورى  جمل�س  رئيــ�س  معايل  اأعــــرب  جهته  من 

ال�شادقة التي وجدها الوفد من امل�شوؤولني واملواطنني الباك�شتانيني، م�شريًا 

اإىل اأن لباك�شتان مكانة خا�شة لــــدى املواطــنني ال�شعوديني، حيث يعي�س يف 

والرعاية  والأمان  بالأمن  يتمتعون  باك�شتاين  مواطن  املليوين  قرابة  اململكة 

التي ي�شتحقونها ك�شيوف اأعزاء.

وقال معاليه: اإن اململكـــة العربــــية ال�شعوديـــة بقـــيادة خـــادم احلــرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظــه اهلل - تعي�س فرتة 

حتول تاريخية عنوانها العزم واملبادرة، م�شيفًا اأن خادم احلرمني ال�شريفني 

مبوهبته يف الإدارة التي �شقلتها معا�شرته خلم�شة ملوك يقود اململكة نحو 

اأفاق جديدة داخلًيا وخارجًيا.

القت�شادي  اجلانب  اأن  اإىل  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ولفت 

يف العالقات بني البلدين لزال يحتاج اإىل املزيد من الدعم لريتقي مل�شتوى 

ال�شورى  جمل�س  ترحيب  موؤكدًا  والثقافية،  والع�شكرية  ال�شيا�شية  العالقات 

من  عدد  وا�شتقبال  الباك�شتانية،  الوطنية  اجلمعية  مع  امللف  هذا  مبناق�شة 

لال�شتثمار  الداعمة  الأنظمة  على  لطالعهم  الباك�شتانيني  الأعمال  رجال 

اإىل ما يواجهونه من معوقات وما يحتاجونه  اململكة وال�شتماع  الأجنبي يف 

من دعم خا�س.
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استقبال رئيس الوزراء 
الباكستاني

من جهة اأخرى ا�شتقبل دولة ال�شيد حممد نواز �شريف رئي�س 
الــــوزراء بجمهوريـــة باك�شتــان االإ�شالميــة معــايل رئي�س جمل�س 
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, 
ال�شريفني لدى جمهورية باك�شتان  بح�شور �شفري خادم احلرمني 

االإ�شالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين.
الثنائـــية  بالعالقــــات  ال�شتقـــبال  بداية  يف  �شريف  نواز  الرئي�س  واأ�شاد 

موؤكدًا  و�شعبًا،  قيادة  ال�شعودية  العربية  باململكة  بالده  تربط  التي  املتميزة 

اأن العالقات بني اإ�شالم اباد والريا�س لديها خ�شو�شية تدفعها دائًما نحو 

املزيد من التقارب.

وثمن اجلهـــود التي يقودها خادم احلرمـــني ال�شـــريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز للم ال�شف الإ�شالمي، وحل امل�شكالت التي تعتــر�س ال�شالم يف 

املنطقة، موؤكدًا اأن م�شاركة بالده يف التحــــالف الإ�شـــالمي ملكافحة الإرهاب 

ياأتي من منطلق اإميان الباك�شتان باأهـــمية ال�شراكة الدولية يف مواجهة هذه 

الآفة التي تتطلب اأعلى درجات التن�شيق، وتاأكيد لثقة بالده يف قيادة اململكة 

العربيــة ال�شعوديــــة وقـــدرتها على توحيد �شف الأمة الإ�شالمية يف مواجهة 

دعوات التطرف والإرهاب.

من جانبه ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى لدولة الرئي�س نواز �شريف 

حفاوة ال�شتقبال وكرم ال�شيافة، موؤكدًا اأن خـــادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز حمله حتياته لقيادة الباك�شتان ال�شقيق و�شعبه.

وا�شتعر�س معاليـــه العالقــــات التاريخـــــية التي تربط اململكــــة العربيـــــة 

ال�شعودية بجمهورية الباك�شتان، م�شريًا اإىل اأن اململكة قيادة و�شعبًا حري�شة 

لت�شمل املزيد من املجالت  التاريخية منوها  اأن توا�شل هذه العالقات  على 

والفر�س.

كما ا�شتعر�س معاليه مواقف اململكة العربية ال�شعودية الداعمة للق�شايا 

العربية والإ�شالمية ل �شيما املوقــــف التاريخي الذي اتخذه خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - �شد الفئة الباغية يف 

اليمن، واإطالقه ـ حفظه اهلل ـ بدعم وم�شاركة عربية ودولية عمليات عا�شفة 

احلزم التي جاءت ا�شتجابة لنداء ال�شرعية اليمنية وال�شعب اليمني ال�شقيق؛ 

الذي اغت�شبت موؤ�ش�شاته ال�شرعية واختطف قراره من قبل جماعة احلوثي 

تراعي  ل  اإقليمية  ح�شابات  ل�شالح  �شالح؛  عبداهلل  علي  املخلوع  والرئي�س 

ال�شعب اليمني واأمنه وا�شتقراره.

نواز شريف : عالقاتنا مع الرياض لديها 
خصوصية تدفعها دائمًا نحو المزيد

من التقارب
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ال�شتقرار  �شبيل  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  اأن جهود  معاليه  واأ�شاف 

الإقليمي والدويل تطورت اإىل الدعوة اإىل التحالف الإ�شالمي الذي جنح يف 

جمع 40 دولة اإ�شالمية حتت لواء واحد ملحاربة اآفة الإرهاب، موؤكدًا اأن قيادة 

الإ�شالمية  الأمة  جتاه  م�شوؤوليتها  منطلق  من  التحالف  هذا  اأطلقت  اململكة 

تتحدث  اأن  لالإرهاب  راعية  ودول  ملنظمات  اأتاح  الذي  ال�شتات  ت�شتكي  التي 

وتقتل وتفجر با�شم الإ�شالم.

املجل�شني،  يف  ال�شداقة  جلنتي  بدور  اجلانبان  اأ�شاد  اللقاء  ختام  ويف 

االجتماع برئيس الجمعية 
الوطنية الباكستانية

اإىل ذلك عقد معــايل رئـــي�س جمـــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اجتماًعا م معايل رئي�س 
اجلمعية الوطنية )الربملان( الباك�شـــتاين �شردار اأياز �شادق, يف 
مقر اجلمعية الوطنية الباك�شتانية يف اإ�شالم اأباد, بح�شور �شفري 
خادم احلرمــني ال�شريفــــني لدى جمهوريـــة باك�شـــتان االإ�شالمية 

عبداهلل بن مرزوق الزهراين.
وباك�شتان،  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  بحث  الجتماع  خالل  وجرى 

وجممل الق�شايا واملو�شوعات ذات الهتــمام امل�شـــرتك بني البلدين، اإ�شافة 

اإىل �شبل تعزيز التعــــاون الربملاين بني جمـــل�س ال�شـــورى واجلمعية الوطنية 

الباك�شتانية.

موؤكدين اأهمية تفعيلها ملا لها من دور فاعٍل يف دفع اأوجه التعاون البناء بني 

جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الباك�شتانية.

اأياز  �شردار  )الربملان(  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  معايل  اللقائني  ح�شر 

�شادق، وعدد من اأع�شاء اجلمعية الوطنية الباك�شتانية، كما ح�شره اأع�شاء 

لدى  ال�شريفني  و�شفري خادم احلرمني  رئي�س جمل�س،  ملعايل  املرافق  الوفد 

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين.

واأكد معايل ال�شيد �شردار اأياز �شادق متانة العالقات التي جتمع اململكة 

وجمهورية باك�شتان يف �شتى املجــــالت، منـــوهًا يف ذات ال�شـــدد بعالقات 

التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الباك�شتانية.

البلدين يف  التي جتمع بني  الثنائيــــة  العالقـــات  تعزيز  اأهميـــة  اأكد  كما 

ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية والثقافية، لفتًا النظر  خمتلف الأ�شعدة 

اإىل احلر�س على تطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة لل�شعبني ال�شقيقني 

ب�شكل عام والعالقات الربملانية ب�شكل خا�س.

اأن باك�شتان حكومـــة و�شــــعبًا تقف اإىل جـــانب اململــكة يف �شتى  واأو�شح 

الظروف، م�شريًا اإىل اأن بع�س املواقف ال�شيا�شية؛ خ�شو�شًا موقف اجلمعية 

من الأحداث يف اليمن ل يعني باأي �شورة الرتاجع عن هذا املبداأ، معتربًا يف 

هذا الإطار اأن اأمن و�شيادة اململكة من اأمن و�شيادة باك�شتان.

الإ�شالمي  التحالف  يف  باك�شتان  م�شاركة  اأن  �شادق  اأياز  �شردار  واأ�شار 

الذي دعت اإليه اململكة، ومترين رعد ال�شمال، وح�شور رئي�س الوزراء وقائد 
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اأباد الداعم  اإ�شـــالم  اجلي�س الباك�شتاين للتمرين جاء تعـــبرًيا عن مـــوقف 

للمملكة يف مواجهتها لآفة الإرهاب.

من جانبه اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 

البلدين  بني  املتميزة  العالقة  وتطوير  تعزيز  على  ال�شورى  جمل�س  حر�س 

يف  ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  املتبادلة،  الربملانية  الزيارات  تكثيف  عرب 

املجل�شني مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

املتخ�ش�شة  وجلانه  عمله  واآلية  ال�شورى  جمل�س  عن  نبذة  معاليه  وقدم 

وع�شويته يف الحتادات الدولية والقارية، والدور الذي يقوم به املجل�س يف 

مناق�شة الق�شايا التي تهم الوطن واملواطن. م�شيًفا اأن العالقات الربملانية 

بني البلدين ال�شقيقني ت�شتحق اأن تنـــتقل اإىل مرحـــلة متقدمة من التقارب 

والتعاون مبا يعك�س متيز العالقات بني اجلانبني.

ذات  والق�شايا  للمملكة  ال�شيا�شية  املواقف  من  عدًدا  معاليه  وا�شتعر�س 

ال�شورى واجلمعية  ب�شكل عام، وبني جمل�س  البلدين  امل�شرتك بني  الهتمام 

الوطنية الباك�شتانية ب�شكل خا�س، موؤكدًا اأن جمل�س ال�شورى يهمه اأن يبقى 

الق�شايا  اململكـــــة من جميع  اإطالع على مواقـــف  الباك�شتاين على  الربملان 

الإقليمية والإ�شالمية.

احلرمني  خادم  بقيادة  اململــكة  اأن  اإىل  اجلـــانب  هذا  يف  معاليه  واأ�شار 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه اهلل- اتخذت موقفًا 

اأطلقت عمليات  اليمنية؛ حيث  ال�شرعية  لنداء  ا�شتجابة  اليمن  تاريخًيا من 

عا�شفة احلزم مبوافقة اأممية وم�شاركـــة عربــية ودولية ردًا على اغت�شاب 

جماعة احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �شالح للموؤ�ش�شات ال�شرعية يف اليمن، 

واعتدائهم على ال�شعب اليمني ومقدراته ل�شالح ح�شابات اإقليمية ل م�شلحة 

ل�شتقرار اليمن ومناءه فيها.

الإيجابية من  النتائج  العديد من  اململــــكة ح�شدت  اإن  واأ�شاف معاليه: 

هذا القرار التاريخي الذي اأ�شتعاد ال�شرعية من مغت�شبيها و�شلمها للممثل 

الوطنية  اجلمعية  موقف  اأن  مو�شـــحًا  ال�شقـــيق،  اليمني  لل�شعب  ال�شرعي 

الزيارة  الرئي�شيــة لهذه  الأ�شبـــاب  اأحـــد  الق�شـــية هو  الباك�شتانية من هذه 

ال�شعودي  املوقف  واأو�شحت  الأ�شئلة  من  الكثري  على  اأجابت  التي  الناجحة؛ 

التاريخي لالأ�شقاء يف اجلمعـــية، بالإ�شافـــة اإىل نتائجها الأخرى املوؤمل اأن 

تعود على اجلانبني بالفائدة.
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ميان  ال�شيد  الباك�شتاين  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل  اأخرى  جهة  من 

ر�شا رباين معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شــيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ووفد املجل�س املرافق ملعاليه.

البلدين  بني  املتميـــزة  العالقـــات  ا�شتعـــرا�س  ال�شتقبـــال  خالل  وجرى 

ال�شقيقني، كما جــــرى بحــث اأوجـــه التعـــاون الربملاين بني مـجل�س ال�شورى 

االجتماع مع وزير الخارجية
ا�شتقـــبل معـــايل وزير اخلارجيــة الباك�شــتاين �شرتــاج عزيز 
معايل رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيـــخ والوفـــد املرافــــق ملعــــاليه وذلك يف مقر 
وزارة اخلارجيــة الباك�شتانية, حيث جرى ا�شتــــعرا�س العالقات 
الثنائية بني البلدين ال�شقيقني, واملواقف امل�شرتكة جتاه عدد من 

الق�شايا والتطورات الدولية.
اململكة  بني  ال�شيا�شي  التن�شيق  مب�شتوى  اخلارجية  وزير  معايل  واأ�شاد 

وباك�شتان، موؤكدًا اأن اإ�شالم اباد على اتفاق تام مع الريا�س حيال العديد من 

الق�شايا على راأ�شها احلرب على الإرهاب، م�شيدًا يف ذات ال�شياق بتجربة 

مع  الفكرية  املعاجلة  يف  وجناحها  الإرهابية  اجلماعات  مواجهة  يف  اململكة 

عدد من معتنقي الفكر ال�شال.

اململكة  الجتماع جتربة  ال�شورى خالل  رئي�س جمل�س  وا�شتعر�س معايل 

يف مكافحة الإرهاب اأمنًيا وفكرًيا، م�شرًيا اإىل اأن اململكة وعرب دعوة خادم 

اآل �شعود -حفظه اهلل-  �شلمـــان بن عبدالعزيز  امللـــك  ال�شريفني  احلرمني 

للتحـــالف الإ�شـــالمي انتقــــلت اإىل مرحـــلـــة القيــــادة الــــدولية يف احلــرب 

على الإرهاب.

وكان معايل رئي�س جمـــل�س ال�شـورى قــــد اأو�شح يف ت�شريح �شحايف بهذه 

املنا�شبة اأن هذه الزيارة تاأتي يف �شـــياق حـــر�س اململكـــة العربية ال�شعودية 

لها من  ملا  ال�شداقة  تفعيل دور جلنتي  و�شبل  الباك�شتاين،  ال�شيوخ  وجمل�س 

دور فاعٍل يف دفع اأوجه التعاون البناء بني املجل�شني.

كما �شــــلم معـــايل رئيــ�س جمل�س ال�شورى لل�شيد ميان ر�شا رباين دعوة 

ر�شمية لزيارة اململكة. 

بقيادة خـــادم احلرميـــن ال�شريفـــني امللك �شــــلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

- حفظه اهلل - على تعـــزيز عالقـــاتها مع جمـــــهورية باك�شــتان الإ�شالمية 

وتنميتها وتطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.

ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  مب�شتوى  معاليه  ونوه 

وجمهورية باك�شتان الإ�شالمية وما ت�شهـــده من تطـــور يف مـــختلف املجـــالت 

بف�شل من اهلل ثم بدعم القيادتني يف البلدين ال�شقيقني، م�شريًا اإىل التعاون 

وتقارب  والثقافية،  والتجارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  يف  الوثيق 

وجهات نظر البلدين جتاه الق�شايا ال�شالمية والدولية الراهنة.

واأ�شاف معايل رئــي�س جمـــل�س ال�شـــــورى اإن تبادل الزيارات بني جمل�س 

ال�شورى والربملان الباك�شـــتاين �شـــواء على مـــ�شتوى الرئا�شـــة اأو على م�شتوى 

اجلـــانبني  بني  الربملاين  التعـــاون  دفع  يف  الرغبــــة  تعك�س  ال�شداقة  جلان 

نحو اآفاق اأرحب مبا يعزز العالقــــات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني، وزيادة 

م�شتوى التعاون والتن�شيق بني اجلانبني على خمتلف الأ�شعدة.

واأ�شار معايل الدكتور اآل ال�شــيخ اإىل اأهمـــية دور الدبــــلوما�شية الربملانية 

التي يقوم بها جمل�س ال�شورى بهدف تنمية وتطوير عـــالقات اململكة مع الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة، وبيان دور اململكة بقيادة خــــادم احلـــرمني ال�شــريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو ويل عهـــده الأمني، و�شمو ويل ويل العهد 

- حفظهم اهلل – يف خدمة ق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية وجهودها يف 

اأمن وا�شتقرار املنطقة مبا ي�شهم يف دعم  مكافحة الإرهاب واحلفاظ على 

الأمن وال�شلم الدوليني، 



تغطية

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م48

تغطية

يفتتحه رئيس المجلس

مجلس الشورى ينظم ملتقى
“ اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية : الخطر والمواجهة”

الدكتور عبد اهلل  ال�شيخ  ال�شورى  رئي�س جمل�س  يفتتـح معايل 
بن حممد بن اإبــراهيم اآل ال�شيــخ ملتــقى »االإرهــاب والتنــظيمات 
االإرهــابيــة: اخلــطــر واملــواجهــة«, الــذي ينظــمه املجــل�س يــوم 
اخلميــ�س املوافــق 5 �شعــبان 1437هـ املوافــق 12 مايــو 2016م يف 
مقر املجلــ�س بالريا�س, بح�شور عدد من اأع�شاء جمال�س ال�شورى 
والنواب والوطــني واالأمــة يف دول مــجل�س التــعاون لدول اخلليج 
العربية, وعدد من اخلرباء والباحثني يف جمال مكافحة االإرهاب.
واأو�شح معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى 

املنــــا�شبـــة - اأن  اآل عمرو - يف ت�شـــريح بهذه  الدكتور حممد بن عبد اهلل 

العربية  اململكــة  نطاق جهـــود  ياأتي يف  امللتقى  لهذا  ال�شورى  تنظيم جمل�س 

ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمـــان بن عبد العزيز اآل 

�شعود - يحفظه اهلل- ملواجهة الإرهاب والتــ�شدي له بكافة �شوره واأ�شكاله، 

م�شرًيا اإىل اأن اهتمام اململـــكة مبكافحــــة هذه الآفـــة اخلطـــرية على الفرد 

واملجتمع، وجهودها يف هـــذا املجـــال على ال�شعيديـــن الإقليمي والدويل قد 

40 دولة ملحاربة  اأثمرت عن ت�شكيل حتــالف اإ�شالمــي ع�شكــري يتكـــون من 

الإرهاب بكل اأ�شكاله واألوانه.

دولية  خالل موؤ�ش�شات  من  �شخي  بعطاء  امتدت  اململكة  جهود  اأن  واأفاد 

 )UNCTC( متخ�ش�شة وعلى راأ�شها مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب

بـمبلغ )110(  ودعمته  اإن�شائه،  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  اأ�شهمت  الذي 

ماليني دولر اأمريكي. كما بادرت اململكة العربية ال�شعودية اإىل اإن�شاء املركز 

الدويل ملكافحة الإرهاب النووي يف فيينا ودعمته مبلغ ع�شرة ماليني دولر 

اأمريكي.

الإرهابية:  والتنظيمات  عمرو اأن “الإرهاب  اآل  حممد  واأو�شح الدكتور 

واقع  الأوىل  جل�شته  يف  املجل�س �شيتناول  ينظمه  الذي  واملواجهة”،  اخلطر 

الإرهاب والتدابري الت�شريعية ملواجهته ويراأ�س اجلل�شة مندوب اململكة الدائم 

لدى اليون�شكو الدكتور زياد بن عبد اهلل الدري�س.

الطيار  �شلطان  والدكتور  املحيا  الدكتور ذعار  ويتحدث يف هذه اجلل�شة 

والدكتور معن احلافظ واللواء الدكتور خالد اخلليوي واللواء الدكتور �شعد 

ال�شهراين وع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العنزي، ومقرر اجلل�شة ع�شو 

املجل�س الدكتور فاطمة القرين.

ويف اجلل�شة الثانية �شيتم طرح مو�شوع ا�شرتاتيجيات املعاجلة لالإرهاب 

ويراأ�س اجلل�شة الدكتور عبد العزيز امللحم، ويتحدث فيها الدكتور حمزة بن 

اأحمد بيت املال،والدكتور عبدالرحمن الهدلق والدكتور عبد املنعم امل�شوح، 
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وع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور فايز ال�شهري، ومقرر اجلل�شة ع�شو جمل�س 

ال�شورى الدكتور عبد العزيز احلرقان.

وتعر�س اجلل�شة الأخرية جتارب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

يف حماربة الإرهاب ويراأ�س اجلل�شة مدير عام قناة الإخبارية الأ�شتاذ جا�شر 

مهند�س  العميد  ال�شعودية  العربية  اململكة  فيها ممثل  ويتحدث  اجلا�شر 

ب�شام عطية اإ�شافة اإىل ع�شو من املجل�س الوطني الحتادي بدولة الإمارات 

�شيكون  فيما  البحرين،  النواب مبملكة  وع�شو من جمل�س  املتحدة،  العربية 

مقرر اجلل�شة ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور اأمل ال�شامان.

ولفت معايل الدكتور حممد اآل عمرو النظر اإىل اأن امللتقى �شي�شدر يف 

والإقليمية  الوطنية  املبادرات  منها دعم  يوؤمل  تو�شيات  عدة  اأعماله  ختام 

التي من �شاأنها تعزيز املنظومة الدولية ملكافحة الإرهاب يف خمتلف جوانبه.

معربًا  عن اأمله باأن يكون هذا امللتقى اإحدى اخلطوات املتخذة يف جمال 

جوانبه  اإحدى  يف  يت�شمن  الفكري،والذي  ال�شعيد  على  الإرهاب  مكافحة 

املجال الت�شريعي من خالل ما �شيتم تناوله من اأوراق عمل تت�شمن جتارب 

متميزة ملكافحة الإرهاب.
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تغطية

د. عبداهلل آل الشيخ زار جامعة الملك عبدالعزيز وألقى 
محاضرة عن الشورى وتطبيقها في المملكة 

بن  عبداهلل  الدكتور  معايل رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شيخ  زار 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اليـــوم جامعة امللك عبدالعزيز يوم 
التدري�س  هيئة  اأعـــ�شاء  التقى  حيث  1437هـ,  رجب   17 االأحد 
وطالب اجلامعـة �شمـــن برنامج النخبة الذي ي�شـــرف علــيه �شمو 
االأمري الدكتور بندر بن �شلمان بن حممد, وح�شور مدير اجلامعة 
املكلف الدكتور عبدالرحمن بن عـــبيد اليوبي ووكالء اجلامعة, 
وعدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى, واملهتمني بالعمل ال�شوري, وذلك 

يف مركز امللك في�شل للموؤمترات. 
وحتــــدث معاليــــه، خالل املحا�شرة التي األقــــاها عن اأهمية ال�شورى يف 

ال�شريعة الإ�شالمية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�شعودية، والتزام حكام 

هذه البالد بالنهج الإ�شالمي منذ تاأ�شيـــ�س الدولـــة ال�شعــودية وحتى يومنا 

احلا�شر حيث مل ينقطع العمل بال�شورى. 

كما قدم معاليــه تعــــريفًا مبجلـــ�س ال�شــورى واخت�شا�شاته و�شالحياته، 

واآلية عمله، واختيار اأع�شائـــه، م�شـريًا اإىل اأن من مهام جمل�س ال�شورى  نقل 

القرار من التنظيم الإداري اإىل التنظيم الت�شريعي، ونقل ال�شورة الإيجابية 

عن ال�شريعة الإ�شالمية. واأ�شاف اإن ال�شورى ل ميكن اأن تكون يف اجلوانب 

التي فيها ن�س �شرعي. واإمنا يف الأمور العامة التي ل يوجد بها ن�س ت�شريعي.

ويف ختام املحا�شـــرة اأجاب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى على ت�شاوؤلت 

احل�شور وا�شتف�شاراتهم حول ال�شورى يف الإ�شالم واأعمال املجل�س ودوره يف 

�شناعة القرار الوطني.
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وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة
يزور البرلمان األوروبي برئاسة األمين العام

لمجلس الشورى

اختتمت اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة برئا�شة معايل 
االأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمرو 
زيارة ر�شمية اإىل الربملان االأوروبي  يف بروك�شل خالل يومي 20 
اإبريل 2016, بهدف تعزيز  املوافق 27 و28  و21 رجب 1437هـ 

التعاون واحلوار بني اجلانبني.
جلنة  رئي�س  مبعايل  الزيارة  خالل  اللجنة  وفد  اجتمع  وقد 
وعدد  ماري  اليوت  مي�شيل  العربية  اجلزيرة  �شبه  مع  العالقات 
جمل�س  بعثة  رئي�شة  بح�شور  اللجنة,  اأع�شاء  الربملان  نواب  من 

التعاون اخلليجي يف بروك�شل ال�شفرية اأمل احلمد.
وقد اأكد معايل االأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س وفد اللجنة 
اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  امل�شرتكة  اخلليجية  الربملانية 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  الربملانية  املجال�س  �شعي  عمرو 
الثقة  اأ�شا�س من  العالقات مع الربملان االأوروبي على  اإىل تعزيز 
اال�شتقرار  �شعوبنا وحتقيق  مل�شلحة  امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادلة 

يف املنطقة.

ال�شادر  القانون  اإىل  الجتماع  خالل  األقاها  كلمة  يف  عمرو  اآل  واأ�شار 

�شراكة  حتقيق  اإىل  يدعو  والذي   2011 عام  يف  الوروبي  الربملان  قبل  من 

ا�شرتاتيجية مع دول جمل�س التعاون اخلليجي، وقال: اإننا نتطلع اإىل تن�شيط 

هذه البنود واملبادىء املوجودة يف القانون مل�شلحة اجلانبني.

واأ�شاف: نحن كربملانيني نحتاج اإىل ممار�شة وتطبيق العدالة والقانون 

قراراتنا  باتخاذ  نقوم  املعلومات بحيث  للح�شول على  ون�شعى  واملو�شوعية، 

اعتماًدا على م�شادر برملانية يعتمد عليها ل �شيما اأننا نعي�س يف زمن الثورة 

 املعلوماتية والت�شالت املفتوحة بحيث ي�شهل مترير الأكاذيب والإ�شاعات’.

القتل  واجه  عاًما، حيث   70 من  اكرث  عانى  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  واأو�شح 

والنزوح والظلم وال�شطهاد يف ظل ا�شتمرار �شلطات ال�شطهاد ال�شرائيلي 

يف �شيا�شاتها ال�شتيطانية الرهابية غري عابئة بالفل�شطينيني.

العربية  ال�شالم  ملبادرة  وفقا  الفل�شطينية  للق�شية  عادل  حل  اإىل  ودعا 

وقرارات ال�شرعية الدولية واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة على الأرا�شي 

املحتلة منذ عام 1967.

واأ�شار اإىل اأنه بالتوازي مع عمليات عا�شفة احلزم الع�شكرية التي جاءت 

بطلب من ال�شرعية اليمنية املتمثلة يف الرئي�س عبد ربه من�شور هادي، مت 

لهم  امل�شاعدات  وتقدمي  اليمني،  ال�شعب  لإغاثة  الأمل  اإعادة  عملية  اإطالق 

�شواء يف املناطق املحررة،

العربية  اململكة  قدمت  حيث  امللي�شيات،  حتا�شرها  التي  املناطق  اأو 

م�شاعدات  الإن�شانية  والأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  عرب  ال�شعودية 

غذائية وطبية جتاوزت تكلفتها حتى نهاية �شهر مار�س 2016 ثالثمائة و�شتني 

مليون دولر، اإىل جانب ما قدمته املوؤ�ش�شات الر�شمية واملنظمات املدنية يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي من م�شاعدات �شخمة لأ�شقائنا يف اليمن.

الأمن  عودة  اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تطلع  عن  واأعرب 

وال�شتقرار يف اليمن ال�شقيق، من خالل احلوار ال�شيا�شي، وتنفيذ ملي�شيات 

احلوثي لقرار جمل�س الأمن الدويل رقم 2216، وت�شليم ال�شالح وموؤ�ش�شات 

الدولة اإىل احلكومة ال�شرعية، لينعم ال�شعب اليمني بالأمن وال�شالم.

وفد  رئي  ال�شورى  ملجل�س  العام  الأمني  معايل  اأكد  ال�شوري  ال�شاأن  ويف 

اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة اأن احلل يف �شوريا لن يكون اإل �شيا�شًيا، 

دول  تطلع  عن  2254، معربًا  الأمن  جمل�س  وقرار  جنيف1  ملقررات  ووفقًا 

اإرغام  اأن ت�شفر اجلهود الدولية احلالية على  اإىل  جمل�س التعاون اخلليجي 

انتقالية متار�س كل ال�شالحيات  باإن�شاء هيئة  القبول  ال�شوري على  النظام 

الالزمة لإدارة البالد، ل مكان فيها لب�شار الأ�شد.

تقرير: في�شل ال�شدي

د. آل عمرو: نسعى إلى تعزيز العالقات مع 
البرلمان األوروبي على أساس من الثقة 

المتبادلة والمصالح المشتركة

تغطية
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دول مجلس التعاون 
استضافت أكثر من

5 ماليين يمني وسوري
وعن م�شكلة الالجئني ال�شوريني واليمنيني بنينَّ معايل الدكتور حممد اآل 

عمرو اأن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ا�شت�شافت نتيجة لالأزمة 

يف �شوريا واليمن اأكرث من )5( ماليني مواطن ميني و�شوري، ويعي�س منهم 

500 األف مت منحهم حق الإقامة والعمل والرعاية ال�شحية  حاليا اأكرث من 

م�شاعدات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  قدمت  كما   ، لأبنائهم  والتعليم 

غذائية وطبية لالجئني من اأ�شقائنا ال�شوريني يف البلدان الأخرى، ولأ�شقائنا 

اليمنيني يف بالدهم بلغت قيمتها اأكرث من مليار دولر يف كال البلدين.

ودعا اإىل العمل على اتخاذ خطوات فعلية ملواجهة هذه الكارثة الإن�شانية 

وعدم الكتفاء بعبارات املوا�شاة والتعبري عن القلق. موؤكدًا على عدم ال�شماح  

للخوف من خطر الهجمات الإرهابية وت�شاعد وترية اخلطابات العن�شرية 

اأن تفقد دول العامل روح الت�شامن مع الالجئني وتوفري �شبل احلماية واإيجاد 

اآليات دولية منا�شبة وفقًا ملعايري حتمل امل�شوؤولية امل�شرتكة بني الدول.

اآل عمرو اجلهود التي تبذلها دول  ويف ملف الإرهاب ا�شتعر�س الدكتور 

وخارجيًا  داخليًا  الإرهاب  ملكافحة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

مقدمًا التعازي لذوي ال�شحايا الذين ق�شوا يف العمليتني الإرهابيتني اللتني 

وقعتا يف العا�شمة البلجيكية موؤخًرا.

دول مجلس التعاون 
تعمل على ترسيخ أمن 
المنطقة واستقرارها 

اأو�شح  العربي  والعامل  املنطقة  دول  �شوؤون  يف  الإيرانية  التدخالت  وعن 

الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س الوفد الربملاين اخلليجي اأن دول جمل�س 

العربي،  اخلليج  منطقة  يف  وال�شتقرار  الأمن  تر�شيخ  على  تعمل  التعاون 

املنطقة  اأن  اإل  الداخلية،  �شوؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول  �شيادة  واحرتام 

عانت منذ الثورة اخلمينية من تدخل النظام الإيراين يف ال�شوؤون الداخلية 

لبع�س دول املجل�س، وبع�س الدول العربية، واأن�شاأت ملي�شيات اإرهابية مثل ما 

ي�شمى بحزب اهلل يف لبنان واحلوثيني يف اليمن، ودعمت بع�س التنظيمات 

هذا  العربية.  الدول  و  العربي  اخلليج  دول  من  الإرهابية يف عدد  واخلاليا 

الع�شكري يف �شوريا  الثالث وتدخلها  الإماراتية  للجزر  ف�شال عن احتاللها 

ودعمها للميلي�شيات احلوثية يف اليمن.

البعثات  بل طال  احلد  هذا  عند  يقف  الإيراين مل  الإرهاب  اإن   « وقال   

الدبلوما�شية  للبعثة  حدث  ما  ولعل  طهران،  لدى  املعتمدة  الدبلوما�شية 

اعتداء  من  م�شهد  يف  وقن�شليتها  طهران،  يف  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

اإرهابي موؤخرًا خري دليل على ذلك.«

اليوت  العربية مي�شيل  �شبه اجلزيرة  العالقات مع  رئي�س جلنة  وكانت    

با�شتحداث  �شعادتها  عن  فيها  اأعربت  بكلمة  الجتماع  ا�شتهلت  قد  ماري 

الأوروبي  الربملان  مع  العالقات  لتعزيز  اخلليجية  الربملانية  اللجنة  وت�شكيل 

،موؤكدة اأهمية ت�شكيل اللجنة يف هذا الوقت املهم نظرًا ملا متر به دول جمل�س 

حتتم  واقت�شادية  اأمنية  �شغوط  من  الأوروبي  والحتاد  اخلليجي  التعاون 

�شرورة تعميق العالقات ومد ج�شور التوا�شل وتبادل اخلربات بني الطرفني. 
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جلنة  وخ�شو�شًا  الأوروبي  الربملان  يوليها  التي  الأهمية  على  و�شددت 

باعتبارها  اخلليج  دول  مع  للعالقات  العربية  اجلزيرة  �شبه  مع  العالقات 

�شريكًا مهمًا على ال�شعيد ال�شيا�شي والقت�شادي. واأ�شافت »اآمل اأن نقطع 

يف امل�شتقبل اأ�شواطًا يف تعميق عالقات ال�شداقة التي تربطنا للو�شول اإىل 

اأر�س م�شرتكة فيما بيننا واأمتنى اأن يحمل امل�شتقبل املزيد من الجتماعات 

واللقاءات الثنائية بني الطرفني خ�شو�شًا اأننا نواجه نف�س التحديات وعلى 

اخلطوات  واأخذ  الإ�شرتاتيجية  اخلطط  و�شع  بنا  وحريًا  الإرهاب،  راأ�شها 

الالزمة وال�شتباقية من اأجل الوقاية من خطر الإرهاب وتفاقم ماأ�شاته على 

اجلانبني اخلليجي والأوروبي. ».

اأمل  الأوروبي  اإىل الحتاد  التعاون اخلليجي  بعثة جمل�س  رئي�شة  ورحبت 

جمل�س  ودول  الأوروبي  الحتاد  بني  للعالقات  اليجابية  بالتطورات  احلمد 

التعاون اخلليجي بعد عقد العديد من الجتماعات الثنائية، كا�شفة عن عقد 

املزيد من الجتماعات بني اجلانبني يف امل�شتقبل القريب لتعزيز العالقات 

الوروبية - اخلليجية.

اإىل تطبيق  املعيوف يف كلمته  الكويتي عبداهلل  الأمة  ودعا ع�شو جمل�س 

القانون والعدالة كقاعدة لتعزيز الروابط بني اجلانبني.

املعايري  يف  ازداوجية  هناك  باأن  كم�شلمني  ن�شعر  “اإننا  املعيوف  وقال 

بالتعامل مع الق�شية الفل�شطينية ويف تطبيق حقوق الن�شان«.

مع  للتعامل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وجهود  م�شاهمة  اإىل  وتطرق 

على  يقوم  اخلليجية  الدول  يف  معهم  التعامل  اأن  موؤكدا  الالجئني  م�شكلة 

اأ�شا�س اأنهم اأخوة واأخوات.

يف  احللي�شي  هدى  الأ�شتاذة  ال�شعودي  ال�شوري  ع�شو  جمل�س  ودعت 

تطبيق  على  م�شددة  والهوية  الأخرى  والقيم  الثقافات  احرتام  اإىل  كلمتها 

مبداأ الت�شامح وعدم الت�شدد مع الختالفات يف الراء والقيم.

يفقد  اأن  يريد  اأحد  ول  هويتنا  ال�شالمية  القيم  “ اإن  احللي�شي  وقالت 

هويته ونحن نريد اأن نعززها وننقلها اإىل الأجيال اجلديدة«.

ذات  الق�شايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  تبادل  جرى  الجتماع  وخالل 

الهتمام امل�شرتك بني اأع�شاء الوفد اخلليجي واأع�شاء اللجنة من اجلانب الأوروبي.

االجتماع مع لجنة حقوق 
اإلنسان في البرلمان

من جانب اآخر اجتمع وفد اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة برئا�شة 

حقوق  جلنة  رئي�س  مع  الزيارة  خالل  ال�شورى  ملجل�س  العام  الأمني  معايل 

الإن�شان يف الربملان الأوروبي الينا فلين�شيانو واأع�شاء اللجنة.

وا�شتعر�س معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى خالل الجتماع جهود دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي يف جمال حقوق الإن�شان، لفتًا النظر يف 

كلمة األقاها اأمام اللجنة اإىل �شرورة الإ�شراع يف تكوين وتفعيل اللجنة الفنية 

حقوق  جمال  يف  الأوروبي  والحتاد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بني  امل�شرتكة 

الإن�شان ملا �شيكون لها من اأثر فعال يف اجلهود التي يبذلها الطرفان يف �شون 

ورعاية حقوق الإن�شان.

وفد اللجنة يجتمع مع جلنة ال�شوؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي

التقى  امل�شرتكة  الربملانية اخلليجية  اللجنة  وفد  زيارة  برنامج    و�شمن 

الوفد رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي املار بروك.

املنطقة واجلهود  الأحداث يف  نقا�س حول تطور  اللقاء  وقد جرى خالل 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وموقف  للمنطقة  ال�شتقرار  لإعادة  املبذولة 

والربملان الأوروبي جتاه تلك الأحداث.

بني  الربملانية  العالقات  وتعزيز  تطوير  بحث  الجتماع  خالل  مت  كما 

جمل�س ال�شورى والربملان الأوروبي من خالل تفعيل جلان ال�شداقة الربملانية 

وتبادل الزيارات بني اجلانبني.

جمل�س  ع�شوي  امل�شرتكة  اخلليجية  الربملانية  اللجنة  وفد  �شم  وقد 

ال�شورى ال�شعودي الدكتور زهري احلارثي والأ�شتاذة هدى احللي�شي، وع�شوي 

املجل�س الوطني الإحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة الأ�شتاذة عفراء 

النواب  جمل�س  وع�شو  املحرزي،  عبداهلل  حممد  والدكتور  الب�شطي   را�شد 

مبملكة البحرين النائب الأ�شتاذ عي�شى عبداجلبار الكوهجي والأمني العام 

عبداهلل  الأ�شتاذ/  باملجل�س  الربملانية  لل�شعبة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأمني 

توفيق  الأ�شتاذ/  عمان  �شلطنة  يف  ال�شورى  جمل�س  ومن  الدو�شري،  خلف 

عبداحل�شني اللواتيا.

كما �شم الوفد ع�شو جمل�س ال�شورى بدولة قطر الأ�شتاذ حممد عبد اهلل 

الأمة  جمل�س  وع�شوي  اخليارين،  فهد  للمجل�س  العام  وال�شكرتري  ال�شليطي 

بدولة الكويت الأ�شتاذ/ اأحمد �شليمان الق�شيبي والأ�شتاذ/ عبداهلل يو�شف 

املعيوف والأمني العام ملجل�س الأمة الأ�شتاذ عالم علي الكندري.

ميشيل ماري: دول مجلس التعاون شريك 
مهم على الصعيد السياسي واالقتصادي



5454

حوارحوار

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م54

عضـــو الشـــورى  أ.د. عــوض األســــمري 00

من قريته النائية في » بللسمر « إلى مراكز بحوث 
الجامعات التابعة ل » ناسا «

در�س املراحل االأوىل من تعليمه  يف القرى النائية, وتنقل عرب 
عدد من املدار�س مبراحل تعليمه االبتدائي؛ فاملرحلــة املتو�شطة 
والثانويــة, ومن » بلل�شمر « اإىل مدينــــة الريا�س التي در�س فيها 
املرحلة الثانويـــة ليلتـــحق بعدهـــا بجامعـــة امللك �شعود ويختار 
اإىل  اأهلته لي�شبح مهند�ًشا فاأ�شتاًذا م�شاعًدا  التي  الهند�شة  كلية 
اأن حقق درجة »بروف�شور« يف درا�شاتـــه العليا يف والية »اأوهايو« 
بالواليات املتحدة االأمريكيـــة, ليعـــود اإىل بالده اأ�شتاًذا جامعًيا 
اأن ي�شـــبح ع�شًوا فاعاًل يف  وخبرًيا يف جماله وتخ�ش�شــــه, قبل 
جمل�س ال�شورى يف دورته ال�شاد�شة ونائًبا لرئيـــ�س جلـــنة النقل 

واالت�شاالت وتقنية املعلومات باملجل�س.
االأ�شتـــاذ الدكـــتور عـــو�س بن خـزمي االأ�شمري حتدث يف حوار 
مع جملة » ال�شـــورى « عن بداياته الدرا�شية وحياته االأكادميية 

والعملية, وكيفية تعيينه مبجـل�س ال�شــورى, الذي ياأمل مع بقية 
زمالئه اأع�شاء جملـــ�س ال�شـــورى اأن يحـــققوا تطــــلعات القــيادة 

الر�شيدة, وتطلعات املواطن, فاإىل تفا�شيل احلوار.....

س1- الوالدة والطفولة متى وأين كانت؟

- الولدة كانت عام 1378هـ يف مركز حوراء يف لل�شمر الذي يقع �شمال 

مدينة اأبها، ويبعد عنها ما يقارب )120 كم ( ولدت يتيم الأب، حيث تويف 

والدي - رحمه اهلل - قبل ولدتي بثالثة اأ�شهر، ون�شاأت مع والدتي يف قرية 

»اآل ال�شدر« يف كنف العم الفا�شل م�شفر بن علي الغامن، ودر�شت البتدائية 

يف مدر�شة »مروان بن احلكم« البتدائية يف قرية »اآل بن �شثة«، والتي تبعد 

م�شًيا  املدر�شة  اإىل  اأذهب  وكنت  اإقامتي،  مقر  كيلومرتات عن  �شبعة  حوايل 

على الأقدام، نقطع حوايل 14 كيلومرًتا يومًيا ذهاًبا واإياًبا، وغالًبا ما يكون 

هناك اأمطار غزيرة وبرد قار�س.

حوار – منصور العساف
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احلقول  زراعة  يف  كثرًيا  يهتم   - اهلل  رحمه   - ح�شن  العم  كان  كذلك 

والتجارة، ومبا اأن مزارع اجلد »علي« - تغمده اهلل بوا�شع رحمته - تعد من 

اأكرب الأمالك والقطع الزراعية يف منطقة بلل�شمر.

اأن بداية الإجازة ح�شاد مزارع  اإذ  اأثناء اإجازات ال�شيف،  رهقت 
ُ
اأ فقد 

الرب وال�شعري، ونهايتها ح�شاد الذرة والتي نق�شي اأكرث من 14 �شاعة - من 

بعد �شالة الفجر اإىل بعد �شالة املغرب- وقوًفا يف ال�شم�س احلارقة نحر�س 

الأهل  ياأتي  عندما  النهار  اآخر  تتخيل  اأن  ولك  الطيور،  من  الذرة  حم�شول 

ويتفقدون عذوق الذرة، فاإن تبني لهم باأن الطيور اأكلت منها، فقد تنام بدون 

طعام تلك الليلة.

جدوى  ذات  1393هـ(،  عام  )قبل  املدة  تلك  يف  املحا�شيل  هذه  كانت 

اقت�شادية عالية، اإذ اأنها تكاد اأن تكون املواد الأ�شا�شية للغذاء والتجارة....

كان معظم اأفراد الريف يف حينه ي�شتخدمون حم�شول »الرب« يف التعامالت 

التجارية ل�شراء املنتوجات الأخرى. مثل النب والتمر وال�شكر والهيل وغريها. 

بل كانت الأ�شعار - يف حينه - مقيدة بقيمة �شاع الرب، فقد تزيد القيمة وقد 

تقل مثل �شعر برميل النفط يف ال�شوق العاملية حاليًا.

ي�شاف اإىل ما �شبق باأن تلك الفرتة كانت من اأ�شعب الأيام التي ع�شتها 

يف حياتي، حيث اأنني انتقلت اإىل مركز الثنني لدرا�شة املرحلة املتو�شطة يف 

»متو�شطة بلل�شمر«، والتي تبعد حوايل 20 كيلومرًتا، مما ا�شطر عمي ال�شيخ 

ح�شن )رحمة اهلل عليه( اإىل ا�شتئجار �شكن يل مبركز الثنني، وكان الإيجار 

مبعّدل 30 رياًل يف ال�شهر. ع�شت يف تلك الفرتة اأعزًبا ملدة 3 �شنوات، معتمدًا 

- بعد اهلل- على نف�شي يف غ�شل مالب�شي، وطهي طعامي، ومذاكرة درو�شي. 

الأوقات،  اأمتع  معهم  ق�شيت  وقد  العزاب،  الأ�شدقاء  بع�س  معي  كان 

واعتمدنا على اأنف�شنا اعتماًدا كلًيا، وكان يوم الثنني هو يوم البيع وال�شراء، 

للبيع  املجاورة  املناطق  من  املت�شوقون  ياأتي  حيث  الثنني(،  )ب�شوق  ويعرف 

وال�شراء يف هذا اليوم من الأ�شبوع )الثنني(، وكانت املدر�شة املتو�شطة و�شط 

ال�شوق، وكان بع�س املت�شوقني ياأتون باملوا�شي والدواب ويقيدونها قريًبا من 

اليوم  هذا  ففي  الأيام.  اأ�شعد  من  كانت  نف�شه،  الوقت  يف  ولكنها  املدر�شة، 

اأولياء الأمور لالطمئنان علينا وق�شاء حوائجنا، ون�شتقي منهم اأخبار  ياأتي 

اجلماعة والديرة. كانت غربة رغم قرب امل�شافة، وذلك لعدم وجود و�شائل 

النقل احلديثة، وعدم وجود ات�شالت.

س2 – ما الذي تذكره عن البدايات األولى في المرحلة 

الدراسية؟

 اأيام جميلة فعندما بلغت الثانية ع�شرة من العمر، انتقلت اإىل بيت جّدي 

قر�شان(  بن  عطف  قرية  )يف  مارد  بن  �شرور  اآل  عبداهلل  بن  علي  ال�شيخ 

ال�شيخ  العم  كنف  يف  وع�شت  )حاليًا(،  حوراء  ملركز  التابع  خر�س  بوادي 

منعطًفا جديًدا  الفرتة  �شكلت هذه  وقد  مارد،  بن  �شرور  اآل  علي  بن  ح�شن 

يف حياتي. اإذ اأنها ُتَعد من اأ�شعب مراحل العمر واأكرثها فائدة، وذلك لعدة 

اأ�شباب منها: ابتعادي عن والدتي، فقد فقدت حنانها واهتمامها وتوجيهاتها 

ون�شائحها وت�شجيعها.

اأما التحدي الثاين فهو كرثة ال�شيوف والزوار يف بيت اجلد، وهذا يجعلنا 

م�شيخة  بيت  »علي«  اجلد  منزل  لأن  وخدمته؛  ال�شيف  لإر�شاء  حتد  اأمام 

ويق�شده الكثري من اأطراف بلل�شمر ومن بي�شة وغريها، كي ي�شوقوا ما لديهم 

عامًرا  منزلنا  كان  فقد  املجاور  الثنني  ل�شوق  حبوب  اأو  اأغنام  اأو  متور  من 

بال�شيوف ليلة الأحد والثنني يف تلك املدة. ولكن تلك احلقبة الزمنية من 

روح  العطرة؛  والدي وجدي -يرحمهما اهلل-  نف�شي �شرية  اأزكت يف  حياتي 

الت�شامح واملحبة وفجرت فيها ينابيع العزة والفخر.

اليتم والغربة لم يمنعاني من
مواصلة تعليمي

صورة ضيفنا عندما كان في الصف الثاني ابتدائي. 
تم اعادة اخراجها باأللوان الحقًا

هذه الصورة التقطت للدكتور عوض عندما كان في 
المرحلة المتوسطة، بمتوسطة بللسمر مركز االثنين.
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الثاين  ال�شف  يف  كنت  عندما  له  اأتذكرها  التي  الق�ش�س  بني  ومن 

ابتدائي، طلب منا حفظ �شورة امللك وت�شميعها يف الف�شل، ووعدنا باأن يكافئ 

من يحفظها، كنت اأول تلميذ �شّمعها - حفظًا - يف الف�شل؛ وكانت املكافاأة 

اأربعة قرو�س، وعندما ا�شتلمت املكافاأة الثمينة غمرين الفرح واحلزن يف اآٍن 

واحد؛ الفرح كونها اأول نقود اأملكها يف حياتي، واأما احلزن فكان يف كيفية 

احلافظ عليها وفيما �شاأ�شتخدمها، حيث ل يوجد دكاكني ول اأ�شواق قريبة.

اإل  يوجد  ل  وحينها  كيلومرًتا،   20 حوايل  يبعد  الثنني(  )مركز  ف�شوق 

مذكر،  بن  علي  والأخرى  غامن  بن  م�شفر  العم  يقودها  اإحداهما  مركبتان 

وكالهما يخدمان فيما بني بلل�شمر وجدة والريا�س رغم �شعوبة الطرق. فقد 

يق�شون اأكرث من �شهر يف امل�شوار الواحد.

كالأ�شتاذ حممد  البتدائية  املرحة  الريا�شيات يف  اأ�شاتذة  كذلك معظم 

اأبو دية، حممد امل�شري يف ثانوية اليمامة بالريا�س كانا من اأعظم واأف�شل 

ثانوية  يف  الربيطاين  الإجنليزية  اللغة  اأ�شتاذ  كذلك  حياتي؛  يف  املعلمني 

كان  الريا�س،  يف  ثانوي-  وثاين  اأوىل   – املرحلتني  در�شت  حيث  اليمامة، 

اأداء الواجب يف الوقت املحدد، وعدم التحدث باللغة العربية  ا على  حري�شً

اأثناء ح�شته؛ بل يجربنا على احلديث باللغة الإجنليزية.

يف  اأ�شتاذ  هناك  فكان  اأ�شمائهم،  ذكر  عدم  مع  �شلبي  اأثر  لهم  من  اأما 

املدر�شة،  من  الطالب  من  الكثري  هروب  يف  ال�شبب  كان  البتدائية  املرحلة 

وكنت من �شمن من تعر�س لأذاه، رغم اأنني كنت طالًبا متميًزا يف الف�شل. 

لكنه �شربني– عمًدا- بالع�شا يف راأ�شي عندما اأجبت على �شوؤال طرحه 

انهمر  فجاأة  ولكن  تلميذ جمتهد؛  باأين  نظره  األفت  كي  وب�شرعة  اإذنه  بدون 

العم  وزوجها  والدتي،  اإل  يوا�شيني  من  اأجد  ومل  وجهي،  على  بغزارة  الدم 

الغايل م�شفر، حيث اأعادين اإىل املدر�شة رغم هروبي منها وكرهي ال�شديد 

لها بعد هذه احلادثة، كما اأن الف�شل يعود هلل �شبحانه وتعاىل اأوًل واأخريًا ثم 

لوالدتي يف تربيتي.

س4 – أصدقاء ورفقـــاء مراحـــل التعليـــم األولى، أين 

موقعهم من يومياتك؟ 

- اأ�شدقاء املرحلة البتدائية واملتو�شطة هم من اأحب الأ�شدقاء واأقربهم 

اإىل النف�س، ول نزال نتقابل ونتذكر ذكريات الطفولة، منهم من انقطع عني 

اأكرث من 25 �شنه، ولكن بف�شل اهلل �شبحانه ثم و�شائل التوا�شل الجتماعي، 

اأ�شبحنا نتوا�شل مع بع�شنا البع�س ب�شكل �شبه يومي، ومنهم على �شبيل 

كنت الوحيد الذي يوجد لديه مذياع - يف حينه-، واذكر اأننا كنا نتابع عرب 

املذياع بطولة كاأ�س اخلليج لكرة القدم. فكنا يف فرتة الع�شر نتجمع ل�شماع 

والكويت،  ال�شعودية  مباراة  نتيجـة  والذهول من  الهّم  ولكن �شابنا  املباراة، 

فقد تفوق علينا املنتخب الكويتي، وتال�شت حظـوظنا يف احل�شول على كاأ�س 

البطولة، لكن مبجملها كانت بداية الت�شجـيع والتعــــاطف مع املنتخب. 

س3 – أساتذة ومعلمون ما يزالون في ذاكرة الدكتور 

عوض األسمري؟

- هناك عدد من الأ�شاتذة واملعلمني كان لهم ب�شمات اإيجابية يف حياتي، 

القاعدة  كانت  فيه  ع�شت  الذي  الزمن  ولكن  النقي�س،  على  كانوا  واآخرون 

لنا(،  والعظم  لكم  )اللحم  اأن  واملدر�شة  الأهايل  لدى  واملتداولة  املعروفة 

مبعنى اآخر اللحم للمدر�شة والعظم للبيت. مدير مدر�شة مروان بن احلكم 

البتدائية الأ�شتاذ عبداهلل بن حممد احلديدي الأ�شمري اأكن له بالغ احلب 

والتقدير والحرتام.

مشرف رسالة الدكتوراه البرفيسور كواترا رئيس الدراسات 
العليا ومركز أبحاث االتصاالت المدعوم من وكالة ناسا

تنقلت بين القرى والمدن وال أنسى
هذه الذكريات
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س6- أصدقـــاء المرحلـــة الجامعيــــة، هـــل مـــا زلت 

على تواصل معهم، وما الــذي تـــذكره مــن األحداث 

االجتماعية التي واكبت تلك الفترة؟ 

يف  �شعود  امللك  بجامعة  الهند�شة  كلية  يف  كانت  اجلامعية  املرحلة   -

العتماد  علمتني  لكنها  الدرا�شة،  ب�شعوبة  املرحلة  تلك  وات�شمت  الريا�س، 

على النف�س، وكانت الدرا�شة تبداأ من ال�شاعة الثامنة اإىل ال�شاعة اخلام�شة 

وكنا  �شاعة،  ع�شرين  الدرا�شي  بالف�شل  ال�شاعات  عدد  اأن  حيث  ع�شًرا، 

ندر�س بنظام ال�شاعات، وكان عدد ال�شاعات املطلوبة للتخرج خالل خم�س 

�شعوبة  مع  الإجنليزية  باللغة  والدرا�شة  �شاعة،   200  - �شنوات - يف حينها 

املواد، اإىل جانب البعد عن الأهل، والأ�شدقاء، والأقارب. كنا نق�شي معظم 

الوقت يف ال�شكن اجلامعي.

كان  حيث  وخارجها،  اململكة  داخل  من  واأحبة  اأ�شدقاء  اجلو  هذا  خلق 

اخلليج  دول  ومن  والأردن  و�شوريا  وفل�شطني  اليمن  من  طالب  معنا  يدر�س 

العربي، وكذلك من الهند وباك�شتان. وهذا اجلو اجلامعي اأك�شبنا عدًدا من 

التجارب اجلديدة التي كنا جنهلها، كما اأن اأع�شاء هيئه التدري�س يف حينها 

كانوا من اأعظم علماء امل�شلمني.

فعلى �شبيل املثال: الربوفي�شور اأ�شر زكي - رحمه اهلل - وهو من العلماء 

الأفذاذ يف جمال الت�شالت على م�شتوى العامل، واملرحوم الدكتور عبد رب 

النبي من العلماء امل�شهورين يف الريا�شيات، والربف�شور- املرحوم باإذن اهلل 

- نبيل �شالح اأ�شتاذ الت�شالت امل�شرف على م�شروع التخرج، والربوفي�شور 

حممد عبيد اأطال اهلل عمره قمة يف الأدب وهامة علمية ومثل يحتذى به يف 

عميد  احليدر  حممد  د.  الغايل  والربوفي�شور  العمل،  يف  والإخال�س  اجلهد 

كلية الهند�شة وهو من �شاعدين يف اختيار اجلامعة اأثناء البعثة خارج اململكة، 

جامعة  اختيار  على  فاأ�شكره  اجلامعات.  من  عدد  قبول  على  ح�شلت  حيث 

ولية اأوهايو، مبدينة كولومب�س. فقد كان اختياًرا موفًقا وهلل احلمد اأوًل.

بداية  يف  كانت  حياتي؛  يف  حقيقًيا  منعطًفا  كانت  البكالوريو�س  مرحلة 

وافقت  كما  ال�شريف،  املكي  للحرم  م�شلحة  واقتحام جماعة  اإيران،  اأحداث 

بداية احلرب يف اأفغان�شتان، وكذلك احلرب العراقية الإيرانية، فقد �شببت 

اأنه كان معنا  الأفكار، وخ�شو�شًا  وت�شارب  وت�شتت  القلق  الأحداث  لنا هذه 

تختلف عما  واأفكار  �شيا�شية  اهتمامات  العربي ذوو  دول اخلليج  طالب من 

اعتدنا عليه من براءة الريف و�شفاء العقل وال�شريرة، وكنا ل نعرف – اأبدًا- 

النتماءات احلزبية والطائفية وغريها من املذاهب املختلفة.

بلل�شمر )�شابًقا(،  فايز عاطف مدير م�شت�شفى  الأ�شتاذ عبداهلل  املثال: 

�شداد  واللواء  الأ�شمري،  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  نا�شر  الفا�شل  واملعلم 

الدكتور  �شيديل  والعميد  الوطني(،  احلر�س  )طريان  حيله  بن  نا�شر  بن 

ال�شيخ  وف�شيلة  والثانوية،  املتو�شطة  زميل  اخلنني،  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 

اإحدى  يف  يل  زمياًل  كان  احلايل،  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  م�شبل  اآل  عازب 

اأحمد بن علي بن م�شعفق م�شاعد  اللواء  والأخ احلبيب  املتو�شطة،  مراحل 

مدير الأمن العام زميل املرحلة املتو�شطة. ومن زمالء الثانوية معايل الوزير 

الأخ الدكتور �شعود بن �شعيد املتحمي ومعايل الأخ الغايل الدكتور حممد بن 

علي اآل هيازع ع�شو جمل�س ال�شورى.

س5– اهتماماتك في مرحلة الشباب.

الكبري  �شملت  التي  الر�شيدة  حكومتنا  رعاية  بف�شل  ثم  اهلل  من  بف�شٍل 

وعي�س  اأمن  يف  النائية  قرانا  يف  ع�شنا  فقد  والداين،  والقا�شي  وال�شغري 

يف  الطلبات  جميع  اأ�شبحت  وقد  الكرمي،  العي�س  �شبل  لنا  وتوفرت  رغيد، 

متناول اأيدينا، وعليه فقد كان اهتمام مرحلة ال�شباب هو نهل العلم والرتكيز 

على الدرا�شة واملحافظة على ما بناه الآباء والأجداد من ما�شي تليد يجعلني 

حتت �شغط نف�شي كي اأحافظ على �شمعتهم الطيبة ومكانتهم الجتماعية، 

فقد ق�شيت معظم وقتي يف الدرا�شة وحت�شيل العلم الالئق داخل اململكة 

وخارجها، رغبًة يف الإ�شهام وامل�شاركة يف خدمة مملكتنا احلبيبة، وبف�شل 

من اهلل ثم بف�شل الدعم ال�شخي للتعليم من حكومة هذه البالد الر�شيدة، 

وح�شلت على �شهادة الدكتوراه يف اأدق التخ�ش�شات العلمية، واأنا ابن القرية 

النائية يف �شفوح جبال ع�شري، فال نقول اإل احلمد هلل اأوًل واأخريًا، ثم جزا 

اهلل حكام هذه البالد عنا خري اجلزاء. 

معمل االتصاالت بجانب أحد األقمار االصطناعية 
المستخدمة إلرسال الصور الرقمية المضغوطة
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لدينا  يكن  مل  الأوىل  الدرا�شة  اأيام  اأن  حيث  كانت.  كما  الأيام  تعد  فلم 

اإل هم الدرا�شة فقط ، ويف نهاية الأ�شبوع يكون لدينا اجتماع يغمره احلب 

والتاألف يف امل�شجد جلميع امل�شلمني، ولكن بعد اأحداث اخلليج انق�شمنا اإىل 

موؤيد ومعار�س، وكان هذا له اأثر �شلبي على الطالب امل�شلمني يف اجلامعة.

الـدراسات  س7 - الدراســـة الجامعيـــة وتخصــــصات 

العليا، كيف تم اخــتيارهــــا و ما هي أهــم الصعوبات 

التي واجهتك في تقديم رسالتك العلمية ؟

�شعود  امللك  بجامعة  الهند�شة  كلية  البكالوريو�س كنت يف  – يف مرحلة   

وتخ�ش�شت يف الهند�شة الكهربائية، اأما يف مرحلــــة املاج�شتري فقد در�شت 

يف جامعة ولية اأوهايو ق�شم الهند�شة الكهربائية – ات�شالت-، ويف درجة 

الدكتوراه كنت يف جامعة »توليدو اوهايو« ق�شم الهند�شة الكهربائية ات�شالت 

) الت�شالت الرقمية (، وقد مت اختيار هذه التخ�ش�شات رغبًة وحًبا مني 

لتخ�ش�س الت�شالت، ول �شك اأنني واجـــهت عدًدا من ال�شـــعوبات اأبرزها: 

الدرا�شة، و�شعوبة  اللغـــة يف بداية  الأنظــــمة، و�شـــعوبة  الغربة، واخـــتالف 

بني  ال�شديدة  واملناف�شة  والتاأهيلية،  العامة  والمتحانات  القبول،  امتحانات 

الطالب على اختيار امل�شرف املنا�شب والتخ�ش�س الدقيق والنادر.

 

حيث اأن امل�شرف الأكادميي املتميز يف اجلامعات الأمريكية هو من يختار 

الطالب، وكنت اأرغب املوا�شلة يف جمال الت�شالت الرقمية مع ال »برف�شور 

امل�شاريع  على  يعملون  الذين  املتميزين  العلماء  اأحد  من  وهو  �شوبا�شكواترا« 

املدعومة من قبل وكالة نا�شا )NASA(، وكان ل يقبل على هذه امل�شاريع اإل 

اجلن�شية الأمريكية اأو من اأبناء جلدته فهو اأمريكي بالتجن�س، وعند مقابلته 

 go read until قائاًل:  رد علي  ولكن  يرف�س  فلم  اأعمل معه  اأن  طلبت 

you dream and come back، وكان يعني بذلك اذهب اإقراأ يف 
جمال الت�شالت اإىل اأن حتلم بها اأثناء النوم، وهذا يعني اأنه يريد مني اأن 

اآتي له مب�شكلة علمية ومن ثم اأقرتح احلل.

ا  وفقني اهلل اأن عدت اإليه بعد 6 �شهور مبقرتح متميز، وقدمت له عر�شً

�شاماًل فتم قبوله من قبل اللجنة كي ي�شبح عنوان اأطروحة الدكتوراه، لكنه 

مل يعطيني اهتماًما ومل ي�شاعدين كثرًيا اإل بعد اأن �شاركنا يف موؤمتر عاملي يف 

جمال علوم الف�شاء بورقة علمية، كان بعدها الفرج، فقد طلبت منا �شركة 

كوم �شات )COMSAT( ل�شناعة الأقمار ال�شطناعية الثابتة ال�شتمرار 

بذكر  فقط  اأكتفي  وقد  كثريون،  اجلامعية  املرحلة  اأ�شدقاء  اأن  وحيث 

بن  املهند�س عبيد  ال�شديق اخلا�س  ومنهم  وتاأثري يف حياتي  لهم حب  من 

رئي�س  الر�شيد  �شعد  املهند�س  والأخ  املع�شوق،  خالد  والدكتور  القرين  علي 

�شركة كهرباء تبوك، و الدكتور �شالح بن ح�شني العواجي وكيل وزارة املياه 

والكهرباء.

وقد اأقمنا دوريه با�شم دورية خريجي كلية الهند�شة بجامعة امللك �شعود 

ت�شم اأكرث من 25 مهند�ًشا من جميع اأنحاء اململكة، اأما زمالء الدرا�شة خارج 

كولومبو�س  اأوهايو  ولية  جامعة  يف  والدكتوراه  املاج�شتري  ملرحلتي  اململكة 

)Ohio state University( الدكتور �شامل بن علي القحطاين ع�شو 
جمل�س ال�شورى احلايل، و الدكتور عامر ال�شهراين وكيل جامعة امللك خالد 

�شابًقا،  �شعود  امللك  جامعة  وكيل  الغامدي  �شعيد  بن  علي  والدكتور  �شابًقا، 

املقام  ي�شعني  ل  ممن  الكثري  وغريهم  احلقيل  عثمان  بن  زياد  والدكتور 

لذكرهم.

 ومن اأهم الأحداث التي �شببت لنا عدم ال�شتقرار الفكري و ال�شيا�شي يف 

اأمريكا، حرب اخلليج الثانية التي حدثت عندما كنت يف ال�شنوات الأخرية 

اىل  اإ�شافة  والوطن،  الأهل  على  قلقني  كنا  حيث  الدكتوراه.  مرحلة  من 

و �شيا�شة واجتماعية يف املدينة، ويف اجلامعة،  اإىل �شغوط نف�شية  تعر�شنا 

ويف امل�شجد. 

راعي حفل تخرج جامعة توليدو الحكومية يسلم
د. عوض األسمري وثيقة تخرج الدكتوراه

قال لي ال«بروفسور« عليك أن تقرأ عن 
الكهرباء حتى تحلم بها في منامك
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حيث اأن له خ�شو�شيته كوننا دولة حتكم ب�شرع اهلل، فالنظام الربملاين يف 

هذه البالد يعمل وفق النظام الأ�شا�شي للحكم يف اململكة والذي ي�شتمد مواده 

من كتاب اهلل و�شنة ر�شوله. كما اأن هناك مقرتح باإ�شراك طالب اجلامعات 

واأفكار  روؤى  من  لديهم  ما  معرفة  اأو  املقرتحات  بع�س  درا�شة  يف  املتميزين 

تخدم ال�شباب.

س11- هل حل اإلعــــالم محل البـــرلمان ال سيما فيما 

يتعلق في الدور الرقابي ؟ 

يكون  قد  واأحيانًا  الإثارة،  يبحث عن  الغالب-  - يف  الإعالم احلديث   -

ا مع وجود و�شائل التوا�شل الجتماعي؛ مثل  ظاهرة �شوتية فقط، وخ�شو�شً

ل عدم الرغبة يف القراءة والبحث عن  »تويرت« و«في�س بوك«. وهذا بدوره اأ�شّ

احلقيقة لدى الكثري من اأفراد املجتمع، ولكن اأ�شتطيع القول اإن الإعالم قام 

بالدور الرقابي يف كثري من الق�شايا احل�شا�شة وال�شائكة حملًيا ودولًيا لكن 

هناك اأخطاًء كبرية حت�شل من بع�س كتاب الراأي فيها اإ�شاءة متعمدة لبع�س 

لذا  الراأي.  حرية  بحجة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  وبع�س  الدولة  يف  امل�شوؤولني 

يجب اأن يكون هناك نظام �شارم يحفظ حق الطرفني.

 ومبا اأن دور جمل�س ال�شورى رقابي وت�شريعي ويعمل وفق اأنظمة وقوانني 

ولوائح وا�شحة، ويعمل �شمن منظومة كبرية على م�شتوى اأجهزة وموؤ�ش�شات 

بع�س  طرح  �شرعة  يف  الإعالم  يواكب  اأن  ي�شتطيع  ل  فاإنه  املختلفة،  الدولة 

املوا�شيع ومناق�شتها واقرتاح احللول ال�شريعة غري املدرو�شة مبهنية وحرفية 

عالية. بيمنا تدر�س املوا�شيع يف املجل�س وفق نظام املجل�س ولوائحه وقواعد 

حكيمة  قرارات  عنه  ينتج  ولكن  طوياًل،  وقًتا  ي�شتغرق  وهذا  فيه.  العمل 

ومدرو�شة بعمق تخدم الوطن واملواطن. 

يف نقطة البحث مقابل دعم قدره 100،000 دولر، وهذا البحث كان لتح�شني 

و�شغط ال�شور الرقمية التي حت�شل عليها وكالة نا�شا ل�شطح كوكب املريخ 

يف حينه،

مني  طلب  بل  العلمية،  الورقة  هذه  خالل  من  امل�شرف  ثقة  ك�شبت  وقد 

من  لدي  ما  اليهم  اأنقل  كي  املاج�شتري  طالب  من  عدد  على  الإ�شراف 

خربة وعلم، ومت ن�شر عدد من بحوث اأطروحة الدكتوراه يف اأرقى املجالت 

والدوريات العلمية وهلل احلمد والتي منها ما يعرف بـ ) IEEE(، وهي من 

اأرقى املجالت العلمية املحكمة يف العامل. 

مجلس  في  عضًوا  تعينيك  خبر  تلقيت  كيف   –  8 س 

الشورى ؟

يل ولأ�شرتي  عظيم  و�شرف  �شدري،  على  و�شاًما  التعيني  هذا  – ميثل 
على هذه الثقة امللكية من قبل القيادة الر�شيدة. اإذ اأنه من اأح�شن الأخبار 

هذه  �شمن  اأكون  اأن  عظيم  �شرف  اأنه  كما  العملية،  حياتي  يف  تلقيتها  التي 

النخبة الطيبة واملتميزة من اأبناء وبنات وطني احلبيب، والتي اأجدها فر�شة 

وخربتهم  علمهم  من  وال�شتفادة  ومداخالتهم  اأطروحاتهم  ل�شماع  عظيمة 

وجتاربهم. 

س 9 – ماهي اآلمال و الطموحات التي دارت في ذهنك 

بعد أن تم اختيارك عضًوا في مجلس الشورى؟ 

اأع�شاء جمل�س ال�شورى توجيهات  اأحقق مع بقية زمالئي  اأن   9- اأمتنى 

العهد،  وويل ويل  الأمني  وويل عهده  ال�شريفني  و طموحات خادم احلرمني 

يف  والديني  واحل�شاري  التاريخي  دورها  واإر�شاء  اململكة،  تطلعات  لتحقيق 

العامل، واأ�شاأل اهلل العلي العظيم اأن نكون عند ح�شن الظن، واأن يعني اجلميع 

خلدمة  و�شعنا  يف  ما  �شنبذل  اأننا  كما  عاتقنا،  على  امللقاة  امل�شوؤولية  على 

الوطن لتحقيق رغبة القيادة الر�شيدة ملزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن .

س10-  كيف ننمي الثقافة البرلمانية في المدارس ؟

ال�شورى  جمل�س  بني  فيما  مبا�شرة  ات�شال  قناة  هناك  يكون  اأن  يجب   -

اجلامعية،  الدرا�شة  مراحل  وكذلك  الدرا�شية  املراحل  جميع  يف  والطالب 

وذلك عن طريق اإلقاء  اأع�شاء ال�شورى وبع�س من�شوبي املجل�س من املوظفني 

ذوي اخلربات العالية املحا�شرات يف املدار�س واجلامعات.

كما اأرى ت�شمني املواد الدرا�شية يف جميع املراحل التعليمية بع�س اأنظمة 

جمل�س ال�شورى لتنمية الثقافة الربملانية لدى الطالب ومعرفة الدور احلقيقي 

ملجل�س ال�شورى.

تكريم صاحب السمو الملكي
االمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 

السابق للضيف لجهوده في تطوير الجامعة
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اإلضافية،  التوصيات  معظم  الحظ  يحالف  ال   –  13 س 

برأيك أين يكمن السبب ؟

عدم  اأو  التو�شية،  حتقق  ومنها:  اأ�شباب  عدة  وهناك  �شحيح،  هذا   -

اأخـــر. واللجـــنة  اأو لكونـــها تتـــعار�س مع قـــرار نافـــذ  منا�شبتـــها للتقــرير، 

ولكن  رف�شها،  اأو  التو�شية  تبني  يقرر  من  هي   - الغالب  املتخ�ش�شة– يف 

القرار الف�شل بيد املجل�س، 

وهناك عدة جلان كونت بقرار من معايل رئي�س املجل�س لدرا�شة تطوير 

عمل اللجان، وزيادة فاعلية التو�شيات الإ�شافية، كما اأن هناك جلنة برئا�شة 

معايل امل�شاعد ويل ال�شرف اأن اأكون �شمن اأع�شائها تدر�س الالئحة الداخلية 

مقرتحات  هناك  �شيكون  الدرا�شة  هذه  �شوء  وعلى  اللجان،  عمل  وقواعد 

واإجراءات ت�شهم يف تطوير اأعمال املجل�س. 

من  المواطن  طموحات  بين  هــوة  هناك  هل   – س14 

جهــة، و أداء و مخرجـــات مجلـــس الشـــورى من جهة 

أخرى ؟  وأين - برأيك - يكمن الخلل؟

ال�شورى  جمل�س  من  يتوقع  املواطن  اأن  حيث  �شحي،  اأمر  ولكنه  نعم،   -

لـــدى احلكومـــة، كونـــه يج�شد يف ت�شكيله وحدة  الكثري؛ فهو �شوته وممثله 

القرار، وهذا يلقي على املجـــل�س م�شوؤولية كربى  الوطن، وي�شارك يف �شنع 

ويجعله �شريًكا يف دفع م�شار التنمية الوطنية لتحقيق تطلعات املواطن.

ولكن لي�س كل ما يتمنى املرء يدركه، فالأمور جتري وفق اأنظمه وقوانني، 

اأن املجل�س يعمل �شمن منظومة كبرية منها جمل�س الوزراء، وموؤ�ش�شات  اإذ 

الدولة الق�شائية والرقابية الأخرى. وهناك من  يتوقع الكثري من املجل�س، 

ويعتقد باأن لديه الع�شا ال�شحرية حلل بع�س امل�شكالت وب�شرعة فائقة، كما 

اأنه يجب علينا نحن كاأع�شاء عدم اإعطاء وعود ي�شعب حتقيقها اأو رفع �شقف 

التوقعات لأن هذا ينعك�س �شلًبا على املجل�س.

كما اأنــــه يجــــب على املجــــل�س �شرعــــة الرد على املغــــالطات الإعالمية، 

والدفــــاع عن قراراتــــه بقــــوة، وعــــدم ال�شــــماح لبع�س التجــــاوزات امل�شيئة 

للمجل�س ومن�شوبيه.

جمل�س   – جمل�شهم  زيارة  اإىل  الراأي  كتاب  اأدعو  ال�شورى  جملة  وعرب 

ال�شورى- والطالع عن قرب على منجزات املجل�س ومعرفة طبيعة عمله. 

بني  فيما  وثقه  و�شفافية  وم�شداقية  مودة  هناك  يكون  اأن  يجب  اأنه  اإذ 

يعطى  اأن  اقرتح  وعليه  الإعالميني،  كذلك  الراأي،  وكتاب  ال�شورى  جمل�س 

مكثفة  دورات  املجل�س،   لدى  املعتمدون  املختلفة   الإعالم  و�شائل  مندوبو 

لتثقيفهم بنظام املجل�س ولوائحه وقواعد عمله. 

س12 – أي اللجان المتخصصة التي عملت بها، وما هي 

اللجنة التي تحبذ االنضمام لها أو االستمرار فيها ؟ 

- منذ اأن عينت يف جمل�س ال�شورى، واأنا اأعمل يف جلنة النقل والت�شالت 

وتقنية املعلومات، واأنا نائب رئي�س اللجنة حاليًا. وقد �شعدت بالعمل يف هذه 

اللجنة مع اأع�شائها املتميزين، و�شوف ا�شتمر يف العمل بها باإذن اهلل.

صورة الضيف وهو عضوًا بمجلس الشورى.
في احدى الندوات العلمية

لهذا السبب ال يستطيع مجلس الشورى 
مواكبة اإلعالم

أتمنى أن أحقق مع بقية زمالئي تطلعات 
الوطن والمواطن
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وعليه يجب على اللجنة املتخ�ش�شة التاأكد من �شحة املعلومات الواردة 

يف التقرير لت�شبح التو�شيات اأكرث عمقًا وفائدة.  

3/ في تعــــزيز العالقــــات البرلمانيـــة بيــن المجــلس 

والبرلمانات الدولية

الربملانية  ال�شداقة  اأع�شــــــاء جلنه  اأحـــد  اأين  مهــــــم جــــــدًا، ومبا  دور 

اأمريكا ال�شمــــــالية واأمريكا اجلنوبية، فقد كان  ال�شاد�شة والتي تعني بدول 

بع�س  وروؤ�شاء  الربملانات  اأع�شــــــاء  قابلنا  اأمريكا  دول  اإىل  زيارات  لنا عدة 

الدول ووزرائها، وبنيــــــنا ج�شوًرا من ال�شــــــداقة على امل�شتوى القت�شادي 

يجب  التي  الن�شاطــــــات  اأهم  من  ال�شداقــــــة  فلجان  وال�شيا�شي،  والعلمي 

دعمها والرتكيز عليها.

كما اأنه يجــــــب اأن يكــــــون هــــــناك ات�شــــــال مبا�شــــــر ودائم مع وزارة 

الوفود  ا�شتقبال  يف  ال�شــــــورى  جمــــــل�س  اأع�شاء  واإ�شــــــراك  اخلارجيــــــة، 

الر�شميــــــة والدبلوما�شيــــــة الزائرة للمملكــــــة.

اأعــــــ�شاء ال�شــــــورى يف الزيــــــارات الدبلوما�شيــــــة  اإ�شراك  كما يجــــــب 

اخلارجية، وهذا �شي�شهم يف بنــــــاء ج�شــــــور التوا�شــــــل والإخــــــاء مع الدول 

ا يف املرحلــــــة احلاليــــــة. ال�شديقة، وخ�شو�شً

كما يجب اأن يكــــــون جمــــــل�س ال�شــــــورى اأكرث ن�شــــــاًطا وحيوية وهذا ما 

مل�شناه وهلل احلــــــمد بدعــــــم القيــــــادة الر�شــــــيدة، ورئا�شة املجل�س ممثلة 

مبعايل الرئي�س ونائبه.

س15 – تحت القبة ومن بين أعضاء المجلس هل ثمة 

قادة للرأي؟ 

الآراء  تعـــددت  مهـــما  واحـــد  وعـــقل  واحـــد  يعــــــمل كج�شـــم  املجل�س   -

اأع�شاء املجل�س من يجيد هذا  والأطروحات من بع�س الزمالء، هناك من 

الفن، وجميع اأع�شاء هذا املجل�س جنوم �شاطعة، ولكن �شووؤها ياأتي موحًدا 

وبقوة �شوء ال�شم�س،  قرار املجلـــ�س ملجموعة عقول واآراء ، ولي�س لأ�شخا�س 

دون اآخرين.

س17 ماذا عن:

1/ نظام مجلس الشورى الحالي 

العمل،  والإخال�س يف  الجتــــهاد  اإل  اآدم  ولي�س لبن  لوجه اهلل،  الكمال 

والنظام احلايل نتاج هذا اجلهد املوفق وال�شادق وحتقيق لروؤية الدولة يف 

اإر�شاء الأمن وال�شتقرار وحتقيق تطلعات املواطن.

ومعايل  نائبه  ومعايل  الرئي�س  معايل  يف  ممثلة  املجل�س  رئا�شة  اأن  كما 

متخ�ش�شة  جلان  تكوين  يف  جهدًا  تاألو  مل  العام  الأمني  ومعايل  امل�شاعد 

عمله  وقواعد  ولوائحه  املجل�س  نظام  بدرا�شة  الأع�شاء  ملقرتحات  ا�شتجابة 

واإبداء التعديالت واملقرتحات املنا�شبة.

ومت  امل�شاعد،  ومعايل  النائب  معايل  برئا�شة  منها  �شاركت يف عدد  وقد 

رفع نتائج اأعمال بع�س تلك اللجان اإىل معايل الرئي�س، فيما البع�س الآخر ل 

تزال تعمل على درا�شة املو�شوع املناط بها . ولكن التوجه لدى معايل الرئي�س 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ -حفظه اهلل- هو التطوير، 

وهذا ما مل�شناه منذ اأن �شرفت بع�شوية املجل�س.

2/ أداء لجان المجلس 

ولنــــــا،  ورئي�شــــــها  اللجــــــنة  اأعــــــ�شاء  عــــــــلى  اللجــــــان  اأداء  يعتــــــمد 

م�شتــــــ�شار  وجــــــود  �شــــــرورة  يف  يتلخ�س  اقتــــــراح  املجــــــال  هــــــذا  يف 

قانــــــوين وعــــــدد من الباحثــــــني ذوي الكــــــفاءة العاليــــــة لت�شهيل الت�شال 

والتــــــاأكد من �شحة و�شدقــــــية املعلومات  والتوا�شل باجلهــــــات املعنيــــــة، 

املوجودة يف التقرير.

توقيع اتفاقية تعاون فيما بين جامعة كيوتو
اليابانية وجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز عندما

كان وكياًل للجامعة.

قرارات المجلس تصدر بعد دراسة
متأنية ومستفيضة

المجلس يعمل كجسم وعقل واحد
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الصحة والتعليم واإلسكان00

األكثر إلحاحًا للمواطن

االأكرث  امللفات  حول  املواطنني  من  عدد  ومطالب  اأراء  تباينت 
�شخونة لدى جمل�س ال�شورى, اأو تلك التي يرى املواطن اأنها مقدمة على 
غريها من حيث االأهمية, وقد جاءت ملفات ال�شاأن ال�شحي واالإ�شكان 
ومطالبًة  �شخونة  واأكرثها  امللفات  كاأهم  البطالة,  ومعاجلة  والتعليم 
اال�شتطالع  هذا  خالل  من  »ال�شورى«  ر�شدت  وقد  املواطن,  قبل  من 
تطرق  والتي  املقدمة,  اخلدمات  من  جمموعة  حول  املواطنني  انطباع 
املجل�س لها يف جل�شاته ودوراته ال�شابقة, والتي عرب من خاللها بع�س 
من التقينا بهم عن حجم املعاناة ويرون اأنها مازالت قائمة يف العديد 
من املجاالت كال�شحة والتعليم واالإ�شكان بالرغم من االإجنازات التي 

حتققت والتطوير الذي �شمل عددًا من امللفات. 

األخطاء الطبية شبح يطارد كل مريض

جهودًا  ت�شتدعي  مازالت  التي  املطالب  اأهم  اأحد  ال�شحي  امللف  ظل 

م�شاعفة من قبل اجلهات امل�شوؤولة،  والتي عول فيها عدد من املواطنني - 

بعد توفيق اهلل - على جمل�س ال�شورى ملعاجلة هذه امللفات، ويف هذا ال�شدد 

يف  امل�شكالت  من  العديد  هناك  اإن  ال�شمراين:  عبداهلل  �شعد  املواطن  قال 

اجلانب ال�شحي ولعل اأبرزها واأكرثها تاأثرًيا تلك الأخطاء الطبية التي باتت 

امل�شت�شفيات  بع�س  ت�شهدها  اأخطاء طبية  فهناك  يطارد كل مري�س،  �شبًحا 

اأكرب بكثري من الإح�شاءات الر�شمية التي ت�شدرها وزارة  ال�شعودية، وهي 

نتيجة  ت�شجل  ل  فيها خطاأ طبي  يقع  التي  احلالت  كثرًيا من  لأن  ال�شحة، 

عدم �شكوى املت�شررين.

تقع،  التي  الطبية  الأخطاء  الرقابة ودقة ر�شد  انعدام  امل�شكلة تكمن يف 

ل  اأغلبهم  اأن  حيث  الأطباء  عمل  يف  والع�شوائية  الفو�شى  نالحظ  ونحن 

يكتبون متى دخل املري�س بالتحديد ول املر�س الذي يعاين منه، اأو اخلطوات 

ول  الأخطاء  يرتبكون  الأطباء  اأكرث  اأن  موؤ�شف  هو  وما  له.  اأجريت  التي 

يكت�شفون ذلك اإل بعد فوات الأوان ، كما اأن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم 

من اخلارج اإمكاناتهم حمدودة ول يعرفون حتى الأدوية املوجودة يف البلد«. 

والنظام الطبي لدينا غري دقيق بدليل حدوث هذه الأخطاء القاتلة، واأ�شاف: 

لي�س هناك متابعة، والأنظمة لدينا غري دقيقة، وتربر تلك الأخطاء بوجود 

الأخطاء  حتدد  الدول  تلك  لكن  املتقدمة،  الدول  يف  م�شابهة  طبية  اأخطاء 

الطبية واملت�شبب فيها، اأما لدينا فال ت�شتطيع معرفة املت�شبب، لأنه ل يوجد 

لدينا نظام قادر على ك�شف تلك الأخطاء. كثري ما تقع اأخطاء يف الت�شخي�س 

اأو اآخر ليكون كب�س فداء لأنه  والعالج ولكن ل تر�شد، ودائما يختار طبيب 

لي�س لدينا دقة يف حتديد امل�شوؤولية. 

سعد الشمراني: ال يجب أن تبرر 
األخطاء الطبية بوجودها في دول 

متقدمة صناعيًا

حتقيق : من�شور الع�شاف
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ويتابع ال�شمراين: ل يجب اأن ننتظر حتى يتقدم ذوو املري�س ب�شكوى، يجب 

اأن يكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها، لأن 

الطبية  الهيئات  يف  وا�شحة  جمامالت  وهناك  جًدا،  �شعيفة  لدينا  الرقابة 

الرقابية، التي ت�شم اأطباء يجاملون زمالءهم،، كما اأن العقوبات التي تتخذ 

بحق الطبيب املخطئ �شعيفة، اإًذا ل بد اأن ت�شاعف تلك العقوبات كي تكون 

رادعًا اأكرب. 

المطالبة بلجنة محايدة ومحكمة  تبت في 

األخطاء على وجه السرعة

ويف ذات امللف قال حممد نافع ال�شهلي: اإن الأخطاء الطبية التي ت�شهدها 

اململكة ترتافق مع تاأخر بت الق�شايا املنظورة فيها من قبل اللجنة الطبية، 

للق�شايا  حمكمة  اإن�شاء  وب�شدة  ونوؤيد  اأ�شهر،  لعدة  تطول  اأن  ميكن  والتي 

فيه،  ي�شتهان  ل  اأمر  وهو  جًدا،  الطبية خميفة  الأخطاء  اأرقام  لأن  الطبية، 

اأو يجب اأن تكّون جلنة طبية حمايدة من خارج منظومة ال�شحة، للتاأكد من 

الإجراءات الطبية، لأن هناك كثرًيا من املمار�شات غري مقبولة من الأطباء، 

فنحن بحاجة اإىل حمكمة طبية تبت يف الأخطاء ب�شرعة. 

املن�شاآت  اإلزام جميع  على  تعمل  ال�شحة  وزارة  اأن  ونعلم  ال�شهلي:  وتابع 

ال�شعودية مبعايري اجلودة والتعليم الطبي امل�شتمر للكوادر ال�شحية والتدريب 

على املهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقيا�س الأداء وموؤ�شراته، واعتماد 

اأ�شاليب العالج املتعارف عليها وا�شتحداث جلان اجلودة واملعايري ال�شحية 

امل�شتوى  لرفع  العمل  وور�س  الندوات  عمل  يف  وال�شتمرار  ال�شحة،  بوزارة 

ال�شحي للعاملني يف املجال ال�شحي. ولكن لالأ�شف بقي الو�شع كما هو عليه 

دون نتائج تذكر . 

ممارسات غير أخالقية تؤدي إلى أخطاء طبية«.

ويرجع املواطن حمود الغنامي اأ�شباب الأخطاء اإىل �شوء اإعداد الأطباء 

من  الكثري  ممار�شات  ظل  يف  متوقعة  الأخطاء  اأن  م�شيفًا  املراقبة،  وعدم 

تدفعه  فما  املال،  من  املزيد  عن  بحثًا  اخلا�س  القطاع  يف  بالعمل  الأطباء 

بات  لهذا  احلكومية،  امل�شت�شفيات  تدفعه  ما  اأ�شعاف  لهم  اخلا�شة  املراكز 

اأكرب  اأخطاء  وهناك  مداخيلهم،  لزيادة  املعتاد  من  اأكرث  يعملون  الأطباء 

وهي  التق�شري،  اأو  املعدة  ت�شغري  مثل  التجميلية،  الإجراءات  من  حت�شل 

اإجراءات لها خطورتها، ولي�س لها حاجة �شرورية. 

وي�شبف اإن اخلطاأ الطبي هنا وارد بقوة، يف ظل اإغراءات �شركات التاأمني 

التي تدفع قيمة تلك العمليات«. 

امل�شت�شفيات اخلا�شة، فامل�شكلة  والرقابة على  املتابعة  اإىل �شعف  واأ�شار 

ل تظهر اإل اإذا ا�شتكى  املري�س، وبتاًء على �شكواه يتم ت�شكيل جلنة لدرا�شة 

حالته، وعد هذا خطاأ، مت�شائاًل عن عدم وجود  جلنة من الأ�شا�س، مهمتهما 

ل.  اأو  للعملية  فعاًل  املري�س  يحتاج  الطبية، وحتدد هل  الإجراءات  مراجعة 

وعلى  الوظيفي  �شجله  يف  ت�شجل  لأنها  العمليات  من  ي�شتفيدون  فالأطباء 

�شوئها يرتقى اإىل ا�شت�شاري، لهذا هم يبالغون يف اإجراء علميات قد ل يكون 

لها داع. وقال: اإن هناك ممار�شات غري اأخالقية موجودة توؤدي اإىل اأخطاء 

طبية.

آثار األخطاء الطبية مصيرية على حياة المريض

ل  التي  املهن  من  الطبيب  مهنة  اأن  العتيبي  جفني  مزهد  يرى  بدوره  ــ 

حتتمل اخلطاأ، لأننَّ الطبيب يتعامل مع ج�شد الإن�شان وحياته وكيانه املادي 

اأثر بالغ على املري�س الذي وثق فيه و�شلنَّم  واملعنوي، فاخلطاأ الطبي هنا له 

له ج�شده، فاأّي خطاأ قد ي�شلب من الإن�شان روحه اأو يحرمه من وظيفة ع�شو 

من اأع�شائه اأو ي�شوه ج�شده، فيرتتب على ذلك حرمانه من التمتع بقدراته 

اجل�شدية، وقد ي�شل الأمر اإىل حرمانه من م�شدر عي�شه وعي�س اأ�شرته. 

والخطاء الطبية واردة وموجودة يف كل دول العامل، ولكن الن�شبة لدينا 

يف اململكة خميفة جًدا، تتطلب التدخل ال�شريع لإنقاذ حياة الإن�شان. واأ�شاف 

ودعا  اخلطاأ،  يف  متاديه  من  يزيد  اأخطائه  على  الطبيب  حما�شبة  عدم  اأننَّ 

العتيبي اإىل ت�شكيل جلنة خا�شة ملحا�شبة الطبيب على اأخطائه الطبية، والتي 

عادة ما تعود اإىل قلة اخلربة والعمل يف غري التخ�ش�س، ُم�شريًا اإىل اأننَّ كرثة 

الأخطاء الطبية يف امل�شت�شفيات الأهلية تعود اإىل الختيار غري اجليد لنوعية 

يف  اجلودة  لأهمية  النظر  دون  املايل  للمردود  النظر  جانب  اإىل  الأطباء، 

العمل. 

مزهد العتيبي: كثرة األخطاء في 
المستشفيات األهلية دليل على 

ضعف اختيار الكادر الطبي

حمود الغنامي: األطباء يستفيدون 
من العمليات ألنها تسجل في سجله 

الوظيفي كداعم للترقية

محمد السهلي:  نحن بحاجة
إلى محكمة متخصصة تبت

في القضايا طبية
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طبيب واحد في مراكز الرعاية الصحية األولية 

املواطن  اأو�شح  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  بق�شايا  يتعلق  وفيما 

فرحان نايل العنزي اأن املتتبع ملا قامت به وزارة ال�شحة باعتبارها امل�شوؤول 

قامت بجهد طيب يف  اأنها  يجد  الدولة  نظام  الفرد ح�شب  الأول عن �شحة 

من  العديد  افتتاح  طريق  عن  الأولية  ال�شحية  الرعاية  فكرة  ن�شر  حماولة 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية وو�شعت لها اأهدافًا وخططا بناءة،

ومت توزيع اأماكن هذه املراكز يف الأحياء مراعية بذلك البعد اجلغرايف، 

بحيث تغطي �شبكة املراكز جميع مواطني احلي بطريقة مريحة متكن �شاكن 

احلي من الو�شول اإىل املركز ب�شهولة وي�شر، وهذه اإ�شادة يجب ذكرها، اإل اأن 

هناك جوانب �شلبية يف اخلدمة، فبالرغم من وجود هذه املراكز وانت�شارها 

يف الأحياء، اإل اأن الزدحام ما زال باقًيا، وعادة ل يتواجد �شوى طبيب واحد 

يف بع�س مراكز الأحياء، كما تعاين بع�س املراكز ال�شحية من نق�س الأدوية، 

الدواء، مما ي�شطر املري�س  الت�شخي�س يعتذر ال�شيدلين عن وجود  فبعد 

لأخذ العالج من ال�شيدليات الأهلية وعلى ح�شابه، وهذه الظاهرة منت�شرة 

وبكثافة، وبع�س املتعففني من املواطنني ل ميتلك ثمن الدواء . ! كما اأن هناك 

م�شكلة رئي�شة فيما يتعلق بامل�شت�شفيات احلكومية، اأي�شا نعاين من التاأخري 

والنتظار طوياًل حلني الدخول على الطبيب،

ومن ثم الإجراءات الأخرى املتعلقة بالأ�شعة والتحاليل الطبية والو�شفات، 

والأجهزة ال�شرورية والأدوية والنظام الداري للمواعيد واملراجعات، فمنذ 

عليه  فتجتمع  منه،  يخرج  اأن  اإىل  معاناة  يف  وهو  امل�شت�شفى  املري�س  دخول 

معاناة املر�س مع روتني امل�شت�شفى اململ.

واأ�شاف: من املالحظـــات املهمــــة اأيـــ�شا عـــدم ا�شتقـــبال املـــــر�شى من 

في�شل  امللك  كم�شت�شفى  الريا�س  يف  املعروفة  احلكومـــية  امل�شت�شفيات  قبل 

التخ�ش�شي اإل باأوامر، وبريوقراطية طويلة، و�شروط تعجيزية، مما ي�شطر 

املري�س للبحث عن العالج خارج اململكة، ورمبا منا�شدة اأهل اخلري مل�شاعدته 

يف دفع تكاليف الرحلة والعالج يف اخلارج، ونحن نرى هذه الظاهرة منت�شرة 

لهذه  اللتفات  الدولة  من  فناأمل  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  يف  وبكرثة 

البيئة ال�شحية يف  التي تتعلق ب�شحـــة املواطـــنني، حيــث ل تزال  اجلوانب 

اململكة دون تطلعات وطموح املواطنني.

فرحان العنزي: عدم استقبال المرضى 
في المستشفيات الحكومية مشكلة 

توجه لقبة الشورى



تحقيق

6565 �ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م

مشكلة اإلسكان 00 ال جديد 00

قال  فقد  حولها،  اجلدل  طال  والتي  الإ�شكان  يف  املواطنني  معاناة  اأما 

املواطن عبد الرحمن عبيد املرزوق: اإننا ما زلنا نعاين من م�شكلة الإ�شكان 

بالرغم من توجه الدولة اإىل حلها، ولكن بقينا حتت وطاأة الإيجار ل�شنوات 

اأننا  اإل  عديدة،  وملرات  �شعيد  من  اأكرث  على  امللف  هذا  نوق�س  وقد  طويلة، 

�شندوق  م�شتوى  فاإن  وحقيقة  الواقع،  اأر�س  على  �شيًئا  نالم�س  مل  ولالأ�شف 

الدفع  يتوىل  بحيث  تفعيله  ونتمنى  الطموح،  اإىل  يرتق  مل  اخلريي  الإ�شكان 

عن املواطنني الذين ل ي�شتطيعون اإكمال اأق�شاطهم وت�شتويف الدولة حقوقها 

لالأرا�شي  بالن�شبة  اأولوية  اإعطاءهم  ويجب  �شغوط،  ودون  مي�شرة  باأق�شاط 

والقرو�س، مفيًدا اأن الكثري من املواطنني املتزوجني الذين ا�شتوفوا �شروط 

ولئحة الدعم ال�شكني مل يتم دعمهم.

 واأ�شاف: اإن وزارة الإ�شكان تعجز عن اإيجاد حلول لالأزمة امل�شتفحلة منذ 

عقود، وتتجنب اإ�شالح مكامن اخللل، وبدل من ذلك تقوم باإلقاء اللوم على 

املواطنني بقولها اإن ثقافة ال�شكن ال�شحيحة لديهم غري متوفرة. فهل ن�شعى 

اإىل ت�شحيح اأفكارنا حلل اأزمة ال�شكن، ولنواجه احلقيقة بكل جراأة.

املثال  �شبيل  على  الريا�س  مدينة  اأرا�شي  من   %50 نحو  ان  اإىل  وي�شري 

لبناء  اأر�س  �شراء  املواطن  ي�شتطيع  ل  بينما  النا�س،  من  قلة  لدى  حمتكرة 

م�شكن ب�شبب غالء الأرا�شي. ونعلم باأن »م�شاحة اململكة اأكرب من م�شاحة كل 

واإ�شبانيا وهولندا وبلجيكا، وبالرغم  واأملانيا واإيطاليا  من بريطانيا وفرن�شا 

لهذه  حلول  اإيجاد  عن  امل�شوؤولن  عجز   »! �شكن  اأزمة  فيها  توجد  ذلك  من 

امل�شكلة مع تكر�س الف�شاد واملح�شوبية.

مشكلة اإلسكان أزمة إدارة وليست أزمة فكر

لوزير  ت�شريحات  فرتة  قبل  �شمعنا  ال�شويحي:  ثامر  املواطن  وقال 

الإ�شكان ماجد احلقيل عن اأزمة الإ�شكان وتفاجاأنا كثرًيا بقوله: »اإن الإ�شكان 

اأزمة فكر ولي�س م�شكلة موارد اأو م�شكلة اأر�س«، مما اأثار موجة من الغ�شب 

والنقد من املواطنني للوزير مربًرا قوله بعدم وجود ثقافة الإ�شكان اأو الدخار 

اأن  لو  مقبوًل  يكون  الوزير  اإن كالم   : ال�شويحي  وي�شيف  العمر،  بيت  لبناء 

وزارة الإ�شكان قدمت م�شاكن، اأو �شققًا �شكنية مب�شاحات �شغرية، وانتقدها 

من  �شنوات  ثماين  قرابة  بعد  الوزير  يتحدث  اأن  لكن  رف�شوها.  اأو  النا�س، 

القرتاحات، واخلطط، والوعود، عن ثقافة ال�شكن عند ال�شعوديني، ويقول 

لهم الق�شية هي فكرية، فهذا خروج عن املنطق وف�شٌل يف الروؤية لدى وزارة 

فلكية  مبالغ  ر�شدت  اهلل-  -حفظها  الدولة  باأن  يعلم  فاجلميع  الإ�شكان. 

الوزير  يقوم  اأن  وعو�شًا عن   . الإ�شكان  م�شكلة  بليون حلل   250 بنحو  تقدر 

الأ�شبق واحلايل باجللو�س اإىل مطّورين من الداخل واخلارج، وي�شنع معهم 

مراحل،  على  م�شاكن  لبناء  خّطة  وير�شي  املمّول،  دور  فيها  يلعب  �شراكة 

وباأ�شاليب متويل مرنة ومتنّوعة، دخلت وزارة الإ�شكان يف ق�شايا هام�شية، 

وا�شتبك مع جهات حكومية وخا�شة، وفقد ثقة امل�شارف واملطّورين، فنفد 

الوزير اجلديد وحتّدث برتٍف فكرّي، وكاأنه يف بالد  �شرب املواطنني. وجاء 

لرت�شيد  جديدة  روؤية  من  لها  بد  ول  امل�شاكن،  م�شاحات  ت�شّخم  من  تعاين 

الإنفاق عليها. واأ�شاف حلل م�شكلة الإ�شكان ل بد من وجود �شركة عمالقة 

اأو  التعاون مع مطّورين حملّيني وعاملّيني،  اإ�شكان من خالل  ت�شنع م�شاريع 

الإ�شكان  وتابع م�شكلة  املواطَن واملطّور.  ُيقر�س  اإىل بنك لالإ�شكان  حتويلها 

اإدارة. فهو  اأزمة  بل  الإ�شكان،  وزير  قال  فكٍر كما  اأزمة  لي�شت  ال�شعودية  يف 

يتحدث عن �شرورة قبول املواطن منزًل �شغرَي امل�شاحِة على الرغم اأنها مل 

متنح املواطنني غرفة فوق ال�شطوح. �شّيء اأن تتحول احتياجات النا�س اإىل 

مادٍة للرتِف الفكرّي، والأ�شواأ ا�شتبدال الفل�شفِة والفكِر، بالتنفيِذ والعمل. 

أربع جهات مسؤولة عن توفير سكن للمواطن

الوزارة  لعجز  اأ�شفه  املن�شور عن  �شامل  جديع  املواطن   من جهته عرب 

عن اإيجاد حلول لالإ�شكان ما فال �شك اأن ال�شكن حق من حقوق الإن�شان يف 

هذا الزمان والذي اأ�شبح حديث املجتمع، وتعد م�شكلة ال�شكن حديث ال�شارع 

ال�شعودي، وهذا اإن دل على �شيء فاإمنا يدل على اأزمة ال�شكن التي ت�شغل بال 

املواطن ال�شعودي، ورمبا خ�شر �شحته وماله بكرثة التفكري فيها، ولكن هل 

بع�س امل�شئولني يف الدولة ي�شعرون بحرقة املواطن ؟!، واأكرب دليل على ذلك 

هو عجز اأربع جهات عن حل م�شكلة ال�شكن، هي وزارات الإ�شكان والبلديات  

فاأين  م�شتحيلة  باتت  ال�شكن  م�شاألة  وكاأن  والتخطيط،  والقت�شاد  واملالية 

يذهب املواطن ؟!.

عبدالرحمن المرزوق: مساحة المملكة 
أكبر من معظم الدول األوروبية ومع 

هذا ال يجد المواطن موقعًا للسكن

ثامر الضويحي:  ليست مشكلة
فكر بقدر ماهي أزمة إدارة

سالم المنصور: حل مشكلة اإلسكان 
مطلب أساسي لحل المشاكل األخرى



تحقيق

�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م6666

م�شتع�شيًا  ول  م�شتحياًل  لي�س  الإ�شكان  م�شكلة  حل  اأن  املن�شور  ويرى 

فجميع املقومات موجودة ومتوافرة، فالدولة ت�شتطيع اأن تبنى وت�شتطيع تعميد 

البنوك مبنح قرو�س ب�شمان الدولة وباأ�شعار مناف�شة جًدا، وت�شتطيع الدولة 

وال�شداد  م�شكن  ب�شراء  املواطنني  بتمويل  ال�شخمة  �شناديقها  تعميد  اأي�شا 

يكون جمزًءا لفرتات زمنية طويلة، وتقدمي ت�شهيالت ومنح اأف�شل واأكرب يف 

املدن وخارج املدن الكربى ب�شرط توفر مقومات احلياة املتكاملة، وهذا اأول 

فالقرو�س  ت�شخمت،  التي  الكربى  باملدن  التو�شع  بوقف  اجلوهرية  احللول 

والت�شهيالت حني متنح باملدن الكربى فنحن ن�شخم الأ�شعار ون�شاعد على 

اأن ت�شبح م�شتع�شية وم�شتحيلة وهذا يجب اأن يتوقف. 

اأن هناك  اأهمية ق�شوى من حيث  الإ�شكان تكت�شب  اإن م�شكلة  واأ�شاف: 

امل�شكالت  من  كثري  وبني  وعدًدا،  نوعية  امل�شاكن  توفر  بني  عك�شًيا  تالزًما 

يعد  الإ�شكان  م�شكلة  حل  فاإن  وبالتايل  والأمنية،  والقت�شادية  الجتماعية 

من  العظمى  الغالبية  اأن  ونالحظ  الأخرى.  امل�شكالت  حلل  اأ�شا�شًيا  مطلًبا 

وحديثي  بالزواج  العهد  حديثي  ال�شباب  من  هم  ال�شكنية  القرو�س  طالبي 

العهد بالوظيفة، اأو بعبارة اأخرى من الأ�شر ال�شابة، وتوفري ال�شكن ملثل هذه 

التقدم  على  وي�شاعد  والجتماعي،  العاطفي  ال�شتقرار  على  ي�شاعد  الفئة 

الوظيفي، ول يخفى على اأحد ما لذلك من نتائج اإيجابية عامة و�شاملة. 

التنمية  ال�شكن دمج �شندوق  املن�شور: ومن �شمن احللول مل�شكلة  وتابع 

العقاري مع وزارة الإ�شكان، و فر�س ر�شوم على الأر�س اخلام داخل النطاق 

العمراين، ودعم �شندوق التنمية العقاري وذلك من خالل امليزانية ال�شنوية 

اأ�شوء الأحوال يجب �شرف بدل �شكن للمواطن ال�شعودي �شواء  للدولة، ويف 

اأ�شوة بالأجانب، ولنعرتف باأن  كان موظًفا اأو متقاعًدا اأو عاطاًل عن العمل 

م�شكلة الإ�شكان يف اململكة العربية ال�شعودية م�شكلة اإدارية تنظيمية ول تعود 

اإىل نق�س يف املوارد املالية والأرا�شي . 

وعدم وجود سياسة لتعيين المعلمات أهم 

أسباب الحوادث

اأثار املواطنون الذين التقتهم »ال�شورى«  اأما من الناحية التعليمية فقد   

اأبرزها نقل املعلمات واحلوادث املتكررة لهن،  عدًدا من الق�شايا املحورية، 

ففي  كل عام ُتزهق اأرواح على الطرق، حتى حتول اإىل خرب دائم يالحقنا، 

احلوادث  تلك  تكون  حيث  الطرق،  على  املعلمات  حلوادث  طويل  مل�شل�شل 

وقد  املعلمات،  لبع�س  بليغة  اإ�شابات  اأو  وفيات  حالة  اإىل  توؤدي  جدًا  �شنيعة 

اأ�شبع هذا املو�شوع نقا�ًشًا وجدًل يف ال�شحف والف�شائيات وغريها، ماأ�شاة 

متكررة  وباتت ت�شكل هاج�ًشا يوؤرق اجلميع. 

حول هذا املو�شع يحدثنا املواطن مفلح �شعيد القحطاين  وي�شري اإىل اأن 

هناك اأخطاء كبرية ت�شبب احلوادث، منها اإهمال املرور، وكذلك عدم وجود 

اأكرث  فيها  ت�شرتك  اأخرى  م�شوؤوليات  اإىل  اإ�شافة  املعلمات،  لتعيني  �شيا�شة 

وا�شتغرب   .  ! امل�شكلة  تتحمل وحدها  التعليم من  وزارة  ولي�شت   وزارة،  من 

يف  يومًيا   املعلمات  من  عدًدا  ينقل  اأن  �شخ�س  متكن  كيف  ذاته  الوقت  يف 

ومببالغ  حما�شبة؟،  اأو  م�شاءلة  دون  من  طويلة  مل�شافات  متهالكة  �شيارة 

عاتقها  على  املراأة  وتاأخذ  اأحياًنا؟!!  املعلمة  راتب  ن�شف  اإىل  ت�شل  �شخمة 

عناية ببيت باأكمله، وممار�شة التعليم يف منطقة بعيدة فاإنها امراأة ت�شتحق 

التقدير والهتمام ل الإهمال.! . واأ�شاف نتمنى اعتماد حافالت خم�ش�شة 

لنقل املعلمات يف جميع املدن الرئي�شة، لتكون بداية خلطة تتم خالل خم�س 

�شنوات، تنتهي من خاللها ماأ�شاة املعلمات . 

حافالت نقل المعلمات تفتقر ألدنى مقومات 

السالمة

العـــواد على ا�شتـــمرار حـــوادث  من جانبه عّلق املواطن مفرج م�شيـــعد 

املعلمات، مت�شائال وم�شتغربا بقولــــه : هل يعـــقل اأن تـــذهب امراأة اجلنوب 

لتعليم بنات ال�شمال، وتذهب امراأة ال�شرقية لتعليم بنات الغربية؟.

واأكد �شرورة اأن يو�شع  يف احل�شبان اأن ل تزيد امل�شافة ملقر عمل املعملة 

عن 200 كيلومرًتا! واإن ح�شل ومت تعيينها يف منطقة اأبعد فعلى الأقل توفر 

املناطق  لهذه  الذهاب  يف  للراغبة  بدلت  وزيادة  وموا�شالت  �شكنًا  الوزارة 

قبل  من  ق�شور  هناك  وتابع:   . والأيام  احل�ش�س  عدد  وتقلي�س  البعيدة، 

امل�شاهد  الطرق من  اأمن  �شيارات  كانت  ال�شابق  ففي   ، واملرور  الطرق  اأمن 

املاألوفة للجميع يف الطرق النائية، واأي�شًا كان للمرور هيبته عند من يبالغ 

هوؤلء  بدماء  املتاجرين  لل�شائقني  ناأتي  ثم  النظام،  يخالف  اأو  ال�شرعة  يف 

ويقود  ال�شالمة،  مقومات  لأب�شط  تفتقد  احلافالت  هذه  فنجد  املعلمات، 

بع�شها �شائقون متهورون، البع�س منهم خمالف يف الإقامة اأو حتى ل ميلك 

رخ�شة وهذه يعرفها اجلميع”. وعلى وزارة التعليم اأن تنظر بجدية اإىل و�شع 

املغرتبات من املعلمات الالتي يقطعن مئات الكيلومرتات للو�شول ملدار�شهن، 

واأهلها  وبيتها  اأطفالها  عن  تتغرب  وبع�شهن  مرتني،  يوميًا  ت�شافر  بع�شهن 

مفرج العواد: في حال تم تعيين 
المعلمة بعيدًا عن مقر قامتها البد 

من تأمين السكن لها

مفلح القحطاني: عدم وجود سياسة 
لتعيين المعلمات وأماكن تدريسهن



تحقيق

6767 �ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م�ل�شورى - �لعدد 173 - جمادى �لآخرة/ رجب 1437هـ  �إبريل 2016م

طوال الأ�شبوع، وميكن تقريب هذه امل�شافات بالنظر يف طريقة التعيني وقال 

“الأم،  فقدت  �شر 
ُ
اأ اأحزان  خلفهن  ،وتركن  العلم  حوادث  وفيات   « متاأ�شفا 

والأخت، والزوجة، والبنة . 

كيف يمكن للمعلم أن يفّعل دوره في ظل 

ظروف نفسية متعبة ؟ !

 ــ واأوجز املواطن جزاع بن خالد البقمي الأ�شباب التي توؤدي اإىل حوادث 

اأبرزها عدم  لعل   « املعلمات عرب م�شافات طويلة قائال  التي تقل  ال�شيارات 

توجد  ل  النقل حيث  وع�شوائية  �شيانتها،  وعدم   احلافالت،  �شائقي  كفاءة 

جهة م�شوؤولة، وكذلك وعورة بع�س الطرق، وعدم توفر و�شائل النقل العام  

بني املدن والقرى. 

اأن  » ل ميكن  قال  الأ�شر  املعلمات على  الذي يرتكه حوادث  الأثر  وحول 

نتجاهل التاأثري النف�شي على الأبناء نتيجة ابتعاد الأم، والتاأثري على الأ�شرة 

نتيجة خوفها على ابنتها يف رحلتها الطويلة اليومية، واأي�شًا على املجتمع اأمنيًا 

يف قلقه امل�شتمر وحوادث املرور التي توؤدي بحياة فلذات الأكباد. ولفت النظر 

�شالمة  على  ال�شيطرة  على  القدرة  عدم  نتيجة  اأمنية  م�شكالت  وجود  اإىل 

بحياة  تودي  كارثية  حوادث  يف  يظهر  والذي  املروي،  اجلانب  من  املعلمات 

الكثريين، ودائمًا ما يرتك ال�شبب املروري ويرجع ال�شبب اإىل خطاأ الوزارة يف 

تعيينهن بعيدًا عن مقر �شكنهن . وتابع »لن نلقي بحوادث الطرق على وزارة 

التعليم وحدها، فهي جزء من امل�شكلة ولي�شت امل�شكلة باأكملها، ولكن بيدها 

الكثري لتعمله حتى تكون املظلة الآمنة ملن�شوبيها وَمن هم حتت �شلطتها، فعلى 

�شبيل املثال، اأغلب احلوادث تكون يف طرق مهملة ومب�شار واحد، بالرغم من 

بهذه  واملوا�شالت ت�شرب  النقل  وزارة  اأن  اإل  املواطنني منها،  �شكوى  تعايل 

ال�شكاوى عر�س احلائط، وترتك الأمر كما هو عليه، لتتكرر املاأ�شاة يف تلك 

الطرق التي حت�شد اأرواح الأبرياء.

 ونا�شد البقمي وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�شى باإيجاد حلول جذرية 

ملعاناة الآلف من املعلمني واملعلمات والنظر يف و�شعهم، وجمعهم بذويهم. 

اأن يقدم ما لديه يف  اأو املعلمة  وت�شاءل البقمي م�شتغرًبا كيف ميكن للمعلم 

ا من لديه ظروًفا �شعبة كالأمهات الالتي لديهن  ظل نف�شيته املتعبة وخ�شو�شً

اأطفال وامل�شوؤوليات التي ترتتب على ذلك؟! . 

جزاع البقمي: نقل المعلم خارج مقر 
إقامته سوف يؤثر سلبًا على أدائه
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الشراكة بين مجلس الشورى والمثقفين وكتاب الرأي

رئيس مجلس الشورى يستقبل عدًدا من كتاب الرأي والمثقفين

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�س 
عددًا من املثقفني وكـــتاب الراأي املـ�شاركــني يف جلــ�شة احلــوار: 
التي  الراأي(  واملثقــفني وكتــاب  ال�شــورى  )ال�شراكة بني جملــ�س 
نظمها املجل�س �شمن ا�شرتاتيــجيته االإعالميــة واالت�شــالية التي 
ي�شعى من خاللها اإىل تعزيز التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع.
ورحب معايل رئي�س املجل�س يف بداية ال�شتقبال ب�شيوف املجل�س، وقدم 

لهم نبذة عن مهام املجل�س، والدور الت�شريعي والرقابي الذي يقوم به وجلانه 

التي  املو�شوعات  واملثقفني يف طرح  الراأي  كتاب  بدور  م�شيدًا  املتخ�ش�شة، 

تهم الوطن واملواطنني خ�شو�شًا يف املرحلـــــة الراهنـــة التي تتطـــلب تكـــاتف 

اجلهود وتقدمي الروؤى املخل�شة التي ت�شهم يف م�شتقبل اأف�شل لبالدنا.

واأ�شار ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اإىل اأهمية 

الدور الذي يقوم به املجل�س يف �شناعــة القــرار، موؤكـــدًا حر�س املجل�س على 

التوا�شل مع املواطنني وا�شتقبال العرائــ�س والر�شائـــل الربيديـــة والر�شائل 

الإلكرتونية، حيث ا�شتقبل املجل�س خالل دورته ال�شاد�شــة احلالية اأكرث من 

80 األف عري�شة ور�شالة الكرتونية اأحالها اإىل اللجان املتخ�ش�شة لدرا�شتها 

وال�شتفادة منها خالل درا�شتها للموا�شيع التي تدخل �شمن اخت�شا�شاتها.

واملثقفني دور  الراأي  لكتاب  يكون  اأن  اإىل  يتطلع  املجل�س  اأن  واأكد معاليه 

مبا  وال�شراكة  التوا�شل  عرب  والت�شالية  الإعالمية  ال�شرتاتيجية  يف  مهم 

يربز مواقفنا الوطنية، لفتًا النظر اإىل اأن املجل�س ي�شتفيد من النقد البناء، 

الذي يفيد املجل�س يف تقومي عمله ومعرفة مكامن التق�شري.

واأ�شلوب تطبيقها يف  الإ�شالم  ال�شورى يف  املجل�س ملحة عن  وقدم رئي�س 

اململكة العربية ال�شعودية، موؤكدًا اأن نظام احلكم يف اململكة يقوم على اأ�شا�س 

مبادئ العدل وال�شورى.

خادم  باهتمام  حتـــظى  املجلـــ�س  قـــرارات  اأن  اإىل  النظر  معاليه  ولفت 

احلرمــــني ال�شريفــــني املـــــلك �شلمـــان بن عبدالعـــزيز - رعاه اهلل - ويوؤخذ 

مبعظمها ح�شب ما يرى فيه ويل الأمر م�شلحة للبالد والعباد.

ح�شـــر ال�شتــــقــــبال معـــايل نائــب رئيـ�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد 

بن اأمني اجلفري، ومعايل م�شاعـــد رئي�س جمـــل�س ال�شـورى الدكتور يحيى بن 

عبداهلل ال�شمعان وعدد من اأع�شاء املجل�س.
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في جلسة حوار برئاسة معالي المساعد الدكتور الصمعان

مجلس الشورى يبحث الشراكة مع المثقفين وكتاب الرأي
نظـم جملـ�س ال�شــــورى جلــــ�شة حــــوار بعنــــوان: )ال�شــــراكة 
بني جملــــ�س ال�شــــورى واملثقــــفني وكتــــاب الراأي(, وذلك �شــــمن 
ا�شرتاتيجيته االإعالمية واالت�شالية لتعزيز التوا�شل مع خمتلف 

�شرائح املجتمع, �شارك فيها عدد من املثقفني وكتاب الراأي.
وراأ�س جل�شة احلوار معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى 

بن عبداهلل ال�شمعان بح�شور عدد من اأع�شاء املجل�س. 

ال�شمعان  عبداهلل  بن  يحيى  الدكتـــور  معـــايل  اجلل�شة رحب  بداية  ويف 

ب�شيوف املجل�س من املثقفني وكتاب الراأي، وقدم لهم ملحة موجزة عن مهام 

املجل�س، والدور الت�شريعي والرقابي الذي ينه�س به.

كما ا�شتعر�س معاليه اأبرز مرتكزات ال�شرتاتيجية الإعالمية والت�شالية 

التي اأقرها املجل�س موؤخــــرًا، موؤكـــدا اهتـــمامها بتعزيز التوا�شل مع خمتلف 

اأن املجل�س  اآليات حديثة، مبينًا  اآرائهم عرب  اإىل  �شرائح املجتمع وال�شتماع 

ينظم هذه اجلل�شة من منطلق اإدراكـــه لأهمية الدور الوطني وامل�شوؤول الذي 

ي�شطلع به املثقفون وكتاب الراأي يف املجتمع.

بعد ذلك فتح معايل م�شاعد رئيـــ�س املجـــل�س جل�شــة احلوار التي ركزت 

على بحث �شبل تعزيز التوا�شل مع املثقفني والكـــتاب مبا يثـــري درا�شــــات 

ومناق�شات املجل�س ملختلف املو�شوعـــات املعرو�شـــة عليـــه ويعود بالنفع على 

الوطن واملواطن.

وقد ا�شتمع الأعـــ�شاء اإىل اآراء املثقفني والكتاب ومقرتحاتهم حول تطوير 

اآليات توا�شل املجل�س واأع�شائه مع املواطنني لبيان حجم اجلهد الذي يبذل 

يف اأروقة املجل�س على م�شتوى جلــانه املتخ�ش�شة وجل�شاته العامة من اجل 

اخلروج بقرارات �شديدة ت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن.

كما اأجاب الأع�شاء على اأ�شئلة الكتاب وا�شتف�شاراتهم التي تركزت حول 

التي ميار�شها على ال�شعيدين  نظام املجل�س ومهامه واليات عمله والأدوار 

الداخلي واخلارجي. 

املجل�س اطلعوا  اأروقة  املجلــــ�س بجولة يف  اأخـرى قام �شــــيوف  من جهة 

خاللها على اأروقة املجل�س وبع�س قاعاتــــه كمــــا ح�شــــروا جانــــبًا من جل�شة 

املجل�س العادية اخلام�شة والثالثني.
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بحث تعزيز العالقات 

البرلمانية بين مجلس 

الشورى والبرلمان الجورجي
عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اجتمع 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س مع معايل 
�شفيلي  اأو�شوبا  ديفيد  ال�شيد  جورجيا  بجمهورية  الربملان  رئي�س 
رئي�س  معايل  من  لدعوة  تلبية  موؤخًرا  للمملكة  زيارته  خالل 

جمل�س ال�شورى.
الربملان  برئي�س  ال�شورى  بداية الجتماع رحب معايل رئي�س جمل�س  ويف 

اجلورجي والوفد املرافق له، واأ�شار اإىل م�شتوى العالقات الثنائية التي جتمع 

بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية جورجيا يف �شتى املجالت، متمنيًا اأن 

ت�شهم هذه الزيارة يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني ب�شكل 

ب�شكل  اجلورجي  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية  والعالقات  عام 

خا�س مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني. 

م�شرية  عن  موجًزا  اللقاء  خالل  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وقدم 

واآلية  والرقابي،  )الت�شريعي(  التنظيمي  املجالني  ودورة يف  ال�شورى  جمل�س 

عمله، وع�شويته يف الحتادات الربملانية الإقليمية والدولية.

اململكة  بزيارة  �شعادته  عن  اجلورجي  الربملان  رئي�س  عرب  جانبه  من 

بالوفد  اأحاطت  التي  واحلفاوة  ال�شتقبال  بح�شن  منوهًا  ال�شعودية،  العربية 

منذ و�شوله اإىل اململكة.

بني  تربط  التي  العالقات  دعم  اإىل  تهدف  الزيارة  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 

وهي  اجلورجي  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني  وكذلك  ال�شديقني،  البلدين 

اأول زيارة يقوم بها رئي�س برملان يف جمهورية جورجيا للمملكة.

القائمة  الثنائية  العالقات  تطوير  اأهمية  الربملان اجلورجي  رئي�س  واأكد 

بني البلدين مبا يفتح اآفاق جديدة للتعاون بني اجلانبني.

وجرى خالل الجتماع ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات الرامية اإىل تعزيز 

وال�شياحية،  وال�شتثمارية  القت�شادية  املجالت  يف  البلدين  بني  التعاون 

عمل  وتفعيل  اجلورجي،  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني  التعاون  وجمالت 

جلنتي ال�شداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى والربملان اجلورجي.

اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  معايل  الجتماع  ح�شر 

اجلفري ومعايل م�شاعد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�شمعان 

اجلورجية   ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  رئي�س  نائب  املجل�س  وع�شو 

الع�شو املرافق الدكتور زهري احلارثي وعدد من اأع�شاء املجل�س اأع�شاء جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اجلورجية يف جمل�س ال�شورى.

كما ح�شرها من اجلانب اجلورجي اأع�شاء الربملان اجلورجي املرافقني 

و�شفري جمهورية جورجيا لدى اململكة  ال�شيد جورج جاجنغافا.

يف ذات ال�شياق ثمن معاىل رئي�س الربملان يف جمهورية جورجيا حر�س 

حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

اهلل - على دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�شعودية وبني 

جمهورية جورجيا.

وو�شف لقاءه مع خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

باأنه كان م�شجعًا.

 وقال يف ت�شريح �شحفي عقب اجتماعه مع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى: 

لقد مل�شنا من خادم احلرمني ال�شريفني حر�شًا على تعزيز العالقات الثنائية، 

و�شعدنا بو�شفه لنا دائمًا يف اأكرث من مو�شع باأننا اأ�شدقاء للمملكة العربية 

ال�شعودية، اأ�شدقاء لل�شعب، واأ�شدقاء حلكومة اململكة العربية ال�شعودية”.

  ونوه باجتماعه مع رئي�س جمل�س ال�شورى مبيًنا اأنه  مل�س رغبة من معاليه 

بتعزيز العالقات الربملانية بني اجلانبني.

�شراكة  لتاأ�شي�س  بامل�شاعي  �شعادته  عن  اجلورجي  الربملان  رئي�س  وعرب 

ال�شعودية  العربية  ا�شرتاتيجية بني اململكة وجورجيا، م�شيدًا مبكانة اململكة 

على ال�شعيدين األإقليمي والدويل.

مواقف،  ال�شعودية وجورجيا يف عدة  العربية  اململكة  اتفاق  معاليه  واأكد 

وتقارب وجهة نظر البلدين فيما يخ�س الوقوف �شد الإرهاب، والدعوة اإىل 

التعاي�س ال�شلمي، ورف�س النزاعات الدينية وتعزيز الفهم امل�شرتك.

ويف نهاية الجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة، ثم ح�شر 

معايل رئي�س الربملان اجلورجي والوفد املرافق له جانبًا من اجلل�شة العادية 

ال�شاد�شة والع�شرين ملجل�س ال�شورى.
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رئيس مجلس 

الشورى يبحث مع 

السفير الروسي 

سبل دعم العالقات 

البرلمانية

ويستقبل سفير تونس

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
�شفري  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  ال�شيخ  اآل  ابراهيم  بن  حممد  بن 

رو�شيا االحتادية لدى اململكة اأوليغ اأوزيروف.
اململكة  بني  الثنائية  بالعالقات  اللقاء  ال�شورى خالل  رئي�س جمل�س  ونوه 

ورو�شيا وما ت�شهده من تطور يف خمتلف املجالت، خا�شة يف املجال الربملاين 

بني جمل�س ال�شورى والربملان الرو�شي . م�شريًا اإىل اأهمية الزيارات املتبادلة 

على  اإيجابًا  وينعك�س  بينهما  التعاون  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  اجلانبني  بني 

عالقات التعاون بني البلدين يف املجالت كافة.

من جانبه اأكد ال�شفري الرو�شي على اأهمية العالقات الثنائية بني رو�شيا 

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س, �شفري اجلمهورية التون�شية  لدى اململكة لطفي بن قائد.

واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء على متانة العالقات التي تربط بني اململكة العربية 

ال�شعودية وجمهورية تون�س ال�شقيقة يف خمتلف املجالت، م�شريًا اإىل ما يربط جمل�س ال�شورى وجمل�س 

و�شعبي  قيادتي  بني  جتمع  التي  الأخوية  الروابط  عمق  من  تنطلق  عالقات  من  التون�شي  ال�شعب  نواب 

البلدين ال�شقيقني.

واململكة العربية ال�شعودية يف املجالت كافة، منوهًا  بحر�س قيادتني البلدين 

على تطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ال�شداقة  جلنة  وفد   بها  قام  التي  بالزيارة  الرو�شي  ال�شفري  واأ�شاد 

وما  موؤخرًا،  رو�شيا  اإىل  ال�شورى  جمل�س  يف  الرو�شية  ال�شعودية  الربملانية 

حققته من نتائج من �شاأنها الإ�شهام يف  دعم وتطوير العالقات الثنائية.

وجرى خالل اللقاء  بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�س  ورو�شيا،  اململكة  بني 

�شعيد  على  الثنائي  والتعاون  العمل  وتعزيز  دعم  و�شبل  املجالت،  �شتى  يف 

العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الرو�شي.

رئي�س  ملعايل  التون�شي  ال�شفري  نقل  جانبه  من 

ال�شعب  نواب  جمل�س  رئي�س  حتيات   ال�شورى  جمل�س 

رئي�س  معايل  حمله  فيما  النا�شر  حممد  التون�شي 

جمل�س ال�شورى حتياته وتقديره لرئي�س جمل�س النواب 

ولأع�شاء املجل�س.

و�شلم ال�شفري التون�شي ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

الربملانية  ال�شداقة  جلنة  اأع�شاء  باأ�شماء  قائمة 

التون�شية ال�شعودية التي �شكلها جمل�س النواب موؤخرًا 

التي  الأخوية  بالعالقات  م�شيًدا  ال�شورى،  جمل�س  مع 

تربط اجلمهورية التون�شية واململكة العربية ال�شعودية 

وبني قيادتي البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

واأكد وقوف تون�س اإىل جانب اململكة يف حماربتها 

يف  جهود  من  اململكة  تقوم  ما  لكل  ودعمها  لالإرهاب 

مكافحته.
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آل الشيخ يستقبل السفير االيطالي

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية بوروندي

ويستقبل السفير الكوري 

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإيطاليا  جمهورية  �شفري  بالريا�س  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 

املعني لدى اململكة لوكا فرياري.
ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�شفري الإيطايل متمنيًا له التوفيق يف مهام 

عمله مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية ايطاليا، وجرى 

خالل اللقاء ا�شتعرا�س �شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى املجالت خا�شة 

العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الإيطايل بغرفتيه ال�شيوخ والنواب، وتفعيل 

دور جلنتي ال�شداقة الربملانية مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س 

�شفري جمهورية بوروندي لدى اململكة عي�شى تنامبوكا. 
ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شـــورى بال�شفـــري البورونـــدي 

متمنيًا له التوفيق يف مهام عملـــه مبا ي�شهم يف تعزيز العـــالقات الثنائية 

بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهوريـــة بوروندي يف كافة املجالت.

من جانبه نقل ال�شفري البوروندي ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى حتيات 

رئي�شي جمل�شي ال�شيـــوخ والنـــواب يف بوروندي فيما حملـــه معاليه حتياته 

وتقديره لرئي�شي جمل�شي ال�شيوخ والنواب ولأع�شـــاء املجل�شـــني، ومتنياته 

جلمهورية بوروندي حكومة و�شعبًا بالرخاء وال�شتقرار.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات التي ت�شب يف تعزيز العالقات 

بني البلدين ال�شديقني، وبخا�شة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�شي 

البـــوروندي وتفـــعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانيـــة مبا يخدم  ال�شيوخ والنواب 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س �شفري جمهورية كوريا لدى اململكة  كون بيوجن اأوه.
ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�شفري الكوري متمنيًا له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�شهم 

يف تعزيز العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية كوريا ل�شيما على ال�شعيد الربملاين.

ونوه معاليه بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين 

قيادتي  حر�س  موؤكدًا  املجالت،  �شتى  يف  ال�شديقني 

البلدين على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت 

مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العـــالقات الثنائية 

بني البلدين و�شبل تعزيزها يف �شتى املجالت خا�شة 

على �شعيد العالقـــات الربملانيـــة بني جمل�س ال�شورى 

وتفـــعيل دور جلـــنتي  الكوريـــة،  الوطنيـــة  واجلمعيـــة 

ال�شداقة الربملانية يف املجل�س واجلمعية مبا ي�شهم يف 

دعم وتنمية العالقات والتعاون امل�شرتك بني البلدين 

ال�شديقني.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل مقترح
مشروع نظام رسوم التحويالت النقدية للعاملين األجانب 

على جدول أعمال المجلس

اأحالـت الهيئـــة العامـــة ملجلـــ�س ال�شـــورى على جدول اأعمال 
املجل�س عددًا من املو�شوعات املقرتحة من اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا 
لعدد  ال�شنوي  املجل�س, وعدة تقارير لالأداء  للمادة 23 من نظام 

من اجلهات احلكومية.
جاء ذلك خالل الجتماع اخلام�س للهيئة العامة من اأعمال ال�شنة الرابعة 

للدورة ال�شاد�شة ملجل�س ال�شورى الذي عقدته برئا�شـــة معايل نائـــب رئي�س 

املجل�س الدكتور حممد بن اأمـــني اجلـــفري وبح�شـــور معايل م�شاعد رئي�س 

املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�شمعان ومعايل الأمني العام للمجل�س 

الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو وروؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة باملجل�س.

ملقـرتحني  تقريرين  اإحالــة  الجــتماع  خالل  العامــة  الهيئـة  قررت  وقد 

ا�شتنادًا للمادة 23 من نظام جمل�س ال�شورى هما تقرير اللجنة املالية ب�شاأن 

مقرتح م�شروع نظام ر�شوم التحويالت النقدية للعاملني الأجانب املقــدم من 

ع�شو املجل�س الدكتور ح�شام العنقري، وتقرير جلنــة ال�شـــوؤون الجتماعية 

والأ�شرة وال�شباب ب�شاأن مقرتح م�شروع الالئحة التنظيمية املوحدة ملجال�س 

�شباب املناطق املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور حامد ال�شراري.

كما اأحالت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى تقرير جلنــــة امليـــاه والزراعــة 

والبيئة ب�شاأن مرئيات وزارة املياه والكهرباء جتاه الن�شو�س املنا�شبة لإدراج 

عقوبة الت�شهري يف الأنظمة املخت�شـــة بها، وتقـــرير اللجنـــة ال�شحية ب�شاأن 

م�شروع نظام املن�شاآت وامل�شتح�شـــرات ال�شيدلنية والع�شبية، وتعديل بع�س 

مواد نظام املوؤ�ش�شات ال�شحـــية اخلا�شة، وتعديل بع�س مواد نظام مزاولة 

املهن ال�شحية.

الب�شرية  واملوارد  الإدارة  تقرير جلنة  اإحالة  على  العامة  الهيئة  ووافقت 

املايل  للعام  الب�شـــرية  املوارد  تنميـــة  ل�شـــندوق  ال�شنـــوي  التقــرير  ب�شـــاأن 

1436/1435هـ، وتــقرير جلنـــة النـــقل والت�شالت وتقنية املعلومات ب�شاأن 

التقرير ال�شنوي للهيئة العامة للطــريان املدين للعام املايل 1436/1435هـ، 

وتقــرير جلنــــة القت�شــاد والطاقــــة ب�شـــاأن التقرير ال�شنوي لوزارة البرتول 

والرثوة املعدنية للعام املايل 1436/1435هـ.

ومن املو�شوعات التي وافقت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى على اإحالتها 

والآثار  وال�شياحة  والإعالم  الثقافة  تقرير جلنة  املجل�س  اأعمال  على جدول 

واملتاحف  الثقايف  الرتاث  جمـــال  يف  للتعـــاون  تفاهم  مذكرة  م�شروع  ب�شاأن 

والرتاث العمراين واحلرف وال�شناعات اليدويــة بني الهيئة العامة لل�شياحة 

والرتاث الوطني ووزارة الثقافة يف جمهوريـــة البيــرو، وتقرير جلنة التعليم 

والبحث العلمي ب�شاأن م�شروع مذكرة تفاهــم للتعـــاون العلــمي والتقني بني 

حكومة اململكة وحكومة جمهورية طاجيك�شتان. 

د. الصمعان يبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين الشورى ومركز الحوار الوطني
التقى معـــايل م�شاعـــد رئيـــ�س جمـــل�س ال�شورى الدكتور يحيى 
بن عبداهلل ال�شمعان يف مكتبه مبقـــر املجـــل�س بالريــا�س مدير 
عام اإدارة الدرا�شات وا�شتطالعــات الراأي العام مبركـــز امللك عبد 

العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد اهلل بن ح�شني اخلليفة.
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها - يف وقت 

�شابق- معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�شيخ ومعايل اأمني عام مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 

الأ�شتاذ في�شل بن عبد الرحمن بن معمر.

كما تطرق اللقاء اإىل اأوجه التعاون بني اجلانبني يف جمال اإعداد البحوث 

والدرا�شات، ودرا�شات ا�شتطالع الراأي ذات العالقة باأعمال املجل�س وجلانه 

الإعالمية  الإ�شرتاتيجية  وتنفيذ  تفعيل  يخدم  ومبا  واخلا�شة،  املتخ�ش�شة 

والت�شالية التي و�شعها املجلـــ�س، والتي تهدف اإىل مد ج�شور التعاون بني 

التي  والق�شايا  املو�شوعات  حيال  املركز  ومنها  املختلفة  واجلهات  املجل�س 

يدر�شها وتهم املواطن، واإيجاد قنوات للتوا�شل مع �شرائح املجتمع املختلفة 

على نحو يعمل على دعم ممار�شة جمل�س ال�شورى لدوريه الرقابي والت�شريعي.

 واأكد معايل م�شاعد رئي�س املجلــ�س خالل اللقاء اأهمية هذا التعاون مبا 

ي�شاعد جلان املجل�س على تقييم اأداء اجلـــهات احلكومية التي يقوم بدرا�شة 

تقاريرها، واإيجاد م�شادر لتقيــيم اأداء هذه اجلهات اإ�شافة اإىل ما يرد من 

معلومات يف تقارير اجلهات احلكـــومية، لفتًا النظر اإىل اأن من �شاأن ذلك 

م�شاعدة  املجل�س يف اتخاذ قرارات مبنية على درا�شات ونتائج ا�شتطالع راأي 

مت اإجراءها ب�شكل مو�شوعي وعلمي.

الدور  تعزيز  يف  التعـــاون  هـــذا  ي�شــــهم  اأن  يف  اأمله  عن  معاليه  واأعرب 

الت�شريعي والرقابي على اأداء الأجهزة احلكومية الذي ميار�شه املجل�س بحكم 

اخت�شا�شاته، وتفعيل ذلك وفق خمرجات ا�شتطالع الراأي ب�شاأن مدى الر�شا 

عن اخلدمات التي تقدمها الأجهزة احلكومية املختلفة.
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لجنة الصداقة البرلمانية تبحث مع سفير كوريا سبل تطوير 
العالقات البرلمانية

ناصر بن داود يجتمع بالسفير الموريتاني

عقد اأع�شـاء جلنــــة ال�شداقــــة الربملانيــة ال�شعودية الكورية 
يف جمل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو املجلــــ�س رئي�س اللجنة الدكتور 
�شعــــدون بن �شعــــد ال�شعدون مبقر جمــــل�س ال�شورى يف الريا�س, 

اجتماعًا مع �شفري جمهورية كوريا لدى اململكة كوون بيونغ اأو.
الهتمام  ذات  املو�شوعات  من  عدد  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  وجرى 

الوطنية  ال�شــــورى واجلمعية  الربملانيـــة بني مـجلــ�س  والعالقـــات  امل�شتــرك 

اجتمع ع�شــو جملــــ�س ال�شــــورى رئي�س جلنــــة ال�شداقة 
الربملانية ال�شعودية املوريتانية باملجلــــ�س الدكتــــور نــا�شر 
بن زيد بن داود يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س مع �شفري 
اجلمهورية االإ�شالمية املوريتانيــــة لدى اململكة حممد ولد 

حممود حممد االأمني ولد �شيدي.

الكوريـــة، و�شـــبل تفعـــيل جلـــنتي ال�شداقـــة الربملانية بني جمـــل�س ال�شـــورى 

التعاون بني اجلانبني  توثيق  لهما من دور يف  ملا  الكورية  الوطنية  واجلمعية 

والإ�شهام يف فتح اأفاق اأو�شع لعالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني.

   كما تـــم خـــــالل اللقــاء ا�شتعرا�س ال�شراكـــة القائمـــة بيـــن ال�شركـــات 

ال�شعوديـــة والكورية مبا يعزز املجالت القت�شادية وال�شتثمارية والتجارية 

بني البلدين.

وتركــز احلــــديث خــــالل اللقــــاء على ا�شتعــــرا�س عدٍد من املو�شوعات 

والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني اململكة وموريتانيا، و�شبل تنمية وتعزيز 

العالقات الربملانــــية بني جملــــ�س ال�شــــورى واجلمعــــية الوطنية املوريتانية 

)الربملان( وتفعيل دور جلنتي ال�شداقــــة الربملانية ال�شعودية املوريتانية مبا 

يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
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حقق جمل�س ال�شورى املركز ال�شابع يف القيا�س ال�شاد�س الذي 
ر« كاأحـــد اجلهات  يجريه برنامــــج التعامـــالت االلكرتونيــــة »ي�شِّ
املتميزة يف التحول للتعامالت االلكرتونية احلكومية من بني 162 

جهة حكومية.
واأو�شح معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن عبد اهلل 

املتميزة يف  الفئة  املجل�س حل �شمن  اأن  ال�شمعان - يف ت�شريح �شحفي - 

ر« التي �شمت 12 جهة حكومية، لفتًا النظر اإىل اأن هذا  ت�شنيف برنامج »ي�شِّ

املركز املتقدم الذي حققه املجل�س ياأتي بتوفيق من اهلل ثم مبا جتده الإدارة 

العامة لتقنية املعلومات باملجل�س من دعم وم�شاندة من معايل رئي�س جمل�س 

ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، م�شريًا اإىل 

اأن اإطالق برنامج للتعامالت الإلكرتونية يف املجل�س با�شم )�شاور( اأ�شهم يف 

تطور اخلدمات الإلكرتونية يف املجل�س.

اإىل  الإلكرتونية  تبنى احللول  ي�شعى من خالل  ال�شورى  اأن جمل�س  واأكد 

زيادة الوعي باأهمية اخلدمات الإلكرتونية يف ت�شهيل الإجراءات وتب�شيطها 

ورفع كفاءة العمل وجودته.

اأن اخلربات املرتاكمة لدى املجل�س  واأ�شار الدكتور يحيى ال�شمعان اإىل 

اأف�شل ومبا يوؤهله  اأ�شهمت يف تطوير م�شروعاته الإلكرتونية والتقنية ب�شكل 

للتناف�س يف الأعوام القادمة مب�شيئة اهلل تعاىل وحتقيق مراكز اأكرث تقدمًا.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمل�س ال�شورى ح�شل على العديد من اجلوائز يف 

جمال احلكومة الإلكرتونية على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى 

م�شتوى الدول العربية وذلك يعود اإىل النجاح الذي حققه املجل�س على �شعيد 

اإلكرتونية  بيئة  اإيجاد  اإىل  )�شاور(  برنامج  ويهدف  الإلكرتونية  احلكومة 

متكاملة داخل جمل�س ال�شورى خلدمة اأهداف املجل�س، وحتقيق البيئة املوحدة 

�شهولة  من  والتاأكد  اإلكرتونيًا،  وتنفيذها  الأعمال  لإمتام  املجل�س  ملوظفي 

الو�شول وال�شتخدام الأمثل للمعلومات من خالل واجهة م�شتخدم متكاملة.

وكان برنامج التعامالت الإلكرتونية )�شاور( قد بداأ يف جمل�س ال�شورى 

بت�شغيل نظام الت�شالت الإدارية ثم ال�شئون املالية اإىل اأن مت تعميم العمل 

النهاية  يف  لي�شكل  املجل�س،  داخل  والربامج  والأنظمة  الإدارات  جميع  على 

عملية  منظومة  اإيجاد  على  �شاعدت  اإلكرتونية  بيئة  مثل  موحدًا  اآليًا  نظامًا 

وحت�شني  املوظفني  اإنتاجية  زيادة  يف  واأ�شهمت  ال�شورى  جمل�س  يف  متكاملة 

م�شتوى اأدائهم.

مجلس الشورى يحقق المركز السابع في برنامج التعامالت اإللكترونية

ا�شتقبلت املكتبة العربية االإ�شدار اجلديد للدكتور عبدالرحمن 
بن �شالح ال�شبيلي ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق, الذي ترجم فيه 
لعدد من املوؤرخني العرب واالأجانب, والرحالة الذين تناولوا حياة 
امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود, وظروف ن�شاأة وتاأ�شي�س 
اململكة العربية ال�شعودية, وذلك من خالل ا�شتقراء �شامل ملوؤرخي 
مرحلة التاأ�شي�س, وجمع االإ�شدار اأ�شهرهم, حيــث اأطــلق الدكتور 
ال�شبيلي على كتابـــه العنـــوان التـــايل )تاأ�شــي�س اململــكة العربية 
ال�شعودية باأقالم 60 موؤرخًا(, وال �شك اأن مرحلــة تاأ�شي�س وتوحيد 
اململكة مّثلت منحنى تاريخًيا يف م�شيـــرة اجلزيـــرة العربيــة, كما 

اأعادت ت�شكيل و�شعها ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي.
من  الرغم  وعلى  �شفحة،  وثالثني  ثمان  من  �شغري  بحجم  الكتاب  ظهر 

املرحلة،  واملهتمني برتاجم موؤرخي  التاريخ  وفائدته لطالب  العلمية،  قيمته 

اإل اأن املتوقع اأن يكون هذا الكتاب باكورة تراجم مو�شعة وكتاب �شامل يناق�س 

عرف  ال�شبيلي  الرحمن  عبد  الدكتور  واأن  ل�شيما  املوؤرخني،  هوؤلء  كتبه  ما 

اأوائل  من  وهو  والأعالم،  الرتاجم  كتب  يف  ومتيزه  التاريخية  بتحقيقاته 

الكتاب الذين عنوا واهتموا برتاجم رجالت القرن الهجري املن�شرم، كما 

خالل  من  ل�شيما  بالدنا  عا�شتها  التي  التطور،  مراحل  ور�شد  بتوثيق  عني 

تتبعه لبدايات الأن�شطة الإعالمية والفكرية يف بالدنا، وذلك من خالل كتبه 

وحما�شراته وم�شاركاته يف املنتديات العلمية والنوادي الأدبية.

عالمة  جهود  تناول  ال�شبيلي  للدكتور  اأخر  كتاب  الإ�شدار  هذا  تال  كما 

اجلزيرة ال�شيخ حمد بن حممد اجلا�شر -رحمه اهلل- وهو عبارة عن حما�شرة 

األقاها ال�شبيلي �شمن فعاليات معر�س الكتاب بجامعة الباحة، وفد حمل الكتيب 

فيه  تناول  والرتاجم(  بال�شري  اجلا�شر  حمد  العالمة  )عناية  التايل  العنوان 

املوؤلف ملحة عن حياة عالمة اجلزيرة واهتمامه برتاجم الأعيان و�شريهم.

جديد الدكتور الشبيلي

المملكة بأقالم المؤرخين.. وعناية الجاسر بالتراجم
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فقدت االأو�شاط االأدبية والثقافية ببالغ احلزن واالأ�شى ع�شو 
جمل�س ال�شورى االأ�شبق, االأمني العام ملوؤ�ش�شة امللك في�شل اخلريية 
الذي   ,)2016-1936( العثيمني  �شالح  بن  عبداهلل  الدكتور 
ع�شر  الثاين  املوافق  الثالثاء  يوم  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
رجاالت  اأحد  برحيله  اململكة  وفقدت  1437هـ,  رجب  �شهر  من 
الثقافة والتاريخ, حيث عرف الفقيد بغزارة موؤلفاته التاريخية 
بتاريخ  اهتموا  ممن  املعا�شرين  املوؤرخني  اأ�شهر  اأحد  واأنه  ال�شيما 
اأن درا�شاته وموؤلفاته  االإ�شالمي, بيد  والتاريخ  العربية  املنطقة 
حيال التاريخ ال�شعودي احلديث مبراحله الثالث كانت وما تزال 
اإحدى اأهم ما مت تدوينه عن تاريخ الدولة ال�شعودية حيث �شكل 
مرجعًا   - اهلل  رحمهما   – العجالين  منري  الدكتور  مع  الراحل 
مبراحلها  ال�شعودية  الدولة  عن  التاريخية  للدرا�شات  اأ�شا�شًا 
الثالث, ففي حني برز الدكتور العجالين يف التنقيب عن الر�شائل 
واملخطوطات والوثائق العثمانية يف كل من ا�شطنبول والقاهرة 
وغريها من الوثائق املحفوظة يف متاحف باري�س ولندن وبرلني, 
الروايات  من  كثري  توثيق  يف  ال�شبق  قدم  العثيمني  للدكتور  كان 
–رحمه اهلل- توفري املخطوطات االأثرية  ال�شفهية كما ا�شتطاع 
والنادرة ويوثق بها درا�شاته واأطروحاته حول ما ي�شتجد له من 
الروايات, وي�شحح من خاللها بع�س اأوهام املوؤرخني الذين �شبقوه, 
كما حر�س من خالل تنقله خارج اململكة اأثناء درا�شة املاج�شتري 
والوثائق  النادرة  املخطوطات  بع�س  على  يقف  اأن  الدكتوراه  و 
الر�شمية املحفوظة يف دور الوثائق القومية يف عدد من الدول, 

ليوثق بها ما كتبه عن تاريخ اجلزيرة العربية احلديث, كما كتب 
الفكر  التي ناه�س فيها  املقاالت ال�شحفية والتقارير  العديد من 
خالل  من  وذلك  املحتل,  للكيان  القمعية  وال�شيا�شات  ال�شهيوين, 
قبل  من  كبرية  مبتابعة  حتظى  كانت  التي  ال�شحفية  مقاالته 

ال�شا�شة واملفكرين العرب.

حياته:

ولد الدكتور عبداهلل العثيمني يف بلدة عنيزة اأهم حوا�شر منطقة الق�شيم، 

وذلك عام 1355 هـ/ 1936م، وتخرج من ق�شم التاريخ بجامعة امللك �شعود 

بالريا�س، وح�شل على الدكتوراه من جامعة اأدنربا عام 1972م، عمل بعدها 

ع�شًوا يف هيئة التدري�س يف ق�شم التاريخ بجامعة امللك �شعود، كما تقلد من�شب 

الأمني العام جلائزة امللك في�شل العاملية منذ عام 1407هـ، كما اختري ع�شًوا 

يف هيئة حترير جملة الدارة، ور�شالة، وحوليات كلية الآداب بجامعة الكويت.

مؤلفاته

اأما موؤلفاته فهي اأكرث من اأن حت�شى، ولعل من اأهمها كتابه عن ال�شيخ 

و«ن�شاأة  ال�شعودية«،  العربية  اململكة  »تاريخ  و�شل�شلة  عبدالوهاب،  بن  حممد 

و  والكويت«  الأوىل  ال�شعودية  الدولة  بني  »العالقة  وكتاب  ر�شيد«،  اآل  اإمارة 

العديد من  له  اأن  كما  اململكة«،  لتوحيد  امل�شهورة  امللك عبدالعزيز  »معارك 

البحوث والتعليقات يف تاريخ اململكة التي اأ�شدرها جمعها يف كتاب م�شتقل، 

وكذلك عدد من املحا�شرات والتعليقات التي دّونها عن تاريخ اململكة وجعلها 

من  للعديد  وترجماته  حتقيقاته  جانب  اإىل  هذا  م�شتقل،  كتاب  يف  اأي�شًا 

الدرا�شات واملراجع عن الإجنليزية.

وللراحل عدد من الق�شائد ال�شعرية التي جمعها يف دواوينه ال�شعرية مثل 

1401هـ وديوان »بوح ال�شباب« �شدر  ديوان »عودة الغائب« الذي �شدر عام 

عام 1415هـ ، وديوًنا اأخر عنون له بـ » ل ت�شلني« �شدر عام 1415هـ.

العثيمني  1418هـ مت اختيار الدكتور عبداهلل  اأنه يف عام   يجدر بالذكر 

ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى يف دورته الثانية حيث اأم�شى –رحمه اهلل- مدة 

ع�شويته كاملًة يف ثالث دورات دامت )12( عاًما، �شارك خاللها يف العديد 

من جلان املجل�س وجلان ال�شداقة الربملانية، كما اأ�شهم مبا لديه من جهود 

علمية وخربات عملية يف �شدور العديد من القرارات البّناءة ملجل�س ال�شورى.

العثيمني يف عيون زمالئه

أرخ لوحدة البالد وناهض الفكر الصهيوني

من أعالم الشورى الدكتور عبداهلل العثيمين – رحمه اهلل -
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ال�شبيلي  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�شبق  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  عنه  قال 

يف  فهو  يتجّدد،  ا�شتحقاًقا  وظّل  واحرتاًما،  تكرمًيا  جمتمعه  به  احتفى   :«

اأ�شتاذ،  العلمي  التحقيق  ويف  ومو�شوعّية،  ثبٌت  التاريخ  ويف  نا�شية،  ال�شعر 

املرجع  وهو  يتغرّي،  ل  مقيا�س  الب�شاطة  معيار  ويف  ورمز،  اإباء  الوطنّية  ويف 

عبد  )امللك  املوّحد  �شرية  ويف  للجزيرة  املعا�شر  التاريخ  يف  والثقة  املعتمد 

العزيز(، نهل من ثالثّية اأ�شيلة؛ مدر�شة ابن �شالح يف بلدته، وفقه �شقيقه 

ال�شيخ حممد بن عثيمني، وتخ�ش�س اأ�شتاذه الدكتور عبد العزيز اخلويطر، 

وتنّف�س عرب رئات وطنية َثاَلث: من العروبة مبفهومها القومي الذي ل يتجّزاأ، 

ومن فل�شطني باإ�شرار العودة الكاملة لالأر�س املغت�شبة، ومن م�شقط راأ�شه 

عنيزة بعاطفته وخلجات نف�شه، وثار يف اإبداعه ال�شعري على ثالثية اجلهل 

ف: الب�شاطة واملوقف والإباء، وله من  والتخّلف والنهزام، وتدّثر بثالثة حُلُ

ر�شيد التاأليف ثالثون ديواًنا وكتاًبا، حظي تاريخ وطنه وحياة فار�س التوحيد 

اغت�شاب  وبعد  لكنه منذ �شغره،  الأوفى منها،  بالن�شيب  املوؤ�ش�س(  )امللك 

فل�شطني وثورة اجلزائر، الق�شّيتني اللتني وعاهما بوجدانه، كان يروح ويغدو 

ة يتجّرعها قهًرا واألـًما من و�شع حميطه العربي. ويف حلقه ُغ�شّ

التزم يف عدد من كتاباته بتو�شيح ما ُن�شب للوهابية من مفاهيم مغلوطة 

تاريخ  يف  وترجم  واأّلف   ،)1972 للدكتوراه  ر�شالته  عنوان  املو�شوع  )وكان 

الدولة ال�شعودية، واأوؤمتن على تدوين �شرية امللك املوؤ�ّش�س، وعلى ر�شد ق�شة 

وامل�شت�شرقني  املوؤرخني  اأخطاء  بع�س  تفنيد  على  وعمل  الكيان،  هذا  توحيد 

ب�شاأن تاأ�شي�شه، وقد غلبت تاريخّيُته �شاعرّيَته، حتى �شار املجتمع ينظر اإليه 

موؤّرًخا اأكرث منه اأديًبا و�شاعًرا، مع اأن ال�شعر عنده هو الأ�شا�س منذ اأن ترجم 

�شتة وخم�شني  اإدري�س قبل  لعبد اهلل بن  املعا�شرون«  »�شعراء جند  له كتاب 

الق�شية  اأن  يجد  الثالثني،  كتبه  ويف  الع�شرة،  دواوينه  يتجّول يف  من  عاًما. 

العربية قا�شم م�شرتك ا�شتحوذ على هّمه الأكرب منذ ال�شغر وحتى اليوم، 

اأ�َشَفه على واقع الأمة املعا�شر ي�شّكل غّمه وقلقه، واأن تطّلعه لالإ�شالح  واأن 

الجتماعي يف الوطن العربي كان ال�شاغل الأبلغ خلاطره، يف �شعر وجداين 

خلجات  عن  فيها  عرّب  وال�شراحة،  الف�شاحة  تنق�شها  ل  وكتابات  اأ�شيل 

النفو�س املكلومة بالواقع العربي الأليم، اأظّله اهلل يف ظّله. 

اأما تلميذه ع�شو جمل�س ال�شورى احلايل الدكتور عبداهلل الع�شكر فيقول 

تاريخ  مقرر:  عليه  در�شنا  فقد  بالتدري�س.  العهد  حديث  وهو  »عرفته  عنه: 

اململكة يف الف�شل الأول من عام 1392هـ، حيث كان رحمه اهلل اأ�شتاًذا بارًعا، 

متحدًثا لبًقا متلوؤه احلما�شة لعمله، عرفناه مثقفًا ثقافة وا�شعة... وما اأثارنا 

نحن الطالب اأنه يتحدث بلغة عربية ف�شيحة، خالف كل الأ�شاتذة يف كلية 

الرتبية التي اأ�ش�شتها اليون�شكو وجلبت لها اأ�شاتذة من عرب اأوروبا واأمريكا، 

الف�شل  يف  اأ�شمعه  ومل  العربية.  بلدانهم  بلهجات  اإّل  يتحدثون  ل  وكانوا 

يتحدث باللهجة العامية، اإّل يف اأروقة الكلية اأو يف الرحالت. ويظهر اأن القدر 

قد كتب يل اأن اأحظى مبحبته ومن َثمنَّ �شداقته... وكانت درو�شه عن الدعوة 

املنهج.  حيث  من  ول  املعلومات  حيث  من  ل  متاًما،  علينا  جديدة  ال�شلفية 

ومنهجه جديد ل نعرفه. وكثرًيا ما يوؤكد لنا اأن طالب التاريخ والباحث فيه 

عليه باحلياد واملو�شوعية لأنهما عماد جودة البحث بدرجة كبرية. وعلمنا 

عندما  لكن  التاريخية.  العلمية  باملنهجية  ال�شارم  باللتزام  للتاريخ  روؤيته 

يف  ا�شتخدمه  منهج  وهو  التاريخ.  در�س  يف  الغربي  املنهج  اأنه  عرفنا  كربنا 

ر�شالته للدكتوراه عن: ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب، حياته وفكره. 

وقال عنه ع�شو جمل�س ال�شورى الأ�شبق الدكتور عبد الواحد احلميد: لقد 

اأتاح يل القدر اأن اأتعرف على الدكتور العثيمني من خالل العديد من اللجان 

وفرق العمل، ومن خالل زمالته يف جمل�س ال�شورى، وكنت قبل ذلك ل اأعرف 

عن العثيمني �شوى اأنه اأحد املوؤرخني املعروفني يف بالدنا، ولكن بعد اأن زاملته 

يف املجل�س ويف بع�س اللجان ويف الرحالت التي قمنا بها اإىل بع�س البلدان يف 

اإطار ع�شويتنا يف املجل�س تعرفت عليه عن قرب، واكت�شفت اأن �شهرته كموؤرخ 

رمبا غطت على جوانب كثرية يف �شخ�شيته ل تقل اأهمية، فهو بالإ�شافة اإىل 

البعد الإن�شاين املحبب يف �شخ�شيته، وما يتمتع به من روح النكتة وعذوبة 

احلديث ولطف املع�شر والتوا�شع اجلم، مثقٌف �شمويل متابع لق�شايا الفكر 

وال�شيا�شة والأدب، ويحمل روؤية خا�شة جتاه املتغريات على ال�شاحة املحلية 

والعربية والدولية.

اإن الدكتور  ال�شورى الأ�شبق الدكتور عائ�س الردادي قائاًل:  ورثاه ع�شو 

عبداهلل العثيمني – رحمه اهلل - عا�س حياة زاخرة بالعطاء ما بني مولده 

اإىل رحيله )1355 – 1437هـ)، تنوعت بني التدري�س والبحوث، والرتجمة 

والإبداع، وقد ترك اآثارًا يف ذلك �شتبقى عمًرا ثانًيا، ومنهاًل تنهل منه الأجيال 

يف جمال التاريخ والأدب، عرفته ع�شًوا يف جمل�س ال�شورى من خرية الأع�شاء 

الأمانة،  والإخال�س يف  الوطني  بالإح�شا�س  ي�شند ذلك  وامل�شورة،  الراأي  يف 

واخليالء. الزهو  والُبعد عن  اخُللق  وُح�شن  التوا�شع،  املثل يف   وهو م�شرب 

مبحا�شراته  يعمرها  كان  التي  الثقافية  املجال�س  يف  مقعده  خال  لقد 

امللك  جائزة  منرب  وخال  اجلامعية،  القاعات  يف  مكانه  وخال  وم�شاركاته، 

املقالة  وفقدت  �شاعًرا،  ال�شعر  وفقد  للفائزين،  اإعالنه  من  العاملية  في�شل 

وينب�س  باآلمهم،  قلبه  يعتلج  اأميًنا  نا�شًحا  والعروبة  العرب  وخ�شر  كاتًبا، 

اإبداعه باإح�شا�س العروبة، الذي مل يتخَل عنه يف كل اأطوار حياته. وخ�شرت 

ًخا وطنًيا، وهوى علم  الثقافة ب�شكٍل عام والتاريخ الوطني ب�شكٍل خا�س موؤرِّ

من اأعالم الثقافة والوطن؛ ل منلك اإل الدعاء له بالرحمة، واأن يكون منزله 

جنان الفردو�س.
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خادم  �شفري  فيوري  جورج  الكندي  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل 
وذلك  ال�شديري,  بندر  بن  نايف  االأ�شتاذ  كندا  لدى  ال�شريفني  احلرمني 
يف مقرالربملان الكندي ,وبحث معه عالقات التعاون الثنائية بني اململكة 

العربية ال�شعودية ودولة كندا و�شبل تعزيزها.

رئيس مجلس الشيوخ الكندي 
يبحث مع سفير المملكة سبل 

تعزيز العالقات الثنائية

ال�شورى يف  �شكل برملان جمهورية كو�شوفو, جلنة �شداقة برملانية مع جمل�س 
اململكة,  تتكون من عدد من اأع�شائه برئا�شة ع�شو الربملان بايل موهرماج, بهدف 
تعزيز العالقات بني املجل�شني يف البلدين ومبا يعزز التعاون امل�شرتك بني البلدين 

يف املجاالت كافة.
واأكد معايل رئي�س برملان جمهورية كو�شوفو قادري في�شيلي يف ر�شالة ملعايل رئي�س جمل�س 

جلنة  اأ�شماء  مت�شمنة  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى 

اأن ت�شكيل برملان جمهورية كو�شوفو لهذه اللجنة �شي�شهم يف تعزيز العمل والتعاون  ال�شداقة، 

الثنائي بني البلدين يف �شتى املجالت ل �شيما العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى يف اململكة 

العربية ال�شعودية وبرملان جمهورية كو�شوفو.

دول  خمتلف  يف  برملانًا   141 من  اأكرث  مع  �شداقة  بلجان  يرتبط  ال�شورى  جمل�س  اأن  يذكر 

العامل ، وتهدف جلان ال�شداقة اإىل توثيق روابط التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى وتلك 

الربملانات مبا يدعم عالقات التعاون بني اململكة وتلك الدول وي�شهم كذلك يف حتقيق اأكرب قدر 

من التن�شيق والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.

على  جمل�س النواب امل�شري  وافق 
التي  امل�شرية  للحكومة  الثقة  منح 
اإ�شماعيل,  �شريف  املهند�س  يراأ�شها 

باأغلبية 433 ع�شًوا.
وقال رئي�س جمل�س النواب امل�شري 
كلمته  يف  العال  عبد  علي  الدكتور 
الثقة  منح  اإن  الت�شويت,  عقب 
اإ�شماعيل  �شريف  املهند�س  حلكومة 
يف  جاء  وملا  لها  املجل�س  تاأييد  يعني 

برناجمها من �شيا�شات وحماور.

برلمان كوسوفو يشكل لجنة صداقة برلمانية مع مجلس الشورى

مجلس النواب المصري يمنح الحكومة الثقة
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اأجمع روؤ�شاء الربملانات العربية على �شرورة ت�شافر جهود الربملانات 
وم�شاندة احلكومات يف مواجهة االأزمات الراهنة التي باتت تهدد االأمن 
يف  واكدوا  االإرهاب.  ظاهرة  مقدمتها  ويف  املنطقة  دول  وكيان  العربي 
كلمات يف افتتاح اأعمال املوؤمتر الـ 23 لالحتاد الربملاين العربي الذي عقد 
الفل�شطيني بال حل عادل كان حجة  امللف  بقاء  اأن  موؤخًرا  القاهرة  يف 
لالإرهابي اجلاهل اأن ي�شيع بو�شلتنا وي�شتخدمها اأداة للتجنيد والتعبئة 
ال  اأن  بحجة  اال�شت�شالم  دعوات  كافة  منها  انطلقت  واأر�شية  املنحرفة 

فائدة من الن�شال القومي والعمل العربي امل�شرتك«. 
واأكد رئي�س جمل�س النواب اللبناين الرئي�س احلايل لالحتاد للربملاين العربي نبيه 

اآل  برى، دعم بالده لدعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 

�شعود - حفظه اهلل- و�شيخ الأزهر الدكتور اأحمد الطيب لتوحيد الأمة العربية ونبذ 

الإرهاب والتطرف. وحّذر برى من التداعيات اخلطرية لتف�شي ظاهرة الإرهاب يف 

املنطقة، داعًيا لت�شكيل غرفة عمليات اأممية يف اإطار جمل�س الأمن الدويل لتكثيف 

اجلهود يف مواجهة الإرهاب ع�شكرًيا وجتفيف منابعه ومالحقة مرتكبيه. 

وقال رئي�س جمل�س النواب امل�شري الدكتور علي عبد العال: اإن خطورة التحديات 

العربي،  ال�شطفاف  ت�شتدعى  الإرهاب،  راأ�شها  وعلى  العربية  املنطقة  تواجه  التي 

وا�شًفا اإياه باأنه �شرطان مدمر يهدد حا�شر الدول العربية وم�شتقبلها . و�شدد رئي�س 

الربملان امل�شري، يف كلمته على �شرورة تفعيل التفاقيات العربية ملكافحة الإرهاب 

لة لتجفيف منابعه وم�شادر متويله وتتبع مرتكبي اجلرائم  والربوتوكولت ذات ال�شِ

الإرهابية ومعاقبتهم ب�شكل رادع. 

العربي  الربملاين  للموؤمتر  ال�شابق  الرئي�س  الكويتي،  الأمة  جمل�س  رئي�س  ودعا 

الأ�شتاذ  مرزوق علي الغامن، اإىل حترك برملاين دويل يغطي خارطة الدول 

املن�شوية حتت موؤ�ش�شة الحتاد الربملاين الدويل لتفعيل دور الدبلوما�شية 

الربملانية العربية جتاه الق�شايا العربية امل�شريية ويف مقدمتها الق�شية 

الفل�شطينية.

على  العربي  نبيل  الدكتور  العربية  الدول  العام جلامعة  الأمني  واأكد 

�شرورة ت�شافر جهود الربملانات العربية مل�شاندة احلكومات يف مواجهة 

الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيان دول املنطقة 

ويف �شدارتها ظاهرة الإرهاب. و�شدد العربي يف كلمته على اأهمية الدور 

الربملاين العربي جتاه خطط الإ�شالح والتنمية يف دول املنطقة وحتقيق 

عبد  ال�شابق  جمل�س النواب الأردين  رئي�س  واأعرب  �شعوبها.  تطلعات 

الهادي املجايل من جهته، عن اأمله يف الدفع قدما بدور الحتاد الربملاين 

العربي لتقريب وجهات النظر بني ال�شعوب واحلكومات، داعًيا موؤ�ش�شة 

القمة العربية ملنح الحتاد دوًرا قوًيا ليكون الذراع احليوي الفاعل لها مع 

الخذ بتو�شياته وقراراته. 

رؤساء البرلمانات العربية يشددون على أهمية مساندة 
الحكومات في مواجهة األزمات الراهنة

البرلمان العربي: حزب اهلل إرهابي
جامعة  مقر  يف  عقدت  التي  الرابعة  جل�شته  اأعمال  ختام  يف  اأدان الربملان العربي 
املبا�شر  وغري  املبا�شر  االإيراين  اخلارجي  التدخل  موؤخًرا,  بالقاهرة  العربية  الدول 
قراراته  يف  واأكد الربملان العربي  العربية.  الدول  �شوؤون  يف  اللبناين  اهلل  حزب  من 
يهدد  مبا  العربية  الدول  من  اأي  يف  جهة  اأي  من  اأجنبي  تدخل  الأي  رف�شه  اخلتامية 

�شالمة االأمن القومي العربي, معتربًا “حزب اهلل” جماعة اإرهابية.
حزب  هو  اهلل  حزب  اإن  له:  ت�شريح  يف  اجلروان  حممد  بن  اأحمد  العربي  رئي�س الربملان  وقال 

اإرهابي، م�شيفًا اأن اجلامعة العربية اأقّرت ذلك وكثري من املواثيق الدولية ومنظمة التعاون الإ�شالمي 

نظرًا لتدخالته يف �شوؤون العديد من دول املنطقة. واأ�شاف اجلروان: اإننا ناأمل اأن يوجه حزب اهلل 

لفتًا  العربي،  القومي  الأمن  حماية  يف  تن�شيقًا  هناك  يكون  واأن  بالأ�شا�س  اإ�شرائيل  �شد  �شالحه 

ا�شتعر�شها  التي  القانونية  املعطيات  بع�س  خالل  من  ارتاأوا  اأع�شاء الربملان العربي  اأن  اإىل  النظر 

اأع�شاء الربملان  خالل جل�شته الرابعة، اعتبار حزب اهلل جماعة اإرهابية.
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البرلمان األوروبي يقر خطة 
لتمويل مركز لمكافحة اإلرهاب

النواب الفلسطيني يطالب 
بإطالق سراح األسرى 

والمعتقلين في سجون إسرائيل

البرلمان الدنماركي يوافق
على محاربة داعش

وقال الربملان الأوروبي: اإن الإ�شراع يف اإر�شـــاء املركز ومتكينه من ممار�شة 

مهمته ياأتي للرد على التهديدات واملخاطر الإرهابيـــة، ووفق قـــرار اتخذ بداية 

العام اجلاري، و�شي�شبح املركز الهيئة الرئي�شة الأوروبية ملكافحة الإرهاب.

الأوىل  ال�شـــريحـــة  عـــن  الإفـــراج  اأي�شـــًا،  الربملان الأوروبـــي  قـــرر  كمـــا 

مـــن 100 مليـــون يـــورو و�شمـــن حزمـــة مـــن 700 مليون يـــورو مل�شـــاعدة الدول 

الرعاية  من  ومتكينهم  اإليـــها  الالجئني  تـــدفق  ظـــاهرة  اإدارة  على  الأع�شاء 

ال�شحية واخلدمات الأ�شا�شية.

وافـــق الربملـــان االأوروبـــي عـــلى خطـــة لتمـــويل اأول مـــركز 
اأوروبي ملكافحة االإرهاب مببلغ  مليوين يورو, �شتديـــره ال�شرطة 

االحتادية االأوروبية )يوروبول(.

الوطنية  اجلهود  بتكثيف  الفل�شطيني,  الوطني  املجل�س  طالب 
االحتالل  �شجون  من  واملعتقلني  االأ�شرى  �شراح  الإطالق  والدولية 
االهتمام  من  املزيد  ق�شيتهم  واإيالء  فيهم النواب,  مبن  االإ�شرائيلي, 

وطرحها اأمام حمكمة اجلنايات الدولية.
واأ�شاد املجل�س الوطني، يف بيان �شحفي ، بالدور املهم لالأ�شرى الذين ي�شحون 

بحريتهم من اأجل حرية �شعبهم ووطنهم. ودعا موؤ�ش�شات حقــوق الإن�شان الدولية 

اإىل حتمل م�شوؤولياتها جتاه ما متار�شـــه اإ�شرائــــيل من انتــــهاكات ج�شيمة بحق 

ت�شــــمح مبمار�شة  وت�شريعات عن�شرية  تقره من قوانني  واملعتقلني، وما  الأ�شرى 

�شــيا�شة  الــوطني  املجــل�س  ودان  دولًيا.  املحرمــة  والتنــكيل  التعــــذيب  اأنواع 

والقتحامات  العتــداءات  بوقــف  وطالــب  دولًيا،  املحرم  الإداري  العتقال 

لغرف واأق�شام الأ�شرى، والكف عن �شيا�شة الإهمال الطبي لالأ�شرى املر�شى، 

الربملانية  والحتادات  املحافل  الأ�شرى يف جميع  ق�شية  متابعة  على  م�شدًدا 

الإقليمية والدولية . 

وافـــق الربملــــان الدنــماركـــي, باأغلبـــية �شاحـــقـة, عـــلى اإر�شـــال 
400 جندي وثماين طائرات حربية للم�شاركة يف العمليات الع�شكرية 

�شد التنظيم االإرهابي »داع�س« يف �شوريا والعراق.
وهذه اخلطـــة التي اأعلــــن عنــــها رئيــــ�س الــــوزراء، لر�س لوكي را�شمو�شن، 

ال�شهر الفائت، اأيدهــــا 90 نائــــبًا وعار�شــــها 19 نــــائبًا هم اأع�شاء ثالثة اأحزاب 

ي�شارية �شغرية.

والعدمي  والهمجي  الإرهابي  داع�س  تنظــــيم  اإن  بيــــان:  را�شمو�شن، يف  وقال 

الرحمة يجب اأن يواجه ردًا قويًا من جميع الدول.

ومبوجب مقرتح القانون الذي اأقــــره الربملان، �شــــرت�شل احلكومة الدمناركية 

اعتبارًا من منت�شف العام اجلاري 400 ع�شكري، بينــــهم 60 عن�شرًا من القوات 

اخلا�شة ، و�شبع مقاتالت “اإف-16” وطائرة نقل من طراز “�شي-130 جي«.
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مجلس النواب البرازيلي 
يصوت لصالح اتهام 

روسيف بالتقصير

البرلمان األوروبي يقر سجاًل  
لبيانات ومعطيات ركاب

الطائرات داخل أوروبا

أحد إرهابيي هجمات بروكسل عمل في البرلمان األوروبي

�شــــوت جمـــل�س النـــواب الربازيـــلي باأغلبــية الثلثني 
وذلك  بالتق�شري,  رو�شـــيف  ديلما  الرئي�شة  اتهام  ل�شالح 
بعد موافقة 342 ع�شًوا من جممــوع 513 هـــم اإجــمايل 

عدد اأع�شاء جمل�س النواب ل�شالح االتهام بالتق�شري.

بعد  �شاعات  خـــم�س  من  اأكـــرث  التــ�شويت  عملية  وا�شتغرقت 

اأن عرب كل ع�شو عن �شبب ت�شويتـــه يف بيان مقتـــ�شب. وتواجه 

تتهم  حيـــث  اأ�شـــهر،  منذ  لال�شتــقالة  �شغوطـــا  رو�شيف  الرئي�شة 

باإخفاء حجم العجـــز يف امليـــزانية خـــالل حمـــلة اإعادة انتخـــابها 

يف نهاية عام 2014.

اعتمد الربملــــان االأوروبي قراًرا يجـــيز اإر�شـــاء �شـــجل اأوروبي لبيانات 
ومعطيات ركاب الطائرات داخل الف�شاء االأمني االأوروبي .

و�شوت النواب الأوروبيون على قرار يوؤيد هذه اخلطوة مبوافقة 461 نائًبا ومعار�شة 

179 وامتناع 9 نواب عن الت�شويت.

وعدت املفو�شية الأوروبية  يف بروك�شل يف بيان �شحفي القرار اإجناز �شمن الت�شدي 

يتم جمعها من قبل  الركاب معلومات  ويت�شمن �شجل  الإرهابية.  للتهديدات واملخاطر 

موؤ�ش�شات الطريان تتعلق بهوية الركاب ومعلومات عن وثائق ال�شفر وبطاقات الئتمان 

اخلا�شة بهم وطبيعة الرحالت التي يقومون بها.

قال الربملان االأوروبي يف بروك�شل: اإن اأحد مرتكبي الهجمات االإرهابية االأخرية 
يف بروك�شل عمل قبل �شبع و�شت �شنوات, ملدة �شهر واحد حل�شاب �شركة التنظيف 

التي مت التعاقد معها من قبل الربملان االأوروبي يف ذلك الوقت. 
وقال متحدث ر�شمي با�شم الربملان الأوروبي اإن ال�شخ�س املعني من منفذي هجمات بروك�شل 

واحد  و�شهر   2009 عام  واحد يف  �شهر  ملدة  الوقت  كان طالًبا يف ذلك  وهو  تنظيف  كعامل  عمل 

املتحدث  واأ�شار  داخل الربملان.  فيها  عمل  التي  الوحيدة  احلالت  هي  وهذه   .2010 عام  يف 

با�شم الربملان اإىل اأنه كما يقت�شيه العقد، قدمت �شركة التنظيف املعنية للربملان الوروبي �شهادة 

باأن املعني ل �شوابق جنائية له.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�شكر
ع�شو جمل�س ال�شورى

بداية البد اأن اأقول: اإن الدميقراطية و�شيلة ولي�شت غاية, بينما الو�شول اإىل راأي عام حقيقي غاية ت�شعى 

لها الدول احلديثة باأ�شاليب عديدة. هل  هذا فرق مقنع؟,  اجلواب بالنفي. 

طاملا الدول الدميقراطية ت�شعى ما و�شعها ال�شعي للو�شول اإىل راأي عام, الذي هو تعبري عن اإرادة النا�س. ملاذا 

اإذن ال تتخذ ا�شتطالعات الراأي العام و الدقيق والوا�شع, والذي ميكن اأن ينقلنا مبا�شرة وتلقائًيا اإىل التعبري 

املبا�شر عن اإرادة اجلماهري, بداًل من �شناديق االقرتاع. األي�شت الدميقراطية ت�شعى ملعرفة اإرادة اجلماهري؟. 

ال زال كثري من اأهل الفكر ال�شيا�شي يقرون باالختالف بني التطبيق الدميقراطي واإرادة اجلماهري. ال يجادل 

اأحد حول حقيقة اأن الدميقراطية ال ُتعرّب عن الو�شول اإىل كل النا�س املالكني الأهلية التعبري واالختيار. واأهل 

الفكر ال�شيا�شي يقولون ان اإرادة واختيار البع�س يعرب عن راأي اجلماهري, لكن امل�شكلة اأن راأي االأقلية واختيارها 

قد يكون اختيار م�شلحة ال اختياًرا �شخ�شًيا.

من الناحية التاريخية البحتة فاإن الراأي العام اأقدم من الدميقراطية. 

وهو األ�شق بالطبقات ال�شعبية, بينما الدميقراطية األ�شق بالطبقات العليا من ال�شعب.

واإذا كانت الدميقراطية توؤمن باأهمية الراأي العام. واإذا كانت اأ�شاليب الدميقراطية املتعددة قد تكون غري 

�شاملة ملعرفة الراأي العام, فلما ال نبحث عن و�شيلة للو�شول اىل راأي عام �شامل ووا�شع. 

 ان�شغل املفكرون يف البحث ولكنهم مل ياتوا ببديل منطقي عن الدميقراطية, حتى اإنهم قالوا: اإن ا�شتطالعات 

الراأي العام اكرث اخرتاًقا للم�شداقية من اأ�شاليب الدميقراطية احلديثة. 

ونحن نرى باأن اأعيننا كيف تدل�س حمالت الراأي العام, وتاأتي بنتائج غري �شحيحة. ما احلل اإذن يف هذه 

الدميقراطية  عن  وعملي  فل�شفي  بديل  ال  زعمي  يف  بامتياز.  اأثينية  جدلية  اأنها  اأقول  اأكاد  التي  اجلدلية 

واأدواتها امل�شروعة  للو�شول اإىل الراأي العام واالختيار ال�شحيح, وعلينا يف الوقت نف�شه تطوير اأ�شليب واآليات 

الدميقراطية من اأجل الو�شول اإىل الراأي العام الوا�شع. 

املواقع  جاءت  وقد  احلديثة.  الدميقراطيات  يزعج  ودولًيا  واقليمًيا  حملًيا  العام  الراأي  تاأثري  �شرعة  اإن 

الرقمية االجتماعية social digital websites تنقل الراأي العام بل وت�شنع الراأي العام اأكرث واأ�شدق من 

�شناديق االقرتاع , وتكلفتها اأقل, وزمانها اأق�شر.

تقنية  بطريقة  اختياراته  ومعرفة  العام  للراأي  الو�شول  تخت�شر  �شوف  املعلوماتية  الثورة  اأن  اأ�شتبعد  ال 

له  عالقة  ال  �شيا�شي  نظام  اإىل  احلكومات  ت�شل  اأن  اأ�شتبعد  وال  القدمية.  الدميقراطية  باآليات  مقارنة  اآمنة, 

بالدميقراطية املعروفة. �شيخت�شر راأي اجلماهري  الوا�شع الطريق اإىل دميقراطية اأنظف واأو�شع واأ�شدق.

جدلية الديمقراطية والرأي العام
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