مجلس الشورى ينظم ملتقى
“ اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية :
الخطر والمواجهة”
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رؤية المملكة  2030مستقبل واعد وقوة استثمارية رائدة

خادم الحرمين الشريفين

نسعى نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا
الشرعية ،وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها

إطاللــة

رؤية  00 2030مستقبل مشرق لمملكة الغد
يوم االثنني  18رجب 1437هـ املوافق � 25إبريل  ,2016هو يوم م�شهود يف تاريخ هذه البالد ,حيث
مت الإعالن عن ر�ؤية جديدة ملا �ستكون عليه اململكة بعد نحو خم�ســة ع�شر عام ًا ,فقد وافق جمل�س
الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني املــــلك �سلــمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -على
ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030التي �أعـــدها جمـــل�س ال�شــ�ؤون االقت�صادية والتنمية برئا�سة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعـــزيز ويل ويل العـــهد النــــائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
ر�ؤية اململكة  2030التي تقـــوم على مـــرتكزات ثـــالثة هــــي :العمـــق العــربي والإ�سالمي ،والقوة
اال�ستثماريــــة ،و�أهمـــية املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي ,ت�ستهدف نقل املمـــلكة مــن بلد يعتمد على
النفط كم�صدر �أ�سا�سي للدخل �إىل دولة تتنوع م�صادر دخلها ..وهــو ما �أطلق عليها املحللون واخلرباء
االقت�صاديون ..مملكة ما بعد النفط.
هذه الر�ؤية �ستغري املعادلــة االقت�صادية ب�شكل جــــذري ,من خالل تنمية القطاعات غري النفطية
مثل قطاع التعدين باال�ستثمار يف املعــادن التي تتوفر باململكة ,وال�صناعات الع�سكرية و�صناعة الطاقة,
وحتويل �شركة �أرامكو من �شركة �إنتـــاج للنفط �إىل عمالق �صناعي عاملي ,ودعم وتعزيز اال�ستثمارات
بتحويل �صندوق اال�ستثمارات العــامــة �إىل �أ�ضخـم �صندوق ا�ستثماري على م�ستوى العامل ,برفع قيمة
الأ�صول لل�صندوق من  600مليار ريال �إىل ما يزيد على  7تريليون ريال ,بعد طرح نحو  %5من �شركة
�أرامكو لالكتتاب العام ,والرفع من قيم �إ�سهام القطاع اخلا�ص وتعظيم دوره يف االقت�صاد الوطني.
ر�ؤية اململكة  2030ر�ؤيـــة واعـــدة مب�ســتقبل م�شـــرق للمملكــة ت�ستهدف بناء ال�شخ�صية للإن�سان
ال�سعودي بغر�س روح املبادرة واملثابــرة والقـــيادة ,وتـر�سيخ القيـــم الإيجـــابية عن طــريق تطوير
املنظومة التعليمية والرتبوية بجميع مكوناتها ،مما ميكّن املدر�سة بالتعاون مع الأ�ســـرة مـــن تقـــوية
ن�سيج املجتمع ,واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�صحيـــة بنـــقل مهــمة تقدميها �إىل �شبكة من ال�شركات
احلكومية تتناف�س فيما بينها من جهة ،ومع القطاع اخلا�ص من جهة �أخرى يف العمل على تقدمي �أجود
اخلدمات ال�صحية.
اعتماد معيار ال�شفافيـة وال�صراحـــة واملحا�سبـــة الفوريـــة الذي �سي�صاحب مراحل تنفيذ الربامج
التي ت�ضمنتها الر�ؤية ،حيث �أن�شئ مركز يقي�س �أداء اجلــهات احلكـــومية وي�ساعد يف م�ساءلتها عن �أي
تق�صري ح�سب ما �أعلنه �سمو ويل ويل العـــهد يف ت�صــريحه عقـــب �إعـــالن ر�ؤية � ,2030سيدفع جميع
املعنيني بتنفيذها على العمل على حتقيق �أهداف الر�ؤية وفق ما خطط لها.
جمل�س ال�شورى بو�صفه �شريك يف ال�سلطة الت�شريعية �سيــكون  -مب�شيئة اهلل  -داع ًما لهذه الر�ؤية,
من خـالل درا�ســـة و�إقــرار الت�شريـعات والأنظمـــة التي تتطـــلبها برامـــج الر�ؤيـــة ,لت�سهــيل حتقيق
�أهدافها وفق تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد وال�شعب
ال�سعودي مل�ستقبل م�شرق للمملكة.
أسرة التحرير
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هنأ القيادة بمناسبة الموافقة على رؤية المملكة 2030

مجلس الشورى :المملكة ذات إرث
عظيم يجعلها في موقع الريادة

جملــــة �شهــريـــة ت�صــــدرها الإدارة
العامـة للإعالم والتوا�صل املجتمعي
مبجل�س ال�شورى.

رفع جملـ ــ�س ال�ش ــورى الته ــنئة �إىل مق ــام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن ع ــبد الع ــزيز �آل �سـ ــعود و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف ويل العه ــد نائب رئيـ ــ�س
جمل�س الوزراء وزير الداخليـ ــة و�صاحب ال�سمو امللك ــي الأمري
حممد بن �سلمان ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي ــ�س جمل ــ�س
الـ ــوزراء وزير الدفاع مبنا�سب ــة موافقــة جم ــل�س الوزراء يف
جل�سته التي عقدها �أم�س االثنني املوافق 18رج ــب 1437هـ على
ر�ؤيـ ــة اململكــة العربية ال�سعودي ــة  ,2030التي �أع ــدها جملــ�س
ال�شـ ـ�ؤون االقتـ ــ�صادية والتنمية برئا�سة �سمو ويل ويل العهد.

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

42

التغطية
رئيس مجلس الشورى يزور باكستان ويؤكد أن المملكة

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

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.

تعيش فترة تحول تاريخية عنوانها العزم والمبادرة

قام معايل رئي�س جمل ــ�س ال�ش ــورى ال�شي ــخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بزي ــارة ر�سمي ــة
�إىل جمه ــورية باك�ستان الإ�سالمية على ر�أ�س وف ــد �ضم
ع ــدد ًا من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى تلبية لدعوة ر�سمية
تلقاها من مع ــايل رئي�س اجلمعية الوطنية (الربملان)
�سردار �أياز �ص ــادق وذلك خالل ،حيث �أجرى معاليه خالل
الزيارة مباحثات مع فخام ــة الرئي ــ�س الباك�ستاين ال�سيد
ممنون ح�سني ,ورئي ــ�س اجلم ــعية الوطن ــية الباك�ستانية،
ورئي�س الوزراء نواز �شريف.

للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com
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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 االبتدائي؛ فاملرحلــة املتو�سطة
والثانويــة ،ومن « بلل�سمر » �إىل مدينـ ــة الريا�ض التي در�س فيها
املرحلة الثانوي ــة ليلت ــحق بعده ــا بجامع ــة امللك �سعود ويختار
مهند�سا ف� ً
أ�ستاذا م�ساعدًا �إىل
كلية الهند�سة التي �أهلته لي�صبح
ً
�أن حقق درجة «بروف�سور» يف درا�سات ــه العليا يف والية «�أوهايو»
بالواليات املتحدة الأمريكي ــة ,ليع ــود �إىل بالده � ً
أ�ستاذا جامع ًيا
لاً
وخب ًريا يف جماله وتخ�ص�صـ ــه ,قبل �أن ي�ص ــبح ع�ض ًوا فاع يف
جمل�س ال�شورى يف دورته ال�ساد�سة ونائ ًبا لرئي ــ�س جل ــنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات باملجل�س.

62

التحقيق
الصحة والتعليم واإلسكان00
األكثر إلحاحًا للمواطن

تــباينت �أراء ومطــالب عـ ــدد من امل ــواطنني حـ ــول امللفات
الأكرث �سخونة لدى جمل�س ال�شورى� ,أو تلك التي يرى املواطن
�أنها مقدمة على غريها من حيث الأهمية ،وقد جاءت ملفات
ال�ش�أن ال�صحي والإ�سكان والتعليم ومعاجلة البطالة ,ك�أهم
امللفات و�أكرثها �سخونة ومطالب ًة من قبل املواطن ،وقد ر�صدت
«ال�شورى» من خالل هذا اال�ستطالع انطباع املواطنني حول
جمموعة من اخلدمات املقدمة ،والتي تطرق املجل�س لها يف
جل�ساته ودوراته ال�سابقة ،والتي عرب من خاللها بع�ض من
التقينا بهم عن حجم املعاناة ويرون �أنها مازالت قائمة يف
العديد من املجاالت.

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

76

من أعالم الشورى

أرخ لوحدة البالد وناهض الفكر الصهيوني

من أعالم الشورى الدكتور عبداهلل العثيمين – رحمه اهلل -

�سلطان الفهد

فقدت الأو�ساط الأدبية والثقافية ببالغ احلزن
والأ�سى ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�سبق ,الأمني العام
مل�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية الدكتور عبداهلل بن �صالح
العثيمني ( ,)2016-1936الذي انتقل �إىل رحمة اهلل
تعاىل يوم الثالثاء املوافق الثاين ع�شر من �شهر رجب
1437هـ ،وفقدت اململكة برحيله �أحد رجاالت الثقافة
والتاريخ ,حيث عرف الفقيد بغزارة م�ؤلفاته التاريخية
ال�سيما و�أنه �أحد �أ�شهر امل�ؤرخني املعا�صرين ممن اهتموا
بتاريخ املنطقة العربية والتاريخ الإ�سالمي.
ح�ساب املجل�س يف تويرت
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رؤية المملكة  00 2030مستقبل واعد وقوة استثمارية رائدة

خادم الحرمين الشريفين  :نسعى نحو التنمية الشاملة من
منطلق ثوابتنا الشرعية ..وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها

�أطلقت اململكة العربيــة ال�سعودية ما ميكن و�صفه ب�أنه �أ�ضخم
م�شروع تنمية وحتول يف تاريخـــها احلـــديث ,حيـــث وافق جمل�س
الوزراء خالل جل�سته التي عقدها يوم االثنني الثــامن ع�شر من
�شهر رجب لعـــام 1437هـ املوافـــق � 25أبريـــل 2016م برئـــا�سة
خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �سلـــمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل -عـــلى ر�ؤيـــة اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة ،20306

ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

ٌ
طموح
شعب
محمد بن سلمان  :ثروتنا األولى
ٌ
ُ
وضمان مستقبلها بعون اهلل
هو فخر بالدنا

ال�صادر يف �ش�أنها قرار جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم
( /37/31- 3ق) وتاريـــخ 1437/7/12هـ ،وكلف جمل�س الوزراء
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية بو�ضع الآليات والرتتيبات
الالزمة لتنفيذ هذه الر�ؤية ومتابعة ذلك.

وقيام الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى -كل فيما يخ�صه
 باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الر�ؤية ،وفق ًا للآليات والرتتيباتالتي �سي�ضعها جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
وقد وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل ورعاه  -الكلمة التالية:ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ,
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
�إخواين و�أخواتي املواطنني واملواطنات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لقد قامت دولتكم على �أ�سا�س التم�سك بكتاب اهلل وهدي نبيه حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ,وهي مهد الر�سالة ومهبط الوحي� ,شرفها اهلل بخدمة
احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما.

�أيها الأخوة والأخوات:
لقد و�ضعت ن�صب عيني منذ �أن ت�شرفت بتويل مقاليد احلكم ال�سعي
نحو التنمية ال�شاملة من منطلق ثوابتنا ال�شرعية ,وتوظيف �إمكانات بالدنا
وطاقاتها ,واال�ستفادة من موقع بالدنا ,وما تتميز به من ثروات وميزات
لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للوطن و�أبنائه ,مع التم�سك بعقيدتنا ال�صافية,
واملحافظة على �أ�صالة جمتمعنا وثوابته ومن هذا املنطلق؛ وجهنا جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية بر�سم ر�ؤية اململكة لتحقيق ما ن�أمله ب�أن تكون
أمنوذجا للعامل على جميع امل�ستويات.
بالدنا  -بعون من اهلل وتوفيقه ً � -
وقد اطلعنا على ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية التي قدمها جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ووافق عليها جمل�س الوزراء� ,شاكرين للمجل�س ما بذله
من جهد بهذا اخل�صو�ص ,و�آملني من �أبنائنا وبناتنا املواطنني واملواطنات
العمل مع ًا لتحقيق هذه الر�ؤية الطموحة� ,سائلني اهلل العون والتوفيق
وال�سداد ,و�أن تكون ر�ؤية خري وبركة حتقق التقدم واالزدهار لوطننا الغايل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وقد رفع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ـ �أيده اهلل ـ على �إقرار ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية .2030
جاء ذلك يف ت�صريح ل�سموه بهذه املنا�سبة فيما يلي ن�صه:
�إننا لنحمد اهلل �سبحانه وتعاىل �أو ًال على ما وفقنا �إليه يف هذا الوطن من
التم�سك بالكتاب الكرمي وال�سنة املطهرة ،ثم نحمده على �أن مكننا من �إعداد
ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية للعام .2030
وي�شرفني �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر واالمتنان ل�سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلم ــان بن عبدالعزيـ ــز � -أيده اهلل -رئي�س جمل�س الوزراء
على �إقرار املجل�س لهذه الر�ؤية.

سمو ولي العهد يهنئ
خادم الحرمين الشريفين

رفع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية التهنئة
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل  -مبنا�سبة �إقرار جمل�س الوزراء خالل
جل�سته اليوم ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م .جاء
ذلك يف ت�صريح ل�سمو ويل العهد بهذه املنا�سبة.
كما قدم �سموه التهنئة ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،على
جهوده احلثيثة  -ع ـ ــلى مدى �شهور عديدة  -يف �سبيل �إعداد هذه
الر�ؤي ـ ــة التي واف ـ ــق عليها جمل�س الوزراء.
وهن�أ �سمو الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز املواطنني واملواطنات.
وقال �سموه� :إننا جمـيع ًا �شركاء يف تنفيذ هذه الر�ؤية التي �سنجني
ثمارها بع ـ ــون اهلل وتوفيقه خالل ال�سنوات القادم .وال �ش ـ ــك �أن هذا
�إجناز يتطلب منا جميع ًا  -كما ذكر �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل يف كلمته ال�ضافية � -أن نعمل مع ًا لتحقيق هذه الر�ؤية
الطموحة ،ولهذا �أدعو �إخواين و�أخواتي املواطنني واملواطنات �إىل
املزيد من التكاتف والتعاون من �أجل الو�صول �إىل درجات �أعلى يف
�سلم التقدم واالزدهار ،و�أن يتحمل كل منا م�س�ؤوليته جتاه املحافظة
على �أمن الوطن ومنجزاته ومكت�سباته.
و�أ�ضاف �سمو ويل العهد :علينا �أن ن�ستح�ضر دوم ًا �أن هذه البالد
التي قامت على التم�سك بكتاب اهلل و�سنة ور�سوله حمـمد �صلى اهلل
عليه و�سلــم هي مهد الر�سالة ومهبط الوحي ،و�أن اهلل �شـرفنا بخدمة
احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة وقا�صـديها من احلجاج
واملعتمرين والزوار ،وهذا ي�ضاعف م�س�ؤوليتنا جميع ًا جتاه وطننا
وجتاه �أنف�سنا �أو ًال ثم جتاه �أ�شقائنا يف دول العامل العربي والإ�سالمي،
بل جتاه العامل �أجمع.
و�س�أل �سموه اهلل عـز وجل �أن يعـ ــيننا على �أداء الأمانة و�أن يحمي
بالدنا من كل �شر وك ـ ــيد وفتنة ،و�أن يحفظ لنا قائد م�سريتنا خ ــادم
احلرمني ال�شريفني ،و�أن يزيد هذا الوطن قوة وغنى وتقدم ًا وازدهار ًا.
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�إن ق�ص�ص النجاح دائم ًا ما تبد�أ بر�ؤية ،و�أجنح الر�ؤى هي تلك التي تبنى
على مكامن القوة .ولق ــد ح ــبانا اهلل �سبح ــانه وطن ًا مبارك ًا ،فيه احلرمان
ال�شريفان� ،أطهر بقاع الأر�ض ،وقبلة �أكــرث من مليـ ــار م�سلم ،وهذا هو عمقنا
العربي والإ�سالمي وهو عامل جناحنا الأول.
كما �أن بالدنا متتلك قدرات ا�ستثم ــارية �ضخــمة ،و�سن�سعى �إىل �أن تكون
حمرك ًا القت�صادنا ومورد ًا �إ�ضافي ًا لبالدنا وهذا هو عامل جناحنا الثاين.
ولوط ــننا موقع جغرايف ا�سرتاتيجي ،فاململك ــة العربية ال�سعودية هي
�أهم بوابة للعامل ب�صفتها مرك ــز ربط للق ــارات الثالث ،وحتيط بها �أكرث
املعابر املائية �أهمية ،وهذا هو عامل جناحنا الثالث .وهذه العوامل الثالثة
هي مرتكزات ر�ؤيتنا التي ن�ست�شرف �آفاقها ،ونر�سم مالحمها مع ًا .يف وطننا
وفر ٌة من بدائل الطاقة املتجددة ،وفيها ثروات �سخية من الذهب والفو�سفات
واليورانيوم وغريها .و�أهم من هذا كله ،ثروتنا الأوىل التي ال تعادلها ثروة
�شعب طم ــو ٌح ،معظـ ـ ُمه من ال�ش ــباب ،هو فخر بالدنا و�ضمانُ
مهما بلغتٌ :
م�ستقبلها بع ــون اهلل ،وال نن�سى �أن ــه بتوفي ــق اهلل ث ــم ب�س ــواعد �أبنائ ــها
قامت هذه الدول ــة يف ظروف بالغة ال�صعوبة ،عندما وحدّها امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز رحم ــه اهلل .وبع ــون اهلل ثم بعزمي ــة �أبناء الوطن� ،سيفاجئ هذا
الوطن العا َمل من جديد.
سنتعامل في تنفيذ الرؤية بالشفافية
والمحاسبة الفورية عن أي تقصير

ل�سنا قلقني على م�ست ــقبل اململ ــكة ،بل نتطلع �إىل م�ست ــقبل �أكرث �إ�شراق ًا،
ونحن ق ــادرون على حتقي ــق ذلك -ب�إذن اهلل -برثواتها الب�شرية والطبيعية
واملكت�سبة التي �أنعم اهلل بها عليها� .إن م�ستق ــبل اململكة مب�شر وواعد ،ب�إذن
اهلل ،وت�ستحق بالدنا الغالية �أكرث مما و�صلت �إليه .لدينا قدراتٌ �سنقوم
مب�ضاعفة دورها وزيادة �إ�سهامها يف حتقيق هذا امل�ستقبل ،و�سنبذل �أق�صى
جهودنا لنمنح معظم امل�سلمني يف �أنحاء العامل فر�صة زيارة قبلتهم ومهوى
�أفئدتهم .نريد �أن ن�ضاعف قدراتنا :نريد �أن نحول �أرامكو من �شركة
لإنتاج النفط �إىل عمـالق �صناعي يعمل يف �أنحـ ــاء العال ــم ،ونح ّول �صندوق
اال�ستثمارات العامة �إىل �أكرب �صــندوق �سـيادي يف العامل ،و�سنحفز كربيات
�شركاتنا ال�سعودية لتكون عابرة للحدود والع ًبا
�أ�سا�س ًيا يف �أ�سواق العامل .ون�شج ــع ال�شرك ــات الواع ـ ــدة لتكرب وت�صبح
عمالقة .حري�صون على �أن يبقى ت�سليح جي�شنا قو ًيا ،ويف نف�س الوقت نريد
�أن ن�ص ّنع ن�صف احتياجاته الع�سكرية على الأقل حملي ًا ،لن�ستثمر ثروتنا يف
الداخل ،وذلك من �أجل �إيجاد املزيد من الفر�ص الوظيفية واالقت�صاد ّية.
�سنخفف الإجراءات البريوقراطي ـ ـ ــة الطويلـ ــة ،و�س ــنو�سع دائ ــرة اخلدمات
الإلكرتونية ،و�سنعتمد ال�شفافيـ ــة واملحا�س ــبة الفوري ـ ــة ،حيث �أن�شئ مركز
يقي�س �أداء اجلهات احلكومية وي�ساعد يف م�ساءلتها عن �أي تق�صري� .سنكون
�شفافني و�صريحني عند الإخفاق والنجاح ،و�سنتقبل كل الآراء ون�ستمع اىل
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جميع الأفكار .هذه توجيهات �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل ،حيث �أمرن ــا ب�أن نخ ــطط لعمل يلبي كل
الطموحات ويحقق جميع الأمنيات .وبناء على توجيهه - ،حفظه اهلل ،-وبدء ًا
من هذا اليوم� ،سنفتح با ًبا وا�س ًعا نحو امل�ستقبل ،و�سنبد�أ العمل فو ًرا من �أجل
الوطن واملواطن وم�ستقبل الأجيال القادمة .ما نطمح �إليه لي�س تعوي�ض
النق�ص يف املداخيل فقط� ،أو املحافظ ــة على املكت ــ�سبات واملنجزات ،ولكن
نبني وطن ًا �أكرث ازدها ًرا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه ،فم�ستقبل
طموحنا �أن َ
وطننا الذي نبنيه م ًعا ،لن نقبل �إال �أن جنعله يف مقدمة دول العامل ،بالتعليم
والت�أهيل ،بالفر�ص التي تتاح للجميع ،واخلدمات املتطورة ،يف التوظيف
والرعاية ال�صح ّية وال�سكن والرتفيه وغريه.
نريد دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع

نلتزم �أن نكون من �أف�ضل دول العامل يف الأداء احلكومي الف ّعال خلدمة
املواطنني ،وم ًعا �سنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها جمي ًعا مزدهر ًة قوي ًة
تقوم على �سواعد �أبنائها وبناتها وت�ستفيد من مقدراتها ،دون �أن نرتهن �إىل
قيمة �سلعة �أو حراك �أ�سواق خارجية .نحن منلك كل العوامل التي متكننا من
حتقيق �أهدافنا م ًعا ،وال عذر لأحد منا يف �أن نبقى يف مكاننا� ،أو �أن نرتاجع
ال قدر اهلل.
ر�ؤيتنا لبالدنا التي نريدها ،دولة قوية مزدهرة تت�سع للجميع ،د�ستورها
كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل ع ــليه و�سل ــم ومنه ــجها الو�سط ــية،
و�سرنحب بالكفاءات من كل مكان ،و�سيلقى كل احرتام من جاء لي�شاركنا
البناء والنج ــاح .يف املرتك ــزات الثالث ــة لر�ؤيتنا :العمق العربي والإ�سالمي،
والقوة اال�ستثمارية ،و�أهمي ــة املوقع اجلغ ــرايف اال�ست ــراتيجي؛ �سنفتح اً
جمال
�أرحب للقطاع اخلا�ص ليكون �شري ًكا ،بت�س ــهيل �أع ــماله ،وت�شجيعه ،لينمو
ويكون واحدً ا من �أكرب اقت�صادات العامل ،وي�صبح حمر ًكا لتوظيف املواطنني،
وم�صد ًرا لتحقق االزدهار للوطــن والرفاه للجميع .هذا الوعد يقوم على
التعاون وال�شراكة يف حتمل امل�س�ؤولية .لقد �سمينا هذه الر�ؤية بـ (ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعود ّية  ،)2030لكننا لن ننت ــظر حتى ذلك احلني ،بل �سنبد�أ فو ًرا
يف تنفيذ كل ما �ألزمنا �أنف�سنا به ،و�ستكون اململكة العربية ال�سعودية -ب�إذن
اهلل -دولة كربى نفخر بها جميعا �إن �شاء اهلل تعاىل.
و�أختم بال�شكر والعرفان ل�سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز رئي�س جم ــل�س ال ــوزراء -حفظ ــه اهلل -و�أيده بن�صره الذي
وجدنا منه التوجيه امل�ستمر والدعم الكبري لإجناز هذه الر�ؤية ،كما �أ�شكر
�سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية� .سائلاً املوىل عز وجل �أن يوفقنا
جمي ًعا ملا فيه خري هذا الوطن ومواطنيه ,و�أن يحفظ بالدنا وقائد م�سريتنا,
و�أن يدمي علينا �أمننا و�إمياننا و�أن يزيد حلمتنا الوطنية متا�س ًكا ,و�أن يعيننا
على العمل الذي ير�ضيه عنا ويحقق لنا مزيدً ا من الرفعة والتنمية والتقدم.

مرتكزات الرؤية وأهدافها

وك�شف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�ص ــادية والتن ــمية عن ر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية 2030م ،مب ــين ًا �أن ــها ترت ــكز علــى ث ــالثة حم ــاور �أ�سا�ســية هي
العمق العربي والإ�سالمي ،والقوة اال�ستثماري ــة ،و�أهمــية امل ــوقع اجل ــغرايف
اال�سرتاتيجي ،ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على �أهداف
حمددة تغطي خمتلف املجاالت.
ور�سمت ر�ؤية ال�سعودية 2030م ،مالمح م�ستقبل وطن �أكرث ازدهار ًا �ضمن
مقدمة دول العامل ،يجد فيه املواطن كل ما يتمناه يف التعليم والت�أهيل و�إتاحة
الفر�ص للجميع ،وكذلك اخلدمات املتطورة يف التوظيف والعالج ،وال�سكن
والرتفيه ،حيث و�ضعت �أهدا ًفا حمددة ،و�آليات تنفيذ مدعومة ب�أجهزة رقابة
وقيا�سو�أنظمة�شفافيةوحما�سبة،تعتمدجميعهاعلىمميزاتجغرافيةوح�ضارية
واجتماعيةودميوغرافيةواقت�صاديةمتتلكهااململكةوقدراتهاالب�شرية.
التنمية االقتصادية

و�ضعت الر�ؤية ما متتلكه اململكة من �إمكان ــات ا�ستثمارية �ضخمة بنتها
خالل العقود الأخرية ،وما ت�أ�س ــ�س من �أدوات ا�ستــثمارية لتفعيلها� ،أ�سا�س ًا
لإطالق �أكرب �صندوق ا�ستثماري �سيادي يف الع ــامل ،يف حني تعترب القوة
اال�ستثمارية املفتاح واملح ــرك لتنويـ ــع االقت ــ�صاد وحت ــقيق ا�ستدامته ،فيما
�سيمكن املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيج ــي اململكة لتكون حمور ربط القارات
الثالث .وحددت الر�ؤية �أهداف ًا ا�سـرتاتيجية لكل جمال� ،أتى من بينها ارتفاع
حجم اقت�صاد اململكة وانتقاله من املرتبة (� )19إىل املراتب الـ ( )15الأوىل
على م�ستوى العامل ،ورفع ن�سبة املحتــوى املحلي يف قطاع النفط والغاز من
(� )%40إىل ( )%75ورفع قيمة �أ�صــول �صن ــدوق اال�ست ــثمارات العامة من
( )600مليار �إىل ما يزيد على ( )7تريليونات ريال �سعودي.
ومن الأهداف �أي�ض ًا زيادة الإيرادات احلكومية غري النفطية من ()163
مليار ًا �إىل ( )1تريليون ريال �سنوي ًا ،والو�صول من املركز (� )80إىل املركز
( )20يف م�ؤ�شر فاعلية احلكومة ،والو�صول من املركز (� )36إىل املراكز الـ
( ) 5الأوىل يف م�ؤ�شر احلكومات الإلكرتونية ،وكذلك رفع ن�سبة مدخرات
الأ�سـ ــر من �إج ــمايل دخ ــلها من (� )%6إىل ( ،)10ورفع م�ساهمة القطاع

غري الربحي يف �إجمايل الناجت املحلي من �أقل من (� )%1إىل (� )%5إىل
جانب توطني ما يزيد على ( )%50من الإنفاق الع�سكري بحلول (1452هـ -
2030م) ،عرب �إيجاد �أن�شطة �صناعية وخدمات م�ساندة كاملعدّات ال�صناعية
واالت�صاالت وتقنية املعلومات مما ي�ســهم يف خلق فر�ص عمل نوعية يف
االقت�صاد الوطني .وتن�ص بع�ض الأه ــداف على االنتقـ ــال من املركز ()25
يف م�ؤ�شر التناف�س ّية العاملي �إىل �أحــد املراكـ ــز الـ ( )10الأوىل ،ورفع ن�سبة
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من �إجمايل الناجت املحلي من (� )%3.8إىل
املعدل العاملي ( ،)%5,7والو�صول مب�ساهمة القطاع اخلا�ص يف �إجمايل الناجت
املحلي من (� )%40إىل ( ،)%65حيث �سيتم العم ــل على عدد من الربامج
لتنويع االقت�صاد وتعظيم القدرات اال�ستثمـ ــارية ،ودعم القطاعات الواعدة
مثل الت�صنيع ،وتوطني قطاعات الطاق ــة املتج ــددة واملعـ ــدات ال�صــناعية،
و�إعادة ت�أهيل املدن االقت�صادية ،وت�أ�سي�س مناطق خا�صة تعتمد على مق ّومات
ا�ستثنائية ومزايا تناف�س ّية لكل منطقة للنظ ــر يف جدوى ت�أ�سي�س مناطق
خا�صة لقطاعات واعدة ،ومنها املناطق اللوج�ستية وال�سياحية وال�صناعية
واملال ّية .ومن املنتظر �أي�ض ًا تطوير مواقع �سياحية وفق �أعلى املعايري العاملية،
وم�ضاعفة �إنتاج الغاز و�إن�شاء �شبكة وطنية للتو�سع يف �أن�شطة توزيعه ،وبناء
مدينة ل�صناعة الطاقة� ،إىل جانب دعم القطاع اخلا�ص وفتح باب اال�ستثمار
لت�شجيع االبتكار واملناف�سة ،واال�ست ــمرار يف حتــ�سني بيئة الأعمال لت�سهيل
تدفق ا�ستث ــمارات القطــاع اخل ــا�ص وتهـ ــيئة القــدرات الالزمة لرفع م�ستوى
اخلدمات املقدّمة� ،إىل جانب تطوير قطاع التجزئة.
خدمة ضيوف الرحمن

ت�سعى اململكة العربية ال�سعودية وفق ر�ؤية 2030م� ،إىل زيادة الطاقة
اال�ستيعابية ال�ستقبال �ضيوف الرحمن املعتمرين من  8ماليني �إىل  30مليون
معتمر ،من خالل ت�سهيل �إجراءات طلب الت�أ�شريات و�إ�صدارها و�صو ًال �إىل
�أمتتتها وتطوير اخلدمات الإلكرتونية املتعلقة برحلة املعتمرين ،وتو�سيع
نطاق اخلدمات املتوفرة لهم ولعائالتهم لي�ستمتعوا برحلة متكاملة .وبح�سب
اخلطط امل�ستقبلية للر�ؤية ،ف�إن اململكة تتجه لت�أ�سي�س متحف ًا �إ�سالمي ًا يبنى
وفق �أرقى املعايري العاملية ،ويعتمد �أحدث الو�سائل يف اجلمع واحلفظ
والعر�ض والتوثيق ،و�سيكون حمطة رئي�سية ملواطنيها و�ضيوفها للوقوف على
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التاريخ الإ�سالمي العريق واال�ستمتاع بتجارب تفاعلية مع املواد التعريفية
والأن�شطة الثقافية املختلفة ،فيما ت�ستهدف رفع عدد املواقع الأثرية امل�سجلة
يف اليون�سكو �إىل ال�ضعف على الأقل.
تنمية اجتماعية وحضرية

ا�شتملت الأهداف على حماور عدة ،من بينها ،ت�صنيف  3مدن �سعودية بني
�أف�ضل  100مدينة يف العامل ،وارتفاع �إنفاق الأ�سر على الثقافة والرتفيه داخل
اململكة من � %2.9إىل  ،%6وذلك عرب ا�ستكمال املتطلبات واالحتياجات التي
تهيء للمواطنني بيئة متكاملة ت�شمل خدمات �أ�سا�سية ذات جودة عالية من
كهرباء وو�سائل نقل عامة وطرقات ،وتوفري العديد من امل�ساحات وامل�سطحات
اخل�ضراء يف املدن� ،إ�ضافة لإجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة �إدارة
املخلفات .و�سيتم العمل على زيادة الأن�شطة الثقافية والرتفيهية وتنويعها
للإ�سهام يف ا�ستثمار مواهب املواطنني ،وتطوير الأنظمة واللوائح مبا ي�ساعد
على التو�سع يف �إن�شاء �أندية الهواة والأندية االجتماعية والثقافية وت�سجيلها،
و�إطالق الربنامج الوطني “داعم” الذي �سيعمل على حت�سني جودة الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية ،بحيث يكون هناك �أكرث من  450نادي هواة م�سجل يقدم
�أن�شطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية ،فيما ت�ستهدف اململكة ارتفاع ن�سبة
ممار�سي الريا�ضة مرة على الأقل �أ�سبوعي ًا من � %13إىل ..%40
تنمية الموارد البشرية

�أداء اخلدمات اللوج�ستية من املرتبة (� )49إىل ( )25عامليا و(� )1إقليمي ًا،
ورفع ن�سبة ال�صادرات غري النفطية من (� )%16إىل ( )%50على الأقل من
�إجمايل الناجت املحلي غري النفطي ،فيما �سيتم العمل وفق الر�ؤية على تنمية
البنية التحتية الرقمية� ،إن�شاء من�صة لوجـ�ستية مميزة وتفعيل الأنظمة
واللوائح القائمة وتطويرها مبا مي ّكن م�شغلي منظومة النقل اجلوي والبحري
وغريهم من ا�ستثمار �إمكاناتها ب�صــورة مث ــلى ويحقق الربط بني املراكز
التجارية القائمة ،ويفتح طرق ًا جديدة للتجارة .و�سيعزز ذلك من مكانتنا
كمن�صة لوج�ستية مم ّيزة بني القارات الثالث.
وفيما يخ�ص امل ــوارد الغذائي ــة� ،س ــيتوا�صل الع ـ ــمل على بناء خمزونات
ا�سرتاتيجية مب�ستويات �آمنة وكافية ملعاجلة احلاالت الطارئة ،كما �سيتم بناء
�شراكات زراعية ا�سرتاتيجية مع ال ــدول التي حباها اهلل موارد طبيعية من
تربة خ�صبة ومياه وفرية مبا يحمي مواردنا املائية ،وتر�شيد ا�ستخدام املياه
يف املجال الزراعي ب�إعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي متتلك م�صادر
مياه طبيعية ومتجددة ،و�سرتكز اجلهود يف دعم اال�ستزراع ال�سمكي ،والعمل
مع امل�ستهلكني وم�صنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
رفع كفاءة االنفاق � :أتى برنامج “قوام” �ض ــمن الربامج التي يتم العمل
عليها ،وهو برنامج خم�ص�ص لرفع كفاءة الإنفاق ،وحتقيق الكفاءة يف
ا�ستخدام املوارد واحلد من الهدر� ،إذ �سيتم �إطالقه لإجراء مراجعة �شاملة
ودقيقة للأنظمة واللوائح املالية يف جم ــيع الأجه ــزة احلكومية للتحول
من الرتكيز على �سالمة الإجراءات فح�سب �إىل مفهوم فاعلية ال�صرف
وارتباطه بتحقيق �أهداف حمددة ميكن قيا�س فاعليتها مبا يحفظ ا�ستدامة
املوارد والأ�صول واملوجودات.

برز من بني الربامج التي �سيتم العمل عليها وفق توجهات الر�ؤية ،برنامج
امللك �سلمان لتنمية املوارد الب�شرية ،الذي �سي�ؤ�س�س لإدارة للموارد الب�شرية
يف كل جهاز حكومي ،و�سيقدم الدورات التدريبية لتطوير املهارات واملواهب،
�إذ من �ش�أنه العمل على رفع �إنتاجية املوظف وكفاءته �إىل �أعلى م�ستوى ،عرب
من�صات رقمية للمه ّمات
تطبيق معايري �إدارة الأداء والت�أهيل امل�ستمر ،وبناء ّ
الأ�سا�سية امل�شرتكة ،و�سيتم و�ضع �سيا�سات لتحديد قادة امل�ستقبل ومتكينهم،
ون�صنع بيئة حم ّفزة ،تت�ساوى فيها الفر�ص ويكاف�أ فيها املتميزون.

كما يهدف الربنامج �إىل ن�شر ثقافة كفاءة الإنفاق بني خمتلف امل�ستويات
الإدارية يف اجلهات احلكومية ابتدا ًء من امل�س�ؤول الأول لكل جه ــة .و�سيت�ضمن
الربنامج م�سارات ت ــدريب متخ�ص�صة يف هـ ـ ــذا املج ــال لت ــطوي ــر �أداء
املوظـ ـ ــفني ذوي الع ــالق ــة ،وحت�س ــني الأداء يف الإدارات املال ـيـ ـ ــة و�إدارات
املراج ــعة الداخلية.

توفري فر�ص العمل  :فيما يتعلق ب�سوق العمل ،تت�ضمن الر�ؤية �أهداف
جديدة ،مثل تخفي�ض معدل البطالة من (� )%11.6إىل ( ،)%7وارتفاع
م�ساهمة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف �إجمايل الناجت املحلي من ()%20
�إىل ( ،)%35وكذلك رفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل من (� )%22إىل
( ،)%30حيث �سيتم العمل على �سد الفجوة بني خمرجات التعليم العايل
ومتطلبات �سوق العمل ،وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو اخليارات
الوظيفية واملهنية املنا�سبة ،و�إتاحة الفر�صة لإعادة ت�أهيلهم واملرونة يف التنقل
بني خمتلف امل�سارات التعليمية .من�صة لوج�ستية وخمزونات ا�سرتاتيجية :
من الأهداف اجلديدة بحلول العام 2030م ،تقدم ترتيب اململكة يف م�ؤ�شر

ا�ستحداث برامج  :ت�ضمـ ــنت الر�ؤية برامج مت ت�أ�سي�سها وهي برنامج
�إعادة هيكلة احلكومة ،وبرنامج الر�ؤى والتوجهات ،وبرنامج حتقيق التوازن
املايل ،وبرنامج �إدارة امل�شروعات ،وبرنامج مراجعة الأنظمة ،وبرنامج
قيا�س الأداء.
وبرنامج التو�سع يف التخ�ص�ص ،يف حني �أ�شارت �إىل توجه لإطالق برامج
جديدة مثل برنامج التحول اال�سرتاتيجي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وبرنامج
�إعادة هيكلة �صندوق اال�ستث ــمارات العا ّمة ،وبرنامج ر�أ�س امل ــال الب�ش ــري،
وبرنامج التحول الوط ــني ،وبرنام ــج ال�شراك ــات اال�سرتاتيج ــية ،وبرنامج
التو�سع يف التخ�صي�ص ،وبرنامج تعزيز حوكمة العمل احلكومي.
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هنأ القيادة بمناسبة الموافقة على رؤية المملكة 2030

مجلس الشورى :المملكة ذات إرث عظيم يجعلها
في موقع الريادة

رفع جمل�س ال�شورى التهنئة �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف ويل العهـــد نائب رئيــــ�س جمل�س الوزراء وزير
الداخليــــة و�صاحب ال�سمو امللكـــي الأمري حممد بن �سلمان ويل
ويل العهد النائب الثاين لرئيـــ�س جملـــ�س الــــوزراء وزير الدفاع
مبنا�سبـــة موافقــة جمـــل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها �أم�س
االثنني املوافق 18رجـــب 1437هـ على ر�ؤيــــة اململكــة العربية
ال�سعوديـــة  ,2030التي �أعـــدها جملــ�س ال�شـــ�ؤون االقتــــ�صادية
والتنمية برئا�سة �سمو ويل ويل العهد.
جاء ذلك يف م�ستهل �أعمال جل�سة املجل�س العادية اخلام�سة والثالثني
التي عقدها جمل�س ال�شورى يوم الثالثاء 1437 / 7 / 19هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
ونوه املجل�س يف بيان بهذه املنا�سبة بامل�ضامني ال�ضافية للكلمة التي �ألقاها
خادم احلرمني ال�شريفني– يحفظه اهلل  -بهذه املنا�سبة ,وهي م�ضامني
تعظم من م�س�ؤولية كل فرد من املواطنني يف التفاعل والعمل على حتقيق هذه
الر�ؤية التي تر�سم امل�ستقبل االقت�صادي واالجتماعي للمملكة ,يف ظل عهد
ملك احلزم والعزم امللك �سلمان بن عبدالعزيز ,الذي �شهدت اململكة منذ
توليه م�س�ؤولية احلكم نقلة نوعية �سيا�سي ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا ,عززت من
مكانة اململكة ودورها الرائد على امل�ستويات العربية والإ�سالمية والدولية.
و�أ�ضاف املجل�س يف بيانه “�إن ر�ؤية اململكة  2030تعك�س االهتمام الذي
توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني – �أيده اهلل – مل�ستقبل هذا الوطن

و�أبنائه ,والعمل على تنويع م�صادر الدخل الوطني ,وا�ستغالل كل املقومات
التي تتوفر عليها هذه البالد ,لتعزيز مقومات اال�ستثمار ,واالقت�صاد الوطني,
واالرتقاء بالإن�سان ال�سعودي ,والتعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية”.
و�أ�شاد املجل�س بال�شفافية التي ينتهجها جمل�س ال�شو�ؤن االقت�صادية
والتنمية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
يف التعاطي مع الر�ؤية ,ليكون املواطن على وعي تام مبا ت�سري عليه الدولة
و�أجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه الر�ؤية وخططها الزمنية و�أهدافها.
و�أ�شار املجل�س باعتزاز بالغ �إىل ما ت�ضمنته ر�ؤية اململكة  2030من ت�أكيد
على �إرث اململكة احل�ضاري والإ�سالمي مبا ميثله موقعها يف العاملني العربي
والإ�سالمي ,وكونها منطلق الر�سالة الإ�سالمية,مبا يحتم عليها �أن تكون دولة
رائده يف كافة املجاالت ثقافة واقت�صاد ًا وتنمية �شاملة ت�ستبق الزمن،وتتكئ
على موروث عظيم كان يف ما م�ضى قدوة حل�ضارات ذات �ش�أن يف التاريخ.
وعرب جمل�س ال�شورى عن اعتزازه مبا هي�أ اهلل لهذه البالد من والة �أمر
حر�صوا على مر العهود على تنمية بالدهم يف خمتلف املجاالت ,لي�ؤكد �أن
دوره يتعزز يف حتقيق ر�ؤية اململكة 2030من خالل اخت�صا�صاته الرقابية
والت�شريعية التي �سيعمل من خاللها على الرقابة على �أداء الأجهزة احلكومية
لتحقيق تلك التطلعات التي ت�ضمنتها الر�ؤية،ومن خالل تعديل و�سن الأنظمة
التي قد تتطلبها الر�ؤية لتحقيق �أهدافها.
و�س�أل املجل�س يف ختام بيانه املوىل القدير �أن يوفق خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهد الأمني و�سمو ويل ويل العهد لكل خري ،و�أن ي�سدد
خطاهم خلدمة اململكة و�شعبها الويف ،و�أن يدمي علينا الأمن والأمان.
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الشورى يطالب
« الرقابة » بمتابعة
تنفيذ أحكام
« فاجعة سيول جدة »
أ .سعود الشمري
نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

طالب جمل�س ال�شورى هيئة الرقابة والتحقيق مبتابعة تنفيذ
الأحكام النهائية ال�صادرة يف ق�ضايا فاجعة �سيول جدة ،وحتديث
القواعد الأ�سا�سية ملتابعة م�شروعات خطط التنمية بالتعاون مع
وزارة االقت�صاد والتخطيط.
كما طالب املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره خالل جل�سته العادية
الثالثــني التـي عقدهــــا يـــوم الأربعـــاء املوافـق 1437/6/21هـ،
برئا�ســة معايل نائـــب رئي�س املجلــــ�س الدكتــــور حممد بن �أمني
اجلفري هيئة الرقابة والتحقيق بالإ�سراع يف �إ�صدار نظام ت�أديب
املوظفني املُعدل ،ومدونــــة قواعد ال�سلوك الوظيفي و�أخالقيات
الوظيفة العامة.
ودعا املجل�س يف قراره هيئـــة الرقابـــة والتحقيق �إىل الت�أكيد
ً
خططا
على اجلهات امل�شاركة يف مو�سم احلج ت�ضمني برامج عملها
للطوارئ.
كما دعا املجل�س �إىل درا�ســـة دمـــج وحـــدات املتابعة ووحدات
املراجعة يف وحدة متخ�ص�صة يف الرقابة املاليـــة والرقــابة على
الأداء ورقابة املخاطر داخل اجلهاز احلكومي.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجــــل�س لوجهــة نظر جلنة حقوق
الإن�سان والهيئات الرقابية ،ب�ش�أن ملحوظـــات الأعــ�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنـــوي لهيئـــة الرقابـــة والتحقـــيق للعام املايل
1436/1435هـ التي تــالها نائـــب رئيـــ�س اللجنة الأ�ستاذ �سعود
ال�شمري.
وكانت اللجنة قد بين ــت يف وج ــهة نظرها فيما يتعلق بتو�صيتها املتعلقة
بدور الهيئة يف ا�ستقبال خطــط احل ــج �أن متابع ــة رفــع اجله ــات احلكومية
12

ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

خلططها ملو�س ــم احلــج ال يدخل �ضمن اخت�صا�صات وزارة احلج ،و�إمنا هو
اخت�صا�ص �أ�صيل لهيئ ــة الرقابة والتحقيق موكل لها مبوجب الأمر ال�سامي
رقم ( )26843وتاريخ 1400/11/19هـ.
و�أ�ضاف رئي�س اللجن ــة �سع ـ ــود ال�شمــري �أن الهيئة ع�ضو يف جلنة احلج
العليا ,وقد ورد يف تقرير اللجنة �إفادة مــندوبي الهيئة ب�أن تقارير اجلهات
العاملة يف احلج ت�أتي مت�أخرة ،و�أحيان ًا بعد انتهاء املو�سم.
وزاد ال�شمري �أن التو�صي ــة �أتت لتتـ ــواكب مع التوجهات الــعليا لتح�سني
اخلدمات املقدمة يف احلج ،كما �أفاد مندوبو الهيئة بوجود �ضعف يف التن�سيق
بني اجلهات امل�شاركة يف احلــج ،وعدم اعتماد هذه اجلهات خلطط طوارئ،
بالإ�ضافة �إىل غياب منهجية م�شت ــركة بينها لإدارة الأزمات .م�ش ًريا �إىل �أن
الهيئة تق ــوم ب�إر�سال ملح ــوظاتــها التي تر�صدهــا خــالل مو�سم احلــج �إىل
اجلهات يف حينــها ،وتقــوم فيما بعــد برفــع تقرير متكامل عنها �إىل رئي�س
جمل�س الوزراء.
وعن الكوادر ال�شاغرة بالهيئة ،والقرارات ال�سابقة ايل �أ�صدرها جمل�س
ال�شورى ملعاجلة م�شكلة �ضعــف الكوادر يف الهيئات الرقابية ،قال نائب رئي�س
اللجنة� :إن الهيئة �أفادت بانتــهاء امل�شكلة حال ًيا ،وب�أن ال�صعوبات التي كانت
تعاين منها يف �شغل وظائفها عن طــريق وزارة اخلدمــة املدنيــة قد انتهت
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ب�صدور قرار ملجل�س الــوزراء العــام املا�ضي مبنح الهيئة ال�صالحية للتعيني
على وظائفها امل�ستثناة مبا�شرة.
وب�ش�أن حتديث القواعد الأ�سا�سية ملتابعة تنفيذ خطط التنمية و�أثر ذلك
على حيادية وا�ستقاللية هيئة الرقابة و�أ�ستقاللتها والتحقيق ودور وزارة
االقت�صاد والتخطيط يف ذلك� ،أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن للهيئة مراقبة
جميع م�شروعات الدولة بحكم ع�ضويتها يف اللجنة الدائمة ملتابعة امل�شاريع
التنموية واخلدمية بالديوان امللكي.
وفيما يتعلق مبتابعة م�شاريع خطة التنمية ،قال ال�شمري� :إن دور وزارة
االقت�صاد والتخطيط يف هذا ال�صــدد مهــم؛ لأنها هي اجلهة امل�س�ؤولة عن
خطط التنمية ووفق ًا للمادة «ال�ساد�سة» من القــواعد الأ�سا�سية ملتابعة تنفيذ
خطة التنمية ،تقوم الوزارة ب�إحالة م�شاريع خطة التنمية للهيئة ملتابعتها.
م�ضيف ًا �إن الهيئة تقوم بالوقوف ميداني ًا على هذه امل�شاريع ،والت�أكد من ن�سب
الإجناز ،وتر�صد ال�صعوبات التي حتول دون انتظام امل�شاريع ،وتقدم احللول
واملقرتحات.
و�أ�شار ال�شمري �إىل �أن حتديث القواعد ي�أتي مت�شي ًا مع التحديث اجلاري
يف الدولة للأنظمة والإجراءات ،وقد �صــدرت قواعد املتابعة منذ �أكرث من
عاما تغري خاللها الكثري يف جمال الرقابة وامل�شاريع ،مبا يف ذلك
(ً )40
امل�ستجدات التي اعتمدتها احلكومة يف جماالت �إدارة امل�شروعات.
ولفت ال�شمري النظر �إىل �أن اللجنة ر�صــدت ما ا�ســتجد حديث ًا يف قطاع
الإن�شاءات و�إدارة امل�شروعــات احلكوميــة ،و�أهم تــلك القــرارات �إ�صــدار
الربنامج الوطني لدعم �إدارة امل�شروعات يف اجلهات العامة ،و�إن�شاء هيئة
للمقاولني ،وم�شروع ت�صنيف املكــاتب وال�شــركات اال�ستــ�شارية الهــند�سية،
م�شري ًا �إىل �أن هذه احللول اجلــديدة من قــبل احلكــومة بحاجة �إىل بع�ض
الوقت للتنفيذ قبل �أن تقدم اللجنة تو�صيات لهذا القطاع ،و�ست�ستمر الهيئة
يف ممار�سة رقابتها امليدانيــة علــى امل�شاريع وتــقدمي تقــرير عــن �سيــرها
ب�شكل �أ�سبوعي بحكم ع�ضويتها يف اللجنة الدائمة ملتابعة امل�شاريع التنموية
واخلدمية بالديوان امللكي.
�أما عن �سبب عدم معاجلة اللجــنة يف تو�صياتها ملو�ضوع ت�أخر �إ�صدار
نظام �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطــة� ،أو�ضــح ال�شــمري �أن قــرار جمل�س ال�شورى
رقم ( )15/23وتاريخ 1436/4/28هـ ال�صادر ب�ش ـ�أن تقــرير هيئة الرقابة
والتحقيق للعام املايل 1435-1434هـ قد نــ�ص عــلى الآتــي« :على الهيئة،
بالتن�ســيق مع اجلهــات املعنيــة� ،سرعة االنتــهاء من درا�سة م�شروع نظام
مكافحة �إ�ســاءة ا�ستــخدام ال�سلطــة».؛ حيث ر�أت اللجنة �أن القرار �صدر من
املجل�س قبل عام ،و�أنه من غري املنــا�سب �إ�صدار تو�صية مماثلة بعدها ب�سنة.

وبخ�صو�ص دمج وحدة املتابعة ،ووحدة املراجعة الداخلية يف وحدة واحدة
متار�س الرقابة الداخلية بجميع �أ�شكالها� ,أو�ضحت اللجنة �أنها قد قامت
بدرا�سة مهام وحدات املتابعة بح�سب ما ورد يف الأمر ال�سامي رقم (/1107م)
وتاريخ 1410/5/21هـ؛ ومهــام وحــدات املراجعة الداخلية بح�سب الالئحة
املوحدة ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )129وتاريخ 1428/4/6هــ؛
ووجدت تطاب ًقا يف كثري من مهام الوحدتني.
كما راجعت اللجنة التجارب العاملية ذات ال�صلة ،ووجدت ب�أنه ال توجد
لدى الدول الأخرى وحدات للمتابعة ،و�إمنا تقوم وحدات املراجعة الداخلية
بغالبية املهام التي ت�ؤديها وحــدات املتابعة ،م�ضيف ًا �أن اللجنة ترى �أن �إن�شاء
�إدارات رقابية متعددة داخــل الأجهــزة احلكــومية قد �أدى �إىل �إ�ضعاف �أثر
العمليات الرقابية.
الشمري :إنشاء إدارات رقابية
متعددة داخل األجهزة الحكومية أدى
إلى إضعاف العمليات الرقابية

وفيما يتعلق بدور الهيئة يف معــاجلة امللحوظــات املر�صودة على اجلهات
احلكومية �أو�ضحت �أن دور الهيئات الرقابية ينتهــي عــند رفــع امللحــوظات
واملخالفات املر�صــودة على اجلــهات �إىل مقــام خــادم احلــرمني ال�شــريفني
رئي�س جمل�س الوزراء.
وقال نائب رئي�س اللجنة� :إن الهيئات تطالب بالإ�سراع يف مراجعة و�إ�صدار
الأنظمة التي مت ِّكنها من ممار�سة اخت�صا�صاتها بال�شكل املطلوب ،ومبا يطور
من مهامها الرقابية يف �إطار ما وجــه بــه خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه
اهلل -يف خطابه م�ؤخ ًرا «مبراجعة �أنظمة الأجهــزة الرقابية مبا يكفل تعزيز
اخت�صا�صاتها ،واالرتقاء ب�آدائها ملهامها وم�س�ؤولياتها ،وي�سهم يف الق�ضاء
على الف�ساد ،ويحفظ املال العام وي�ضمن حما�سبة املق�صرين».
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الشورى يطالب بدراسة
فاعلية البحوث والدراسات
العلمية التي مولتها
مدينة الملك عبدالعزيز
د .مشعل السلمي

للعلوم والتـقـنية

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

طالب جمل�س ال�شورى مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتـقـنية
بتكليف جهة حمايدة من داخل اململكة لإجراء درا�سة تقوميية
عن مدى فاعلية البحوث والدرا�سات العلمية التي مولت؛ �أو التي
�صدرت من املدينة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
بناء على التو�صــــية
وتبنى جملــــ�س ال�شــــورى هــــذا القــــرار ً
الإ�ضافية التي تقدمت بها ع�ضو املجل�س الدكتورة دالل احلربي،
وذلك بعد �أن ا�ستمع خالل جل�ستــــه العاديــــة ال�ساد�سة والع�شرين
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/6/13هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل
ال�شيخ؛ لوجهــــة نظر جلنــــة التعليــــم والبحــــث العلمي ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتــــاه التقرير ال�سنوي ملدنية امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام املايل 1436/1435هـ ،تالها
رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل ال�سلمي.
دعم جهود المدينة الستقطاب
الكفاءات البشرية المميزة

كما طالب املجل�س املدينة بالتو�سع يف تقدمي الدعم املايل والتقني لأبحاث
املاج�ستري والدكتوراه ،ودعا �إىل دعم جهود مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتـقـنية ال�ستقطاب الكفاءات الب�شرية املميزة.
كما دعا املجل�س يف قراره مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتـقـنية �إىل
تاليف مواطن ال�ضعف يف اخلطة الوطنية الأوىل معرفة ( )1وو�ضع اخلطط
والآليات التـنـفيذية ملعاجلة التحديات.
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وكان رئي�س جلنة التعليم والبحث العلمي قد قدم وجهة نظر اللجنة
ب�ش�أن املو�ضوع ،حيث �أو�ضحت اللجنة فيما يتعلق ب�أن املدينة قامت بتطوير
طائرات دون طيار ،ومدى كفاءة هذه الطائرات؟ ومردودها على الدولة؛ �أن
املدينة �سعت خالل ال�سنوات املا�ضية لبناء املعرفة ،ونقل وتوطني وتطوير
تقنيات الطائرات بدون طيار امل�صنعة من الألياف الكربونية ،والزجاجية
والتي متتاز بخفة وزنها ،وقد قامت املدينة بجهود متوا�صلة لت�صنيع عدد
من الطائرات بدون طيار ذات الأحجام املختلفة للوفاء باالحتياج الوطني,
فقد مت ت�صميم وت�صنيع واختبار هذه الطائرات بنجاح ،وا�ستطاعت هذه
الطائرات �إجناز املهام اجلوية كاال�ستطالع واملراقبة والبحث.
وبخ�صو�ص مقرتح �إن�شاء ق�سم خا�ص يف املدينة لتقييم االبتكارات
واالخرتاعات من الناحية االقت�صادية واالجتماعية ،ومعرفة مدى �إ�سهام
هذه امل�شروعات يف تطوير �أجهزة الدولة� ،أو�ضح ال�سلمي �أن معهد االبتكار
والتطوير ال�صناعي باملدينة يقوم بهذا الدور بالن�سبة ملنتجات املدينة،
كما يعمل من خالل برنامج (بادر) لتقدمي الدعم للمخرتعني وتقييم
اخرتاعاتهم.
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و�أ�ضاف رئي�س اللجنة� :إن املدينة قامت بدعم العديد من ال�شراكات مع
املراكز البحثية يف اجلامعات ال�سعودية ،حيث دعمت املدينة خم�سة مراكز
ابتكار تقني يف جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة �أم القرى ،وجامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية ،كما مت انتقاء مراكز االبتكار التقني من خالل عملية طلب عرو�ض
تناف�سية متاحة جلميع الفرق البحثية من جميع اجلامعات ال�سعودية ،وذلك
لتن�شيط التعاون البحثي بني القطاع الأكادميي وال�صناعي من �أجل تلبية
احتياجات ال�صناعة ،وكان من �إجنازات هذه املراكز �أكرث من ()110
�أوراق بحثية علمية يف ( )ISIالعاملية ،كما �أن عدد براءات االخرتاع امل�سجلة
واملمنوحة لهذه املراكز �أكرث من ( )58براءة اخرتاع ،وثالث �شراكات نا�شئة
خرجت من هذه املراكز ،ف�ضلاً عن �شراكات املن�ش�أة يف اجلامعات املنبثقة
من الأبحاث املمولة من اخلطة.
وبالن�سبة ملا �أُ�شري �إليه ب�أن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية �أجرت
ع�شرات الأبحاث والتجارب املخربية من خالل اخلطة “اخلم�سية الأوىل”
للعلوم والتقنية ،بتكلفة جتاوزت ن�صف مليار ريـال ،و�أن معظم املخرجات
التي مت تنفيذها يف هذه اخلطة مل جتد طريقها لال�ستثمار ال�صناعي �أو
�إىل منتجات ذات قيمة و�أن التقرير مل يو�ضح ذلك؛ نَّبي رئي�س اللجنة �أن
التقرير يحوي معلومات تف�صيلية عن هذا اجلانب؛ حيث �أ�سفرت اخلطة
اخلم�سية الأوىل للعلوم والتقنية واالبتكار عن العديد من املبادرات ال�ستثمار
خمرجات البحث العلمي يف ال�صناعة ،فهناك برنامج متويل البحوث
االبتكارية ( ،)SIRوبرنامج (بادر) حلا�ضنات التقنية ،وبرنامج مراكز
االبتكار التقني يف اجلامعات ،و�إن�شاء معهد االبتكار والتطوير ال�صناعي،
و�إن�شاء التحالف ال�سعودي للبحوث املتقدمة.
ولفت رئي�س اللجنة النظر �إىل �أن املدينة قامت بالتن�سيق مع وزارة
الزراعة ومديرياتها املختلفة ب�إيالء بحوث �سو�سة النخيل احلمراء االهتمام
املنا�سب؛ حيث دعمت عددًا من امل�شاريع البحثية ،ودعمت عقد العديد من
ور�ش العمل والندوات املوجهة لإيجاد حلول مبنية على خمرجات البحث
والتطوير ،والتي من �أهمها :ال�صوتيات ،وامل�صيدة الذكية ،وراقب ،وتطوير
مبيدات حيوية ،وموروث نخيل التمر ،و�سو�سة النخيل احلمراء.
وقال الدكتور ال�سلمي� :إن املطبق حال ًيا على �أع�ضاء هيئة البحث العلمي
يف املدينة هو �سلم �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية ،واملدينة
ترغب يف �إ�صدار كادر خا�ص لأع�ضاء هيئة البحث يف املدينة.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن املدينة ت�ؤمن ب�أهمية العن�صر الن�سوي يف العمل
البحثي؛ لتحقيق �أهداف املدينة ،وقد زاد عدد العن�صر الن�سوي يف املدينة

خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية من ( )44يف عام 1433هـ �إىل ( )222يف
عام 1437هـ ،و�سوف ت�ستمر املدينة بتوظيف ال�سعوديات احلا�صالت على
م�ؤهالت من جهات تعليمية متميزة يف التخ�ص�صات التي حتتاجها.
عدد العنصر النسوي في المدينة
تضاعف إلى  222امرأة

ور�أى رئي�س اللجنة �أن منهج املدينة يف ال�سعودة ال ي�ؤثر �سلب ًيا على
اجلودة؛ حيث ت�ستعني املدينة بالكثري من اخلربات العاملية من خالل
�شراكاتها املختلفة ،م�ضيف ًا �أن للمدينة الكثري من امل�شاريع ال�سرية واخلا�صة
ذات الطابع احل�سا�س والتي يقت�صر العمل بها على اخلربات ال�سعودية.
و�أو�ضح الدكتور ال�سلمي �أن االبتعاث لإكمال الدرا�سات العليا يف املدينة
مل يقت�صر على �أمريكا وبريطانيا وا�سرتاليا فقط ،بل �إن للمدينة مبتعثني
للدرا�سات العليا يف كندا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،و�إيرلندا ،واليابان ،وماليزيا،
وهولندا ،و�سنغافورة ،وجنوب �أفريقيا ،وال�سويد ،و�سوي�سرا ،بالإ�ضافة �إىل
اجلامعات ال�سعودية.
وفيما يتعلق مبطالبة بع�ض �أع�ضاء املجل�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية بالقيام بدرا�سة لإن�شاء مركز داخل املدينة يدعم الربط بني نظم
املعارف الأ�صلية املحلية مع جمال العلوم واالبتكار ,وعدت جلنة التعليم
والبحث العلمي بعر�ض هذا املو�ضوع عند ا�ست�ضافة املندوبني للمناق�شة يف
التقرير القادم.
وحول املطالبة بتحديد نوع البحوث لتتوافق مع الأولويات اال�سرتاتيجية
الوطنية يف جماالت العلوم والتقنية واالبتكار ،ختم رئي�س اللجنة وجهة
نظرها بالقول� :إن ما ُذكر هو جوهر عمل املدينة ،واملدينة ال تدعم �إال
الأبحاث العلمية التي تتوافق مع الأولويات اال�سرتاتيجية الوطنية يف جماالت
العلوم والتقنية واالبتكار.
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أعضاء الشورى يطالبون
بإعادة هيكلة القطاع
الصحي وتفعيل الكيانات
الصحية الرقابية
د .عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

والتنظيمية

انتقد عدد من �أعـــ�ضاء جمـــل�س ال�شورى �صعوبة احل�صول على
�سرير �أو موعد قريب يف امل�ست�شـفيات بالرغم من كثـرة امل�شاريع
والربامج يف وزارة ال�صحة ،م�شريين �إىل �أن تعــــطل تنفيذ تلــــك
امل�شاريع والربامـــج ت�سبب يف انخـفا�ض معيار معــــدل الأَ ِ�س َّرة لكل
�ألف من ال�سكان.
نقد لتعطل تنفيذ مشاريع وبرامج
وزارة الصحة

جــاء ذلك خــــالل مناق�شــــة جملــــ�س ال�شــــورى يف جل�ستــــه
العادية اخلام�سة والع�شــــرين التي عقدها يوم االثــــنني املوافق
1437/6/12هـ برئا�ســــة معــايل رئي�س املجــــل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير اللجنة ال�صحية،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صحة للعام املايل 1436/1435هـ،
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.
إنشاء مكتب لمتابعة تنسيق
إدارة المشروعات

واقرتح �أحد الأع�ضاء على وزارة ال�صحة �إن�شاء مكتب ملتابعة تن�سيق �إدارة
امل�شروعات ,فيما لفت ع�ضو �آخر النظر �إىل �أن وزارة ال�صحة حظيت خالل
ودعم كب ٍري من الدولة ،ومع ذلك فقد
الأعوام املا�ضية
ٍ
مبيزانيات تاريخي ٍة ٍ
عانت من تعرث ن�سبة كبرية من م�شاريعها ،وعدم قدرتها على ت�شغيل عدد من
من�ش�آتها اجلديدة ،وعدم فعالية براجمها و�سيا�ساتها.
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وقال� :إن الوزارة مل ت�شهد نقلة وا�ضحة يف الأداء بالرغم من الإنفاق
الكبري ،بل عدم و�ضوح الر�ؤية يف القطاع ال�صحي كنتيجة �أ�سا�سية لتغيري
القيادات وتغيري التوجهات اال�سرتاتيجية .م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق �ضرورة
�إيجاد �آليات لتقييم �أثر ال�سيا�سات والربامج ال�صحية ،وتر�شيد ا�ستخدام
املوارد ال�صحية واحتواء التكاليف.
و�أ�ضاف الع�ضو :مع �أن هناك �إدارة متخ�ص�صة يف ديوان الوزارة معنية
باقت�صاديات ال�صحة �إ ّال �أن التقرير ي�شري �إىل حمدودية عمل هذه الإدارة
وتركيزه على جوانب هام�شية .م�ش ًريا �إىل �أن من �أهم �أولويات التحول
الوطني يف القطـ ــاع ال�صح ــي تفعيل �أُ�س�س اقت�صاديات ال�صحة ،بحيث ال
ينح�صر الرتكيز على ق�ضايا التمويل ،والتخ�صي�ص ،والت�أمني فح�سب ،و�إمنا
ميتد لتقييم �أثر ال�سيا�سات ال�صحية ،وعدالة التوزيع اجلغرايف للخدمات،
وتر�شيد الإنفاق.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن االرتفاع امل�ستمر يف تكلفة اخلدمات ال�صحية ي�شكل
حتد ًيا كب ًريا ،ب�سبب الق�صور امل�ستمر يف تقنية الرعاية ال�صحية ،م�شددًا

مداوالت القبة

على �أهمية تفعيل املادة «العا�شرة» من النظام ال�صحي ال�صادر بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )76عام 1434هـ ،والتي تطـ ــالب بتم ــويل خـ ــدمات الرعاي ـ ــة
ال�صحية عن طريق ميزانية الدولة ،و�إيرادات ال�ضمان ال�صحي التعاوين،
و� ً
أي�ضا الوقف والهبات والتربعات ،وتفعيل دور الأوقاف يف املجال ال�صحي
ب�إن�شاء �صندوق وقفي للإنفـ ــاق على ال�صحـ ــة ،وتطب ــيق ال�ضمان ال�صحي
التعاوين لال�ستفادة من �إيراداته يف التو�سع يف البنية التحتية.
والحظ ع�ضو �آخر �أن كرثة ال�صيدليات يف الأحياء ،يقابلها ندرة توظيف
ال�شباب ال�سعودي فيها ل�شروط ت�س ــتوجب �أن يكون ــوا خ ــريجي �صــيدلة� ،أو
م�ساعدي �صيادلة ،مطالب ًا ب�إعادة النظر يف تلك ال�شروط ،و�أن تقوم الوزارة
بالعمل على ح�صر مهام ال�صيدليات ببيع الأدوية وامل�ستح�ضرات فقط،
والتخلي عن بيع ما عدا ذلك؛ لفتح املجال �أمام �شباب و�شابات هذا الوطن
لالنخراط يف �أعمال التجزئة ،حيث �إن ال�صيدليات تقوم ببيع منتجات غري
الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية ،وهذه املنتجات تباع يف حمالت التجزئة.
كما طالب الع�ضو ب�إ�صدار قرار مبنع �صرف �أي دواء بدون و�صفة طبية.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إىل مراجعة مهام وزارة ال�صحة؛ لتداخل بع�ضها مع
مه ــام جه ــات م�ستحدث ــة م ــثل املجل�س ال�صحي ال�سـ ــعودي ،وهيــئة الغذاء
والدواء ،والهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صـ ــات ال�صح ــية ،وجهات �إعداد القوى
العاملة وتطويرها.
و�أ�ضاف� :إن الوزارة جتاوزت املعتمد يف كل بند من بنود النفقات الت�شغيلية
ب�صورة وا�ضحة ،مما يتعار�ض مع الهدف اال�سرتاتيجي اخلام�س للوزارة وهو
اال�ستخدام الأمثل للموارد ،وتطبيق اقت�صاديات الرعاية ال�صحية ،ور�أى �أن
هناك حاجة وا�ضحة ملراجعة �أنظمة الأمن وال�سالمة بامل�ست�شفيات ،و�ضمان
جاهزية كل م�ست�شفى للطوارئ.
والحظ ع�ضو �آخر تفاوت اخلدمة الطبية العالجية من م�ست�شفى لآخر
ومن منطقة لأخرى ،مت�سائلاً عن عـ ــدم اعتماد وزارة ال�صحــة معايري  -ملا
ميكن ت�سميته -اخلدمة الطبية العالجية املقبولة؛ بحيث يفرت�ض �أ ّال يهبط
م�ستوى اخلدمة املقدمة من �أي مركز �صحي �أو م�ست�شفى عن هذه املعايري.
كما الحظ الع�ضو توا�ضع عدد ح ــاالت التربع بالأع�ضاء ،م�ؤكد ًا �أن ذلك
يتطلب تنفيذ برامج توعوية �شاملة ب�أهمية التربع بالأع�ضاء للمتوفني دماغي ًا
لإنقاذ حياة مر�ضى �آخرين.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما ت�ضمنه التقرير ب�أن هناك زيادة يف عدد
املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض مزم ــنة ب�ســبب من ــط احل ــياة ،وقلة ممار�سة
الريا�ضة ،والنظـ ــام الغ ــذائي ،والتدخني .وت�سـ ــاءل عن ما مت ب�ش�أن نظام
مكافحة التدخني الذي در�سه جمل�س ال�شورى قبل عدة �سنني ,مطالب ًا اللجنة

ب�أن ت�سهم يف الإ�سراع ب�إ�صداره ملا له من دور يف تقليل ن�سبة التدخني.
ور�أى الع�ضو منا�سبة ا�ست�ضافة معايل وزير ال�صحة ل�شرح خطة الوزارة،
وبخا�صة يف الرعاية ال�صحية الأولية.
واعترب ع�ضو �آخر �أن القطاع ال�صحي بو�ضعه احلايل يواجه حتديات
كبرية ،والبد �أن ي�ش ـ ــهد هذا القط ـ ــاع تطو ًرا نوع ًيا جديدً ا ،و�أن يكون لهذا
التطور خارطة طريق وا�ضح ــة ،و�شدد على �ضرورة �إعادة الهيكلة الإدارية
للقطاع ال�صحي بالكامل ،ودرا�سة اقت�صاديات القطاع ال�صحي .م�ضيف ًا �أن
الوزارة الآن هي التي ت�شرف على القطاع ال�صحي وتنظيمه وتقدم اخلدمات
ال�صحية ،واعتربه عب ًئا كب ًريا جدً ا ،مطال ًبا الوزارة ب�أن تتحول �إىل وزارة
�سيا�سات فقط ،و�أن يكون هناك هيئات تنظيمية للقطاع ال�صحي ،وتعمل
حتت مظلة وزارة ال�صحة ،ثم يكون هناك مزودون للخدمة ،كامل�ست�شفيات،
وم�ستو�صــفات الرعايـ ــة الأوليـ ــة ،وال�صيدليات ،و�أن يكون هناك م�ؤ�س�سات
متفرغ ــة لتمويل م ــزودي اخلدمـ ــة باجل ــهاز الطبي والتمري�ض ،واالنفكاك
الكامل عن اخلدمة املدنية.
التحول من الفكر الصحي الرعوي إلى
الفكر الصحي الربحي

ور�أى �أحد الأع�ضاء منا�سب ــة �أن يتم التحـ ــول من الفكر ال�صحي الرعوي
�إىل الفكر ال�صحي الربحي ،ب�أن ي�ضيف القطاع ال�صحي �إىل الناجت الوطني،
وذلك بدعم القطاع الــخا�ص ،واال�ستثمار يف البحث الطبي ،واال�ستثمار يف
�صناعة الأدوية.
وانتقد �آخر عدم اهتمام تقرير وزارة ال�صحة عن الربامج التي تقدمها
مق�صرة
الـ ــوزارة حـ ــول ال ــجودة و�سالم ـ ــة املر�ضى ،م�شري ًا �إىل �أن الوزارة ِّ
يف هذا اجل ــانب ،وذلك ب�سبب غي ـ ــاب املعلومات الدقيقة عن واقع �سالمة
املر�ضى يف اململكة.
ولفت الع�ضو النظر �إىل �أن هناك �أخطاء طبية كبرية وكثرية ،وال يوجد
ر�صد لهذه الأخطاء ،ومن املهم �أن تقوم الوزارة بر�صد هذه الأخطاء من
حيث النوع ،والعدد ،وعدد الوفيات ،وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الأخطاء؟
وهل العقوبة النظامية وال�شرعية متنا�سبة مع حجم اخلط�أ؟ ،حمم ًال الوزارة
م�س�ؤولية هذا املو�ضوع ،وطالب الوزارة ب�أن ترفق يف تقريرها القادم واقع
الأخطاء الطبية يف اململكة.
وت�ساءل الع�ضو عن قرار �صدر من معايل وزير ال�صحة قبل عام ب�إن�شاء
مركز ل�سالمة املر�ضى يف اململكة� ،إال �أنه مل يتم �إن�شا�ؤه حتى الآن ،م�ؤكد ًا �أن
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هذا املركز هو املرجعية النظامية للعناية ب�سالمة املري�ض باململكة ،فماذا
مت ب�ش�أنه؟.
وا�شار ع�ضو �آخر ما ت�ضمنه النظام ال�صحي الذي �صدر عام 2003م
بت�أ�سي�س املجل�س ال�صحي� ،أو جمل�س اخلدمات ال�صحية �آنذاك؛ ليكون اجلهة
املعنية بالتخطيط ،والتنظيم ،والرقابـ ــة على اخلدمـ ــات ال�صحيـ ــة ,وكانت
�أول مهمة لهذا املجل�س هي و�ضع ا�سرتاتيجـ ــية الرعايـ ــة ال�صحــية ،ونوق�شت
يف جمل�س ال�شورى ،و�صدرت بعد ذلك بقرار من جملـ ــ�س الوزراء املوقر عام
1430هـ ،وبعد مرور عدة �أعوام على �صدورها نت�ساءل عن منجزاتها؟ وكم
من �أهدافها حتقق على �أر�ض الواقع؟ وكيف يقدم تقرير وزارة ال�صحة ملتخذ
القرار دون �أن يت�ضمن هذه املعلومات؟.
بدوره قال �أحد الأع�ضاء� :إن �صناعة اال�سرتاتيجيات ،وبخا�صة يف القطاع
ال�صحي تبد�أ بحما�س يف التخطيط ،ثم ال تلبث �أن تتعرث يف التنفيذ ،وال تخ�ضع
بعد ذلك للمتابعة والتقومي ،ويف كل مرة ومع تغري الأ�شخا�ص يعاد اخرتاع
العجلة .لذا؛ البد من موا�صلة العمل على ا�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية ،فكل
احللول موجودة فيها ،وال توجد حاجة للبحث عن حلول جديدة .م�ضيف ًا �أنه �آن
الأوان لإعادة هيكلة القطاع ال�صحي ،وتفعيل الكيانات الرقابية والتنظيمية
املندرجة حتت مظلة وزارة ال�صحة و�أول ــها املجل�س ال�صحـ ــي ال�سعودي ،وما
يتبعه من م�ؤ�س�سات كهيئة التخ�ص�صات ال�صحية ،واملركز ال�سعودي العتماد
املن�ش�آت ال�صحية ،مو�ضح ًا يف هذا ال�سياق �أن االعتماد امل�ؤ�س�سي والرتخي�ص
املهني للممار�سني ال�صحيني ال ميثالن يف الوقت الراهن قوة م�ؤثرة لرفع
جودة الرعاية ال�صحية� ،أو االلتزام مبعايري ال�سالمة واالرتقاء بالأداء،
ويف كل مرة تقع حادثة� ،أو خلل تكون وزارة ال�صحة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن
التحقيق يف انتهاك وا�ضح لأُ�س�س الرقابة واملحا�سبة.
و�أ�شار الع�ضو �إىل �أن �أي حماولة لإعادة هيكـ ــلة القطاع ال�صحي البد �أن
يتحرر املجل�س ال�صحي ال�سعودي وما يتبعه من كي ــانات ،ليـ ــمار�س الأدوار
الرقابية والتنظيمية املناطة به بال�شكل املطلوب ،وملتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية
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التأمين الصحي يشجع المنافسة على
تحسين جودة الخدمات

ال�صحية ،على �أن تتفرغ وزارة ال�صحة لدورها الأ�سا�س يف تقدمي الرعاية
ال�صحية الأولية وال�صحة العامة.
من جهته قال �أحد الأع�ضـ ــاء� :إن ال ــوزارة تعاين من �ضعف يف �أدائها
وعجزها عن القيام بكافة احتياجات املواطن ــني ال�صح ـ ــية كافة كما ذكرت
يف تقريرها �أن املعرو�ض من اخلدمات الطب ــية ال ي ــوازي املط ــلوب حال ًيا،
مبا ي�ؤكد �أن امل�ستقبل �سوف يكــون �أ�سو�أ ،مطال ًبا وزارة ال�صحة بالإ�سراع يف
توفري الت�أم ــني ال�صحي للأُ�سر ال�سعودية ،وتخ�صي�ص امل�ست�شفيات العامة
كما هو حـ ــال التح ــول االقت ــ�صادي الذي يدع ــو �إىل املزيـ ــد من تخ�صي�ص
اخلدمات احلكومية.
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن وجـ ــود امل�ست�ش ــفيات احلكومية ال يعني �أن خدماتها
جيدة ،وال يعني �أن املواطن عندما يحتاج العالج يح�صل عليه مبا�شرة دون
االنتظار على القوائم الطويلة ،وال يعني �أن كل مواطن يوجد بقربه مركز
�صحي يف املناطق النائية.
ونوه ع�ضو �آخر �إىل ما �صرح به وزي ــر ال�صحــة احلايل ب�أن الوزارة جتري
يف الوقت احلايل درا�سة ملو�ضوع الت�أمني ال�صحي للمواطنني باال�شرتاك مع
جمل�س ال�ضمان ال�صحي ال�سعودي ،م�ؤكدً ا �أن وزارة ال�صحة �ستعلن نتائج
الدرا�سة بعد االنتهاء منها .وقال الع�ضو :لقد م�ضى على ذلك �أكرث من �سبعة
�أ�شهر ومل تعلن النتائج ،وقد �سبق �أن دُر�س التـ ـ�أمني ال�صحــي يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ،م�شري ًا �إىل �أن تخ�صي ــ�ص امل�ستـ ــ�شفيات التابعة لوزارة
ال�صحة �سوف يوفر عليها معظم ميزانيتها بعد �أن ي�صبح عملها �إدار ًيا فقط،
لتنفقها على توفري الت�أمني الطبي للأ�سر ال�سعـ ــودية والذي �سوف تتناق�ص
تكاليفه مع زيادة ن�سبة توظيف ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص ،و�سوف ينطبق
عليهم الت�أمني اخلا�ص هم و�أ�سرهم.
و�أكد الع�ضو �أن الت�أمني ال�صحي يحقق اقت�صاديات احلجم الكبري كلما
زاد عدد �أفراد الأ�سرة ،حيث �إن الت�أمني على الفرد الإ�ضايف �أقل تكلفة من
الت�أمني على الفرد ب�ش ــكل م�ست ــقل ،كــما �أن الت�أمني ال�صحي �سوف ي�شجع
امل�ستثمرين على اال�ستثمار يف تو�سـ ــعة م�ست�شفياتهم� ،أو �إن�شاء م�ست�شفيات
جديدة ،مما يوجد مناف�سة بني م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص لتتح�سن جودة
اخلدمات عند �أف�ضل الأ�سعار.
ويف ختام املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة ال�صحية مزيدً ا من
الوقت لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �أراء وملحوظات ومقرتحات درا�سة
م�ستفي�ضة والعودة بوجهة نظرها �إىل املجل�س يف جل�سة قادمة �إن �شاء اهلل.

مـقــال

الحرب العالمية الثالثة  :رؤية كيسنجر ...؟!
ؤخرا مقالاً ليى
كتب الدكتور هرني كي�سنجر� ،أ�ستاذ العالقات الدولية ووزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق ال�شهري ،م� ً
�صدى وا�س ًعا يف الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية العربية ،يربر التوقف عند بع�ض م�ضامينه ،ل�صدوره من هذا الأكادميي
ريا يف ف�ضاء ال�سيا�سة العاملية والإقليمية والعربية يف فرتة ال�سبعينات من القرن املا�ضي.
وال�سيا�سي ،الذى �صال وجال كث ً
طغى ال�شعور ال�صهيوين الإمربيايل الع�سكري على ر�ؤية كي�سنجر وحتليله للأحداث ،خا�صة تلك املتعلقة باملنطقة
نا�صحا امل�س�ؤولني الأمريكيني مبا ينبغي عليهم �أن يعملوه جتاه رو�سيا وال�صني ،وال�شرق االو�سط بعامة،
العربية .فقد كتب
ً
وا�ضحا ،يتجلى يف حتليله الإر�شادي ،وتو�صياته التي تعرب عن ميوله ،ولي�س بال�ضرورة عن ما هو
م�ضم ًنا ذلك فكرا رغبويا
ً
كائن من حقائق على الأر�ض .و�سوف نناق�ش باخت�صار فيما يلى �أفكاره عن  :احتمال ن�شوب احلرب العاملية الثالثة القريب
جدً ا ( طبول احلرب تدق ) وم�س�ألتي انت�صار �أمريكا و�إ�سرائيل ال�ساحق يف هذه احلرب  -كما قال.-
بالن�سبة الحتمال اندالع احلرب العاملية الثالثة� :صحيح� ،أن هذا االحتمال وارد دائ ًما ...ووارد جدً ا الآن .ولكن ،ال
توجد  -حتى الآن  -بوادر ت�ؤكد قرب ن�شوب هذه احلرب ،مبا يف ذلك ما يجرى حاليا على ال�ساحة ال�سيا�سية ملنطقة
ال�شرق االو�سط .رمبا لو ح�صل ت�صعيد �أكرب يف هذه املنطقة بالذات ،ف�إنه �سي�شعل ( ال �سمح اهلل ) هذه احلرب ...على غرار
ال�شرارة التي �أدت الندالع احلرب العاملية الثانية عام 1939م ،التي متثلت يف هجوم ا�أمانيا على بولندا.
وباعتبار ما لدى �أطراف هذه احلرب املحتملة من �أ�سلحة دمار �شامل ،وبخا�صة ال�سالح النووي ،ف�إن احلرب العاملية
الثالثة غال ًبا ما �ستنتهى بتدمري كل العامل� ،أو معظمه .فما لدى �أمريكا ورو�سيا من ال�سالح النووي ميكن �أن يدمر العامل
ككل ،مبا يعادل �ست مرات ،ولي�س مرة واحدة...؟! وبذلك ،ي�صعب ت�صور �إقدام قادة الدول املعنية على خو�ض حرب فناء
جمنونة ...ال تبقي وال تذر.
وبالن�سبة لـ « انت�صار �أمريكا » � :صحيح �أي�ضا �أن �أمريكا لي�ست فقط قوة عظمى ( )Super Powerوح�سب ،بل ميكن
الآن اعتبارها قوة هائلة ( .)Hyper Powerفهي متتلك من الأ�سلحة �أفتكها ،و�أ�شدها دقة وتدمريا .ولكن �أمريكا
تواجه طر ًفا ميتلك تر�سانة هائلة من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وخا�صة النووية ...كما �أن لدى هذا الطرف (الرو�سي -
ال�صيني) �إمكانية توجيه “ال�ضربة الثانية“(� )Second Strikeأي القدرة اجلبارة على امت�صا�ص ال�ضربات الأوىل
(املبادرة) من اخل�صم ،وتوجيه �ضربات رد فعل �ضده .وهذا يعني �أن �أمريكا �ستتعر�ض �أي�ضا لدمار �شامل ،ولن تنجو هي
الأخرى من التدمري التام� ،أو �شبه التام .و�أن جنا جزء من �أمريكا ،ف�إن وقوفه على قدميه ،ومتكنه من “ قيادة العامل
اجلديد“� ،سي�ستغرق عقودًا طويلة.
وهناك مناطق (دول) من العامل قد ال ي�صيبها دمار �شامل ،من حرب عاملية ثالثة �شاملة التدمري ...قد تكون منها
�أ�سرتاليا ،وبع�ض بالد �أمريكا اجلنوبية ،و�أفريقيا ،التي قد جتد نف�سها فج�أة وقد جنت جزئ ًيا� ،أو كل ًيا ،ورمبا ت�صبح هي
القوى الدولية اجلديدة ...باعتبار عدم وجود �أقوى منها ،بعد تلك احلرب...؟!
�أما بالن�سبة لـ «ا�ستيالء �إ�سرائيل على ن�صف ال�شرق الأو�سط»  :فهي  -يف ر�أيي  -مبالغة كي�سنجرية ،نابعة من �صهيونية
كي�سنجر ،ودعمه لإ�سرائيل .هو يرى �أن �إ�سرائيل �ستهاجم العرب و «تقتل منهم �أكرب عدد ممكن» .ثم ت�ستويل على حوايل
«ن�صف منطقة ال�شرق الأو�سط» ...متنا�س ًيا �أن �إ�سرائيل عبارة عن جي�ش لديه دولة ،ال دولة لديها جي�ش .وهذا اجلي�ش
ميتلك تر�سانة كبرية من الأ�سلحة النووية (حواىل  300ر�أ�س) وغريها من �سالح الدمار ال�شامل .ولذلك ،ف�إن االنت�صار
الع�سكري امل�ؤقت والعابر لإ�سرائيل على الأر�ض �أمر متوقع .ولكن هذه الإ�سرائيل لي�ست �سوى كيان كريه عابر� .إذ يتوقع
�أن تهاجم ال�شعوب العربية والإ�سالمية املتبقية الكيان ال�صهيوين ملا يرتكبه من جرائم يندى لها جبني الإن�سانية� ،ضد
الفل�سطينيني.
ومعروف �أن هذه ال�شعوب حتمل غب ًنا دفي ًنا جتاه �إ�سرائيل .ولوال االحتياطات الأمنية التي حتاط بها �إ�سرائيل منذ
قيامها ،الندفع نحوها الآالف رغبة يف االقت�صا�ص ،وانتقا ًما ل�ضحايا العدوان ال�صهيوين .وهذه احلرب� ،إن اندلعت� ،ستتيح
مهاجمة �إ�سرائيل ،كما مل تتحه من قبل .ولن تهن�أ ا�سرائيل  -كما يتوقع  -ب�أي ن�صر ع�سكري طارئ .فقد تعنى حرب كهذه
نهاية الكيان ال�صهيوين العدواين امل�صطنع  ،بعيد انتهاء هذه احلرب.
ختا ًما ،ي�صعب ت�صور اندالع حرب عاملية ثالثة يف املدى القريب .ولو قامت هذه احلرب ف�إنها غال ًبا ما �ستعني تدمري
ريا هائلاً  .ولن تكون حر ًبا كهذه فر�صة لإ�سرائيل لتتو�سع ،وتهيمن �أكرث� .إ�سرائيل ال ميكن �أن
كل �أطرافها املبا�شرين تدم ً
ت�سيطر على املنطقة �أكرث �إال بالو�سيلة ال�سيا�سية املتمثلة يف �سعيها الد�ؤوب لتجزئة دولها �أكرث.
عدا ذلك ميكن اعتباره « تخاريف » قال بها العجوز هرني «بيه» كي�سنجر.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الشورى يوافق على
إضافة عقوبة التشهير
إلى بعض أنظمة
وزارة الزراعة
د .على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

وافق جملـ�س ال�شــــورى خــــالل جل�ستــــه العاديــــة ال�ساد�ســــة
والع�شرين التي عقدها يوم الثالثــــاء املوافــــق 1437/6/13هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجــــل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيــــخ على �إ�ضافــــة عقوبــــة الت�شهري �إىل بع�ض
الأنظمة التي تخ�ص وزارة الزراعة.
وجــــاء قــــرار املجــــل�س بعــــد �أن ناقــــ�ش تقرير جلنة املياه
والزراعة والبيئــــة ،ب�ش�أن اقرتاح �إ�ضافـــة عقوبــــة الت�شــــهري
�إىل بع�ض الأنظمة التي تخ�ص وزارة الزراعــــة ،الذي تاله رئي�س
اللجنة الدكتور علي الطخي�س.
حيـــث نــ�ص القـــرار على املوافقـــة على �إ�ضافـــة النـــ�ص الآتي:
«يجوز ت�ضمني قرار العقوبة ،الن�ص على ن�شر منطوقه على نفقة
املخالف يف �صحيفة حملية ت�صدر يف مقر �إقـامة املخالف ،ف�إن مل
تكن يف مقره �صحيفة ففي �أقرب منطقة له� ،أو ن�شره يف �أي و�سيلة
�أخرى منا�سبة ،وذلك بح�سب نوع املخالفـــة املرتكبة وج�سامتها
و�آثارها ،على �أن يكون ن�شر القرار بعد اكت�سابه القطعية».
وت�شمل الإ�ضافة الأحكام اخلا�صة بالعقوبات الواردة يف �أنظمة الرثوة
احليوانية ،واحلجر البيطري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
واحلجر الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ونظام املراعي
والغابات ،ونظام تربية النحل ونظام �صيد وا�ستثمار وحماية الرثوات احلية
يف املياه الإقليمية للمملكة العربية ال�سعودية.
20
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وكان املجل�س قد ناق�ش تقرير املياه والزراعة والبيئة وتو�صيتها ب�ش�أن
املو�ضوع ,حيث �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ما يتعلق بالعقوبات ح�سب النوع
فهو يحال ملجهول؛ فال يوجد ت�صنيف وا�ضح للمخالفات� ،أو عقوبة الت�شهري،
فاملعيار غري دقيق ،وال يوجد مرجعية دقيقة لنوع املخالفة؛ لأن عقوبة
الت�شهري قد مت التعامل معها على �أنها باملجمل.
م�ضيف ًا �إن هناك بع�ض املخالفات الب�سيطة ال ت�ستدعي الت�شهري مبا�شرة،
ولكن بعد �أن يتم تكرارها فهي ت�ستوجب ذلك.
وقال ع�ضو �آخر� :إن هناك تعار�ض بني وزارة الزراعة ووزارة التجارة فيما
يخ�ص العقوبات؛ حيث �إن التجارة معنية بحاالت الغ�ش ،مثل :خلط الع�سل،
�أو تغذية النحل مبحلوالت �سكرية وهنا تظهر ازدواجية بني الوزارتني.

مداوالت القبة

وتوقف �آخر عند ر�أي اللجنة ب�أن عقوبة الت�شهري تعد من العقوبات التي
يتعدى �أثرها �إىل �أُ�سرة امل�ش َّهر به ،وترى اللجنة عدم التو�سع يف ذلك؛ وقال:
�إنه بالنظر �إىل بع�ض العقوبات ال�شرعي ــة جند �أن ــها تت�ضمن الت�شهري ،ومن
ذلك عقوبة الزنا لغري املح�صن .حيث قال تعاىل« :ولي�شهد عذابهما طائفة
من امل�ؤمنني» ،وكذلك من يرتكب جرمية االغت�صاب ف�إنه يطبق عليه حكم
احلرابة وين�شر ذلك يف ال�صحف ،وعلى الرغـ ــم من �أن هـ ــذه العقوبات قد
يتعدى �أثرها املعنوي للأُ�سرة؛ �إ ّال �أن الت�شهري �أداة لردع اجلاين ،وو�سيلة
لطم�أنة املجتمع .داعي ًا حلذف كلمة (يجوز) الواردة يف التو�صية.
ولفت �أحد الأع�ضـ ــاء النظـ ــر �إىل �أن العقـ ــوبات تخـ ــتلف يف حج ــمها
وم�ضمونها ،فلي�ست كل عقوبة ت�ستحق الت�شهري ،وينبغي �أن تحُ دد املخـ ــالفات
التي تُطبق عليها عقوبة الت�شهري ،و�إذا ارتُكبت املخالفة تُرفع دعوى ق�ضائية
على املخالف ،وي�صدر بذلك قرار ق�ضائي بالت�شهري.
وقال �آخر� :إن املق�صد ال�شرعي من العقوبات هو الت�أديب والزجر ،فكيف
ميكن ل�شخ�ص ُ�ش ِّهر به يف �سن مبكرة �أن ي�ستعيد حقوقه املعنوية والنف�سية،
ويعود للمجتمع يف ظل رغبة كثري من اجلهات ب�إ�ضافة عقوبة الت�شهري يف
كثري من الأنظمة واللوائح؟.

و�أيد تكليف جلنة خا�صة لدرا�سة م�شروعية مطالبة اجلهات احلكومية
بعقوبة الت�شهري يف كثري من الأنظمة واللوائح.
وزاد ع�ضو �آخر �أن م�ضمون التو�صية ال يتعلق بالت�شهري ،و�إمنا يت�ضمن
ن�شر منطوق العقوبة يف �صحيفة حملية ت�صدر يف مقر �إقامة املخالف ،وهو
أمر مقرر مو�ضوع ًيا ،ويختلف
الأمر الذي ال يعترب ت�شه ًريا ،و�إمنا �إعالن عن � ٍ
متاما عن عقوبة الت�شهري.
ً
و�أ�ضاف �آخر� :إن تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع غري كافيني
للحكم عليهما ،وينبغي درا�سة الأنظمة امل�شار �إليها يف التو�صية للنظر يف
�إمكانية �إعالن العقوبة فيها.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إنه بالنظر �إىل �شناعة املخالفات التي مت�س �صحة
الإن�سان� ،أو الأعـ ــمال امل�شينة التي ترتكب يف حق املحميات ،ف�إن كل ذلك
يدعو �إىل ت�شديد العقوبة جتاه مرتكبي اجلرمية طم ًعا يف املال ،و�أيد عقوبة
الت�شهري ,م�ؤكدً ا �أنها الرادع احلقيقي للعابثني يف م�صالح النا�س ،ال�سيما و�أن
�أنظمة بالدنا �أخذت بهذه العقوبة بالن�سبة جلرائم ال�شيكات ،ونظام مكافحة
الغ�ش التجاري.
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الشورى يفتح ملف
التقاعد المدني
عددا
ويناقش
ً
من المقترحات
د .حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

ناقـــ�ش جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة اخلام�سة
والع�شرين التي عقــدها يــــوم االثنـــني املوافـــق 1437/6/12هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقــرير اللجنة املالية ب�ش�أن مقرتح تعديل
نظام التقاعد املدين ال�صــادر باملر�سوم امللكي رقم (م)41/
وتاريــــخ 1393/7/29هـ ،املقدم من عـــدد مـــن �أعـــ�ضاء املجل�س
ا�ستنا ًدا للمادة ( )23من نظام املجل�س ،الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور ح�سام العنقري.
وقد �ضمنت اللجنة املالية يف تقريرها ثالثة مقرتحات قدمها عدد من
�أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا للمادة  23من نظام جمل�س ال�شورى� ,أبرزها تعديل
املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام التقاعد املدين لتكون بالن�ص الآتي (يحال
املوظف على التقاعد حتم ًا عند بلوغ ــه الثاني ــة وال�ستني من العمر ويجوز
بقرار من جمل�س الوزراء مد خدمته حتى بلوغه �سن ال�سابعة وال�ستني فقط،
وي�ستثنى من ذلك الوزراء والق�ضاة ،ويف احلاالت اال�ستثنائية يجوز متديد
اخلدمة بعد �سن ال�سابعة وال�ستني مبر�سوم امللكي).
فيما يهدف املقرتح الثاين �إىل حتديث نظ ــام التق ــاعد املــدين يف �ضوء
العديد من املتغريات االقت�صادية واالجتماعية ،وحت�سني ظروف امل�ستفيدين
من نظام التقاعد مبا ي�ضمن حتقيق مبادئ التكافل االجتماعي.
�أما املقرتح الثالث فيهدف �إىل تر�سيخ مبد�أ حماية احلقوق ،و�إعادة
النظر يف املعا�شات لتتنا�سب مع تكاليف املعي�شة واحتياجات �أ�سر املتقاعدين،
وحت�سني الو�ضع االقت�صادي للمواطنني بعد الإحالة على التقاعد وكرب ال�سن.
22
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اقتراح بتقاعد المرأة في سن
الخامسة والخمسين

وعندم ـ ــا عر�ض م�شـ ــروع النظ ــام وتقرير اللجنة وتو�صيتها للمناق�شة،
�أبدى �أحد الأع�ضاء عدم موافقته على مقرتح تعديل املادة اخلام�سة ع�شرة؛
واملت�ضمنة �أن ُيحال املوظـ ــف على التقـ ــاعد عند بلوغـ ــه الثانية وال�ستني
من العمر ،م�ؤيد ًا الأخذ مبقـ ــرتح �أن يكون تقـ ــاعد املر�أة يف �سن اخلام�سة
واخلم�سني ،مو�ضح ًا �أن الأبحاث العلمية �أثبتت االختالف بني الرجل واملر�أة
يف التكوين اجل�سماين والوظائف الف�سيولوجية ،مبا يفر�ض ويتحكم بطبيعة
وبي تلك الفروقات يف
كل منهما ،وقد �سبق القر�آن الكـ ــرمي تلك الأبحاث؛ نَّ
الوظائف والتكليفات ال�شرعية ،م�ست�شهدً ا بقوله تعاىل »:فلما و�ضعتها قالت
رب �إنيّ و�ضعتها �أُنثى واهلل �أعلم مبا و�ضعت ولي�س الذكر كالأُنثى».
و�أ�شار �إىل �أن هناك الآالف من اخلريجات العاطالت عن العمل ينتظرن
�أن يكون لهن ن�صيب يف خدمة الوطن ،ال �سيما و�أن الدولة يف الوقت الراهن
حتتاج �إىل دماء جديدة لت�سارع عجلة التنمية فيها ،خمتتم ًا مداخلته بقوله:
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�إنه من املالئـ ــم العمـ ــل على �إحـ ــالل ال�شـ ــباب ,والق�ضاء على البطالة بني
الإناث ،حيث �إن تزايد �أعداد اخلريجـ ــات ال يتنا�سب مع الفر�ص الوظيفية
املتوفرة حال ًيا.
معظم المتقاعدين يسكنون باإليجار..
ً
حقوقا ال صدقات
وينتظرون

وقال ع�ضو �آخر� :إن مقرتح �إ�ضافة مادة جديدة لنظام التقاعد وهي املادة
الثالثون مكرر بتحديد احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي �إىل ثالثة �آالف ،قد
ي�سهم  -رغم عدم كفايته  -يف ت�أمني حياة كرمية للمتقاعد ولأ�سرته ،حيث
�أن معظم املتقاعدين ال ميلكون م�سكن ًا ويعتمدون على الإيجار ،كما �أن ارتفاع
الأ�سعار وزيادة مطـ ــالب احلـ ــياة �أ�صبحت على م�ستوى الفرد ولي�ست على
م�ستوى الأ�سرة فقط.
وتابع الع�ضو �إن رفع احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي يتفق مع الأمر امللكي
الكرمي رقم (�أ )62/وتاريخ 1432/4/13هـ الذي ين�ص على �أن احلد الأدنى
للمعا�شات التقاعدية هو ثالثة �آالف ريـال �سعودي ،معار�ض ًا مربرات اللجنة
لرف�ض �إ�ضافة هذه املادة؛ حيث �إن هذه امل�شكلة تتعلق بامل�ؤ�س�سة فعلى عاتقها
يقع حت�سني مواردها ،وزيادة ا�ستثماراتها� ،أما ما �أ�شارت �إليه اللجنة ب�أن
وكالة ال�ضمان االجتماعي تدعم الأ�سر ذات املعا�شات القليلة؛ فال �أعتقد
�أنه من الالئق �أن ينتظر املواطن الذي �أفنى عمره يف خدمة الوطن �أن حت ّل
له الزكاة.
وزاد �آخر �أن املقرتح مل يت�ضمن حدً ا �أدنى للمعا�ش ،مطالب ًا اللجنة ب�إعادة
النظر يف ذلك وو�ضع حد �أدنى للمعا�ش و� اّأل يكون ( )3000ريـال؛ فهو ال
يكفى �أدنى متطلبات احلياة ،بل يح�سن �أن يكون ( )5000ريـال.

واعترب �آخر �أن تعريف املوظف الذي ع َّدلته اللجنة غري دقيق ،والتعريف
الوارد يف النظام احلايل �أكرث دقة وداللة على املق�صود؛ فالتعديل ُيدخل
�أ�شخا�ص ًا ال يخ�ضعون لنظام التقاعد املدين �ضمن تعريف املوظف لأغرا�ض
التقاعد املدين ،م�ؤكد ًا �أن تعريف املتقاعد كما هو يف النظام احلايل غري
دقيق ،فاملتقاعد ح�سب التعريف هو املوظف الذي انتهت خدمته ،بينما لي�س
كل موظف انتهت خدمته متقاعد ًا فهناك من تنتهي خدمته باال�ستقالة �أو
الف�صل الت�أديبي� ،أو التن�سيق من اخلدمة.
و�أكد �أحد الأع�ضاء عدم وجود فراغ ت�شريعي يف مدد احلماية الت�أمينية
لوجود النظام املوحد ملدد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون،
ولأن مدد احلماية الت�أمينية ي�شمل نظام التقاعد املدين ونظام الت�أمينات
االجتماعية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن ظاهر التعديل املقرتح يف املادة الثامنة ع�شرة �أنه
مل�صلحة املوظف لكن حقيقته عك�س ذلك؛ فمن تنتهي خدمته بالوفاة� ،أو
العجز النا�شئني عن العمل ي�ستحق �أربعة �أخما�س راتبه �أي ًا كانت مدة خدمته،
والتعديل الذي �أدخلته اللجنة يجعل الأ�سا�س كامل الراتب الأخري لكن ح�سب
مدة خدمته ،وهذا يعني �أن من يتوفى �أو ي�صيبه عجز يف ال�سنوات الأوىل من
خدمته �سوف يت�ضرر من هذا التعديل ،م�ؤكد ًا �أن املقرتح الثاين للتعديل �أوىل
بالأخذ به من النظام ومن تعديل اللجنة.
وتناول �أحد الأع�ضاء تعديل املادة الثانية والع�شرين حيث �أ�ضيف �إىل
امل�ستحقني ابن وبنت االبنة التي توفيت يف حياة �صاحب املعا�ش ،ومل تبني
اللجنـ ــة �سبب اال�ستحـ ــقاق ،مع �أن عائلـ ــهم موجود ولي�سوا مثل من فقدوا
عائلهم ،كما �أ�ضيف �إىل امل�ستحـ ــقني �أوالد املواطنة ال�سعودية املتزوجة من
غري �سعودي ،والواقع �أن �أوالد املوظـ ــفة ال�سعودية ي�ستحقون املعا�ش بغ�ض
النظر عن جن�سية والدهم.
و�أو�ضـ ــح �آخـ ــر �أن اللجـ ــنة ركـ ــزت يف املـ ــادة اخلام�سـ ــة على فـ ــائدة
الزوج والزوجـ ــة من خـ ــالل ا�ستثـ ــنائهم من عدم اجلمع بني املعا�ش وراتب
الوظيفة ،لكنها �أحلقت ال�ضرر بغريهم؛ فالنظام احلايل ال يحرم الباقني
مطل ًقا ،بل يراعي الفرق بني ما ي�ستحقونه وراتب الوظيفة ،يف حني حرمتهم
اللجنة مطلق ًا.
و�أيد ع�ضو �آخر اللجنة يف تعديل املادة الثالثني من النظام احلايل التي
تقابلها املادة ال�سابعة والع�شرون من م�شروع اللجنة ،وذلك بتوزيع ن�صيب
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من ي�سقط ا�ستحقاقه للمعا�ش على الباقيـ ــن ،م�ضـ ــيف ًا �أن امل�ؤ�س�سـ ــة كانت
حتت�سب االبن املوظف دون الواحدة والع�شرين والزوجـ ــة املوظفة لتخف�ض
ن�صيب امل�ستحقني ثم ت�ستبعدهم بعد ذلك بحجة الوظيفة ،حتى بات يطلق
على االبن �أو الزوجة يف هذه احلالة باملفـ ــ�سد؛ لأنه يفـ ــ�سد على الآخـ ــرين,
وال �شك �أن هذا الإجراء غري عادل ،بل العدل �أن ي�ستبعد من احل�سبة �أ�ص ًال
من مل تنطبق عليه �شروط اال�ستحقاق ،ويق�سم املعا�ش على من توفرت فيهم
�شروط اال�ستحقاق بعد وفاة املتقاعد.
و�أ�ضاف �آخر �أنه يف املادة الرابعة والثالثني ينبغي ق�صر اال�ستثناء على
الفقـ ــرة ( )1من ذات املـ ــادة؛ لأنه �إذا �شـ ــمل الفـ ــقرة (� )2أي�ض ًا ف�سيعطي
ميزة لأبناء ال�سعوديـ ــة من غري ال�سعـ ــودي على �أبناء ال�سعودي من �سعودية،
�أو من غريها ،فيكون �أبناء ال�سعـ ــودي ملزمـ ــني بالإذن الر�سمي ،و�إ ّال �سقط
حقهم يف املعا�ش ,بعك�س �أبناء غري ال�سعودي ،حيث يعمل دون �إذن وال يت�أثر
ا�ستحقاقهم.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن عدم �إ�شارة اللجنة يف تقريرها �إىل التبعات
املالية لهذه التعديالت ،وهل قامت اللجنـ ــة بدرا�سـ ــة ذلك �ضـ ــمن اجلوانب
املالية؟ وما هي االلتزامات الإ�ضافية التي �ستتكبدها ميزانية الدولة جراء
هذه التعديالت؟.
وقال �آخر� :إن يف نظام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية فيما يتعلق
مبوظفي القطاع اخلا�ص ي�ستقطع من املرتب وبدل ال�سكن وبدل النقل� ،أما
ما يتعلق باخلدمة املدنية يكـ ــون اال�ستقـ ــطاع من الراتب الأ�سا�سي فقط ،وال
ي�ستقطع من البدالت الأخرى ،مطال ًبا اللجنة بدرا�سة �إمكانية تعديل �إدخال
بع�ض هذه البدالت على �أنها حقوق مكت�سبة للموظف من �أجل التخفيف على
املوظف من الفروقات املالية التي تنتج عندما يحال للتقاعد.
رفع سن التقاعد يترتب عليه المزيد
من البطالة
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وخالف �أحد الأع�ضاء اللجنة فيما ورد يف املادة الثانية ع�شرة من رفع
�سن التقاعد ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك يرتتب عليه املزيد من البطالة ،واحلكومة
بالعرف الوا�ضح هي املوظف الأكرب.
وعد ع�ضو �آخر �أن هنـ ــاك عدم عدالة يف بع�ض املواد ،ومن ذلك املادة
الثالثة ع�شرة التي ت�ضمنت �أن ك�سور ال�شهر ال ي�ستحق عنها خدمة لأغرا�ض
التقاعد ،وال�س�ؤال ملاذا وب�أي حق؟ ،كذلك املادة ال�ساد�سة ع�شرة التي تن�ص
على �أال تتجاوز �سنوات اخلدمة �أربعني �سنة ،وال�س�ؤال هنا ب�أي حق؟ ال�سيما
�أنه يدفع ا�ستحقاق التقـ ــاعد عن هذه املـ ــدة ،ومن حقه �أن ي�أخذها حتى لو
جتاوزت اخلدمة �أربعني �سنة.
وعار�ض �آخر حذف اللجنة للمقرتح اخلا�ص ب�إ�ضافة بدل غالء املعي�شة ،ملا
يرتتب عليه معي�شة كث ٍري من املواطنني وتت�أثر به ظروفهم ،كما ر�أى �أن املقرتح
مل يت�ضمن مدة اخلدمة التي يحق للموظف �أن يطلب التقاعد املبكر بعدها.
وقال �أحد الأعـ ــ�ضاء� :إن نظـ ــام التقـ ــاعد املدين يجب �أن يت�سم ب�شيء
من املرونة التي تدفع �إىل �ضمان تدفق املوظفـ ــني على وظائف الدولة ب�شكل
ان�سيابي مينع وجود �أي عوائق يف هذه الوظـ ــائف مبا يكفل توظيف املزيد
من ال�شباب ،وا�ستيعابهم يف الوظـ ــائف احلكومية ،و�إعطاء الفر�صة لعدد
من املوظفني الذين اكت�سبوا اخلربة يف الوظيفة احلكومية لالنتقال للقطاع
اخلا�ص� ،أو للعـ ــمل احلر ،وطالب الع�ضو ب�أن يكون هذا النظام مر ًنا يحقق
تدوير الوظائف بني املواطنني بكل ي�سر و�سهولة لأن النظام ب�شكله احلايل
يجعل من املوظف قاب ًعا يف وظيفته �إىل �سن الثانية وال�ستني ،وهذا يعني �أن
هذا املوظف �سيحتاج �إىل العديـ ــد من الرتقيات ،و�إىل العديد من الدرجات
الوظيفية التي ت�ضمن له زيادة يف املرتب �سنة بعد �سنة ،وبذلك؛ �سيزيد من
بقاء هذا املوظف وجتذره يف الوظيفة ل�سنوات طويلة ،وجتعل منه متم�س ًكا
بهذه الوظيفة ،وغري قادر على التكـ ــيف بعد ترك هذه الوظيفة .وكنا نتمنى
من هذا النظام �أن يكفل جان ًبا من املرونة؛ حيث يعطي املوظف الذي تبقى
من عمره الوظيفي خم�س �سنـ ــوات احلق يف �أن يقدّم م�ستحقاته التقاعدية،
�سواء امل�ستحقات التي يدفعها املوظف� ،أو التي تكفلها الدولة عن هذا املوظف
للفرتة املتبقية من عمره الوظيفي الثانية وال�ستني ،وبذلك؛ ي�ستحق املوظف
تقاعدً ا مكتملاً لكامل الفرتة �إىل الثانية وال�ستني ،ويرتك العمل لفرتة خم�س
�سنوات قبل بلوغه الثانية وال�ستني ،ون�ضمن بذلك �أن يرتك املوظف العمل يف
�سن يت�سم فيها املوظف بالن�شاط الذهني والبدين مبا يكفل له التكيف ال�سهل
واملي�سور بعد تركه الوظيفة احلكومية ،ال�سيما �أن يف ذلك عدم تكليف على
الدولة ويدعم ر�صيد امل�ؤ�س�سة مبا ي�ستطيع من خالل تنمية مواردها ودعم
م�صادر دخلها.
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و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة قررت �أن تلزم اخلزانة العامة للدولة
ب�أن تدفع ( )%3زيادة على ح�صتها �إىل �صندوق التقاعد دون �أن تعطينا
رق ًما واحدً ا يحدد لنا مقدار هذا الرقم ،وحجم ت�أثريه ال�شهري على ميزانية
الدولة ،وهل هذا الرقم عادل من ناحية ظروف الدولة باعتبار �أن الدولة
لي�ست للمتقاعدين فقط؟؛ بل الدولة للمتقاعدين ،ولل�ضعفاء ،والفقراء،
واملوظفني احلاليي ــن ،والأجيـ ــال القادم ــة ،وللج ــميع ،ومن ثم �سيبلغ حجم
هذا املبلغ الذي �سوف ينتقل من اخلزانة العامة للدولة �شهر ًيا �إىل �صندوق
معا�شات التقاعد؟ ،كما �أن مثل هذه الأرقام ال ميكن �أن تذكر دون درا�سات
اقت�صادية دقيقة.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر و�ضع درا�سات موحدة من اجلميع دون �أن تكون
درا�سات ا�ستن�سابية وف ًقا لوجهة نظر �أع�ضاء اللجنة كما ورد يف املادة الثانية
ع�شرة بزيادة �سن التقاعد �إىل �سن الثانية وال�ستني.
وفيما يتعلق بغالء املعي�شة ال�سنوي ،قال �أحد الأع�ضاء� :إن اللجنة املالية
املقرتح ،ومربرات الرف�ض �أن اللجنة مل تر الأخذ بهذه املادة املقرتحة؛ لأن
�إ�ضافة البدل �سيرتتب عليه عب ٌء مايل كبري على امل�ؤ�س�سة ،وهذا �أمر غريب؛
ف�إن كان هذا عب ٌء مايل ،فهل ( )%3التي ت�ضاف على خزانة الدولة من
جمموع رواتب املوظفني امل�شرتكني يف امل�ؤ�س�سة ال متثل عبئ ًا اقت�صاد ًيا؟ً � ,إذا
امل�س�ألة ا�ستن�سابية ،ال�سيما �أن الدولة لديها اال�ستعداد �أن تتحمل �أي �أعباء،
ولكن يجب �أن تكون منطقية ومتوافقة مع التزاماتها العامة على م�ستوى
جميع املواطنني.
وعن وجود جلنة ق�ضائية تنظر يف الق�ضايا حول هذا النظام وتطبيقه،
ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن ال داعي له يف ظل وجود �أنظمة ق�ضائية متكاملة.
وبالن�سبة للمادة الثانيـ ــة عـ ــ�شرة ،قـ ــال عـ ــ�ضو �آخر �إن �إحداث وتوليد
الوظائف �أ�سا�سه النمو والتنمية االقت�صادية ،ومن غري املنا�سب التحدث عن
�أن الفر�ص الوظيفية لل�شباب ترتبط بتقاعد املوظفني يف �سن (ً )62
عو�ضا
عاما؛ فهذا احلديث حمبط ،م�شري ًا �إىل �أن �إن التوظيف مربوط
عن (ً )60
باحلركة االقت�صادية ،وخا�ص ًة يف القطاع اخلا�ص ،وهذا ما ن�سعى �إليه.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن ي�ضاف للمادة احلادية والع�شرين من النظام ما
ن�صه ”:على �أن يطبق احلد الأدنى لراتب املتـ ــقاعد� ،أو ورثته مهما كان
عددهم ،بحيث ال يقل راتب الفرد عن املرتب املدفـ ــوع من قبل ال�ضمان
االجتماعي ،ويتم التن�سيق مع م�صلحة ال�ضمان االجتماعي يف تعوي�ضه عن

املبلـ ــغ املكمـ ــل مل�ستوى راتب ال�ضـ ــمان االجتمـ ــاعي وامل�ستـ ــحقات الأخرى،
�أو النظر يف ت�سجيله �ضمن قوائم �سجالت ال�ضمان االجتماعي ح�سب درا�سة
حالته املعي�شية”.
وا�ستح�سن �آخر �أن ت�شرح اللجنة املالية للمجل�س وللمواطن �أ�سباب رفع
ن�سبة احل�سميات ال�شهرية مل�ؤ�س�سة التقاعد من (.)%12-9
كما �أيد �آخر رفع �سن التقاعد حتى (� )70سنة ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك هو
املعمول به يف معظم الدول املتقدمة ،معار�ض ًا يف الوقت نف�سه التمييز بني
�سن التقاعد للمر�أة �أو الرجل.
و�أبدى �أحد الأع�ضاء عدم ت�أييده �أن يكون هناك ا�ستثناء لبع�ض الوظائف
يف رفع �سن التقاعد كالوزراء �أو الق�ضاة فقط ،م�شري ًا �إىل �أن الأطباء �أي�ض ًا
ي�ستحقون هذا اال�ستثناء لأنهم خربات تتاح للقطاع اخلا�ص اال�ستفادة منها
ومن البدائل �أن يكون هـ ــناك ن�صـ ــف دوام ً
عو�ضا عن الدوام الكامل كحل
ملو�ضوع البطالة.
مطالب برفع سن التقاعد ألعضاء
هيئة التدريس واألطباء

وطالب ع�ضو �آخر برفع �سـ ــن التقاعد لأعـ ــ�ضاء هيئة التدري�س والأطباء
حتى �أكرث من �سن (� )65سنة ،لأن خرباتهم تراكمية.
وقال �آخر� :إن امل�ؤ�س�سات العامة للتقاعد �أو �صناديق التقاعد ب�شكل عام يف
العامل ت�سعى �إىل �إحداث نوع من التوازن بني اال�ستقطاعات واال�ستحقاقات،
و�صناديق التقاعد يف اململكة تعاين �إ�شكالية كبرية جدً ا يف هذا ال�صدد ،ولعل
�صندوق التقاعد الع�سكـ ــري ي�أتي �أو ًال ،ثم �صندوق التقاعد املدين ،و�صندوق
الت�أمينات االجتماعية ثال ًثا.
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وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثامنة والع�شرين،
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/6/19هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيــخ الدكـــتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ؛على �إ�ضافة مادة جديدة لنظام املرور تدعو العتماد
�أنظمة فنية ملعايرة �أجهزة الر�صد الآيل ومــــا يف حكــمها ،ل�ضمان
ت�سجيل املخالفات بطرق فنية دقيقة ،و�ضمان كفاءتها ،ومنع
اخل�سائر والأخطاء الفنية.
كما طالب املجل�س يف قراره بتكليف جهة حمايدة بالفح�ص
الدوري ب�صفة م�ستمرة ،للت�أكد من عمل �أجهزة الر�صد الآيل وما
يف حكمها ح�سب املعايري الدولية.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستــــمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية ،ب�ش�أن ملحوظــــات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه مقرتح م�شروع
�إ�ضافة مادة جديدة لنظــــام املرور تتــعلق «باعتماد �أنظمة فنية
ملعايرة �أجهزة الر�صد الآيل وما يف حكـــمها من �أجهزة �إلكرتونية»
املقدم من ع�ضو املجل�س اللــــواء املهـــند�س نا�صر العتيبي ،ا�ستناد ًا
للمادة ( )٢٣من نظــــام املجل�س ،تالهـــا رئيـــ�س اللجـــنة اللـــواء
عبداهلل ال�سعدون.

الشورى يوافق على
مقترح إضافة مادة لنظام
المرور تقضي باعتماد
أنظمة فنية لمعايرة
أجهزة الرصد اآللي
وكانت جلنـ ــة ال�ش�ؤون الأمنـ ــية قد بينت يف وجهة نظرها �أن الن�ص على
تطبيق نظ ــام املرور العتم ــاد �أنظمـ ــة للمعـ ــايرة الفنية على ذلك يف النظام
يكون فيه �إلزام للجهة املعنية ،ولطم�أنة اجلمهور على �سالمة خمرجات هذه
الأنظمة.
وقال اللواء ال�سعـ ــدون� :إن اللجـ ــنة ال ترى نقل املقرتح �إىل تقرير وزارة
الداخلية كتو�صية من اللجنة .م�شري ًا �إىل �أن اللجنة ترى �أن من الالزم وجود
ن�ص نظامي يلزم اجلهة ب�إخ�ضاع هذه الأجهزة للمعايرة لت�أكيد املوثوقية
مبخرجاتها ،وتطمني اجلمهور على �سالمة ما ي�صدر عنها من جزاءات.
و�أ�شـ ــار ال�سـ ــعدون �إىل �أن من بني اجلهات املحايدة ال�شركات امل�صنعة
لتلك الأجـ ــهزة وال�شركـ ــات الأخـ ــرى التي تتعاقـ ــد معها اجلـ ــهة املخت�صة
بتنفيذ النظام.
منع توريد أجهزة كشف رادارات
قياس السرعة

و�أكد رئي�س اللجنة �ضرورة منع توريد وا�ستعمال �أجهزة ك�شف رادارات
قيا�س ال�سرعة ،ملا لها من الأثـ ــر ال�سلبي على ال�سـ ــالمة العامة يف الطرق
ال�سريعة وغريها ،م�شري ًا �إىل �أن اللجنة ترى �أن �أجـ ــهزة ر�صـ ــد ال�سرعـة كان
لها �أث ٌر ف َّعال يف التقليل من احلوادث ح�سب التقارير املعلنة ،وتفيد ب�أن نظام
املرور قد ت�ضمن يف املادة ال�ساد�سة وال�سبعني و�ضع نقاط عن املخالفات
بح�سب خطورة املخالفة ،وت�سجيلها يف �سـ ــجل املـ ــخالف ،ويرتتب على ذلك
�سحب رخ�صة القيادة عند جتاوز احلد الأعلى امل�سموح به من النقاط ،وقد
وردت يف الالئحة التنفيذية الأحكام التف�صيلية لهذه ملادة.
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مـقــال

البطالة التكنولوجية
هناك من تنب�أ منذ عقود ب�أن املجتمع يتجه نحو حقبة من البطالة التكنولوجية .وذلك كنتيجة
حتمية الن�صرافه نحو اكت�شاف طرق جديدة للعمل بكفاءة عالية ,وذلك على ح�ساب التوجه نحو
اكت�شاف ا�ستخدامات جديدة للقوى العاملة .فهل دخلنا تلك احلقبة؟.
�أدى التقدم ال�سريع يف التقنية �إىل �أن يت�ضاعف عدد الرتانز�ستورات يف الرقاقات احلا�سوبية ،والتي
�شهرا� ،إىل �أن و�صل  -على مدى الـ 40
تدخل يف �صنع الدوائر الإكرتونية املتكاملة ،مبعدل مرة كل ً 18
عا ًما املا�ضية� -إىل  4مليارات ترانزي�ستور يف الرقاقة الواحدة ،مع زيادة هائلة يف قدراتها على املعاجلة
املنطقية ،والزالت تلك القدرات تت�ضاعف عا ًما بعد عام ،حتى و�صلنا �إىل ع�صر ما يعرف باحلا�سوب
العمالق  ،supercomputerوع�صر �أجهزة اال�ست�شعار احلا�سوبية رخي�صة الثمن التي تتيح �إيجاد
حلول غري مكلفة للم�شاكل امل�ستع�صية ،وحتى �أ�صبح كثري من ق�ضايا اخليال العلمي قاب قو�سني �أو �أدنى
من �أن تكون حقيقة واقعة.
ويرى بع�ضنا �أن فئات النخبة هي التي جتنى ثمار هذا التطور التكنولوجي الذي يقو�ض الوظائف
التقليدية التي ي�شغلها غالبيـــة الب�شر وال يفــــرز �إال �أعدا ًدا قليلة من الوظائف البديلة .ف�شركة مثل
في�س بوك على �سبيل املثـــــال توظف عد ًدا قليلاً من العاملني وذلك مقارنة ب�شركة عريقة مثل كوداك
التي ا�شتهرت ب�إنتاج مواد و�أدوات الت�صوير والأفالم الفوتوغرافية ،وذلك بالرغم من �أن القيمة ال�سوقية
لفي�س بوك تزيد عدة مرات عن كوداك.
وقد ر�صد الباحثون �أ�صحاب هذا الر�أي �أنه للمرة الأوىل منذ الأزمة االقت�صادية التي انتابت العامل
يف ثالثينيات القرن املا�ضي ,جند �أن �أكرث من ن�صف الدخل الإجمايل للواليات املتحدة الأمريكية يذهب
�إىل  %10من املواطنني الأمريكيني الأعلى دخلاً  ,وذلك يف عام  ،2012و�أن ذلك ال يقت�صر على الواليات
املتحدة ،حيث تزيد هذه الفجوة مبعدل �أكرب يف كل من ال�سويد وفنلنده و�أملانيا.
وعلى اجلانب الآخر ،ثمة من يرى �أنه ال توجد قاعدة اقت�صادية تقول �أنه �سيتم دائ ًما خلق وظائف
جديدة� ،أو �أن هناك تواز ًنا بني النمو االقت�صادي وخلق الوظائف ،فكل تقدم تقني من املمكن �أن يكون
ل�صالح جموعة من النا�س وذلك على ح�ساب جمموعات �أخرى ،وحم�صلة ذلك قد تكون هي نق�ص عدد
الوظائف املتاحة ،ولكن على املدى الق�صري .و�إذا نظرنا �إىل ما قبل الثورة ال�صناعية� ،سنجد �أن �أغلب
الأمريكيني كانوا يعملون يف الزراعة ،والآن تبلغ ن�سبتهم حوايل  ،%2ومل يحدث �أنهم �أ�صبحوا جمي ًعا بال
عمل ،بل مت �إعادة ت�أهيلهم.
ف�ضلاً عن ذلك ،فالتقنيات الرقمية هي تقنيات مكملة للإبداع الب�شري ,ولي�ست بديلة عنه .وميكننا
ريا من النا�س قد �أ�صبحوا
�أن نرى كيف �أدى ظهور الإنرتنت �إىل خلق العديد من ال�شركات ،وكيف �أن كث ً
من �أ�صحاب املاليني ،وذلك من خالل قدراتهم الإبداعية خللق �أنواع جديدة من املنتجات واخلدمات التي
ميكن تقدميها ب�صورة رقمية .وقد �أفرزت في�سبوك �سبعة �أ�شخا�ص على الأقل تزيد ثروتهم على مليار
دوالر .ولو �سافر �أحدنا عرب املا�ضي القريب – �إىل ت�سعينيات القرن املا�ضي على �سبيل املثال� -سيجد �أن
وظيفة خبري يف �ضبط حمركات البحث� ،أو �صاحب قناة يوتيوبية هي من �صور اخليال العلمي بالن�سبة ملن
عا�شوا يف هذه الفرتة.
والآن ماذا نفعل؟
نح�سب �أنه �إذا كان التطور التكنولوجي ميثل م�سا ًرا حتم ًيا ،ف�إن �آثاره لي�ست حتمية ،بل ميكننا �أن
نتحكم فيها بفاعلية من خالل التعليم .ويعترب التعليم عرب الإنرتنت هو احلل املالئم ل�سد الفجوة املهارية
النا�شئة ،وك�أن التطور التكنولوجي �أراد �أن يكفر عن خطاياه من خالل �إتاحة فر�ص التعلم واكت�ساب
املهارات امل�ستجدة با�ستخدام نف�س التكنولوجيا التي ق�ضت على العديد من الوظائف.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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أعضاء الشورى :
برامج وزارة الشؤون
االجتماعية ..إغاثية
ال إنمائية!
ناقــ�ش جمل�س ال�شــــورى خــــالل جل�ستــــه العاديــــة ال�ساد�ســــة
والع�شرين التي عقدهــــا يوم الثالثــــاء املوافــق 1437/6/13هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب ،ب�ش�أن التقرير ال�ســــنوي لوزارة ال�شـــ�ؤون االجتماعية
للعام املايل 1436/1435هـ الذي تـــاله رئي�س اللجنة الدكتورة
حمدة العنزي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة؛ ر�أى �أحد
الأع�ضاء �أن الوزارة تعمل على توزيع �إعانات ال تغني وال ت�سمن من جوع,
وتوفر �إيوا ًء للمحتاجني ،وك�أن الوزارة تعمل على املحافظة على ا�ستمرارية
حاجة الفقراء من خالل تقدمي برامج �إغاثة ال �إمنائية ،م�شري ًا �إىل �أن زيادة
�أعداد امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي ,م�ؤ�شر غري جيد ،حيث الأ�صل �أن
ت�سهم الوزارة يف تخفي�ض �أعداد امل�ستفيدين ال �أن تفاخر بزيادتهم.
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن الوزارة ترفع �شعار «ن�ساعد املحتاج لي�ساعد نف�سه»
منذ ما يقارب (� )15سنة� ،إال �أنها مل تقدم �إح�صائية مبن متكنت من
م�ساعدتهم يف �سنة التقرير؛ ليكونوا م�ستقلني ومنتجني وغري حمتاجني
للوزارة.
و�أبدى ع�ضو �آخر قلقه من زيادة عدد امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي,
وقال� :إن ذلك يتطلب خطة لتقلي�ص تلك الأعداد من خالل متكني القادر
منتجا ,ومن خالل التجارة ً
عو�ضا عن انتظار
على العمل ب�أن ي�صبح عن�ص ًرا ً
معا�ش ال�ضمان يف نهاية كل �شهر؟.
28
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وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �أ�سباب ارتفاع �أعداد امل�ستفيدين من فئة املعا�شات
ال�ضمانية من (� )660ألف حالة يف عام 1429/1427هـ �إىل �أكرث من ()950
�ألف حالة يف عام التقرير ،مو�ضح ًا �أنه عند احت�ساب متو�سط املبلغ امل�ستحق
للحالة – ا�ستنادًا �إىل �إجمايل املبلغ املقدر بنحو ( )16,8بليون ريـال – ف�إن
املتو�سط ي�صل �إىل ( )1,422ري اًـال �شهر ًيا ،وهو ما يعادل اال�ستحقاق ال�شهري
لثالثة �أفراد للحالة ،مبعنى �أن عدد الأفراد امل�ستفيدين من املعا�شات ي�صل
�إىل نحو ( )3ماليني فرد ،وهو ما يعادل ( )%15من ال�سكان ال�سعوديني
الذين يقعون حتت خط الفقر.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أنه بنا ًء على تقرير الوزارة؛ ف�إن �إجمايل عدد
الن�ساء من �أعداد امل�ستفيدين من فئة املعا�شات ال�ضمانية ي�صل �إىل حوايل
(� )498ألف حالة� ،أي ما يعادل ( )%52من �إجمايل احلاالت ،م�شري ًا على �أن
ذلك يو�ضح �أن ظاهرة الفقر ترتكز يف فئة الن�ساء من مطلقات ،ومهجورات،
و�أرامل ،ور�أى �أن بع�ض العادات وال�سلوكيات االجتماعية �إ�ضافة �إىل بع�ض
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اجلوانب املتعلقة بالقيود النظامية قد �أ�سهمت يف تركز الفقر يف فئة الن�ساء،
مثل :الزواج املبكر للفتيات ،وعدم �إكمال التعليم بعد الزواج ،وحمدودية
التعليم يف املجاالت املهنية للن�ساء ،وحمدودية الفر�ص الوظيفية للن�ساء يف
القطاعني العام واخلا�ص.
ودعا الع�ضو الوزارة �إىل النظر �إىل هذه الظاهرة على �أنها حالة فقر
يجب اقتالعها من جذورها ،وتبنى برنامج توعوي ملعاجلة تر ّكز حالة الفقر
يف الن�ساء ،و�أن تتعاون مع اجلهات ذات العالقة مثل وزارة التعليم ،ووزارة
العمل ،ووزارة اخلدمة املدنية ،بفتح املجال للفتيات يف التخ�ص�صات املهنية
والهند�سية التي يتطلبها �سوق العمل ،وزيادة فر�ص العمل لهن يف القطاعني
العام واخلا�ص.
التحول من العمل الرعوي إلى
العمل االجتماعي التنموي

ودعا الع�ضو الوزارات ،وال�صناديق ،والبنوك املحلية ،ومنظمات املجتمع
املدين �إىل الإ�سهام يف ذلك ,واال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى يف دعم
املن�ش�آت ال�صغرية.
وطالب �آخر ب�أن يتحول عمل ال�ضمان االجتماعي �إىل عمل ذاتي التمويل
من خالل متكني ذوي الدخول املنخف�ضة� ،أو املنعدمة �إىل تكوين م�ؤ�س�سات
�صغرية تدر عليهم الدخل.
كما طالب ع�ضو �آخر الوزارة ب�أن تتحول من العمل االجتماعي الرعوي
�إىل العمل االجتماعي التنموي ,وهذه هي الطريقة ال�صحيحة التي يجب �أن
ت�سري عليها الوزارة .وقال � :إن التحدي القادم هو حتول الوزارة من العمل
قطاعا
التنموي �إىل العمل الربحي ,وكيفية �أن جتعل الوزارة هذه القطاع ً
ربح َّيا.

ور�أى ع�ضو �آخر �أن الوزارة �أهملت جانب الرتبية والتعليم ,ال�سيما �أن
من �أهم �أ�سباب الفقر هو �ضعف التعليم .م�ضيف ًا �أن الفقراء لي�سوا �أغبياء,
ولكن ظروفهم املعي�شية والبيئة املحيطة ت�شتت تركيزهم ،وت�ضطرهم �إىل
عدم جعل هذا اجلانب من �أولوياتهم.
وزاد الع�ضو �أن التقرير مل ي�شر �إىل �أية برامج �أو م�شروعات متقدمة تعنى
برفع امل�ستوى التعليمي للأطفال املحتاجني ،داعي ًا �إىل �إيجاد برنامج تربوي
وتعليمي مكثف ي�ستهدف رفع امل�ستوى الرتبوي والتعليمي لأطفال هذه الفئة
مبا ي�ساعدهم يف دخول تخ�ص�صات جامعية نوعية ت�ضمن لهم ولأ�سرهم -
ب�إذن اهلل -حياة كرمية منتجة نافعة لهذا الوطن و�أهله.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء غياب التوزيع اجلغرايف لأماكن اخلدمات التي
تقدمها الوزارة ،عن التقرير ,م�ش ًريا �أن التقرير ُذكر �أن عدد دور التوجيه
االجتماعي خم�س دور ،وعدد م�ؤ�س�سات رعاية الفتيات �سبع م�ؤ�س�سات،
وغريها من الربامج واملبادرات التي ذكر عددها دون حتديد �أماكنها يف
مناطق ومدن اململكة ،ف�ضلاً عن �أن بع�ض هذه املراكز توجد يف الريا�ض
فقط.
مثل :م�ؤ�س�سة رعاية الأطفال امل�شلولني ،وبرنامج الرعاية املنزلية
عاما)،
للمعوقني وامل�سنني الذي انطلق عام 1424هـ�( ,أي قبل ثالثة ع�شر ً
وال يوجد �سواه يف مناطق اململكة ،مطالب ًا الوزارة مب�ضاعفة جهودها بحيث
ت�شمل اخلدمات جميع الفئات امل�ستهدفة يف خمتلف مناطق اململكة ،فهناك
كثري من اخلدمات ال�ضرورية التي قد ال ت�صل �إىل بع�ض املحتاجني.

اقتراح بتقديم قسائم تخفيضات
مواد استهالكية لمستفيدي
الضمان االجتماعي

واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن ت�سعى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إىل االتفاق مع
اجلهات احلكومية ,وال�شركات ,وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ملنح املحتاجني ق�سائم
�شراء خمف�ضة لل�سلع اال�ستهالكية ,واخلدمات احلياتية ،مو�ضح ًا �أن هذه
الق�سائم �أنفع لهم من دراهم معدودة ال تعدو كونها فتاتًا يف مقابل تكاليف
احلياة ال�صعبة ,وبالتايل؛ ي�ضطرون �إىل طلب امل�ساعدة امل�ستمرة يف كل حني.
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ومبا �إن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية هي اجلهة الر�سمية املخولة ب�إ�صدار
تراخي�ص مزاولة اال�ست�شارات الأ�سرية ،دعا الع�ضو الوزارة �إىل تكثيف
جهودها يف مراقبة تلك املراكز ،ومعاقبة و�إيقاف املراكز التي لديها خلل
�أو خمالفة.

م�شددًا على �أهمية التو�سع يف �إن�شاء وافتتاح املزيد من دور التوجيه
االجتماعي ،ودور املالحظة االجتماعية ،ورعاية الأطفال املعوقني ،وغريها
يف جميع مناطق اململكة املختلفة.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إىل انت�شار ظواهر مل تكن موجودة يف جمتمعنا
كعقوق الوالدين ،والعنف الأُ�سري ،وانت�شار التدخني بني الأطفال ،وغريها
عاما
من الظواهر البعيدة عن ديننا وقيمنا ،و�أخالقنا ،والتي تزداد ن�سبتها ً
بعد عام ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة الطالق والعنو�سة ،م�شري ًا �إىل �أن �أ�سباب
تلك الظواهر تتعلق ببناء الأ�سرة ،ومدى ا�ستقرارها ومتا�سكها ،والرعاية
والتوجيه داخل الأ�سرة .وطالب يف ذات ال�سياق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
بو�صفها اجلهة املناط بها هذا الدور بتفعيل دور ووحدات ومراكز الإر�شاد
الأ�سري لعالج امل�شاكل الأ�سرية يف مهدها.
و�أ�شار �آخر �إىل �أن من مهام واخت�صا�صات املركز الوطني للدرا�سات
والبحوث االجتماعية ح�سب ما ورد يف املادة “الثالثة” من تنظيمه“ :ر�صد
الق�ضايا والظواهر وامل�شكالت االجتماعية التي ت�شغل املجتمع ال�سعودي
ودرا�ستها ،والتو�صل �إىل حلول لها” ،مطالب ًا املركز بدرا�سة هذه الظواهر
ملعاجلتها قبل تفاقمها حتى ال ت�ؤدي �إىل خ�سائر اجتماعية واقت�صادية نتيجة
انت�شار االنحرافات ال�سلوكية والفكرية.
و�أفاد الع�ضو �أن ارتفاع ن�سب بع�ض هذه الظواهر �أدى �إىل انت�شار مكاتب
اال�ست�شارات الأ�سرية يف جو من الفو�ضى ،وغياب الرقابة ،وهبوط م�ستوى
اال�ست�شارات نتيجة وجود بع�ض امل�ست�شارين الأ�سريني ذوي ال�شهادات
الوهمية ،و�سعي بع�ض هذه املكاتب �إىل الربح وا�ستنزاف املواطن ب�سبب
�ضعف الرقابة على تلك املراكز.
30
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والحظ �آخر ق�صو ًرا من قبل الوزارة يف تدريب من�سوبيها الإداريني مقارنة
مهني
باملهنيني ,م�ش ًريا �إىل ما ت�ضمنه التقرير من تدريب ()2500
ٍ
موظف ًّ
يف معهد الإدارة العامة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ,مبعدل ()500
موظف يف ال�سنة� ,إىل جانب تدريب ( )20موظ ًفا �إدار ًيا بن�سبة ()%4
من امل�ستهدف يف �سنة التقرير؛ وعد هذه الن�سبة �ضئيلة مقارنة مبا حتقق
للموظفني الإداريني.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل تفوق املباين امل�ست�أجرة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وقطاعاتها املختلفة ,على املباين احلكومية ,حيث يفيد تقريرها ب�أن ()158
فرعا موزعة على مناطق اململكة ,و�أبدى
مبنى م�ست�أج ًرا من بني (ً )299
ً
ا�ستغرابه لعدم �إي�ضاح الوزارة يف تقريرها للمباين التي تنفذها حال ًيا.
تزايد أعداد المتسولين ال يوحي
بوجود إدارة لمكافحة التسول

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن الأثر النف�سي املرتتب على الفتيات الالتي
يبقني يف دور احل�ضانة يف حال عدم وجود �إدارة تربية يف املنطقة ,وكيف يتم
الت�أكد من ح�صول الأيتام على الرعاية التامة من قبل اجلمعيات اخلريية؟.
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ولفت �آخر النظر �إىل ظاهرة الت�سول يف امل�ساجد ,وعند �إ�شارات املرور,
وقال� :إن ما ن�شاهده يوم ًّيا يف امل�ساجد و�أمام �إ�شارات املرور ال يوحي بوجود
�إدارة ملكافحة الت�سول ,حيث نرى اً
ت�سول منظ ًما ,دون ح�سيب �أو رقيب.
وتطرق ع�ضو �آخر �إىل مراكز رعاية �ش�ؤون اخلادمات بالريا�ض الذي
ي�ستقبل اخلادمات الهاربات ,مت�سائ ًال عن اخلطوات لتطوير العمل يف
املراكز ,ك�أن تو�ضع عقوبات على املخالفني �سواء من �أ�صحاب العمل �أو
الهاربني.
وزاد ع�ضو �آخر �أن هناك عدد كبري من الأطفال الذين يحتاجون �إىل
احل�ضانة والرعاية الأولية من �سن الوالدة �إىل �سن التمييز ,مبي ًنا �أن هذا
اجلانب من الرعاية َن�سوي؛ لأن الطفل يف هذه املرحلة يحتاج �إىل �شيء من
احلنان.
وطالب ب�أن تقوم الوزارة ب�إن�شاء دور للح�ضانة مكتملة ال�شروط لرعاية
الأطفال يف جميع مناطق اململكة بالوظائف املتخ�ص�صة للحا�ضنات والأمهات
البديالت له�ؤالء الأطفال الذين قد يحتاجون لرعاية ب�سبب التفكك الأ�سري،
�أو فقد الوالدين� ،أو �سقوط الوالية.
وب�ش�أن زيادة ظاهرة العنف الأُ�سري يف املجتمع ح َّمل �أحد الأع�ضاء
الوزارة م�س�ؤولية عالج هذه الظاهرة ،م�ضيف ًا �إنها م�س�ؤولية تنبع من املادة
“اخلام�سة ع�شرة” من نظام احلماية من الإيذاء التي تن�ص على“ :تتخذ
الوزارة مع اجلهات ذات العالقة جميع التدابري الوقائية املنا�سبة للحماية
من الإيذاء”.
وطالب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتوفري معلومات �إح�صائية موثقة عن
حاالت الإيذاء ,وتعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف �إىل احلد من
الإيذاء ,وتوعية �أفراد املجتمع بحقوقهم ال�شرعية والنظامية ,ودعم �إجراء
البحوث العلمية والدرا�سات املتخ�ص�صة املتعلقة بالإيذاء.
واعترب ع�ضو �آخر �أن الوزارة ما زالت تعاين من م�شكلتها الأزلية ،وهي
عدم و�ضوح الر�ؤية يف جمال تنمية املوارد الب�شرية ،ويكفي اال�ست�شهاد
هنا مبو�ضوع االبتعاث� ،إذ مل يبني التقرير طبيعة تخ�ص�صات املبتعثني
واملبتعثات .والدرجة العلمية لالبتعاث هل هي للح�صول على البكالوريو�س �أو
املاج�ستري ،كما ال يوجد مبتعثون �أو مبتعثات للح�صول على درجة الدكتوراه،

�إ�ضافة �إىل �أن الوزارة ما زالت تبتعث لدرا�سة امل�صطلحات االجتماعية يف
اللغة الإجنليزية.
والحظ �أن البند املخ�ص�ص لالبتعاث والتدريب هو ( )13مليون ريـال
فقط ال غري.
وبخ�صو�ص وكالة ال�ضمان االجتماعي قال �أحد الأع�ضاء �إنها يف حقيقتها
�أ�شبه ما تكون ب�صندوق لل�ضمان االجتماعي يقدم املعونات للفئات امل�ستحقة
ح�سب املعايري املتبعة ،م�ضيف ًا �أن معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ير�أ�س
جمل�س البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار،
وهو بنك مايل يعمل خلدمة فئات من املجتمع ت�شملها خدمات وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،كما �أن معاليه ير�أ�س � ً
أي�ضا جمل�س �إدارة ال�صندوق
اخلريي االجتماعي.
وطالب الع�ضو يف مداخلته وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�أن تعيد النظر
يف وكالة ال�ضمان االجتماعي ويف بنك الت�سليف ،ويف ال�صندوق اخلريي
االجتماعي لإن�شاء م�ؤ�س�سة موحدة تعمل خلدمة هذه الفئات ،ويكون العمل
ووا�ضحا.
من�س ًقا
ً
واقرتح �آخر �سلخ الربامج التنموية من وكالة ال�ضمان االجتماعي �إىل
وكالة التنمية االجتماعية ،م�شري ًا �إىل �أن وكالة ال�ضمان االجتماعي حاولت
�أن ت�شغل نف�سها بربامج تنموية اجتماعية،
فمن �صالح هذه الربامج �أن تن�ضوي حتت وكالة التنمية االجتماعية،
لتجنب التكرار واالزدواجية يف العمل.
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مؤسسة الخطوط
الحديدية  ..خارج المسار!

ل .م .ناصر بن غازي العتيبي
رئيــس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

ناق�ش جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل جل�ستــــه العاديــــة الثامنــــة
والع�شــــرين ،التي عقدها يوم االثنــــني املوافــــق 1437/6/19هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شــــيخ ،تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ب�شـ�أن التقرير ال�سنــــوي للم�ؤ�س�ســــة العامــــة للخطوط
احلديدية للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي تاله رئي�س اللجنة
اللواء املهند�س نا�صر بن غازي العتيبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة ،وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة ،ر�أى �أحد
الأع�ضاء �أنه من املنا�سب �أن تتالءم تو�صيات اللجنة مع الدليل الإر�شادي
للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية ،بحيث يكون ن�ص التو�صية« :تطبيق
برنامج الو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية ،والو�صول ال�شامل لو�سائط النقل
الربية لت�سهيل حركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان �سالمتهم».
و�أو�ضح ع�ضو �آخر �أن مفهوم النقل لل�سكك احلديدية هو ثقافة ،واقت�صاد،
ويدعم الن�شاط التجاري ،وي�شجع ال�سياحة ،ويخفف معاناة النا�س ،م�شري ًا
�إىل �أن ذلك غري وا�ضح يف ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ،كما �أن هناك بُعدً ا ا�سرتاتيج ًيا
�أمن ًيا من خالل نقل القوات ،و�أعمال الإغاثة وغري ذلك ،م�ضيف ًا يف ذات
ال�سياق �أنه �إذا مل ت�ستطع امل�ؤ�س�سة �أن تقوم بواجبها؛ فال بد من دعوة معايل
وزير النقل رئي�س جمل�س الإدارة للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت.
وانتقد �أحد الأع�ضاء خلو التقرير من م�ؤ�شرات قيا�س الأداء ،والتي من
�أهمها ر�ضا امل�ستخدمني من تقدمي اخلدمة ،م�ضيف ًا �أن هناك ق�صور يف
حتقيق ما هو م�ستهدف يف جداول نقل الركاب كما �أن هناك خلل يف و�ضع
الأهداف ،ولي�س هناك طموح يف حتقيق �أهداف �أعلى مما ُحقق يف ال�سنة
التي قبلها.
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المؤسسة بال طموح ..وأخذت وق ًتا
طوي ًلا في إنجاز مشروعاتها

ور�أى �آخر �أن امل�ؤ�س�سة �أخذت وقتًا طويلاً يف �إجناز امل�شروعات ،كما �أن
م�شروع قطار (الريا�ض  -الدمام) وبعد تنفيذه اليزال ي�سري ب�سرعة بطيئة
لدرجة عدم جذبه للركاب ،م�شري ًا �إىل �أن هناك خلل وتكلفة عالية يف ت�شغيل
هذا القطار.
والحظ الع�ضو �إن امل�ؤ�س�سة ذكرت يف تقريرها الإيرادات بينما مل تذكر
امل�صروفات للمقارنة بني اجلانبني ،الفت ًا النظر �إىل �أن هناك زيادة يف
الأرقام ،والبد من درا�سة جدوى لهذه امل�شروعات ،واال�ستفادة من احلاويات
الأقل من تكلفة نقل الركاب ،اً
بدل من ال�شاحنات يف طريق (الريا�ض –
الدمام) ال�سريع.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن تكلفة قطار دول جمل�س التعاون ,وهل هو قطار
كهربائي �أم بالديزل؟ وهل هو مربح للمملكة؟ وماهي خارطة هذا القطار؟
وكم �سيحمل من الركاب؟.
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والحظ ع�ضو �آخر �أن التقرير مل يذكر معايري جودة اخلدمة املقدمة،
حيث التوقعات كانت �أكرب من اخلدمة املقدمة ،وال توجد �أي م�ؤ�شرات �أو
درا�سات لر�ضى امل�سافرين ،م�ش ًريا �إىل جناح امل�ؤ�س�سة يف نقل احلاويات،
فيما �أخفقت يف نقل الركاب ،ور�أى �أهمية �أن تراجع امل�ؤ�س�سة خططها
وبياناتها ،و�أن تزود املجل�س ببيانات حقيقية ميكن من خاللها تقدمي الر�ؤى.
كما ر�أى �آخر منا�سبة توحيد مرجعية ال�سكك احلديدية لهذه الهيئة،
م�ضيف ًا �أن م�شروعات ال�سكك احلديدية تتوزع بني �أكرث من جهة ،بينما تدعو
احلاجة �إىل توحيد هذه اجلهود.
عوامل السالمة في مشروع قطار
الحرمين تحتاج إلى إعادة نظر

وزاد الع�ضو �أن عوامل ال�سالمة يف م�شروع قطار احلرمني حتتاج �إىل
�إعادة نظر ،وذلك فيما يخ�ص حجز امل�سار؛ حيث ُنفذ �سياج على جانبي
امل�شروع ،مقرتح ًا ا�ستبدال ال�سياج بحواجز ُخرا�سانية يو�ضع عليها ال�سياج،
بحيث يكون ارتفاع احلاجز (مرتًا واحدً ا) ح�سب موا�صفات وزارة النقل.
وذهب �أحد الأع ــ�ضاء �إىل ع ــدم التفـ ــا�ؤل بتطـ ــور ع ــمل امل�ؤ�س�س ــة العامة
عاما ،ومل
للخطوط احلديدية ,م�ش ًريا �إىل �أنها مل تقم بدورها خـ ــالل (ً )60
تخدم قطاع النقل الربي من خالل ال�سكك احلديدية كما هو م�أمول منها.

ولفت الع�ضو النظر �إىل ما ذكرتـ ــه جلن ــة الن ــقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات يف تقريرها ب�أن امل�ؤ�س�سة متتلك � اً
أ�سطول من �أحدث القطارات؛
وطالب اللجنة مبقارنة ذلك مع عدد القطارات يف م�صر ،وال�سودان،
وغريها.
و�أ�شار �إىل ت�أجيل تاريخ ت�سليم م�شروع قطار احلرمني ال�شريفني من عام
(2012م) �إىل عام (2015م) ومل ُي�س َّلم حتى الآن ،كما �أن امل�ؤ�س�سة مل ت�شر
يف تقريرها �إىل �أ�سباب الت�أجيل .كما مت متديد العقود دون تربير ذلك ،و مع
ذلك مل تنته بح�سب التعديل اجلديد.
وقال الع�ضو� :إن ما ت�ضمنه التقرير بخ�صو�ص املرحلة “الثانية” من
م�شروع �أعمال اخلط احلديدي؛ غري مفهوم ،ون�سبة الإجناز ال تتجاوز
( )%22خالل ثالث �سنوات� .أما م�شروع قطار دول جمل�س التعاون اخلليجي؛
فال يوجد تفا�صيل حمدثة عنه ،وقد �سمعنا �أن هذا امل�شروع ُم َّ
عطل.
ولفت الع�ضو يف مداخلته النظر �إىل التناق�ض يف مدة تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية خلطوط ال�سكك احلديدية ،فعلى الرغم من ح�صول اللجنة
املخت�صة على وعد من رئي�س امل�ؤ�س�سة ال�سابقة بتقدمي املدة للخطة �إىل
عام 2030م؛ �إ ّال �أننا جند يف هذا التقرير �إ�صرا ًرا على االنتظار �إىل عام
(2040م).
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الشورى يدعو
رعاية الشباب إلى مراجعة
أنظمتها ولوائحها

دعـــا جملـ�س ال�شـــورى الرئـــا�سـة العـــامـــة لرعايـــة ال�شــبـــاب
�إىل مراجعـــة �أنظمتـــها ولوائحـــها والعـــمل على تطـــويرها مبـــا
يواكب امل�ستجـــدات يف جمـــايل ال�شبـــاب والريا�ضـــة وتطلعـــات
القيـــادة واملجتمع ،و معـــاجلـــة التعـــرث يف تنفـــيـــذ م�شروعاتها
الإن�شائية وتطوير �أ�ساليـــب متابعـــة تنفيذ براجمها مبا يـــ�ؤدي
�إىل �إجنازها يف وقتها املحـــدد ،وت�ضمني تقريرها ال�سنوي القادم
خطتها التطويرية لكافة براجمها ون�شاطاتها.
جــــاء ذلك يف قرار �أ�صـــــدر جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل جل�سته

كما دعا املجل�س الرئا�سة �إىل العــمل على دعم اللجنة الأوملبية

العادية الثامنة والع�شرين ،التي عقدهــــــا يوم االثــــنني املوافــق

وحمايــة ا�ستقــاللها الفنــي واملــايل ،وتطوير نــظامها الأ�ســا�سي،

1437/6/19هـ ،برئا�سة معــايل رئي�س املجــل�س ال�شيــخ الدكتور

واالهتمام بالربامج والأن�شــطة الثقافيــة واالجتماعية املوجهة
لل�شباب والفتيات توازن ًا مع اهتمامها بالربامج الريا�ضية ،وزيادة

عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.

املخ�ص�صات املالية لهذه الربامج.
وطــالب املجلــ�س بتكــليف الرئا�ســة بالإ�شــراف عــلى الأنــدية
واملراكز الريا�ضية التجارية ،والعمل على تطويرها حتت الئحة
موحدة يتم العمل مبوجبها.
كما طــالب املجلــ�س يف قــراره الرئا�ســة وبالتعــاون مع وزارة
التعليم باالهتــمام بال�شباب غري ال�سعوديني املقيمني يف اململكة,
وبالذات طــالب املنــح الدرا�سيــة يف اجلــامعات ال�سعــودية لعــمل
برامج تربطهم بهذه البالد ليكونوا �سفراء 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�ســة بتوفيــر الدعــم املادي الكايف
للأندية الريا�ضية لذوي االحتياجات اخلا�صة لتمكينها من ت�أمني
امل�ستلزمــات املكانيــة والتجهيزيــة والب�شــرية الالزمــة ،وم�ساواة
العبي كرة القدم من ذوي االحتياجات اخلا�صة بزمالئهم العبي
كرة القدم من حيث املكاف�آت واجلوائز.
وكان جمل�س ال�شورى قد ا�ستــمع لوجــهة نظــر جلنــة ال�ش�ؤون
االجتــماعيــة والأ�ســرة وال�شــباب ،ب�شــ�أن ملحــوظات الأعــ�ضاء
و�آرائهم جتــاه التقــرير ال�سنوي للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
للعام املايل 1436/1435هـ ،التي تلــتها رئيــ�س اللجنة الدكتورة
حمدة العنزي حيث �أو�ضحت �أن ما �أ�شــار �إلــيه بعــ�ض الأع�ضاء
�أثــناء مناق�شــة التقــرير ب�شــ�أن حتويل الرئا�ســة �إىل وزارة �أو
هيئــة ،فاللجنة ترى �أن الهيــئة هي �أن�سب للرئا�سة من �أن تكون
وزارة لوجود جمل�س �إدارة يتكون من عدد من اجلهات احلكومية
واملخت�صــني� ،إ�ضافـــة �إىل مرونــة يف نظــامها الإداري واملــايل مما
ميكِّنــها مــن ا�ستقــطاب الكــفاءات املتخ�صــ�صة ،و�إقامــة املنا�شط

و�أ�ضافت :ومن ناحية �أخرى ف�إن من �إيجابيات حتويل الرئا�سة �إىل هيئة
الإيرادات املالية لهذا القطاع واملتمثلة يف حقوق بيع �شعار دوري املحرتفني،
وحقوق الدعاية والإعالن وغريها ،والتي تت�سم بارتفاع �إيراداتها وقابليتها
للزيادة عام ًا بعد عام ،ومما ال �شك فيه �أن ذلك يعود على قطاع ال�شباب
والريا�ضة بالتو�سع يف بناء املرافق الريا�ضية وال�شبابية.
وكذلك املرونة التي �سوف ي�ستفيد منها هذا القطاع ,يف حال حتوله
�إىل هيئة� ,أو م�ؤ�س�سة عامة ,واملتمثلة يف اال�ستقالل املايل والإداري ,ووجود
جمل�س �إدارة يتمتع ب�صالحيات وا�سعة يف اتخاذ القرار.
ومن �إيجابيات التحويل حت�سني الو�ضع الوظيفي للعاملني يف هذا اجلهاز
من خالل ا�ستحداث كادر وظيفي منا�سب لهم ,وح�صولهم على ت�أمني طبي
لهم ولعائالتهم ،وغري ذلك من املميزات التي يتمتع بها العاملون يف الهيئات
العامة.
وب�ش�أن املطالبة بالتو�سع يف فتح مكاتب الرئا�سة يف املحافظات قالت
الدكتور حمدة العنزي� :إن الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب �أفادت �أنه
يوجد لديها خطة مرحلية تعتمد على عدة معايري ،منها :الكثافة ال�سكانية
للمحافظة ،وامل�سافة بني النادي واملكتب الذي ُي�شرف عليه ،وعدد الأندية
يف املحافظة� ،إ�ضافة �إىل �أن التقنية �سهلت التوا�صل والإ�شراف املبا�شر على
منا�شط الرئا�سة وفروعها.

ال�شبابية والريا�ضية ب�سهولة وي�سر.
وفيما يتعلق باال�ستف�سار عن اجلدوى من حتويل الرئا�سة �إىل هيئة ،قالت
رئي�س اللجنة� :إن هذا التحويل يحدد �أهمية الدور الذي تقوم به الرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب ،حيث �إنها تتوىل رعاية قطاع مهم يهتم ب�أكرب و�أهم
�شريحة من �أبناء الوطن وهم فئة ال�شباب.

و�أو�ضحت الدكتورة العنزي �أن كث ًريا من الأنظمة والت�شريعات ت�ضمن
امل�ساواة بني الريا�ضيني من ذوي الإعاقات ,والأ�صحاء منهم ,لكن يبدو �أن
االختالف يف ميزانية احتادات الريا�ضة لذوي االحتياجات اخلا�صة عن
ميزانية احتاد الريا�ضات العادية هو مربط الفر�س يف هذا املو�ضوع.

د.حمدة العنزي :الهيئة أنسب للرئاسة
من أن تكون وزارة بال مرونة

كما �أن الرئا�سة تتوىل �إدارة قطاع الريا�ضة والذي تمُ ثل فئة ال�شباب فيه
الن�سبة العظمى� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا القطاع ي�شرف على جمموعة كبرية من
املرافق العامة من مدن ومالعب و�صاالت ريا�ضية وبيوت �شباب.
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الشورى يطالب
دارة الملك عبدالعزيز
باالنفتاح على الجهود
البحثية األهلية
د .أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

طالب جمل�س ال�شـــورى دارة امللك عبـــدالعزيز باالنـــفتاح على
اجلهود البحثية التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�ســ�سات الأهلـــية مـــن حيـــث
متويل م�شروعات علمية وبحثية م�شتـــركة حتــت �إ�شراف الدارة،
و�إبرام �شراكات مع جهات �أخرى مماثلة لها ،تتـــفق معها يف املهام،
والأهداف ،والر�ؤى.
رفع قيمة جائزة الملك
عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى
من مئة ألف ريال

كما طالب املجل�س يف قراره دارة امللك عبدالعزيز برفع قيمة
جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب �إىل مبلـــغ �أعلى للكـــتاب الفـــائز
ً
عـــو�ضا عن
تتنا�سب مع �أهمية ومكانــة من تنـــ�سب �إليه اجلـــائزة
مئة �ألف ريـال.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية التا�سعة والع�شرين التي عقدها يـــوم الثـــالثاء املوافــــق
1437/6/20هـ ،برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�أكد املجلـــ�س على قـــراره ال�ســـابـــق ونـ�صـه »:دعم دارة امللك
عبـدالعزيـــز باعتمـــاد املبالـــغ الالزمـــة التي متكنـــها من �إكـــمال
م�شروعاتها ،و�أن�شطتها يف املجاالت املختلفة».
وكـــان املجـــل�س قـــد ا�ســـتمع لوجهـــة نظـــر جلنـــة الثـــقافـــة
والإعـــالم وال�سياحة والأثـــــار جتـــاه ما �أبـــداه �أع�ضـــاء املجــل�س
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مـــن �أراء وملحـــوظات ومقرتحـــات �أثنـــاء مناق�شـــة تقـــريـــرها
وتو�صياتها يف جل�سة ما�ضية ,تالها رئي�س اللجنة الدكــتور �أحمد
الزيلعي الذي �أو�ضـــح �أن الدارة بـــذلت جهدهـــا يف �سبيل توفري
عدد من وظائف الرتجمـــة للغـــات خمتـــلفـــة ،وتـــم الإعـــالن
عنـــها ،ولكـــن للأ�ســف مل يكن هنـــاك متقـــدمون مب�ســـتوى تلك
الوظائف ،وبخا�صة يف اللغة العثمانيـــة ،وقد ن�ســـقت الدارة مع
وزارة اخلدمة املدنيـــة ،ومت تعيني ثالثة مرتجـــمني من اللغـــة
الإجنلـــيزية مع بدايـــة ميزانية عام 2015م.
وبني رئي�س اللجنة �أن الدارة مرك ٌز يتبعه عدد من املراكز ينها مركز
تاريخ مكة املكرمة ،ومركز درا�سات املدينة املنورة ،ومركز درا�سات البحر
الأحمر بجدة ،ومركز درا�سات اخلليج العربي باملنطقة ال�شرقية ،ومركز
درا�سات الطائف ،م�ضيف ًا �أن القادم �أكرث.

مداوالت القبة

و�أ�شار الدكتور الزيلعي �إىل �أن دارة امللك عبدالعــزيز قد ا�ست ــفادت كثري ًا
من االتفاقيات التي وقعتها مع ع ــدد من الأر�ش ــيفات واملـ ــراكز العلم ــية يف
خمتلف الدول ،مبي ًنا �أن العائد العلمي والبحثي يف تلك االتفاق ــيات يخـ ــتلف
ح�سب جتاوب اجلهة الأخ ــرى مـ ــع الـ ــدارة ،وقد نتج عن تـ ــلك االتفاقيات
العديد من الإ�صـ ــدارات املتنوعـ ــة ،وعـ ــقد الــندوات وامل ـ ـ�ؤمترات امل�شرتكة،
وت�صوير الوثائق ،والزيارات املتبادلة.
وقال الدكتور الزيلعي� :إن اللجنة ال تتفق مع مقرتح تقلي�ص امل�شروعات
البحثية ،بل تنادي بالتو�سع وزيادة تن�شـ ــيط حركة البحث العلمي يف بالدنا،
�سوا ًء يف الدارة �أو غريها ،م�ؤكد ًا �أن الـ ــدارة �سعـ ــت جاهدة يف �سبيل �إيجاد
وقف مايل لهـ ــذه املراكـ ــز ،وهي تديـ ــن بال�شكر واالمتـ ــنان ملجل�س ال�شورى
الذي دعمها بعدة قرارات �سابقة؛ �إ ّال �أنه مل يتحقق �شيء من ذلك ،وال زالت
حماوالت الدارة قائمة ،وم�ساعيها حثيثة بهذا اخل�صو�ص.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن مكتـبة الدارة بجميع حمتوياتها من كتب ،ومراجع،
ودوريات متاح ٌة للجميـ ــع على بوابـ ــة البحـ ــث اخلا�صـ ــة باملكتبة على ال�شبكة
الداخلية للدارة.

وميكن للمرتـ ــادات من الن�سـ ــاء عند زيارتهن ملركز الباحثات االطالع
على هذه املحتويات من خالل هذه البـ ــوابة التي تـ ــرتبط ارتـ ــباط ًا مبا�شر ًا
باملكتبة الرقمية ،فيمكن لهن القراءة والت�صوير من املكتـ ــبة مبا�ش ــرة ،حيث
يتم التعامل مع طلب الباحثات ب�شكل �سريع وحلظي؛ م ـ ـ�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق
�أن تخ�صي�ص �أيام حمددة للن�ساء لزيارة املكتبة غيـ ــر جمـ ــدٍ مع وجود مركز
الباحثات املتاح لهن طوال �أيام الأ�سبوع.
د.الزيلعي :تخصيص أيام
محددة للنساء غير مجدٍ مع
وجود مركز الباحثات

وختـ ــم رئيـ ــ�س اللجنة وجهة نظرها بالقول� :إن مركز امللك عبدالعزيز
التاريخـ ــي كـ ــتلة عمرانيـ ــة كبـ ــرى ،ت�ضـ ــم املتحـ ــف الوط ــني ،وهيئة الآثار،
والدارة ،و�سواها ،وقد خ�ص�صت الدارة قاعة متقـ ــدمة تعـ ــر�ض من خاللها
مناذج َمت َْح ِف َّية ،و ِقطع ًا متنوعة من م�أثورات امللك عبدالعزيز ،يـ ــزورها على
مدار العام وفود ر�سمية عديدة� ،إ�ضافـ ــة �إىل جمموعات كبرية من الطالب
والطالبات من خمتلف املدار�س.
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البيروقراطية تقيد
المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة!!!

ت�ساءل عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن �أ�سباب عدم توطني
التقنية يف جمال حتلية املياه.
وقالوا� :إن للمملكة �أربعني عا ًما يف جمال حتلية املياه� ,إال �أننا
مل نتجه �إىل ال�صناعة ومل نتجه �إىل الطاقة ال�شم�سية ,وطاقة
الرياح ,والطاقات املنتجة.
جاء ذلك خـــالل مناق�شة املجل�س يف جل�سته العادية اخلام�سة
والع�شرين التي عقــدها يوم االثـــنني املـــــوافق 1437/6/12هـ
برئا�سة معـــايل رئي�س املجــل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,تقريـــر جلنـــة امليــــاه والزراعــة والبيئة,
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�ســة العامـــة لتحليـــة امليـــاه املاحلة
للعام املايل 1436/1435هـ الـــذي تـــاله رئيـــ�س اللجـنة الدكتور
علي الطخي�س،
اقتراح بتحويل المؤسسة إلى
شركة مملوكة للدولة..

فقد طالب �أحد الأع ــ�ضاء بعـ ــد عر�ض تق ــرير اللجنة ,وتو�صياتها ب�ش�أن
املو�ضوع للمناق�شة ب�ضرورة النظر فيما ورد من املنـ ــدوبني ب�أهمية حتويل
امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة مملوكة للدولة بالكامـ ــل ,و�أهـ ــمية دخـ ــولها �إىل عامل
ال�صناعات ب�شكل جتاري وتنوع م�صادرها.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر� :إن حتلية املياه مكلـ ــفة ,ولوال دعـ ــم الدولـ ــة لها ملا
ا�ستطعنا ا�ستخدامها ,وبالرغم من �أن اململكة هي �أكـ ــرب دولـ ــة يف العامل يف
جمال حتلية املياه� ,إال �أن ترتيبها مت�أخر بالن�سبة للتكنلوجيا يف هذا املجال.
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مطالب ًا بتطوير حتليـ ــة امليـ ــاه ,مع تـ ــر�شيد للمـ ــياه اجلوفـ ــية التي تهد َر يف
بع�ض املزارع.
ولفت �آخر النظر �إىل التحديات التي تعوق �أو ت�ؤخر تنفيذ املرحلة احلالية
من برنامج التخ�صي�ص للم�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املتعلقة ب�إعادة هيكلة
امل�ؤ�س�سة وحتويلها �إىل �شركة قاب�ضة.
و�أفاد الع�ضو �أن اململكة رائـ ــدة يف �صناعة حتلية املياه املاحلة ,وتعترب
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلـ ــة من كـ ــربى الكيانات يف العامل املعنية
ب�إنتاج املياه املحالة من البحر ,وهي تُدار م ــن قبل �شباب �سعودي ,بيد �أنها
تواجه اليوم �صعوبات يف وجود نظـ ــامني تعمـ ــل بهما امل�ؤ�س�سـ ــة ,هما :نظام
الت�شغيل وال�صيانة ,ونظام اخلدمة املدنية ,مما �أدى �إىل �إ�ضـ ــعاف كفاءة
مواردها الب�شرية.
و�أ�شار �إىل �أن التقنية يف جمال الطـ ــاقة ال�شمـ ــ�سية �ستتطور يف امل�ستقبل
البعيد ,و�سنعتمد عليها ونوفر النفط اخلام لبيعـ ــه يف ال�سوق ,فنحن بحاجة
�إىل �إن�شاء حمطات متو�سطة و�صغـ ــرية على �ساحـ ــل البحر الأحـ ــمر لتحلـ ــية
املياه بالتعاون مع القطاع اخلا�ص� ,ستوفر فر�ص عمل للمواطنني.
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امل�ؤ�س�سة القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف هذه التقنية وت�صنيع قطع الغيار
ملحطات التحلية.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن �صناعة قطع الغيار وال�صيانة جمال وا�سع ,م�ش ًريا
�إىل �صدور قرار بهذا ال�ش�أن يف عام 1432هـ ,بتفعيل بادرة �صناعة قطع
الغيار وتقنيات حتلية املياه والكهرباء وال�صناعات املختلفة ,ملا له من �أهمية
للأمن املائي.
وزاد الع�ضو �إن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه تعاين من بريوقراطية �أنظمة
و�إجراءات حكومية ال تتـ ــالءم مع طبيـ ــعة �أعمالها ,ويحد من قدرتها على
�إبرام اتفـ ــاقيات وعـ ــقود جتـ ــارية وبناء مناخ ا�ستثماري ي�ؤدي �إىل �إيجاد
فر�ص ال�شراكة بينها وبني القطاع اخلا�ص ,مفـ ــيد ًا �أن احلل الذي اقرتحته
امل�ؤ�س�سة وفق ما جاء يف تقرير اللجنة هو حتويل امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة مملوكة
للدولة بالكامل.
و�أ�ضاف يف هذا ال�سياق� :أن هذا احلل يجنبنا يف هذه املرحلة التعقيدات
القانونية واملالية والإدارية لتحويل امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة قاب�ضة ،لكنه �سيم ِّكنها
من العمل على �أُ�س�س جتارية ,وهو ما حتتاج �إليه امل�ؤ�س�سة لتح�سني �أدائها
واحلفاظ على كوادرها الب�شرية ومتويل م�شروعاتها.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أهمية االعتماد على حتلية مياه البحر والرتكيز عليه؛
م�ضيف ًا �أن ا�ستنزاف املياه اجلوفية على الزراعة غري املر�ش َّدة �سيكون �سي ًئا يف
منهجا
امل�ستقبل على الدولة والأجيال القادمة ،ور�أى منا�سبة تبني امل�ؤ�س�سة ً
وا�ضحا ,بحيث نرى اململكة يف يوم من الأيام وقد تعززت ب�شبكة
وبرناجما
ً
ً
هائلة من املياه املحالة للمدن والقرى ,وبناء هيكل كامل ل�سقاية هذا ال�شعب
�سقاية تعتمد على معطيات التقنية احلديثة وبالذات الطاقة ال�شم�سية.

وبالن�سبة للأبحاث وتقنيات التحلية والتعاون على امل�ستوى الدويل يف هذا
املجال ,ت�ساءل ع�ضو �آخر عن �أ�سباب عدم �إ�شراك اجلامعات ال�سعودية يف
اتفاقيات التـ ــعاون ,مطال ًبا ب�أن يكون للجامعـ ــات ال�سعودية ومراكز البحوث
دور يف جهود البحث العلمي يف املجاالت ذات ال�صلة يف �أعمال امل�ؤ�س�سة.
مطالبة المؤسسة بأن تعدل أسعار
المياه حسب الجودة

و�أ�ضاف �آخر� :إن معانـ ــاة املواطنني يف املنطقة ال�شرقية من عدم و�صول
املياه املحالة �إليهم على الرغـ ــم من وجـ ــود حمطات التحلية بالقرب منهم،
كما �أنهم يدفعون التكلفـ ــة نف�سها ،مطـ ــالب ًا امل�ؤ�س�سـ ــة ب�أن تعدل �أ�سعار املياه
ح�سب اجلودة.
وطالب �أحد الأع�ضـ ــاء بتفعـ ــيل برامـج الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية
واال�ستهالكية البديلة ,م�ؤكد ًا �أنها �ستوفر على الدولة مئات املليارات.

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �شكوى امل�ؤ�س�سة من ت�سرب املوظفني على الرغم من
وجود �أكرث من ( )3300وظيفة �شاغرة ,وت�ساءل عن عدم توظيف امل�ؤ�س�سة
ال�شباب ال�سعودي امل�ؤهل يف هذه الوظائف.
وبخ�صو�ص توطني التقنية ر�أى العـ ــ�ضو �أنـ ــه من غيـ ــر املنـ ــا�سب �أن نرى
امل�ؤ�س�سة ال ت�صنع �سوى ( )%5من احتـ ــياجها لقط ــع الغيار ,مطالب ًا بت�شجيع
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أعضاء شورى ينتقدون
تدني القروض اإلنتاجية
في بنك التسليف
مقارنة باالجتماعية
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية التا�سعة والع�شرين
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/6/20هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،تقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ,ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار للعام املايل
1436/1435هـ ،الذي تلته رئي�س اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة� ،أ�شار �أحد
الأع�ضاء �إىل �أن البنك يقوم با�ستثمار الفوائ�ض النقدية يف �سوق الأ�سهم
املحلية ،وقال� :إن ذلك خارج نطاق �أعمال البنك الرئي�سة ،وي�شتت جهود
الإدارة التي يفرت�ض �أن تكون من�صبة على املهام الأ�سا�سية بالتو�سع يف
�إقرا�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن هناك م�شكلة لدى البنك يف حت�صيل القرو�ض
الإنتاجية ،وذلك بن�سبة ( ،)%29.9م�ؤم ًال النظر يف �سبب عدم الت�سديد؛
هل هو ب�سبب عدم جناح هذه امل�شروعات� ،أو �أ�سباب �أخرى تخ�ضع لنظام
البنك.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن امل�شروعات املتناهية ال�صغر والأ�سر املنتجة مت ّكن
�أفراد الأ�سرة من مزاولة العمل احلر من مكان �إقامتهم ،لإيجاد م�صدر دخل
لكافة �أفراد الأ�سرة� ،إال �أنه وللأ�سف ال�شديد ال يتجاوز احلد الأعلى لهذا
امل�سار خم�سني �ألف ريـال فقط.
و�أكد �أهمية النظر برفع احلد الأعلى للقر�ض املقدم مل�شروعات املتناهية
ال�صغر ،حيث و�صل عدد القرو�ض التي قدمها البنك للم�شروعات املتناهية
ال�صغر والأ�سر املنتجة (ً )1,000026
قر�ضا بقيمة ( )13,50000مليون
ريـال� ،أي مبعدل (� )13,000ألف ريـال.
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واقرتح ع�ضو �آخر �إعادة هيكلة القرو�ض ,بعد �أن �أ�صبح البنك يتبع لوزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ,بحيث تتم هيكلتها مبا ين�سجم مع التنمية االجتماعية
ورفع كفاءتها .ور�أى منا�سبة درا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية كيفية هيكلة
هذه القرو�ض لتكون �أكرث كفاءة و�إنتاجية خلدمة امل�ستفيدين واملحتاجني
�أكرث من غريهم ,و�أ ّال يتحول هذا البنك �إىل دعم املن�ش�آت ال�صغرية.
وعن الق�صور الذي ذكره البنك يف برنامج االدخار� ,أ�شار �أحد الأع�ضاء
�إىل �أثناء درا�سة اللجنة اخلا�صة التي �شكلت يف املجل�س لدرا�سة �إن�شاء بنك
االدخار؛ متت معرفة امل�س�ؤول الرئي�س يف عدم تن�شيط برنامج االدخار و
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وطالب الع�ضو م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالتعاون مع بنك الت�سليف
واالدخار .و�أن تقوم جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب � ً
أي�ضا
بالتوا�صل مع امل�س�ؤولني يف اللجنة اخلا�صة امل�شكلة لدرا�سة �إن�شاء بنك
لالدخار ,فذلك يحقق التوافق بني ما تو�صلت �إليه اللجنة اخلا�صة وما
يح�سن �أن ت�أخذ به اللجنة املخت�صة باملجل�س.
وب�ش�أن ما ورد من �أمور مالية يف التقرير �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أنها
جمرد بيانات خالية من املقارنات ،مطالب ًا الوزارة بالتقرير املايل كاملاً .
ولفت الع�ضو النظر �إىل تدين القرو�ض الإنتاجية مقارنة بالقرو�ض
االجتماعية؛ م�ؤكد ًا �أهمية ا�ستخدام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية املوارد املتاحة
يف هذا ال�صندوق ،لتكون براجمه داعمة ,ولتحويل الأ�سر امل�ستلمة للم�ساعدة
االجتماعية كي تكون منتجة.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إىل �أن بنك الت�سليف واالدخار �أن�ش�أ جمل�س
اجلهات الراعية يف ظل غياب جهاز م�ؤ�س�سي لرعاية املن�ش�آت ال�صغرية ,وقال:
�إن هذا جانب مهم طالب به جمل�س ال�شورى ,واتخذ قرارات ب�ش�أن التن�سيق
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للجهود املبعرثة .مت�سائ ًال عن املتوقع لهذا املجل�س يف ظل موافقة جمل�س
الوزراء يف 1437/1/13هـ ,على الرتتيبات والتنظيمات للهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ,وهي هيئة مت اقرتاحها و�إقرارها من قبل املجل�س.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن �إجمايل القرو�ض الإنتاجية منذ �إن�شاء البنك
حتى نهاية عام التقرير �أقل من ( )%25من القرو�ض االجتماعية لعام واحد
وهو عام التقرير ،مطالب ًا مبراجعة هذا الو�ضع لت�صحيحه مبا يتفق مع
�أهداف البنك يف نظامه اجلديد.
البنك بحاجة ماسة لمراجعة
استراتيجيته

وطالبه ب�إبراز �أن�شطته و�أهدافه يف كل مناطق اململكة .م�ؤكدً ا �أهمية �إن�شاء
�صندوق للبنك لإنقاذ امل�شاريع املتعرثة واملمولة من البنك.
اقتراح بإنشاء صندوق إلنقاذ المشاريع
المتعثرة الممولة من البنك

وبخ�صو�ص �إ�شكالية عدم تعاون اجلهات احلكومية يف حت�صيل م�ستحقات
البنك والبيانات املتعلقة بها وفق نظام البنك ونظام �إيرادات الدولة والتي
�صدر بها قرار للمجل�س يف عام 1426هـ ،ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن ذلك يعيق
عمليات منح القرو�ض االجتماعية �أو الإنتاجية ،مطالب ًا املجل�س بدرا�سة هذا
املو�ضوع وتقدمي احللول لإزالة هذا املعوق.

ولفت �آخر النظر �إىل �أن البنك بحاجة ما�سة ملراجعة �إ�سرتاتيجية العمل
لديه ،اً
بدل من التو�سع يف ن�شاط الإقرا�ض االجتماعي الذي يعزز النزعة
اال�ستهالكية لدى املواطنني مبا ي�ؤدي �إىل البحث عن مزيد من القرو�ض
�سوا ًء من البنك نف�سه� ,أو من البنوك التجارية.
ودعا الع�ضو الب ـ ــنك �إىل الإ�س ـ ــهام يف ن�شر ثق ـ ــافة االدخار والتوعية؛
والرتكيز على القرو�ض الإنتاجية لدعم املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة ،التي
ي�شكل انت�شارها ومنوها قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني مبا توفره من فر�ص
عمل تخفف الطلب على الوظيفة العامة� ،أو البحث عن معونات البطالة.

و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �إن الظروف االقت�صادية واملالية ل�شريحة كبرية
من املواطنني من ذوي الدخل املحدود الذين ي�شكلون الغالبية العظمى من
امل�ستفيدين من قرو�ض وت�سهيالت البنك؛ جتعل من عملية االدخار والتوفري
يف الفرتة احلالية ول�سنوات قادمة تر ًفا وحل ًما ال ميكن حتقيقه ،و�أم ًرا غري
واقعي ،الفت ًا النظر �إىل �أن املواطن ذو الدخل املحدود يلج�أ �إىل البنك
لالقرتا�ض لتلبية متطلباته ,واحتياجاته الأ�سا�سية له ولأ�سرته ,وال ميكن �أن
يكون لديه فائ�ض من املال ليدخره �أو يوفره.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �شغور ( )%31من وظائف البنك وعده �أمر
ملفت ،و�أ�ضاف :يف الوقت الذي ت�شري تقارير الأجهزة احلكومية �إىل معاناتها
من نق�ص الكوادر الب�شرية؛ تك�شف ذات التقارير عن وظائف �شاغرة يف هذه
الأجهزة .والحظ الع�ضو �أن ن�سبة ال�سداد من قرو�ض امل�شاريع الإنتاجية
متدنية جد ًا ،ومل يتم تقدمي تف�سري وا�ضح عن ذلك.

واقرتح الع�ضو درا�سة �إمكانية منح قرو�ض وت�سهيالت مالية ل�شريحة
كبرية من �شباب وفتيات الوطن الراغبني يف �إكمال درا�ساتهم اجلامعية �أو
العليا ,ومل تتح لهم فر�صة الدرا�سة يف اجلامعات احلكومية ب�سبب �شروط
القبول� ،أو حمدودية املقاعد� ،أو تعذر الدرا�سة يف اجلامعات الأهلية الرتفاع
ر�سومها الدرا�سية يف ظل توقف املنح الدرا�سية الداخلية.

التركيز على القروض اإلنتاجية يقضي
على ثقافة االستهالك

وطالب ع�ضو �آخر البنك بتكثيف اجلهود للتعريف برباجمه ,والو�صول
�إىل الأفراد وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة منها ملعرفة ما يقدمه البنك من خدمات،
ومنتج ــات ،وت�سه ـ ــيالت ،لكي تتحق ـ ــق �أه ـ ــداف البنك ،و�أهداف التنمية
االجتماعية.
وزاد الع�ضو �أن برنامج االدخار غري ملمو�س ،وغري معرو�ض لدى قطاع
كبري من املواطنني� ,إىل جانب غياب فهم الفرق بني امل�شروعات ال�صغرية
مق�صر من ناحية �إعالمية ،وتثقيفية،
واملتناهية يف ال�صغر ،م�ضيف ًا �أن البنك ِّ
ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

41

تغطية

رئيس مجلس الشورى يزور باكستان ويؤكد أن المملكة
تعيش فترة تحول تاريخية عنوانها العزم والمبادرة

تقرير – عادل احلربي

قام معايل رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بزيـــارة ر�سميـــة �إىل جمهـــورية
باك�ستان الإ�سالمية على ر�أ�س وفـــد �ضم عـــدد ًا من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى تلبية لدعوة ر�سمية تلقاها من معـــايل رئي�س اجلمعية
الوطنية (الربملان) �سردار �أياز �صـــادق وذلك خالل ،حيث �أجرى
معاليه خالل الزيارة مباحثات مع فخامـــة الرئيـــ�س الباك�ستاين
ال�سيد ممنون ح�سني ,ورئيـــ�س اجلمـــعية الوطنـــية الباك�ستانية،
ورئي�س الوزراء نواز �شريف.
واكت�سبت الزيارة �أهمـــية خا�صة لبـــيان مواقـــف اململكـــة يف
الق�ضايـــا العربيـــة والإ�سالميـــة ,وال �سيما بيـــان �أهداف عا�صفة
احلزم و�إعـــادة الأمـــل التي جـــاءت ا�ستجابـــة لنـــداء ال�شرعية
اليمنية ,حلماية ال�شعب اليمني ال�شقيـــق ,من �آلة القتل مللي�شيات
احلوثي ,وما حققته من نتائج �إيجابية و�سط دعم عربي ودويل،
كما جاءت الزيارة يف ظـــل جـــهود اململكـــة يف مكافحة الإرهاب
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سردار صادق  :موقف الجمعية من األحداث
في اليمن ال يعني تراجع الباكستان عن
وقوفها إلى جانب المملكة في شتى الظروف

�سالحا يف مواجهة �آفة
والدعـــوة لإن�شـــاء حتـــالف �إ�سالمي يكون
ً
الإرهاب وتن�سيق اجلهود الإ�سالمية يف هذا ال�صدد.
وتناولــت مباحث ـ ــات رئي�س جمل�س ال�ش ـ ــورى مع رئي�س اجلمعية الوطنية
الباك�ستاين �سب ـ ــل تع ـ ــزيز العالق ـ ــات الربملاني ـ ــة بني جمل ـ ــ�س ال�ش ـ ــورى
والربملان الباك�ست ـ ــاين ،و�سبل فتح �أف ـ ــاق جديدة للتعاون والتن�سيق الربملاين
الثنائي بني اجلانبني ،وتف ـ ــعيل دور جلن ـ ــتي ال�صداق ـ ــة يف املجل�سني ملا لهما
فاعل يف دفع �أوج ـ ــه التعاون البناء بني جمل�س ال�شورى واجلمعية
من دور ٍ
الوطنية الباك�ستانية.
و�ضم الوفد املراف ـ ــق ملعايل الرئي�س �أع ـ ــ�ضاء املجل ـ ــ�س مع ـ ــايل الدكتور
�سعد بن حممد احلريقي ،والدكتور عبداهلل بن حم ـ ــد احلربي والدكتور
فالح بن حممد ال�صغري.

تغطية

استقبال الرئيس

الرئيس ميمون حسين  :الشعب الباكستاني

الباكستاني

يكن احتراما كبيرًا لخادم الحرمين الشريفين

�أكـــد فخـــامة الرئيـــ�س ممنـــون ح�ســـني رئيـــ�س جمـــهوريـــة
باك�ستان الإ�سالمية املكانة اخلا�صة التي حتتلها اململكة العربية
ال�سعودية يف قلوب الباك�ستانيني ،م�ضيـــف ًا �أن ال�شـعب الباك�ستاين
يكن احرتا ًما كبري ًا خلادم احلـــرمني ال�شريفـــني امللـــك �سلمان بن
عبدالعزيز ويتطلع دائ ًما الزدهـــار العـــالقات بني بالده واململكة
العربية ال�سعودية.
و�أ�ش ــاد الرئي ــ�س مم ــنون ح�س ــني خ ــالل ا�ستقباله معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حمــمد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بالعالقات
الثنائية املتميزة بني البلدين ،م�شري ًا �إىل �أن التوافق بني الريا�ض و�إ�سالم
�أباد و�صل �إىل حد التطابق يف املواقف جتاه الكثري من الق�ضايا الدولية.
وثمن الرئي�س الباك�ستاين دعوة خ ــادم احل ــرمني ال�ش ــريفني للتح ــالف
الإ�سالمي يف مواجهة الإرهاب ،جمدد ًا الت�أكيد على وقــوف الباك�ستان مع
هذا التحالف ودعمها الكامل للجهود التي تقوم بها املمــلكة يف هذا املجال؛
من منطلق �إميان امل�س�ؤولني واملواطنني الباك�ستانيني ب�أن �أمن و�سيادة اململكة
من �أمن و�سيادة بالدهم.
و�أ�ضاف �إن بالده عدلت م�ؤخر ًا الكثري من الأنظمة ،وا�ستحدثت عددًا من
الت�شريعات التي ت�صب ل�صالح دعم اال�ستثمارات الأجنبية ،الفت ًا النظر �إىل
�أولوية امل�ستثمرين ال�سعوديني يف اال�ستفادة من هذه الت�سهيالت االقت�صادية
التي ت�ستهدف الرقي بالعالقات االقت�صادية بني البلدين مل�ستوى العالقات
ال�سيا�سية والع�سكرية املميزة.

من جهته �أعـ ــرب معايل رئيــ�س جمل�س ال�شورى عن تقديره للم�شاعر
ال�صادقة التي وجدها الوفد من امل�س�ؤولني واملواطنني الباك�ستانيني ،م�شري ًا
�إىل �أن لباك�ستان مكانة خا�صة لـ ــدى املواطــنني ال�سعوديني ,حيث يعي�ش يف
اململكة قرابة املليوين مواطن باك�ستاين يتمتعون بالأمن والأمان والرعاية
التي ي�ستحقونها ك�ضيوف �أعزاء.
وقال معاليه� :إن اململك ــة العربـ ــية ال�سعودي ــة بق ــيادة خ ــادم احلــرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظــه اهلل  -تعي�ش فرتة
حتول تاريخية عنوانها العزم واملبادرة ،م�ضيف ًا �أن خادم احلرمني ال�شريفني
مبوهبته يف الإدارة التي �صقلتها معا�صرته خلم�سة ملوك يقود اململكة نحو
�أفاق جديدة داخل ًيا وخارج ًيا.
ولفت ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ �إىل �أن اجلانب االقت�صادي
يف العالقات بني البلدين الزال يحتاج �إىل املزيد من الدعم لريتقي مل�ستوى
العالقات ال�سيا�سية والع�سكرية والثقافية ،م�ؤكد ًا ترحيب جمل�س ال�شورى
مبناق�شة هذا امللف مع اجلمعية الوطنية الباك�ستانية ,وا�ستقبال عدد من
رجال الأعمال الباك�ستانيني الطالعهم على الأنظمة الداعمة لال�ستثمار
الأجنبي يف اململكة واال�ستماع �إىل ما يواجهونه من معوقات وما يحتاجونه
من دعم خا�ص.
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استقبال رئيس الوزراء
الباكستاني
من جهة �أخرى ا�ستقبل دولة ال�سيد حممد نواز �شريف رئي�س
الــــوزراء بجمهوريـــة باك�ستــان الإ�سالميــة معــايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
بح�ضور �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين.
و�أ�شاد الرئي�س نواز �شريف يف بداية اال�ستق ــبال بالعالقـ ــات الثنائ ــية
املتميزة التي تربط بالده باململكة العربية ال�سعودية قيادة و�شعب ًا ،م�ؤكد ًا
�أن العالقات بني �إ�سالم اباد والريا�ض لديها خ�صو�صية تدفعها دائ ًما نحو
املزيد من التقارب.
وثمن اجله ــود التي يقودها خادم احلرم ــني ال�ش ــريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز للم ال�صف الإ�سالمي ,وحل امل�شكالت التي تعتــر�ض ال�سالم يف
املنطقة ،م�ؤكد ًا �أن م�شاركة بالده يف التحـ ــالف الإ�س ــالمي ملكافحة الإرهاب
ي�أتي من منطلق �إميان الباك�ستان ب�أه ــمية ال�شراكة الدولية يف مواجهة هذه
الآفة التي تتطلب �أعلى درجات التن�سيق ,وت�أكيد لثقة بالده يف قيادة اململكة
العربيــة ال�سعوديـ ــة وق ــدرتها على توحيد �صف الأمة الإ�سالمية يف مواجهة
دعوات التطرف والإرهاب.
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نواز شريف  :عالقاتنا مع الرياض لديها
خصوصية تدفعها دائمًا نحو المزيد
من التقارب

من جانبه ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى لدولة الرئي�س نواز �شريف
حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،م�ؤكد ًا �أن خ ــادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز حمله حتياته لقيادة الباك�ستان ال�شقيق و�شعبه.
وا�ستعر�ض معالي ــه العالقـ ــات التاريخ ـ ــية التي تربط اململكـ ــة العربي ـ ــة
ال�سعودية بجمهورية الباك�ستان ،م�شري ًا �إىل �أن اململكة قيادة و�شعب ًا حري�صة
على �أن توا�صل هذه العالقات التاريخية منوها لت�شمل املزيد من املجاالت
والفر�ص.
كما ا�ستعر�ض معاليه مواقف اململكة العربية ال�سعودية الداعمة للق�ضايا
العربية والإ�سالمية ال �سيما املوقـ ــف التاريخي الذي اتخذه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -ضد الفئة الباغية يف
اليمن ،و�إطالقه ـ حفظه اهلل ـ بدعم وم�شاركة عربية ودولية عمليات عا�صفة
احلزم التي جاءت ا�ستجابة لنداء ال�شرعية اليمنية وال�شعب اليمني ال�شقيق؛
الذي اغت�صبت م�ؤ�س�ساته ال�شرعية واختطف قراره من قبل جماعة احلوثي
والرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح؛ ل�صالح ح�سابات �إقليمية ال تراعي
ال�شعب اليمني و�أمنه وا�ستقراره.

تغطية

و�أ�ضاف معاليه �أن جهود اململكة العربية ال�سعودية يف �سبيل اال�ستقرار
الإقليمي والدويل تطورت �إىل الدعوة �إىل التحالف الإ�سالمي الذي جنح يف
جمع  40دولة �إ�سالمية حتت لواء واحد ملحاربة �آفة الإرهاب ،م�ؤكد ًا �أن قيادة
اململكة �أطلقت هذا التحالف من منطلق م�س�ؤوليتها جتاه الأمة الإ�سالمية
التي ت�شتكي ال�شتات الذي �أتاح ملنظمات ودول راعية للإرهاب �أن تتحدث
وتقتل وتفجر با�سم الإ�سالم.
ويف ختام اللقاء �أ�شاد اجلانبان بدور جلنتي ال�صداقة يف املجل�سني،

االجتماع برئيس الجمعية
الوطنية الباكستانية
�إىل ذلك عقد معــايل رئـــي�س جمـــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
اجتماعا م معايل رئي�س
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
ً
اجلمعية الوطنية (الربملان) الباك�ســـتاين �سردار �أياز �صادق ،يف
مقر اجلمعية الوطنية الباك�ستانية يف �إ�سالم �أباد ،بح�ضور �سفري
خادم احلرمــني ال�شريفــــني لدى جمهوريـــة باك�ســـتان الإ�سالمية
عبداهلل بن مرزوق الزهراين.
وجرى خالل االجتماع بحث العالقات الثنائية بني اململكة وباك�ستان,
وجممل الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتــمام امل�ش ــرتك بني البلدين� ،إ�ضافة
�إىل �سبل تعزيز التعـ ــاون الربملاين بني جم ــل�س ال�ش ــورى واجلمعية الوطنية
الباك�ستانية.

فاعل يف دفع �أوجه التعاون البناء بني
م�ؤكدين �أهمية تفعيلها ملا لها من دور ٍ
جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الباك�ستانية.
ح�ضر اللقائني معايل رئي�س اجلمعية الوطنية (الربملان) �سردار �أياز
�صادق ،وعدد من �أع�ضاء اجلمعية الوطنية الباك�ستانية ،كما ح�ضره �أع�ضاء
الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س ,و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين.

و�أكد معايل ال�سيد �سردار �أياز �صادق متانة العالقات التي جتمع اململكة
وجمهورية باك�ستان يف �شتى املجـ ــاالت ،من ــوه ًا يف ذات ال�ص ــدد بعالقات
التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الباك�ستانية.
كما �أكد �أهمي ــة تعزيز العالق ــات الثنائيـ ــة التي جتمع بني البلدين يف
خمتلف الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية والثقافية ،الفت ًا النظر
�إىل احلر�ص على تطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني ال�شقيقني
ب�شكل عام والعالقات الربملانية ب�شكل خا�ص.
و�أو�ضح �أن باك�ستان حكوم ــة و�شـ ــعب ًا تقف �إىل ج ــانب اململــكة يف �شتى
الظروف ،م�شري ًا �إىل �أن بع�ض املواقف ال�سيا�سية؛ خ�صو�ص ًا موقف اجلمعية
من الأحداث يف اليمن ال يعني ب�أي �صورة الرتاجع عن هذا املبد�أ ،معترب ًا يف
هذا الإطار �أن �أمن و�سيادة اململكة من �أمن و�سيادة باك�ستان.
و�أ�شار �سردار �أياز �صادق �أن م�شاركة باك�ستان يف التحالف الإ�سالمي
الذي دعت �إليه اململكة ,ومترين رعد ال�شمال ,وح�ضور رئي�س الوزراء وقائد
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اجلي�ش الباك�ستاين للتمرين جاء تع ــب ًريا عن م ــوقف �إ�س ــالم �أباد الداعم
للمملكة يف مواجهتها لآفة الإرهاب.
من جانبه �أكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
حر�ص جمل�س ال�شورى على تعزيز وتطوير العالقة املتميزة بني البلدين
عرب تكثيف الزيارات الربملانية املتبادلة ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة يف
املجل�سني مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية عمله وجلانه املتخ�ص�صة
وع�ضويته يف االحتادات الدولية والقارية ,والدور الذي يقوم به املجل�س يف
مناق�شة الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن .م�ضي ًفا �أن العالقات الربملانية
بني البلدين ال�شقيقني ت�ستحق �أن تن ــتقل �إىل مرح ــلة متقدمة من التقارب
والتعاون مبا يعك�س متيز العالقات بني اجلانبني.
وا�ستعر�ض معاليه عددًا من املواقف ال�سيا�سية للمملكة والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني البلدين ب�شكل عام ,وبني جمل�س ال�شورى واجلمعية
الوطنية الباك�ستانية ب�شكل خا�ص ،م�ؤكد ًا �أن جمل�س ال�شورى يهمه �أن يبقى
الربملان الباك�ستاين على �إطالع على مواق ــف اململك ـ ــة من جميع الق�ضايا
الإقليمية والإ�سالمية.
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و�أ�شار معاليه يف هذا اجل ــانب �إىل �أن اململــكة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -اتخذت موقف ًا
تاريخ ًيا من اليمن ا�ستجابة لنداء ال�شرعية اليمنية؛ حيث �أطلقت عمليات
عا�صفة احلزم مبوافقة �أممية وم�شارك ــة عربــية ودولية رد ًا على اغت�صاب
جماعة احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �صالح للم�ؤ�س�سات ال�شرعية يف اليمن,
واعتدائهم على ال�شعب اليمني ومقدراته ل�صالح ح�سابات �إقليمية ال م�صلحة
ال�ستقرار اليمن ومناءه فيها.
و�أ�ضاف معاليه� :إن اململـ ــكة ح�صدت العديد من النتائج الإيجابية من
هذا القرار التاريخي الذي �أ�ستعاد ال�شرعية من مغت�صبيها و�سلمها للممثل
ال�شرعي لل�شعب اليمني ال�شق ــيق ،مو�ض ــح ًا �أن موقف اجلمعية الوطنية
الباك�ستانية من هذه الق�ض ــية هو �أح ــد الأ�سب ــاب الرئي�سيــة لهذه الزيارة
الناجحة؛ التي �أجابت على الكثري من الأ�سئلة و�أو�ضحت املوقف ال�سعودي
التاريخي للأ�شقاء يف اجلمع ــية ،بالإ�ضاف ــة �إىل نتائجها الأخرى امل�ؤمل �أن
تعود على اجلانبني بالفائدة.

تغطية

من جهة �أخرى ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين ال�سيد ميان
ر�ضا رباين معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شــيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ووفد املجل�س املرافق ملعاليه.
وجرى خالل اال�ستقب ــال ا�ستع ــرا�ض العالق ــات املتمي ــزة بني البلدين
ال�شقيقني ،كما جـ ــرى بحــث �أوج ــه التع ــاون الربملاين بني مـجل�س ال�شورى

االجتماع مع وزير الخارجية
ا�ستقـــبل معـــايل وزير اخلارجيــة الباك�ســتاين �سرتــاج عزيز
معايل رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيـــخ والوفـــد املرافــــق ملعــــاليه وذلك يف مقر
وزارة اخلارجيــة الباك�ستانية ،حيث جرى ا�ستــــعرا�ض العالقات
الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،واملواقف امل�شرتكة جتاه عدد من
الق�ضايا والتطورات الدولية.
و�أ�شاد معايل وزير اخلارجية مب�ستوى التن�سيق ال�سيا�سي بني اململكة
وباك�ستان ،م�ؤكد ًا �أن �إ�سالم اباد على اتفاق تام مع الريا�ض حيال العديد من
الق�ضايا على ر�أ�سها احلرب على الإرهاب ،م�شيد ًا يف ذات ال�سياق بتجربة
اململكة يف مواجهة اجلماعات الإرهابية وجناحها يف املعاجلة الفكرية مع
عدد من معتنقي الفكر ال�ضال.
وا�ستعر�ض معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل االجتماع جتربة اململكة
يف مكافحة الإرهاب �أمن ًيا وفكر ًيا ،م�ش ًريا �إىل �أن اململكة وعرب دعوة خادم
احلرمني ال�شريفني املل ــك �سلم ــان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل-
للتح ــالف الإ�س ــالمي انتقـ ــلت �إىل مرحـ ـل ــة القيـ ــادة الـ ــدولية يف احلــرب
على الإرهاب.
وكان معايل رئي�س جم ــل�س ال�شـورى قـ ــد �أو�ضح يف ت�صريح �صحايف بهذه
املنا�سبة �أن هذه الزيارة ت�أتي يف �س ــياق ح ــر�ص اململك ــة العربية ال�سعودية

وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين ،و�سبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة ملا لها من
فاعل يف دفع �أوجه التعاون البناء بني املجل�سني.
دور ٍ
كما �سـ ــلم مع ــايل رئيــ�س جمل�س ال�شورى لل�سيد ميان ر�ضا رباين دعوة
ر�سمية لزيارة اململكة.

بقيادة خ ــادم احلرمي ــن ال�شريف ــني امللك �سـ ــلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل  -على تع ــزيز عالق ــاتها مع جم ـ ــهورية باك�ســتان الإ�سالميةوتنميتها وتطويرها مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
ونوه معاليه مب�ستوى العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية وما ت�شه ــده من تط ــور يف م ــختلف املج ــاالت
بف�ضل من اهلل ثم بدعم القيادتني يف البلدين ال�شقيقني ,م�شري ًا �إىل التعاون
الوثيق يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية والثقافية ,وتقارب
وجهات نظر البلدين جتاه الق�ضايا اال�سالمية والدولية الراهنة.
و�أ�ضاف معايل رئــي�س جم ــل�س ال�ش ـ ــورى �إن تبادل الزيارات بني جمل�س
ال�شورى والربملان الباك�س ــتاين �س ــواء على م ــ�ستوى الرئا�س ــة �أو على م�ستوى
جلان ال�صداقة تعك�س الرغبـ ــة يف دفع التع ــاون الربملاين بني اجل ــانبني
نحو �آفاق �أرحب مبا يعزز العالقـ ــات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،وزيادة
م�ستوى التعاون والتن�سيق بني اجلانبني على خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�شار معايل الدكتور �آل ال�شــيخ �إىل �أهم ــية دور الدبـ ــلوما�سية الربملانية
التي يقوم بها جمل�س ال�شورى بهدف تنمية وتطوير ع ــالقات اململكة مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،وبيان دور اململكة بقيادة خـ ــادم احل ــرمني ال�شــريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ,و�سمو ويل عه ــده الأمني ,و�سمو ويل ويل العهد
 حفظهم اهلل – يف خدمة ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية وجهودها يفمكافحة الإرهاب واحلفاظ على �أمن وا�ستقرار املنطقة مبا ي�سهم يف دعم
الأمن وال�سلم الدوليني،
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يفتتحه رئيس المجلس

مجلس الشورى ينظم ملتقى
“ اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية  :الخطر والمواجهة”

يفتتـح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبــراهيم �آل ال�شيــخ ملتــقى «الإرهــاب والتنــظيمات
الإرهــابيــة :اخلــطــر واملــواجهــة» ,الــذي ينظــمه املجــل�س يــوم
اخلميــ�س املوافــق � 5شعــبان 1437هـ املوافــق  12مايــو 2016م يف
مقر املجلــ�س بالريا�ض ،بح�ضور عدد من� أع�ضاء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطــني والأمــة يف دول مــجل�س التــعاون لدول اخلليج
العربية ,وعدد من اخلرباء والباحثني يف جمال مكافحة الإرهاب.
و�أو�ضح معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو  -يف ت�ص ــريح بهذه املنـ ــا�سب ــة � -أن
تنظيم جمل�س ال�شورى لهذا امللتقى ي�أتي يف نطاق جه ــود اململكــة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم ــان بن عبد العزيز �آل
�سعود  -يحفظه اهلل -ملواجهة الإرهاب والتــ�صدي له بكافة �صوره و�أ�شكاله,
م�ش ًريا �إىل �أن اهتمام اململ ــكة مبكافحـ ــة هذه الآف ــة اخلط ــرية على الفرد
واملجتمع ,وجهودها يف ه ــذا املج ــال على ال�صعيدي ــن الإقليمي والدويل قد
�أثمرت عن ت�شكيل حتــالف �إ�سالمــي ع�سكــري يتك ــون من  40دولة ملحاربة
الإرهاب بكل �أ�شكاله و�ألوانه.
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و�أفاد �أن جهود اململكة امتدت بعطاء �سخي من خالل م�ؤ�س�سات دولية
متخ�ص�صة وعلى ر�أ�سها مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ()UNCTC
الذي �أ�سهمت اململكة العربية ال�سعودية يف �إن�شائه ،ودعمته بـمبلغ ()110
ماليني دوالر �أمريكي .كما بادرت اململكة العربية ال�سعودية �إىل �إن�شاء املركز
الدويل ملكافحة الإرهاب النووي يف فيينا ودعمته مبلغ ع�شرة ماليني دوالر
�أمريكي.
و�أو�ضح الدكتور حممد �آل عمرو� أن “الإرهاب والتنظيمات الإرهابية:
اخلطر واملواجهة” ,الذي ينظمه املجل�س �سيتناول يف جل�سته الأوىل واقع
الإرهاب والتدابري الت�شريعية ملواجهته وير�أ�س اجلل�سة مندوب اململكة الدائم
لدى اليون�سكو الدكتور زياد بن عبد اهلل الدري�س.
ويتحدث يف هذه اجلل�سة الدكتور ذعار املحيا والدكتور �سلطان الطيار
والدكتور معن احلافظ واللواء الدكتور خالد اخلليوي واللواء الدكتور �سعد
ال�شهراين وع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العنزي ،ومقرر اجلل�سة ع�ضو
املجل�س الدكتور فاطمة القرين.
ويف اجلل�سة الثانية �سيتم طرح مو�ضوع ا�سرتاتيجيات املعاجلة للإرهاب
وير�أ�س اجلل�سة الدكتور عبد العزيز امللحم ،ويتحدث فيها الدكتور حمزة بن
�أحمد بيت املال،والدكتور عبدالرحمن الهدلق والدكتور عبد املنعم امل�شوح،

تغطية

وع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فايز ال�شهري ،ومقرر اجلل�سة ع�ضو جمل�س
ال�شورى الدكتور عبد العزيز احلرقان.
وتعر�ض اجلل�سة الأخرية جتارب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف حماربة الإرهاب وير�أ�س اجلل�سة مدير عام قناة الإخبارية الأ�ستاذ جا�سر
اجلا�سر ويتحدث فيها ممثل اململكة العربية ال�سعودية العميد مهند�س
ب�سام عطية �إ�ضافة �إىل ع�ضو من املجل�س الوطني االحتادي بدولة الإمارات
العربية املتحدة ,وع�ضو من جمل�س النواب مبملكة البحرين ,فيما �سيكون
مقرر اجلل�سة ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أمل ال�شامان.

ولفت معايل الدكتور حممد �آل عمرو النظر �إىل �أن امللتقى �سي�صدر يف
ختام �أعماله عدة تو�صيات ي�ؤمل منها دعم املبادرات الوطنية والإقليمية
التي من �ش�أنها تعزيز املنظومة الدولية ملكافحة الإرهاب يف خمتلف جوانبه.
معرب ًا عن �أمله ب�أن يكون هذا امللتقى �إحدى اخلطوات املتخذة يف جمال
مكافحة الإرهاب على ال�صعيد الفكري,والذي يت�ضمن يف �إحدى جوانبه
املجال الت�شريعي من خالل ما �سيتم تناوله من �أوراق عمل تت�ضمن جتارب
متميزة ملكافحة الإرهاب.
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د .عبداهلل آل الشيخ زار جامعة الملك عبدالعزيز وألقى
محاضرة عن الشورى وتطبيقها في المملكة

زار معايل رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ اليـــوم جامعة امللك عبدالعزيز يوم
الأحد  17رجب 1437هـ ،حيث التقى �أعـــ�ضاء هيئة التدري�س
وطالب اجلامعـة �ضمـــن برنامج النخبة الذي ي�شـــرف علــيه �سمو
الأمري الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد ،وح�ضور مدير اجلامعة
املكلف الدكتور عبدالرحمن بن عـــبيد اليوبي ووكالء اجلامعة,
وعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ,واملهتمني بالعمل ال�شوري ،وذلك
يف مركز امللك في�صل للم�ؤمترات.
وحتـ ــدث معاليـ ــه ،خالل املحا�ضرة التي �ألقـ ــاها عن �أهمية ال�شورى يف
ال�شريعة الإ�سالمية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية ,والتزام حكام
هذه البالد بالنهج الإ�سالمي منذ ت�أ�سي ــ�س الدول ــة ال�سعــودية وحتى يومنا
احلا�ضر حيث مل ينقطع العمل بال�شورى.
كما قدم معاليــه تعـ ــريف ًا مبجل ــ�س ال�شــورى واخت�صا�صاته و�صالحياته,
و�آلية عمله ,واختيار �أع�ضائ ــه ،م�شـري ًا �إىل �أن من مهام جمل�س ال�شورى نقل
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القرار من التنظيم الإداري �إىل التنظيم الت�شريعي ,ونقل ال�صورة الإيجابية
عن ال�شريعة الإ�سالمية .و�أ�ضاف �إن ال�شورى ال ميكن �أن تكون يف اجلوانب
التي فيها ن�ص �شرعي .و�إمنا يف الأمور العامة التي ال يوجد بها ن�ص ت�شريعي.
ويف ختام املحا�ض ــرة �أجاب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى على ت�سا�ؤالت
احل�ضور وا�ستف�ساراتهم حول ال�شورى يف الإ�سالم و�أعمال املجل�س ودوره يف
�صناعة القرار الوطني.

تغطية

وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة
يزور البرلمان األوروبي برئاسة األمين العام
لمجلس الشورى
اختتمت اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة برئا�سة معايل
الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو
زيارة ر�سمية �إىل الربملان الأوروبي يف بروك�سل خالل يومي 20
و 21رجب 1437هـ املوافق  27و� 28إبريل  ,2016بهدف تعزيز
التعاون واحلوار بني اجلانبني.
وقد اجتمع وفد اللجنة خالل الزيارة مبعايل رئي�س جلنة
العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية مي�شيل اليوت ماري وعدد
من نواب الربملان �أع�ضاء اللجنة ،بح�ضور رئي�سة بعثة جمل�س
التعاون اخلليجي يف بروك�سل ال�سفرية �أمل احلمد.
وقد �أكد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س وفد اللجنة
الربملانية اخلليجية امل�شرتكة الدكتور حممد بن عبداهلل �آل
عمرو �سعي املجال�س الربملانية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
�إىل تعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي على �أ�سا�س من الثقة
املتبادلة وامل�صالح امل�شرتكة مل�صلحة �شعوبنا وحتقيق اال�ستقرار
يف املنطقة.
د .آل عمرو :نسعى إلى تعزيز العالقات مع
البرلمان األوروبي على أساس من الثقة
المتبادلة والمصالح المشتركة

و�أ�شار �آل عمرو يف كلمة �ألقاها خالل االجتماع �إىل القانون ال�صادر
من قبل الربملان االوروبي يف عام  2011والذي يدعو �إىل حتقيق �شراكة
ا�سرتاتيجية مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ,وقال� :إننا نتطلع �إىل تن�شيط
هذه البنود واملبادىء املوجودة يف القانون مل�صلحة اجلانبني.
و�أ�ضاف :نحن كربملانيني نحتاج �إىل ممار�سة وتطبيق العدالة والقانون
واملو�ضوعية ,ون�سعى للح�صول على املعلومات بحيث نقوم باتخاذ قراراتنا
اعتمادًا على م�صادر برملانية يعتمد عليها ال �سيما �أننا نعي�ش يف زمن الثورة
املعلوماتية واالت�صاالت املفتوحة بحيث ي�سهل مترير الأكاذيب والإ�شاعات’.
عاما ,حيث واجه القتل
و�أو�ضح �أن ال�شعب الفل�سطيني عانى اكرث من ً 70
والنزوح والظلم واال�ضطهاد يف ظل ا�ستمرار �سلطات اال�ضطهاد اال�سرائيلي
يف �سيا�ساتها اال�ستيطانية االرهابية غري عابئة بالفل�سطينيني.

تقرير :في�صل ال�شدي

ودعا �إىل حل عادل للق�ضية الفل�سطينية وفقا ملبادرة ال�سالم العربية
وقرارات ال�شرعية الدولية و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على الأرا�ضي
املحتلة منذ عام .1967
و�أ�شار �إىل �أنه بالتوازي مع عمليات عا�صفة احلزم الع�سكرية التي جاءت
بطلب من ال�شرعية اليمنية املتمثلة يف الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،مت
�إطالق عملية �إعادة الأمل لإغاثة ال�شعب اليمني ،وتقدمي امل�ساعدات لهم
�سواء يف املناطق املحررة،
�أو املناطق التي حتا�صرها امللي�شيات ،حيث قدمت اململكة العربية
ال�سعودية عرب مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية م�ساعدات
غذائية وطبية جتاوزت تكلفتها حتى نهاية �شهر مار�س  2016ثالثمائة و�ستني
مليون دوالر� ،إىل جانب ما قدمته امل�ؤ�س�سات الر�سمية واملنظمات املدنية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي من م�ساعدات �ضخمة لأ�شقائنا يف اليمن.
و�أعرب عن تطلع دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل عودة الأمن
واال�ستقرار يف اليمن ال�شقيق ،من خالل احلوار ال�سيا�سي ،وتنفيذ ملي�شيات
احلوثي لقرار جمل�س الأمن الدويل رقم  ،2216وت�سليم ال�سالح وم�ؤ�س�سات
الدولة �إىل احلكومة ال�شرعية ،لينعم ال�شعب اليمني بالأمن وال�سالم.
ويف ال�ش�أن ال�سوري �أكد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي وفد
اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة �أن احلل يف �سوريا لن يكون �إال �سيا�س ًيا،
ووفق ًا ملقررات جنيف 1وقرار جمل�س الأمن  ،2254معرب ًا عن تطلع دول
جمل�س التعاون اخلليجي �إىل �أن ت�سفر اجلهود الدولية احلالية على �إرغام
النظام ال�سوري على القبول ب�إن�شاء هيئة انتقالية متار�س كل ال�صالحيات
الالزمة لإدارة البالد ،ال مكان فيها لب�شار الأ�سد.
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تغطية

دول مجلس التعاون
استضافت أكثر من
 5ماليين يمني وسوري

دول مجلس التعاون
تعمل على ترسيخ أمن
المنطقة واستقرارها

وعن م�شكلة الالجئني ال�سوريني واليمنيني نَّبي معايل الدكتور حممد �آل
عمرو �أن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ا�ست�ضافت نتيجة للأزمة
يف �سوريا واليمن �أكرث من ( )5ماليني مواطن ميني و�سوري ,ويعي�ش منهم
حاليا �أكرث من � 500ألف مت منحهم حق الإقامة والعمل والرعاية ال�صحية
والتعليم لأبنائهم  ،كما قدمت دول جمل�س التعاون اخلليجي م�ساعدات
غذائية وطبية لالجئني من �أ�شقائنا ال�سوريني يف البلدان الأخرى ,ولأ�شقائنا
اليمنيني يف بالدهم بلغت قيمتها �أكرث من مليار دوالر يف كال البلدين.

وعن التدخالت الإيرانية يف �ش�ؤون دول املنطقة والعامل العربي �أو�ضح
الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س الوفد الربملاين اخلليجي �أن دول جمل�س
التعاون تعمل على تر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف منطقة اخلليج العربي،
واحرتام �سيادة الدول وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية� ،إال �أن املنطقة
عانت منذ الثورة اخلمينية من تدخل النظام الإيراين يف ال�ش�ؤون الداخلية
لبع�ض دول املجل�س ،وبع�ض الدول العربية ،و�أن�ش�أت ملي�شيات �إرهابية مثل ما
ي�سمى بحزب اهلل يف لبنان واحلوثيني يف اليمن ،ودعمت بع�ض التنظيمات
واخلاليا الإرهابية يف عدد من دول اخلليج العربي و الدول العربية .هذا
ف�ضال عن احتاللها للجزر الإماراتية الثالث وتدخلها الع�سكري يف �سوريا
ودعمها للميلي�شيات احلوثية يف اليمن.
وقال « �إن الإرهاب الإيراين مل يقف عند هذا احلد بل طال البعثات
الدبلوما�سية املعتمدة لدى طهران ،ولعل ما حدث للبعثة الدبلوما�سية
للمملكة العربية ال�سعودية يف طهران ،وقن�صليتها يف م�شهد من اعتداء
�إرهابي م�ؤخر ًا خري دليل على ذلك».
وكانت رئي�س جلنة العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية مي�شيل اليوت
ماري قد ا�ستهلت االجتماع بكلمة �أعربت فيها عن �سعادتها با�ستحداث
وت�شكيل اللجنة الربملانية اخلليجية لتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي
،م�ؤكدة �أهمية ت�شكيل اللجنة يف هذا الوقت املهم نظر ًا ملا متر به دول جمل�س
التعاون اخلليجي واالحتاد الأوروبي من �ضغوط �أمنية واقت�صادية حتتم
�ضرورة تعميق العالقات ومد ج�سور التوا�صل وتبادل اخلربات بني الطرفني.

ودعا �إىل العمل على اتخاذ خطوات فعلية ملواجهة هذه الكارثة الإن�سانية
وعدم االكتفاء بعبارات املوا�ساة والتعبري عن القلق .م�ؤكد ًا على عدم ال�سماح
للخوف من خطر الهجمات الإرهابية وت�صاعد وترية اخلطابات العن�صرية
�أن تفقد دول العامل روح الت�ضامن مع الالجئني وتوفري �سبل احلماية و�إيجاد
�آليات دولية منا�سبة وفق ًا ملعايري حتمل امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني الدول.
ويف ملف الإرهاب ا�ستعر�ض الدكتور �آل عمرو اجلهود التي تبذلها دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب داخلي ًا وخارجي ًا
مقدم ًا التعازي لذوي ال�ضحايا الذين ق�ضوا يف العمليتني الإرهابيتني اللتني
وقعتا يف العا�صمة البلجيكية م�ؤخ ًرا.
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تغطية

ميشيل ماري :دول مجلس التعاون شريك
مهم على الصعيد السياسي واالقتصادي

و�شددت على الأهمية التي يوليها الربملان الأوروبي وخ�صو�ص ًا جلنة
العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية للعالقات مع دول اخلليج باعتبارها
�شريك ًا مهم ًا على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي .و�أ�ضافت «�آمل �أن نقطع
يف امل�ستقبل �أ�شواط ًا يف تعميق عالقات ال�صداقة التي تربطنا للو�صول �إىل
�أر�ض م�شرتكة فيما بيننا و�أمتنى �أن يحمل امل�ستقبل املزيد من االجتماعات
واللقاءات الثنائية بني الطرفني خ�صو�ص ًا �أننا نواجه نف�س التحديات وعلى
ر�أ�سها الإرهاب ،وحري ًا بنا و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية و�أخذ اخلطوات
الالزمة واال�ستباقية من �أجل الوقاية من خطر الإرهاب وتفاقم م�أ�ساته على
اجلانبني اخلليجي والأوروبي.« .
ورحبت رئي�سة بعثة جمل�س التعاون اخلليجي �إىل االحتاد الأوروبي �أمل
احلمد بالتطورات االيجابية للعالقات بني االحتاد الأوروبي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي بعد عقد العديد من االجتماعات الثنائية ,كا�شفة عن عقد
املزيد من االجتماعات بني اجلانبني يف امل�ستقبل القريب لتعزيز العالقات
االوروبية  -اخلليجية.
ودعا ع�ضو جمل�س الأمة الكويتي عبداهلل املعيوف يف كلمته �إىل تطبيق
القانون والعدالة كقاعدة لتعزيز الروابط بني اجلانبني.
وقال املعيوف “�إننا ن�شعر كم�سلمني ب�أن هناك ازداوجية يف املعايري
بالتعامل مع الق�ضية الفل�سطينية ويف تطبيق حقوق االن�سان».
وتطرق �إىل م�ساهمة وجهود دول جمل�س التعاون اخلليجي للتعامل مع
م�شكلة الالجئني م�ؤكدا �أن التعامل معهم يف الدول اخلليجية يقوم على
�أ�سا�س �أنهم �أخوة و�أخوات.
ودعت ع�ضو جمل�س ال�شوري ال�سعودي الأ�ستاذة هدى احللي�سي يف
كلمتها �إىل احرتام الثقافات والقيم الأخرى والهوية م�شددة على تطبيق
مبد�أ الت�سامح وعدم الت�شدد مع االختالفات يف االراء والقيم.
وقالت احللي�سي “ �إن القيم اال�سالمية هويتنا وال �أحد يريد �أن يفقد
هويته ونحن نريد �أن نعززها وننقلها �إىل الأجيال اجلديدة».
وخالل االجتماع جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا ذات
االهتمامامل�شرتكبني�أع�ضاءالوفداخلليجيو�أع�ضاءاللجنةمناجلانبالأوروبي.

االجتماع مع لجنة حقوق
اإلنسان في البرلمان
من جانب �آخر اجتمع وفد اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة برئا�سة
معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى خالل الزيارة مع رئي�س جلنة حقوق
الإن�سان يف الربملان الأوروبي الينا فلين�سيانو و�أع�ضاء اللجنة.

وا�ستعر�ض معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى خالل االجتماع جهود دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي يف جمال حقوق الإن�سان ,الفت ًا النظر يف
كلمة �ألقاها �أمام اللجنة �إىل �ضرورة الإ�سراع يف تكوين وتفعيل اللجنة الفنية
امل�شرتكة بني جمل�س التعاون اخلليجي واالحتاد الأوروبي يف جمال حقوق
الإن�سان ملا �سيكون لها من �أثر فعال يف اجلهود التي يبذلها الطرفان يف �صون
ورعاية حقوق الإن�سان.
وفد اللجنة يجتمع مع جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي
و�ضمن برنامج زيارة وفد اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة التقى
الوفد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي املار بروك.
وقد جرى خالل اللقاء نقا�ش حول تطور الأحداث يف املنطقة واجلهود
املبذولة لإعادة اال�ستقرار للمنطقة وموقف دول جمل�س التعاون اخلليجي
والربملان الأوروبي جتاه تلك الأحداث.
كما مت خالل االجتماع بحث تطوير وتعزيز العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان الأوروبي من خالل تفعيل جلان ال�صداقة الربملانية
وتبادل الزيارات بني اجلانبني.
وقد �ضم وفد اللجنة الربملانية اخلليجية امل�شرتكة ع�ضوي جمل�س
ال�شورى ال�سعودي الدكتور زهري احلارثي والأ�ستاذة هدى احللي�سي ,وع�ضوي
املجل�س الوطني الإحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة الأ�ستاذة عفراء
را�شد الب�سطي والدكتور حممد عبداهلل املحرزي ,وع�ضو جمل�س النواب
مبملكة البحرين النائب الأ�ستاذ عي�سى عبداجلبار الكوهجي والأمني العام
�أمني �سر اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية باملجل�س الأ�ستاذ /عبداهلل
خلف الدو�سري ،ومن جمل�س ال�شورى يف �سلطنة عمان الأ�ستاذ /توفيق
عبداحل�سني اللواتيا.
كما �ضم الوفد ع�ضو جمل�س ال�شورى بدولة قطر الأ�ستاذ حممد عبد اهلل
ال�سليطي وال�سكرتري العام للمجل�س فهد اخليارين ،وع�ضوي جمل�س الأمة
بدولة الكويت الأ�ستاذ� /أحمد �سليمان الق�ضيبي والأ�ستاذ /عبداهلل يو�سف
املعيوف والأمني العام ملجل�س الأمة الأ�ستاذ عالم علي الكندري.
ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

53

حوار

عضـــو الشـــورى أ.د .عــوض األســــمري 00

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

حوار – منصور العساف

در�س املراحل الأوىل من تعليمه يف القرى النائية ,وتنقل عرب
عدد من املدار�س مبراحل تعليمه االبتدائي؛ فاملرحلــة املتو�سطة
والثانويــة ،ومن « بلل�سمر » �إىل مدينــــة الريا�ض التي در�س فيها
املرحلة الثانويـــة ليلتـــحق بعدهـــا بجامعـــة امللك �سعود ويختار
مهند�سا ف�أ�ستا ًذا م�ساعدً ا �إىل
كلية الهند�سة التي �أهلته لي�صبح
ً
�أن حقق درجة «بروف�سور» يف درا�ساتـــه العليا يف والية «�أوهايو»
بالواليات املتحدة الأمريكيـــة ,ليعـــود �إىل بالده �أ�ستا ًذا جامع ًيا
ريا يف جماله وتخ�ص�صــــه ,قبل �أن ي�صـــبح ع�ض ًوا فاعلاً يف
وخب ً
جمل�س ال�شورى يف دورته ال�ساد�سة ونائ ًبا لرئيـــ�س جلـــنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات باملجل�س.
الأ�ستـــاذ الدكـــتور عـــو�ض بن خـزمي الأ�سمري حتدث يف حوار
مع جملة « ال�شـــورى » عن بداياته الدرا�سية وحياته الأكادميية
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والعملية ,وكيفية تعيينه مبجـل�س ال�شــورى ،الذي ي�أمل مع بقية
زمالئه �أع�ضاء جملـــ�س ال�شـــورى �أن يحـــققوا تطــــلعات القــيادة
الر�شيدة ,وتطلعات املواطن ,ف�إىل تفا�صيل احلوار.....
س -1الوالدة والطفولة متى وأين كانت؟

 الوالدة كانت عام 1378هـ يف مركز حوراء يف لل�سمر الذي يقع �شمالمدينة �أبها ,ويبعد عنها ما يقارب ( 120كم ) ولدت يتيم الأب ،حيث تويف
والدي  -رحمه اهلل  -قبل والدتي بثالثة �أ�شهر ،ون�ش�أت مع والدتي يف قرية
«�آل ال�صدر» يف كنف العم الفا�ضل م�سفر بن علي الغامن ,ودر�ست االبتدائية
يف مدر�سة «مروان بن احلكم» االبتدائية يف قرية «�آل بن �شثة» ،والتي تبعد
حوايل �سبعة كيلومرتات عن مقر �إقامتي ،وكنت �أذهب �إىل املدر�سة م�ش ًيا
على الأقدام ,نقطع حوايل  14كيلومرتًا يوم ًيا ذها ًبا و�إيا ًبا ،وغال ًبا ما يكون
هناك �أمطار غزيرة وبرد قار�س.

حوار

كذلك كان العم ح�سن  -رحمه اهلل  -يهتم كث ًريا يف زراعة احلقول
والتجارة ،ومبا �أن مزارع اجلد «علي»  -تغمده اهلل بوا�سع رحمته  -تعد من
�أكرب الأمالك والقطع الزراعية يف منطقة بلل�سمر.

صورة ضيفنا عندما كان في الصف الثاني ابتدائي.
تم اعادة اخراجها باأللوان الحقًا
س – 2ما الذي تذكره عن البدايات األولى في المرحلة
الدراسية؟

�أيام جميلة فعندما بلغت الثانية ع�شرة من العمر ،انتقلت �إىل بيت جدّي
ال�شيخ علي بن عبداهلل �آل �سرور بن مارد (يف قرية عطف بن قر�ضان)
بوادي خر�ص التابع ملركز حوراء (حالي ًا) ،وع�شت يف كنف العم ال�شيخ
ح�سن بن علي �آل �سرور بن مارد ،وقد �شكلت هذه الفرتة منعط ًفا جديدً ا
يف حياتي� .إذ �أنها ُت َعد من �أ�صعب مراحل العمر و�أكرثها فائدة ,وذلك لعدة
�أ�سباب منها :ابتعادي عن والدتي ،فقد فقدت حنانها واهتمامها وتوجيهاتها
ون�صائحها وت�شجيعها.

فقد �أُرهقت �أثناء �إجازات ال�صيف� ،إذ �أن بداية الإجازة ح�صاد مزارع
الرب وال�شعري ،ونهايتها ح�صاد الذرة والتي نق�ضي �أكرث من � 14ساعة  -من
بعد �صالة الفجر �إىل بعد �صالة املغرب -وقو ًفا يف ال�شم�س احلارقة نحر�س
حم�صول الذرة من الطيور ،ولك �أن تتخيل �آخر النهار عندما ي�أتي الأهل
ويتفقدون عذوق الذرة ،ف�إن تبني لهم ب�أن الطيور �أكلت منها ،فقد تنام بدون
طعام تلك الليلة.
اليتم والغربة لم يمنعاني من
مواصلة تعليمي

كانت هذه املحا�صيل يف تلك املدة (قبل عام 1393هـ) ،ذات جدوى
اقت�صادية عالية� ،إذ �أنها تكاد �أن تكون املواد الأ�سا�سية للغذاء والتجارة....
كان معظم �أفراد الريف يف حينه ي�ستخدمون حم�صول «الرب» يف التعامالت
التجارية ل�شراء املنتوجات الأخرى .مثل النب والتمر وال�سكر والهيل وغريها.
بل كانت الأ�سعار  -يف حينه  -مقيدة بقيمة �صاع الرب ،فقد تزيد القيمة وقد
تقل مثل �سعر برميل النفط يف ال�سوق العاملية حالي ًا.

�أما التحدي الثاين فهو كرثة ال�ضيوف والزوار يف بيت اجلد ،وهذا يجعلنا
�أمام حتد لإر�ضاء ال�ضيف وخدمته؛ لأن منزل اجلد «علي» بيت م�شيخة
ويق�صده الكثري من �أطراف بلل�سمر ومن بي�شة وغريها ,كي ي�سوقوا ما لديهم
من متور �أو �أغنام �أو حبوب ل�سوق االثنني املجاور فقد كان منزلنا عام ًرا
بال�ضيوف ليلة الأحد واالثنني يف تلك املدة .ولكن تلك احلقبة الزمنية من
حياتي �أزكت يف نف�سي �سرية والدي وجدي -يرحمهما اهلل -العطرة؛ روح
الت�سامح واملحبة وفجرت فيها ينابيع العزة والفخر.

ي�ضاف �إىل ما �سبق ب�أن تلك الفرتة كانت من �أ�صعب الأيام التي ع�شتها
يف حياتي ،حيث �أنني انتقلت �إىل مركز االثنني لدرا�سة املرحلة املتو�سطة يف
«متو�سطة بلل�سمر» ،والتي تبعد حوايل  20كيلومرتًا ,مما ا�ضطر عمي ال�شيخ
ح�سن (رحمة اهلل عليه) �إىل ا�ستئجار �سكن يل مبركز االثنني ،وكان الإيجار
مبعدّل  30اً
ريال يف ال�شهر .ع�شت يف تلك الفرتة �أعز ًبا ملدة � 3سنوات ،معتمد ًا
 -بعد اهلل -على نف�سي يف غ�سل مالب�سي ،وطهي طعامي ،ومذاكرة درو�سي.

هذه الصورة التقطت للدكتور عوض عندما كان في
المرحلة المتوسطة ،بمتوسطة بللسمر مركز االثنين.

كان معي بع�ض الأ�صدقاء العزاب ,وقد ق�ضيت معهم �أمتع الأوقات،
واعتمدنا على �أنف�سنا اعتمادًا كل ًيا ,وكان يوم االثنني هو يوم البيع وال�شراء،
ويعرف (ب�سوق االثنني) ،حيث ي�أتي املت�سوقون من املناطق املجاورة للبيع
وال�شراء يف هذا اليوم من الأ�سبوع (االثنني) ،وكانت املدر�سة املتو�سطة و�سط
ال�سوق ،وكان بع�ض املت�سوقني ي�أتون باملوا�شي والدواب ويقيدونها قري ًبا من
املدر�سة ،ولكنها يف الوقت نف�سه ،كانت من �أ�سعد الأيام .ففي هذا اليوم
ي�أتي �أولياء الأمور لالطمئنان علينا وق�ضاء حوائجنا ،ون�ستقي منهم �أخبار
اجلماعة والديرة .كانت غربة رغم قرب امل�سافة ،وذلك لعدم وجود و�سائل
النقل احلديثة ،وعدم وجود ات�صاالت.
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ومن بني الق�ص�ص التي �أتذكرها له عندما كنت يف ال�صف الثاين
ابتدائي ،طلب منا حفظ �سورة امللك وت�سميعها يف الف�صل ،ووعدنا ب�أن يكافئ
من يحفظها ،كنت �أول تلميذ �س ّمعها  -حفظ ًا  -يف الف�صل؛ وكانت املكاف�أة
�أربعة قرو�ش ،وعندما ا�ستلمت املكاف�أة الثمينة غمرين الفرح واحلزن يف �آنٍ
واحد؛ الفرح كونها �أول نقود �أملكها يف حياتي ،و�أما احلزن فكان يف كيفية
احلافظ عليها وفيما �س�أ�ستخدمها ,حيث ال يوجد دكاكني وال �أ�سواق قريبة.
ف�سوق (مركز االثنني) يبعد حوايل  20كيلومرتًا ،وحينها ال يوجد �إال
مركبتان �إحداهما يقودها العم م�سفر بن غامن والأخرى علي بن مذكر,
وكالهما يخدمان فيما بني بلل�سمر وجدة والريا�ض رغم �صعوبة الطرق .فقد
يق�ضون �أكرث من �شهر يف امل�شوار الواحد.

مشرف رسالة الدكتوراه البرفيسور كواترا رئيس الدراسات
العليا ومركز أبحاث االتصاالت المدعوم من وكالة ناسا

كنت الوحيد الذي يوجد لديه مذياع  -يف حينه ،-واذكر �أننا كنا نتابع عرب
املذياع بطولة ك�أ�س اخلليج لكرة القدم .فكنا يف فرتة الع�صر نتجمع ل�سماع
الهم والذهول من نتيجـة مباراة ال�سعودية والكويت،
املباراة ،ولكن �صابنا ّ
فقد تفوق علينا املنتخب الكويتي ,وتال�شت حظـوظنا يف احل�صول على ك�أ�س
البطولة ,لكن مبجملها كانت بداية الت�شجـيع والتعـ ــاطف مع املنتخب.

تنقلت بين القرى والمدن وال أنسى
هذه الذكريات

س – 3أساتذة ومعلمون ما يزالون في ذاكرة الدكتور
عوض األسمري؟

 هناك عدد من الأ�ساتذة واملعلمني كان لهم ب�صمات �إيجابية يف حياتي,و�آخرون كانوا على النقي�ض ،ولكن الزمن الذي ع�شت فيه كانت القاعدة
املعروفة واملتداولة لدى الأهايل واملدر�سة �أن (اللحم لكم والعظم لنا),
مبعنى �آخر اللحم للمدر�سة والعظم للبيت .مدير مدر�سة مروان بن احلكم
االبتدائية الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد احلديدي الأ�سمري �أكن له بالغ احلب
والتقدير واالحرتام.
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كذلك معظم �أ�ساتذة الريا�ضيات يف املرحة االبتدائية كالأ�ستاذ حممد
�أبو دية ,حممد امل�صري يف ثانوية اليمامة بالريا�ض كانا من �أعظم و�أف�ضل
املعلمني يف حياتي؛ كذلك �أ�ستاذ اللغة الإجنليزية الربيطاين يف ثانوية
اليمامة ،حيث در�ست املرحلتني – �أوىل وثاين ثانوي -يف الريا�ض ،كان
حري�صا على �أداء الواجب يف الوقت املحدد ،وعدم التحدث باللغة العربية
ً
�أثناء ح�صته؛ بل يجربنا على احلديث باللغة الإجنليزية.
�أما من لهم �أثر �سلبي مع عدم ذكر �أ�سمائهم ،فكان هناك �أ�ستاذ يف
املرحلة االبتدائية كان ال�سبب يف هروب الكثري من الطالب من املدر�سة،
وكنت من �ضمن من تعر�ض لأذاه ،رغم �أنني كنت طال ًبا متميزً ا يف الف�صل.
لكنه �ضربني– عمدً ا -بالع�صا يف ر�أ�سي عندما �أجبت على �س�ؤال طرحه
بدون �إذنه وب�سرعة كي �ألفت نظره ب�أين تلميذ جمتهد؛ ولكن فج�أة انهمر
الدم بغزارة على وجهي ،ومل �أجد من يوا�سيني �إال والدتي ،وزوجها العم
الغايل م�سفر ،حيث �أعادين �إىل املدر�سة رغم هروبي منها وكرهي ال�شديد
لها بعد هذه احلادثة ،كما �أن الف�ضل يعود هلل �سبحانه وتعاىل �أو ًال و�أخري ًا ثم
لوالدتي يف تربيتي.
س – 4أصدقاء ورفقـــاء مراحـــل التعليـــم األولى ،أين
موقعهم من يومياتك؟

 �أ�صدقاء املرحلة االبتدائية واملتو�سطة هم من �أحب الأ�صدقاء و�أقربهم�إىل النف�س ,وال نزال نتقابل ونتذكر ذكريات الطفولة ,منهم من انقطع عني
�أكرث من � 25سنه ،ولكن بف�ضل اهلل �سبحانه ثم و�سائل التوا�صل االجتماعي،
�أ�صبحنا نتوا�صل مع بع�ضنا البع�ض ب�شكل �شبه يومي ،ومنهم على �سبيل

حوار

املثال :الأ�ستاذ عبداهلل فايز عاطف مدير م�ست�شفى بلل�سمر (�ساب ًقا),
واملعلم الفا�ضل نا�صر بن حممد بن عبدالعزيز الأ�سمري ,واللواء �شداد
بن نا�صر بن حيله (طريان احلر�س الوطني) ،والعميد �صيديل الدكتور
عبدالعزيز بن عبداهلل اخلنني ،زميل املتو�سطة والثانوية ،وف�ضيلة ال�شيخ
عازب �آل م�سبل ع�ضو جمل�س ال�شورى احلايل ,كان زميلاً يل يف �إحدى
مراحل املتو�سطة ،والأخ احلبيب اللواء �أحمد بن علي بن م�صعفق م�ساعد
مدير الأمن العام زميل املرحلة املتو�سطة .ومن زمالء الثانوية معايل الوزير
الأخ الدكتور �سعود بن �سعيد املتحمي ومعايل الأخ الغايل الدكتور حممد بن
علي �آل هيازع ع�ضو جمل�س ال�شورى.
س –5اهتماماتك في مرحلة الشباب.

بف�ضل من اهلل ثم بف�ضل رعاية حكومتنا الر�شيدة التي �شملت الكبري
ٍ
وال�صغري والقا�صي والداين ،فقد ع�شنا يف قرانا النائية يف �أمن وعي�ش
رغيد ,وتوفرت لنا �سبل العي�ش الكرمي ,وقد �أ�صبحت جميع الطلبات يف
متناول �أيدينا ،وعليه فقد كان اهتمام مرحلة ال�شباب هو نهل العلم والرتكيز
على الدرا�سة واملحافظة على ما بناه الآباء والأجداد من ما�ضي تليد يجعلني
حتت �ضغط نف�سي كي �أحافظ على �سمعتهم الطيبة ومكانتهم االجتماعية,
فقد ق�ضيت معظم وقتي يف الدرا�سة وحت�صيل العلم الالئق داخل اململكة
وخارجها ،رغب ًة يف الإ�سهام وامل�شاركة يف خدمة مملكتنا احلبيبة ,وبف�ضل
من اهلل ثم بف�ضل الدعم ال�سخي للتعليم من حكومة هذه البالد الر�شيدة،
وح�صلت على �شهادة الدكتوراه يف �أدق التخ�ص�صات العلمية ،و�أنا ابن القرية
النائية يف �سفوح جبال ع�سري ،فال نقول �إال احلمد هلل �أو ًال و�أخري ًا ،ثم جزا
اهلل حكام هذه البالد عنا خري اجلزاء.

معمل االتصاالت بجانب أحد األقمار االصطناعية
المستخدمة إلرسال الصور الرقمية المضغوطة

س -6أصدقـــاء المرحلـــة الجامعيــــة ،هـــل مـــا زلت
على تواصل معهم ،وما الــذي تـــذكره مــن األحداث
االجتماعية التي واكبت تلك الفترة؟

 املرحلة اجلامعية كانت يف كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود يفالريا�ض ،وات�سمت تلك املرحلة ب�صعوبة الدرا�سة ,لكنها علمتني االعتماد
على النف�س ،وكانت الدرا�سة تبد�أ من ال�ساعة الثامنة �إىل ال�ساعة اخلام�سة
ع�ص ًرا ،حيث �أن عدد ال�ساعات بالف�صل الدرا�سي ع�شرين �ساعة ,وكنا
ندر�س بنظام ال�ساعات ,وكان عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج خالل خم�س
�سنوات  -يف حينها � 200 -ساعة ،والدرا�سة باللغة الإجنليزية مع �صعوبة
املواد� ،إىل جانب البعد عن الأهل ،والأ�صدقاء ،والأقارب .كنا نق�ضي معظم
الوقت يف ال�سكن اجلامعي.
خلق هذا اجلو �أ�صدقاء و�أحبة من داخل اململكة وخارجها ،حيث كان
يدر�س معنا طالب من اليمن وفل�سطني و�سوريا والأردن ومن دول اخلليج
العربي ،وكذلك من الهند وباك�ستان .وهذا اجلو اجلامعي �أك�سبنا عددًا من
التجارب اجلديدة التي كنا جنهلها ,كما �أن �أع�ضاء هيئه التدري�س يف حينها
كانوا من �أعظم علماء امل�سلمني.
فعلى �سبيل املثال :الربوفي�سور �أ�سر زكي  -رحمه اهلل  -وهو من العلماء
الأفذاذ يف جمال االت�صاالت على م�ستوى العامل ،واملرحوم الدكتور عبد رب
النبي من العلماء امل�شهورين يف الريا�ضيات ،والربف�سور -املرحوم ب�إذن اهلل
 نبيل �صالح �أ�ستاذ االت�صاالت امل�شرف على م�شروع التخرج ،والربوفي�سورحممد عبيد �أطال اهلل عمره قمة يف الأدب وهامة علمية ومثل يحتذى به يف
اجلهد والإخال�ص يف العمل ,والربوفي�سور الغايل د .حممد احليدر عميد
كلية الهند�سة وهو من �ساعدين يف اختيار اجلامعة �أثناء البعثة خارج اململكة,
حيث ح�صلت على قبول عدد من اجلامعات .ف�أ�شكره على اختيار جامعة
والية �أوهايو ،مبدينة كولومب�س .فقد كان اختيا ًرا موف ًقا وهلل احلمد � اًأول.
مرحلة البكالوريو�س كانت منعط ًفا حقيق ًيا يف حياتي؛ كانت يف بداية
�أحداث �إيران ،واقتحام جماعة م�سلحة للحرم املكي ال�شريف ,كما وافقت
بداية احلرب يف �أفغان�ستان ،وكذلك احلرب العراقية الإيرانية ,فقد �سببت
لنا هذه الأحداث القلق وت�شتت وت�ضارب الأفكار ,وخ�صو�ص ًا �أنه كان معنا
طالب من دول اخلليج العربي ذوو اهتمامات �سيا�سية و�أفكار تختلف عما
اعتدنا عليه من براءة الريف و�صفاء العقل وال�سريرة ,وكنا ال نعرف – �أبد ًا-
االنتماءات احلزبية والطائفية وغريها من املذاهب املختلفة.
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فلم تعد الأيام كما كانت .حيث �أن �أيام الدرا�سة الأوىل مل يكن لدينا
�إال هم الدرا�سة فقط  ،ويف نهاية الأ�سبوع يكون لدينا اجتماع يغمره احلب
والت�ألف يف امل�سجد جلميع امل�سلمني ،ولكن بعد �أحداث اخلليج انق�سمنا �إىل
م�ؤيد ومعار�ض ،وكان هذا له �أثر �سلبي على الطالب امل�سلمني يف اجلامعة.
س - 7الدراســـة الجامعيـــة وتخصــــصات الـدراسات
العليا ،كيف تم اخــتيارهــــا و ما هي أهــم الصعوبات
التي واجهتك في تقديم رسالتك العلمية ؟

راعي حفل تخرج جامعة توليدو الحكومية يسلم
د .عوض األسمري وثيقة تخرج الدكتوراه

وحيث �أن �أ�صدقاء املرحلة اجلامعية كثريون ,وقد �أكتفي فقط بذكر
من لهم حب وت�أثري يف حياتي ومنهم ال�صديق اخلا�ص املهند�س عبيد بن
علي القرين والدكتور خالد املع�شوق ,والأخ املهند�س �سعد الر�شيد رئي�س
�شركة كهرباء تبوك ,و الدكتور �صالح بن ح�سني العواجي وكيل وزارة املياه
والكهرباء.
وقد �أقمنا دوريه با�سم دورية خريجي كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود
مهند�سا من جميع �أنحاء اململكة� ،أما زمالء الدرا�سة خارج
ت�ضم �أكرث من 25
ً
اململكة ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه يف جامعة والية �أوهايو كولومبو�س
( )Ohio state Universityالدكتور �سامل بن علي القحطاين ع�ضو
جمل�س ال�شورى احلايل ,و الدكتور عامر ال�شهراين وكيل جامعة امللك خالد
�ساب ًقا ,والدكتور علي بن �سعيد الغامدي وكيل جامعة امللك �سعود �ساب ًقا,
والدكتور زياد بن عثمان احلقيل وغريهم الكثري ممن ال ي�سعني املقام
لذكرهم.
ومن �أهم الأحداث التي �سببت لنا عدم اال�ستقرار الفكري و ال�سيا�سي يف
�أمريكا ،حرب اخلليج الثانية التي حدثت عندما كنت يف ال�سنوات الأخرية
من مرحلة الدكتوراه .حيث كنا قلقني على الأهل والوطن� ،إ�ضافة اىل
تعر�ضنا �إىل �ضغوط نف�سية و �سيا�سة واجتماعية يف املدينة ،ويف اجلامعة،
ويف امل�سجد.
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– يف مرحلة البكالوريو�س كنت يف كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود
وتخ�ص�صت يف الهند�سة الكهربائية� ,أما يف مرحلـ ــة املاج�ستري فقد در�ست
يف جامعة والية �أوهايو ق�سم الهند�سة الكهربائية – ات�صاالت ,-ويف درجة
الدكتوراه كنت يف جامعة «توليدو اوهايو» ق�سم الهند�سة الكهربائية ات�صاالت
( االت�صاالت الرقمية ) ،وقد مت اختيار هذه التخ�ص�صات رغب ًة وح ًبا مني
لتخ�ص�ص االت�صاالت ،وال �شك �أنني واج ــهت عددًا من ال�ص ــعوبات �أبرزها:
الغربة ،واخ ــتالف الأنظـ ــمة ،و�ص ــعوبة اللغ ــة يف بداية الدرا�سة ،و�صعوبة
امتحانات القبول ،واالمتحانات العامة والت�أهيلية ،واملناف�سة ال�شديدة بني
الطالب على اختيار امل�شرف املنا�سب والتخ�ص�ص الدقيق والنادر.
قال لي ال»بروفسور» عليك أن تقرأ عن
الكهرباء حتى تحلم بها في منامك

حيث �أن امل�شرف الأكادميي املتميز يف اجلامعات الأمريكية هو من يختار
الطالب ،وكنت �أرغب املوا�صلة يف جمال االت�صاالت الرقمية مع ال «برف�سور
�سوبا�شكواترا» وهو من �أحد العلماء املتميزين الذين يعملون على امل�شاريع
املدعومة من قبل وكالة نا�سا ( ،)NASAوكان ال يقبل على هذه امل�شاريع �إال
اجلن�سية الأمريكية �أو من �أبناء جلدته فهو �أمريكي بالتجن�س ،وعند مقابلته
طلبت �أن �أعمل معه فلم يرف�ض ولكن رد علي قائلاً go read until :
 ,you dream and come backوكان يعني بذلك اذهب �إقر�أ يف
جمال االت�صاالت �إىل �أن حتلم بها �أثناء النوم ,وهذا يعني �أنه يريد مني �أن
�آتي له مب�شكلة علمية ومن ثم �أقرتح احلل.
وفقني اهلل �أن عدت �إليه بعد � 6شهور مبقرتح متميز ،وقدمت له ً
عر�ضا
�شاملاً فتم قبوله من قبل اللجنة كي ي�صبح عنوان �أطروحة الدكتوراه ،لكنه
اهتماما ومل ي�ساعدين كث ًريا �إال بعد �أن �شاركنا يف م�ؤمتر عاملي يف
مل يعطيني
ً
جمال علوم الف�ضاء بورقة علمية ،كان بعدها الفرج ،فقد طلبت منا �شركة
كوم �سات ( )COMSATل�صناعة الأقمار اال�صطناعية الثابتة اال�ستمرار

حوار

يف نقطة البحث مقابل دعم قدره  100,000دوالر ،وهذا البحث كان لتح�سني
و�ضغط ال�صور الرقمية التي حت�صل عليها وكالة نا�سا ل�سطح كوكب املريخ
يف حينه،
وقد ك�سبت ثقة امل�شرف من خالل هذه الورقة العلمية ،بل طلب مني
الإ�شراف على عدد من طالب املاج�ستري كي �أنقل اليهم ما لدي من
خربة وعلم ،ومت ن�شر عدد من بحوث �أطروحة الدكتوراه يف �أرقى املجالت
والدوريات العلمية وهلل احلمد والتي منها ما يعرف بـ (  ،)IEEEوهي من
�أرقى املجالت العلمية املحكمة يف العامل.
عضوا في مجلس
س  – 8كيف تلقيت خبر تعينيك
ً
الشورى ؟

و�ساما على �صدري ,و�شرف عظيم يل ولأ�سرتي
– ميثل هذا التعيني ً
على هذه الثقة امللكية من قبل القيادة الر�شيدة� .إذ �أنه من �أح�سن الأخبار
التي تلقيتها يف حياتي العملية ,كما �أنه �شرف عظيم �أن �أكون �ضمن هذه
النخبة الطيبة واملتميزة من �أبناء وبنات وطني احلبيب ،والتي �أجدها فر�صة
عظيمة ل�سماع �أطروحاتهم ومداخالتهم واال�ستفادة من علمهم وخربتهم
وجتاربهم.

حيث �أن له خ�صو�صيته كوننا دولة حتكم ب�شرع اهلل ,فالنظام الربملاين يف
هذه البالد يعمل وفق النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة والذي ي�ستمد مواده
من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله .كما �أن هناك مقرتح ب�إ�شراك طالب اجلامعات
املتميزين يف درا�سة بع�ض املقرتحات �أو معرفة ما لديهم من ر�ؤى و�أفكار
تخدم ال�شباب.
س -11هل حل اإلعــــالم محل البـــرلمان ال سيما فيما
يتعلق في الدور الرقابي ؟

 الإعالم احلديث  -يف الغالب -يبحث عن الإثارة ،و�أحيان ًا قد يكونوخ�صو�صا مع وجود و�سائل التوا�صل االجتماعي؛ مثل
ظاهرة �صوتية فقط,
ً
«تويرت» و»في�س بوك» .وهذا بدوره � ّأ�صل عدم الرغبة يف القراءة والبحث عن
احلقيقة لدى الكثري من �أفراد املجتمع ،ولكن �أ�ستطيع القول �إن الإعالم قام
بالدور الرقابي يف كثري من الق�ضايا احل�سا�سة وال�شائكة حمل ًيا ودول ًيا لكن
هناك �أخطا ًء كبرية حت�صل من بع�ض كتاب الر�أي فيها �إ�ساءة متعمدة لبع�ض
امل�س�ؤولني يف الدولة وبع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية بحجة حرية الر�أي .لذا
يجب �أن يكون هناك نظام �صارم يحفظ حق الطرفني.

س  – 9ماهي اآلمال و الطموحات التي دارت في ذهنك
عضوا في مجلس الشورى؟
بعد أن تم اختيارك
ً

� -9أمتنى �أن �أحقق مع بقية زمالئي �أع�ضاء جمل�س ال�شورى توجيهات
و طموحات خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني وويل ويل العهد،
لتحقيق تطلعات اململكة ،و�إر�ساء دورها التاريخي واحل�ضاري والديني يف
العامل ،و�أ�س�أل اهلل العلي العظيم �أن نكون عند ح�سن الظن ،و�أن يعني اجلميع
على امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا ،كما �أننا �سنبذل ما يف و�سعنا خلدمة
الوطن لتحقيق رغبة القيادة الر�شيدة ملزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن .

تكريم صاحب السمو الملكي
االمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض
السابق للضيف لجهوده في تطوير الجامعة

س -10كيف ننمي الثقافة البرلمانية في المدارس ؟

 يجب �أن يكون هناك قناة ات�صال مبا�شرة فيما بني جمل�س ال�شورىوالطالب يف جميع املراحل الدرا�سية وكذلك مراحل الدرا�سة اجلامعية,
وذلك عن طريق �إلقاء �أع�ضاء ال�شورى وبع�ض من�سوبي املجل�س من املوظفني
ذوي اخلربات العالية املحا�ضرات يف املدار�س واجلامعات.
كما �أرى ت�ضمني املواد الدرا�سية يف جميع املراحل التعليمية بع�ض �أنظمة
جمل�س ال�شورى لتنمية الثقافة الربملانية لدى الطالب ومعرفة الدور احلقيقي
ملجل�س ال�شورى.

ومبا �أن دور جمل�س ال�شورى رقابي وت�شريعي ويعمل وفق �أنظمة وقوانني
ولوائح وا�ضحة ،ويعمل �ضمن منظومة كبرية على م�ستوى �أجهزة وم�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يواكب الإعالم يف �سرعة طرح بع�ض
املوا�ضيع ومناق�شتها واقرتاح احللول ال�سريعة غري املدرو�سة مبهنية وحرفية
عالية .بيمنا تدر�س املوا�ضيع يف املجل�س وفق نظام املجل�س ولوائحه وقواعد
العمل فيه .وهذا ي�ستغرق وقتًا طويلاً ,ولكن ينتج عنه قرارات حكيمة
ومدرو�سة بعمق تخدم الوطن واملواطن.
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حوار
أتمنى أن أحقق مع بقية زمالئي تطلعات
الوطن والمواطن

س  – 13ال يحالف الحظ معظم التوصيات اإلضافية،
برأيك أين يكمن السبب ؟

 هذا �صحيح ،وهناك عدة �أ�سباب ومنها :حتقق التو�صية� ،أو عدممنا�سبت ــها للتقــرير� ،أو لكون ــها تت ــعار�ض مع ق ــرار ناف ــذ �أخ ــر .واللج ــنة
املتخ�ص�صة– يف الغالب  -هي من يقرر تبني التو�صية �أو رف�ضها ،ولكن
القرار الف�صل بيد املجل�س،
وهناك عدة جلان كونت بقرار من معايل رئي�س املجل�س لدرا�سة تطوير
عمل اللجان ,وزيادة فاعلية التو�صيات الإ�ضافية ,كما �أن هناك جلنة برئا�سة
معايل امل�ساعد ويل ال�شرف �أن �أكون �ضمن �أع�ضائها تدر�س الالئحة الداخلية
وقواعد عمل اللجان ،وعلى �ضوء هذه الدرا�سة �سيكون هناك مقرتحات
و�إجراءات ت�سهم يف تطوير �أعمال املجل�س.
س – 14هل هناك هــوة بين طموحات المواطن من
جهــة ،و أداء و مخرجـــات مجلـــس الشـــورى من جهة
صورة الضيف وهو عضوًا بمجلس الشورى.
في احدى الندوات العلمية

وعرب جملة ال�شورى �أدعو كتاب الر�أي �إىل زيارة جمل�سهم – جمل�س
ال�شورى -واالطالع عن قرب على منجزات املجل�س ومعرفة طبيعة عمله.
�إذ �أنه يجب �أن يكون هناك مودة وم�صداقية و�شفافية وثقه فيما بني
جمل�س ال�شورى وكتاب الر�أي ,كذلك الإعالميني ،وعليه اقرتح �أن يعطى
مندوبو و�سائل الإعالم املختلفة املعتمدون لدى املجل�س ،دورات مكثفة
لتثقيفهم بنظام املجل�س ولوائحه وقواعد عمله.
س – 12أي اللجان المتخصصة التي عملت بها ،وما هي
اللجنة التي تحبذ االنضمام لها أو االستمرار فيها ؟

 منذ �أن عينت يف جمل�س ال�شورى ,و�أنا �أعمل يف جلنة النقل واالت�صاالتوتقنية املعلومات ,و�أنا نائب رئي�س اللجنة حالي ًا .وقد �سعدت بالعمل يف هذه
اللجنة مع �أع�ضائها املتميزين ,و�سوف ا�ستمر يف العمل بها ب�إذن اهلل.
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أخرى ؟ وأين  -برأيك  -يكمن الخلل؟

 نعم ،ولكنه �أمر �صحي ,حيث �أن املواطن يتوقع من جمل�س ال�شورىالكثري؛ فهو �صوته وممثله ل ــدى احلكوم ــة ,كون ــه يج�سد يف ت�شكيله وحدة
الوطن ،وي�شارك يف �صنع القرار ،وهذا يلقي على املج ــل�س م�س�ؤولية كربى
ويجعله �شري ًكا يف دفع م�سار التنمية الوطنية لتحقيق تطلعات املواطن.
لهذا السبب ال يستطيع مجلس الشورى
مواكبة اإلعالم

ولكن لي�س كل ما يتمنى املرء يدركه ,فالأمور جتري وفق �أنظمه وقوانني,
�إذ �أن املجل�س يعمل �ضمن منظومة كبرية منها جمل�س الوزراء ،وم�ؤ�س�سات
الدولة الق�ضائية والرقابية الأخرى .وهناك من يتوقع الكثري من املجل�س,
ويعتقد ب�أن لديه الع�صا ال�سحرية حلل بع�ض امل�شكالت وب�سرعة فائقة ،كما
�أنه يجب علينا نحن ك�أع�ضاء عدم �إعطاء وعود ي�صعب حتقيقها �أو رفع �سقف
التوقعات لأن هذا ينعك�س �سل ًبا على املجل�س.
كما �أنـ ــه يجـ ــب على املجـ ــل�س �سرعـ ــة الرد على املغـ ــالطات الإعالمية،
والدفـ ــاع عن قراراتـ ــه بقـ ــوة ،وعـ ــدم ال�سـ ــماح لبع�ض التجـ ــاوزات امل�سيئة
للمجل�س ومن�سوبيه.

حوار
س – 15تحت القبة ومن بين أعضاء المجلس هل ثمة
قادة للرأي؟

 املجل�س يعـ ـ ــمل كج�س ــم واح ــد وع ــقل واح ــد مه ــما تع ــددت الآراءوالأطروحات من بع�ض الزمالء ,هناك من �أع�ضاء املجل�س من يجيد هذا
الفن ,وجميع �أع�ضاء هذا املجل�س جنوم �ساطعة ,ولكن �ضو�ؤها ي�أتي موحدً ا
وبقوة �ضوء ال�شم�س ,قرار املجل ــ�س ملجموعة عقول و�آراء  ،ولي�س لأ�شخا�ص
دون �آخرين.
قرارات المجلس تصدر بعد دراسة
متأنية ومستفيضة

س 17ماذا عن:
 /1نظام مجلس الشورى الحالي

الكمال لوجه اهلل ،ولي�س البن �آدم �إال االجتـ ــهاد والإخال�ص يف العمل,
والنظام احلايل نتاج هذا اجلهد املوفق وال�صادق وحتقيق لر�ؤية الدولة يف
�إر�ساء الأمن واال�ستقرار وحتقيق تطلعات املواطن.
كما �أن رئا�سة املجل�س ممثلة يف معايل الرئي�س ومعايل نائبه ومعايل
امل�ساعد ومعايل الأمني العام مل ت�ألو جهد ًا يف تكوين جلان متخ�ص�صة
ا�ستجابة ملقرتحات الأع�ضاء بدرا�سة نظام املجل�س ولوائحه وقواعد عمله
و�إبداء التعديالت واملقرتحات املنا�سبة.
وقد �شاركت يف عدد منها برئا�سة معايل النائب ومعايل امل�ساعد ,ومت
رفع نتائج �أعمال بع�ض تلك اللجان �إىل معايل الرئي�س ,فيما البع�ض الآخر ال
تزال تعمل على درا�سة املو�ضوع املناط بها  .ولكن التوجه لدى معايل الرئي�س
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ -حفظه اهلل -هو التطوير،
وهذا ما مل�سناه منذ �أن �شرفت بع�ضوية املجل�س.
 /2أداء لجان المجلس

يعتـ ـ ــمد �أداء اللجـ ـ ــان عـ ـ ـ ــلى �أعـ ـ ــ�ضاء اللجـ ـ ــنة ورئي�سـ ـ ــها ولنـ ـ ــا,
يف هـ ـ ــذا املجـ ـ ــال اقتـ ـ ــراح يتلخ�ص يف �ضـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود م�ستـ ـ ــ�شار
قانـ ـ ــوين وعـ ـ ــدد من الباحثـ ـ ــني ذوي الكـ ـ ــفاءة العاليـ ـ ــة لت�سهيل االت�صال
والتوا�صل باجلهـ ـ ــات املعنيـ ـ ــة ,والت ـ ـ ـ�أكد من �صحة و�صدقـ ـ ــية املعلومات
املوجودة يف التقرير.

توقيع اتفاقية تعاون فيما بين جامعة كيوتو
اليابانية وجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز عندما
كان وكي ً
ال للجامعة.

وعليه يجب على اللجنة املتخ�ص�صة الت�أكد من �صحة املعلومات الواردة
يف التقرير لت�صبح التو�صيات �أكرث عمق ًا وفائدة.
 /3في تعــــزيز العالقــــات البرلمانيـــة بيــن المجــلس
والبرلمانات الدولية

دور مهـ ـ ــم جـ ـ ــد ًا ,ومبا �أين �أح ــد �أع�ضـ ـ ــاء جلنه ال�صداقة الربملانية
ال�ساد�سة والتي تعني بدول �أمريكا ال�شمـ ـ ــالية و�أمريكا اجلنوبية ,فقد كان
لنا عدة زيارات �إىل دول �أمريكا قابلنا �أع�ضـ ـ ــاء الربملانات ور�ؤ�ساء بع�ض
الدول ووزرائها ,وبنيـ ـ ــنا ج�سو ًرا من ال�صـ ـ ــداقة على امل�ستوى االقت�صادي
والعلمي وال�سيا�سي ,فلجان ال�صداقـ ـ ــة من �أهم الن�شاطـ ـ ــات التي يجب
دعمها والرتكيز عليها.
المجلس يعمل كجسم وعقل واحد

كما �أنه يجـ ـ ــب �أن يكـ ـ ــون هـ ـ ــناك ات�صـ ـ ــال مبا�شـ ـ ــر ودائم مع وزارة
اخلارجيـ ـ ــة ,و�إ�شـ ـ ــراك �أع�ضاء جمـ ـ ــل�س ال�شـ ـ ــورى يف ا�ستقبال الوفود
الر�سميـ ـ ــة والدبلوما�سيـ ـ ــة الزائرة للمملكـ ـ ــة.
كما يجـ ـ ــب �إ�شراك �أعـ ـ ــ�ضاء ال�شـ ـ ــورى يف الزيـ ـ ــارات الدبلوما�سيـ ـ ــة
اخلارجية ,وهذا �سي�سهم يف بنـ ـ ــاء ج�سـ ـ ــور التوا�صـ ـ ــل والإخـ ـ ــاء مع الدول
وخ�صو�صا يف املرحلـ ـ ــة احلاليـ ـ ــة.
ال�صديقة,
ً
كما يجب �أن يكـ ـ ــون جمـ ـ ــل�س ال�شـ ـ ــورى �أكرث ن�شـ ـ ـ ً
ـاطا وحيوية وهذا ما
مل�سناه وهلل احلـ ـ ــمد بدعـ ـ ــم القيـ ـ ــادة الر�شـ ـ ــيدة ,ورئا�سة املجل�س ممثلة
مبعايل الرئي�س ونائبه.
ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

61

تحقيق

الصحة والتعليم واإلسكان00
األكثر إلحاحًا للمواطن

تباينت �أراء ومطالب عدد من املواطنني حول امللفات الأكرث
�سخونة لدى جمل�س ال�شورى� ,أو تلك التي يرى املواطن �أنها مقدمة على
غريها من حيث الأهمية ،وقد جاءت ملفات ال�ش�أن ال�صحي والإ�سكان
ً
ومطالبة
والتعليم ومعاجلة البطالة ,ك�أهم امللفات و�أكرثها �سخونة
من قبل املواطن ،وقد ر�صدت «ال�شورى» من خالل هذا اال�ستطالع
انطباع املواطنني حول جمموعة من اخلدمات املقدمة ،والتي تطرق
املجل�س لها يف جل�ساته ودوراته ال�سابقة ،والتي عرب من خاللها بع�ض
من التقينا بهم عن حجم املعاناة ويرون �أنها مازالت قائمة يف العديد
من املجاالت كال�صحة والتعليم والإ�سكان بالرغم من الإجنازات التي
حتققت والتطوير الذي �شمل عدد ًا من امللفات.
سعد الشمراني :ال يجب أن تبرر
األخطاء الطبية بوجودها في دول
متقدمة صناعيًا

األخطاء الطبية شبح يطارد كل مريض

ظل امللف ال�صحي �أحد �أهم املطالب التي مازالت ت�ستدعي جهود ًا
م�ضاعفة من قبل اجلهات امل�س�ؤولة ,والتي عول فيها عدد من املواطنني -
بعد توفيق اهلل  -على جمل�س ال�شورى ملعاجلة هذه امللفات ،ويف هذا ال�صدد
قال املواطن �سعد عبداهلل ال�شمراين� :إن هناك العديد من امل�شكالت يف
62

ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

حتقيق  :من�صور الع�ساف

اجلانب ال�صحي ولعل �أبرزها و�أكرثها ت�أث ًريا تلك الأخطاء الطبية التي باتت
�شبحا يطارد كل مري�ض ،فهناك �أخطاء طبية ت�شهدها بع�ض امل�ست�شفيات
ً
ال�سعودية ،وهي �أكرب بكثري من الإح�صاءات الر�سمية التي ت�صدرها وزارة
ال�صحة ،لأن كث ًريا من احلاالت التي يقع فيها خط�أ طبي ال ت�سجل نتيجة
عدم �شكوى املت�ضررين.
امل�شكلة تكمن يف انعدام الرقابة ودقة ر�صد الأخطاء الطبية التي تقع,
ونحن نالحظ الفو�ضى والع�شوائية يف عمل الأطباء حيث �أن �أغلبهم ال
يكتبون متى دخل املري�ض بالتحديد وال املر�ض الذي يعاين منه� ،أو اخلطوات
التي �أجريت له .وما هو م�ؤ�سف �أن �أكرث الأطباء يرتبكون الأخطاء وال
يكت�شفون ذلك �إال بعد فوات الأوان  ،كما �أن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم
من اخلارج �إمكاناتهم حمدودة وال يعرفون حتى الأدوية املوجودة يف البلد».
والنظام الطبي لدينا غري دقيق بدليل حدوث هذه الأخطاء القاتلة ,و�أ�ضاف:
لي�س هناك متابعة ،والأنظمة لدينا غري دقيقة ,وتربر تلك الأخطاء بوجود
�أخطاء طبية م�شابهة يف الدول املتقدمة ،لكن تلك الدول حتدد الأخطاء
الطبية واملت�سبب فيها� ,أما لدينا فال ت�ستطيع معرفة املت�سبب ،لأنه ال يوجد
لدينا نظام قادر على ك�شف تلك الأخطاء .كثري ما تقع �أخطاء يف الت�شخي�ص
والعالج ولكن ال تر�صد ,ودائما يختار طبيب �أو �آخر ليكون كب�ش فداء لأنه
لي�س لدينا دقة يف حتديد امل�س�ؤولية.

تحقيق

ويتابع ال�شمراين :ال يجب �أن ننتظر حتى يتقدم ذوو املري�ض ب�شكوى ,يجب
�أن يكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها ,لأن
الرقابة لدينا �ضعيفة جدً ا ،وهناك جمامالت وا�ضحة يف الهيئات الطبية
الرقابية ،التي ت�ضم �أطباء يجاملون زمالءهم ،،كما �أن العقوبات التي تتخذ
بحق الطبيب املخطئ �ضعيفةً � ,إذا ال بد �أن ت�ضاعف تلك العقوبات كي تكون
رادع ًا �أكرب.
محمد السهلي :نحن بحاجة
إلى محكمة متخصصة تبت
في القضايا طبية

المطالبة بلجنة محايدة ومحكمة تبت في
األخطاء على وجه السرعة

ويف ذات امللف قال حممد نافع ال�سهلي� :إن الأخطاء الطبية التي ت�شهدها
اململكة ترتافق مع ت�أخر بت الق�ضايا املنظورة فيها من قبل اللجنة الطبية،
والتي ميكن �أن تطول لعدة �أ�شهر ,ون�ؤيد وب�شدة �إن�شاء حمكمة للق�ضايا
الطبية ,لأن �أرقام الأخطاء الطبية خميفة جدً ا ،وهو �أمر ال ي�ستهان فيه,
�أو يجب �أن تك ّون جلنة طبية حمايدة من خارج منظومة ال�صحة ،للت�أكد من
الإجراءات الطبية ،لأن هناك كث ًريا من املمار�سات غري مقبولة من الأطباء,
فنحن بحاجة �إىل حمكمة طبية تبت يف الأخطاء ب�سرعة.
وتابع ال�سهلي :ونعلم �أن وزارة ال�صحة تعمل على �إلزام جميع املن�ش�آت
ال�سعودية مبعايري اجلودة والتعليم الطبي امل�ستمر للكوادر ال�صحية والتدريب
على املهارات الإكلينيكية ،وتطبيق برنامج لقيا�س الأداء وم�ؤ�شراته ,واعتماد
�أ�ساليب العالج املتعارف عليها وا�ستحداث جلان اجلودة واملعايري ال�صحية
بوزارة ال�صحة ,واال�ستمرار يف عمل الندوات وور�ش العمل لرفع امل�ستوى
ال�صحي للعاملني يف املجال ال�صحي .ولكن للأ�سف بقي الو�ضع كما هو عليه
دون نتائج تذكر .
حمود الغنامي :األطباء يستفيدون
من العمليات ألنها تسجل في سجله
الوظيفي كداعم للترقية

ممارسات غير أخالقية تؤدي إلى أخطاء طبية».

ويرجع املواطن حمود الغنامي �أ�سباب الأخطاء �إىل �سوء �إعداد الأطباء
وعدم املراقبة ،م�ضيف ًا �أن الأخطاء متوقعة يف ظل ممار�سات الكثري من
الأطباء بالعمل يف القطاع اخلا�ص بحث ًا عن املزيد من املال ,فما تدفعه
املراكز اخلا�صة لهم �أ�ضعاف ما تدفعه امل�ست�شفيات احلكومية ,لهذا بات

الأطباء يعملون �أكرث من املعتاد لزيادة مداخيلهم ,وهناك �أخطاء �أكرب
حت�صل من الإجراءات التجميلية ،مثل ت�صغري املعدة �أو التق�شري ,وهي
�إجراءات لها خطورتها ،ولي�س لها حاجة �ضرورية.
وي�ضبف �إن اخلط�أ الطبي هنا وارد بقوة ،يف ظل �إغراءات �شركات الت�أمني
التي تدفع قيمة تلك العمليات».
و�أ�شار �إىل �ضعف املتابعة والرقابة على امل�ست�شفيات اخلا�صة ,فامل�شكلة
ال تظهر �إال �إذا ا�شتكى املري�ض ,وبتا ًء على �شكواه يتم ت�شكيل جلنة لدرا�سة
حالته ،وعد هذا خط�أ ,مت�سائلاً عن عدم وجود جلنة من الأ�سا�س ،مهمتهما
مراجعة الإجراءات الطبية ،وحتدد هل يحتاج املري�ض فع ًال للعملية �أو ال.
فالأطباء ي�ستفيدون من العمليات لأنها ت�سجل يف �سجله الوظيفي وعلى
�ضوئها يرتقى �إىل ا�ست�شاري ،لهذا هم يبالغون يف �إجراء علميات قد ال يكون
لها داع .وقال� :إن هناك ممار�سات غري �أخالقية موجودة ت�ؤدي �إىل �أخطاء
طبية.
مزهد العتيبي :كثرة األخطاء في
المستشفيات األهلية دليل على
ضعف اختيار الكادر الطبي

آثار األخطاء الطبية مصيرية على حياة المريض

ـ بدوره يرى مزهد جفني العتيبي �أن مهنة الطبيب من املهن التي ال
حتتمل اخلط�أ ،لأنَّ الطبيب يتعامل مع ج�سد الإن�سان وحياته وكيانه املادي
واملعنوي ،فاخلط�أ الطبي هنا له �أثر بالغ على املري�ض الذي وثق فيه و�س َّلم
له ج�سده ،ف� ّأي خط�أ قد ي�سلب من الإن�سان روحه �أو يحرمه من وظيفة ع�ضو
من �أع�ضائه �أو ي�شوه ج�سده ،فيرتتب على ذلك حرمانه من التمتع بقدراته
اجل�سدية ،وقد ي�صل الأمر �إىل حرمانه من م�صدر عي�شه وعي�ش �أ�سرته.
واالخطاء الطبية واردة وموجودة يف كل دول العامل ،ولكن الن�سبة لدينا
يف اململكة خميفة جدً ا ,تتطلب التدخل ال�سريع لإنقاذ حياة الإن�سان .و�أ�ضاف
�أنَّ عدم حما�سبة الطبيب على �أخطائه يزيد من متاديه يف اخلط�أ ،ودعا
العتيبي �إىل ت�شكيل جلنة خا�صة ملحا�سبة الطبيب على �أخطائه الطبية ،والتي
عادة ما تعود �إىل قلة اخلربة والعمل يف غري التخ�ص�صُ ،م�شري ًا �إىل �أنَّ كرثة
الأخطاء الطبية يف امل�ست�شفيات الأهلية تعود �إىل االختيار غري اجليد لنوعية
الأطباء� ،إىل جانب النظر للمردود املايل دون النظر لأهمية اجلودة يف
العمل.
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فرحان العنزي :عدم استقبال المرضى
في المستشفيات الحكومية مشكلة
توجه لقبة الشورى

طبيب واحد في مراكز الرعاية الصحية األولية

وفيما يتعلق بق�ضايا مراكز الرعاية ال�صحية الأولية �أو�ضح املواطن
فرحان نايل العنزي �أن املتتبع ملا قامت به وزارة ال�صحة باعتبارها امل�س�ؤول
الأول عن �صحة الفرد ح�سب نظام الدولة يجد �أنها قامت بجهد طيب يف
حماولة ن�شر فكرة الرعاية ال�صحية الأولية عن طريق افتتاح العديد من
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية وو�ضعت لها �أهداف ًا وخططا بناءة,
ومت توزيع �أماكن هذه املراكز يف الأحياء مراعية بذلك البعد اجلغرايف,
بحيث تغطي �شبكة املراكز جميع مواطني احلي بطريقة مريحة متكن �ساكن
احلي من الو�صول �إىل املركز ب�سهولة وي�سر ،وهذه �إ�شادة يجب ذكرها� ،إال �أن
هناك جوانب �سلبية يف اخلدمة ,فبالرغم من وجود هذه املراكز وانت�شارها
يف الأحياء� ،إال �أن االزدحام ما زال باق ًيا ،وعادة ال يتواجد �سوى طبيب واحد
يف بع�ض مراكز الأحياء ،كما تعاين بع�ض املراكز ال�صحية من نق�ص الأدوية,
فبعد الت�شخي�ص يعتذر ال�صيدالين عن وجود الدواء ،مما ي�ضطر املري�ض
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لأخذ العالج من ال�صيدليات الأهلية وعلى ح�سابه ,وهذه الظاهرة منت�شرة
وبكثافة ,وبع�ض املتعففني من املواطنني ال ميتلك ثمن الدواء  ! .كما �أن هناك
م�شكلة رئي�سة فيما يتعلق بامل�ست�شفيات احلكومية� ،أي�ضا نعاين من الت�أخري
واالنتظار طويلاً حلني الدخول على الطبيب،
ومن ثم الإجراءات الأخرى املتعلقة بالأ�شعة والتحاليل الطبية والو�صفات،
والأجهزة ال�ضرورية والأدوية والنظام االداري للمواعيد واملراجعات ،فمنذ
دخول املري�ض امل�ست�شفى وهو يف معاناة �إىل �أن يخرج منه ،فتجتمع عليه
معاناة املر�ض مع روتني امل�ست�شفى اململ.
و�أ�ضاف :من املالحظ ــات املهمـ ــة �أي ــ�ضا ع ــدم ا�ستق ــبال امل ـ ــر�ضى من
قبل امل�ست�شفيات احلكوم ــية املعروفة يف الريا�ض كم�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي �إال ب�أوامر ،وبريوقراطية طويلة ،و�شروط تعجيزية ،مما ي�ضطر
املري�ض للبحث عن العالج خارج اململكة ،ورمبا منا�شدة �أهل اخلري مل�ساعدته
يف دفع تكاليف الرحلة والعالج يف اخلارج ,ونحن نرى هذه الظاهرة منت�شرة
وبكرثة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ,فن�أمل من الدولة االلتفات لهذه
اجلوانب التي تتعلق ب�صح ــة املواط ــنني ،حيــث ال تزال البيئة ال�صحية يف
اململكة دون تطلعات وطموح املواطنني.

تحقيق
عبدالرحمن المرزوق :مساحة المملكة
أكبر من معظم الدول األوروبية ومع
هذا ال يجد المواطن موقعًا للسكن

مشكلة اإلسكان  00ال جديد 00

�أما معاناة املواطنني يف الإ�سكان والتي طال اجلدل حولها ,فقد قال
املواطن عبد الرحمن عبيد املرزوق� :إننا ما زلنا نعاين من م�شكلة الإ�سكان
بالرغم من توجه الدولة �إىل حلها ،ولكن بقينا حتت وط�أة الإيجار ل�سنوات
طويلة ,وقد نوق�ش هذا امللف على �أكرث من �صعيد وملرات عديدة� ،إال �أننا
وللأ�سف مل نالم�س �شي ًئا على �أر�ض الواقع ،وحقيقة ف�إن م�ستوى �صندوق
الإ�سكان اخلريي مل يرتق �إىل الطموح ,ونتمنى تفعيله بحيث يتوىل الدفع
عن املواطنني الذين ال ي�ستطيعون �إكمال �أق�ساطهم وت�ستويف الدولة حقوقها
ب�أق�ساط مي�سرة ودون �ضغوط ،ويجب �إعطاءهم �أولوية بالن�سبة للأرا�ضي
والقرو�ض ،مفيدً ا �أن الكثري من املواطنني املتزوجني الذين ا�ستوفوا �شروط
والئحة الدعم ال�سكني مل يتم دعمهم.
و�أ�ضاف� :إن وزارة الإ�سكان تعجز عن �إيجاد حلول للأزمة امل�ستفحلة منذ
عقود ،وتتجنب �إ�صالح مكامن اخللل ،وبدال من ذلك تقوم ب�إلقاء اللوم على
املواطنني بقولها �إن ثقافة ال�سكن ال�صحيحة لديهم غري متوفرة .فهل ن�سعى
�إىل ت�صحيح �أفكارنا حلل �أزمة ال�سكن ،ولنواجه احلقيقة بكل جر�أة.
وي�شري �إىل ان نحو  %50من �أرا�ضي مدينة الريا�ض على �سبيل املثال
حمتكرة لدى قلة من النا�س ،بينما ال ي�ستطيع املواطن �شراء �أر�ض لبناء
م�سكن ب�سبب غالء الأرا�ضي .ونعلم ب�أن «م�ساحة اململكة �أكرب من م�ساحة كل
من بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا وهولندا وبلجيكا ،وبالرغم
من ذلك توجد فيها �أزمة �سكن !» عجز امل�س�ؤولن عن �إيجاد حلول لهذه
امل�شكلة مع تكر�س الف�ساد واملح�سوبية.
ثامر الضويحي :ليست مشكلة
فكر بقدر ماهي أزمة إدارة

مشكلة اإلسكان أزمة إدارة وليست أزمة فكر

وقال املواطن ثامر ال�ضويحي� :سمعنا قبل فرتة ت�صريحات لوزير
الإ�سكان ماجد احلقيل عن �أزمة الإ�سكان وتفاج�أنا كث ًريا بقوله�« :إن الإ�سكان
�أزمة فكر ولي�س م�شكلة موارد �أو م�شكلة �أر�ض» ،مما �أثار موجة من الغ�ضب
والنقد من املواطنني للوزير مرب ًرا قوله بعدم وجود ثقافة الإ�سكان �أو االدخار

اً
مقبول لو �أن
لبناء بيت العمر ،وي�ضيف ال�ضويحي � :إن كالم الوزير يكون
وزارة الإ�سكان قدمت م�ساكن� ،أو �شقق ًا �سكنية مب�ساحات �صغرية ،وانتقدها
النا�س� ،أو رف�ضوها .لكن �أن يتحدث الوزير بعد قرابة ثماين �سنوات من
االقرتاحات ،واخلطط ،والوعود ،عن ثقافة ال�سكن عند ال�سعوديني ،ويقول
لهم الق�ضية هي فكرية ،فهذا خروج عن املنطق وف�ش ٌل يف الر�ؤية لدى وزارة
الإ�سكان .فاجلميع يعلم ب�أن الدولة -حفظها اهلل -ر�صدت مبالغ فلكية
تقدر بنحو  250بليون حلل م�شكلة الإ�سكان  .وعو�ض ًا عن �أن يقوم الوزير
الأ�سبق واحلايل باجللو�س �إىل مط ّورين من الداخل واخلارج ،وي�صنع معهم
�شراكة يلعب فيها دور املم ّول ،وير�سي ّ
خطة لبناء م�ساكن على مراحل،
وب�أ�ساليب متويل مرنة ومتن ّوعة ،دخلت وزارة الإ�سكان يف ق�ضايا هام�شية،
وا�شتبك مع جهات حكومية وخا�صة ،وفقد ثقة امل�صارف واملط ّورين ،فنفد
فكري ،وك�أنه يف بالد
�صرب املواطنني .وجاء الوزير اجلديد وحتدّث ٍ
برتف ّ
تعاين من ّ
ت�ضخم م�ساحات امل�ساكن ،وال بد لها من ر�ؤية جديدة لرت�شيد
الإنفاق عليها .و�أ�ضاف حلل م�شكلة الإ�سكان ال بد من وجود �شركة عمالقة
ت�صنع م�شاريع �إ�سكان من خالل التعاون مع مط ّورين حمل ّيني وعامل ّيني� ,أو
حتويلها �إىل بنك للإ�سكان ُيقر�ض املواطنَ واملط ّور .وتابع م�شكلة الإ�سكان
فكر كما قال وزير الإ�سكان ,بل �أزمة �إدارة .فهو
يف ال�سعودية لي�ست �أزمة ٍ
يتحدث عن �ضرورة قبول املواطن منز ًال �صغ َري امل�ساح ِة على الرغم �أنها مل
�سيء �أن تتحول احتياجات النا�س �إىل
متنح املواطنني غرفة فوق ال�سطوحّ .
بالتنفيذ والعمل.
والفكر،
الفكري ،والأ�سو�أ ا�ستبدال الفل�سف ِة
للرتف
ِ
ّ
ماد ٍة ِ
ِ
سالم المنصور :حل مشكلة اإلسكان
مطلب أساسي لحل المشاكل األخرى

أربع جهات مسؤولة عن توفير سكن للمواطن

من جهته عرب املواطن �سامل جديع املن�صور عن �أ�سفه لعجز الوزارة
عن �إيجاد حلول للإ�سكان ما فال �شك �أن ال�سكن حق من حقوق الإن�سان يف
هذا الزمان والذي �أ�صبح حديث املجتمع ,وتعد م�شكلة ال�سكن حديث ال�شارع
ال�سعودي ,وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �أزمة ال�سكن التي ت�شغل بال
املواطن ال�سعودي ,ورمبا خ�سر �صحته وماله بكرثة التفكري فيها ,ولكن هل
بع�ض امل�سئولني يف الدولة ي�شعرون بحرقة املواطن ؟! ،و�أكرب دليل على ذلك
هو عجز �أربع جهات عن حل م�شكلة ال�سكن ,هي وزارات الإ�سكان والبلديات
واملالية واالقت�صاد والتخطيط ،وك�أن م�س�ألة ال�سكن باتت م�ستحيلة ف�أين
يذهب املواطن ؟!.
ال�شورى  -العدد  - 173جمادى الآخرة /رجب 1437هـ �إبريل 2016م

65

تحقيق

ويرى املن�صور �أن حل م�شكلة الإ�سكان لي�س م�ستحيلاً وال م�ستع�صي ًا
فجميع املقومات موجودة ومتوافرة ،فالدولة ت�ستطيع �أن تبنى وت�ستطيع تعميد
البنوك مبنح قرو�ض ب�ضمان الدولة وب�أ�سعار مناف�سة جدً ا ,وت�ستطيع الدولة
�أي�ضا تعميد �صناديقها ال�ضخمة بتمويل املواطنني ب�شراء م�سكن وال�سداد
يكون جمز ًءا لفرتات زمنية طويلة ،وتقدمي ت�سهيالت ومنح �أف�ضل و�أكرب يف
املدن وخارج املدن الكربى ب�شرط توفر مقومات احلياة املتكاملة ،وهذا �أول
احللول اجلوهرية بوقف التو�سع باملدن الكربى التي ت�ضخمت ،فالقرو�ض
والت�سهيالت حني متنح باملدن الكربى فنحن ن�ضخم الأ�سعار ون�ساعد على
�أن ت�صبح م�ستع�صية وم�ستحيلة وهذا يجب �أن يتوقف.
و�أ�ضاف� :إن م�شكلة الإ�سكان تكت�سب �أهمية ق�صوى من حيث �أن هناك
تالزما عك�س ًيا بني توفر امل�ساكن نوعية وعددًا ،وبني كثري من امل�شكالت
ً
االجتماعية واالقت�صادية والأمنية ،وبالتايل ف�إن حل م�شكلة الإ�سكان يعد
مطل ًبا �أ�سا�س ًيا حلل امل�شكالت الأخرى .ونالحظ �أن الغالبية العظمى من
طالبي القرو�ض ال�سكنية هم من ال�شباب حديثي العهد بالزواج وحديثي
العهد بالوظيفة� ،أو بعبارة �أخرى من الأ�سر ال�شابة ،وتوفري ال�سكن ملثل هذه
الفئة ي�ساعد على اال�ستقرار العاطفي واالجتماعي ,وي�ساعد على التقدم
الوظيفي ،وال يخفى على �أحد ما لذلك من نتائج �إيجابية عامة و�شاملة.
وتابع املن�صور :ومن �ضمن احللول مل�شكلة ال�سكن دمج �صندوق التنمية
العقاري مع وزارة الإ�سكان ,و فر�ض ر�سوم على الأر�ض اخلام داخل النطاق
العمراين ,ودعم �صندوق التنمية العقاري وذلك من خالل امليزانية ال�سنوية
للدولة ,ويف �أ�سوء الأحوال يجب �صرف بدل �سكن للمواطن ال�سعودي �سواء
كان موظ ًفا �أو متقاعدً ا �أو عاطلاً عن العمل �أ�سوة بالأجانب ,ولنعرتف ب�أن
م�شكلة الإ�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية م�شكلة �إدارية تنظيمية وال تعود
�إىل نق�ص يف املوارد املالية والأرا�ضي .
مفلح القحطاني :عدم وجود سياسة
لتعيين المعلمات وأماكن تدريسهن

وعدم وجود سياسة لتعيين المعلمات أهم
أسباب الحوادث

�أما من الناحية التعليمية فقد �أثار املواطنون الذين التقتهم «ال�شورى»
عددًا من الق�ضايا املحورية� ,أبرزها نقل املعلمات واحلوادث املتكررة لهن,
ففي كل عام تُزهق �أرواح على الطرق ،حتى حتول �إىل خرب دائم يالحقنا،
مل�سل�سل طويل حلوادث املعلمات على الطرق ،حيث تكون تلك احلوادث
�شنيعة جد ًا ت�ؤدي �إىل حالة وفيات �أو �إ�صابات بليغة لبع�ض املعلمات ،وقد
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نقا�ش ًا اً
�أ�شبع هذا املو�ضوع ً
وجدل يف ال�صحف والف�ضائيات وغريها ،م�أ�ساة
هاج�سا ي�ؤرق اجلميع.
متكررة وباتت ت�شكل
ً
حول هذا املو�ضع يحدثنا املواطن مفلح �سعيد القحطاين وي�شري �إىل �أن
هناك �أخطاء كبرية ت�سبب احلوادث ،منها �إهمال املرور ،وكذلك عدم وجود
�سيا�سة لتعيني املعلمات� ,إ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات �أخرى ت�شرتك فيها �أكرث
من وزارة ،ولي�ست وزارة التعليم من تتحمل وحدها امل�شكلة !  .وا�ستغرب
يف الوقت ذاته كيف متكن �شخ�ص �أن ينقل عددًا من املعلمات يوم ًيا يف
�سيارة متهالكة مل�سافات طويلة من دون م�ساءلة �أو حما�سبة؟ ,ومببالغ
�ضخمة ت�صل �إىل ن�صف راتب املعلمة �أحيا ًنا؟!! وت�أخذ املر�أة على عاتقها
عناية ببيت ب�أكمله ،وممار�سة التعليم يف منطقة بعيدة ف�إنها امر�أة ت�ستحق
التقدير واالهتمام ال الإهمال . !.و�أ�ضاف نتمنى اعتماد حافالت خم�ص�صة
لنقل املعلمات يف جميع املدن الرئي�سة ،لتكون بداية خلطة تتم خالل خم�س
�سنوات ،تنتهي من خاللها م�أ�ساة املعلمات .
مفرج العواد :في حال تم تعيين
المعلمة بعيدًا عن مقر قامتها البد
من تأمين السكن لها

حافالت نقل المعلمات تفتقر ألدنى مقومات
السالمة

من جانبه ع ّلق املواطن مفرج م�سي ــعد الع ــواد على ا�ست ــمرار ح ــوادث
املعلمات ،مت�سائال وم�ستغربا بقولـ ــه  :هل يع ــقل �أن ت ــذهب امر�أة اجلنوب
لتعليم بنات ال�شمال ،وتذهب امر�أة ال�شرقية لتعليم بنات الغربية؟.
و�أكد �ضرورة �أن يو�ضع يف احل�سبان �أن ال تزيد امل�سافة ملقر عمل املعملة
عن  200كيلومرتًا! و�إن ح�صل ومت تعيينها يف منطقة �أبعد فعلى الأقل توفر
الوزارة �سكن ًا وموا�صالت وزيادة بدالت للراغبة يف الذهاب لهذه املناطق
البعيدة ،وتقلي�ص عدد احل�ص�ص والأيام  .وتابع :هناك ق�صور من قبل
�أمن الطرق واملرور  ،ففي ال�سابق كانت �سيارات �أمن الطرق من امل�شاهد
امل�ألوفة للجميع يف الطرق النائية ،و�أي�ض ًا كان للمرور هيبته عند من يبالغ
يف ال�سرعة �أو يخالف النظام ،ثم ن�أتي لل�سائقني املتاجرين بدماء ه�ؤالء
املعلمات ،فنجد هذه احلافالت تفتقد لأب�سط مقومات ال�سالمة ،ويقود
بع�ضها �سائقون متهورون ،البع�ض منهم خمالف يف الإقامة �أو حتى ال ميلك
رخ�صة وهذه يعرفها اجلميع” .وعلى وزارة التعليم �أن تنظر بجدية �إىل و�ضع
املغرتبات من املعلمات الالتي يقطعن مئات الكيلومرتات للو�صول ملدار�سهن،
بع�ضهن ت�سافر يومي ًا مرتني ،وبع�ضهن تتغرب عن �أطفالها وبيتها و�أهلها
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طوال الأ�سبوع ،وميكن تقريب هذه امل�سافات بالنظر يف طريقة التعيني وقال
مت�أ�سفا « وفيات حوادث العلم ،وتركن خلفهن �أحزان �أُ�سر فقدت “الأم،
والأخت ،والزوجة ،واالبنة .
جزاع البقمي :نقل المعلم خارج مقر
إقامته سوف يؤثر سلبًا على أدائه

يفعل دوره في ظل
كيف يمكن للمعلم أن
ّ
ظروف نفسية متعبة ؟ !

ـ و�أوجز املواطن جزاع بن خالد البقمي الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل حوادث
ال�سيارات التي تقل املعلمات عرب م�سافات طويلة قائال « لعل �أبرزها عدم
كفاءة �سائقي احلافالت ,وعدم �صيانتها ،وع�شوائية النقل حيث ال توجد
جهة م�س�ؤولة ،وكذلك وعورة بع�ض الطرق ،وعدم توفر و�سائل النقل العام
بني املدن والقرى.
وحول الأثر الذي يرتكه حوادث املعلمات على الأ�سر قال « ال ميكن �أن
نتجاهل الت�أثري النف�سي على الأبناء نتيجة ابتعاد الأم ،والت�أثري على الأ�سرة
نتيجة خوفها على ابنتها يف رحلتها الطويلة اليومية ،و�أي�ض ًا على املجتمع �أمني ًا

يف قلقه امل�ستمر وحوادث املرور التي ت�ؤدي بحياة فلذات الأكباد .ولفت النظر
�إىل وجود م�شكالت �أمنية نتيجة عدم القدرة على ال�سيطرة على �سالمة
املعلمات من اجلانب املروي ،والذي يظهر يف حوادث كارثية تودي بحياة
الكثريين ،ودائم ًا ما يرتك ال�سبب املروري ويرجع ال�سبب �إىل خط�أ الوزارة يف
تعيينهن بعيد ًا عن مقر �سكنهن  .وتابع «لن نلقي بحوادث الطرق على وزارة
التعليم وحدها ،فهي جزء من امل�شكلة ولي�ست امل�شكلة ب�أكملها ،ولكن بيدها
الكثري لتعمله حتى تكون املظلة الآمنة ملن�سوبيها َومن هم حتت �سلطتها ،فعلى
�سبيل املثال� ،أغلب احلوادث تكون يف طرق مهملة ومب�سار واحد ،بالرغم من
تعايل �شكوى املواطنني منها� ،إال �أن وزارة النقل واملوا�صالت ت�ضرب بهذه
ال�شكاوى عر�ض احلائط ،وترتك الأمر كما هو عليه ،لتتكرر امل�أ�ساة يف تلك
الطرق التي حت�صد �أرواح الأبرياء.
ونا�شد البقمي وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى ب�إيجاد حلول جذرية
ملعاناة الآالف من املعلمني واملعلمات والنظر يف و�ضعهم ،وجمعهم بذويهم.
وت�ساءل البقمي م�ستغر ًبا كيف ميكن للمعلم �أو املعلمة �أن يقدم ما لديه يف
وخ�صو�صا من لديه ظرو ًفا �صعبة كالأمهات الالتي لديهن
ظل نف�سيته املتعبة
ً
�أطفال وامل�س�ؤوليات التي ترتتب على ذلك؟! .
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الشراكة بين مجلس الشورى والمثقفين وكتاب الرأي

عددا من كتاب الرأي والمثقفين
رئيس مجلس الشورى يستقبل
ً

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض
عدد ًا من املثقفني وكـــتاب الر�أي املـ�شاركــني يف جلــ�سة احلــوار:
(ال�شراكة بني جملــ�س ال�شــورى واملثقــفني وكتــاب الر�أي) التي
نظمها املجل�س �ضمن ا�سرتاتيــجيته الإعالميــة واالت�صــالية التي
ي�سعى من خاللها �إىل تعزيز التوا�صل مع خمتلف �شرائح املجتمع.
ورحب معايل رئي�س املجل�س يف بداية اال�ستقبال ب�ضيوف املجل�س ،وقدم
لهم نبذة عن مهام املجل�س ,والدور الت�شريعي والرقابي الذي يقوم به وجلانه
املتخ�ص�صة ،م�شيد ًا بدور كتاب الر�أي واملثقفني يف طرح املو�ضوعات التي
تهم الوطن واملواطنني خ�صو�ص ًا يف املرحل ـ ــة الراهن ــة التي تتط ــلب تك ــاتف
اجلهود وتقدمي الر�ؤى املخل�صة التي ت�سهم يف م�ستقبل �أف�ضل لبالدنا.
و�أ�شار ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إىل �أهمية
الدور الذي يقوم به املجل�س يف �صناعــة القــرار ،م�ؤك ــد ًا حر�ص املجل�س على
التوا�صل مع املواطنني وا�ستقبال العرائــ�ض والر�سائ ــل الربيدي ــة والر�سائل
الإلكرتونية ،حيث ا�ستقبل املجل�س خالل دورته ال�ساد�ســة احلالية �أكرث من
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� 80ألف عري�ضة ور�سالة الكرتونية �أحالها �إىل اللجان املتخ�ص�صة لدرا�ستها
واال�ستفادة منها خالل درا�ستها للموا�ضيع التي تدخل �ضمن اخت�صا�صاتها.
و�أكد معاليه �أن املجل�س يتطلع �إىل �أن يكون لكتاب الر�أي واملثقفني دور
مهم يف اال�سرتاتيجية الإعالمية واالت�صالية عرب التوا�صل وال�شراكة مبا
يربز مواقفنا الوطنية ،الفت ًا النظر �إىل �أن املجل�س ي�ستفيد من النقد البناء،
الذي يفيد املجل�س يف تقومي عمله ومعرفة مكامن التق�صري.
وقدم رئي�س املجل�س ملحة عن ال�شورى يف الإ�سالم و�أ�سلوب تطبيقها يف
اململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤكد ًا �أن نظام احلكم يف اململكة يقوم على �أ�سا�س
مبادئ العدل وال�شورى.
ولفت معاليه النظر �إىل �أن ق ــرارات املجل ــ�س حت ــظى باهتمام خادم
احلرمـ ــني ال�شريفـ ــني امل ـ ــلك �سلم ــان بن عبدالع ــزيز  -رعاه اهلل  -وي�ؤخذ
مبعظمها ح�سب ما يرى فيه ويل الأمر م�صلحة للبالد والعباد.
ح�ض ــر اال�ست ـ ـقـ ــبال مع ــايل نائــب رئيـ�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري ،ومعايل م�ساع ــد رئي�س جم ــل�س ال�شـورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان وعدد من �أع�ضاء املجل�س.

حصاد الشهر

في جلسة حوار برئاسة معالي المساعد الدكتور الصمعان

مجلس الشورى يبحث الشراكة مع المثقفين وكتاب الرأي
نظـم جملـ�س ال�شــــورى جلــــ�سة حــــوار بعنــــوان( :ال�شــــراكة
بني جملــــ�س ال�شــــورى واملثقــــفني وكتــــاب الر�أي) ،وذلك �ضــــمن
ا�سرتاتيجيته الإعالمية واالت�صالية لتعزيز التوا�صل مع خمتلف
�شرائح املجتمع� ،شارك فيها عدد من املثقفني وكتاب الر�أي.
ور�أ�س جل�سة احلوار معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى
بن عبداهلل ال�صمعان بح�ضور عدد من �أع�ضاء املجل�س.
ويف بداية اجلل�سة رحب مع ــايل الدكت ــور يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
ب�ضيوف املجل�س من املثقفني وكتاب الر�أي ،وقدم لهم ملحة موجزة عن مهام
املجل�س ,والدور الت�شريعي والرقابي الذي ينه�ض به.
كما ا�ستعر�ض معاليه �أبرز مرتكزات اال�سرتاتيجية الإعالمية واالت�صالية
التي �أقرها املجل�س م�ؤخـ ــر ًا ،م�ؤك ــدا اهت ــمامها بتعزيز التوا�صل مع خمتلف
�شرائح املجتمع واال�ستماع �إىل �آرائهم عرب �آليات حديثة ،مبين ًا �أن املجل�س
ينظم هذه اجلل�سة من منطلق �إدراك ــه لأهمية الدور الوطني وامل�س�ؤول الذي
ي�ضطلع به املثقفون وكتاب الر�أي يف املجتمع.
بعد ذلك فتح معايل م�ساعد رئي ــ�س املج ــل�س جل�ســة احلوار التي ركزت
على بحث �سبل تعزيز التوا�صل مع املثقفني والك ــتاب مبا يث ــري درا�سـ ــات
ومناق�شات املجل�س ملختلف املو�ضوع ــات املعرو�ض ــة علي ــه ويعود بالنفع على
الوطن واملواطن.

وقد ا�ستمع الأع ــ�ضاء �إىل �آراء املثقفني والكتاب ومقرتحاتهم حول تطوير
�آليات توا�صل املجل�س و�أع�ضائه مع املواطنني لبيان حجم اجلهد الذي يبذل
يف �أروقة املجل�س على م�ستوى جلــانه املتخ�ص�صة وجل�ساته العامة من اجل
اخلروج بقرارات �سديدة ت�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن.
كما �أجاب الأع�ضاء على �أ�سئلة الكتاب وا�ستف�ساراتهم التي تركزت حول
نظام املجل�س ومهامه واليات عمله والأدوار التي ميار�سها على ال�صعيدين
الداخلي واخلارجي.
من جهة �أخـرى قام �ضـ ــيوف املجلـ ــ�س بجولة يف �أروقة املجل�س اطلعوا
خاللها على �أروقة املجل�س وبع�ض قاعاتـ ــه كمـ ــا ح�ضـ ــروا جانـ ــب ًا من جل�سة
املجل�س العادية اخلام�سة والثالثني.
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بحث تعزيز العالقات
البرلمانية بين مجلس
الشورى والبرلمان الجورجي
اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س مع معايل
رئي�س الربملان بجمهورية جورجيا ال�سيد ديفيد �أو�سوبا �شفيلي
ؤخرا تلبية لدعوة من معايل رئي�س
خالل زيارته للمملكة م� ً
جمل�س ال�شورى.
ويف بداية االجتماع رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى برئي�س الربملان
اجلورجي والوفد املرافق له ,و�أ�شار �إىل م�ستوى العالقات الثنائية التي جتمع
بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية جورجيا يف �شتى املجاالت ,متمني ًا �أن
ت�سهم هذه الزيارة يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني ب�شكل
عام والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان اجلورجي ب�شكل
خا�ص مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وقدم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء موجزًا عن م�سرية
جمل�س ال�شورى ودورة يف املجالني التنظيمي (الت�شريعي) والرقابي ,و�آلية
عمله ,وع�ضويته يف االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية.
من جانبه عرب رئي�س الربملان اجلورجي عن �سعادته بزيارة اململكة
العربية ال�سعودية ,منوه ًا بح�سن اال�ستقبال واحلفاوة التي �أحاطت بالوفد
منذ و�صوله �إىل اململكة.
و�أ�شار �إىل �أن هذه الزيارة تهدف �إىل دعم العالقات التي تربط بني
البلدين ال�صديقني ,وكذلك بني جمل�س ال�شورى والربملان اجلورجي وهي
�أول زيارة يقوم بها رئي�س برملان يف جمهورية جورجيا للمملكة.
و�أكد رئي�س الربملان اجلورجي �أهمية تطوير العالقات الثنائية القائمة
بني البلدين مبا يفتح �آفاق جديدة للتعاون بني اجلانبني.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات الرامية �إىل تعزيز
التعاون بني البلدين يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية وال�سياحية,
وجماالت التعاون بني جمل�س ال�شورى والربملان اجلورجي ,وتفعيل عمل
جلنتي ال�صداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى والربملان اجلورجي.
ح�ضر االجتماع معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
وع�ضو املجل�س نائب رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اجلورجية
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الع�ضو املرافق الدكتور زهري احلارثي وعدد من �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اجلورجية يف جمل�س ال�شورى.
كما ح�ضرها من اجلانب اجلورجي �أع�ضاء الربملان اجلورجي املرافقني
و�سفري جمهورية جورجيا لدى اململكة ال�سيد جورج جاجنغافا.
يف ذات ال�سياق ثمن معاىل رئي�س الربملان يف جمهورية جورجيا حر�ص
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -على دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وبني
جمهورية جورجيا.
وو�صف لقاءه مع خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
ب�أنه كان م�شجع ًا.
وقال يف ت�صريح �صحفي عقب اجتماعه مع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى:
لقد مل�سنا من خادم احلرمني ال�شريفني حر�ص ًا على تعزيز العالقات الثنائية,
و�سعدنا بو�صفه لنا دائم ًا يف �أكرث من مو�ضع ب�أننا �أ�صدقاء للمملكة العربية
ال�سعودية� ,أ�صدقاء لل�شعب ,و�أ�صدقاء حلكومة اململكة العربية ال�سعودية”.
ونوه باجتماعه مع رئي�س جمل�س ال�شورى مبي ًنا �أنه مل�س رغبة من معاليه
بتعزيز العالقات الربملانية بني اجلانبني.
وعرب رئي�س الربملان اجلورجي عن �سعادته بامل�ساعي لت�أ�سي�س �شراكة
ا�سرتاتيجية بني اململكة وجورجيا ,م�شيد ًا مبكانة اململكة العربية ال�سعودية
على ال�صعيدين �ألإقليمي والدويل.
و�أكد معاليه اتفاق اململكة العربية ال�سعودية وجورجيا يف عدة مواقف,
وتقارب وجهة نظر البلدين فيما يخ�ص الوقوف �ضد الإرهاب ,والدعوة �إىل
التعاي�ش ال�سلمي ,ورف�ض النزاعات الدينية وتعزيز الفهم امل�شرتك.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة ،ثم ح�ضر
معايل رئي�س الربملان اجلورجي والوفد املرافق له جانب ًا من اجلل�سة العادية
ال�ساد�سة والع�شرين ملجل�س ال�شورى.

حصاد الشهر

رئيس مجلس
الشورى يبحث مع
السفير الروسي
سبل دعم العالقات
البرلمانية
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س �سفري
رو�سيا االحتادية لدى اململكة �أوليغ �أوزيروف.
ونوه رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء بالعالقات الثنائية بني اململكة
ورو�سيا وما ت�شهده من تطور يف خمتلف املجاالت ,خا�صة يف املجال الربملاين
بني جمل�س ال�شورى والربملان الرو�سي  .م�شري ًا �إىل �أهمية الزيارات املتبادلة
بني اجلانبني مبا ي�سهم يف تطوير التعاون بينهما وينعك�س �إيجاب ًا على
عالقات التعاون بني البلدين يف املجاالت كافة.
من جانبه �أكد ال�سفري الرو�سي على �أهمية العالقات الثنائية بني رو�سيا

واململكة العربية ال�سعودية يف املجاالت كافة ,منوه ًا بحر�ص قيادتني البلدين
على تطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
و�أ�شاد ال�سفري الرو�سي بالزيارة التي قام بها وفد جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الرو�سية يف جمل�س ال�شورى �إىل رو�سيا م�ؤخر ًا ،وما
حققته من نتائج من �ش�أنها الإ�سهام يف دعم وتطوير العالقات الثنائية.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
بني اململكة ورو�سيا ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني
يف �شتى املجاالت ,و�سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الرو�سي.

ويستقبل سفير تونس

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س� ،سفري اجلمهورية التون�سية لدى اململكة لطفي بن قائد.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء على متانة العالقات التي تربط بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية تون�س ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت ،م�شري ًا �إىل ما يربط جمل�س ال�شورى وجمل�س
نواب ال�شعب التون�سي من عالقات تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي جتمع بني قيادتي و�شعبي
البلدين ال�شقيقني.

من جانبه نقل ال�سفري التون�سي ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى حتيات رئي�س جمل�س نواب ال�شعب
التون�سي حممد النا�صر فيما حمله معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى حتياته وتقديره لرئي�س جمل�س النواب
ولأع�ضاء املجل�س.
و�سلم ال�سفري التون�سي ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
التون�سية ال�سعودية التي �شكلها جمل�س النواب م�ؤخر ًا
مع جمل�س ال�شورى ,م�شيدً ا بالعالقات الأخوية التي
تربط اجلمهورية التون�سية واململكة العربية ال�سعودية
وبني قيادتي البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أكد وقوف تون�س �إىل جانب اململكة يف حماربتها
للإرهاب ودعمها لكل ما تقوم اململكة من جهود يف
مكافحته.
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آل الشيخ يستقبل السفير االيطالي
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض �سفري جمهورية �إيطاليا
املعني لدى اململكة لوكا فرياري.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�سفري الإيطايل متمني ًا له التوفيق يف مهام
عمله مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية ايطاليا ،وجرى
خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الإيطايل بغرفتيه ال�شيوخ والنواب ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.

ويستقبل السفير الكوري

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض �سفري جمهورية كوريا لدى اململكة كون بيوجن �أوه.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�سفري الكوري متمني ًا له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم
يف تعزيز العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوريا ال�سيما على ال�صعيد الربملاين.

ونوه معاليه بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت ،م�ؤكد ًا حر�ص قيادتي
البلدين على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت
مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض الع ــالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت خا�صة
على �صعيد العالق ــات الربملاني ــة بني جمل�س ال�شورى
واجلمعي ــة الوطني ــة الكوري ــة ،وتف ــعيل دور جل ــنتي
ال�صداقة الربملانية يف املجل�س واجلمعية مبا ي�سهم يف
دعم وتنمية العالقات والتعاون امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني.

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية بوروندي
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض
�سفري جمهورية بوروندي لدى اململكة عي�سى تنامبوكا.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�ش ــورى بال�سف ــري البورون ــدي
متمني ًا له التوفيق يف مهام عمل ــه مبا ي�سهم يف تعزيز الع ــالقات الثنائية
بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهوري ــة بوروندي يف كافة املجاالت.
من جانبه نقل ال�سفري البوروندي ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى حتيات
رئي�سي جمل�سي ال�شي ــوخ والن ــواب يف بوروندي فيما حمل ــه معاليه حتياته
وتقديره لرئي�سي جمل�سي ال�شيوخ والنواب ولأع�ض ــاء املجل�س ــني ،ومتنياته
جلمهورية بوروندي حكومة و�شعب ًا بالرخاء واال�ستقرار.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل مقترح
مشروع نظام رسوم التحويالت النقدية للعاملين األجانب
على جدول أعمال المجلس

�أحالـت الهيئـــة العامـــة ملجلـــ�س ال�شـــورى على جدول �أعمال
املجل�س عدد ًا من املو�ضوعات املقرتحة من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا
للمادة  23من نظام املجل�س ،وعدة تقارير للأداء ال�سنوي لعدد
من اجلهات احلكومية.
جاء ذلك خالل االجتماع اخلام�س للهيئة العامة من �أعمال ال�سنة الرابعة
للدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى الذي عقدته برئا�س ــة معايل نائ ــب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أم ــني اجل ــفري وبح�ض ــور معايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�صمعان ومعايل الأمني العام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.
وقد قررت الهيئـة العامــة خالل االجــتماع �إحالــة تقريرين ملقـرتحني
ا�ستناد ًا للمادة  23من نظام جمل�س ال�شورى هما تقرير اللجنة املالية ب�ش�أن
مقرتح م�شروع نظام ر�سوم التحويالت النقدية للعاملني الأجانب املقــدم من
ع�ضو املجل�س الدكتور ح�سام العنقري ،وتقرير جلنــة ال�شـ ـ�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن مقرتح م�شروع الالئحة التنظيمية املوحدة ملجال�س
�شباب املناطق املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور حامد ال�شراري.
كما �أحالت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى تقرير جلنـ ــة املي ــاه والزراعــة
والبيئة ب�ش�أن مرئيات وزارة املياه والكهرباء جتاه الن�صو�ص املنا�سبة لإدراج

عقوبة الت�شهري يف الأنظمة املخت�ص ــة بها ،وتق ــرير اللجن ــة ال�صحية ب�ش�أن
م�شروع نظام املن�ش�آت وامل�ستح�ض ــرات ال�صيدالنية والع�شبية ،وتعديل بع�ض
مواد نظام امل�ؤ�س�سات ال�صح ــية اخلا�صة ،وتعديل بع�ض مواد نظام مزاولة
املهن ال�صحية.
ووافقت الهيئة العامة على �إحالة تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
ب�شـ ـ�أن التقــرير ال�سن ــوي ل�ص ــندوق تنمي ــة املوارد الب�ش ــرية للعام املايل
1436/1435هـ ،وتــقرير جلن ــة الن ــقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطــريان املدين للعام املايل 1436/1435هـ،
وتقــرير جلنـ ــة االقت�صــاد والطاقـ ــة ب�شـ ـ�أن التقرير ال�سنوي لوزارة البرتول
والرثوة املعدنية للعام املايل 1436/1435هـ.
ومن املو�ضوعات التي وافقت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى على �إحالتها
على جدول �أعمال املجل�س تقرير جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار
ب�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتع ــاون يف جم ــال الرتاث الثقايف واملتاحف
والرتاث العمراين واحلرف وال�صناعات اليدويــة بني الهيئة العامة لل�سياحة
والرتاث الوطني ووزارة الثقافة يف جمهوري ــة البيــرو ،وتقرير جلنة التعليم
والبحث العلمي ب�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهــم للتع ــاون العلــمي والتقني بني
حكومة اململكة وحكومة جمهورية طاجيك�ستان.

د .الصمعان يبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين الشورى ومركز الحوار الوطني
التقى معـــايل م�ساعـــد رئيـــ�س جمـــل�س ال�شورى الدكتور يحيى
بن عبداهلل ال�صمعان يف مكتبه مبقـــر املجـــل�س بالريــا�ض مدير
عام �إدارة الدرا�سات وا�ستطالعــات الر�أي العام مبركـــز امللك عبد
العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد اهلل بن ح�سني اخلليفة.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها  -يف وقت
�سابق -معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ومعايل �أمني عام مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
الأ�ستاذ في�صل بن عبد الرحمن بن معمر.
كما تطرق اللقاء �إىل �أوجه التعاون بني اجلانبني يف جمال �إعداد البحوث
والدرا�سات ،ودرا�سات ا�ستطالع الر�أي ذات العالقة ب�أعمال املجل�س وجلانه
املتخ�ص�صة واخلا�صة ،ومبا يخدم تفعيل وتنفيذ الإ�سرتاتيجية الإعالمية
واالت�صالية التي و�ضعها املجل ــ�س ،والتي تهدف �إىل مد ج�سور التعاون بني
املجل�س واجلهات املختلفة ومنها املركز حيال املو�ضوعات والق�ضايا التي

يدر�سها وتهم املواطن ،و�إيجاد قنوات للتوا�صل مع �شرائح املجتمع املختلفة
على نحو يعمل على دعم ممار�سة جمل�س ال�شورى لدوريه الرقابي والت�شريعي.
و�أكد معايل م�ساعد رئي�س املجلــ�س خالل اللقاء �أهمية هذا التعاون مبا
ي�ساعد جلان املجل�س على تقييم �أداء اجل ــهات احلكومية التي يقوم بدرا�سة
تقاريرها ،و�إيجاد م�صادر لتقيــيم �أداء هذه اجلهات �إ�ضافة �إىل ما يرد من
معلومات يف تقارير اجلهات احلك ــومية ،الفت ًا النظر �إىل �أن من �ش�أن ذلك
م�ساعدة املجل�س يف اتخاذ قرارات مبنية على درا�سات ونتائج ا�ستطالع ر�أي
مت �إجراءها ب�شكل مو�ضوعي وعلمي.
و�أعرب معاليه عن �أمله يف �أن ي�سـ ــهم ه ــذا التع ــاون يف تعزيز الدور
الت�شريعي والرقابي على �أداء الأجهزة احلكومية الذي ميار�سه املجل�س بحكم
اخت�صا�صاته ،وتفعيل ذلك وفق خمرجات ا�ستطالع الر�أي ب�ش�أن مدى الر�ضا
عن اخلدمات التي تقدمها الأجهزة احلكومية املختلفة.
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لجنة الصداقة البرلمانية تبحث مع سفير كوريا سبل تطوير
العالقات البرلمانية

عقد �أع�ضـاء جلنــــة ال�صداقــــة الربملانيــة ال�سعودية الكورية
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجلــــ�س رئي�س اللجنة الدكتور
�سعــــدون بن �سعــــد ال�سعدون مبقر جمــــل�س ال�شورى يف الريا�ض،
اجتماع ًا مع �سفري جمهورية كوريا لدى اململكة كوون بيونغ �أو.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شتــرك والعالق ــات الربملاني ــة بني مـجلــ�س ال�شـ ــورى واجلمعية الوطنية

الكوري ــة ،و�س ــبل تفع ــيل جل ــنتي ال�صداق ــة الربملانية بني جم ــل�س ال�ش ــورى
واجلمعية الوطنية الكورية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون بني اجلانبني
والإ�سهام يف فتح �أفاق �أو�سع لعالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني.
كما ت ــم خ ـ ــالل اللقــاء ا�ستعرا�ض ال�شراك ــة القائم ــة بي ــن ال�شرك ــات
ال�سعودي ــة والكورية مبا يعزز املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتجارية
بني البلدين.

ناصر بن داود يجتمع بالسفير الموريتاني

اجتمع ع�ضــو جملــــ�س ال�شــــورى رئي�س جلنــــة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية املوريتانية باملجلــــ�س الدكتــــور نــا�صر
بن زيد بن داود يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض مع �سفري
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانيــــة لدى اململكة حممد ولد
حممود حممد الأمني ولد �سيدي.
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عدد من املو�ضوعات
وتركــز احلـ ــديث خـ ــالل اللقـ ــاء على ا�ستعـ ــرا�ض ٍ
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة وموريتانيا ،و�سبل تنمية وتعزيز
العالقات الربملانـ ــية بني جملـ ــ�س ال�شـ ــورى واجلمعـ ــية الوطنية املوريتانية
(الربملان) وتفعيل دور جلنتي ال�صداقـ ــة الربملانية ال�سعودية املوريتانية مبا
يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

مجتمع الشورى

مجلس الشورى يحقق المركز السابع في برنامج التعامالت اإللكترونية

حقق جمل�س ال�شورى املركز ال�سابع يف القيا�س ال�ساد�س الذي
«ي�سر» ك�أحـــد اجلهات
يجريه برنامــــج التعامـــالت االلكرتونيــــة ِّ
املتميزة يف التحول للتعامالت االلكرتونية احلكومية من بني 162
جهة حكومية.
و�أو�ضح معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن عبد اهلل
ال�صمعان  -يف ت�صريح �صحفي � -أن املجل�س حل �ضمن الفئة املتميزة يف
«ي�سر» التي �ضمت  12جهة حكومية ,الفت ًا النظر �إىل �أن هذا
ت�صنيف برنامج ِّ
املركز املتقدم الذي حققه املجل�س ي�أتي بتوفيق من اهلل ثم مبا جتده الإدارة
العامة لتقنية املعلومات باملجل�س من دعم وم�ساندة من معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،م�شري ًا �إىل
�أن �إطالق برنامج للتعامالت الإلكرتونية يف املجل�س با�سم (�شاور) �أ�سهم يف
تطور اخلدمات الإلكرتونية يف املجل�س.

و�أكد �أن جمل�س ال�شورى ي�سعى من خالل تبنى احللول الإلكرتونية �إىل
زيادة الوعي ب�أهمية اخلدمات الإلكرتونية يف ت�سهيل الإجراءات وتب�سيطها
ورفع كفاءة العمل وجودته.
و�أ�شار الدكتور يحيى ال�صمعان �إىل �أن اخلربات املرتاكمة لدى املجل�س
�أ�سهمت يف تطوير م�شروعاته الإلكرتونية والتقنية ب�شكل �أف�ضل ومبا ي�ؤهله
للتناف�س يف الأعوام القادمة مب�شيئة اهلل تعاىل وحتقيق مراكز �أكرث تقدم ًا.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمل�س ال�شورى ح�صل على العديد من اجلوائز يف
جمال احلكومة الإلكرتونية على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى
م�ستوى الدول العربية وذلك يعود �إىل النجاح الذي حققه املجل�س على �صعيد
احلكومة الإلكرتونية ويهدف برنامج (�شاور) �إىل �إيجاد بيئة �إلكرتونية
متكاملة داخل جمل�س ال�شورى خلدمة �أهداف املجل�س ,وحتقيق البيئة املوحدة
ملوظفي املجل�س لإمتام الأعمال وتنفيذها �إلكرتوني ًا ,والت�أكد من �سهولة
الو�صول واال�ستخدام الأمثل للمعلومات من خالل واجهة م�ستخدم متكاملة.
وكان برنامج التعامالت الإلكرتونية (�شاور) قد بد�أ يف جمل�س ال�شورى
بت�شغيل نظام االت�صاالت الإدارية ثم ال�شئون املالية �إىل �أن مت تعميم العمل
على جميع الإدارات والأنظمة والربامج داخل املجل�س ,لي�شكل يف النهاية
نظام ًا �آلي ًا موحد ًا مثل بيئة �إلكرتونية �ساعدت على �إيجاد منظومة عملية
متكاملة يف جمل�س ال�شورى و�أ�سهمت يف زيادة �إنتاجية املوظفني وحت�سني
م�ستوى �أدائهم.

جديد الدكتور الشبيلي

المملكة بأقالم المؤرخين ..وعناية الجاسر بالتراجم

ا�ستقبلت املكتبة العربية الإ�صدار اجلديد للدكتور عبدالرحمن
بن �صالح ال�شبيلي ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق ،الذي ترجم فيه
لعدد من امل�ؤرخني العرب والأجانب ،والرحالة الذين تناولوا حياة
امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ،وظروف ن�ش�أة وت�أ�سي�س
اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك من خالل ا�ستقراء �شامل مل�ؤرخي
مرحلة الت�أ�سي�س ،وجمع الإ�صدار �أ�شهرهم ،حيــث �أطــلق الدكتور
ال�شبيلي على كتابـــه العنـــوان التـــايل (ت�أ�ســي�س اململــكة العربية
ال�سعودية ب�أقالم  60م�ؤرخ ًا) ،وال �شك �أن مرحلــة ت�أ�سي�س وتوحيد
اململكة م ّثلت منحنى تاريخ ًيا يف م�سيـــرة اجلزيـــرة العربيــة ،كما
�أعادت ت�شكيل و�ضعها ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
ظهر الكتاب بحجم �صغري من ثمان وثالثني �صفحة ،وعلى الرغم من
قيمته العلمية ،وفائدته لطالب التاريخ واملهتمني برتاجم م�ؤرخي املرحلة،
�إال �أن املتوقع �أن يكون هذا الكتاب باكورة تراجم مو�سعة وكتاب �شامل يناق�ش
ما كتبه ه�ؤالء امل�ؤرخني ،ال�سيما و�أن الدكتور عبد الرحمن ال�شبيلي عرف
بتحقيقاته التاريخية ومتيزه يف كتب الرتاجم والأعالم ،وهو من �أوائل
الكتاب الذين عنوا واهتموا برتاجم رجاالت القرن الهجري املن�صرم ،كما

عني بتوثيق ور�صد مراحل التطور ،التي عا�شتها بالدنا ال�سيما من خالل
تتبعه لبدايات الأن�شطة الإعالمية والفكرية يف بالدنا ،وذلك من خالل كتبه
وحما�ضراته وم�شاركاته يف املنتديات العلمية والنوادي الأدبية.
كما تال هذا الإ�صدار كتاب �أخر للدكتور ال�شبيلي تناول جهود عالمة
اجلزيرة ال�شيخ حمد بن حممد اجلا�سر -رحمه اهلل -وهو عبارة عن حما�ضرة
�ألقاها ال�شبيلي �ضمن فعاليات معر�ض الكتاب بجامعة الباحة ،وفد حمل الكتيب
العنوان التايل (عناية العالمة حمد اجلا�سر بال�سري والرتاجم) تناول فيه
امل�ؤلف ملحة عن حياة عالمة اجلزيرة واهتمامه برتاجم الأعيان و�سريهم.
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أرخ لوحدة البالد وناهض الفكر الصهيوني

من أعالم الشورى الدكتور عبداهلل العثيمين – رحمه اهلل -
ليوثق بها ما كتبه عن تاريخ اجلزيرة العربية احلديث ،كما كتب
العديد من املقاالت ال�صحفية والتقارير التي ناه�ض فيها الفكر
ال�صهيوين ,وال�سيا�سات القمعية للكيان املحتل ,وذلك من خالل
مقاالته ال�صحفية التي كانت حتظى مبتابعة كبرية من قبل
ال�سا�سة واملفكرين العرب.
حياته:

فقدت الأو�ساط الأدبية والثقافية ببالغ احلزن والأ�سى ع�ضو
جمل�س ال�شورى الأ�سبق ,الأمني العام مل�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية
الدكتور عبداهلل بن �صالح العثيمني ( ,)2016-1936الذي
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء املوافق الثاين ع�شر
من �شهر رجب 1437هـ ،وفقدت اململكة برحيله �أحد رجاالت
الثقافة والتاريخ ,حيث عرف الفقيد بغزارة م�ؤلفاته التاريخية
ال�سيما و�أنه �أحد �أ�شهر امل�ؤرخني املعا�صرين ممن اهتموا بتاريخ
املنطقة العربية والتاريخ الإ�سالمي ،بيد �أن درا�ساته وم�ؤلفاته
حيال التاريخ ال�سعودي احلديث مبراحله الثالث كانت وما تزال
�إحدى �أهم ما مت تدوينه عن تاريخ الدولة ال�سعودية حيث �شكل
الراحل مع الدكتور منري العجالين – رحمهما اهلل  -مرجع ًا
�أ�سا�س ًا للدرا�سات التاريخية عن الدولة ال�سعودية مبراحلها
الثالث ,ففي حني برز الدكتور العجالين يف التنقيب عن الر�سائل
واملخطوطات والوثائق العثمانية يف كل من ا�سطنبول والقاهرة
وغريها من الوثائق املحفوظة يف متاحف باري�س ولندن وبرلني,
كان للدكتور العثيمني قدم ال�سبق يف توثيق كثري من الروايات
ال�شفهية كما ا�ستطاع –رحمه اهلل -توفري املخطوطات الأثرية
والنادرة ويوثق بها درا�ساته و�أطروحاته حول ما ي�ستجد له من
الروايات ,وي�صحح من خاللها بع�ض �أوهام امل�ؤرخني الذين �سبقوه،
كما حر�ص من خالل تنقله خارج اململكة �أثناء درا�سة املاج�ستري
و الدكتوراه �أن يقف على بع�ض املخطوطات النادرة والوثائق
الر�سمية املحفوظة يف دور الوثائق القومية يف عدد من الدول,
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ولد الدكتور عبداهلل العثيمني يف بلدة عنيزة �أهم حوا�ضر منطقة الق�صيم،
وذلك عام  1355هـ1936 /م ،وتخرج من ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود
بالريا�ض ,وح�صل على الدكتوراه من جامعة �أدنربا عام 1972م ،عمل بعدها
ع�ض ًوا يف هيئة التدري�س يف ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود ،كما تقلد من�صب
الأمني العام جلائزة امللك في�صل العاملية منذ عام 1407هـ ،كما اختري ع�ض ًوا
يف هيئة حترير جملة الدارة ,ور�سالة ,وحوليات كلية الآداب بجامعة الكويت.
مؤلفاته

�أما م�ؤلفاته فهي �أكرث من �أن حت�صى ,ولعل من �أهمها كتابه عن ال�شيخ
حممد بن عبدالوهاب ,و�سل�سلة «تاريخ اململكة العربية ال�سعودية» ,و»ن�ش�أة
�إمارة �آل ر�شيد» ,وكتاب «العالقة بني الدولة ال�سعودية الأوىل والكويت» و
«معارك امللك عبدالعزيز امل�شهورة لتوحيد اململكة» ,كما �أن له العديد من
البحوث والتعليقات يف تاريخ اململكة التي �أ�صدرها جمعها يف كتاب م�ستقل,
وكذلك عدد من املحا�ضرات والتعليقات التي د ّونها عن تاريخ اململكة وجعلها
�أي�ض ًا يف كتاب م�ستقل ،هذا �إىل جانب حتقيقاته وترجماته للعديد من
الدرا�سات واملراجع عن الإجنليزية.
وللراحل عدد من الق�صائد ال�شعرية التي جمعها يف دواوينه ال�شعرية مثل
ديوان «عودة الغائب» الذي �صدر عام 1401هـ وديوان «بوح ال�شباب» �صدر
عام 1415هـ  ،وديو ًنا �أخر عنون له بـ « ال ت�سلني» �صدر عام 1415هـ.
يجدر بالذكر �أنه يف عام 1418هـ مت اختيار الدكتور عبداهلل العثيمني
ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى يف دورته الثانية حيث �أم�ضى –رحمه اهلل -مدة
عاما� ,شارك خاللها يف العديد
ع�ضويته كامل ًة يف ثالث دورات دامت (ً )12
من جلان املجل�س وجلان ال�صداقة الربملانية ،كما �أ�سهم مبا لديه من جهود
علمية وخربات عملية يف �صدور العديد من القرارات الب ّناءة ملجل�س ال�شورى.
العثيمني يف عيون زمالئه
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قال عنه ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�سبق الدكتور عبد الرحمن ال�شبيلي
واحرتاما ،وظ ّل ا�ستحقا ًقا يتجدّد ،فهو يف
« :احتفى به جمتمعه تكر ًميا
ً
ال�شعر نا�صية ،ويف التاريخ ثبتٌ ومو�ضوع ّية ،ويف التحقيق العلمي �أ�ستاذ،
ويف الوطن ّية �إباء ورمز ،ويف معيار الب�ساطة مقيا�س ال يتغيرّ  ،وهو املرجع
املوحد (امللك عبد
املعتمد والثقة يف التاريخ املعا�صر للجزيرة ويف �سرية ّ
العزيز) ,نهل من ثالث ّية �أ�صيلة؛ مدر�سة ابن �صالح يف بلدته ،وفقه �شقيقه
ال�شيخ حممد بن عثيمني ،وتخ�ص�ص �أ�ستاذه الدكتور عبد العزيز اخلويطر،
وتن ّف�س عرب رئات وطنية ثَلاَ ث :من العروبة مبفهومها القومي الذي ال يتج ّز�أ،
ومن فل�سطني ب�إ�صرار العودة الكاملة للأر�ض املغت�صبة ،ومن م�سقط ر�أ�سه
عنيزة بعاطفته وخلجات نف�سه ،وثار يف �إبداعه ال�شعري على ثالثية اجلهل
والتخ ّلف واالنهزام ،وتد ّثر بثالثة لحُ ُ ف :الب�ساطة واملوقف والإباء ،وله من
ر�صيد الت�أليف ثالثون ديوا ًنا وكتا ًبا ،حظي تاريخ وطنه وحياة فار�س التوحيد
(امللك امل�ؤ�س�س) بالن�صيب الأوفى منها ،لكنه منذ �صغره ،وبعد اغت�صاب
فل�سطني وثورة اجلزائر ،الق�ض ّيتني اللتني وعاهما بوجدانه ،كان يروح ويغدو
ويف حلقه ُغ ّ�صة يتج ّرعها قه ًرا و�ألـ ًما من و�ضع حميطه العربي.
التزم يف عدد من كتاباته بتو�ضيح ما ُن�سب للوهابية من مفاهيم مغلوطة
(وكان املو�ضوع عنوان ر�سالته للدكتوراه  ،)1972و�أ ّلف وترجم يف تاريخ
الدولة ال�سعودية ،و�أ�ؤمتن على تدوين �سرية امللك امل� ّؤ�س�س ،وعلى ر�صد ق�صة
توحيد هذا الكيان ،وعمل على تفنيد بع�ض �أخطاء امل�ؤرخني وامل�ست�شرقني
ب�ش�أن ت�أ�سي�سه ،وقد غلبت تاريخ ّيتُه �شاعر ّيتَه ،حتى �صار املجتمع ينظر �إليه
م�ؤ ّر ًخا �أكرث منه �أدي ًبا و�شاع ًرا ،مع �أن ال�شعر عنده هو الأ�سا�س منذ �أن ترجم
له كتاب «�شعراء جند املعا�صرون» لعبد اهلل بن �إدري�س قبل �ستة وخم�سني
عاما .من يتج ّول يف دواوينه الع�شرة ،ويف كتبه الثالثني ،يجد �أن الق�ضية
ً
العربية قا�سم م�شرتك ا�ستحوذ على ه ّمه الأكرب منذ ال�صغر وحتى اليوم،
و�أن � َأ�س َفه على واقع الأمة املعا�صر ي�ش ّكل غ ّمه وقلقه ،و�أن تط ّلعه للإ�صالح
االجتماعي يف الوطن العربي كان ال�شاغل الأبلغ خلاطره ،يف �شعر وجداين
�أ�صيل وكتابات ال تنق�صها الف�صاحة وال�صراحة ،عبرّ فيها عن خلجات
النفو�س املكلومة بالواقع العربي الأليم� ،أظ ّله اهلل يف ظ ّله.
�أما تلميذه ع�ضو جمل�س ال�شورى احلايل الدكتور عبداهلل الع�سكر فيقول
عنه« :عرفته وهو حديث العهد بالتدري�س .فقد در�سنا عليه مقرر :تاريخ
اململكة يف الف�صل الأول من عام 1392هـ ،حيث كان رحمه اهلل � ً
بارعا،
أ�ستاذا ً
متحد ًثا لب ًقا متل�ؤه احلما�سة لعمله ،عرفناه مثقف ًا ثقافة وا�سعة ...وما �أثارنا
نحن الطالب �أنه يتحدث بلغة عربية ف�صيحة ،خالف كل الأ�ساتذة يف كلية
الرتبية التي �أ�س�ستها اليون�سكو وجلبت لها �أ�ساتذة من عرب �أوروبا و�أمريكا،
وكانوا ال يتحدثون �إ ّال بلهجات بلدانهم العربية .ومل �أ�سمعه يف الف�صل

يتحدث باللهجة العامية� ،إ ّال يف �أروقة الكلية �أو يف الرحالت .ويظهر �أن القدر
قد كتب يل �أن �أحظى مبحبته ومن َث َّم �صداقته ...وكانت درو�سه عن الدعوة
متاما ،ال من حيث املعلومات وال من حيث املنهج.
ال�سلفية جديدة علينا ً
ومنهجه جديد ال نعرفه .وكث ًريا ما ي�ؤكد لنا �أن طالب التاريخ والباحث فيه
عليه باحلياد واملو�ضوعية لأنهما عماد جودة البحث بدرجة كبرية .وعلمنا
ر�ؤيته للتاريخ بااللتزام ال�صارم باملنهجية العلمية التاريخية .لكن عندما
كربنا عرفنا �أنه املنهج الغربي يف در�س التاريخ .وهو منهج ا�ستخدمه يف
ر�سالته للدكتوراه عن :ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ،حياته وفكره.
وقال عنه ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�سبق الدكتور عبد الواحد احلميد :لقد
�أتاح يل القدر �أن �أتعرف على الدكتور العثيمني من خالل العديد من اللجان
وفرق العمل ,ومن خالل زمالته يف جمل�س ال�شورى ،وكنت قبل ذلك ال �أعرف
عن العثيمني �سوى �أنه �أحد امل�ؤرخني املعروفني يف بالدنا ،ولكن بعد �أن زاملته
يف املجل�س ويف بع�ض اللجان ويف الرحالت التي قمنا بها �إىل بع�ض البلدان يف
�إطار ع�ضويتنا يف املجل�س تعرفت عليه عن قرب ,واكت�شفت �أن �شهرته كم�ؤرخ
رمبا غطت على جوانب كثرية يف �شخ�صيته ال تقل �أهمية ،فهو بالإ�ضافة �إىل
البعد الإن�ساين املحبب يف �شخ�صيته ،وما يتمتع به من روح النكتة وعذوبة
احلديث ولطف املع�شر والتوا�ضع اجلمٌ ،
مثقف �شمويل متابع لق�ضايا الفكر
وال�سيا�سة والأدب ,ويحمل ر�ؤية خا�صة جتاه املتغريات على ال�ساحة املحلية
والعربية والدولية.
ورثاه ع�ضو ال�شورى الأ�سبق الدكتور عائ�ض الردادي قائلاً � :إن الدكتور
عبداهلل العثيمني – رحمه اهلل  -عا�ش حياة زاخرة بالعطاء ما بني مولده
�إىل رحيله (1437 – 1355هـ( ،تنوعت بني التدري�س والبحوث ،والرتجمة
والإبداع ،وقد ترك �آثار ًا يف ذلك �ستبقى عم ًرا ثان ًيا ،ومنهلاً تنهل منه الأجيال
يف جمال التاريخ والأدب ،عرفته ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شورى من خرية الأع�ضاء
يف الر�أي وامل�شورة ،ي�سند ذلك بالإح�سا�س الوطني والإخال�ص يف الأمانة،
وح�سن ا ُ
خللق وال ُبعد عن الزهو واخليالء.
وهو م�ضرب املثل يف التوا�ضعُ ،
لقد خال مقعده يف املجال�س الثقافية التي كان يعمرها مبحا�ضراته
وم�شاركاته ،وخال مكانه يف القاعات اجلامعية ،وخال منرب جائزة امللك
في�صل العاملية من �إعالنه للفائزين ،وفقد ال�شعر �شاع ًرا ،وفقدت املقالة
نا�صحا �أمي ًنا يعتلج قلبه ب�آالمهم ،وينب�ض
كات ًبا ،وخ�سر العرب والعروبة
ً
�إبداعه ب�إح�سا�س العروبة ،الذي مل َ
يتخل عنه يف كل �أطوار حياته .وخ�سرت
ب�شكل خا�ص م�ؤ ِّر ًخا وطن ًيا ،وهوى علم
ب�شكل عام والتاريخ الوطني ٍ
الثقافة ٍ
من �أعالم الثقافة والوطن؛ ال منلك �إال الدعاء له بالرحمة ،و�أن يكون منزله
جنان الفردو�س.
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برلمان كوسوفو يشكل لجنة صداقة برلمانية مع مجلس الشورى
�شكل برملان جمهورية كو�سوفو ,جلنة �صداقة برملانية مع جمل�س ال�شورى يف
اململكة ,تتكون من عدد من �أع�ضائه برئا�سة ع�ضو الربملان بايل موهرماج ,بهدف
تعزيز العالقات بني املجل�سني يف البلدين ومبا يعزز التعاون امل�شرتك بني البلدين
يف املجاالت كافة.
و�أكد معايل رئي�س برملان جمهورية كو�سوفو قادري في�سيلي يف ر�سالة ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مت�ضمنة �أ�سماء جلنة
ال�صداقة� ،أن ت�شكيل برملان جمهورية كو�سوفو لهذه اللجنة �سي�سهم يف تعزيز العمل والتعاون
الثنائي بني البلدين يف �شتى املجاالت ال �سيما العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى يف اململكة
العربية ال�سعودية وبرملان جمهورية كو�سوفو.
يذكر �أن جمل�س ال�شورى يرتبط بلجان �صداقة مع �أكرث من  141برملان ًا يف خمتلف دول
العامل  ،وتهدف جلان ال�صداقة �إىل توثيق روابط التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى وتلك
الربملانات مبا يدعم عالقات التعاون بني اململكة وتلك الدول وي�سهم كذلك يف حتقيق �أكرب قدر
من التن�سيق والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.

رئيس مجلس الشيوخ الكندي
يبحث مع سفير المملكة سبل
تعزيز العالقات الثنائية
ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي جورج فيوري �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى كندا الأ�ستاذ نايف بن بندر ال�سديري ,وذلك
يف مقرالربملان الكندي ,وبحث معه عالقات التعاون الثنائية بني اململكة
العربية ال�سعودية ودولة كندا و�سبل تعزيزها.

مجلس النواب المصري يمنح الحكومة الثقة
وافق جمل�س النواب امل�صري على
منح الثقة للحكومة امل�صرية التي
ير�أ�سها املهند�س �شريف �إ�سماعيل،
ب�أغلبية  433ع�ض ًوا.
وقال رئي�س جمل�س النواب امل�صري
الدكتور علي عبد العال يف كلمته
عقب الت�صويت� ،إن منح الثقة
حلكومة املهند�س �شريف �إ�سماعيل
يعني ت�أييد املجل�س لها وملا جاء يف
برناجمها من �سيا�سات وحماور.
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رؤساء البرلمانات العربية يشددون على أهمية مساندة
الحكومات في مواجهة األزمات الراهنة
�أجمع ر�ؤ�ساء الربملانات العربية على �ضرورة ت�ضافر جهود الربملانات
وم�ساندة احلكومات يف مواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن
العربي وكيان دول املنطقة ويف مقدمتها ظاهرة الإرهاب .واكدوا يف
كلمات يف افتتاح �أعمال امل�ؤمتر الـ  23لالحتاد الربملاين العربي الذي عقد
ؤخرا �أن بقاء امللف الفل�سطيني بال حل عادل كان حجة
يف القاهرة م� ً
للإرهابي اجلاهل �أن ي�ضيع بو�صلتنا وي�ستخدمها �أداة للتجنيد والتعبئة
املنحرفة و�أر�ضية انطلقت منها كافة دعوات اال�ست�سالم بحجة �أن ال
فائدة من الن�ضال القومي والعمل العربي امل�شرتك».
و�أكد رئي�س جمل�س النواب اللبناين الرئي�س احلايل لالحتاد للربملاين العربي نبيه
برى ،دعم بالده لدعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل -و�شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب لتوحيد الأمة العربية ونبذ
الإرهاب والتطرف .وح ّذر برى من التداعيات اخلطرية لتف�شي ظاهرة الإرهاب يف
املنطقة ،داع ًيا لت�شكيل غرفة عمليات �أممية يف �إطار جمل�س الأمن الدويل لتكثيف
اجلهود يف مواجهة الإرهاب ع�سكر ًيا وجتفيف منابعه ومالحقة مرتكبيه.
وقال رئي�س جمل�س النواب امل�صري الدكتور علي عبد العال� :إن خطورة التحديات
التي تواجه املنطقة العربية وعلى ر�أ�سها الإرهاب ،ت�ستدعى اال�صطفاف العربي,
وا�ص ًفا �إياه ب�أنه �سرطان مدمر يهدد حا�ضر الدول العربية وم�ستقبلها  .و�شدد رئي�س
الربملان امل�صري ،يف كلمته على �ضرورة تفعيل االتفاقيات العربية ملكافحة الإرهاب
ال�صلة لتجفيف منابعه وم�صادر متويله وتتبع مرتكبي اجلرائم
والربوتوكوالت ذات ِ
الإرهابية ومعاقبتهم ب�شكل رادع.
ودعا رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ،الرئي�س ال�سابق للم�ؤمتر الربملاين العربي

الأ�ستاذ مرزوق علي الغامن� ،إىل حترك برملاين دويل يغطي خارطة الدول
املن�ضوية حتت م�ؤ�س�سة االحتاد الربملاين الدويل لتفعيل دور الدبلوما�سية
الربملانية العربية جتاه الق�ضايا العربية امل�صريية ويف مقدمتها الق�ضية
الفل�سطينية.
و�أكد الأمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على
�ضرورة ت�ضافر جهود الربملانات العربية مل�ساندة احلكومات يف مواجهة
الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيان دول املنطقة
ويف �صدارتها ظاهرة الإرهاب .و�شدد العربي يف كلمته على �أهمية الدور
الربملاين العربي جتاه خطط الإ�صالح والتنمية يف دول املنطقة وحتقيق
تطلعات �شعوبها .و�أعرب رئي�س جمل�س النواب الأردين ال�سابق عبد
الهادي املجايل من جهته ،عن �أمله يف الدفع قدما بدور االحتاد الربملاين
العربي لتقريب وجهات النظر بني ال�شعوب واحلكومات ،داع ًيا م�ؤ�س�سة
القمة العربية ملنح االحتاد دو ًرا قو ًيا ليكون الذراع احليوي الفاعل لها مع
االخذ بتو�صياته وقراراته.

البرلمان العربي :حزب اهلل إرهابي
�أدان الربملان العربي يف ختام �أعمال جل�سته الرابعة التي عقدت يف مقر جامعة
ؤخرا ،التدخل اخلارجي الإيراين املبا�شر وغري املبا�شر
الدول العربية بالقاهرة م� ً
من حزب اهلل اللبناين يف �ش�ؤون الدول العربية .و�أكد الربملان العربي يف قراراته
اخلتامية رف�ضه لأي تدخل �أجنبي من �أي جهة يف �أي من الدول العربية مبا يهدد
�سالمة الأمن القومي العربي ،معترب ًا “حزب اهلل” جماعة �إرهابية.
وقال رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان يف ت�صريح له� :إن حزب اهلل هو حزب
�إرهابي ،م�ضيف ًا �أن اجلامعة العربية �أق ّرت ذلك وكثري من املواثيق الدولية ومنظمة التعاون الإ�سالمي
نظر ًا لتدخالته يف �ش�ؤون العديد من دول املنطقة .و�أ�ضاف اجلروان� :إننا ن�أمل �أن يوجه حزب اهلل
�سالحه �ضد �إ�سرائيل بالأ�سا�س و�أن يكون هناك تن�سيق ًا يف حماية الأمن القومي العربي ،الفت ًا
النظر �إىل �أن �أع�ضاء الربملان العربي ارت�أوا من خالل بع�ض املعطيات القانونية التي ا�ستعر�ضها
�أع�ضاء الربملان خالل جل�سته الرابعة ،اعتبار حزب اهلل جماعة �إرهابية.
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النواب الفلسطيني يطالب
بإطالق سراح األسرى
والمعتقلين في سجون إسرائيل
طالب املجل�س الوطني الفل�سطيني ،بتكثيف اجلهود الوطنية
والدولية لإطالق �سراح الأ�سرى واملعتقلني من �سجون االحتالل
الإ�سرائيلي ،مبن فيهم النواب ،و�إيالء ق�ضيتهم املزيد من االهتمام
وطرحها �أمام حمكمة اجلنايات الدولية.
و�أ�شاد املجل�س الوطني ،يف بيان �صحفي  ,بالدور املهم للأ�سرى الذين ي�ضحون
بحريتهم من �أجل حرية �شعبهم ووطنهم .ودعا م�ؤ�س�سات حقــوق الإن�سان الدولية
�إىل حتمل م�س�ؤولياتها جتاه ما متار�س ــه �إ�سرائـ ــيل من انتـ ــهاكات ج�سيمة بحق
الأ�سرى واملعتقلني ،وما تقره من قوانني وت�شريعات عن�صرية ت�سـ ــمح مبمار�سة

�أنواع التعـ ــذيب والتنــكيل املحرمــة دول ًيا .ودان املجــل�س الــوطني �ســيا�سة
االعتقال الإداري املحرم دول ًيا ،وطالــب بوقــف االعتــداءات واالقتحامات
لغرف و�أق�سام الأ�سرى ،والكف عن �سيا�سة الإهمال الطبي للأ�سرى املر�ضى,
م�شددًا على متابعة ق�ضية الأ�سرى يف جميع املحافل واالحتادات الربملانية
الإقليمية والدولية .

البرلمان األوروبي يقر خطة
لتمويل مركز لمكافحة اإلرهاب

وافـــق الربملـــان الأوروبـــي عـــلى خطـــة لتمـــويل �أول مـــركز
�أوروبي ملكافحة الإرهاب مببلغ مليوين يورو� ،ستديـــره ال�شرطة
االحتادية الأوروبية (يوروبول).

البرلمان الدنماركي يوافق
على محاربة داعش
وافـــق الربملــــان الدنــماركـــي ،ب�أغلبـــية �ساحـــقـة ،عـــلى �إر�ســـال
 400جندي وثماين طائرات حربية للم�شاركة يف العمليات الع�سكرية
�ضد التنظيم الإرهابي «داع�ش» يف �سوريا والعراق.
وهذه اخلط ــة التي �أعلـ ــن عنـ ــها رئيـ ــ�س الـ ــوزراء ،الر�س لوكي را�سمو�سن،
ال�شهر الفائت� ،أيدهـ ــا  90نائـ ــب ًا وعار�ضـ ــها  19نـ ــائب ًا هم �أع�ضاء ثالثة �أحزاب
ي�سارية �صغرية.
وقال را�سمو�سن ،يف بيـ ــان� :إن تنظـ ــيم داع�ش الإرهابي والهمجي والعدمي
الرحمة يجب �أن يواجه رد ًا قوي ًا من جميع الدول.
ومبوجب مقرتح القانون الذي �أقـ ــره الربملان� ،سـ ــرت�سل احلكومة الدمناركية
اعتبار ًا من منت�صف العام اجلاري  400ع�سكري ،بينـ ــهم  60عن�صر ًا من القوات
اخلا�صة  ،و�سبع مقاتالت “�إف ”16-وطائرة نقل من طراز “�سي 130-جي».
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وقال الربملان الأوروبي� :إن الإ�سراع يف �إر�س ــاء املركز ومتكينه من ممار�سة
مهمته ي�أتي للرد على التهديدات واملخاطر الإرهابي ــة ,ووفق ق ــرار اتخذ بداية
العام اجلاري ,و�سي�صبح املركز الهيئة الرئي�سة الأوروبية ملكافحة الإرهاب.
كم ــا ق ــرر الربملان الأوروب ــي �أي�ضـ ـًا ،الإف ــراج ع ــن ال�ش ــريح ــة الأوىل
م ــن  100ملي ــون ي ــورو و�ضم ــن حزم ــة م ــن  700مليون ي ــورو مل�س ــاعدة الدول
الأع�ضاء على �إدارة ظ ــاهرة ت ــدفق الالجئني �إلي ــها ومتكينهم من الرعاية
ال�صحية واخلدمات الأ�سا�سية.

متابعات برلمانية

أحد إرهابيي هجمات بروكسل عمل في البرلمان األوروبي
قال الربملان الأوروبي يف بروك�سل� :إن �أحد مرتكبي الهجمات الإرهابية الأخرية
يف بروك�سل عمل قبل �سبع و�ست �سنوات ،ملدة �شهر واحد حل�ساب �شركة التنظيف
التي مت التعاقد معها من قبل الربملان الأوروبي يف ذلك الوقت.
وقال متحدث ر�سمي با�سم الربملان الأوروبي �إن ال�شخ�ص املعني من منفذي هجمات بروك�سل
عمل كعامل تنظيف وهو كان طال ًبا يف ذلك الوقت ملدة �شهر واحد يف عام  2009و�شهر واحد
يف عام  .2010وهذه هي احلاالت الوحيدة التي عمل فيها داخل الربملان .و�أ�شار املتحدث
با�سم الربملان� إىل �أنه كما يقت�ضيه العقد ،قدمت �شركة التنظيف املعنية للربملان االوروبي �شهادة
ب�أن املعني ال �سوابق جنائية له.

مجلس النواب البرازيلي
يصوت لصالح اتهام
روسيف بالتقصير
�صــــوت جمـــل�س النـــواب الربازيـــلي ب�أغلبــية الثلثني
ل�صالح اتهام الرئي�سة ديلما رو�ســـيف بالتق�صري ،وذلك
بعد موافقة  342ع�ض ًوا من جممــوع  513هـــم �إجــمايل
عدد �أع�ضاء جمل�س النواب ل�صالح االتهام بالتق�صري.
وا�ستغرقت عملية التــ�صويت �أك ــرث من خ ــم�س �ساعات بعد
�أن عرب كل ع�ضو عن �سبب ت�صويت ــه يف بيان مقت ــ�ضب .وتواجه
الرئي�سة رو�سيف �ضغوط ــا لال�ستــقالة منذ �أ�ش ــهر ،حي ــث تتهم
ب�إخفاء حجم العج ــز يف املي ــزانية خ ــالل حم ــلة �إعادة انتخ ــابها
يف نهاية عام .2014

البرلمان األوروبي يقر سج ً
ال
لبيانات ومعطيات ركاب
الطائرات داخل أوروبا
اعتمد الربملــــان الأوروبي قرا ًرا يجـــيز �إر�ســـاء �ســـجل �أوروبي لبيانات
ومعطيات ركاب الطائرات داخل الف�ضاء الأمني الأوروبي .
و�صوت النواب الأوروبيون على قرار ي�ؤيد هذه اخلطوة مبوافقة  461نائ ًبا ومعار�ضة
 179وامتناع  9نواب عن الت�صويت.
وعدت املفو�ضية الأوروبية يف بروك�سل يف بيان �صحفي القرار �إجناز �ضمن الت�صدي
للتهديدات واملخاطر الإرهابية .ويت�ضمن �سجل الركاب معلومات يتم جمعها من قبل
م�ؤ�س�سات الطريان تتعلق بهوية الركاب ومعلومات عن وثائق ال�سفر وبطاقات االئتمان
اخلا�صة بهم وطبيعة الرحالت التي يقومون بها.
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جدلية الديمقراطية والرأي العام
بداية البد �أن �أقول� :إن الدميقراطية و�سيلة ولي�ست غاية ،بينما الو�صول �إىل ر�أي عام حقيقي غاية ت�سعى
لها الدول احلديثة ب�أ�ساليب عديدة .هل هذا فرق مقنع؟ ,اجلواب بالنفي.
طاملا الدول الدميقراطية ت�سعى ما و�سعها ال�سعي للو�صول �إىل ر�أي عام ،الذي هو تعبري عن �إرادة النا�س .ملاذا
�إذن ال تتخذ ا�ستطالعات الر�أي العام و الدقيق والوا�سع ،والذي ميكن �أن ينقلنا مبا�شرة وتلقائ ًيا �إىل التعبري
املبا�شر عن �إرادة اجلماهري ،بدلاً من �صناديق االقرتاع� .ألي�ست الدميقراطية ت�سعى ملعرفة �إرادة اجلماهري؟.
ال زال كثري من �أهل الفكر ال�سيا�سي يقرون باالختالف بني التطبيق الدميقراطي و�إرادة اجلماهري .ال يجادل
�أحد حول حقيقة �أن الدميقراطية ال ُتعبرّ عن الو�صول �إىل كل النا�س املالكني لأهلية التعبري واالختيار .و�أهل
الفكر ال�سيا�سي يقولون ان �إرادة واختيار البع�ض يعرب عن ر�أي اجلماهري ،لكن امل�شكلة �أن ر�أي الأقلية واختيارها
قد يكون اختيار م�صلحة ال اختيا ًرا �شخ�ص ًيا.
من الناحية التاريخية البحتة ف�إن الر�أي العام �أقدم من الدميقراطية.
وهو �أل�صق بالطبقات ال�شعبية ،بينما الدميقراطية �أل�صق بالطبقات العليا من ال�شعب.
و�إذا كانت الدميقراطية ت�ؤمن ب�أهمية الر�أي العام .و�إذا كانت �أ�ساليب الدميقراطية املتعددة قد تكون غري
�شاملة ملعرفة الر�أي العام ،فلما ال نبحث عن و�سيلة للو�صول اىل ر�أي عام �شامل ووا�سع.
ان�شغل املفكرون يف البحث ولكنهم مل ياتوا ببديل منطقي عن الدميقراطية ،حتى �إنهم قالوا� :إن ا�ستطالعات
ً
اخرتاقا للم�صداقية من �أ�ساليب الدميقراطية احلديثة.
الر�أي العام اكرث
ونحن نرى ب�أن �أعيننا كيف تدل�س حمالت الر�أي العام ،وت�أتي بنتائج غري �صحيحة .ما احلل �إذن يف هذه
اجلدلية التي �أكاد �أقول �أنها جدلية �أثينية بامتياز .يف زعمي ال بديل فل�سفي وعملي عن الدميقراطية
و�أدواتها امل�شروعة للو�صول �إىل الر�أي العام واالختيار ال�صحيح ،وعلينا يف الوقت نف�سه تطوير �أ�سليب و�آليات
الدميقراطية من �أجل الو�صول �إىل الر�أي العام الوا�سع.
�إن �سرعة ت�أثري الر�أي العام حمل ًيا واقليم ًيا ودول ًيا يزعج الدميقراطيات احلديثة .وقد جاءت املواقع
الرقمية االجتماعية  social digital websitesتنقل الر�أي العام بل وت�صنع الر�أي العام �أكرث و�أ�صدق من
�صناديق االقرتاع  ،وتكلفتها �أقل ،وزمانها �أق�صر.
ال �أ�ستبعد �أن الثورة املعلوماتية �سوف تخت�صر الو�صول للر�أي العام ومعرفة اختياراته بطريقة تقنية
�آمنة ،مقارنة ب�آليات الدميقراطية القدمية .وال �أ�ستبعد �أن ت�صل احلكومات �إىل نظام �سيا�سي ال عالقة له
بالدميقراطية املعروفة� .سيخت�صر ر�أي اجلماهري الوا�سع الطريق �إىل دميقراطية �أنظف و�أو�سع و�أ�صدق.
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