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رفع الجلسة 24 :و20دقيقة بعذ الظهز

ّ
خططتها للطخماع الى الظُد وشٍس الدفاع
غلدث لجىت ألامً والدفاع حلظت ًىم الازىحن  22حىٍلُت 1029
الىؾني للخداوز خىٌ الىغؼ ألامني بالبلد ومدي الخلدم في جىفُر محزاهُت الىشازة ومىغىع اإلاىفم الادازي الػظىسي.
في بداًت الجلظت ،كام الظُد الىشٍس بدصخُظ الىغؼ الامني الداخلي للبلد الري احظم خظب كىله
باالطخلساز اليظبي مً خلٌ جساحؼ وجحرة الخدسواث الاخخجاحُت والاغخطاماث ،وهجاح جؤمحن ول اإلاىاغُد واإلادؿاث
الىبري غلى غساز جـؤمحن اإلاىطم الظُاحي والامخداهاث والاهخخاباث البلدًت وغحرهم .وذلً بػد اللػاء غلى ابسش كُادَي
الجماغاث الازهابُت اإلاخدطىت باإلاسجفػاث الغسبُت خلٌ شهسي مازض وماي . 1029
ّ
اإلاسجلت في مجاٌ مدازبت الازهاب ،فبهه لم ًلؼ اللػاء نهائُا غلى هره
وأغاف أهه زغم هره الىجاخاث
آلافت خُث ال جصاٌ حُىب الازهاب في بػؼ اإلاسجفػاث الغسبُت للبلد وبػؼ الخلًا الىائمت الىاشؿت مؼ جىاضل
حسجُل جىاؾئ بػؼ اإلادظاهىحن مً خلٌ جىفحر الدغم اللىحظتي لإلزهابُحن.
وبهره اإلاىاطبت كام الظُد الىشٍس بخػداد ألاخدار ألاخحرة خُث جم ًىم  29حىان جىكُف خمظت اشخاص
بجبل مغُلت داخل مىؿلت الػملُاث الػظىسٍت اإلاغللت بطدد زضد جدسواث الدشىُلث الػظىسٍت وبدىشتهم همُت
مً اإلاىاد الغرائُت والاغساع اإلاشبىهت ،وفي ًىم  10حىان جم جبادٌ اؾلق الىاز بحن غىطس غظىسي ميلف بخؤمحن
مدؿت الازطاٌ الاذاعي والخلفصي بلفطت وبحن ازهابُحن ،وفي هفع الُىم جم حسجُل كُام ازهابُحن بخفجحر هفظيهما
وطـ الػاضمت ،وفي الثاوي مً حىٍلُت الجازي كام ازهابي بخفجحر هفظه بخي الاهؿلكت بػد مداضسجه.
لىً ولئن واهذ التهدًداث باإلاسجفػاث ما جصاٌ حدًت ،فلد أفاد الظُد وشٍس الدفاع الىؾني أن الىغؼ غلى
الحدود ّ
ّ
واإلادغمت بمىظىمت اإلاساكبت الالىتروهُت بالشسٍـ
ٌػد جدذ الظُؿسة وذلً هظسا لإلحساءاث الامىُت اإلاخخرة
الحدودي الجىىبي الشسقي والظاجس الترابي .
أما غً الىغؼ الاكلُمي ،فلد أشاز الظُد الىشٍس الى أن الىغؼ ألامني غلى الحدود الخىوظُت اللُبُت جدذ
ّ
الظُؿسة مئهدا جىاضل خُاد جىوع في غلكتها بالجزاع اللُبي ،وأنها غلى هفع اإلاظافت مً ألاؾساف اإلاخىاشغت وأغاف
أن جىوع جبازن حمُؼ اإلابادزاث السامُت الى الحل الظلمي ختى حظخػُد لُبُا امنها واطخلسازها وحػُد بىاء مئطظاتها.
ّ
ًخػلم بالجصائسّ ،
شدد الظُد الىشٍس غلى اطخمسازٍت الخػاون الخىوس ي الجصائسي مً خلٌ جىفُر
ّأما في ما
بسامج الخػاون الثىائي اإلاشترن ،وجبادٌ اإلاػلىماث والخيظُم لخىفُر غملُاث مُداهُت متزامىت في مجاٌ ميافدت
الازهاب.
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هما أشاز وشٍس الدفاع الىؾني الى أهمُت اإلاجهىداث التي جبرلها اإلائطظت الػظىسٍت بالخػاون مؼ كىاث ألامً
الداخلي لخىفحر مساكبت دائمت للمػابس الحدودًت لخؤمحن الحدود والخطدي للتهسٍب .وفي هرا الخطىص جم جدشحن
مىظىمت اإلاساكبت الالىتروهُت للحدود الجىىبُت الشسكُت زاض الجدًس  -الرهُبت في أفسٍل اإلااض ي التي طاهمذ في مصٍد
اخيام اإلاساكبت والظُؿسة غلى الشسٍـ الحدودي والخطدي لػملُاث الدظلل والتهسٍب بيظبت هاهصث الخمع وحظػحن
باإلاائت .
وفي ذاث الظُاق جم ،خظب كىله ،خلٌ الىطف الاوٌ مً الظىت الجازٍت اخباؽ اهثر مً  000غملُت
تهسٍب واًلاف اهثر مً خمع مائت مجخاشا مً اضىٌ افسٍلُت واغلبهم مً الجيظُت ؤلازجحرًت والظىداهُت ،هما جم حجص
 100مػدة دازحت وهمُاث هبحرة مً اإلادسوكاث والبػائؼ فػل غً حجص  88ولغ مً الرهب و 980ولغ مً اللىب
الهىدي وبػؼ الاطلحت الحسبُت وأطلحت الطُد وذخحرتها وبلغذ اللُمت الجملُت لهرا اإلاحجىش خىالي  00ملُىن
دًىاز .هما جم اخباؽ  02مداولت واغازت  100شخطا جىوظُىن وأحاهب مً ؾسف وخداث حِش البدس في اؾاز الهجسة
غحر الشسغُت .
هرا ّ
وكدم وشٍس الدفاع الىؾني بظؿت غً غملُاث الخيظُم اإلاشترن والىزُم بحن اإلائطظخحن الػظىسٍت
وألامىُت في اؾاز جلُُم الاوغاع الامىُت ،ووغؼ خؿـ اطدباكُت لخامحن اإلاىاغُد واإلادؿاث الىبري والخطدي ليل
اإلاخاؾس والتهدًداث الازهابُت التي كد حظتهدف ملىماث الدولت واإلايشآث الحُىٍت للبلد .وذهس الىشٍس ان الىخداث
الػظىسٍت جىاضل اإلاظاهمت في خفظ الىظام وجؤمحن اإلاىطم الظُاحي بالخيظُم الىزُم مؼ كىاث الامً الداخلي هما
ًخىاضل جؤمحن  00هلؿت مً ميشآث خظاطت ومىاكؼ اهخاج للؿاكت بالػاضمت وداخل الجمهىزٍت.
وأغاف أهه جم مىر غسة حىان  1029وغؼ وطائل بشسٍت ولىحظدُت مً شاخىاث ووطائل حىٍت مػدة
إلؾفاء الحسائم غلى أهبت الخدخل إلؾفاء الحسائم غىد الؿلب ،وحظاهم اإلائطظت الػظىسٍت خالُا في جؤمحن مىطم
الحطاد بدسخحر  00شاخىت غظىسٍت لىلل مداضُل ضابت الحبىب لفائدة الدًىان الىؾني للحبىب ووغؼ فػاءاث
للخصن غلى ذمتها .
مً حهت أخسي جؿسق الىشٍس للطػىباث التي حػترع الىشازة ،وأوضح أهه بالسغم مً أن محزاهُت وشازة الدفاع
كد سجلذ جؿىزا بيظبت  %02مً الاغخماداث اإلاسضىدة طىت  1029فهرا ال ًىفي وحىد غدًد الاشيالُاث ّ
أهمها
ّ
اإلاخخلدة لدي الىشازة والتي بلغذ كُمتها  280ألف دًىاز لدي البىىن .وأوضح أن ّ
الدًىن
مسد هره الدًىن ٌػىد الى
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التراهماث الظابلت و اإلاخػللت باإلاجهىد الاطخثىائي إلايافدت الازهابّ .
وبحن ان اإلاؿلىب هى زضد اغخماداث اغافُت في
ضىزة وحىد محزاهُت جىمُلُت او اخر هرا اإلاػؿى بػحن الاغخباز غىد الىظس في محزاهُت .1010
ومً بحن الىلائظ التي حػاوي منها اإلائطظت الػظىسٍت والتي اطترغذ اهدباه الىىاب جلً اإلاخػللت باإلاحزاهُت
اإلاخططت ًىمُا لخىفحر زلر وحباث ًدىاولها الػظىسي والتي جبلغ 3400ملُم فلـ.
ّ
هما أهد الظُد الىشٍس في ذاث الظُاق ،غلى الاوػياطاث الخؿحرة لهره الطػىباث اإلاالُت التي جدىٌ في
بػؼ الحاالث دون جىفحر كؿؼ الغُاز و الطُاهت اإلالئمت للمػداث الػظىسٍت ،مشحرا الى أهه جم جخطُظ زلر ؾائساث
هلُيىبتر وغدد مً الظُازاث زباغُت الدفؼ لخؤمحن كؿؼ الغُازّ .
ووضح بؤن جىاضل الػمل بهره الىجحرة طُيىن له جؤزحره
غلى حاهصٍت اإلائطظت الػظىسٍت .وؾالب بؤهمُت دغم هره اإلائطظت خاضت في ظل الخددًاث الىؾىُت و الاكلُمُت
الساهىت.
غلى ازس ذلً ،أخاٌ الظُد وشٍس الدفاع الىؾني اليلمت الى مظدشاز بالىشازة ميلف بملف اإلاىفم ؤلادازي
ّ
الػظىسي ،والري كام بخلدًم جىغُداث غدًدة خىٌ هره الخؿت ،و ّبحن أن هره الخجسبت جىدزج في اؾاز الاطخئىاض
بالخجازب اإلالازهت و الػمل غلى ازطاء جمش ي دًملساؾي باإلائطظت الػظىسٍت.
ّ
وأشاز اإلاخدخل الى أن الهدف مً اخدار اإلاىفم ؤلادازي الػظىسي هى الاهطاث الى مشاغل الػظىسٍحن
ومظاغدتهم غلى جرلُل الطػىباث واًجاد خلىٌ ُ
ضلحُت كبل اللجىء الى اللػاء.
وفي جفاغلهمّ ،زمً الىىاب اإلاجهىداث التي جلىم بها وشازة الدفاع الىؾني و جؿسق بػؼ ألاغػاء الى جىاؾئ بػؼ
اإلاىاؾىحن مؼ الازهابُحن ،وغً امياهُت جىفحر مظاهً لهم هدل لهره الظاهسة .
هما أزاز بػؼ الىىاب غدد مً الىلاؽ تهم باألطاض مشسوع كاهىن الخدمت الػظىسٍت وجؿىٍس مىظىمت
الخيىًٍ اإلانهي واهفخاح اإلائطظت الػظىسٍت غلى الجامػاث في مجاٌ البدث الػملي .اغافت الى مىغىع الخطيُؼ
الػظىسي والخمىٍل الراحي للمئطظت الػظىسٍت.
ومً حهت اخسي اطخػسع بػؼ الىىاب مشاول اإلاساهص الحدودًت اإلاخلدمت وحظاءلىا غً وحىد احساءاث
خاضت في غلكت باإلمياهُاث الػػُفت و ألاوغاع الطػبت في هره اإلاساهص .وؾالبىا ببرامج جىمىٍت خطىضُت للشسٍـ
الحدودي غلى غساز ما ّ
جم "باإلاددر" و"زأض حدًس".
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وفي احابخه غلى مخخلف هره الدظاإالث أفاد الظُد الىشٍس أن جىاؾئ بػؼ الظيان ٌػىد الى غلكاث
غائلُت مؼ الازهابُحن أو مطالح مادًت أو الى اخظاض بالخىف و هى ما غملذ الىشازة غلى الحد مىه بخدىٍل طفىح
الجباٌ الى ملاطم لفائدة اإلادظاهىحن جخمثل في مظاهً و شٍاجحن و هرا في اؾاز بسهامج الخػاون مؼ وشازة أملن الدولت.
وفي ّزده غً الظئاٌ اإلاخػلم بالخدمت الػظىسٍت ّ ،بحن الظُد وشٍس الدفاع الىؾني أن الخدمت الػظىسٍت
واحب غلى حمُؼ اإلاىاؾىحن واإلاىاؾىاث و أن اإلائطظت الػظىسٍت بطدد الػمل غلى اغداد مشسوع كاهىن في الغسع
ًؤخر بػحن الاغخباز الىلائظ الشيلُت اإلاىحىدة في وسخخه ألاولى وأن الىشازة في اهخظاز ملخظاث ّ
بلُت الىشازاث في
هرا الخطىص.
وأغاف أن الىشازة حػمل غلى اًجاد خلىٌ لخدظحن ؾاكت الاطدُػاب التى ّ
جلدز الُىم ب  80ألف  .وحظعى
ّ
الى جرلُل الطػىباث ختى جخمىً مً جىفحر بيُت جدخُت حظخىغب الفخُاث الساغباث في اللُام بالخدمت الىؾىُت .
أما باليظبت للخيىًٍ اإلانهي ،فلد أحاب الظُد الىشٍس أن اإلائطظت لديها غشسة مساهص للخيىًٍ اإلانهي وأهه
طِخم فخذ مسهص حدًد طىت  .1010وأشاد باللدزة الدشغُلُت الػالُت لخسٍجي هره اإلاساهص التى حػمل اإلائطظت
الػظىسٍت غلى مصٍد دغمها و جدظُنها .وازجؤي وحىبُت الخيظُم مؼ وشازة الخيىًٍ اإلانهي والدشغُل في هرا الخطىص.
ّ
أما فُما ًخػلم بمجاٌ البدث الػلمي ،أفاد الظُد وشٍس الدفاع أن الىشازة بطدد الاهفخاح غلى مدُؿها
الخازجي وذلً غبر اجفاكُاث مؼ الجامػاث و مدازض اإلاهىدطحن.
و في مىغىع الخطيُؼ الػظىسي ،أوضح الظُد الىشٍس بؤن الىشازة حػمل غلى اًجاد ؾسٍلت مجدًت في هرا
الاؾاز .وحػلُبا غً ؾلب جىحه به بػؼ الىىاب واإلاخمثل في جىمُت اإلاىاؾم الغسبُت لػمان جىؾحن اإلادظاهىحن بها
وغدم جسهها لإلزهابُحنّ ،
غبر وشٍس الدفاع الىؾني ان أفػل ؾسٍلت لخؤمحن البلد هي اإلاىاؾً هفظه لرلً ال بد مً
جىفحر ظسوف غِش الئلت باإلاىاؾىحن ،غلوة غلى غسوزة جدفحز الػظىسٍحن الػاملحن في اإلاىاؾم الىغسة وفي الصحساء
وفي اإلاساهص الحدودًت اإلاخلدمت.
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ّ
اإلاخخطت
وفي خاجمت الللاء جلدم زئِع اللجىت بجملت مً اإلالترخاث جخمثل في بػث جلازٍس مىخىبت دوزٍت الى اللجىت
بالبرإلاان خىٌ وشاؽ الىشازة مً أحل غمان هجاغت اإلاخابػت ،هما اكترح بؤن ًخم غلد حلظت جدىُم بمىاطبت مىاكشت
محزاهُت وشازة الدفاع الىؾني ووشازة الداخلُت ضلب البرإلاان بهدف الخىفُم بحن الىشازاث اإلاػىُت ووشازة اإلاالُت لخفادي
ّ
الطػىباث اإلاخػللت باإلاحزاهُت والخلسٍب بحن وحهاث الىظس.

رئيس اللجنة
ّ
عبذ اللطيف املكي
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ّ
مقزرة اللجنة
الخنساء بن ّ
حزاث

