رئيس جملس الشورى

ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة
نائب رئيس جملس الشورى

األوامر امللكية مفصلية ملواجهة التحديات
العدد � 183شوال 1438هـ  -يوليو 2017م

إعادة النظر يف تخطيط األراضي للحد من انتشار
احملالت الصغرية وتعطيل املرور

الشورى يشدد على وضع آلية

خطة زمنية لتأهيل وتدريب

ألدوار الجهات الحكومية في

القضاة ومعاونيهم لسد

الرقابة على الغذاء والدواء

االحتياج والعمل على تقليل

في صلب اهتمامات المجلس

والمنتجات الطبية

تدفق القضايا

ما لم تتعارض مع المصلحة العامة

اللواء عبدالهادي بن محمد العمري لـــ “ الشورى”:

مصلحة المواطن

إطاللة العدد

رئاسة أمن الدولة ..توحيد للجهود األمنية
وتعزيز لألمن الوطني
تعي�ش اململكـ ـ ــة العربيـ ــة ال�سعودية
عهد ًا ا�ستثنائي ًا ،فعلى الرغم من املدة
الق�صرية التي م�ضت منذ تويل خادم
احلرمني ال�شريفـ ــني امللك �سلمان بن
عبدالعزيـ ــز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
مقاليد احلكم؛ �إال �أن اململكة �شهدت
يف عهده تغيـ ــرات �سريعـ ــة وتطورات
نوعية ،هدفـ ــها االرتقاء بهذه البالد،
ومـ ــواكبـ ــة التطـ ــورات ،ومـ ــواجـ ــهة
التحديات الإقليمية والدولية الأمنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية.
امللك �سلمـ ــان الـ ــذي يتطلع لبناء
دولة قوية ومعـ ــا�صرة وجـ ــد �أن الأمر
الأول الذي يجـ ــب عملـ ــه هو جتديد
دمـ ــاء هـ ــذه الدولـ ــة باتـ ــاحة املجال
و�إعطـ ــاء الفر�صـ ــة ملـ ــن �أثبت كفاءته
من �أبناء اجلـ ــيل ال�شـ ــاب يف الأ�سرة
احلاكمـ ــة ،وف ـ ـتـ ــح الأبـ ــواب امـ ــام
الكفاءات االقت�صادية والإدارية وحتى
ال�سيا�سية من امل�س�ؤولني ال�شباب من

املواطنيـ ــن ال�سعـ ــوديني الذين �أثبتوا
جدارتهم لي�شاركوا يف �إدارة البالد.
وال�شـ ــواهـ ــد عـ ــلى عـ ــزم خـ ــادم
احلرمني ال�شريف ــني حت ــديث البـ ــالد
وتطويرهـ ــا كثـ ــرية ومتـ ــتابعة ،لكــن
الالفت للنظر ويف غاية الأهمية هو
الأمـ ــر امللكـ ــي الذي قـ ــ�ضى ب�إن�شاء
رئا�سة �أمن الدولة؛ يعنى بكل ما يتعلق
ب�أمن الدولـ ــة ويرتبط برئي�س جمل�س
الـ ــوزراء .وي�ضـ ــم املديـ ــرية العـ ــامة
للمباحـ ــث وقـ ــوات الأمـ ــن اخلـ ــا�صة
وقـ ــوات الطـ ــوارئ اخلا�صة وطريان
الأمن لرئا�سـ ــة �أمن الدولة .و�أن ينقل
�إليه كل ما له عالقة مبهامها يف وكالة
ال�ش�ؤون الأمنية وغريها من الأجهزة
ذات العـ ــالقـ ــة بـ ــوزارة الداخـ ــلية.
وكذلك ي�ضـ ــم العـ ــديد من الأجهزة
املهمـ ــة مـ ــثل الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الفنيـ ــة ومركـ ــز املعلومـ ــات الوطني
لرئا�سة �أمن الدولة.

وتوحـ ــيد الأجهزة الأمنية يف جهاز
واحد خطـ ــوة مهمة تت�سق مع برامج
ر�ؤيـ ــة اململكـ ــة  ،2030الرامـ ــية �إىل
تعزيز القدرات الأمنية وحماية الأمن
الوطني ومكـ ــافحة الإرهـ ــاب ،ف�ضلاً
عن خف�ض الإنفـ ــاق احلكـ ــومي ،كما
يتيح الأمر امللكي لوزارة الداخلية بعد
نقل العديـ ــد مـ ــن امل�ؤ�س�سات الأمنية
التي كانت تقع حتت م�س�ؤوليتها �إىل
رئا�سة �أمن الدولة ،تـ ــركيز جهودها
لتطـ ــويـ ــر خـ ــدمـ ــاتها التي تقـ ــدمها
للمواطنني.
عهد امللك �سلـ ــمان بن عبدالعزيز
عهد عـ ــزم وحـ ــزم ،وحتديث وهيكلة
�إدارة الدولة ،وقيادات �شابة ت�سهم
بفكرهـ ــا النـ ـ رِّـي يف تطـ ــوبر البـ ــالد،
وحتقـ ــيق تطـ ــلعات خـ ــادم احلرمني
ال�شريفـ ــني يف بنـ ــاء دولـ ــة ع�صرية
ت�سابق الزمن نحو تعزيز مركزها يف
خارطة العامل �إقليم ًيا ودول ًيا.
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أسرة التحرير
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تقارير القبة

الشورى يدعو هيئة تقومي التعليم الستحداث
برامج دراسات عليا يف جمال القياس والتقومي
دعا جمل�س ال�شورى هيئة تقويــم التعليم �إىل عقـ ــد اتفاقـيات
مـ ــع اجلامعات ال�سعودي ــة ال�ستحداث برامج دبلـوم ودرا�س ــات
عل ــيا يف جمال القيا�س والتقومي.
و�أكد على �ضرورة جودة الدرا�سات العلمـ ــية التي تقوم الهيئة
بها ،واحلر�ص على توثي ـ ــق منهجيـ ــتها و�أدواتـ ــها ،و�أ�سـ ــاليب
جمع معلومات ــها لالع ــتماد عل ــيها وعلى نتائجها م�ستقب ًال.
جاء ذلك خالل اجلل�سة الع ــادي ــة الأربع ــني مـ ــن �أع ــمال
ال�سن ــة الأوىل للدورة ال�سابع ــة التي عق ــدها م ــجل�س ال�ش ــورى
ي ــوم االثنـني 1438/9/10هـ ،املوافق 2017/6/5م ،برئ ــا�سـ ــة
مع ــايل رئي ـ ـ ــ�س املج ــل�س ال�شي ــخ الدكت ـ ــور عبداهلل ب ــن حممد
بن �إبراهيـم �آل ال�شيخ.

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

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.

تقارير القبة
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.
للتوا�صل وامل�شاركات
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ويطالب وزارة االقتصاد بتعيين متحدث رسمي..
وإحالل الكوادر الوطنية محل األجنبية

17

طالب جمل�س ال�شورى ،وزارة االقت�صاد والتخطيط
بت�ضمني تقاريرها ال�سنـ ــوية القادمـ ــة عر�ضـًا واف ـ ـ ًيا
حلالة االقت�صاد الوطـ ــني وم�سـتجدات ــه و�إجن ــازات ــه
والعوائق والتوقـ ــعات ،ومعل ــومات عن �أداء الكـ ــيانات
والربامج املرتبطة بالوزارة ،وتفا�صـيل عن جمـ ــيع
املبادرات التي قامت الوزارة بها �أو �أ�شرفت علـيها،
والدرا�سـ ــات اخلا�صـ ــة بالآثـ ــار املتوقـ ــعة من هذه
املبادرات على االقت�صاد الوطني.
و�شدد املجل�س على �أهم ـ ــية منـ ــح وزارة االقت�صاد
والتخطيط املراكز البحثية واال�ستـ ــ�شارية.

shuramagazine@hotmail.com

تقارير القبة
سرعة تشغيل منطقة جازان
الصناعية ومطار الجبيل

طالب جمل�س ال�شورى الهيئة امللكية للجبيل وينبع
ب�سرعة تنفـيذ مقتـ�ضى الأم ــر ال�سامي رقم ()49901
وتاريخ 1436/10/9هـ ،بتكليف الهيئة ب�إدارة وت�شغيل
مدينة جازان االقت�صادية ،وت�ضمني التقاري ــر املقبلة
اخلطة والربنامج الزمني لذلك ،كما ط ــالب الهيئ ــة
ب�إعادة ت�شغ ــيل مط ــار اجلبيل والتن�سيق مع اجلهات
املعنية يف ذلك.
وجدد املجل�س الت�أكيد على ما ورد يف «ثان ًيـا» من
قراره رقم ( )68/134وتاريخ 1432/1/21هـ ،ب�أن
على الهيئة متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية.
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احلــــوار
اللواء عبدالهادي بن حممد العمري لــ “ الشورى”:

مصلحة املواطن يف صلب اهتمامات
اجمللس ما مل تتعارض مع املصلحة العامة

امل�شرف العام

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

ع�ضو جمل�س ال�شـ ــورى اللواء عبد الهـ ــادي بن حم ـ ــمد �سل ــيم
�آل �سليم العمري ولد يف قرية �صغرية تابعة ملحافظة النما�ص على
�ضفاف جبال ال�سروات ،وعا�ش يف طفولته حياة قا�سية رعى فيها
الغنم ،وكدح يف املزرعة� ،إىل جانب ذلك دخ ــل املدر�سة االبتدائية
وتعلم فيها على الرغم من بعدها عن قريت ـ ــه ،و�صعوبة الطرق
املو�صلة �إىل مقرها ،لكنه الإ�صرار والعزمية اتي ال متل من والده ـ
رحمه اهلل ـ الذي �أ�صر على تعليم �أبنائه� ،إميان ًا منه ب�أن امل�ستقبل يف
التعليم وال �شيء غريه.
يف هذا احلوار مع جملة « ال�ش ــورى» يروي اللـ ــواء عبدالهادي
العمري تفا�صيل حياته يف الطفولة ،وال�صعوبات التي واجهها.
تقـــريـــر

م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
رئي�س التحرير

د .حممد بن عبداهلل املهنا

هيئة التحرير

34

الربملان العربي ..قوة دفع شعبية
ملنظومة العمل العربي
الربملان العربي هو م�ؤ�س�سة برملانية عربية يت�شكل �أع�ضا�ؤها من
�أع�ضاء املجال�س الت�شريعية يف الدول العربية الأع�ضاء يف جامعة
الدول العربية ،وهو ي�شبه �إىل حد ما الربملان الأوروبي ،وجاء �إن�شا�ؤه
ليكون ف�ضا ًء متار�س فيه مبادىء ال�شورى والدميقراطية واحلرية
وحقوق الإن�سان ،ويكون قوة دفع �شعبية ملنظومة العمل العربي
و�شريك ًا فاع ًال يف ر�سم ال�سيا�سة العربية امل�شرتكة خدمة للم�صالح
العليا للأمة العربية وت�أكيد ًا ملبد�أ تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية ك�أ�سا�س
للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية ،والربملان العربي يختلف
عن االحتاد الربملاين العربي.
يف هذا العدد
حصاد الشهر 50 ........................................
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في�صل بن حممد ال�شدي
من�صور بن حممد الع�ساف
حممد بن عبداهلل ال�شيباين
خالد بن حممد الدو�سري
الت�صوير

�سلطان الفهد
�سامل احلمدان

ردمك

iss : 9846 - 1319

موقع املجل�س على �شبكة الإنرتنت
www.shura.gov.sa
ح�ساب املجل�س يف تويرت
@ShuraCouncil-SA
املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير
على العنوان التايل :

جمل�س ال�شورى  -الريا�ض
الرمز الربيدي 11212
اململكة العربية ال�سعودية
النا�شر

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 4781111 :
فاك�س 2920077 :
info@darroaf.com
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ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة
نــــوه معــــايل رئيــــ�س جمــــل�س
ال�شورى ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شــــيـخ
ب�صــــدور �أمــــر خــــادم احلــــرمني
ال�شـــريفــــني املــــلك �سلمــــان بــــن
عبدالعــــزيز �آل �سعـــــود -حفظه
اهلل -ب�إن�شاء رئا�ســة �أمن الدولــة،
و�أوامـــره الكرميــــة التي تتــــناول
عدة جوانب تنموية مهمة.
و�أ�شــــاد معاليــــه -يف ت�صــــريح
�صحفي -بالنظرة الثاقبـــة خلادم
احلرميـن ال�شريفــــني يف تطــــوير
�أجهــــزة الــــدولــــة ومــ�ؤ�س�ســــاتها
مبا يواكب متطلبات ر�ؤيــة اململكة
 2030والتــــوجهــــات احلــــاليــــة
للمملكــــة ،الفـــــــــت ًا النظــــــر �إىل
�أن الأوامــــر امللكــــيــــة الأخيــــرة
والتي هدفــت �إىل �إعـــــــادة هيكلة
وف�صل بع�ض ما كــــانت تخت�ص به
وزارة الداخلية يف جهــــاز م�ستقل
ي�ساعد يف �سرعــــة الإجناز وي�سهم

يف رفع م�ستــوى الأداء احلكومي يف
وقت تتطلبه املرحــــلة وامل�ستقبل
ويرفع مــن جاهزيــــة القطــــاعات
الأمنية �إىل �أعلى امل�ستويات.
ور�أى مـعـ ـ ــايل الدكـ ــتور عـ ـب ــداهلل
�آل ال�شيخ �أن �إن�شاء رئا�س ــة �أمن الدولة
وما �سبقـ ــه مـ ــن الإع ــالن عـ ــن حتويل
هيئ ــة التحقـ ــيق واالدعـ ــاء العـ ــام �إىل
النيابة العامة وف�صل ارتباطها بوزارة

الداخلية يد�شن هيكلة �إدارية ي�ؤ�س�سها
امللك �سلمـ ــان بن عبـ ــدالعزيز تتـ ــمثل
يف ف�صـ ــل االخت�صا�صـ ــات مبا ميـ ــكن
كل قطاع من جتويـ ــد �أدائـ ــه وتر�شـ ــيد
قراراته بال�سرعة والدقة التي يتطلبها
العمل الأمني.
و�أكـ ــد معـ ــايل رئيـ ــ�س جمـ ـ ـ ـ ــل�س
ال�شـ ــورى �أن الأوامر امللكية التي �شملت
حمافظـ ــتي الدرعيـ ــة والعـ ــال ت�ؤكـ ــد
االهتم ــام الكرمي م ـ ـ ــن ل ـ ــدن خـ ــادم
امللك احلرمـ ــني ال�ش ـ ــريفـ ــني املـ ــلك
�سـ ــلمان بـ ــن عبـ ــدالعزيـ ــز و�صـ ــاحب
ال�سـ ــمو امللكي الأمـ ــري حمـ ــمد بـ ــن
�سـ ـ ـ ــلمان ويل العـ ــهد نائـ ــب رئيـ ــ�س
جملـ ــ�س الوزراء وزير الدف ــاع بالتنمية
وا�ستثمـ ــار مـ ــقدرات الوطـ ــن جلعلها
واجهة ح�ضارية ومعلم ًا رائد ًا .
و�س�أل معاليه املوىل القدير �أن يوفق
خادم احلرمني ال�شريفـ ــني و�سمو ويل
العهد لكل خري ،و�أن يديـ ــم على بالدنا
�أمنها و�أمانها.

نائب رئيس جملس الشورى

األوامر امللكية مفصلية ملواجهة التحديات
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�أ�شاد معايل نائب رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتـــور حمـــمد بن �أمني
اجلفـــري بالأوامـــر امللكــــــية التي
�أ�صدرها خادم احلـرمني ال�شريفني
امللـك �سلمـــان بن عـــبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل -م�ؤخر ًا والتي
�شملت �إن�شـــاء جهـــاز با�سم رئا�سة
�أمـن الدولـة يعنى بكـــل ما يتعلق
ب�أمـــن الدولـــة ويرتبـــط برئي�س
جملــــ�س الوزراء ،و�إن�شـــاء هيــئة
تطويـــر بوابـــة الدرعـية ،وهيئة
ملكية ملحافظة العال.
و�أكد معاليـ ــه يف ت�صريح �صحفي
�أن الأوامر امللكيـ ــة ما هي اال ام ــتداد
ملـرحلـ ــة التطـ ــوي ــر والتـ ــحديــث الــتي
يقــودهــا خ ــادم احلـ ــرمني ال�شـ ــريفني
املل ــك �سلـ ــمان بن عبدالعزيز للرف ــع
م ــن م�ست ــوى الأداء والإجن ــاز لأجهزة
الدول ـ ــة وم�ؤ�س�ساتـ ــها ,م�شـ ـ ًريا �إىل �أن

ه ــذه الأوامـ ـ ـ ــر كـ ـ ــانت مفـ ــ�صلـ ـ ـ ــية
يف تط ــوير الأجـ ــهزة الأمـ ــنية و�س ــط
التحديـات واملتغ ــريات الـ ــتي ي�شهدها
الع ـ ــامل عم ـ ـ ــوما ،واملنطـ ــقة عـ ـ ـ ــلى
وج ـ ــه �أخـ ـ ــ�ص ،ودعـ ـ ــم اجلـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــود
امل�ستمرة �ضد تف�شي ظاهرة الإرهاب،

ومكافح ـ ــة اجلماع ـ ــات التخ ـ ــريبي ــة
و الأفك ـ ـ ــار الهـ ـ ـ ــادف ـ ــة �إىل زع ـ ــزعة
الأمن واال�ستقرار.
كمـ ـ ـ ـ ـ ــا �أك ــد معالي ــه �أن الأوامـ ـ ــر
امللكيــة التي مت ــثل ــت فـ ـ ــي العـ ـن ــاي ــة
باملق ــومات ال�سياحي ـ ــة واالقت�صادي ــة،
م ــن خ ـ ــالل تطوير املــدن التاريخ ــية،
ورعاية كل ما يتعلق بالرتاث والثقافة
ج ــاءت لتواكـ ــب الأج ـ ـيـ ــال احل ــالي ــة
والأج ـ ـ ــيال املق ـ ـبــلة تزامن ًا ومتـ ــا�شي ًا
مع متطلبـ ــات الع ــ�صر احلايل وكـ ـ ــذا
امل�ستق ــبلي ,وجتـ�سيد ًا لر�ؤيـ ــة اململكة
.2030
و�س�أل معالي ــه يف خ ــتام ت�صريحه
املوىل عز وجــل �أن يدمي ع ــلى املمـ ــلكة
�أمنها وا�ستقرارها يف ظل قيادة خادم
احلـ ــرميـ ـ ــن ال�شريفـ ــني و�سمـ ــو ويل
عهده الأمني حفظهما اهلل.

تصريحات
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الشورى يدعو هيئة تقومي التعليم الستحداث برامج
دراسات عليا يف جمال القياس والتقومي
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دعــا جملــــ�س ال�شـــورى هيئـــة تقومي
التعليــــم �إىل عقــــد اتفــــاقـــيــــات مــــع
اجلامعات ال�سعوديـــة ال�ستحداث برامج
دبلـوم ودرا�ســـات علـــيا يف جمال القيا�س
والتقومي.
و�أكد على �ضـــرورة جـــودة الدرا�سات
العلمية التي تقوم الهيئة بها ،واحلر�ص
على توثيق منهجيتها و�أدواتها ،و�أ�ساليب
جمع معلوماتـــها لالعـــتماد علـــيها وعلى
نتائجها م�ستقب ًال.
جاء ذلك خـــالل اجللـــ�سة العـــاديـــة
الأربعـــني من �أعـــمال ال�سنـــة الأولـــى
للدورة ال�سابعـــة التي عقـــدها مـــجل�س
ال�شـــورى يـــوم االثنـني 1438/9/10هـ،
املوافق 2017/6/5م ،برئـــا�سة معـــايل
رئي�س املجـــل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيـم �آل ال�شيخ ,حيث
ا�ستمـــع لوجـــهـــة نظـــر جلـــنة التعـــليم
والبحـــث العلـــمي ،ب�شـــ�أن ملـــحـــوظــات

الأع�ضـــاء و�آرائــــهم وا�ستــــف�ساراتــــهــم
تـــجـــاه التـــقـــريـــر ال�سنـــوي لهــــــيئـــة
تقـــويـــم التعـــليـــم للـــعــــــام املـــالـــــــــي
1437/1436هـ ،تالهـا رئيـــ�س اللجـــنة
الدكتور نا�صر بن علي املو�سى.
و�شرحت اللجن ـ ــة يف وج ــهة نظرها عدم
تقدميها تو�صية تتعلق بدرا�س ـ ــة �أ�سباب تدين
نتائج االختبارات الوطنية يف كل من ال�صفني
الثالث وال�ساد�س االبتدائيني يف مادتي العلوم
والريا�ضيات؛ و�أرجعت ذلك �إىل �سببني :الأول
�أن هذه هي �أول اختبارات تقوم بها الهيئة يف
اململكة ،مما يتطـ ــلب �إع ـ ــادة �إجرائها �أكرث من
مرة حتى يتبني �ص ــدقها وثباتها ،والثاين �أنها
ناق�شت هذا املو�ضوع مع معـ ــايل وزير التعليم
وامل�س�ؤولني يف الوزارة يف لقائها بهم يف املجل�س
م�ؤخ ًرا حيث �أكدوا على �أن الوزارة �ستويل هذا
املو�ضوع ُجل عنايتها واهتمامها.
و�أ�شارت اللجنـ ــة �إىل �أن اله ــيئة كانت وما
زالت ت�ستفيد يف جمـ ـ ــال عـ ــملها من ال ـ ــدورات

الت�أهيلية التي تق ـ ــدمها اجلامعات ،وكذلك من
برنامج خـ ــادم احلـ ــرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلـ ـ ــارجي ،لكن ه ــذا ال يكـ ــفي للتـ ــغلب على
التحديات التي تواجــه الهيئة ،واملتمثلة يف ندرة
الكوادر الب�شرية يف جم ــال القـ ــيا�س والتقومي
واالعتماد ،وت ـ ــرى اللجن ـ ــة �أن تو�صيتها الأوىل
تعالج هذا املو�ضوع من جوانبه كافة.
و�أكدت اللجنة �أن الهي ــئة من خالل هيكليتها
اجلديدة ت�سعى للإ�سـ ــهام يف حت ــقيق �أهداف
ر�ؤية اململكــة  ،2030وتعمل على �إنفاذ املبادرات
اخلالقــة وامل�شروع ــات العم ـ ــالقة التي ا�شتمل
عليها برنامج التحول الوطني .2020
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ويؤكد ضرورة اإلسراع إلقرار نظام جباية
الزكاة على األنشطة التجارية واملهنية
طالــب جملـــ�س ال�شورى هيئة الزكاة
والدخـــل ب�ضـرورة الإ�سراع يف �إقــــــرار
نظــــام جبايـــة الزكـــاة عـــلى الأن�شطـــة
التجاريـة واملهنيــة ،وما يتطــلب ذلك من
تطوير �أنظمــة وبـرامــج عمــل الهيئة يف
املجالـيــن الزكـوي وال�ضريبي مبا يحــقق
مقت�ضى ر�ؤية اململكة 2030م.
جاء ذلك يف القرار الذي �صــوت عليه
املجل�س بالأغلبيـة �إثر ا�ستمــــاعه خالل
اجلل�ســــة العاديــــة الأربعــني مـن �أعمال
ال�سنة الأوىل من الدورة ل�سابعــــة التي
عقدهــا يــوم االثنــــني 1438/9/10هـ،
املوافق 2017/6/5م ،برئا�سـة معــــايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ لوجهة نظر
اللجنة املالية ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم وا�ستف�ساراتــــهم خالل مناق�شة
التقرير ال�سنوي للهيئــــة العامة للزكاة
والدخــل (م�صلحــــة الزكــــاة والدخــــل
�ساب ًقــا) للــــعام املــــايل 1437/1436هـ
التي تالهـا رئي�س اللجنة معايل الأ�ستاذ
�أ�سامة بن عبدالعزيز الربيعة.

ودعا املجل ـ ــ�س يف ق ــراره الهيئة �إىل اتخاذ
الإجراءات الالزمة ل�ش ــغل الوظائف املحا�سبية
والإدارية ال�شاغرة لديـ ــها لتتمكن من حتقيق
املهام املنوطة بها .وا�ستك ـ ــمال حتديث بيانات
املكلفني امل�سجلني لديـ ــها من خ ـ ــالل التن�سيق
مع اجلهات احلكومية خا�صـ ــة وزارة التجـ ــارة
واال�ستثمار ،ووزارة ال�شـ ـ�ؤون البلدية والقروية؛
مبا يحقق تطوير �أداء الهيئة ب�شكل فعال.
كـ ــما دع ـ ــا الهيـ ــئة �إىل ا�ستك ـ ــمال �إن�ش ـ ــاء
�إدارات خا�صة لكبار املكلفني يف الفروع التي
لي�س بها �إدارات خا�صة بهم.
و�أو�ضحت اللجنة يف معر�ض وجهة نظرها
�أن نظام �ضريبة الدخل يت�ض ــمن � -إىل جانب
�ضرائب الدخ ــل على ال�شركـ ــات الأجن ـ ــبية -
�ضرائب ال�شركـ ــات العاملة يف جمال البرتول
والغاز ،و�أن هذه ال�شرك ـ ــات ُمطالبة بتقدمي
�إقراراتها ال�ضريبية �إىل الهيئة العامة للزكاة
والدخ ــل ،ك ــما �أن التوجـ ــه نح ــو طـ ــرح ن�سبة
من ر�أ�سمال �شركة �أرامكـ ــو لالكـ ــتتاب يعـ ــزز
ذلك التوجه.
وفيما يتعلق بزكاة الأفـ ـ ــراد؛ ب َّينت اللجنة
�أن دفعها مناط بالف ـ ــرد نف ـ ــ�سه وفق ًا ملا قررته
ال�شريعة الإ�سالمي ـ ــة ،حي ـ ــث �إنه �أم ـ ــر يرتبط
ب�أركان الإ�سالم اخلم ـ ــ�سة ،وق ـ ــد بد�أت الهيئة

بعم ـ ــل ترتي ـ ــبات يف بواب ـ ــتها الإلك ـ ــرتوني ـ ــة
لو�ضع منوذج �إقرار اختياري وطوعي للأف ـ ــراد
ملن يرغ ـ ــب ب�أن يدفع الزك ـ ــاة امل�ستحقة عن
طريق الهيئة.
واتفقت اللجن ـ ــة مع ما ذه ـ ــب �إليه بع ـ ــ�ض
�أع�ضاء املجل�س ب�أن الت ـ ــ�سرت التج ـ ــاري �سبب
للتهرب من دف ـ ــع ال�ضرائب� ،إال �أن ـ ــها ر�أت �أن
هذا الأمر من ـ ــاط بعدة ج ـ ــهات حكومية ،مثل:
وزارة الداخلية ووزارة التج ـ ــارة واال�ستثمار،
مبينة �أن نظام جباية الزكاة الذي �سبق درا�سته
من جمل�س ال�ش ـ ــورى و�ص ـ ــدر به الق ـ ــرار رقم
( )45/85وتاري ـ ــخ 1435/8/11هـ ،يت ـ ــ�ضمن
اقرتاحا بفر�ض غرامات على تـ ـ ـ�أخري تق ـ ــدمي
ً
الإقرار� ،أو دفع الزكـاة امل�ستحقـ ــة ،كما يت�ضمن
اقرتاح عقوبات مغل ـ ــظة ملن يت ـ ــهرب عن دفع
الزكاة �أو ال�ضريبة.
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ويشدد على أهمية كسب اخلطوط السعودية رضا
العميل وإعادة الهيكلة وتطوير خدماتها لتنافس عامل ًيا

طــالب جمــــلــ�س ال�شــــورى امل�ؤ�س�ســــة
العامــــة للخطــــوط اجلويــــة العربيــــة
ال�سعودية بت�ضمني ما حتقق من خططها
الإ�سرتاتيجية لإعــــادة هيكلة امل�ؤ�س�سة
وتطوير خدماتــــها الت�شغيليــــة لتكــــون
ً
مناف�سة عاملي ًا وحتقق الربحية.
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واتخـ ــذ املجـ ــل�س قـ ــراره بعـ ــد �أن ا�ستـ ــمع
خالل جل�سته الأربعني من �أعمال ال�سنة الأوىل
مـ ــن الـ ــدورة ال�ساب ـ ـعـ ــة الـ ــتي عقـ ــدها يـ ــوم
االثنني 1438/9/10هـ ،املوافق 2017/6/5م،
برئا�سة معايل رئيـ ــ�س املجلـ ــ�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ لوجهة
نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم التي �أبدوها
�أثناء مناق�شة التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة
للخطـ ــوط اجلويـ ــة العربيـ ــة ال�سعـ ــودية للعام
املايل1437/1436هـ يف جل�سـ ــة �سابقـ ــة تالها
رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
و�شـ ـ ـ ــدد جملـ ــ�س ال�شـ ــورى علـ ــى الفـ ــقرة
الثانية من قراره ال�سابـ ــق رقم  63/65وتاريخ
1433/1/2هـ التي تن�ص على مطالبة امل�ؤ�س�سة
العامة للخطـ ــوط اجلويـ ــة العربيـ ــة ال�سع ــودية

بتطوير الكفـ ــاءات الفنية واخلدمية التي تعمل
يف مواجهـ ــة امل�سافـ ــرين مع تقـ ــدمي خـ ــدمات
متميزة لك�سب ر�ضا العميل.
كما طـ ــالب املجـ ــل�س يف قـ ــراره امل�ؤ�س�سة
بت�ضمني تقاريرهـ ــا القادمة ،درا�سة عن مدى
ان�ضباط مواعيد الرحـ ــالت والعـ ــوامل امل�ؤثرة
�سلب ًا على ان�ضباطها.
و�أفادت اللجنـ ــة �أن �أ�ســباب انخفا�ض عدد
املعتمرين الذيـ ــن نقلتـ ــهم اخلطـ ــوط اجلـ ــوية
ال�سعودية تعود �إىل انخفا�ض �إجمايل املعتمرين
بنحو مليوين معتمـ ــر� ،إال �أن احلـ ــ�صة ال�سوقية
للم�ؤ�س�سة يف نقل املعتمرين قـ ــد زادت �إىل 28
يف املائة بد ًال من  27يف املائة عام 2014م،
فيما بلغت احل�صة ال�سوقية للم�ؤ�س�سة يف نقل
احلجاج  29يف املائة خالل عام 2015م ،ور�أت
اللجنة �أهمية الرتكيز علـ ــى نقل امل�سلمني من
ال�شرق �إىل الغرب والعـ ــك�س ،واغتـ ــنام فر�صة
ق�ضاء منا�سك العمـ ــرة ،وي�سـ ــاند ذلك اخلطة
طويلة املدى لت�سهيل �إجـ ــراءات احل�صول على
ت�أ�شريات العمرة �آلي ًا.
كما ب ّينت �أن م�صروفات �شـ ــركة اخلطوط
ال�سعودية للخـ ــدمات الطـ ــبية عبارة عن تكلفة
اخلدمات املقدمة ملوظفـ ــيها املقيــمني يف جدة،
وم�ؤخر ًا تعاقـ ــدت امل�ؤ�س�سـ ــة مع �إحدى �شركات

الت�أمـ ــني لتقديـ ــم خـ ــدمة الت ـ ـ�أمني ال�صـ ــحي
جلميـ ــع املوظفـ ــني ،و�سيتم تخ�صي�ص ال�شركة
مب�شاركة القطاع اخلا�ص.
كمـ ــا ر�أت اللج ـ ـنـ ــة �أن هـ ــناك ت ـ ـ�أخ ًرا يف
برامج التخ�صي�ص ،على الرغـ ــم مـ ــما �أ�صدره
املجل�س من قـ ــرارات لت�سريعـ ــها ،م�شرية �إىل
تخ�صي�ص � 5شركـ ــات هي :التمــوين ،وال�شحن،
واخلدمـ ــات الأر�ضيـ ــة ،وال�صيـ ــانة ،والطريان
اخلـ ــا�ص ،ويجـ ــري حالي ًا ا�ستكمال تخ�صي�ص
� 3شركـ ــات �أخـ ــرى هـ ــي� :أكـ ــادميية الأـ ــمري
�سلطان لعلوم الطيـ ــران ،واخلـ ــدمات الطبية،
وتنمية وتطـ ــوير العـ ــقار� ،إ�ضــافة �إىل ا�ستكمال
املتطلبـ ــات الأ�سا�سيـ ــة لتخـ ــ�صي�ص امل�ؤ�سـ ــ�سة
وحتويلها �إىل �شركة قاب�ضة.
و�أفـ ــادت اللجـ ـ ـ ــنة ب ـ ـ�أن امل ـ ـ�ؤ�سـ ــ�سـ ــة قـ ــد
�أ�س�ست �شركـ ــة للطـ ــريان االقت ــ�صادي مب�سمى
(فالي �أديل) ،واملخـ ــطط �أن تبد�أ الت�شغيل يف
�سبتمرب 2017م.
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ويطالب وزارة التجارة واالستثمار
باحلد من التسرت التجاري
�شــدد جملــــ�س ال�شــــورى على �ضرورة
�أن تقــــوم وزارة التجــــارة واال�ســــتثمار
بالتعــــاون مع اجلــــهات ذات العــــالقــــة
ب�إلزام املن�شــــ�آت التجــــارية با�ستــخدام
الأنظمــــة الإلكرتونيــــة يف معــامالتها؛
للحد مــــن ظــــاهرة التــــ�سـرت ،و�إجــــراء
درا�سة تف�صيلية عن ظــــاهرة التــــ�سرت
التجاري يف اململكة.
جــــاء ذلك يف القــــرار الــــذي �صوت
عليه املجل�س بالأغلبيــــة خــــالل جل�سته
العادية احلادية والأربعــــني من �أعمال
ال�سنة الأوىل من الــــدورة ال�سابعة التي
عقدها يــــوم الثالثــــاء 1438/9/11هـ
املوافــــق 2017/6/6م برئــــا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شــــيخ الدكتور عبداهلل
بن حمــــمد بــــن �إبراهيــــم �آل ال�شــــيخ،
وا�ستمع خاللها �إىل وجــــهة نــــظر جلنة
االقت�صاد والطاقــــة ،ب�شــــ�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهـم جتاه التقرير ال�سنوي
لــــوزارة التجــــارة واال�ستــــثــمار (وزارة
التجارة وال�صناعــــة �ساب ًقا) للعام املايل

1437/1436هـ تالهــــا رئيــــ�س اللجنة
الأ�ستاذ عبدالرحمن بن را�شد الرا�شد.
وطالب املجلــ�س يف قراره وزارة التج ـ ــارة
واال�ستثمار بالتن�س ـ ــيق مع الغ ـ ــرف التج ـ ــارية
وال�صناعي ـ ــة وجم ـ ــل�س الغ ـ ــرف ال�سع ـ ــودي ـ ــة
لتنمية القدرات الإدارية والك ـ ــفاءة االقت�صادية
للمن�ش�آت التجارية تخطيط ًيا وتنظيم ًيا و�إدار ًيا
ومعلومات ًيا.
وب ّين ـ ــت اللجن ـ ــة يف مع ـ ــر�ض رده ـ ــا على
ت�سا�ؤالت بع ـ ــ�ض الأع ـ ــ�ضاء وا�ستف�ساراتهم �أن
ن�شاط املقاوالت يعد من �أكرث الأن�شطة تفاعلاً
ومن ًوا ،وذلك العتماده على الإنف ـ ــاق احلكومي
مل�شروعات البنى التحتية ،ولذلك فهو من �أهم
الأن�شطة التي تقع فيها ظواهر الت�سرت التجاري،
�سواء من خالل ن�شاط املقاوالت املعمارية� ،أو
الطرق� ،أو الأ�شغال العامة .م�شرية �إىل �أن ن�سبة
 % 40من البالغات والق�ضايا تتعلق مب�ؤ�س�سات
تعمل يف ن�شاط املقاوالت.
ور�أت اللجن ـ ــة �أن ه ـ ــذه امل�س�ألة حتتاج �إىل
و�ضع �ضوابط لعق ـ ــود الباطن ،وت�سجيل هذه
امل�ؤ�س�سات يف قاع ـ ــدة بيانات الهيئة ال�سعودية
للمقاولي ـ ــن ،وك ـ ــذلك ق ـ ــاعدة بيان ـ ــات وزارة

ال�شئ ـ ــون البلدي ـ ــة والقروي ـ ــة للأعم ـ ــال التي
قامت بها هـ ــذه امل�ؤ�س ـ ــ�سات ،وحج ـ ــم الأعمال
وامل�شروعات املتعث ـ ــرة لديه ـ ــا ،والقيام ب�إيجاد
تراخي�ص للمهند�سني والفن ـ ــيني العاملني بها،
والتحقق من ن�سب ال�سعودة بها.
و�أو�ض ـ ــحت الل ـ ــجن ـ ــة �أن وزارة التج ـ ــارة
واال�ستثمار تع ـ ــمل حـ ــال ًيا على �إعداد نظام
التج ـ ــارة الإلكرتوني ـ ــة ع ـ ــن ط ـ ــريق الإدارة
القانوني ـ ــة ،كما �أن الوزارة ق ـ ــد عملت مبادرة
لتعزيز التج ـ ــارة الإلكرتونية من خالل تطبيق
(مع ـ ــروف) على �أج ـ ــهزة اله ـ ــواتف الذك ـ ــية
والذي يه ـ ــدف �إىل تقدمي خدمة تزيد من ثقة
الأعمال التجارية �أمام العمالء.
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الشورى يؤكد ضرورة تنظيم االعتكاف باحلرمني
الشريفني ورفع أداء املرشدين واملوجهني

�شــدد جمــــل�س ال�شــــورى على �ضرورة
اتخاذ الرئا�سة العــــامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجــــد النبــــوي الإجراءات
كافة التي من �ش�أنــــها رفع مــــ�ستوى �أداء
املر�شدين واملوجهني يف امل�ســــجد احلرام
وامل�سجد النبوي.
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ودعا الرئا�ســــة �إىل درا�ســــة تنظيم
االعتكاف ب�شكــــل عــــام من حــــيث �سعة
املكان وعدم م�ضايقــــة امل�صلني يف الع�شر
الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك.
جاء ذلك يف القــــرار الــــذي �أ�صدره
املجل�س يف جل�ســــته العاديــــة احلادية
والأربعني ،لل�سنــــة الأوىل مــــن الدورة
ال�سابعــــة التي عقــــدها يــــوم الثالثاء
1438/9/11هـ برئا�سة معــــايل رئي�س
املجل�س ال�شيـــخ الدكــــتور عبــــداهلل بن

حممــــد بن �إبراهــــيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن
ا�ستمع �إىل وجهــــة نظــــر جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائيــــة جتاه ما طرحه
بع�ض �أع�ضاء املجلــــ�س مــــن ت�ســــا�ؤالت
وملحوظــــات و�آراء ومقــــرتحات خــــالل
مناق�شــــة التقريــــر ال�ســــنوي للرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون امل�سجــــد احلرام وامل�سجد
النبوي للعام املايل 1437/1436هـ التي
تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز
بن عبدالكرمي العي�سى.
و�أو�ضحت اللجنة �أن دخول الن�ساء للرو�ضة
ال�شريفة يف امل�سجـ ــد النبـ ــوي يتـ ــم وفق �آلية
منظمة �أُعدت بطريقـ ــة مدرو�سة تراعى فيها
كثافة الأعداد واختـ ــالف اللغات ،وهي مطبقة
ب�شكل جيد ودقيق.
وبينت اللجنـ ــة �أنـ ــه هـ ــناك اهتـ ــمام كبري
من الرئا�سة العامـ ــة ل�ش ـ ـ�ؤون امل�سـ ــجد احلرام

وامل�سـ ــجد النبـ ــوي بخطبة اجلمعة و�إعدادها
واختـ ــيار مو�ضوعاتـ ــها ،بـ ــما يعكـ ــ�س ال�صورة
احلقيقية للإ�سالم ،ويظهر و�سطيته ،وح�سن
تعاليمـ ــه ،و�شـ ــريف خ�صـ ــاله ،وجمال �آدابه،
وهناك حر�ص مـ ــن الرئـ ــا�سة على �أن يخاطب
هذا املنرب كل م�سلم ،ومن هنا كان االهتمام
حر�صا من
الآخر برتجمتها �إىل ع�شـ ــرين لغة ً
الرئا�سة على �أن ت�صل هـ ــذه اخلطبة �إىل كل
م�سلم ,وتلبية للطلبات املتزايدة من عموم.
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ويوافق على مشروع قرار لإلعفاءات اجلمركية
قـــرر جملــــ�س ال�شــــورى يف جــــل�سته
العاديــــة الثانيــــة والأربعــــني لل�ســــــنة
الأوىل من الدورة ال�سابعة التي عقدها
يوم الأربعــــاء 1438/9/12هـ املوافـــــق
2017/6/7م ،برئا�ســــة معــايل رئيـــ�س
املجل�س ال�شيــــخ الدكتـور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،املوافقة
عــــلى تــــنفيــــذ قــــرارات الإعــــفاءات
اجلمركيــــة �ضمــــن �آليــــات و�إجراءات
�سريعة و�شفافة.
وطالب املجــــل�س يف قــــراره امل�صلحة
ت�ضمــــني تقريرهــــا القــــادم مــــا تــــــــم
حيال تكد�س الب�ضائع يف بعــــ�ض املنافذ
اجلمركية.
وجــــدد جملــــ�س ال�شــــورى التــــ�أكيد
على قراره ال�سابق ذي الرقم ()23/48
وتاريــــخ 1434/7/2هـ الــــذي نــــــــ�ص
يف البند ثان ًيا عــلى �أن تقــــوم م�صـــلحة
اجلمــــارك بالتعــــاون مــــع اجلــهات ذات
العالقــــة بدرا�ســــة و�ضــــع كادر وظيفي
خا�ص ملوظفي اجلــــمارك يحوي حوافز
تتنا�سب مع مهام عملهم.
وكــان املجــــل�س قــــد ا�ستــــمع قبــــيل
الت�صويـــت على تو�صيــــات اللجنة املالية
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي مل�صلحة اجلمارك

العامــــة للعــــام املــــايل 1437/1436هـ
عــــلى وجــــهــــة نظــــر اللجنــــة تــــجاه
ما طرحـــه بعـ�ض �أع�ضاء املجل�س من �أراء
وت�سا�ؤالت وملحــــوظـــات خالل مناق�شة
التقرير ال�سنوي للم�صلحة تالها رئي�س
اللجنة املالية معايل الأ�ستـــاذ �أ�سامة بن
عبدالعزيز الربيعة.
و�أو�ضحت اللجنة يف معر�ض وجهة نظرها
�أن م�صلح ــة اجلمـ ــارك العامة تقوم بالتعاون
مع عدد من الأجـ ــهزة احلكـ ــومية الأخرى -
كـ ـ ـ ٌّل فيما يخ�ص ـ ــه  -مبكافحة ال�سلع املغ�شو�شة
واملقل ــدة ،وذلك من خـ ــالل اتخـ ــاذ عدد من
الإجراءات تت�ضمن تطبيـ ــق الأنظـ ــمة املتعلقة
بالغ�ش التجـ ــاري والتقلـ ــيد ،وانتـ ــهاك حـ ــقوق
امللكية الفكرية ،ومعاملة ق�ضايا الغ�ش التجاري
كق�ضايا التهـ ــرب اجلمركي ،و�إتالف الب�ضائع
املغ�شو�شة واملقـ ــلدة ،ومـ ــنع دخـ ــول الب�ضـ ــائع
امل�ستوردة التي ال حتـ ــمل داللة املن�ش�أ مع عدم
ال�سماح ب�إع ــادة ت�صـ ــدير ال�سـ ــلع التي حتـ ــمل
عالمات جتاري ــة حمميـ ــة� ،أو عالمات مقلدة،
وتزويد املنافذ اجلمركية بقائمة ت�ضم �أ�سماء
وعناوين امل�ؤ�س�سات التي يتـ ــكرر منها ا�سترياد
ال�سلع املغ�شو�شــة� ،أو املقلـ ــدة ،بهدف �إخ�ضاعها
للرقابة والتفتي ــ�ش الدقـ ــيق ،وتعـ ــزيز التعــاون
مع اجلهات احلكوميـ ــة الأخـ ــرى امل�س ـ ـ�ؤولة عن
مكافحة الغ�ش التجـ ــاري ،مـ ــثل :وزارة التجارة

واال�ستثـ ــمار ،والهيـ ــئة ال�سعـودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة ،وهيئة الغذاء والدواء..
وفيما يتعلق ب�أهمية دعم امل�صلحة بالتقنية
املتطورة املتمثلة ب�أجهزة الفح�ص ،ب ّينت اللجنة
�أن م�صلحة اجلمارك العـ ــامة تتوىل الإ�شراف
املبا�شر على ت�شغـ ــيل و�صـ ــيانة (� )103أنظمة
للفح�ص بالأ�شعة ال�سـينيـ ــة موزعة على املنافذ
اجلمركية كافة ،كـ ــما �أنها ت�شرف على ت�شغيل
و�صيان ـ ــة (  ) 250ج ـهـ ــاز ًا لفحـ ــ�ص احلقائب
والطرود يف املنافذ اجلمركية اجلوية ،والربية،
والبحريـ ـ ـ ــة ،وعـ ــدد ( )20جـ ــهاز ًا لفـ ــح�ص
الأح�شاء بالأ�شعة ال�سينـ ــية� ،إ�ضافة �إىل �أجهزة
تتبع املركبات وال�شاحـ ــنات ملواجهة الأ�ساليب
اجلديدة واملتـ ــطورة يف التـ ــهريب� ،سواء �إىل
داخل اململكة� ،أو تهـ ــريب املواد املدعومة ومنها
املواد البرتولية �إىل خارج اململكة.
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ويطالب اجلهات احلكومية التي ما زالت حتتفظ
بأموال املشمولني بنظام هيئة الوالية على
أموال القاصرين سرعة نقلها إىل الهيئة
طــــالب جمــــل�س ال�شــــورى اجلــــهات
احلكومية التي ما زالت حتتفظ ب�أموال
امل�شمـــولني بنــــظام الهيئــــة �أو بياناتهم،
ب�سرعة نقلها �إىل الهيئة العامة للوالية
على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم.
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جاء ذلك يف القرار الذي �صوت عليه
املجلــــ�س بالأغــلبيــــة بعــــد �أن ا�ستــــمع
خالل جل�سته العادية الثانية والأربعني
من �أعــــمال ال�سنــــة الأوىل من الــــدورة
"ال�سابعــــة التي عقــــدها يــــوم الأربعاء
1438/9 /12هـ املوافــق 2017/6/7م،
برئا�سـة معـايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيـــخ� ،إىل وجـــهة نـــظـــر جلـــنة
ال�ش�ؤون الإ�سالميـــة والق�ضائية ،ب�شـــ�أن
ملحوظـــات الأعـــ�ضـــاء و�آرائـــهم جتـــاه
التقارير ال�سنوية للهيئة العامة للوالية
على �أموال القا�صـــرين ومن يف حكـــمهم
للأعــــــوام املــــاليـــة (1435/1434هـ)،
(1436/1435هـ)1437/1436( ،هـ)،
تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز
بن عبدالكرمي العي�سى.
كما طـ ـ ــالب الهيئ ـ ـ ـ ــة ب�سـ ـ ــرعة مراجـ ـ ــعة
نظامها ال�صادر باملر�سـ ـ ــوم امللكي ذي الرقم
(م )17/والتاريخ ١٤٢٧/٣/١٣هـ مبا يوافق
امل�ستجدات احلالية.
و�شـ ـ ــدد املجلـ ـ ــ�س يف قـ ـ ــراره على �أهمية
ت�ضمـ ـ ــني التقـ ـ ــرير ال�سنـ ـ ــوي القادم للهيئة

م�ؤ�شـ ـ ــرات الأداء ،ومراحـ ـ ــل �إجناز �أعـ ـ ــمال
العقود الت�شغيلية التي �أبرمتها الهيئة يف العامني
ال ــماليـ ـ ــني 1435/1434هـ 1436/1435 -هـ،
خا�صة يف جمـ ـ ــاالت التقنيـ ـ ــة والبنية التحتية
وحو�سبة العمل.
ويف معـ ـ ــر�ض رد اللجـنة على تـ ـ ــ�سا�ؤالت
�أح ـ ــد الأع ــ�ض ـ ــاء ع ـ ــن ر�أ�س م ـ ــال ال ـ ــهي ـ ــئة
و�أر�صدتها ،ووا�ست ـ ــف�ساره عن �إن�ش ـ ــاء �ش ـ ــركة
والية لال�ست ـ ــثمارات التابع ـ ــة للهيئة يف حني
ال متلك الهيئة �أي �أر�ص ـ ــدة� ،أو معرفة حلجم
الأموال وم�صادرها� ،أف ـ ــادت اللجنة ب�أن الهيئة
مل تتوافر لديها ق ـ ــاعدة بيانات لهذه الأموال
(ب�صف ـ ــة ر�سم ـ ــية) نظـ ـ ـ ًرا لعدم انتقالها من
اجلهات ذات العالقة ،وقد مت مكاتبة اجلهات
املعنية لتزويدها بهذه املعلومات ،عل ًما ب�أنه مت
ت�أ�سي�س �شركة ا�ستث ـ ــمارية بن ـ ــا ًء على ما توافر
من معلومات لدى الهي ـ ــئة عن ح ـ ــجم الأموال

املر�صودة يف بيوت املال التابعة لوزارة العدل.
كما �أف ـ ــادت اللج ـ ــنة فيما يخ�ص التباين
يف قيمة العقود الت�شغيلية ،مثل عقود النظافة،
والتعـاق ـ ــد م ـ ــع العم ـ ــال ،بـ ـ ـ�أن الهيئ ـ ــة ج ـ ــهة
لها �شخ�صيتها االعتبارية وميزانيتها امل�ستقلة
وحت�صل على موارده ــا املالية الت�شغيلية من
ا�ستقطاع عوائد ا�ستثمارات �أموال امل�شمولني
بنظامها ح�سب الن�س ـ ــبة املق ـ ــررة لها نظ ـ ــام ًا،
ويف العام املايل 1435/1434هـ ك ـ ــانت الهيئة
يف مرحلة الت�أ�سي�س ،واملبلغ ال ـ ــوارد لها عبارة
عن �سلفة م�سرتدة (قر�ض) من وزارة املالية،
ولي�ست اعتمادات �س ـ ــنوية يف املي ـ ــزانية العامة
للدولة ،ونظ ًرا لأن لوائح الهيئة مل تعتمد خالل
تلك الفرتة لعدم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة؛
فقد مت ت�صنيف البنود ح�سب العقود املربمة مع
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صـ ــة حتى اعتمدت الالئحة
املال ـ ــية اخلا�صة بالنفقات الإدارية والت�شغيلية
من قبل جمل ـ ــ�س �إدارة الهي ـ ــئة التي ع ـ ــاجلت
مو�ضوع الت�صنيف.

القبة
مـــقـــــــال
تقارير

ملاذا ال تسمح السعودية بتسييس احلج؟

د .زهري احلارثي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

هدوء وطم�أنينة .هذه ال�شعرية ال يلبث
البع�ض �أن ي�ستغلها يف ترويج �شعاراته
ال�سيا�سية وح�ساباته احلزبية التي ال
�صلة لها ب ـ ـ�أقد�س فـ ــرائ�ض الإ�سالم.
ورغم �أن اجلميع موقنون ب�أن احلج
�شعيـ ــرة معـ ــدودة الأيـ ــام وحمـ ــددة
الزمان واملكان و�أن �ضـ ــيوف الرحمن
ما جـ ــا�ؤوا �إال لطلـ ــب املغـ ــفرة و�أداء
املنا�سك ب�سكيـ ــنة وطم�أنيـ ــنة� ،إال �أن
�أولئك امل�شاغبني وبرغم كل ذلك ال
يرتددون يف توظيف احلج لأجندتهم
ال�سيا�سية �أو املذهـ ــبية غـ ــري مب ــالني
بتعكري �صفو هـ ــذه املنا�سبـ ــة الدينية
العظيـ ــمة وبق�صد �أي�ضا ت�شويه �سمعة
ال�سعودية و�إظهـ ــارها على �أنـ ــها دولة
ذات طابع طائفي ،ومع ذلك تتعامل
دائما ال�سعودية بحكـ ــمة وروية وتنفذ
تعليمات �صارمة يتـ ــم تطبيـ ــقها على
اجلميع دون متييز.
ولكي من ــ�ضي �إىل املـ ــزيد مـ ـ ـ ــن
ال�شفـ ــافيـ ــة ،نقـ ــول �إن املتـ ــاجـ ـ ـ ــرة
بال�شعارات و�إقحام هـ ــذا الأمـ ــر يف
خالفات �سيا�سية واختالق الق�ص�ص
املثرية ون�سج الفربكـ ــات كـ ــما فعلت
دولة قطر هو نهـ ــج مرفـ ــو�ض وعقيم
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ُتـ ــرى لـ ــو �سمحـ ــت ال�سعـ ــوديـ ــة
للأحوازييـ ــن ومعـ ــار�ضي النظـ ــام
الإيـ ــراين برفـ ــع �ش ـ ـعـ ـ ـ ــارات �ضـ ــد
اجلمهوريـ ــة الإيرانية يف مو�سم احلج
فهل �ستقبل طـ ــهران بذلك؟؛ وماذا
لو فتحت الباب ملعـ ــار�ضي املخـ ــطط
الإخـ ـ ـ ــواين يف العـ ـ ــالـ ــم الإ�سـ ــالمي
برفع �شعاراتهم يف احلج مث ًال فماذا
�سيكـ ــون مــوقـ ــف جمـ ــاعة الإخـ ــوان
والدول التي ترعـ ــاهم؟؛ ولو غـ ــ�ضت
ال�سعوديـ ــة النظـ ــر عـ ــن احتـجاجات
الأكـ ــراد �ضـ ــد تركـ ــيا فكيف �ستكون
ردة فعل �أنقرة ولو �سمحت ب�شعارات
املنتمني جلبهة البولي�ساريو فيا ترى
ما هو موقف اململكة املغربية؟؛ وعلى
هذا ق�س فالأمثلـ ــة كـ ــثرية وبالتايل
�سيكـ ــون امل�شـ ــهد كـ ــارث ًيا وفـ ــو�ضو ًيا
و�أبعد مـ ــا يكـ ــون عن قيـ ــمة ومكـ ــانة
ومغزى هكذا فري�ضـ ــة فيما لو فتحت
اململكـ ــة البـ ــاب لهكـ ــذا مم ــار�سات.
�إذن ال�صورة وا�ضحـ ــة هـ ــنا ما يعني
تفهم موقف اململـ ــكة بعـ ــدم �سماحها
لأي كان بت�سيي�س احلج فامل�س�ألة لديها
هي مبد�أ يف املقام الأول ال حتيد عنه
وتتعامل به مع اجلـ ــميع دون تـ ــمييز
�أو ا�ستثناء وبالتـ ــايل لي�سـ ــت مواقف
انتقائيـ ــة كمـ ــا تُتهم بـ ــها ال�سعوديـ ــة
من قبل البع�ض.
منا�سبة احل ــج حدث ديني مهيب
وا�ستثنـ ــائي لل ـ ـ ـ ـعـ ــامل الإ�سـ ــالمـ ــي
لـ ــه �شروطـ ــه وواجـ ــباتــه ويتـ ــابعـ ــه
امللـ ــيارات ،فكـ ــان مـ ــن الطبيعي �أن
تعلن ال�سعودية بحزم رف�ضها لتحويل
�س ــاحة مو�سم احلـ ــج ميدا ًنا لأجندة
�سيا�سية و�أنها �ستت�صدى لأي عم ــل �أو
�سلوك ي�سبب فو�ضى �أو يهـ ــدد �سالمة
ـرعا
احلجاج .الت�سيي�س مرفـ ــو�ض �شـ ـ ً
لأنه يتعار�ض مع هـ ــدف ومغزى احلج
وغري مقبول ال �أخالق ًيا وال �إن�سان ًيا
ً
انتهاك ا حقـ ــوقيا مي�س حق
لأنه ميثل
�ضيوف الرحمن يف �أداء ال�شعـرية بكل

يتقارب مع الأ�سلـ ــوب الإيـ ــراين الذي
اعتدنا عليه مع بداية كل مو�سم حج.
هذه �سلوكيات خمجـ ــلة تعكـ ــ�س حالة
مـ ــن الإفـ ــال�س ال�سـ ــيا�سي واخلـ ــواء
الأخالقـ ــي ولن ت�ؤثـ ــر على حقـ ـ ـ ــائق
الأ�شياء فهي مثل الغمامة ال تلبث �أن
تنق�شع يف �أول هبة ريح .رفع �شعارات
على جبل عرفـ ــات يعـ ــترب ت�صـ ــرفا
�سافرا يتعار�ض مع روحانية ال�شعرية
ورمزية املكان والزمـ ــان ،على اعتبار
�أن احلج هو �أكرب م�ؤمتر �إ�سالمي على
وجه الأر�ض ما يجعل املنا�سبة فر�صة
لإي�صال ر�سائل �سيا�سية فالعامل يتابع
هذا احلدث املهـ ــيب .مرا�سم الرباءة
من امل�شركـ ــني يف عرفات على �سبيل
املثال تندرج يف هـ ــذا ال�سـ ــياق وهو
يخالف ما التـ ــزمت به �إيـ ــران عـ ــلنا
والذاكرة تنزف مواقـ ــف م ـ ـ�ؤملة �سبق
ع�شناها ملمار�سـ ــات من قـ ــبل بعـ ــ�ض
احلجاج الإيرانيني.
ن�أمل وما زلنـ ــا �أن تلتـ ــزم �إيران
بالتعهدات التي قطعـ ــتها عـلى نف�سها
وعـ ــدم القـ ــيام بـ ــما هـ ــو خارج هذه
املنا�سـ ــك التعب ــديـ ــة .ال�سعـ ــوديـ ــون
�شرفهم اهلل �سبحانه وتـ ــعاىل بخدمة
احلرمني ال�شريفني وهي لي�سـ ــت بح ًثا
عن دعاية و�أ�ضواء �أو منـ ــة على �أحد،
بدليل تعليقـ ــات احلجـ ــاج �أنفـ ــ�سهم
وتقديرهم للجهود املبذولة .ال�سعودية
ال تكـ ــف عـ ــن منـ ــا�شدة احلـ ــجاج
باالمتناع عن ترديد �شعارات ما �أنزل
اهلل بها من �سلطان ،مطالبة االنقطاع
�إىل عبادة اهلل وحده فمنا�سك احلج
ثابتة وغري قابلة لالجتهاد.
ال�سعودية عندما ترفـ ــ�ض ت�ســيي�س
احلج ف�إنها بذلك تقف �ضد ت�صدير
�أزمات هذه الدولة �أو تـ ــلك �أو �شعار
هذه الفئة �أو تـ ــلك اىل مو�سم احلج،
كـ ــون فيـ ــها �إ�سـ ــاءة ل�شعـ ــائر الدين
احلنيـ ــف فـ ــ�ضال عن م�سا�سها ب�أمن
احلجاج.
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الشورى يشدد على وضع آلية ألدوار اجلهات احلكومية
يف الرقابة على الغذاء والدواء واملنتجات الطبية
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طـــــالب جمل�س ال�شورى هيئة العامة
للغــــذاء والــــــدواء بتــــوحيد وتن�سيق
اجلهـود مــــع اجلهــــات احلكــــــومية ذات
العالقــة يف و�ضــع �آليــة وا�ضحــة تو�ضح
�أدوار اجلهــات احلكومية كافة يف جمال
الرقابة امليدانيــة على الغذاء والدواء
والأجهزة واملنتجات الطبية.
و�شــدد املجلــ�س عــلى �أهمــية تكثيف
الهيئة اجلــوانب التنفــيذية يف جمــال
البحوث والدرا�سات ,وفتح �آفاق كبرية مع
اجلهات الفاعــلة من �شركات متخ�ص�صة,
وهيئــات ,وجامعــات خمتــلفــة ,ومــراكز
�أبحاث مرموقــة� ,ســواء داخل اململكة �أو
خــــارجــها ,و�أن ت�ضــمن تقــــاريــــــرها
املقبلة معلومات تف�صيليــة عــــن نتــــائج
الدرا�سات التي �أجرتــها ,وتو�ضــيح مـدى
اال�ستفادة منها.
كما طــــــالب الهيــــــئة بو�ضع الأ�س�س
الالزمــــة ملمار�ســــة ن�شــــــاطــــاتها ب�شكل
جتاري ،والتن�ســــيق والتعاون مع اجلهات
ذات العالقة لتوفــــري التــــدريب العملي
املتخ�ص�ص ملن�سوبي قطاعات الهيئة.
جاء ذلك يف قرار ملجل�س ال�شورى �صدر
مبوافقة الأغلبية بعـد ان ا�ستمع املجل�س
خالل جل�ســته الرابــعة والأربعــني التي
عقدها يوم الثالثــــاء 1438/10/17هـ
املوافق 2017/7/11م ،برئا�سة معايل
نائــب رئيــــ�س املجلــ�س الدكــتور حمــمد
بن �أمني اجلفــــري ،لوجــهة نظر اللجنة

ال�صحية ،ب�شــ�أن ملحوظــــات الأعــــ�ضاء
و�آرائهــــم جتــــاه التقــــرير ال�سنــــــــــوي
للهيئــــة العامــــة للغــذاء والدواء للعام
املايل 1437/1436هـ ،تلــــــتها رئيــــــ�س
اللجنة ال�صحــــــية الدكــــتورة منى بنت
عبداهلل �آل م�شيط.
و�أو�ض ـ ــحت اللجنة ان الرتخي�ص ملحالت
العطارة يتم من خالل وزارة ال�شئون البلدية
والقروي ـ ــة ،حيث تت ـ ــوىل م�سـ ـ ـ�ؤولية الرق ـ ــابة
والتفتي�ش و�إيقاع العقوبات وحت�صيل الغرامات،
بينما يقت�صر دور من�سوبي الهيئة العامة للغذاء
والدواء يف امل�شاركة �ضمن طاقم جلنة العطارة
امل�شكلة من عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــن اجلهات احلكومية
لل�شخو�ص على املحالت وامل�شاركة بالر�أي الفني
على املنتجات التي حتمل االدعاءات الطبية.
و�أفــادت اللجن ـ ــة �أن اله ـ ــيئة تعـمل ب�شكل
مبا�ش ـ ــر يف مكافح ـ ــة ظ ـ ــاهرة الإع ـ ــالن عن
الأ�شخا�ص الذين يدع ـ ــون قدرتهم على ع ـ ــالج
الأمرا�ض امل�ستع�ص ـ ــية �أو ع ـ ــن امل�ستح ــ�ضرات
التي لها ادعاءات طبية م�ضلل ـ ــة يف �شب ـ ــكات
التوا�صل االجتماعي املختلفة وفق ال�صالحيات
املمنوحة لها نظام ًا ،حيث تق ـ ــوم بالتن�سيق مع
وزارة الداخلية و�إمارات املناط ـ ــق ومع وزارة
الثقافة والإعالم �أو مع هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ملنع الإع ـ ــالن �أو �إيقـاف الأ�شخا�ص
وتطبيق العق ـ ــوبات الالزم ـ ــة بحق ـ ــهم وفـ ـ ـ ًقا
ملا تن�ص عليه الأنظم ـ ــة ،كما �ص ـ ــدر قرار من
املجل�س ب�ش�أن ذلك برق ـ ــم ( )18/31وت ـ ــاريخ
1435/5/9هـ ,ون�صه« :الت�أكد من م�ص ـ ــداقية
الإعالنات عن امل�ستح�ضرات واملنت ـ ــجات التي
تدخل من �ضمن اخت ـ ــ�صا�ص الهيئة ومتابعتها
و�إل ـ ــزام اجله ـ ــات ذات العالق ـ ــة مبقت�ضيات
املادة (ال�ساد�سة والثالثني) من نظام املن�ش�آت
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والئحته التنفيذية
ال�صادر باملر�س ــوم املل ـ ــكي ذي الرقم (م)31/
وتاريخ 1425/6/1هـ.
و�أفادت اللجن ـ ــة ب�ص ـ ــدور نظ ــام منتجات
التجميل الذي يعطي الهيئة �ص ـ ــالحيات �أو�سع
ت�ستطيع مبوجبها ممار�س ـ ــة امل ـ ــهام الإ�شرافية
والرقابية والتنظيمية وفق ًا للتطلعات والر�ؤى

امل�ستقبلية ،فقد �أن�ش�أت الهيئة نظام ًا �إلكرتوني ًا
خا�ص ًا يتم فيه الرتخي�ص مل�صانع وم�ستودعات
و�صالونات منتج ـ ــات التجميل و�إدراج منتجات
التجم ـ ــيل وف�سحها ,وي�ش ـ ــتمل ع ـ ــلى ت ـ ــكوين
قاعدة بيانات متكاملة عن منتجات التجميل,
ويتم ربط هذه املنتجات مب�صانع وم�ستودعات
منتجات التجميل؛ لكي يتم تتبع م�صدر تلك
املنتجات عند احلاجة لذلك.
و�أ�شارت اللجن ـ ــة �إىل �أن رق ـ ــابة املحا�صيل
الزراعية وم�صانع تعبئة املياه من املهام الرقابية
م�سحا �شام ًال
للهيئة حالي ًا ،فقد �أجرى القطاع ً
ميداني ًا على م�ستودعات ومراكز توزيع الأغذية
يف اململكة �شمل ( )1704م�ستودعات ومراكز،
متهيد ًا لنقل مه ـ ــام الرقابة عليها �إىل الهيئة,
وقد مت �سحب القطاع ( )7938عينة غذائية
للك�شف عن بقايا املبيدات خالل عام التقرير,
وتقوم الهيئة بتحليل منتج ـ ــات هذه امل ـ ــ�صانع
ميكروبي ًا وكيميائي ًا للت�أكد من مطابقة منتجاتها
للموا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية املعتمدة.
و�أك ـ ــدت الل ـ ــجن ـ ــة �أهمـ ـ ـي ـ ــة �أن مت ـ ــار�س
الهيئة �أن�شطتها الرقابية وفق ذلك� ،إذ ن�صت
املادة «الرابع ـ ــة» يف النظام الأ�سا�سي للهيئة
ال�صادر باملر�سوم املل ـ ــكي رقم (م )6/وتاريخ
1428/1/25هـ ،بالآت ـ ــي« :ت ـ ــمار�س الهـ ـ ـ ـ ــيئة
�أعمالها ب�شكل جتاري ولها جميع ال�صالحيات
الالزمة لأداء م ـ ــهامها» ،ك ـ ــما ن ـ ــ�صت املادة
«الرابعة ع�شرة» من النظ ـ ــام نف�سه على �أهمية
وجود الر�ؤية يف �أعم ـ ــالها حيث ن�صت املادة
على« :تدار الهيئة وف ـ ــق �أ�سل ـ ــوب مايل و�إداري
خا�ص يعتمده جمل�س الإدارة بناء على اقرتاح
الرئي�س التنفيذي ،ميكن ـ ــها من العـ ــمل مبرونة
مالية و�إدارية تتالءم مع الأه ـ ــداف واملهمات
التي �أن�شئت من �أجل حتقيقها».
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ويطالب وزارة االقتصاد بتعيني متحدث رسمي..
وإحالل الكوادر الوطنية حمل األجنبية
طالب جمل�س ال�شورى ،وزارة االقت�صاد
والتخطيط بت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمــــــة عر�ضـًا واف ًيا حلالة االقت�صاد
الوطــــــني وم�سـتجـــداتـــه و�إجنـــازاتـــه
والعوائق والتوقعات ،ومعلومات عن �أداء
الكيانات والربامـــج املرتبطة بالوزارة،
وتفا�صـــيل عـــن جمـــيع املـــبادرات الــتي
قامـــت الـــوزارة بـــها �أو �أ�شرفـــت علـــيها،
والدرا�سات اخلا�صة بالآثار املتوقعة من
هذه املبادرات على االقت�صاد الوطني.
و�شـــدد املجلـــ�س عـــلى �أهمـــية مـــنح
وزارة االقـــت�صاد والتخـــطيـــط املـــراكز
البحثية واال�ست�شاريـــة وبيـــوت اخلربة
املحلية املرخ�صـــة الأولويـــة يف �إعـــداد
اخلطـــط والدرا�ســـات واال�سرتاتيجيات
الوطنيـــة ،والعمـــل على �إزالـــة جـــميع
العوائق املقِّيدة مل�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف الناجت املحلي الإجمايل.
و�أكد املجلـــ�س �ضــرورة تعيني الوزارة
متحد ًثا ر�ســم ًيا ملخاطبـــة الر�أي العـــام،

أ .عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

وبينّ الرا�شد �أن الـ ــوزارة �أفادت يف معر�ض
ردها على ا�ستفـ ــ�سارات اللجنة ب�أنه بناء على
التوجيه الكرمي.
مت �إعادة �صيـ ــاغة وثيـ ــقة خـ ــطة التنـ ــمية
العا�شـ ــرة بـ ــما يتـ ــالءم مع برنـ ــامج التحول
الوطني  2020ور�ؤي ــة اململـ ــكة  2030وبالتن�سيق
مـ ــع اجل ـ ـهـ ــات احلكوميـ ــة ذات العـ ــالقـ ـ ـ ــة،
وقــد مت رفـ ــعها من قـ ــبل الـ ــوزارة �إىل املقـ ــام
ال�سامي الكرمي.
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وفق ًا للبند (�أو ًال) من قرار جمل�س الوزراء
رقـم ( )209وتــاريـــخ 1433/6/30هـــ،
وو�ضع خطة ال�ستقـــطاب وبناء الكوادر
الب�شريـــة الوطنيـــة يف جمال االقت�صاد
والتخطيـــط للعـــمل يف الوزارة و�إحاللها
حمل العن�صر الأجنبي.
جـــاء ذلك يف القـــرار الـــذي �أ�صدره
جمل�س ال�شورى بالأغلبية خالل جل�سته
العاديـــة الرابـــعـــة والأربعـــني لل�ســـنة
الأوىل من الدورة ال�سابعـــة التي عقدها
يوم الثالثـــاء1438/10/17هـ املـــوافق
2017/7/11م ،برئا�ســـة معـــايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حمـــمد بن �أمني
اجلفري ،حيث ا�ستمع لوجهة نظر جلنة
االقت�صاد والطاقـــة ،ب�شـــ�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
لوزارة االقت�صاد والتخطيط للعام املايل
1437/1436هـ ،تالهـــا رئيـــ�س اللجنة
الأ�ستاذ عربالرحمن بن را�شد الرا�شد.

و�أو�ضحت اللجنة �أنـ ــها طل ـ ــبت من وزارة
االقت�صـ ــاد والتخطـ ــيط تـ ــزويدهـ ــا بت ـ ـقـ ــرير
مفـ ــ�صل عـ ــن الأداء االقت�صادي ب�شـ ــكل عام،
�إال �أن الـ ــوزارة قـ ــدمت عـ ـ ً
ـر�ضا مـ ــوجزً ا يف
معر�ض ردها.
وبنـ ــا ًء عليـ ــه قـ ـ ـ ــامـ ــت اللجـ ــنة بو�ضـ ــع
تو�صية تطـ ــالب الوزارة بت�ضـ ــمني تقـ ــاريرها
القادمة ً
عر�ضا واف ـ ـ ًيا حلالة االقت�صاد الوطني
وم�ستجداته و�إجنازاته والعوائق والتوقعات.
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إعادة النظر يف تخطيط استخدامات األراضي
على الشوارع  30م ً
رتا للحد من انتشار احملالت
الصغرية وتعطيل املرور

م .مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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طــــالب جمل�س ال�شورى وزارة ال�ش�ؤون
البلديــــة والقـــرويـــة بدرا�ســـة �إنـــ�شاء
�أنفاق خدمة يف ال�شوارع يف املخططات
اجلديـــدة ،يتــــم مـــن خـــاللها �إيـــ�صال
اخلدمــات دون احلاجـــة �إىل حفــــريات
ب�صـــورة م�ستـــمرة عنــد طلب �أي خدمة،
وذلك مقابــــل ر�ســـوم تدفـــعها اجلـــهات
اخلدمية للبلدية.
كــما طــالب الــوزارة بــو�ضــع خطــــة
تطويــريــة �شاملــــة لنظــم التخــطــيط
والت�شريعــات ذات ال�صلة بها وبالأجهزة
التخطيــــطــيــة ،والإ�ســراع يف االنــــتهاء
من �إيجــاد امل�ؤ�شــرات املنا�سبــة ،والهيكل
التنظيــمي املــالئــم للمــر�صد احلــ�ضري
الوطني.
جــاء ذلك يف قــرار �أ�صــدره املجــل�س
خالل جل�سته العادية الرابعة والأربعني،
لل�سنة الأوىل من الدورة ال�سابعة التي
عقدها يــوم الثالثــاء 1438/10/17هـ
املوافــق 2017/7/11م ،برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن
�أمني اجلفــري ،بعــد �أن ا�ستمــع لوجهة

نظر جلنــة احلج والإ�سكان واخلدمات،
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقرويــة للعــام املايل 1436/1435هـ،
التي تالها رئي�س اللجنة املهند�س مفرح
بن حممد الزهراين.
ودعا ال�شورى الوزارة �إىل �إعادة النظر يف
تخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي على ال�شوارع
ثالثني مرتًا فما فوق للحد من انت�شار املحالت
ال�صغرية ،وتعاظم م�شـ ــكلة املواقف ،وتعطيل
االن�سياب املروري فيها ،و�إيج ــاد ح ــلول مل�شكلة
املواقف يف املحالت القائم ــة ،وجدد الت�أكيد ً
(�ساد�سا) من قرار املجل�س رقم
على البن ــد
ً
( )37/83وتاريخ 1434/8/21هـ ،ون�صه
«العمل على �سرع ــة �إن�شـ ــاء �ص ــناعة تـ ــدوير
النفايات يف ال ــمدن ال�سعودي ــة ع ــلى �أ�سـ ـ ـ ــ�س
اقت�صادية وبيئيـ ــة مب�شاركة القطاع اخلا�ص،
ح�سب ما هو معمول به يف مدن الدول املتقدمة».
وب َّينت اللجنة �أن ل ــدى البل ــديات خ ـ ــرائط
تو�ضح امللكيات ،ولكن امل�ش ــكلة �أن امل�شروعات
الحقة للملكية اخلا�صـ ــة ،ويف الغالبية العظمى

م ــن امل�شروعـ ــات التي تـ ــدعو احل ـ ــاجة �إليها،
ال يوجد م�سار بديل �أف�ضل و�أرخ�ص كلفة من
تنفيذ امل�شروع ،كما �أن بع�ض امللكيات ال ي�سجلها
�أ�صحابها لدى البلديات �إما رغبة منهم يف عدم
الت�سجيل� ،أو ل�ضع ــف يف م�ست ــندات التملك،
وحينما يبد�أ تنف ــيذ امل�شروع ال يكون �أمامهم
حل �إال اللجوء �إىل الق�ضــاء ،وعملية التقا�ضي
قد ت�ؤدي �إىل تعطيل امل�شروعات .ولعل نظام
الت�سجيل العيني للعقار يف حال اكتمال تنفيذه
يعالج هذه امل�شكلة.
و�أب ــانت اللجن ــة �أن ت�س ــهيل الإج ـ ـ ــراءات
وتب�سيطها هو من �أهم اال�سرتاتيجيات التي
تقوم عليها ر�ؤية اململكة  ،2030وبرنامج التحول
الوطـ ــني  ،2020وق ــد ب ــد�أت الوزارة ب�إ�صدار
لوائح الإج ــراءات �آخ ــرها الئح ـ ــة �إجراءات
الرتاخي�ص البلدية ،كما �أن برنامج احلكومة
االلكرتونية ت�ضمن اعتماد التطبيقات احلديثة
يف الكثري من اخلدمات� ،أما م�س�ألة مدد تنفيذ
امل�شروعات فتحكمها عوامل عديدة منها توافر
ال�سيولة يف االعتماد املايل.
و�أ�شارت �إىل �أن ت ــوفري مواق ـ ــف ال�سيارات
عند امل�ساج ــد ،واملدار�س ،وامل�ست�شفيات جزء
مهم من ا�شرتاطـ ــات املوق ــع التي ال تخ�ص�ص
لهذا اال�ستخدام �إال بعد توافرها ،وقد طرحت
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وفيما يت ــ�صل ب ــم�شروع قط ــار الريـ ــا�ض؛
ف�إن الأمانة �شريك رئي�س يف امل�شروع مع عدد
من اجلهات احلكومية ،وامل�شروع حتت �إ�شراف
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض.
و�أو�ضح املهن ــد�س الزهراين �أن اللجنة تتفق
مع �ضرورة معاجلة املخالفات ال�صحية ،وت�شري
�إىل �أن مراقبة املطاعم تقوم بها البلديات

الع ـ ـ ـ ــدد � 183ش ـ ـ ـ ــوال 1438هـ  -ي ـ ــوليـ ـ ـ ـ ـ ــو 2017م

م�شروعات عدة ملواقف متعددة الأدوار يديرها
القطاع اخلا�ص يف بع�ض املواقع املزدحمة ،ومل
تنجح هذه التجارب لأ�سباب متعددة من بينها:
اجلدوى االقت�صادية ،وتطبـ ــيق ر�سوم مواقف
ال�سيارات ،وهناك درا�سة م�ستـ ــفي�ضة جتريها
ـام كرمي
الوزارة -ح ــالي ًا -بنـ ــاء على �أمـ ــر �س ـ ـ ٍ
لدرا�سة مواقف ال�سيارات ب�شكل كامل.

حالي ًا ب�صفة م�ؤقت ــة ،بعـ ــد ن ــقل اخت�صا�ص
الإ�شـ ــراف علي ــها �إىل ال ــهيئة العـ ــامة للغذاء
والدواء ،وفق ًا لنظام الغذاء والئحته التنفيذية،
ونظام هيئة الغذاء والدواء.
و�أو�ضح ــت اللجن ــة �أن الأر�ض ثـ ــروة غـ ــري
أرا�ض بيـ ــ�ضاء وا�س ــعة
متجـ ــددة ،و�أن وجـ ــود � ٍ
داخل النطاق العمراين للمـدن هـ ــو �أحد �أهم
�أ�سباب �صدور نظ ــام الر�س ــوم ع ــلى الأرا�ضي
البي�ض ـ ـ ـ ــاء الذي ك ــان للمج ــل�س دور كب ــري يف
�إقراره ،و�أن البدء مبرحلة فر�ض الر�سوم على
الأرا�ضي غري املخط ــطة �سي ــدفع �إىل اعت ــماد
الكثري من املخطط ــات اجل ــديدة ،وقد انتهت
مرحلة ت�سجيل العقارات يف بع�ض املناطق ،ومت
البدء ب�إ�صدار فوات ــري الر�س ــوم� ،أما فيما يتعلق
ب�إجراءات اعت ــماد املخط ــطات؛ فقد �صدر �أمر

�سام بتحديد م ــدة حم ــددة لإ�صدار تراخي�ص
ٍ
التطوير واعتماد املخططات.
وحول مو�ضوع معاجل ــة النفايات البلدية
ال�صلبة ،لفتـ ـ ــت اللجـ ــنة النظـ ـ ــر �إىل �صدور
نظـ ـ ــام �إدارة النفـ ـ ــايات البل ـ ـ ـ ــدية ال�ص ــلبة
مبوجب املر�سوم امللـ ـ ــكي رقم (م )48/وتاريخ
1434/9/17هـ ،ك ــما �س ــبق �أن �صدر يف �ش�أن
املو�ضوع قرار جمل�س ال�شــورى رقم ()37/83
وتاريـ ـ ـ ــخ 1434/8/21هـ ،يف الب ــند �سـ ـ ــاد�س ًا
املت�ضمن“ :الع ــمل على �س ــرعة �إن�شاء �صناعة
تدوي ــر النفاي ــات يف امل ــدن ال�سع ــودية ع ــلى
�أ�س ــ�س اقت�صادية وبيئ ــية ،مب�ش ــاركة الق ــطاع
اخل ــا�ص ،ح�سبما هو مع ــمول به يف مدن الدول
املتقدمة” ،.واملو�ض ــوع من �ضم ــن م ــبادرات
برنامج التحول الوطني.
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سرعة تشغيل منطقة جازان الصناعية ومطار اجلبيل
طالب جملــ�س ال�شورى الهيئة امللكية
للجبيل وينبع ب�سرعـــة تنفـــيذ مقت�ضى
الأمـــر ال�ســـامي رقـــم ( )49901وتاريخ
1436/10/9هـ ،بتكليــف الهيئة ب�إدارة
وت�شغيل مدينـــة جـــازان االقتـــ�صادية،
وت�ضمــــــني التقـــاريـــر املقبلـــة اخلـــطة
والربنامـــج الزمني لـــذلك ،كمـــا طـــالب
الهيئـــة ب�إعـــادة ت�شغـــيل مطـــار اجلبيل
والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف ذلك.
وجدد املجلـــ�س الت�أكـــيد على ما ورد
يف "ثان ًيـــا" من قراره رقم ()68/134
وتاريخ 1432/1/21هـ ،ب�أن على الهيئة
متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية
لإحاللها مكان القوى العاملة الأجنبية
يف امل�صانع وال�شركات العاملة يف املدينتني
ال�صناعيتني باجلبيـــل وينـــبع؛ بهـــدف
توطني التقنيـــة ،وي�شـــمل ذلك مدينتي
ر�أ�س اخلري وجازان االقت�صادية.
و�شـــدد �أنـــه على �ضـــرورة رفع ن�سبة
ال�سعوديني من �أع�ضـــاء هيئـــة التدري�س
يف كليات الهيئـــة ومعاهـــدها ،وخفـــ�ض
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معـــدالت امللوثـــات الهـــوائية يف املـــدن
التابعة لها.
جـــاء ذلك يف القـــرار الــذي �أ�صدره
املجل�س خالل جل�ســـته العادية الثالثة
والأربعـني مـــن �أعمـــال ال�سنـــة الأوىل
للـــدورة ال�سابعـــة التي عـــقـــدها يـــوم
االثـــنيـــن 1438/10/16هـ ،املـــوافـــق
2017/7/10م ،برئا�سة معـــايل نـــائب
رئي�س املجل�س الدكتـــور حممد بن �أمني
اجلفري ،حيث ا�ستعر�ض خـــالل اجلل�سة
وجهـــة نظـــر جلنـــة احلـــج والإ�ســـكان
واخلدمات؛ ب�شـــ�أن ملحوظـــات الأع�ضاء
و�آرائهـــم جتـــاه التـــقريــــــــر ال�ســـنـــوي
للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل
1437/1436هـ ،تالها رئي�س اللجنة
املهند�س مفرح بن حممد الزهراين.
و�أكدت اللجن ــة احلاجــة �إىل تفعيل مطار
اجلبيل وتطويره وت�شغي ــله من قـ ــبل القطاع
اخلا�ص .م�شرية �إىل ال ــدور امله ــم الذي تقوم
به الهيئة امللكية للجبيل وينبع لتنفيذ �سيا�سات
التوطني ال�صادرة من اجلهات املختلفة ،وتنفيذ
ال�سيا�سات العامة واخلا�صة املتعلقة باحلفاظ

على البيئ ــة والتل ــوث البي ــئي م ــن اجلـ ــهات
�صاحبة ال�صالح ــية ،ودور الهي ــئة يف تنفيذ
الأنظمة املرعية يف ذلك ،فيـ ــما يخـ ــ�ص املدن
التي تقع حتت م�س�ؤولية الهيئة.
ك ـ ــما �أ�شـ ــارت اللجـ ـ ـن ــة �إىل �أن اله ـ ــيئة
امللكية للجبـ ــيل وينب ــع تع ــمل بالتـ ــعاون م ــع
�شركائها :وزارة الطاق ــة وال�صن ــاعة والثـ ــروة
املع ـ ــدنية و�شرك ـ ــة �أرام ــكو ووزارة التجـ ــارة
واال�ستث ـ ــمار ،وك ـ ــذلك �شرك ــة �ساب ــك ،على
م�شروع ال�صناع ــات الكيماوي ــة والبال�ستيـ ــكية
التح ـ ــويلية باجل ــبيل ويـ ــنب ــع ور�أ�س اخل ــري،
ولكنــها مـ ـ ــا زال ــت يف م ـ ــراح ــل الـ ــدرا�س ــة
ومعرفـ ــة مكامن القوة والفر�ص املتاحة.
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الشورى يطالب صندوق املوارد البشرية
مبعاجلة البطالة وتوليد الوظائف
طــــالب جملـــ�س ال�شــــورى �صنـــــــدوق
تنمية املوارد الب�شـــرية ب�ضـــرورة ربط
�أدائه وم�صروفــاته بخطة ا�سرتاتيجية
تعـــدّ بالتن�ســـيق مـــع اجلهـــات املعـــــنية
ملعاجلــة البطالـــة وتــــوليد الوظــــــائف
ح�سب قطاعات الأعمال املختلفة.
و�شـــدد على �ضــرورة درا�سة ال�صندوق
وب�شكل دوري مدى ر�ضــــا جميع ال�شرائح
امل�ستفيدة من خدماته ،و�أن ُي�ض ِّمن نتائج
الدرا�سة يف تقاريـــره ال�سنوية القادمة،
ودعا ال�صندوق �إىل عر�ض امليزانية مبا
يتوافق مع معايري املحا�سبة للجهات غري
الهادفة للربح.

رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

جـــــاء ذلك يف القــــرار الــــذي �صــوت
عليه املجل�س بالأغلبيـــة خـــالل جل�سته
العادية الثالثة والأربعـــني التي عقدها
يوم االثنني 1438/10/16هـ ،املــــوافق
2017/7/10م ،برئا�ســـة معـــايل نــائب
رئي�س املجلـــ�س الدكتــور حممد بن �أمني
اجلفري.
وك ــان جمـ ــل�س ال�شـ ــورى ق ــد ا�ستـمع �إىل
وجهة نظر جلــنة الإدارة وامل ــوارد الب�شـ ــرية
ب�ش�أن ما طرح ــه بعـ ــ�ض �أع ــ�ضاء املجل�س من
�أراء ومقرتحات وا�ستف ــ�سارات خ ــالل مناق�شة
التقرير ال�سنوي ل�صندوق املوارد الب�شرية للعام
املايل 1437/1436هـ ،تالهـ ــا رئي ــ�س اللجنة
املهند�س حممد بن حامد النقادي.

�صرف مكافـ ـ�آت لغ ــري الباح ــثني عـ ــن عمل
وحتديد �أ�سعار املنت ــجات ومت ــويل امل�شروعات
خارجـ ــة عـ ــن اخت�ص ــا�ص ال�صن ــدوق ،كـ ــما
�أن ال�صندوق يعمل بالتن�س ــيق مع وزارة العمل
والتنمية االجتماعــية لتفعيل عدد من الربامج
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حــيث �أو�ض ــحت اللجنــة �أن �صندوق تنمية
املوارد الب�شري ــة -وفـ ــق مادت ـ ــه «الأوىل» م ــن
تنظيمه -يختـ ــ�ص بت�سهيل توظ ــيف املواطنني
وتدريبهم وت�شجيعـ ــهم على العـ ــمل يف القطاع
اخلا�ص ،وعليه ف�إن

الهـ ــادف ــة ل ـ ــدع ــم ع ــمل امل ــر�أة ويت ـ ــ�ض ــمن
التقرير منجزاته.
�أما ما يخ ــ�ص برنــامج (�ساند) ،ف�أو�ضحت
اللجنة �أنه يهدف �إىل �سد الفجوة االنتقالية
بني الوظيفة ال�سابق ــة وفر�ص ــة احل�صول على
وظيفة جدي ــدة ملن فقدوا وظائفهم لأ�سباب
خارجة عن �إرادتهم ،ويوفر لهم الدخل املادي،
والتدريب والت�أهيل للعمل ،وامل�ساعدة يف البحث
عن فر�ص وظيفي ــة ،وجمي ــع خ ــدمات دعم
التوظيف والتدريب التي يق ــدمها ال�صندوق
يتم تقدميها بدعـ ــم كامل من الدولة ،وقد بلغ
عدد امل�ستفيدين من برنامج �ساند ()1.221
م�ستفيدً ا.
ووعدت اللجن ــة بدرا�س ــة ف ــروع ال�صندوق،
فرعا ،ومـ ــدى احل ــاجة الف ــعلية
البالغ (ً )95
لتلك الفروع وما تكلفه من مبالغ مالية لدورها
امل�ست�أجرة ورواتب العاملني فيها ،ومناق�شته مع
م�س�ؤويل ال�صندوق والع ــودة �إليه و�إىل املجل�س
مبا تتو�صل �إليه يف تقرير ال�صندوق املقبل.
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ويطالب هيئة الرياضة بتشجيع القطاع اخلاص إلنشاء
أندية نسائية تتضمن أقسامًا لذوات اإلعاقة
�أكــــــد جملــــ�س ال�شــــورى �أنـــه عـــلى
الهيئـــة العـــامـــة للريـــا�ضـــة تكـــثيف
برامج الريا�ضـــة املجتمعـــية والربامج
وامل�شروعـــات لل�شـــباب ذكـــو ًرا و�إنـــا ًثا،
لت�صل �إىل مناطـــق وحمافظات اململكة
كافة ،بالتعاون والتن�ســـيق مـــع االحتاد
ال�سعودي للريا�ضة للجميع ،ومع اجلهات
ذات العالقة وت�ضـــمني ذلك يف التقارير
املقبلة ،م�شدد ًا عـــلى �أنـــه عـــلى الهيئة
العامة للريا�ضة ت�شجيع القطاع اخلا�ص
على الإ�ســـراع يف �إن�شـــاء �أنديـــة خا�صة
للـــريـــا�ضـــة واللياقـــة الن�سائيـــة ،و�أن
ي�شرتط لرتخي�صها وجود �أق�سام خا�صة
لذوات الإعاقة.
جـــاء ذلك خـــالل ا�ستعرا�ض جمل�س
ال�شـــورى لوجهـــة نظـــر جلنـــة ال�ش�ؤون
االجتماعيـــة والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن
ملحوظـــات الأع�ضـــاء و�آرائهـــم تـــجاه
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للريا�ضة
(الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب �ساب ًقا)
للعام املايل 1437/1436هـ ،يف جل�سة
ال�شورى العادية “الثالثـــة والأربعني” -
لل�سنة “الأوىل” من الدورة “ال�سابعة”،
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د .عبداهلل بن محمد الفوزان
رئيس لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب

التي عقـــدت مبـــقر املجـــل�س يف مدينة
الريا�ض ،يوم االثنني 1438/10/16هـ،
املوافق 2017/7/10م ،برئـــا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري.
وقال جمل�س ال�شورى �إنه على الهيئة العامة
للريا�ضة مراعاة املادة ( )29من نظام جمل�س
الوزراء عند رفـ ــع تقريرهـ ــا ال�سنـ ــويُ ،ملزم ًا
على الهيئـ ــة العامة للريا�ضـ ــة ب�إدراج الهيكل
الإداري التنظيمي اجلديد للهيئة ،يف تقاريرها
املقبلة املقدمة للمجل�س� ،إ�ضافـ ــة �إىل جداول
�أعداد املوظفني واملوظفات العاملني يف الهيئة،
وميادين �أعمالهم ،ون�سب ال�سعودة ،وخطوطها
البيانية مقارنة بالعـ ــام ال�سابق ل�سنة التقرير،
وكذلك جـ ــداول �إح�صـ ــائية مقـ ــارنة تو�ضـ ــح
مراكز ترتيب منتخـ ــباتنا ال�سعودية يف الألعاب
كافة؛ مبا يف ذلك الريا�ضـ ــة لذوي االحتياجات
اخلا�صـ ــة ،ونتائـ ــج امل�شاركـ ــات يف البطوالت
القارية والعاملية ،ور�صـ ــد التغـ ــريات ال�شـ ــهرية

والدورية يف املراكـ ــز يف فـ ــرتة التقرير ،وعدد
امليداليات يف الألعاب كافـ ــة يف �آخر البطـ ــوالت
الإقليمية والقاريـ ــة والدوليـ ــة ،ومقارنة عدد
امليداليات والبطـ ــوالت املتحـ ــققة بامل�ستهدف
ال�سنوي والدوري ،بالإ�ضافة �إىل �أق�سام ُمدعمة
بالأرقام لواقع وتطور الريا�ضة يف املجتمع ككل
من حيث �أعداد ون�سـ ــب املمار�سني ،ومبا فيها
الريا�ضة للن�ساء.
وحث املجل�س الهيئـ ــة العامـ ــة للريا�ضة على
فتح فروع لها يف خمتلـ ــف حمافـ ــظات اململكة،
وفق خطة مرحلية ت�سري مـ ــع ما يعتمد لها من
ميزانيات مالية بهذا اخل�صو�ص.
و�أتاح معايل رئي�س اجلل�سـ ــة املجال لرئي�س
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعيـ ــة والأ�سـ ــرة وال�شباب
الدكتـ ــور عبداهلل بن حممد الفـ ــوزان ،لإي�ضاح
وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن املو�ضوع.
و�أو�ضح الدكتور الفوزان �أن قرارات املجل�س
ال�سابقـ ــة ن�صت عـ ــلى �أن تُ�ض ـ ـ ِّمن الهيـ ـ ـ ــئة يف
تقاريرهـ ــا ال�سنويـ ــة القادمة خطتها التطويرية
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لرباجمها و�أن�شطتها كافة ،و�أن تقـ ــدم حتلي ًال
واف ًيا لنتائج اخلدمات ،وامل�شروعات ،والربامج
التي تقدمها ،و�أن ت�شـ ــتمل التقارير على نتائج
م�ؤ�شرات قي ــا�س �أداء ا�سرتاتيجـ ــية وتنفيذية،
و�أن التقرير املقدم مل يت�ضمن ما نـ ــ�صت عليه
تلك القرارات.

ورد الدكتور الفـ ــوزان يف امللحوظات ب�أن
تن�سق مع وزارة التعليم
الهيئة العامـ ــة للريا�ضة ّ
لإ�ضافة مـ ــادة الرتبيـ ــة الريا�ضـ ــية للمـ ــراحل
الدرا�سية لتعليـ ــم مفـ ــهوم الريا�ضة و�أهميتها،
والريا�ضة يف الإ�سالم ،والقيم الدينية املتعلقة
بالريا�ضة التناف�سية ،وتعليـ ــم �أهـ ــمية الريا�ضة
نف�س ًيا يف حماربة االكتئاب ،و�صح ًيا يف حماربة
الأمرا�ض كال�سـ ــكري ،واجتـ ــماع ًيا لغر�س قيم
التعاون ،و�أمن ًيا يف ا�ستـ ــثمار الطاقات وتعزيز
الفكر الأمني ،و�سيا�س ًيا يف مد ج�سور التوا�صل
بني املجتمعات الدولية ،كما �أن هناك تن�سيق ًا
وتعاون ًا بني الهيئة ووزارة التعليم لإدخال مادة
الرتبية الريا�ضية يف املدار�س ال�سـ ــعودية مع
بداية العام الدرا�سي املقـ ــبل ،واللجنة تتفق مع
هذا ال�ش�أن ،و�أفردت تو�صية تعنى بالتن�سيق مع
وزارة التعليم لإقرار منهج الرتبية الريا�ضية يف
التعليم العام والتعليم اجلامعي.
ويف �سياق مت�صل� ،أبان الدكتور الفوزان
�أن التقرير ت�ضمن ثـ ــالثة �أهداف رئي�سة فقط
ت�سعى اللجنة الأوملبية جـ ــاهدة �إىل حتقيقها،
وهذا غري كاف ،وال يتنـ ــا�سب مع حجم وجهود

وعلى �صعيد مت�صل ،هناك من يرى �أهمية
الت�أكيد على قرار املجلـ ــ�س املت�ضـ ــمن التن�سيق
مع وزارة التعليم ووزارة ال�ش ـ ـ�ؤون االجتماعية،
ووزارة ال�ش�ؤون البلديـ ــة والقرويـ ــة للتو�سع يف
نوادي الأحياء ،وال�ساحـ ــات ال�شعـ ــبية ،وبيوت
ال�شباب ،وتتـ ــفق اللجنـ ــة مع ذلك و�ست�ضعه يف
اعتبارها �أثناء درا�ستـ ــها للتق ــرير املنتظر عند
وروده للمجل�س يف الأيام القليلة املقبلة.
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و�أ�شار �إىل �أن اللجنة �أفـ ــادت ب�أن حم�ضر
هيئة اخلرباء الذي بحـ ــث فـ ــيه مناق�شة قرار
املجل�س ب�ش ـ ـ�أن ا�شتـ ــمال التـ ــقارير على نتائج
م�ؤ�شـ ــرات قيـ ــا�س �أداء ا�سرتاتيجية وتنفيذية
كان بتاريخ 1437/4/1هـ ،وهو وقـ ــت مت�أخر
عن �إعداد التقرير الذي بني �أيـ ــدينا ،كما �أن
اللجنة يف تو�صيتها “الثانية” �أكدت �ضرورة �أن
ت�شتمل التقارير على جداول �إح�صائية مقارنة،
و�أق�سام مدعمة بالأرقام لواقع وتطور الريا�ضة
يف املجتمع.
وحول ما يتعلق ب�أن هناك �ضع ًفا �شديدًا يف
البنية النظامية للهيئة ،و�أن على الهيئة العناية
باجلانب النظامي ،وت�شريع �أنظمة حتكم الأندية،
ومقرتح �أن يكون م�ست�شفى الأمري في�صل بن فهد
للطب الريا�ضي حتت �إ�شـ ــراف وزارة ال�صحة،
�أكدت اللجنة �أن الهيئة تعمل على �إ�صدار الئحة
حوكمة الأندية ،وقد �صدرت م�سودة لها.
وفيما يتعلق بنقل م�ست�شفى الطب الريا�ضي
ليكون حت ــت مظـ ــلة وزارة ال�صحـ ـ ــة؛ �أ�شارت

اللجنة �إىل �أنها �ستبحث املو�ضوع مع امل�س�ؤولني
يف الهيئة العامة للريا�ضة على �أن تراعي ذلك
يف تقريرها املقبل.

الهيئة ،وتتفق اللجنة مع ذلك ،وت�أمل من الهيئة
�أن ي�سهم التحول يف حوكمة الأندية واالحتادات
لتطوير �أداء املنتخبات والأندية.
من جانب ــه ذكـ ــر زم ــيل �أن الإحـ ـ ــ�صاءات
التي وردت يف التقرير ب ّينت �ضعـ ــف االهتمام
بريا�ضات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�أ�شارت
اللجنة �إىل �أن الهيئة العامـ ــة للريا�ضة قدمت
دع ًما قـ ــدره ( )11.300.000ريـ ــال يف عام
التقرير� ،أخذ ًا يف االعتبار �أن عـ ــدد املع�سكرات
كان ( )13مع�سـ ــك ًرا� ،شـ ــارك فيها ()160
ريا�ضي ًا ،وهذا ي�ؤكد حر�ص الهيئة على ريا�ضات
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة ومعاونيهم لسد
االحتياج والعمل على تقليل تدفق القضايا

أ.عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية
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�أكد جمـل�س ال�شورى �أهميــــة �إعــــداد
ديوان املظــــامل خــــطة زمنــــية لت�أهيل
وتدريب الق�ضــــاة وفــــق برنامــــج �شامل
يخ�ضــــع للقيــــا�س يــــراعي احلــــاجــــة
املو�ضوعيــــة؛ وذلك بالتن�سيق مع مركز
التــــدريب العديل بــــوزارة العــــدل� ،أو
املراكز املتخ�ص�صة ،و�إعداد خطة �شاملة
ل�ســــد االحتياج من القــــ�ضاة ومعاونيهم,
والعمل على تقليل تدفق الق�ضايا.
وطالــــب املجــــل�س ديــــوان املـــظــــامل
بــ�أن ي�ضــــمن تقــــريره املقــــبل تفــــ�صي ًال
ب�إحــــ�صاءات عملــــه الق�ضائي ،يو�ضح ما
�أجنزته املحاكــــم الإدارية وما �أجنزته
حماكم اال�ستئنــــاف ومتو�سط �إجناز كل
قــــا�ض فيــــها وعدد
دائرة ق�ضائية وكل
ٍ
الق�ضايا ال�صادرة يف مــــواجهــة كل جهة
�إدارية ويف غيــــر �صاحلــها ونوعها ،وعدد
الق�ضايا املدورة من �أعــــوام �ســــابقة �إىل
العـــام التايل للتقرير ،ح�سب العام الذي
وردت فيــــه للمحكمــــة وبــــيان �أ�ســــباب
ت�أخر الف�صل فيها.
جــــاء ذلك يف القــــرار الــــذي �صـــوت
عليه املجل�س باملوافقة خـــــالل جلــــ�سته
العاديــــة الرابــــعــــة والأربعيــــن الــــتي
عقدها يوم الثــــالثاء 1438/10/17هـ
املوافق 2017/7/11م ،برئــــا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتــــور حممد بن
�أمني اجلفري ،بعــــد ان ا�ستــــمع املجل�س

لوجهــــة نظــــر جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية ،ب�شــــ�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتــاه التقرير ال�سنــــوي لديوان
املظالــم للعــــام املــــايل 1437/1436هـ،
�أثنــــاء مناق�شــــته يف جلــــ�سة �ســــابقة،
تالها رئيــــ�س اللجنــــة عبــــدالعزيز بن
عبدالكرمي العي�سى.
و�أو�ض ــحت اللج ـ ــنة �أن دي ـ ــوان املظ ـ ــامل،
اليخت ـ ــ�ص بتنفي ـ ــذ الأحك ـ ــام ال�ص ـ ــادرة من
حماكم ـ ــه ,واملخ ـ ــت�ص بتنف ـ ــيذها هو الوزير
املخت�ص �أو رئي�س امل�صل ـ ــحة �أو الهيئة امل�ستقلة
التي ي�صدر احلكم عليها ،ويف حال ت�أخره عن
التنفيذ فاملرجع يف ذلك ه ـ ــو ما ن�صت عليه
املادة «اخلم�سون» من النظام الأ�سا�سي للحكم،
ويف حال حلق �ضرر مبن ت�أخر تنفيذ احلكم
ال�ص ـ ــادر ل�صاحله ف ـ ــله �إق ـ ــامة دع ـ ــوى �أمام
ديوان املظامل للمطالبة بالتعوي�ض من املت�سبب،
ثم �إنه لي�س ه ـ ــناك �إح�صاءات تدل على ت�أخر
تنفيذ �أحكام ديوان املظامل النهائية.
و�أ�شار العي�سى �إىل �أن الأحكام ال�صادرة من
ديوان املظامل من حيث نوعية تنفيذها نوعان؛
�أحدهما :يتع ـ ــلق ب�إلغ ـ ــاء قرارات جهة الإدارة
وهذه يتم تنفيذها وال جت ـ ــادل جهة الإدارة يف
ذلك ومل تقدم حاالتٌ تـ ـ ـ�أخ َر تنفي ـ ــذ الأحكام
فيها ,والثاين� :أحكام تتعلق مببالغ حمكوم بها
على جهة الإدارة ب�سب ـ ــب العق ـ ــود املربمة معها
�أو التعوي�ض ب�سبب �أعمالها �أو احل ـ ــقوق املقررة
يف نظم اخلدمة املدنية والع�س ـ ــكرية والتقاعد

وهذه ال ترف�ض جهة الإدارة تنفيذها لكنها يف
بع�ض احلاالت ال جتد بند ًا يف ميزانيتها ي�سمح
بال�صرف منه نظام ًا مما يجعل اجلهة الإدارية
تدرج احلكم املقدم لها يف ميزانيتها الالحقة
وتطلب من وزارة املالية اعتماد املبالغ الالزمة
لتنفيذ احلكم وقد ال يتحقق ذلك .وهذا ي�ؤدي
�إىل ت�أخر تنفيذ احلكم.
ويف �سي ـ ــاق مت ـ ــ�صل� ،أو�ض ـ ــح الع ـ ــي�سى �أن
�إح�صاءات ديوان املظـ ــامل للق ـ ــ�ضايا ج ـ ــاءت
جمملة ،ح ـ ــيث مل يحدد عــدد الق�ضايا املنجزة
من املحاكم الإدارية والق�ض ــايا املف�صول فيها
من حماكم اال�ستئ ـ ــناف و�إجن ـ ــاز كل دائرة
ق�ضائية وعدد الق ـ ــ�ضايا التي ح ـ ــكم فيها لغري
م�صلحة اجلهة ونوعها وع ــدد الق�ضايا املتعلقة
بكل جه ـ ــة �إداري ـ ــة ليتب ـ ــني دق ـ ــة الإح�صاءات
من جهة ،ومن جهة �أخ ـ ــرى اجل ـ ــهات الإداريـة
املت�سببة بزيادة الق�ضايا املنظورة �أمام الديوان
لذا فقد اوردت اللجنة التو�صية الرابعة.
�أما ما �أورده ديوان املظامل من �صعوبة تتمثل
بعدم توافر برام ـ ــج �أكادميية م�سائية للدرا�سة
املنهجي ـ ــة يف مرح ـ ــلة املاج�ست ـ ــري والدكتوراه
للق�ضاة يف املعه ـ ــد العايل والكليات ,واملق�صود
ح�صول القا�ضي على م ـ ــا يرفع كفاءته ومهنيته
الق�ضائية يف تخ�ص�ص ـ ــه الق�ض ـ ــائي وهذا ال
يتحقق بال�شهادات الأكادميية على ر�أ�س العمل.
و�إمن ـ ــا بال ـ ــدورات والب ـ ــرامج التخ ـ ــ�ص ــ�صية
النوعية وقد عدل ـ ــت اللج ـ ــنة تو�صيتها الأوىل
على �ضوء ذلك.
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مراكز البحوث :كيف نبدأ؟
مراكـز الأبحاث Think Tanks

يف تعريف ــها الب�سيـ ـ ـ ــط تعـ ــني متكني
جمموعة مـ ــن الباحث ـ ــني املوه ـ ــوبني
للقي ـ ــام مبه ـ ــمة الق ـ ــراءة الع ـ ــميقة
واملناق�ش ـ ــة احلرة والتفــكري اخلالق،
ومن ثم التحلي ــل والكت ـ ــابة الأمي ـ ــنة
اجلادة للنتائ ـ ــج والتو�صـيات ،وتقدمي
امل�شورة امل�ؤ�س�سـ ــة على البحث العلمي
والت�أمـل امل�ست ـ ــنري بغ ـ ــر�ض تر�ش ـ ــيد
الق ـ ــرارات ومعاجل ـ ــة امل�س ـ ــائل ذات
الأهم ّية الق�صوى حلا�ضر جمتمعهم
وم�ستقبله.
وتخت�صر مه ـ ــمة مراك ــز البحوث
عبارة موجزة ملركــز بح ـ ــوث �أمريكي
يلخ�ص مهمته يف:

Helping to bridge the
gap between knowledge
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وتقوي ــم مراك ــز البح ــوث ميك ــن �أن
نعرف �أين �أخفق ــنا يف بع�ض مراكزنا
البحث ّي ــة وكي ــف مي ــكن جت ــاوز هذا
الإخفاق؟.
ولعل �أه ــم ه ــذه املع ــايري يك ــمن
يف م ــدى ق ــدرة ه ــذه املراك ــز عـ ــلى
املحافظـة على ا�ستق ــالليتها العل ــم ّية
واملال ّية ل�ضمان نزاهة عملها و�أمانة
تقاريرها .ويف ه ــذا اجل ــانب يع ــزو
بع�ض الباحث ــني �أه ــم �أ�سب ــاب ف ــ�شل
بع�ض املراكز البح ــث ّية يف توقع فوز
“ترم ــب” �إىل ارته ــان ــها الفـ ـك ــري
للتقاليد ال�سيا�س ّية والرتاث االنتخابي
الأمريكي �أكرث من الغو�ص يف الواقع ّية
اجلدي ــدة يف احل ــياة الأمريك ّية .ويف
�أوروبا كان ــت املفاجـ ـ�أة �أع ــمق ح ــني
ف�شلت بع�ض املراكز البحث ّية يف التنب�ؤ
مبدى قوة بعــ�ض الأح ــزاب اجل ــديدة
وكيف بات انت�ش ــار الأفكار العن�صر ّية
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 and policyوتع ــني �أن مهـ ـ ــمة
املركز هي“ :امل�ساعدة يف �سد الفجوة
بي ــن املع ــرف ــة وال�سي ــا�سات” .وم ــن
املعل ــوم �أن ل ــدى الوالي ــات املتـ ـ ــحدة
ما يزي ــد ع ــن  1835مرك ــز ًا بح ــثي ًا
( 400مرك ــز يف وا�شنط ــن وحدها)،
وهو رقم يتج ــاوز ما ل ــدى دول �أوروبا
جم ــتمع ــة التي �أمك ــن ر�ص ــد 1770
مركز ًا فيها .ويف ه ــذا ال�سياق تعكف
كثري من ه ــذه املراكز الر�صينة اليوم
على درا�سات كث ــرية غري معلنة منها
درا�سات موجهة نحو تو ّقع التحديات
ال�سيا�س ّيـة واالقت�ص ــاد ّية والع�سك ــر ّية
وغريها حتى عام .2050
وبت�أمل معاي ــري تقييــم هذه املركز
وفـ ـقـ ـ ًا لتق ــري ــرGlobal 2016 :

د .فايز بن عبداهلل ال�شهري
ع�ضو جمل�س ال�شورى

مهيمن ًا على تقاليد ال�سيا�سة الأوروب ّية
العتيقة وم�ؤث ًرا بقوة يف تغيري بو�صلتها
نحو الأنا الأوروب ّية.
وفــي العال ــم العربي يب ــدو �أن دور
م ــراك ــز البـ ـح ــوث �أ�ضع ــف م ــن �أن
يذكـر �س ــواء يف جم ــال الدرا�س ــات
اال�ست�شراف ّي ــة �أو يف جم ــال امل�س ــاعدة
يف بن ــاء ال�سيا�س ــات الر�ش ــيدة ودعم
الق ــرار الإ�سرتاتي ــجي .وبا�ستــعرا�ض
قائم ــة �أك ــرب  25بل ــد ًا يف الع ــامل من
حي ــث عـ ـ ــدد مراك ــز البح ــوث تغيب
جميع ال ــدول العرب ّية يف حني حت�ضر
�إ�سرائي ـ ــل بع ــدد  58مرك ــز ًا و�إي ــران
التي لديها .59
ً
مل يك ــن غريبـ ـا �أن يتجاوز ن�صيب
املراك ــز امل�ستق ــلة يف ب ــالدنا �أربعـ ـ ــة
مراك ــز ،ولك ــن لع ــل ه ــذه الأرق ــام
املتوا�ضع ــة تت ــغري يف ق ــادم ال�س ــنني
مع هذه الوثب ــة يف الإدارة وال ــقرار
ال�سعودي ،وم ــع ب ــدء بع�ض املراكز يف
ن�شاطه ــا فـي جم ــاالت مت ــنوع ــة .وال
ي ــفوت هن ــا �أن �أذكـ ـ ــر �أن م ــركزي ــن
بحثيني �سعوديني حظيا مبراكز جيدة
يف تقاري ــر دول ّي ــة متخ�ص�صة ،وهما
م ــرك ــز اخللي ــج للأبح ــاث ،وم ــركز
�أ�سبار للدار�سات والبحوث والإعالم،
ولكن تر�سي ــخ تقالي ــد البح ــث العلمي
واعتم ــاد مراكز البح ــث والتفكري يف
بحث الظواه ــر ودعـم القرار ي�ستحق
يف ب ــلد عظي ــم مث ــل اململ ــكة العرب ّية
ال�سع ــود ّي ــة ع�ش ــرات املراكــز ،فلع ّلنا
نبد�أ.
قال وم�ضى:
يف الر�أي وامل�شورة ال ت�سكن منطقة
العدم بني (ال) و(نعم).
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احلـــــــــوار

اللواء عبدالهادي بن حممد العمري لــــ “ الشورى”:

مصلحة املواطن يف صلب اهتمامات اجمللس
ما مل تتعارض مع املصلحة العامة
أجرى احلوار :منصور العساف
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ع�ضـــو جمــــــل�س ال�شــــــورى اللـــــــواء
عبدالهادي بن حممد �سليم �آل �سليم
العمري ولد يف قريـــة �صغـــرية تابعـــة
ملحـــافظة النما�ص على �ضفـــاف جبـــال
ال�ســـروات ،وعا�ش يف طفــــولته حـــياة
قا�ســـيـــة رعى فيـــها الغنـــم ،وكــــــدح يف
املزرعة� ،إىل جانب ذلك دخل املدر�ســــة
االبتـــدائية وتعلم فيها عـــلى الرغم من
بعدهــــا عــن قريته ،و�صعوبة الطــرق
املو�صلــــة �إىل مقـــرها ،لكنــــه الإ�صـــرار
والعزميــــة اتي ال متل من والده ـ رحمه
اهلل ـ الذي �أ�صـــر على تعلــــيم �أبنائه،
�إميان ًا منه ب�أن امل�ستقبل يف التعليم وال
�شيء غريه.
يف هـــذا احلوار مع جمـــــلة « ال�شورى»
يـــروي اللـــــواء عبدالهـــادي العـــــمري
تفا�صيل حياته يف الطفولة ،وال�صعوبات
التي واجهـــــها يف مرحلـــة الدرا�ســــــة

هذا املوقف لن أنساه لسمو األمري
متعب بن عبداهلل

الأوليــــة ،وحيــــاته العلميــة والعملية،
وبع�ض املواقــــف التي واجهتــــه مع امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز حينما كان ولي ًا
للعهد ،و�سمو الأمري متعــــب بن عـــبداهلل
بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني.
عملت ضمن احلماية الشخصية للملك
عبداهلل عندما كان وليًا للعهد

س ــ مرحلة الطفولة والدراسة
األولية أين كانت؟.
ج ـ ولدت يف 1384 /7/1هـ يف قرية يك�سوها
ال�ضباب معظم �أيام ال�سنة تقـ ـ ــريب ًا ،تقع على
�شرفات جبـ ـ ــال ال�سروات ،تطل من الغرب على
منحدرات تهامـ ـ ــة ،ويكتنـ ـ ــفها من ال�شـ ـ ــرق
جبل بركاين �شاهـ ـ ــق ،تقع هذه القرية يف ديار
بني عمر التابعة ملحافظة النما�ص.

يف ه ــذه التــ�ضـ ــاري�س اجلم ــيلة منـ ـ ــظر ًا
والقا�سي ـ ــة عي ــ�ش ًا ت�شـ ــكلت �شخ ــ�صية املــزارع
الكادح ال�صغري راعي الأغنام ،ون�ش�أت يف كنف
والدي مع �إخوتي ،ال ــذي ك ــان عائد ًا من رحلة
امت ــدت خم ــ�س ًا وع�ش ــرين �سن ــة ،ح ــيث هاجر
�إىل �أف ــريق ــيا بح ــث ًا عن لقمــة العيـ ــ�ش بعد �أن
�ساد الفقر واجلوع واخلوف واالقتتال القبلي يف
�أجزاء كبرية م ــن اجلزي ــرة العربيـ ـ ــة قبل �أن
ميـ ـ ــنّ اهلل على هـ ــذا البــالد «اململك ــة العربية
ال�سعودي ـ ـ ــة» بامل ــلك امل�ؤ�س ــ�س عـ ــبد الع ـ ـ ــزيز
وحد ال�شـ ــعب ونه�ض
طيب اهلل ثراه ،-الذي ّبكل جماالت احلياة ،و�صنع دول ًة.
و�أن ّوه هنا ب�أن والدي قـد تـ ـ ــزوج من عـ ـ ــدة
ن�ساء ،و�أجنب �أوالد ًا وبنات ًا قبل ال�سفر ،ولكنه
عاد بعـ ـ ــد هـ ـ ــذه املدة الطويلـ ـ ــة وقـ ـ ــد ماتوا
جميع ًا من اجلوع والأمرا�ض ،مل يبق له �إال ولد ًا
واحد ًا فقط ،وهو �أخي الأكرب �سعيد �أطال اهلل
يف عمره .وقد ولـ ـ ــدت �أنا الأو�سط و�أخي الأكرب
و�أخي الأ�صغر ثالثتنا فقـ ـ ــط بعد عودة والدي.
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وعلى ما جرت عليه العادة ،و�أي�ض ًا متطلبات
الزمن �آنذاك تربينا على الكدح يف الزراعة
طول اليوم ،و�أي�ض ًا نرعى الأغنام يف اجلبال
الباردة طوال العام ،وجنب ًا �إىل جنب نذهب �إىل
املدر�سة ،و�إىل جانب ذلك كله البد �أن ننجح يف
الدرا�سة �أمام والدي احلازم ،والذي تعلم كثري ًا
من ال�سفر وعرف قيمة العلم.
كانت ظروف احلي ـ ــاة قا�سية جد ًا كق�ساوة
ال�صخر الذي ن ـ ــرعى الغن ـ ــم عل ـ ــى �سف ـ ــوحه
ومرتفعاته حافني القدمي ـ ــن عاريـ ــن الر�ؤو�س،
ال منلك �إال ثوب ًا واحد ًا فقط لعدة �سنوات،
ومطلوب منا �إىل جانب ذلك �أن ننجز واجباتنا
ومهامنا كدحـ ـ ـ ًا يف الزراع ـ ــة وننجح بتفوق يف
املدر�سة ،و�أذكر من �صع ـ ــوبات التعليم �أن مقر
املدر�سة االبتدائية كان بعيد ًا جد ًا عن القرية،
نذهب يف ال�ص ـ ــباح الباك ـ ــر وال نع ـ ــود �إال وقت
الغروب ،و�أذكر هنا موقف ًا طريف ًا وقا�سي ًا :حيث
ذهبنا �إىل املدر�سة باكر ًا وكعادة �أيام ال�شتاء
�ضباب كثيف و�أمطار م�س ـ ــتمرة ،وعندما عدنا
راجعني نحو القرية كانت الأمطار الغزيرة على
املرتفعات واجلبال ،حال بيننا وبني القرية
�سيل كبري ينحدر بكثافة و�سرعة هائلتني ،ومل
ن�ستطع القرب من الوادي ،ويف ه ـ ــذه الأث ـ ــناء
املليئة بالبكاء واخلوف وعددنا ثالثة فقط� ،أتى
رجل مي�شي ومي�س ـ ــك بيده طبيب ًا من جن�سية
عربية ،قد �أح�ضره من مك ـ ــان بعيد لكي ي�سعف
زوجته التي قد �أنهكها املر�ض ،وك ـ ــانت على
ف ـ ــرا�ش املوت وفرحنا كثري ًا لكي ينقذنا.

�أنهيت املرحلة االبتدائية وكانت مرحلة
ال�ساد�س االبتدائي لها �إجراءاتها التعليمية
والإدارية ،وك�أنها مرحلة عليا من التعليم،
وطلبوا منا �أن نح�ضر �صور ًا �شخ�صية لو�ضعها
يف ال�شهادة ،ومل يكن هناك �أي و�سيلة نعرف
عن طريقها �أ�سماء الناجحني �إال عن طريق
الراديو ،حيث �سمعنا �أ�سماءنا �ضمن الناجحني
يف راديو الوالد رح ـ ــمه اهلل ،وك ـ ــانت �س ـ ــعادة
ال تن�سى.
وبد�أت رحلة �أخرى يف طلب العلم ،فقد كان
والدي حري�ص ًا �أ�ش ّد احلر�ص على طلب العلم،
حيث باع الغنم و�ضحى بالكث ـ ــري من �أجل �أن
نكمل املتو�سطة ،و�أكملت املرحلة املتو�سطة مع
�أخي الأكرب مني �سلي ـ ــم -رحمه اهلل -وكذلك
املرحلة الثانوية التي كانت مميزة جد ًا حيث
�أ�صبح لنا موجه ًا ومعل ـ ــم ًا ونا�ص ـ ــح ًا ،و�ص ـ ــرنا
بف�ضله من املتفوقني ،وهو �أخي لأمي الدكتور

وقد قمت بت�أل ـ ــيف كت ـ ــاب متوا�ضع خالل
درا�ستي للكفاءة املتو�سط ـ ــة ،وا�سم هذا الكتاب
«جغرافيا بني رافع» ،وهو كت ـ ــاب جغرافيا عن
كامل القرى والأرا�ضي التي �أنح ـ ــدر منها وعن
عدد ال�سكان وعن الت�ضاري�س واحلرف ،وكل ما
يتعلق بذلك و�ضعته يف هذا الكتاب املتوا�ضع،
ولكن بحك ـ ــم �سني ال�صغري ومرحلة املتو�سطة
كن ـ ــت �أراه �إجن ـ ــاز ًا كبري ًا؛ لأنه ا�ستغرق منى
حوايل �سن ـ ــة كامل ـ ــة ،و�إىل جانب ذلك قمت
ب�إن�شاء جريدة يومية ت�ص ـ ــدر لأه ـ ــايل القرية
وتباع بقر�ش ـ ــني �آن ـ ــذاك و�أ�سم ـ ــيتها «جريدة
امل�شتاق» ،حت ـ ــكي �أخ ـ ــبار �أه ـ ــل القري ـ ــة بكل
تفا�صيلها ،ولكن بعد فت ـ ــرة �أ�صبحت الأخبار
املف�صلة عن �أه ـ ــل القري ـ ــة والق ـ ــرى املجاورة
متداولة يف هذه اجلريدة ،ف�أر�سلوا وفد ًا �إىل
والدي وقرروا �إيقافها.
وعر�ضت على مدير املدر�س ـ ــة �أخي ظ ـ ــافر
حبيب رغ ـ ــبتي يف طباع ـ ــة كت ـ ــاب اجلغرافيا،
و�أبدى �سعادت ـ ــه وقر�أه بك ـ ــل عناي ـ ــة ،و�أر�سله
�إىل منطقة تبوك لوج ـ ــود �شخ ـ ــ�ص فيها لديه
معرفة بالطباعة على �آالت الإ�ستن�سل القدمية،
وهو الطبع عن طريق الط ـ ــرق ع ـ ــلى احلروف
بالأ�صابع و ّمت طبعه.
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وبعد جتمع �أهل القرية يف ال�ضفة املقابلة من
الوادي رموا �إلينا احلبال؛ لكي نربط �أنف�سنا ثم
ي�سحبونا عرب ال�سيل الكبري -ولكن هذا الرجل
قرر �أن ي�أخذ الطبيب �أوال -ثم ربط نف�سه
باحلبال وربط الطبيب �أي�ض ًا ،وكان الطبيب
خائف ًا جد ًا .وعلى الرغم من �أن الرجل خفيف
الوزن �صغري البنية ،والطبيب ثقيل الوزن
فقد حمل الرجل الطبيب على ظهره وربطه
باحلبال ،ثم خا�ضا الوادي ورميا �أنف�سه ـ ــما
يف ال�س ـ ــيل اجلارف ،وبعد وقت طويل وال�سيل
ي�سحبهما و�أهل القرية ي�سحبون �إىل �أن عربا
�إىل ال�ضفة الأخرى بعد �أن �أجناهما اهلل .وهنا

بد�أت معركتنا مع ال�سيل ،معركة الأطفال مع
الوادي� ،أطفال يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
يجب عليهم ربط �أنف�سهم باحلب ـ ــال ورمي
�أنف�س ـ ــهم يف ال ـ ــوادي ،فكان الرجال من �أهل
القرية يف اجلهة املقابلة يرمون لنا باحلبال،
وحتت �إ�صرار منهم و�سلوكياتهم التي ال تعرف
اخلوف �أبد ًا �أجربوا كل واحد منا على ربط
نف�سه باحلبل والرمي بنف�سه يف هذا ال�سيل
الكبري ،وحتت وط�أة �إجبارهم لنا وبكثري من
البكاء املتوا�صل منا نحن ال�صغار خ�ضنا
معركة النجاة �إىل اجلانب الآخر .كان هذا
يوم ًا من �أيام االبتدائية ومنوذج ًا واحد ًا فقط
من عدة مناذج لل�صعوبات التي واجهتنا من
�أحل حت�صيل العلم.

ظافر حبيب مدير تعليم منطقة النما�ص ،وكان
�آنذاك مدير ًا للثانوية التي ندر�س بها.
والدي �أبي و�أمي كانا كبريين
وال �أن�سى ب�أن ّ
يف العمر ونحن �أطفال ،وكانت والدتي �أطال اهلل
يف عمرها تتحمل كل هذا الع ـ ــبء الكبري؛ لكي
ت�ساندنا يف التح�صيل العل ـ ــمي ،ونذرت نف�سها
للقيام بكل واجبات احلقول الزراعية وواجبات
البيت وواجباتنا �أي�ض ًا رغم كــرب �سنها ،ولي�س
لها معني �إال اهلل
ً
و�أذكر موقفا مع �أخي الدكتور ظافر حبيب
�أطال اهلل يف عمره :فقد كنت يف �سنوات الثانوية
حمب ًا لل�شعر العربي الف�صيح و�شغوف ًا باالطالع
ولدي
على الرتاث العربي يف كل فنون الأدبّ ،
مكتبة �صغرية �أعتربها ح ـ ــديقتي الغ ـ ــناء التي
ال �أح�سب الوقت وال �أكت ـ ــرث لأي �شيء �آخر �إذا
جل�ست بني كتبي �أنهل من معينها ،وقد ت�أثرت
كثري ًا باللغة العربية والأدب وال�شعر.
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وبـ ـعــد الأول الث ـ ــان ـ ــوي ق ـ ــررت �أن �أدخ ـ ــل
الق�سم الأدبي؛ ل�شغفي بال�شعر والأدب ،و�أبلغت
�أخي ظافر ،وعند بداية الثاين الثانوي فوجئت
به وقد �سجل ا�سمي يف الق�س ـ ــم العل ـ ــمي ،وبعد
نقا�ش طويل ورف�ض ،قال يل� :أنت من املتفوقني
يف الدرو�س العلمي ـ ــة ولديك الرغ ـ ــبة والهواية
للكتب الأدبية ،ولذلك �أنا متـ ـ ـ�أكد من �إبداعك
فيهما �سوي ًا ،كما �أن م�ست ـ ــقبل �شب ـ ــاب الوط ــن
�أن يتعلم ـ ــوا ويقدم ـ ــوا لوطن ـ ــهم ع ـ ــرب تع ـ ــلم
الأق�سام العلمية.
س ـ بعـــد إنهاء املرحلة الثانوية
أين كانت وجهـــتك فـــي التعــليم
العايل؟
ج ـ بعد �أن �أنهيت مرحلة الثانوية الق�سم
العلمي بتفوق ،وذهبت يف رحلة ال�سفر �إىل
عامل جمهول مل �أره قبل ذلك ،فقد ذهبت �إىل
الريا�ض للبحث عن وظيفة �أو جامعة ،و�شاءت
الأقدار �أن �أكون �ضمن الطالب الع�سكريني
يف احلر�س الوطني ،بعد �أن عانيت �صعوبة يف
القبول لدى اللجنة ،ال ل�شيء يخت�ص بال�شهادة،
ولكن قالوا يل حرفي ًا� :أنت �صغري جد ًا و�ضعيف
البنية وخفيف الوزن ،طولك لي�س بالطول
املطلوب ،ول�سنا مت�أكدين من حتملك �أن تكون
طالب ًا ع�سكري ًا .وكان هذا حتدٍّ �آخر واجهته
بكل قوة و�إ�صرار وعزمية �إىل �أن قال يل �ضابط
التدريب �أثناء تدريب ميداين قتايل يف مناطق
برية خارج مدينة الريا�ض� :أنت الليلة �سوف
�أختارك قائد ًا للمجموعة.
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وانتهت مرحلة املدر�سة الع�سكرية،
وتخرجت برتبة مالزم ثانٍ  ،وكان �آنذاك �سمو
الأمري النقيب متعب بن عبداهلل قائد املدر�سة
الع�سكرية ،و�أذكر موقف ًا ل�سموه :فبعد �أن
انتهت مرا�سيم التخرج ونزل الأهايل لتعليق
الرتب على �أبنائهم ،ووقفت جانب ًا والرتبة
بيدي ،حيث ال يوجد �أحد من �أقاربي لي�شاركني
اللحظة وتعليق الرتبة .ويف هذا املوقف تذكرت
�أمي و�أبي الكبريين يف العمر يف القرية ،وال
يعلمان ما كنت �أعمل يف الريا�ض ،و�أتى �إ ّ
يل
�أحد امل�س�ؤولني وقال يل :ملاذا �أنت حزين هكذا؟
ف�أخربته مبا �أفكر و�أخذين �إىل �سمو الأمري

ويف ليلة من الليايل ونحن واقفون على بابه
للحرا�سة يف الق�صور امللكية مب�شعر منى يف
احلج قام من فرا�شه منت�صف الليل ،لريانا
واقفني يف الباب اخلا�ص به ،فنادانا وترددنا
قلي ًال خوف ًا مما يريد ،و�أ�شار �إلينا �أن جنل�س
على طاولة كبرية عليها �أنواع من الفواكه،
�أعدت له �شخ�صي ًا ،و�أمرنا �أن ن�أكل منها� .إنه
ملك الإن�سانية رحمه اهلل.

متعب قائد املدر�سة الع�سكرية �آنذاك وغمرين
باحلب والعطف ،وع ّلق يل الرتبة ،وكنت �أ�سعد
من ّ
تخرج يف ذلك اليوم.
س ـ بعـــد تخرجـــك مـــن الكلــــية
العسكرية ما هو أول عمل أسند
إليك؟
ج ـ بعد التخرج مبا�شرة ّمت اختياري �ضمن
جمموعات من ال�ضباط ،كي تكون النواة الأوىل
لت�شكيل الكتيبة اخلا�صة حلماية امللك عبد
اهلل بن عبدالعزيز ويل العهد �آنذاك -رحمه
اهلل ،وبد�أنا بالتدريبات ال�شاقة حتت فرقة من
القوات اخلا�صة باجلي�ش الأمريكي ،وتخرجت
من هذا التدريب بتفوق ،وعملت ملدة �سنتني
�ضابط حماية خا�ص للملك عبد اهلل -رحمه
اهلل -يف ق�صره بحي الرو�ضة ،نرافقه �أينما
ذهب ومهمتنا احلماية ال�شخ�صية له .و�أذكر
مواقف طريفة وجميلة مع امللك عبد اهلل رحمه
اهلل :ففي يوم من الأيام كان ـ رحمه اهلل ـ
متوجه ًا �إىل ديوان جمل�س الوزراء ،وكنت �أنا
قائد ًا ملجموعة احلماية ويجب على القائد �أن
يركب مع امللك ـ ويل العهد �آنذاك ـ يف نف�س
�سيارته يف املقعد اخللفي ،وركبت معه وقد
ر�أيت �شخ�صه عن قرب ،وكنت متوج�س ًا قلق ًا،
وعندما حتركت ال�سيارة قال يل :من �أنت؟
فقلت� :أنا املالزم عبد الهادي العمري ،ف�أثنى
علي وهد�أت نف�سي بعد ذلك قلي ًال ،ثم فتح علبة
ّ
بها كب�سوالت لتطهري الفم وم ّد يده �إيل وقال:
خذ واحدة .لقد كانت هذه ال�شخ�صية عظيمة
رحمها اهلل.

كما ذهبنا �إىل منطقة بي�شة لت�أمني احلماية
له يف م�شروع احلر�س الوطني التكتيكي يف
بي�شة ،وقد كنت قائد ًا لف�صيل الطوارئ
اخلا�ص مبوقع ال�ستقبال املواطنني ،و�صدرت
�إيل التعليمات منه �شخ�صي ًا ،وقال يل« :ال متنع
�أي مواطن �أو مواطنة ترغب بالدخول علي،
وال تخلع لبا�سهم من اخلناجر واجلنابي فهذا
لبا�سهم التقليدي ،وهذه عاداتهم يف اجلنوب»
انتهى كالمه رحمه اهلل.
س ـ وبعـــد انتهــــاء مهــــــمتك
يف احلمايــــة الشخصـية للملك
عـــبداللــه بـــن عبـــــدالعزيز أيـــن
عملت؟.
ج ـ انتهت مهمتي يف احلماية ال�شخ�صية
للملك عبداهلل بن عبدالعزيـ ــز ـ رحمه اهلل ـ ،
ونقلت �إىل املنطـ ــقة ال�شرقيـ ــة ،وعملت قائد ًا
ل�سرية امل�شاة ،ثم ركن ا�ستخبارات كتيبة ،ثم
ركن ا�ستخبارات لواء ،ويف هذه املرحلة كانت
يل مواقف طريفة مع �سمو الأمري م�شاري بن
�سعود وكيل احل ــر�س الوطـ ــني �آنذاك :منها �أين
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كنت قد كتبت خطاب ًا ل�سموه �أ�شكو �إليه بع�ض ًا
من امل�شاكل التي تخ�ص العمل ،وكان خطاب ًا
فيه من الديباجة اللغوية ال�شيء الكثري ،وبعد
�أن قر�أه ر ّد يل بخطاب قال يف ثناياه « :عندما
تكتب �إلينا �أم�سك بعنان قلمك �أيها النقيب».
وبعد م�ضي فرتة من الزمن تخرجت من
دورة وكنت الأول على زمـ ــالئي يف املنـ ــطقة
ال�شرقيـ ــة ،وكـ ــان �سـ ــمو الأميـ ــر مـ ــ�شاري قد
ا�ست�ضاف �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية �آنذاك
ليح�ضر تخرج الدورة ،وجاء �إ ّ
يل مرتجم للبعثة
الربيطانية ،وقال يل هذه كلمة احلفل و�أنت
تلقيها ،فقلت له :هل �أنت املتخرج �أم �أنا؟ فقال
يل :جرت العادة �أن �أكـ ــتب لزمالئك الكلمة
ومل يعرت�ض �أحد ،فقلـ ــت له� :أنـ ــا ل�ست جدير ًا
�أن �أكون �ضابط ًا يف احلر�س الوطني ،ول�ست
جدير ًا �أن �أكون الأول� ،إذ امل �أ�ستطع كتابة كلمة
للتخرج ،فانده�ش من كالمي ونقل هذا الكالم
عن طريق امل�س�ؤولني �إىل �سمو الأمري م�شاري.
ويف اليوم التايل ح�ضر �سمو الأمري م�شاري بن
�سعود يتفقد الإعداد للحفل ،وقال� :أح�ضروا يل
النقيب عبدالهادي العمري ،فح�ضرت م�سرع ًا
نحوه ،و�أنا م�ستـ ــعد �أمامـ ــه ف�ضـ ــحك �ضحكة
الإعجـ ــاب والت�شجـ ــيع وقـ ــال يل« :الآن �أطـ ــلق
العنان لقلمك ،نحن فخورون بك يا نقيب» ،لقد
كان خري �سـ ــند يل يف تـ ــلك املرحـ ــلة �أطال اهلل
يف عمره.

ويف موقف �آخر قمت ب�إجناز كبري غالب ًا ما
يقوم به �إال ال�ضبـ ــاط الأمريـ ــكان ،وهو تدريب
املالحة الربية ،وقد �أخفق ال�ضـ ــابط الذي ّكلف
مب�ساعدتي وكلفـ ــوين �أن �أقوم بتـ ــدريبه جمدد ًا
على هذه املالحة.
مرحلة الدراسة يف بريطانيا:
كما ّمت اخـ ــتياري بنـ ــاء على عـ ــملي ركـ ــن
ا�ستخـ ــبارات ،وبـ ــناء علـ ــى نتـ ــائج اختبارات
تناف�س لأن �أبتعث �إىل بريطانيا لأدر�س يف كلية
اال�ستخبارات والأمن الربيطانية يف �أك�سفورد،
و�أنهيت مرحلة الدرا�سة هناك وقد �أ�صبت �أثناء
التدريب على �أعمال الأمن ومالحقة املطلوبني
يف هذه الدورة؛ لأننا كـ ــنا نتـ ــدرب يف �شوارع
مدينة لنـ ــدن تدريـ ــب ًا فعـ ــلي ًا حقـ ــيقي ًا ملالحقة
اجلي�ش الإيرلندي املناوئ لربيطانيا.
ويف �أثناء هذه املرحلة يف املنطقة ال�شرقية
تزوجـ ــت مـ ــن زوجتـ ــي احلـ ــالية و�أم �أبنـ ــائي
«الأ�ستاذة عزيزة» ،والتي كانت خري �سند وخري
معني على كل ما تقدم من �سرية ع�سكرية بحتة،
و�أي�ض ًا كل مـ ــا �سوف �أذكـ ــره الحـ ــق ًا ،وكان لها
بعد اهلل الف�ضل الكبري يف و�صويل �إىل �أي جناح
يف حياتي.
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س ـ ما ذا عـــن االبتعاث والتدريب
العسكري يف اخلارج؟.
ج ـ بعد �إكمال اللغة الإجنليزية مت اختياري
يف بعثة �إىل �أمريكا ،وح�صلت على عدة دورات
ع�سكرية يف جماالت عديدة يف مدار�س اجلي�ش
الأمريكي ،وقد خ�ضت تـ ــجارب عدة وح�صلت
مواقف عديدة �آنذاك ،وكان هذا عام -1407
قا�س جد ًا يف
1408هـ .كان التدريب القتايل ٍ
غابات و�أدغال قاعدة «فورت بينينج» الع�سكرية
يف جورجيا ،ونتدرب لعدة �أيام ليل نهار و�أثناء
ت�ساقط الثلوج ،وكان اجلي�ش الأمريكي يعني
طـ ــالب ًا �ضـ ــابط ًا لكـ ــل �أجنـ ــبي؛ لكي ي�سـ ــاعده
على فهم �أي �صعـ ــوبة يف الدورة ،وقـ ــد عينّ يل
�ضابط ًا �أمريكي ًا لهذا الغر�ض.

ويف ليلـ ـ ــة من ليـ ــايل التـ ــدريب القتـ ــايل
والثلج يت�ساقط وق�ساوة التدريب وعظم املهمة
القتاليـ ــة ،ومطلـ ــوب مـ ــنا �أن نحـ ــفر خنـ ــدق ًا
كبري ًا لنختبئ فيه عن �أ�سلـ ــحة العدو ،ومع هذه
الظروف ال�صعبة مر�ض هذا الأمريكي امل�شارك
يل يف املهمة ،وكان لديه بنية ج�سمية كبرية جد ًا
وطو ًال ،ومطلوب مني �أن �أحـ ــفر اخلندق الذي
يت�سع لنا االثنني ،و�أن �أقوم بكل املهمة لوحدي،
و�أكملت ليلة كاملة يف حفر وحت�سني اخلندق،
لدي،
ثم قمت بعمل قهوة له بالأدوات املتوفرة ّ
وهجم علينا العدو و ّمت �صدّه .ويف اليوم التايل
ذهب لقائد الـ ــدورة وحـ ــكى له ولزمالئه ما
ح�صل ،وت�أثر هذا القـ ــائد من املوقف وجمع كل
�ضباط الـ ــدورة امل�س�ؤولني ،وقر�أ عليهم خطاب
�شكر م ّوجه يل جاء يف ثناياه�« :إن هذا ال�ضابط
ال�سعودي خري مثال لل�ضباط الأمريكان».

س ـ بعـــد العــــودة إىل الريــــاض
هل واصلـــت العمــــل يف اخلدكة
العسكرية يف احلرس الوطني؟.
ج ـ بعد مرحـ ــلة املنطـ ــقة ال�شرقية وبعد
ح�صـ ــويل عـ ــلى التـ ــرتيب الأول يف دوراتـ ــي
ودرا�ساتيّ ،مت نقـ ــلي �إىل مـ ــدار�س احلـ ــر�س
الوطني الع�سكري يف الريـ ــا�ض لأكون �ضمن
املدربني لدورات ال�ضبـ ــاط والأفراد باحلر�س
الوطني ،و�أثناء هذه املرحـ ــلة تدرجت يف عدة
�أعمال منها :مدير عملياـ ــت التدريب ،وم�ساعد
قائد مدر�سة �إ�سناد القتـ ــال ،ومـ ــدير البحوث
العلمية لدورة القادة باحلر�س الوطني ،وقائد ًا
ملدر�سة اللغات الإنكليزية والفرن�سية .وقد قمت
يف هذه املرحلة بت�أليف عدة كتب وبحوث منها:
 اتخاذ القـ ــرارات ودوره يف املمـ ــار�ساتالقيادية.
 التاريخ الع�سكري لدورات ال�ضباط. العقائد الع�سكرية للأمم على م ّر التاريخ. الإ�سرتاتيجية. �إدارة الأزمات.كنت ركن ا�ستخبارات وح�ضر �سمو الأمري
الفريق الركن متعب بن عبداهلل �آنذاك �إيجاز
ا�ستخـ ــبارات قتـ ــايل يف متـ ــرين ع�سـ ــكري،
وقد قدمت الإيجـ ــاز ون�سيت �سهو ًا معلومة
�صغرية جـ ــد ًا عن �أ�سلحـ ــة العـ ــدو ،وهي مـ ــدى
الأ�سلحة امل�ؤثرة على قواتنا ،و�س�ألني ثم قال يل
باخت�صار« :ركن اال�ستخبارات».
وبعد انتهاء املهمة طلـ ــبني وقدّم يل �شكره
وت�شجيعه وم�ساندتـ ــه و�إعجابـ ــه ،رغـ ــم �سقوط
هذه املعاملة �سهو ًا ،وكان بقيادته امل�ؤثرة وقوة
مالحظته خري معني يل يف مهام الحقة.
مرحلة حتدي اللغة الفرن�سية:
عندما تـ ـ ّـم اخـ ــتياري قائد ًا ملدر�سة اللغات
كنت �أدير جمـ ــموعـ ــة من املـ ــدربني الأمريكان
والفرن�سيني وعدد كبري مـ ــن الطالب ال�ضباط
والأفراد ،وكنـ ــت ال �أجـ ــد �صعوبـ ــة يف التحدث
باللغة الإجنليزية .و�أما اللغـ ــة الفرن�سـ ــية فال
�أعرف حرف ًا واحـ ــد ًا ،وقـ ــد ت�أثرت كثري ًا لعدم
معرفتي باللغة الفرن�سـ ــية و�أنـ ــا قائـ ــد املدر�سة،
فقررت �أن �أدر�س اللغـ ــة الفرن�سية على نفقتي
اخلا�صة ويف وقـ ــتي اخلـ ــا�ص ،فكـ ــنت �أنـ ــهي
�ساعات الدوام يف احلر�س الوطني و�أنا برتبة
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عميد ،وبعد ذلك �أذهب يف دوام �آخر يف املعهد
الفرن�سي ،ووا�صلت على ذلك م�صر ًا على نيل
ال�شهادة ملدة �سنتني ،وبعد �سنتني من الدرا�سة
ح�صلت على دبلومات يف اللغة الفرن�سية من
املعهد الفرن�سي ومن وزارة الثقافة الفرن�سية،
و�أ�صبحت �أتكلم الفرن�سية �إىل جانب الإنكليزية
ب�إ�صرار وحتدٍّ وتغلبت على ذلك.
زوجتي كانت السبب بعد اهلل يف كل
جناح يل يف حياتي
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س ـ غالبا فــي حياة كل إنســان
أشخاص لهم تأثري يف شخصيته
أو حياته ،فمن هــــم األشــــخاص
الذين أثروا يف حـــــياة وشخصية
اللواء عبدالهادي العمري؟.
ج ـ بالت�أكيد هناك �أ�شخا�ص لهم مواقف
م�ؤثرة يف م�سرية حياتي يف مقدمتهم زوجتي
عزيزة العمري؛ فقد كانت ال�سبب بعد اهلل يف
كل جناح يل يف حياتي ،ومن املواقف امل�ؤثرة
�أنني كنت مكلف ًا ب�إعداد بحث ا�سمه «اتخاذ
القرارات ودوره يف املمار�سات القيادية»،
وكانت تذهب �إىل املكتبات جلمع املراجع
املطلوبة ،وتكتب خال�صات ما �أريد �أن �أ�ضيفه
يف البحث بنف�سه� ،إ�ضافة �إىل ان�شغالها ب�أمور
�أخرى كثرية ،وقد �أعجبت باملوا�ضيع الع�سكرية
تهم الوطن وت�أثرت بذلك �إىل
الأمنية ،والتي ّ
�أن �أ�صبحت �أح�ضر درجة املاج�ستري يف �أمن
املعلومات بجامعة نايف.
كما �أن �أ�ستاذي ومعلمي و�أخي الدكتور ظافر
مدير تعليم منطقة النما�ص ،هو املعلم واملوجه
بعد اهلل تعاىل وله الف�ضل الكبري يف امل�ساندة
والت�شجيع يف كل مراحل حياتي ،و�إىل الآن
الزلت �أنهل من معني حكمته وعلمه وجتاربه.
�أي�ض ًا العميد �صالح بن حممد الراجح فهذا
الرجل كان حري معني وم�شجع يل ،وخا�صة
�أثناء اختياري ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،وقد
كان لآرائه ومقرتحاته وتو�صياته الأثر الكبري
يف جناحي .وقدّم يل الكثري فيما يخدم �سريتي
يف جمل�س ال�شورى املوقر ،فله مني كل الوفاء
واالحرتام .وكانت جتاربه الرثية يف مدر�سة
احلياة كتاب ًا مفتوح ًا �أ�ستخل�ص منه وقفات
م�ؤثرة يف م�سريتي العملية.

س كيـــف تلقـــيت خبـــر تعيـــــينك
عضوًا يف جملس الشورى؟.
ج  -تقاعدت من احلر�س الوطني قبل
�أربع �سنوات تقريب ًا ،ومل يتغري يف حياتي �أي
�شيء من نواحي عدة ،فقد وا�صلت على النوم
مبكر ًا واال�ستيقاظ مبكر ًا ،كما ا�ستمريت يف
الربنامج الريا�ضي اليومي الذي كنت والزلت
م�ستمر ًا بف�ضل اهلل .وعر�ضت علي �أعمال يف
عدد من اجلهات ،ولكن مل �أرغب فيها ،لأنني
كنت �أتطلع �إىل موا�صلة العمل ب�شكل مبا�شر
مثلما كنت �سابق ًا ،ويف ليلة من ليايل يوم
اجلمعة ،وبالتحديد 1438 /3 /3هّ ،ثم �إعالن
ا�سمي يف التلفزيون ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى،
وكان جهاز هاتفي املتنقل مقف ًال وعندما فتحته
بعد �ساعات و�إذا به مثقل باالت�صاالت ور�سائل
التهاين ،وكانت املفاج�أة الأكرب والأعظم طيلة
م�سرية حياتي ،وكنت وقتها �أت�ساءل و�أ�س�أل
نف�سي :هل ح�صلت على ثقة امللك؟ هل هذا
ا�سمي فع ًال؟ ثم �أعود و�أ�س�أل مرة �أخرى :كيف
�أكون عند ح�سن ظن امللك؟ وماذا مطلوب مني
لهذا االختيار العظيم؟.
وبقيت �أحدث نف�سي لعدة �أيام ،و�أركز على
ما يجب علي فعله ،وكم كنت �سعيد ًا بنيل ثقة
موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -باختياري ع�ضو ًا
يف جمل�س ال�شورى ،وهذا االختيار وهذه الثقة
منه ال يعادلها �أي عمل مهما كان .و�أ�س�أل
اهلل �أن �أكون عند ح�سن ظنه وظنّ ويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�أعزّه اهلل و�أ�س�أل اهلل �أن يعينني على تقدمي ما
علي تقدميه لوطني.
يجب ّ
تقدمي التوصيات اإلضافية بعد
مناقشة التقرير

س – برأيك كيـــف ننمـي الثقافة
الشـــوريــــة لتصـــحيح الصـــــورة
الذهنيــــة لــــدى املــــواطن عــن
جملس الشورى؟.
ج � -إنني �أرى �أن مهام املجل�س �ضرورية،
والبد من التثقيف بلوائحه و�أنظمته ،وذلك
للأ�سباب التالية:
 -1الإ�سهام يف تغيري ال�صورة الذهنية لدى
املواطن عن جمل�س ال�شورى ،واطالعهم على
التفا�صيل يبدد ال�شكوك.
 -2يعتقد ال�سواد الأعظم من املواطنني
�أن عمل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يقت�صر على
جل�سته االعتيادية التي ي�شاهدونها �أحيان ًا يف
التلفزيون فقط ،ولي�س لديهم �أعمال �أو مهام
�أخرى كثرية ،وال يعلمون �أن اجلل�سة االعتيادية
للمجل�س نتاج عمل د�ؤوب قدّم درا�سته وحت�ضريه
م�سبق ًا من قبل الأمانة العامة للمجل�س وجهد
اللجان املتعددة باملجل�س.
 -3عندما تتم مناق�شة تقرير لأي جهة كانت
يف املجل�س تنقل هذه املداخالت والتو�صيات
�إىل الإعالم ،وعندما ي�شاهدها املواطنون
يف الإعالم ي�ستا�ؤون كثري ًا من �آراء املجل�س
ل�سبب وجيه ،وهو �أن املداخالت والتو�صيات
ال متت �إىل م�صاحلهم واهتماماتهم ب�صلة،
لأن التقرير خا�ص بجهة بعيدة كل البعد عن
اهتمام املواطن ،وه�ؤالء املواطنون ال يعلمون
�أن جمل�س ال�شورى معني بدرا�سة كل التقارير
الواردة �إليه من اجلهات احلكومية ،حتى
و�إن كانت بعيدة عن اهتمام املواطن ،وهذه
املوا�ضع مربجمة وجمدولة م�سبق ًا من الأمانة
العامة ،وال ميكن لع�ضو جمل�س ال�شورى �أن
يناق�ش ال�سكن �أو البطالة يف تقرير وزارة احلج
والعمرة على �سبيل املثال ،وعند فهم املواطنني
لأنظمة املجل�س �سوف يتفهم �أعمال املجل�س.
 -4معرفة املواطن ب�أنظمة املجل�س ي�سهل
التوا�صل بني املواطنني و�أع�ضاء املجل�س.
 -5لقاء �شريحة من املواطنني ،فحبذا
لو كان وجه ًا لوجه مع جميع �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى �إذا �أمكن ذلك ،مما يح�سن عمل
واهتمام املجل�س لدى عامة املواطنني.
 -6كثري من املواطنني يعتقدون �أن �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ال يعملون ،و�إمنا ّمت اختيارهم
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تكرمي ًا فقط ،وهم ال يعلمون �أن ما هو مطلوب
من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يكون عملهم
د�ؤوب وم�ستمر ومتوا�صل لإجناز مهامهم ،و�أنهم
مكلفون تكليف ًا بهذا العمل ويعتربون موظفني
ي�ؤدون �أعمالهم مثل �أي موظف يف الدولة.
�إن جمل�س ال�شورى منذ �إن�شائه و�إىل الآن
امللحة ،ودليل ذلك �أن
يهتم مب�صالح املواطن ّ
مناق�شة �أي تقرير من تقارير ثالوث املطالب
امللحة للمواطن ي�أخذ �أحيان ًا وقت اجلل�سة
ّ
كام ًال ملناق�شة تقرير واحد فقط من هذه
التقارير ،و�أي�ض ًا �أالحظ دائم ًا �أن معايل رئي�س
املجل�س ومعايل النائب يعطيان الوقت الكايف
لكل الأع�ضاء للمناق�شة ،وحتى لو ا�ستهلك
مت�س
وقت اجلل�سة كام ًال ملناق�شة التقارير التي ّ
م�صلحة املواطنني.
�أي�ض ًا �أالحظ �أن الزمالء يف الإدارة العامة
للإعالم والتاوا�صل املجتمعي يف جمل�س
ال�شورى يهتمون اهتمام ًا كبري ًا ي�شكرون عليه
بنقل كل ما يتعلق بالتقارير التي تهم م�صلحة
املواطن �إىل الإعالم ومن�صات التوا�صل وال
يغفلون �أي مداخلة �أو �أي تو�صية بهذا ال�ش�أن.
وال نغفل �أي�ض ًا �أنه يف امل�ستقبل �سوف تكون
هذه املطالب يف دائـ ـ ــرة االهتـ ـ ــمام الأكـ ـ ــرب،
وذلك لأ�سباب عديدة وم�ؤثرات مبا�شرة تزيد
من االهتمام بهذا الثالوث ،ومنها زيادة عدد
ال�سكان ب�شكل م�ضطرد وكرثة �أعداد ال�شباب
املتعلمني والذين يحملون �شهـ ـ ــادات علمية يف
�شتى املجاالت ،ومن هذا املنطلق ف�إن جمل�س
ال�شورى �سوف يبذل اهتمام ًا �أكرث بهذه املطالب
امللحة يف حدود �صالحياته وواجباته .والدولة
ّ
حفظها اهلل �أكرث اهتمـ ـ ــام ًا بتوفـ ـ ــري مطالب
املواطن امللحة ،وال ت�ألوا جـ ـ ــهد ًا بتقدمي كل ما
ت�ستطيع مل�صلحة املواطنني.

أمتنى زيادة املساحة الزمنية
اخملصصة للشأن العام

 -2لدي اقرتاح و�سوف �أورده على ا�ستحياء،
فقد ال يروق للكثري �أمتنى �أن ال ترفع اجلل�سة
االعتيادية ملجل�س ال�شـ ـ ــورى �إال بعـ ـ ــد ا�ستكمال
مناق�شة جميع املوا�ضيع املدرجـ ـ ــة على جدول
�أعمال املجل�س يف اجلل�سة ،و�إنني �أرى �أن ت�أخري
بع�ض التقارير ملدة �سنة �أو �سنتني �أو �أكرث يف
جمل�س ال�شورى قد يكـ ـ ــون �سببها رفع اجلل�سة
قبل انتـ ـ ــهاء جدول الأعـ ـ ــمال� ،أرجو قبول هذا
االقرتاح ب�صدر رحب.
س -هـــل ما ينـــشر يف وسائل
اإلعالم هو نتــــاج مـــا يتـــم حتــــت
القبة؟.
بر�أيي �أن الإعالم مل يحل حمل الربملان يف
الدور الرقابي ويف غريه من الأدوار ،وال�سبب
�أن الإعالم و�سيلة مـ ـ ــن �أقوى و�سائل الربملان،
وما ي�صدر يف الإعـ ـ ــالم هو نتـ ـ ــاج ملا ّمت يف
الربملان ،ف�إذا كان الإعالم �إعـ ـ ــالم ًا احرتافي ًا
ومتطور ًا با�ستمرار ف�إنه ي�سهم وبدرجة كبرية
يف نقل النتائج من الربملان �إىل اجلهات ذات
االهتمام .وكما نعـ ـ ــلم �أن لكـ ـ ــل زمن و�سائله
و�أدواته الإعالمية ال�صاحلة لـ ـ ــذلك الـ ـ ــزمن
وتتطور هذه الو�سائل والأدوات ب�شـ ـ ــكل �سريع
وخا�صة يف هذا الزمن ،وعندما يركز الإعالم
على و�سائله القدمية و�أدواته ف�إنه �سوف يبقى
وحيد ًا يحدث على نف�سه ،ولن ي�سمع له �أحد؛
لذلك ف�إن االنت�شار ال�سريع والكبري لو�سائل
التوا�صل والتطور ال�سـ ـ ــريع يف هـ ـ ــذا اجلانب
والت�أثري من خالل هذه الو�سائـ ـ ــل على عـ ـ ــامة

عدم الفهم الكامل من قبل
املواطن ألعمال وصالحيات اجمللس
أوجد الهوة بني اجلانبني

س – هل هناك هوة بني قرارات
اجمللس وطموحات املواطن؟.
ج  -ال توجد هناك هوة بني طموحات املواطن
وخمرجات املجل�س ،و�إمنا عدم فهم كامل من
قبل املواطن لأعمال و�صالحيات املجل�س ،ولكن
من وجهة نظر نظري �أن املجل�س يقوم بكل ما
عليه القيام به فيما يخ�ص م�صلحة املواطن،
ولو رجعنا على الوراء قلي ًال فقد تراجع جمل�س
ال�شورى عن �أحد القرارات التي �صوت باملوافقة
عليه ًا ،بعد اعرتا�ض عدد من الأع�ضاء على
القرار ،ولدى املجل�س مفهوم عام ب�أن م�صلحة
املواطن فوق كل االعتبارات ما مل تتعار�ض مع
م�صلحة الدولة واعتبارات حتقيق ر�ؤيتها 2030
وبرنامج التحول الوطني  ،2020وهذه الر�ؤية
وي�صب يف
والربنامج يعود على املواطن باخلري
ّ
م�صلحته.
و�أعتقد �أن �إدارة �ش ـ ـ�ؤون املناط ـ ـ ــق ور�صد
الآراء و�إدارة التوا�صل املجتمعي ،وهذا احلراك
الإداري الذي يدمج بني عمل جمل�س ال�شورى
وم�شاركة املواطن يف قرارات املجل�س له الت�أثري
الإيجابي والبناء يف حت�سني م�شاكل املواطنني
يف يف �أنحاء اململكة قاطب ــة ،وما يعانيه املواطن
�أو ما يرغب يف �إبدائ ـ ــه من �آراء ومقـ ــرتحات
وم�شاركات ملجل�س ال�شورى يف تـ ــلك املن ـ ــاطق
واللجان املعنية بهذه املناطق يف جمل�س ال�شورى
يف ج ٍّو من التعاون والتفاه ــم وتـ ـ ــبادل الآراء
واملقرتحـ ـ ــات .هـ ـ ــذا االنفـ ـ ــتاح على املجتمع
من قبل جمل�س ال�شورى دليل قاطع على اهتمام
جمل�س ال�شـ ــورى ب�ش ـ ـ ـ�ؤون املواط ــنني ،ويطـ ــور
�أي�ض ًا من عمل جمـ ـ ــل�س ال�شـ ـ ــورى فيما يخدم
ال�صالح العام.
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س – هل ثمــة مقرتحات لتطوير
عمل اجمللس؟.
ج  -معايل رئي�س املجلـ ـ ــ�س وم�ساعدوه وكل
الإدارات يف جمل�س ال�شـ ـ ــورى مل ترتك جما ًال
القرتاحات حت�سـ ـ ــني وتطـ ـ ــوير عـ ــمل املجل�س؛
لأنهـ ـ ــم دائـ ــم ًا ي�سـ ـ ــعون �إىل حتـ ـ ــ�سني وتطوير
�أعمال املجلـ ـ ــ�س ،ولكن لدي بع�ض االقرتاحات
املتوا�ضعة ومنها:

� -1صدر تعميم م�ؤخر ًا ب�أن تقدم التو�صيات
الإ�ضافية �إىل اللجنة املعنية قبل مناق�شة تقرير
اللجنة بيوم واحد ,وهذا يف ر�أيي قد ي�ؤثر على
ر�أي الأع�ضاء؛ لأن التقرير عندما يناق�ش
يف جمل�س ال�شورى تظهر لدى الأع�ضاء �آراء
وتو�صيات جديدة بناء على ما يتم �سماعه يف
النقا�ش ،ويكون �أكرث الأع�ضاء حمرومني من
تقدمي تو�صيات �إ�ضافية؛ لأنهم مل يقدموها قبل
يوم من طرح املو�ضوع للنقا�ش ،مما ي�ؤثر �سلب ًا
يف تو�صيات اللجنة النهائية.

النا�س� ،أ�صبح يتجاوز الإعالم التقليدي،
وقد يلج�أ معظم املت�أثرين بتلك الو�سائل �إىل
االعتماد على هذه الو�سائل يف نقل وتلقي اخلرب
ما مل يتنبه الإعالم يف ع�صرنا احلايل؛ لذلك
�إن ا�ستخدام نف�س الو�سائل والأدوات امل�ؤثرة يف
عامة اجلمهور.
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قبل تلك الدول امل�سته ــدفة ،وما تقـدمه اململكة
من �ضمانات وق ــوانني ت�ض ــمن ر�ؤو�س الأم ــوال
لل�شركات الأجنبية امل�ستثمرة.

س – كيـــف تــرى مــــــــا يطـــــرح
يف الشأن العام من موضوعات
وقضايا وطنية؟.
ج  -ق�ضايا ال�ش�أن العـ ـ ــام مهمـ ـ ــة جد ًا من
وجهة نظري؛ لأنها تفتح املجال بكل حرية لأي
ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أن يطرح ما لديه �أمام
املجل�س دون التقيد بجدول الأعــمال ،وبع�ض ما
يطرح من �آراء يكون مهـم جد ًا ،وحبذا لو مت
ن�شره يف و�سائل الإعـ ـ ــالم على �أن ال يكون �سبب ًا
يف ا�ستباق قرارات �أو درا�سات من �ش�أنها �إثارة
الر�أي العـ ـ ــام� ،أو رفع �سـ ـ ــقف التوقعات لدى
املواطن.
و�إنني �أرى �أن معايل رئي ـ ــ�س املجل�س يهتم
كثري ًا بال�ش�أن العـ ـ ــام وينـ ـ ــ�صت جيد ًا ويناق�ش
بجدية ملا يطرح يف ال�ش�أن الع ــام ،وهذا ي�شجع
ويدعم �أع�ضاء املجلـ ــ�س على االهتمام بال�ش�أن
العام ،ولدي اقرتاح:
�آمل �أن يكون وقت ال�شـ ـ�أن العام �أطول بقليل
من الوقت احلايل ،و�أن يك ــون هناك جهة يف
جمل�س ال�شورى لر�ص ــد كل ما يطرح يف ال�ش�أن
العام ،وتتم درا�سته ومناق�شته.
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س -هل نظام جلسات اجمللس
مناسب يف شكله احلايل؟.
ج  -نظام جل�سات املجل�س رائع جد ًا ب�شكله
احلايل ،ومل يتـ ــم التو�ص ــل �إىل هذا النظام �إال
بعد تطوير وحت�سني خ ـ ــالل الأعوام ال�سابقة،
ولي�س يل �أي مالحظة على ذلك عدا ما تقدم
من اقرتاح يف بند اقرتاحات التح�سني والتطوير
ملجل�س ال�شورى وهو �أن :ت�سـ ــتمر اجلل�س ــة �إىل
�أن تنتهي جميع املوا�ضيع املدرجـ ــة على جدول
الأعمال لليوم نف�س ــه ،وقد �سب ــق و�أن اقرتحت
هذا االقرتاح فيما تقدم من اقرتاحات.
س – ما رأيــــك فـــي دور جلـــــان
الصداقة الربملانية يف جملس
الشورى؟.
ج  -جلان ال�صداقـ ــة يف جم ـ ــل�س ال�شورى
ت�ؤدي دورها الربملاين املناطق املناط بها بنجاح

كذلك الت�أثي ــر على ت ــلك مواقف تلك الدول
وقرارات ــها ال�سيا�سي ــة وحماولة ك�سبها ل�صالح
اململكة ،وذلك لأن اململك ــة دولـ ــة غري عدوانية
وغري احتاللية.

واقتدار ،هذه اللجان ت�ست ــهدف التق ــريب يف
وجهات النظر بيــن اململك ـ ــة العربي ــة ال�سعودية
وبني دول العامل عن طريق لقاءات مربجمة مع
برملانات تلك الدول� ،إما بزيارة لتلك الربملانات
�أو ا�ستقبال وفود الب ــرملانات لتلك الدول ،ويتم
قبل الزيارة �أو اال�ستق ــبال باجت ــماعات مكثفة
للجنة املعنية يتم فيها توزيع الأدوار واملعلومات
وامله ــام بي ـ ــن �أع ــ�ضاء اللجـ ــنة.
ويتم الرتكـ ـ ــيز على �ش ــرح مواق ــف اململكة
يف جميع املجاالت ال�سيا�سيـ ـ ــة واالقتـ ـ ــ�صادية
والديني ـ ــة ،وتب�سـ ـ ــيط فـ ـ ــهم بعـ ـ ــ�ض الق�ضايا
التي تك ــون اململكـ ـ ــة طرف ًا فيها؛ لكي ال ي�ساء
الفهم م ــن قـ ــبل ال�شعوب الأخرى� .أي�ض ًا �إفهام
الربملانات الأخـ ــرى عن الأ�سـ ــباب والظروف
التي جعلــت اململكـ ــة تتخـ ــذ قرارات مهمة يف
�أي جم ــال .ك ــذلك التعـ ــريف بثقـ ـ ــافة اململكة
والتعرف على ثقاف ـ ــات الآخرين ،وذلك ي�صب
يف م�صلح ــة �ص ـ ـ ـ ــداقة اململكـ ـ ــة وعـ ـ ــالقاتها
بالدول الأخرى.
كما �أن جل ــان ال�ص ــداقة من �أه ــم �أعـ ــمال
جملـ ــ�س ال�ش ــورى؛ وذلك ملا يت ــم فيـ ــها م ــن
�إجراءات تخ ــدم م ــواقف اململكـ ــة وع ــالقاتها
بدول العامل� ،أي�ض ًا يتم الت�سوي ـ ــق على امل�ستوى
التجاري واالقت�صادي عن ط ــريق �ش ــرح بع�ض
الأنظمة االقت�صادية يف اململكـ ــة .و�شرح نبذة
عن قوة وجن ــاح اال�ستث ــمارات يف املم ـ ــلكة من

وت�س ــعى املمـ ـ ــلك ــة دومـ ـ ـ ًا �إىل �أن ي�سـ ـ ــود
ال�سالم ويعم الأمن �سائ ــر بقـ ــاع العامل؛ لذلك
ال منا�ص من ا�ستمالة ر�أي دول العامل �إىل هذه
الأهداف النبيلة للمملكة ،وكل ذلك وغريه
الكثري مما تق ــوم به جل ــان ال�صداقة الربملانية
يف جمل�س ال�شورى.
و�أخري ًا �أتقـ ــدم بال�شكـ ــر والثـ ــناء والتقدير
لإدارة الإعــالم والتوا�صل املجتمعي يف جمل�س
ال�شورى ع ــلى ما يق ــومون بـ ــه من جه ـ ــود
وما يقدمون ــه مــن �أعم ــال مت ــيز باالحتــرافية
واملهني ــة والوع ــي الإعـ ــالمي املجتــمعي.
وال ـ ـ ــذي ي�سهـ ـ ــم ب�شكـ ـ ــل كبري يف تطوير
وحت�س ـ ـ ــني العـ ـ ــالقـ ـ ــة والتوا�صـ ـ ــل امل�س ـ ـ ــتمر
مع الر�أي العام ،وكافـ ــة �شعب اململكة العربــية
ال�سعوديـ ـ ــة ،واالهتمـ ـ ــام مب�صلـ ـ ــحة امل ــواطن
ب�شكل خا�ص.

مـــقـــــــال
احلـــــــــوار

دور جملس الشورى ..يف حتقيق أهداف رؤية اململكة 2030

�أ.د .عبدالإله �ساعاتي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

وعـ ــدم ا�ستكـ ــانتها وانتظار مداهمة
املخاطر ..وحـ ــينها يكـ ــون ال�ضـ ــرر
كبـ ـ ـ ـ ـ ــري ًا والقـ ــدرة عـ ــلى التـ ــ�صدي
�ضعيفة و�صعبة.
ف ــالدولـ ــة � -أيـ ــدهـ ــا اهلل  -مـ ــن
خالل هذه الر�ؤيـ ــة مل تكتف بالتزام
موقف رد الفعل ..بل بادرت �إىل �صنع
الفعـ ــل ومواجهـ ــة امل�ستقبل بتخطيط
علمي �شمويل مدرو�س.
بل �إن ر�ؤيـ ــة اململكـ ــة  2030هي
م�شروع حـ ــ�ضاري تنمـ ــوي تنـ ــويري
حلياة م�ستقبلـ ــية جـ ــديدة للمجتمع
ال�سعودي ..ت�أ�س�سـ ــت على املو�ضوعية
وال�شفافيـ ــة وقامـ ــت عـ ــلى مبـ ــادئ
احلوكمة والتقنني وال�شفافية ..متتد
لت�شمل كافـ ــة مناحي احلياة للإن�سان
ال�سعودي مـ ــن جـ ــودة التعليم� ..إىل
جودة احلياة ..ومن اقت�صاد قوي �إىل
جمتمع مزدهر يواكب ال�سياق العاملي
ويتفاعل مع تفاعالته ومتطلباته.
وجملـ�س ال�شـ ــورى بو�صفه ال�سلطة
الت�شريعيـ ــة والرقابيـ ـ ـ ــة يف البـالد..
ي�ضطلع بدور حموري يف دعم م�سرية
التنمية احل�ضاريـ ــة لتح ــقيق �أهداف
ر�ؤية اململكة .2030
فاملجلـ ــ�س الـ ــذي يـ ــ�ضم كــفاءات
وطنيـ ــة عاليـ ــة يف ت ـ ـ�أهيلها الـ ــعلمي
ور�صيد خـ ــرباتها العـ ــملية الرثيـ ــة..
م�ؤهـ ــل لبلـ ــورة دور فـ ــاعل لتحـ ــقيق
�أهداف الر�ؤية وبراجمها.
( )150عـ ــ�ض ـ ـ ًوا «ت ـ ـكـ ــنوقـ ــراط
«م ـ ـ�ؤهلـ ــني ت ـ ـ�أه ـ ـيلاً عـ ــلم ًيا ع ــال ًيا
يف خمتـ ــلف التخـ ــ�ص�صات العلـ ــمية
من جامعات عامليـ ــة مرموق ــة �إ�ضافة
�إىل ر�صيد وا�سـ ــع من اخلربة العملية
الرثية ي�شكلون بنا ًءا عالي ًا وبيت خربة
متمكن لدور فاعل وم�ؤثر.
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من ــذ �صـ ــدور �أول خطـ ــة تنـ ــمية
خم�سية يف اململكـ ــة يف عـ ــام 1970م
املوافـ ــق 1390هـ وحتى �آخـ ــر خـ ــطة
خم�سية  -خطة التنمية العا�شرة
التي نعي�ش معطـ ــياتـ ــها حالي ًا -ظل
هدف ( تنويع م�صادر الدخل الوطني
وعدم االعتماد على النفط كم�صدر
�أ�سا�سي وحيد للدخـ ــل الوطني) من
الأهــداف الرئي�سة التي ت�صدرت هذه
اخلطط التنموية الع�شر.
ولكن وعلى الرغـ ــم مـ ــن انق�ضاء
هذه اخلطط الع�شر ومعـ ــها انق�ضاء
نحو ن�صف قـ ــرن من عمر الزمن ..ال
زلنا بعيدين عن حتقيق هذا الهدف
اال�سرتاتيجي املهم ..وال زال النفط
ي�شكل نحو  %90من دخـ ــلنا الوطني..
وهو مـ ــا ي�شـ ــري �إىل ف�شـ ــل اخلـ ــطط
التنمويـ ــة اخلم�سـ ــية يف حتق ــيق هذا
الهدف احليوي.
ولكن امل�ؤكـ ــد هو �أن اال�ستمرار يف
االعتماد على النفط كم�صدر �أ�سا�س
للدخـل� ..أمـ ــر ي�شـ ــكل خـ ــط ًرا عـ ــلى
البالد ..حيـ ــث تظـ ــل حبي�سة تقلباته
املعيارية ..فلقد هبـ ــط �سعـ ــر برميل
النفط من (� )150إىل ( )30دوال ًرا..
ثم ارتفع قليلاً  ..وهكذا.
ويف وقت بد�أت فيه بدائل الطاقة
ت�أخ ــذ م�ساحـ ــة غيـ ــر م�سبـ ــوقة فـ ــي
اقت�صاديات الدول ..وت�شري درا�سات
�إىل مراوحة �أ�سعار النفط يف مدارها
احلايل وا�ستبعاد عودتـ ــها �إىل �سابق
عهدها ..ويف ظـ ــل متغيـ ــرات عاملية
وحتديـ ــات حملية ومتطلبات تنموية
م�ستجدة وعقب جمـ ــود ا�ستمر طويلاً
معت ًمدا على �أ�سعار نف ــط عالية ..كان
ال بد من حتوالت اقتـ ــ�صادية وطنية
متكن من الت�صـ ــدي لهـ ــذه املتغريات
العاملي ـ ــة ومواجهـ ــة التحـ ــديات التي
تزداد يوم ًا بعد �آخر.
لي�س النفـ ــط وحـ ــده مـ ــا يـ ــدفعنا
�إىل التحول بل هناك جوانب عديدة
وحيوية تقتـ ــ�ضي التحول نحو �آفاق
تـ ــواكـ ــب متطلـ ــبات التنـ ــمية وفـ ــق
ر�ؤية م�ستقـ ــبلية مدرو�سة لالقت�صاد
والتعليم وال�صحة والإ�سكان والق�ضايا
املجتمعية الأخرى.
ولقـ ــد �سعــدنا كثري ًا بر�ؤية اململكة
 2030وبراجمـ ــها التي يقـ ــودها �سمو
ويل العهد الأمري حم ــمد بن �سلمان..
حيث �أ�صبحت لديـ ــنا ر�ؤيـ ــة �شمولية
للم�ستقبل ن�سري نحوها وبها مل�ستقبل
م�شرق مب�شيئة اهلل تعاىل .
وجت�سد هذه الر�ؤيـ ــة يقظة الدولة
وعمق وعيه ــا للمخاطـ ــر امل�ستقبلية..

ومتـ ــا�شي ًا مع ر�ؤيـ ــة اململكة 2030
قام املجل�س كما �أو�ضح معايل رئي�سه
ال�شيـ ــخ الدكـ ــتور عبداهلل �آل ال�شيخ
بتعديل وحتديث جلانـ ــه املتخ�ص�صة
واخت�صا�صاتـ ــها املو�ضـ ــوعية لتكـ ــون
متوافقة مع هـ ــذه الر�ؤية الطموحة..
خا�صـ ــة عقب �إعـ ــادة هيكـ ــلة بعـ ــ�ض
الـ ــوزارات وامل ـ ـ�ؤ�سـ ــ�سات والهـ ــيئات
العامـ ــة.
فمـ ــن �أب ــرز عناوين ر�ؤية 2030
اال�ضطالع بدور رقابي فعال مل�ؤ�س�سات
الدولـ ــة كمحـ ــور �أ�سـ ــا�سي للـ ــنهو�ض
مبتطلبات الر�ؤية وحتقيق �أهدافها..
وهذا من مهام جمل�س ال�شورى الذي
ينه�ض بـ ــدور رقـ ــابي مهم من خالل
درا�سة التقـ ــارير ال�سـ ــنوية مل�ؤ�س�سات
الدولة ويخ�ضـ ــعها للنقــد والتمحي�ص
مب�ساحـ ــة وا�سعـ ــة مـ ــن حـ ــرية الر�أي
وحدة النقد ..وذلك من خالل جلان
متخ�ص�صة يتم ت�شكيلها �سنوي ًا.
ومـ ــن �أهــداف ر�ؤية اململكة 2030
حت�سـ ــني مـ ـ ـ ــ�سـ ــتوى �أداء القـ ـ ـ ــطاع
العام ورفـ ــع كفاءة الإنفاق من �أجل
رفع جـ ــودة الأداء ..وينـ ــه�ض جمل�س
ال�شورى من خالل خـ ــربات �أع�ضائه
املتخ�صـ ــ�صني بو�ضـ ــع التـ ــو�صيـ ــات
الالزمة لتحقيـ ــق هـ ــذا الهـ ــدف لكل
م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات القطاع العام.
ويقوم املجلـ ــ�س ب�إجناز م�شروعات
الأنظمـ ــة واللـ ــوائح واالتفـ ــاقـ ـ ـ ــيات
والتقـ ــاريـ ــر التي ت�سـ ــهم يف م�سـ ــرية
التنمية الوطنية.
وللمجلـ ــ�س دور مهـ ــم يف دعـ ـ ـ ــم
عالقـ ــات اململكة الدولية مع خمتلف
دول العامل من خالل جلان ال�صداقة
الربملانيـ ــة التي تتـ ــ�شكل يف املجـ ــل�س
والتي تتبـ ــادل التـ ــوا�صل والزيـ ــارات
مع برملانـ ــات دول العـ ــامل املخـ ــتلفة
واالحتـ ــادات واملنتديـ ــات الربملـ ــانية
االقليمية والدولية ..وت�سهم يف �إي�ضاح
مواقـ ــف اململـ ــكة ور�ؤيتـ ــها ..وتعزيز
مكانتها الدولية وثقلها العاملي ..ولقد
حقق املجل�س جناحات كبرية يف هذا
ال�صدد.
و�أخري ًا �أقـ ــول� :إن حقـ ــيقة الأمـ ــر
هي �أن جملـ ــ�س ال�شـ ــورى مـ ــن خالل
م�سريته املتجددة ينـ ــه�ض بدور كبري
يف حتقـ ــيق �أهـ ــداف ر�ؤيـ ــة اململكة..
و�إن مل تظهر بع�ض جوانب هذا الدور
للعامـ ــة� ..إال �أنه يظـ ــل دور ًا ناهـ ــ�ض ًا
فاع ًال م�سـ ــتمدً ا من الدعم واالهتمام
الذي يحـ ــظى به املجـ ــل�س من خ ــادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأمني  -حفظهما اهلل .-
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الربملان العربي ..قوة دفع شعبية
ملنظومة العمل العربي
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الربملان العربي هو م�ؤ�س�سة برملانية
عربية يت�شكل �أع�ضا�ؤها من �أع�ضاء
املجال�س الت�شريعية يف الدول العربية
الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية،
وهو ي�شبه �إىل حد ما الربملان الأوروبي،
ف�ضاء متار�س
وجاء �إن�شا�ؤه ليكون
ً
فيه مبادىء ال�شورى والدميقراطية
واحلرية وحقوق الإن�سان ،ويكون قوة
دفع �شعبية ملنظومة العمل العربي
و�شريك ًا فاع ًال يف ر�سم ال�سيا�سة العربية
امل�شرتكة خدمة للم�صالح العليا للأمة
العربية وت�أكيد ًا ملبد�أ تو�سيع امل�شاركة
ال�سيا�سية ك�أ�سا�س للتطور الدميقراطي
يف البلدان العربية ،والربملان العربي
يختلف عن االحتاد الربملاين العربي
الذي هو مبثابة منظومة ي�ضم يف
ع�ضويته املجال�س النيابية وال�شورية
والأمة يف الدول العربية.
وتعود فكرة �إن�شاء م�ؤ�س�سة متثيلية �شعبية
يف �إطار جامعة الدول العربية �إىل منت�صف
خم�سينيات القرن املا�ضي ،حيث تقدمت
�أمانة اجلامعة يف عام  1955مبقرتحات
لتعديل ميثاقها ،ومن هذه املقرتحات �إ�ضافة

هيئة جديدة يف �شكل جمعية �شعبية ،ومل تتم
اال�ستجابة لهذا املقرتح �آنذاك ،غري �أن فكرة
�إن�شاء برملان عربي ظلت مطروحة على ب�ساط
البحث والتداول ،ومل تغب عن مبادرات �إ�صالح
منظومة جامعة الدول العربية ،وكانت حمل
اهتمام كبري من قبل االحتاد الربملاين العربي،
وتالقت توجهاته مع اجلامعة العربية ،وتعاونا
مع ًا على و�ضع القواعد امل�شرتكة لهذا االقرتاح
ب�إن�شاء برملان عربي.
وكان ذلك �أ�سا�س ًا للقرارات التي اتخذتها
القمم العربية فيما بعد ب�ش�أن ت�أ�سي�س الربملان
العربي الذي �أن�شىء مبقت�ضى قرار جمل�س
جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة رقم
( )292ال�صادر عن الدورة العادية ال�سابعة
ع�شرة املنعقدة يف العا�صمة اجلزائرية ،وذلك
بتاريخ  23مار�س 2005؛ ويف هذه القمة �أدخلت
عدة تعديالت على ميثاق جامعة الدول العربية،
جاء يف �صدارتها ا�ستحداث املادة التا�سعة
ع�شر التي �أ�ضيفت للميثاق مبوجب قرار هذه
القمة رقم ( ،)290ون�صها “ :ين�ش�أ يف اطار
اجلامعة العربية برملان عربي ،ويحدد نظامه
الأ�سا�سي ،ت�شكيله ومهامه واخت�صا�صاته».

ويف هذه القمة �أي�ض ًا اعتمد النظام
الأ�سا�سي للربملان العربي الذي ق�ضى يف مادته
الأوىل ب�أن “ين�ش�أ برملان عربي ملدة خم�س
�سنوات يجوز متديدها لعامني كحد �أق�صى،
تبد�أ من تاريخ �أول انعقاد له وذلك كمرحلة
انتقالية نحو قيام برملان عربي دائم” .وقد بد�أ
الربملان العربي االنتقايل �أعماله بالفعل بتاريخ
 26و 27دي�سمرب  2005م.
ويف  28مار�س 2010م� ،أ�صدر جمل�س
جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة قراره
رقم  501ال�صادر عن الدورة العادية الثانية
والع�شرين املنعقدة مبدينة �سرت  ،باجلماهريية
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العربية الليبية ،الذي ق�ضى بالتمديد للربملان
العربي االنتقايل ملدة عامني ال�ستكمال الأطر
القانونية والنظام الأ�سا�سي للربملان الدائم.
ويف  29مار�س 2012م� ،أ�صدر جمل�س جامعة
الدول العربية على م�ستوى القمة القرار
رقم 559 :ال�صادر عن الدورة العادية الثالثة
والع�شرين املنعقدة مبدينة بغداد حا�ضرة
جمهورية العراق.
الذي اعتمد النظام الأ�سا�سي للربملان
العربي ليكون ف�ضا ًء ملمار�سة مبادىء ال�شورى
والدميقراطية واحلرية وحقوق االن�سان “ويكون
“ �أداة للحوار والقرار وقوة دفع �شعبية ملنظومة
العمل العربي و�شريك ًا فاع ًال يف ر�سم ال�سيا�سة
العربية امل�شرتكة خدمة للم�صالح العليا للأمة
العربية وت�أكيد ًا ملبد�أ تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية
ك�أ�سا�س للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية
لتوثيق الروابط بني ال�شعوب العربية ».
وهكذا انتقل الربملان العربي من مرحلة
الربملان االنتقايل �إىل امل�ؤ�س�سة الربملانية
الدائمة ،وافتتح �أعمال دور انعقاده العادي
الأول بتاريخ  12دي�سمرب 2012م ،وا�ستهله
بانتخاب رئي�سه ونوابه الأربعة ،وت�شكيل جلانه
الدائمة الأربع وانتخاب ر�ؤ�سائها ومقرريها،
و�أمينه العام واثنني من الأمناء العامني
امل�ساعدين؛ وفور ا�ستكمال ت�شكيل �أجهزته
الربملانية الرئي�سية� ،شرع الربملان يف و�ضع
نظامه الداخلي ونظامه املايل وغريهما من
الأنظمة االدارية واملالية للربملان.

أجهزة الربملان

األجهزة الرئيسة :
تتكون �أجهزة الربملان العربي من �أربعة
�أجهزة رئي�سية هي  :الرئي�س،املكتب ،اللجان،
والأمانة العامة

 -4األمانة العامة:
يرت�أ�س الأمانة العامة �أمني عام ،يعينه الربملان
باقرتاح من مكتبه ،وذلك ملدة �أربع �سنوات
قابلة للتجديد ملرة واحدة ،ويعاونه عدد من
الأمناء العامني امل�ساعدين ،ويختارون جميعهم
من ذوي اخلربة يف ال�شئون الربملانية امل�شهود
لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
وتتوىل الأمانة العامة املهام الإدارية واملالية
والفنية للربملان ،وتقوم على وجه اخل�صو�ص
ما ي�أتي:
�أ  -تنظيم �أعمال �أمانة �سر الربملان وجلانه،
وحترير م�ضابط اجلل�سات وحما�ضر
االجتماعات.
ب  -تقدمي الدعم الفني لأع�ضاء الربملان
و�أجهزته الرئي�سة.
جـ � -إعداد اجلريدة الر�سمية للربملان ون�شرها،
وغريها من املطبوعات.
د  -التن�سيق مع الأمانة العامة للجامعة
واملنظمات العربية.
هـ  -التن�سيق مع الأمانات العامة للربملانات
الوطنية والإقليمية واملنظمات واالحتادات
الربملانية الدولية والإقليمية واملتخ�ص�صة.
و � -أية اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل
الربملان �أو رئي�سه �أو مكتبه.

 -2مكتب الربملان:
يت�شكل املكتب من الرئي�س ،ونوابه ،ور�ؤ�ساء
اللجان الدائمة ،ويتوىل الرئي�س رئا�سة املكتب،
ويف حال غيابه ينوب عنه يف �أعمال الرئا�سة
�أحد نوابه وفق ًا للرتتيب املعتمد لهم من املكتب.
وقد �أ�سند النظام الداخلي �إىل املكتب
االخت�صا�صات الآتية:
• �إعداد م�شروع جدول �أعمال اجلل�سات بناء
على اقرتاح الرئي�س.
• تن�سيق �أعمال الربملان واللجان.
• اختيار الوفود التي متثل الربملان يف املهام
الر�سمية.
• قبول الدعوات املوجهة من الربملانات
الوطنية والربملانات واملنظمات الإقليمية
والدولية ومنظمات املجتمع املدنى حل�ضور
اجتماعاتها.
• الإ�شراف على �إعداد م�شروع موازنة الربملان
وح�سابه اخلتامي.
• �إبداء الر�أي ودرا�سة االقرتاحات اخلا�صة
بتعديل النظام الأ�سا�سي �أو النظام الداخلي.
• متابعة التزام الأع�ضاء بح�ضور جل�سات
الربملان �أو اجتماعات اللجان.
• تكليف �إحدى اللجان بدرا�سة مو�ضوع معني.
• �أية مهام واردة يف النظام الداخلي� ،أو �أية
�أعمال يكلفه بها الربملان.

حددت املادة اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي
للربملان العربي �صالحياته واخت�صا�صاته،
وتن�ص هذه املادة على ما ي�أتي:

 -3اللجان الربملانية:
ا�ستقر الربملان على ت�سمية �أربع جلان دائمة
وهي :
 جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمنالقومي.

“ميار�س الربملان اخت�صا�صاته مبا يعزز
العمل العربي امل�شرتك ،ويحقق التكامل
االقت�صادي ،والتكافل االجتماعي والتنمية
امل�ستدامة و�صو ًال اىل حتقيق الوحدة العربية
وعلى وجه اخل�صو�ص:

االخت�صا�صات واملهام:
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 -1الرئاسة:
ينتخب الرئي�س ملدة �سنتني قابلة للتجديد
ملرة واحدة ،وينتخب �أربعة نواب للرئي�س كل
�سنتني ،وتبد�أ املدة من تاريخ انتخابهم.
ويكون انتخاب الرئي�س ونوابه باالقرتاع
ال�سري املبا�شر ،وذلك بالأغلبية املطلقة
لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين جل�سة االنتخاب.
صالحيات الرئيس
تتمثل �صالحيات رئي�س الربملان يف الآتي:
 متثيل الربملان يف عالقاته بالغري و�أمامالق�ضاء ،والتحدث با�سمه ،والإ�شراف على
جميع �أعماله ،وعلى �أعمال الأمانة العامة.

 ح�ضور اجتماعات جمال�س جامعة الدولالعربية على م�ستوياتها املختلفة ،بالتن�سيق مع
�أمينها العام.
 متثيل الربملان يف العالقات الربملانية الوطنيةوالعربية والإقليمية والدولية.
 افتتاح اجلل�سات ورئا�ستها و�إعالن انتهائها،و�ضبطها و�إدارة املناق�شات ،وحتديد مو�ضوع
البحث ،والإ�شراف على ح�سن �سري �أعمال
الربملان.
 تو�ضيح� ،أو ا�ستي�ضاح ،م�س�ألة من امل�سائلالتي يراها غام�ضة ،وطرح ما ي�ؤخذ الر�أي
عليه ،و�إعالن القرارات التي ي�صدرها الربملان.
 دعوة �أية جلنة من جلان الربملان لالنعقادلبحث مو�ضوع مهم �أو عاجل.
 �إجراء املخاطبات واالت�صاالت بني اللجانو�أي جهة من خارج الربملان.

 جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية. جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوقالإن�سان.
 جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والرتبوية والثقافيةواملر�أة وال�شباب.
ً
وللربملان �أن ي�شكل جلانا دائمة �أخرى ،وله
�أن ي�ؤلف جلان ًا م�ؤقتة �أو خا�صة �أو م�شرتكة �أو
فرعية تنتهي بانتهاء الغر�ض الذي �شكلت من
�أجله.
ويتم اختيار �أع�ضاء اللجان على �أ�سا�س
االخت�صا�ص العلمي �أو املهني �أو امل�ؤهالت
ال�شخ�صية للع�ضو.
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ال�صفة

الدولة

م

الأ�سم

1

معايل الدكتور  /م�شعل بن فهم ال�سلمي

رئي�س الربملان العربي اململكة العربية ال�سعودية

2

معايل ال�سيد � /أحمد عبد الواحد ر�سالن

نائب الرئي�س

جمهورية م�رص العربية

3

معايل ال�سيد  /عادل عبد الرحمن الع�سومي

نائب الرئي�س

مملكة البحرين

4

معايل ال�شيخ  /م�سلم بن علي املع�شني

نائب الرئي�س

�سلطنة عمان

5

معايل الدكتور�/أبو �صالح عبد ال�سالم �شلبي

نائب الرئي�س

دولة ليبيا

6

معايل الدكتور� /أحمد بن العربي م�رشقي

رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية وال�سيا�سية
واالمن القومي

اجلمهورية التون�سية

7

معايل الدكتور /نور الدين حممد ال�سد

رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
الت�رشيعية والقانونية
وحقوق االن�سان

اجلمهورية اجلزائرية

8

معايل ال�سيد  /خالد علي بن زايد الفال�سي

رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية واملالية

دولة االمارات العربية
املتحدة

9

معايل ال�سيدة � /أحالم �سامل ثجيل

رئي�سة جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والرتبوية
والثقافية واملر�أة وال�شباب

جمهورية العراق

ال�صورة
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الأهداف:

وفق ًا ملا جاء يف ديباجة النظام الأ�سا�سي
للربملان العربي وملا قررته املادة الثانية من

و�سائل ممار�سة ال�صالحيات:

ف�صلت املواد ( )15-4من النظام الداخلي
للربملان العربي �إجراءات وقواعد مبا�شرته
ل�صالحياته واخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف
املادة اخلام�سة من نظامه الأ�سا�سي ،وت�شمل
هذه الأ�ساليب املتاحة ملمار�سة �صالحيات
الربملان ما ي�أتي:
 -1م�شروعات القوانني املوحدة واالتفاقيات
اجلماعية العربية التي حتال للربملان من
اجلامعة العربية ومنظماتها املتخ�ص�صة.
 -2اقرتاحات توحيد القوانني التي تقدم
من �أع�ضاء الربملان العربي �أو احدى جلانه
الدائمة.
 -3التقارير والتو�صيات يف جماالت تعزيز
العالقات العربية العربية ،وتطوير �أ�شكال
العمل العربي امل�شرتك.
 -4الأ�سئلة الربملانية املكتوبة التي يوجهها
�أع�ضاء الربملان العربي �إىل ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية والأمني العام للجامعة ور�ؤ�ساء
ومديري عموم منظماتها املتخ�ص�صة.
 -5اقرتاحات �أع�ضاء الربملان التي
يقدمونها مكتوبة ب�ش�أن امل�سائل التي تدخل يف
اخت�صا�ص الربملان.
 -6تقارير املتابعة الدورية التي حتال اىل
الربملان من جامعة الدول العربية وجمال�سها
الوزارية ومنظماتها املتخ�ص�صة حول م�سرية
العمل العربي امل�شرتك.
 -7جل�سات اال�ستماع التي يعقدها الربملان
مع ر�ؤ�ساء املجال�س الوزارية �أو �أمني عام

 -1االقرتاع املبا�شر.

من قبل برملاناتهم الوطنية �أو ما مياثلها
فى كل دولة ع�ضو ،على �أن يكونوا �أع�ضاء يف
برملاناتهم الوطنية �أو ما مياثلها.
 -3وفقا للنظام الد�ستورى والأنظمة
الأ�سا�سية لكل دولة ع�ضو ،على �أن يكونوا
�أع�ضاء فى برملاناتهم الوطنية �أو ما مياثلها.
ويتمتع ع�ضو الربملان العربي باحل�صانة
املو�ضوعية؛ فال ي�ساءل عما يبديه من �آراء �أثناء
قيامه مبهامه �أو ب�سببها  ،كما يتمتع باحل�صانة
االجرائية ؛ فال يجوز اتخاذ �أي �إجراء جزئي
مامل ترفع عنه احل�صانة اال يف حالة التلب�س
باجلرمية.

� -2أدوار االنعقاد ونظام اجلل�سات:

ميتد الف�صل الت�شريعي للربملان العربي ملدة
�أربعة �أعوام  ،يتخللها �أربعة �أدوار انعقاد عادية،
ويبد�أ دور االنعقاد العادي خالل �شهر �أكتوبر،
وينتهي خالل �شهر يونيو من ال�سنة التالية.
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 -1العمل على تعزيز العالقات العربية العربية
وتطوير �أ�شكال العمل العربي امل�شرتك وتدعيم
�آلياته والعمل على �ضمان الأمن القومي العربي
وتدعيم حقوق االن�سان ،وله تقدمي التو�صيات
واالقرتاحات التي يراها منا�سبة لذلك.
 -2متابعة م�سرية العمل العربي امل�شرتك
وعقد جل�سات ا�ستماع مع ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية �أو الأمني العام للجامعة �أو ر�ؤ�ساء �أو
املدراء العامني باملنظمات العربية املتخ�ص�صة.
 -3مناق�شة امل�سائل التي يحيلها اليه جمل�س
اجلامعة �أو املجال�س الوزارية �أو الأمني العام
للجامعة �أو ر�ؤ�ساء �أو مدراء املنظمات العربية
املتخ�ص�صة  ،وابداء الر�أي فيها  ،وله �إ�صدار
تو�صيات ب�ش�أنها لتكون �أ�سا�س ًا عند �إ�صدار
املجال�س املعنية للقرارات ذات العالقة.
 -4توجيه الأ�سئلة كتابة اىل ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية والأمني العام للجامعة واىل مدراء
املنظمات العربية املتخ�ص�صة وذلك يف �أي
مو�ضوع يدخل يف اخت�صا�صهم وعلى هذه
اجلهات االجابة عن �أ�سئلة الأع�ضاء خالل مدة
يحددها النظام الداخلي.
 -5املوافقة على م�شروعات القوانني
املوحدة واالتفاقيات اجلماعية العربية املحالة
اليه وجوب ًا قبل �إقرارها من جمل�س اجلامعة.
 -6النظر فى م�شروعات املوازنات
واحل�سابات اخلتامية للأمانة العامة للجامعة
قبل �إقرارها من اجلهات املخت�صة ،وكذلك
مراجعة احل�سابات اخلتامية للمنظمات
العربية املتخ�ص�صة.
 -7العمل على املواءمة والتن�سيق بني
القوانني النافذة فى الدول الأع�ضاء متهيدا
لتوحيدها وتبادل اخلربات الت�شريعية بني
الربملانات الوطنية �أو ما مياثلها.
 -8التعاون والتن�سيق مع الربملانات
الوطنية فى الدول الأع�ضاء لتعزيز وتر�سيخ
البعد ال�شعبى ودوره فى م�سرية العمل العربى
امل�شرتك.
 -9التعاون مع املنظمات الربملانية الإقليمية
والدولية مبا يخدم م�صالح الأمة العربية
وي�صون ال�سلم والأمن الدوليني.
� -10إقرار نظامه الداخلى وتعديله.
� -11إقرار ميزانيته وح�سابه اخلتامي.
� -12إقرار �أنظمته ولوائحه املالية والإدارية
وتعديلها.

نظامه الداخلي يتوىل الربملان حتقيق الأهداف
الآتية:
 �إقامة نظام عربي يكون ف�ضا ًء ملمار�سةمبادئ ال�شورى والدميقراطية واحلرية وحقوق
االن�سان  ،وتكوين �إطار جامع للتمثيل النيابي
لأبناء الوطن العربي الواحد.
 -2امل�شاركة الفاعلة يف ر�سم ال�سيا�سات
العربية امل�شرتكة  ،و�إقامة نظام عربي متكامل؛
يحقق العدالة االجتماعية  ،ويواجه التحديات،
ويعزز التطورات التي ت�شهدها الأمة العربية.
 -3امل�شاركة يف تكوين وعي لدى ال�شعوب
العربية مب�سرية العمل العربي امل�شرتك،
وامل�ساهمة يف تعزيز الأمن وال�سلم واال�ستقرار
يف املنطقة العربية.
 -4التكامل االقت�صادي والتكافل االجتماعي
والتنمية امل�ستدامة  ،و�صو ًال اىل حتقيق الوحدة
العربية.

اجلامعة �أو ر�ؤ�ساء �أو مديري عموم املنظمات
العربية املتخ�ص�صة.
 -8طلبات املناق�شة التي يطرحها �أع�ضاء
الربملان لتبادل الر�ؤى مع ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية �أو املنظمات العربية املتخ�ص�صة.
 -9نظر م�شروعات املوازنات العامة
والأمانة العامة جلامعة الدول العربية قبل
اتخاذ اجراءات اعتمادها.
 -10مراجعة احل�سابات اخلتامية للأمانة
العامة جلامعة الدول العربية ومنظماتها
املتخ�ص�صة.
 -11اتخاذ التدابري الالزمة لرت�سيخ
البعد الربملاين ال�شعبي ودوره يف م�سرية العمل
العربي امل�شرتك.
 -12اتخاذ الو�سائل الكفيلة بتعزيز التعاون
والتن�سيق مع الربملانات الوطنية العربية.
 -13اتخاذ الو�سائل الكفيلة بتحقيق التعاون
مع املنظمات واالحتادات الربملانية االقليمية
والدولية.
 -14الت�شكيل و�أحكام الع�ضوية:
يتكون الربملان العربي من �أربعة �أع�ضاء
لكل دولة ،ويراعى يف ذلك متثيل
املر�أة ،ح�سبما تق�ضى بذلك املادتان
الثالثة والرابعة من النظام الأ�سا�سى
وميثل ع�ضو الربملان الأمة العربية ب�أ�سرها،
وميار�س مهامه بكل حرية وا�ستقالل ،وهناك
ثالث طرق تعتمد عليها الدول الأع�ضاء يف
اختيار ممثليها يف ع�ضوية الربملان العربي هي:
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ويجوز للربملان �أن يعقد دور انعقاد غري
عادي بنا ًء على طلب رئي�سه �أو خم�سة ع�شر
ع�ضو ًا من �أع�ضائه.
وجل�سات الربملان علنية كقاعدة عامة،
وتنعقد بدعوة من الرئي�س يف دولة املقر �أو مبقر
جامعة الدول العربية ،ويجوز �أن تنعقد �أي�ض ًا
يف احدى الدول الأع�ضاء بنا ًء على طلب منها
وموافقة مكتب الربملان.
وي�شرتط ل�صحة انعقاد اجلل�سات ح�ضور
�أكرث من ن�صف عدد �أع�ضاء الربملان،
وي�صدر قراراته بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء
احلا�ضرين ،وذلك يف غري احلاالت التي
ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.

اللجان الدائمة:
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جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن
القومي اخت�صا�صات جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سية والأمن القومي :تخت�ص جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي
مبا ي�أتي:
 درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات املتعلقةبال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي
املحالة من الربملان.
 -اقرتاح درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات
الداعمة للتعاون والتن�سيق العربي يف جماالت
ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي.
� -إعداد م�شروعات البيانات والقرارات
التي تعرب عن وجهة نظر الربملان حول خمتلف
الق�ضايا ال�سيا�سية.
 ر�صد ومتابعة �آراء الدول الأع�ضاء حولالق�ضايا ال�سيا�سية والأمن القومي العربي
وبلورة موقف برملاين عربي م�شرتك جتاهها.
 التح�ضري الفني جلل�سات اال�ستماع التييعقدها الربملان مع جمل�س اجلامعة على
م�ستوى وزراء اخلارجية ،وعقد جلان ا�ستماع
يف جماالت ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمن القومي.
 تن�سيق املواقف العربية جتاه ق�ضاياالأمن القومي العربي وغريها من املو�ضوعات
ال�سيا�سية املطروحة على جداول �أعمال
املنظمات الربملانية الإقليمية والدولية.

جلنــــــة الــــ�شــــــــ�ؤون الت�شريــــعية
والقانونية وحقوق الإن�سان
اخت�صا�صات جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية وحقوق الإن�سان تخت�ص جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان
هي الآتي:

درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات الت�شريعية
والقانونية واالتفاقيات العربية املحالة من
الربملان.
اقرتاح درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات
الداعمة لتن�سيق وتكامل الت�شريعات العربية.
التح�ضري الفني جلل�سات اال�ستماع
التي يعقدها الربملان مع املنظمات العربية
املتخ�ص�صة يف املجال الت�شريعي والقانوين
وحقوق الإن�سان ،وعقد جلان ا�ستماع لهذه
الأغرا�ض.
درا�سة التعديالت املقرتحة على النظام
الأ�سا�سي والنظام الداخلي وغريه من �أنظمة
الربملان.
درا�سة ما يحال �إليها من الربملان يف �ش�أن
تف�سري �أحكام النظام الأ�سا�سي والنظام
الداخلي وغريها من �أنظمة الربملان.
درا�سة ما يحال �إليها من الربملان ب�ش�أن
حاالت اكت�ساب الع�ضوية وانتهائها ،وح�صانات
الأع�ضاء ،و�إبداء الر�أي القانوين يف امل�سائل
والق�ضايا املحالة �إليها من الربملان.
�إعداد الردود الالزمة على تقارير املنظمات
الدولية والإقليمية يف �ش�أن حقوق الإن�سان ب�أي
من الدول العربية.
اقرتاح التو�صيات الالزمة ب�ش�أن حقوق
الإن�سان العربي ،لتعزيز مكانة الإن�سان العربي
يف التقارير الدولية املعنية بحقوق الإن�سان.

جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية:

اخت�صا�صات جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية تخت�ص جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية:
درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات االقت�صادية
واملالية و�ش�ؤون التجارة اخلارجية والنقل
واملوا�صالت والعمالة وغريها من الأن�شطة
االقت�صادية املحالة من الربملان.
اقرتاح درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات
الداعمة للتعاون والتن�سيق العربي يف املجاالت
االقت�صادية واملالية و�ش�ؤون التجارة اخلارجية
والنقل واملوا�صالت والعمالة وغريها من
الأن�شطة االقت�صادية.

التح�ضري الفني جلل�سات اال�ستماع التي
يعقدها الربملان مع اجلامعة واملنظمات العربية
املتخ�ص�صة يف املجاالت االقت�صادية واملالية
و�ش�ؤون التجارة اخلارجية والنقل واملوا�صالت
والعمالة وغريها من الأن�شطة االقت�صادية،
وعقد جلان ا�ستماع لهذه الأغرا�ض.
درا�سة �سبل حتقيق التكامل االقت�صادي
العربي بالتعاون مع املنظمات العربية
املتخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن.
�إعداد �أوراق العمل والدرا�سات الالزمة يف
�ش�أن املو�ضوعات التي تدخل يف جمال عمل
اللجنة.
درا�سة العوائق التي تعرت�ض التجارة البينية
العربية يف منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى وال�سوق العربية امل�شرتكة.
فح�ص موازنات الأمانة العامة للجامعة،
ومراجعة احل�سابات اخلتامية لها وللمنظمات
العربية.
درا�سة م�شروع املوازنة ال�سنوية للربملان
واحل�ساب اخلتامي.

جلنــــة ال�شــــ�ؤون االجتــــماعــــــية
والرتبوية والثقافية واملر�أة وال�شباب

اخت�صا�صات جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والرتبوية والثقافية واملر�أة وال�شباب
تخت�ص جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والرتبوية
والثقافية واملر�أة:
درا�سة الق�ضايا املتعلقة باملر�أة والطفل
وال�شباب والتعليم والبحث العلمي وال�صحة
والبيئة وغريها من املو�ضوعات االجتماعية
املحالة من الربملان.
اقرتاح درا�سة الق�ضايا واملو�ضوعات
الداعمة للتعاون والتن�سيق العربي يف املجاالت
االجتماعية وال�صحية والتعليمية والثقافية
والبيئية.
التح�ضري الفني جلل�سات اال�ستماع
التي يعقدها الربملان مع املنظمات العربية
املتخ�ص�صة يف املجاالت االجتماعية وال�صحية
والبيئية والثقافية والتعليمية املختلفة ،وعقد
جلان ا�ستماع لهذه الأغرا�ض.
بحث ال�سيا�سات العربية امل�شرتكة يف
املجاالت االجتماعية وال�صحية والبيئية
والتعليمية والثقافية.
ر�صد م�ستويات التقدم املتحققة يف الدول
الأع�ضاء فيما يخ�ص الأهداف الإمنائية
للألفية ذات الطابع االجتماعي.
�إعداد �أوراق العمل والدرا�سات الالزمة
يف �ش�أن املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال
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القمة االقت�صادية االجتماعية والتنموية
الدورية ،وغريها من االجتماعات العربية التي
تدخل يف جماالت عمل اللجنة.

النظام الأ�سا�سي للربملان العربي:

املادة الأوىل

يحدد هذا النظام ت�شكيل ومهام
واخت�صا�صات الربملان العربي.

املادة الثانية

يق�صد بامل�صطلحات التالية املعاين الواردة
قرين كل منها:
 الربملان :الربملان العربي. اجلامعة :جامعة الدول العربية الدول الأع�ضاء :الدول الأع�ضاء يفجامعة الدول العربية
 جمل�س اجلامعة :جمل�س جامعة الدولالعربية على م�ستوى القمة.
 املجال�س الوزارية :جمال�س جامعة الدولالعربية على م�ستوى الوزراء
 النظام الداخلي :النظام الداخليللربملان العربي
 الرئي�س :رئي�س الربملان العربي املكتب :مكتب الربملان العربي الأمني العام :الأمني العام للربملان العربي. املنظمات العربية املتخ�ص�صة :املنظماتالعربية العاملة يف �إطار جامعة الدول العربية.

املادة الثالثة

يتكون الربملان من �أربعة �أع�ضاء لكل دولة
ع�ضو ويراعى يف ذلك متثيل املر�أة.

املادة الرابعة

املادة اخلام�سة

ميار�س الربملان اخت�صا�صاته مبا يعزز
العمل العربي امل�شرتك ويحقق التكامل

 -1يكون املقر الدائم للربملان يف دم�شق
باجلمهورية العربية ال�سورية.
 -2للربملان �إن�شاء مكاتب له يف �أي دولة
ع�ضو.
 -3يتمتع مقر الربملان ومكاتبه وموظفوه
باحل�صانات واالمتيازات املن�صو�ص عليها
باتفاقيات املقر.
 -4للربملان �أو للجانه االجتماع يف مقر �أي
دولة ع�ضو �أو مبقر اجلامعة.

املادة ال�سابعة

ميثل ع�ضو الربملان الأمة العربية ب�أ�سرها
وميار�س مهامه بكل حرية وا�ستقالل.

املادة الثامنة

ي�ؤدي ع�ضو الربملان قبل مبا�شرة مهامه
اليمني التالية�“ :أق�سم باهلل العظيم �أن �أعمل
على حتقيق �أهداف الأمة العربية و�أن �أرعى
م�صاحلها و�أن �أ�ؤدي مهامي بالأمانة وال�صدق».

املادة التا�سعة

ال ي�ساءل ع�ضو الربملان عما يبديه من �آراء
�أثناء قيامه مبهامه �أو ب�سببها.

املادة العا�شرة

 -1يتمتع الربملان و�أجهزته ومكاتبه يف �إقليم
كل دولة من الدول الأع�ضاء بالأهلية القانونية.
 -2يتمتع �أع�ضاء الربملان ووفوده الر�سمية �أثناء
�أو مبنا�سبة قيامهم مبهامهم يف كل دولة ع�ضو
باملزايا واحل�صانات املن�صو�ص عليها يف ميثاق
جامعة الدول العربية واتفاقياتها ذات ال�صلة.

املادة احلادية ع�شرة

ال يجوز اتخاذ �أي �إجراءات جزائية �ضد ع�ضو
الربملان ما مل ترفع عنه احل�صانة طبق ًا لأحكام
النظام الداخلي �إال يف حالة التلب�س باجلرمية.

املادة الثانية ع�شرة

تتحمل الربملانات الوطنية نفقات ممثليها،
ويتحمل الربملان نفقات �أع�ضائه �أثناء تكليفهم
مبهام خا�صة وحمددة.

املادة الثالثة ع�شرة

تنتهي الع�ضوية يف الربملان بانتهاء والية
الع�ضو �أو عدم التجديد له يف برملانه الوطني
�أو بتعيينه �أو بتوليه من�صب ًا تنفيذي ًا �أو ق�ضائي ًا،
�أو ا�ستقالته �أو ب�إ�سقاط ع�ضويته �أو بفقدانه
الأهلية القانونية �أو بوفاته.
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مت اختيار �أع�ضاء الربملان وفقا للنحو
التايل:
 -1باالقرتاع املبا�شر.
 -2من قبل برملاناتهم الوطنية �أو ما مياثلها
يف كل دولة ع�ضو ،على �أن يكونوا �أع�ضاء يف
برملاناتهم الوطنية �أو ما مياثلها.
 -3بت�سميتهم وفق ًا للنظام الد�ستوري
والأنظمة الأ�سا�سية لكل دولة ع�ضو ،على �أن
يكونوا �أع�ضاء يف برملاناتهم الوطنية �أو ما
مياثلها.

االقت�صادي والتكافل االجتماعي والتنمية
امل�ستدامة و�صو ًال �إىل حتقيق الوحدة العربية
وعلى وجه اخل�صو�ص:
 -1العمل على تعزيز العالقات العربية
العربية وتطوير �أ�شكال العمل العربي امل�شرتك
وتدعيم �آلياته والعمل على �ضمان الأمن
القومي العربي وتدعيم حقوق الإن�سان ،وله
تقدمي التو�صيات واالقرتاحات التي يراها
منا�سبة لذلك.
 -2متابعة م�سرية العمل العربي امل�شرتك
وعقد جل�سات ا�ستماع مع ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية �أو الأمني العام للجامعة �أو ر�ؤ�ساء �أو
املدراء العامني باملنظمات العربية املتخ�ص�صة.
 -3مناق�شة امل�سائل التي يحيلها �إليه جمل�س
اجلامعة �أو املجال�س الوزارية �أو الأمني العام
للجامعة �أو ر�ؤ�ساء �أو مدراء املنظمات العربية
املتخ�ص�صة ،و�إبداء الر�أي فيها ،وله �إ�صدار
تو�صيات ب�ش�أنها لتكون �أ�سا�س ًا عند �إ�صدار
املجال�س املعنية للقرارات ذات العالقة.
 -4توجيه الأ�سئلة كتابة �إىل ر�ؤ�ساء املجال�س
الوزارية والأمني العام للجامعة و�إىل مدراء
املنظمات العربية املتخ�ص�صة وذلك يف �أي
مو�ضوع يدخل يف اخت�صا�صاتهم وعلى هذه
اجلهات الإجابة عن �أ�سئلة الأع�ضاء خالل مدة
يحددها النظام الداخلي.
 -5املوافقة على م�شروعات القوانني
املوحدة واالتفاقيات اجلماعية العربية املحالة
�إليه وجوب ًا قبل �إقرارها من جمل�س اجلامعة.
 -6النظر يف م�شروعات املوازنات
واحل�سابات اخلتامية للأمانة العامة للجامعة
قبل �إقرارها من اجلهات املخت�صة ،وكذلك
مراجعة احل�سابات اخلتامية للمنظمات
العربية املتخ�ص�صة.
 -7العمل على املواءمة والتن�سيق بني القوانني
النافذة يف الدول الأع�ضاء متهيد ًا لتوحيدها
وتبادل التجارب الت�شريعية بني الربملانات
الوطنية �أو ما مياثلها يف الدول الأع�ضاء.
 -8التعاون والتن�سيق مع الربملانات
الوطنية يف الدول الأع�ضاء لتعزيز وتر�سيخ
البعد ال�شعبي ودوره يف م�سرية العمل العربي
امل�شرتك.
 -9التعاون مع املنظمات الربملانية الإقليمية
والدولية مبا يخدم م�صالح الأمة العربية
وي�صون ال�سلم والأمن الدوليني.
� -10إقرار نظامه الداخلي وتعديله.
� -11إقرار ميزانيته وح�سابه اخلتامي.
� -12إقرار �أنظمته ولوائحه املالية والإدارية
وتعديلها.

املادة ال�ساد�سة
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املادة الرابعة ع�شرة

 -1مـدة الف�صـ ــل الت�شـ ــريعي للربملـ ــان
�أربع �سنـ ــوات وتبـ ــد�أ دورة الربملـ ــان العاديـ ــة
خالل �شهـ ــر �أكتوبـ ــر /ت�شـ ــرين �أول .وتنـ ــتهي
خـ ــالل �شـ ــهر يـ ــون ـ ـيـ ــو /حزيـ ــران لل�س ـ ـنـ ــة
التـ ــاليـ ــة.
 -2يجـ ــوز للربملـ ــان عقـ ــد دورة غري عادية
كلما اقتـ ــ�ضت ال�ضـ ــرورة ذلك وفـ ــق ًا للنـ ــظام
الداخلي.

املادة اخلام�سة ع�شرة

تكون جل�سـ ــات الربملـ ــان علنية ما مل يقرر
الربملان خالف ذلك.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة

ينتخـ ــب الربملـ ــان رئيـ ــ�سـ ــه ملـ ــدة �سنـ ــتني
قابلة للتجديـ ــد ملـ ــرة واحـ ــدة ،وينتخب نواب
الرئيـ ــ�س ور�ؤ�سـ ــاء اللجـ ــان كـ ــل �سـ ــنتني وفق ًا
لأحكام النظام الداخلي.

املادة ال�سابعة ع�شرة

يتكـ ــون املكتب من الرئي�س ونوابه ور�ؤ�ساء
اللجان الدائمة.

املادة الثامنة ع�شرة
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 -1يكـ ــون للبـ ــرملان �أمانـ ــة عامـ ــة ير�أ�سها
�أمني عـ ــام ،وتقـ ــوم باملهـ ــام الإداريـ ــة واملالية
والفنية.
 -2يعيـ ــن الربملـ ــان الأمـ ــني العام والأمناء
العامـ ــني امل�ساعديـ ــن باقـ ــرتاح مـ ــن املكـ ــتب
ملدة �أربع �سنـ ــوات قابلـ ــة للتجديد مر ًة واحدة،
على �أن يكـ ــون املر�شـ ــح مـ ــن ذوي اخلـ ــربة يف
ال�ش ـ ـ�ؤون الربملانيـ ــة امل�ش ــهود له ــم بالك ــفاءة
العلمية والإدارية.

املادة التا�سعة ع�شرة

يح ــدد النـ ـظ ــام الداخ ــلي اخت ــ�صا�ص ــات
و�صالحيات �أجهزة الربملان.

املادة الع�شرون

تكـ ــون للربملـ ــان ميزانيـ ــة �سنويـ ــة م�ستقلة
تعدها �أمانـ ــته العامـ ــة وفـ ــق ًا للأ�صـ ــول املالية
واملحا�سبيـ ــة وتعر�ضـ ــها على املكتب ملراجعتها
قبل �إقرارها من قبل الربملان.

املادة احلادية والع�شرون

يجوز للربمل ــان ت�ش ــكيل جل ــان �أخرى م�ؤقتة
�أو فرعية عند ال�ض ــرورة وذلك وف ــق ًا للنظام
الداخلي.

املادة الثانية والع�شرون
تتكون موارد الربملان من:

 -1ح�ص ــ�ص �سن ــوي ــة مت�س ــاوية ومل ــزمة
ت�سدده ــا حكوم ــات ال ــدول الأع ــ�ضاء خ ــالل
الأ�شهر الثالثة الأوىل من كل �سنة ميالدية.
 -2التب ــرعات والهبات والو�صايا .وي�شرتط
لقب ــول الأجنبي ــة �أو اخلا�ص ــة من ــها مـ ـ ــوافقة
الربملان.

 -3الأمـ ــوال التي �آلت �إلي ــه م ــن الب ــرملان
العربي االنتقايل.
� -4أ�صول وعوائد �أموال الربملان.

املادة الثالثة والع�شرون

 -1يح ــدد مكتب الربملان العربي االنتقايل
تاريخ انعقاد �أول دورة للربملان بعد ت�سمية ثلثي
�أع�ضائه.
 -2يتوىل رئي ــ�س الربملان العربي االنتقايل
دعوة �أع�ضاء الربملان حل�ضور جل�سته الأوىل.

املادة الرابعة والع�شرون

 -1ي�ستمر الربمل ــان الـعربي االنت ـ ــقايل يف
مهامه حتى تاريخ انعقاد �أول دورة للربملان.
 -2تنتقل حقوق والتزامات الربملان العربي
االنتقايل �إىل الربملان.

املادة اخلام�سة والع�شرون

يجوز تعديل �أحكــام ه ــذا النـ ــظام مبوافقة
ثل ــثي �أع�ضــاء الربملـ ــان وي�ص ـ ــبح هذا التعديل
نافذ ًا بعد �إقراره من جمل�س اجلامعة.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون

يدخل ه ــذا النظـ ــام الأ�ســا�سي حيز النفاذ
بعد �إقراره من جمل�س اجلامعة.

القبة
مـــقـــــــال
تقــــريــــــر
تقارير

رأي يف األنظمة  -النيابة العامة

زامل �شبيب الركا�ض
م�ست�شار متخ�ص�ص فى الأنظمة

ال�ضبط اجلنائي املقررة بهذا النظام
لإ�شراف النيابة العامة ،وللنيابة �أن
املخت�صة النظر يف
تطلب من اجلهات
ّ
�أمر كل َمن تقع منه خمالفة لواجباته
�أو تق�صري يف عمله ،ولها �أن ترفع
دعوى ت�أديبية عليه دون �إخالل باحلق
يف رفع الدعوى اجلزائية).
والنيابة العامة وفق ًا للمادة الثالثة
من نظامها ،تخت�ص بالتحقيق يف
جميع اجلرائم التي تقع يف نطاق
اخت�صا�صها النوعي واملكاين ،وللنيابة
احلق يف الت�صرف يف التحقيق برفع
الدعوى �أو حفظها ،وتخت�ص النيابة
ب�إقامة الدعوى العامة ومبا�شرة
�إجراءاتها �أمام اجلهات واملحاكم
املخت�صة ،وطلب ا�ستئناف الأحكام
اجلزائية والإ�شراف على تنفيذها،
وللنيابة العامة احلق يف الرقابة
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ال �شك �أن النيابة العامة تعترب
يف الكثري من الأنظمة العدلية جزء ًا
من ال�سلطة الق�ضائية ،ومت�ش ًيا مع
ذلك جاء القرار امللكي بف�صلها
عن ال�سلطة التنفيذية ،وتغيري
م�سماها �إىل النيابة العامة ،ومنحها
�صالحيات كاملة وا�ستقاللية مالية
و�إدارية ،وربطها مبا�شرة بخادم
احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل،-
مبا ي�ؤكد حر�ص الدولة على حتقيق
العدل و�إر�ضاء حا�سة العدالة يف
املجتمع من خالل معاقبة املجرمني
و�إن�صاف املظلومني ،والت�أكيد على
�سالمة �إجراءات التحقيق واال�ستدالل
والقب�ض على املتهمني ،وي�ضمن يف
الوقت نف�سه عدم �إيقاف � ّأي مواطن
�أو مقيم دون �سندٍ �صحيح من ال�شرع
والنظام.
وكما �أ�سلفنا ف�إن ف�صل النيابة
العامة عن ال�سلطة التنفيذية ،وربطها
مبا�شرة بامللك وحتديث الأنظمة
املتعلقة ب�أعمالها� ،سي�ضمن عدم
االزدواجية والتوافق ببني الإجراءات،
و�سيمنح النيابة العامة �سلطة كاملة
يف الت�أكد من �سالمة الإجراءات
املتخذة يف االدعاء والتحقيق
والقب�ض من خالل تفعيل املادة ()25
من نظام الإجراءات اجلزائية التي
تن�ص على �أنه (يخ�ضع رجال ال�ضبط
اجلنائي فيما يتعلق بوظائفهم يف

والتفتي�ش على ال�سجون ودور التوقيف
واال�ستماع �إىل �شكاوى امل�سجونني
واملوقوفني ،والتحقق من م�شروعية
�سجنهم �أو توقيفهم ،وم�شروعية
بقائهم يف ال�سجن �أو دور التوقيف
بعد انتهاء املدة ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة لإطالق �سراح من �سجن
�أو �أوقف منهم بدون �سبب م�شروع،
وتطبيق ما تق�ضي به الأنظمة يف حق
املت�سببني يف ذلك.
ونخل�ص �إىل �أن النيابة العامة
ب�صفتها جزء من ال�سلطة الق�ضائية
كانت وال تزال تعد �ضمانة لتحقيق
العدل ومعاقبة املجرمني واملطلوبني
للعدالة والت�أكد من تطبيق الأنظمة
و�سالمة االجراءات فيما يتعلق
باالدعاء والتحقيق والقب�ض وتوجيه
االتهام دون حماباة �أو ت�أثري من �أي
جهة ،ونعتقد �أن حتقيق العدالة دون
معوقات �أو ت�أخري يف ظل تزايد ن�سبة
اجلرمية وتطور �أ�ساليبها ،وتو�سع
�أعمال النيابة العامة وارتباطها
بجهات حكومية خمتلفة ،يتطلب
�أولاً  :حتديث الأنظمة املتعلقة ب�أعمال
النيابة العامة لتوحيد االجراءات
ومنع االزدواجية ،وثان ًيا :زيادة
�أع�ضاء النيابة يف املدن الكربى التي
تكرث فيها اجلرائم والتحقيقات
والق�ضايا اجلنائية وغريها من
الأعمال التي تبا�شرها النيابة العامة.
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حتقــيـــــــق

املواطنون ينتقدون سوء اخلدمة وارتفاع األسعار

هل تغري مدينة «القدية» السياحية ومشروع
البحر األحمر بوصلة السياحة إىل الداخل
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عندمــــــا حتــل الإجــازة ال�صيفــية �أو
الإجازات الف�صلية كل عــام ،يطــفو �إىل
ال�سطح احلديث عن ال�سياحة الداخلية،
امكاناتها حتدياتها ومناف�ستها لل�سياحة
اخلارجيــة والتــي جــعل البعــ�ض منــها
برنــامــجا ثابتــًا لــــــه ،حــتى �أن بعــ�ض
ً
الإح�صــاءات الر�سميــة تكــون �صــادمة
عنــد احلديــث عــن حجــم االنفاق على
ال�سياحة خارج اململكة.
وما بني �أحالم املواطنني يف ال�سياحة
بني ربوع اململكــة ،وبيــن ما ي�شكو منه
البعــ�ض مــن نــــواقــ�ص الإمــكــانــــــات �أو

ارتفاع الأ�سعـــار يف بع�ض �أماكن اجلذب
ال�سيــاحي داخــل اململكــة ،جتــري عــلى
الأر�ض حت�سينــات واعــدة بعــد �إن�شــاء
الهيئة العامــة للرتفيه ،والإنفاق الكبري
عــلى تــدعيــم ال�سياحــة� ،إ�ضافــة �إلــى
امل�شاريــع ال�ضخمــة املخطــط لــها مثــل
«مدينــة القديــة الرتفيــهية» مبــدينة
الريــا�ض ،و «م�شــروع البحــر الأحمر»،
يظــهر النقــا�ش حــول الأف�ضل والأكرث
متعة والأوفــر ،ال�سياحــة الداخليــة �أم
اخلارجيــة؟ ،وما هي اقرتاحات تطوير
ال�سياحة الداخلية.

جهود هيئة السياحة لتشجيع
السياحة الداخلية
حتاول الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني العمل يف م�شاريع حالية ومرتقبة
لت�شجيع الإقبال علىال�سياحة الداخلية ،وتعمل
مع �شركاء �آخرين لتطوير البنية التحتية،
لال�ستجابة للطلب املرتفع على ال�سياحة
من قبل املواطنني .ومن امل�ؤكد �أن هناك
ً
خططا طموحة مبا فيها الت�سهيالت اخلا�صة
ال�ستقطاب م�ستثمرين لهم خربة كبرية يف
املجاالت ال�سياحية وت�سويقها .وال �شك �أن
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اململكة تتمتع مبقومات �سياحية كبرية ،ومتنوعة
تعطيها الأف�ضلية والتميز يف القطاعال�سياحي،
ليكون جدي ًرا بتقدمي خدمات مميزة وبجودة
عالية ،و�أ�سعار تنا�سبخمتلف الفئات.
عضو اجمللس د .سعيد املالكي
يدعو لالهتمام بعسري
ويف هذا ال�سياق دعا ع�ضو جمل�س ال�شورى
الدكتور �سعيد بن قا�سم املالكي� ،إىل �ضرورة
العمل وب�شكل جاد �إىل ا�ستقطاب اال�ستثمار
الأجنبي ،لدعم ال�سياحة يف منطقة ع�سري
ب�شكل عام ،ويف مدينة �أبها عا�صمة ال�سياحة
العربية  ،2017ب�شكل خا�ص ،لأنها حتتاج �إىل
خطط م�ستقبلية ت�شمل�إقامةفنادقومنتجعات
ومعار�ض ومدن ترفيهية عاملية ،تليق مبكانة
و�سمعة هذه املدينة احلامل ة.
بنية حتتية ذات جودة عالية
و�شدد املالكي ،يف مقال له ب�صحيفة الوطن،
على �ضرورة �إيجاد بنية حتتيةور�ؤيةم�ستقبلية
لل�سياحة يف ع�سري تتنا�سق مع ر�ؤية ،2030
مثل اال�ستثمار ال�سياحي على املدى الطويل
يف العقار من خالل �سيا�سة تتبناها جمعيات

تعاوني ـ ـ ــة �أهليـ ــة �أو م�ؤ�سـ ــ�سات �أو �شـ ــركـ ــات
لتطـ ــويرجمـ ــالالإيـ ــواء ال�سـ ـ ـ ــياحي ،وبنـ ــاء
مـ ــدن ترفيهـ ــية متكـ ــاملـ ــة ،و�إيجاد م�سارات
�سياحية جبليـ ــةلزواراملنطقةوت�سند م�سارات
تلك الرحالت للقطاعاخلا�ص والأفراد ،و�إقامة
معار�ضوم�ؤمتراتدوليةم�ستمرة خالل �أ�شهر
ـو�صا �أ�شهر ال�صيف مثل معار�ض
ال�سنة ،وخ�صـ ـ ً
للكتبوالتعلـ ــيموال�صـ ــحةوالعمران ،و �إعادة
ا�ستزراع ال�سفوح والأماكن الف�ضاء بالأ�شجار
اجلميلةواملثمر ة.

رقابــــة السياحــــة علــــى قطاع
الضيافة 
ويرى فهد املو�سى �أن رقابة هيئة ال�سياحة
على قطاع ال�ضيافة �أو الفنادق �ضعيفة حتى بعد
تخ�صي�ص رقمللإبالغ عن الزيادة يف الأ�سعار
يف الفنادق وال�شقق املفرو�شة ،لأنها بهذا
ال�شكل ت�صبح رقابة الحقة ،و�ستف�سد �إجازته،
عندما يت�صل لي�شكو ،ويريد �أن تكون الرقابة
�سابقة حتى يقيم ال�ضيف �أو الزائر يف الفندق
�أو ال�شقق بدون م�شاكل تنغ�ص عليه اال�ستمتاع
ب�إجازته �أو عطلته.

جوالت تفتيشية لضبط األسعار
وطالب ماجد ال�سويلم هيئة ال�سياحة بتفعيل
جوالتها الرقابية والتفتي�شية على الفنادق
والوحدات ال�سكنية املفرو�شة ،خالل �إجازة
ال�صيف ،بل طوال العام ،للت�أكد من التزامها
بجودة اخلدمة وو�ضع قائمة �أ�سعار وا�ضحة
تت�ضمن كل اخلدمات املجانية وغريها التي
تقدم مبقابل حتى تت�ضح ال�صورة ،واليكون بني
خيارات �أحالها مروهي �إما �أن يخ�ضع للمغاالة
يف الأ�سعار� ،أو يدفع مرغ ًما� ،أو مي�ضي عطلته
�أو �إجازته بني �أرقام الهيئة �أو غريها يقدم
ال�شكاوى ويتابعها.
مليـــــارات تنفــــق على السيــاحة
باخلارج
ويو�ضح فهد البحر �أنه يتابع �إح�صاءات عن
حجم �إنفاق ال�سعوديني يف ال�سياحةاخلارجية،
مببالغ مليارية ،تفوق حجم الإنفاق الداخلي
على ال�سياحة ،لكن هناك �أي�ضا �أ�سباب متنع
املواطنني من البقاء خالل الإجازات يف
بالدهم ،وا�ستك�شاف خبايا ما تتمتع به من
ح�ضارة و�آثار تاريخية� ،أو �أماكن �سياحية،
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ويبدو �أن ال�سبب هو �أن ال�سياحة الداخلية مل
ت�صل بعد للقدرة على التناف�س احلقيقي ،يف
ظل عدم جودة بع�ض البنى التحتية يف بع�ض
املواقع ال�سياحية واالثري ة.
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تقصــــري إعالمــــي جتاه اآلثار يف
مدينتي مكة املكرمــة واملدينة
املنورة
ويلفت عبدالكرمي �سندي النظر �إىل ما
�أ�سماه التق�صري الإعالمي جتاه مكة املكرمة
واملدينة املنورة من الناحية ال�سياحية ،حيث
يرى �أنه يجب التعريفبالأماكن الأثرية فيهما،
و�صيانة تلك الأماكن وطباعة كتيبات تاريخية
عنها ،وخا�صة مكة ،منذ بداية بنائها ،وما
حدث فيها زمن �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم،
وتطبع يف كتب� ،أو ا�سطوانات مدجمة (�سي
دي) ،بجميع اللغات ،ونف�س ال�شيء يف املدينة
املنورة ،على �أن توزع على احلجاج واملعتمرين
والزوار ،فلي�س هناك مانع�أنيتعرف املعتمر �أو
احلاج على تاريخ املدينتني ،وكيف كانت احلياة
فيهما قد ًميا ،خا�صة �أن كث ًريا منهم ال ي�أتي
�إليهما �إال مرة واحدة يف العمر.
زحام جدة يف الصيف واإلجازات
ويقول عبداهلل احل�سني ،وهو من �سكان
حمافظة جدة� ،إنه يعاين من االزدحام يف

ف�صل ال�صيف وفرتات الإجازات ،حيث يفد
�إليها كثريون من جميع �أنحاء اململكة ،ب�سبب
اعتدال اجلو يف جدة وتوفر �أماكن الرتفيه
العائلي بكرثة ،حتى �أنه من الطرافة يقول �إنه
يهرب منهم �إىل دبي ،م�ستمت ًعا بالهدوء هناك
حتى نهاية الزحمة ،ح�سب تعبريه ،ويرى افتتاح
�أماكن ترفيهية وخدمية �أخرى يف مناطق
جديدة.
انفتاح منضبــط لتشجيع األجانب
للقدوم للسياحة
ويطالب مبارك العمري باالنفتاح املتوازن
على دول العامل وفق ال�ضوابط ال�شرعية
وعادات بالدنا ،فيمكن الرتويج للأجانب
للقدوم لالطالع على ح�ضارة اململكة وتراثها
و�أثارها الكثرية املرتامية الأطراف ،ومع ح�سن
املعاملة والرتحيب بهم �سيكونون �أف�ضل دعاية
للمملكة يف هذا املجال ،خا�صة مع حت�سني
البنية التحتية للمواقعال�سياحية.
ارتفاع األسعار بشكل مستفز
ويقول خالد الر�شيد� :إن ارتفاع الأ�سعار
للخدمات ال�سياحية يف اململكة يف بع�ض املناطق
يكاد يكون م�ستفزًا،حتى �أن الإعالميالكويتي
حمود البغيلي� ،أبدى ا�ستغرابه يف وقت م�ضى
من ارتفاع �أ�سعار الفنادق يف الطائف ب�شكل

مبالغ فيه ،عاقدً ا مقارنة مع فنادق الأردن
و�أوروبا ،وات�ضح �أن ما يدفعه مقابل الإقامة
يف فنادق الطائف ملدة يومني ،ميكن �أن يكفيه
أ�سبوعا يف �إحدى
للإقامة � 8أيام يف الأردن �أو � ً
الدول الأوروبية ،بعد �أن وجد �أن الأ�سعار يف
فنادق الطائف ترتاوح بني  163و 347دينا ًرا
كويتيا� ،أي مايعادل 4300ريال �سعودي لليلتني.
مشــــروع البحــــر األحمـــر وجهة
سياحية فريدة
و�أعلن �سمو ويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز عن �إطالق “م�شروع
البحر الأحمر” كنقلة نوعية يف ال�سياحة
املحلية وخطوة �إىل العاملية ،حيث يعد امل�شروع
وجهة �سياحية فخمة وفريدة من نوعها تت�ألف
من جزر وطبيعة خالبة ومعامل ثقافية مميزة،
يقع بني حمافظتي الوجه و�أملج على البحر
الأحمر.
وي�شمل كنو ًزا تخلق جتربة عاملية فريدة،
ال�ساحل واجلزر والرباكني اخلاملة وحممية
طبيعية ،وميتد اخلط ال�ساحلي للم�شروع �أكرث
من  200كلم .وي�ضم �شواطئ خالبة وع�شرات
اجلزر الغنية بال�شعاباملرجانية املحمية بيئيا،
واحليوانات البحرية النادرة مثل ال�سالحف
ال�صقرية.
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إمكانات سياحية رائعة
و�سيتمكن ال�سياح القادمون مل�شروع البحر
الأحمر من زيارة املناطق التاريخية والرتاثية
ملدائن �صالح واملمتدة لآالف ال�سنني ،والتي
تعد املوقع الأول يف اململكة على قائمة الرتاث
العاملي ملنظمة اليوني�سكو ،ويتميز مناخ املكان
باالعتدال على مدار ال�سنة ،وم�ساحته � 34ألف
كلم ،وهي م�ساحة �شا�سعة مقارنة بغريها من
الوجهات الأخرى .ويتميز امل�شروع ب�أ�شعة
ال�شم�س الدافئة ،و�شواطئ ورمال بي�ضاء،
ومغامرات و�سياحة بيئية وتراث وثقافة،
وا�ستجمام ،ريا�ضات مائية (�سباح ًة و�إبحارا
وغو�صا وغريها) ،وريا�ضات جريئة (قفز
مظلي ،رحالت ،ت�سلق لل�صخور ،وغريها)،
بالإ�ضافةللأن�شطة الثقافي ة.

مدينة القدية الرتفيهية
وكان الإعالن عن مالمح م�شروع “مدينة
القدية الرتفيهية” مبدينة الريا�ض مفاج�أة
مبهجة للكثريين ،حيث تت�ضمن �أكرب الأن�شطة
الرتفيهية واخلدمات ،يف منطقة �سفاري كربى،

أرقى املعــــاييــــر فــــي مــــدينة
“القدية”
وت�ضمن م�شروع “القدية” مغامرات الألعاب
املائية ،ومدينة  ix flags sالرتفيهية ،على
�أن تفتتح املرحلة الأوىل منه عام  ،2022وبه
�سل�سلة من �أرقى البنايات املعمارية والفنادق
ب�أف�ضل املعايري واملوا�صفات العاملية ،و�أ�شهر
املطاعم واملاركات العاملية لال�ستمتاع ب�أجمل
�أوقات الت�سوق.
إصــــدار التأشــــريات السيــــاحية
لألجانــــب سيوفــــر فرص عـــمل
للشباب
وي�شري تركي املنيع �إىل �أن �إ�صدار ت�أ�شرية
�سياحية لزوار اململكة خطوة جيدة جدً ا ،وتدر
أرباحا لقطاع ال�سياحةوالآثار يف اململكة،وتعد
� ً
تنوي ًعا يف الدخل للدولة بدلاً عن االعتماد الكلي
على النفط� ، إال�أنهيجب تو�ضيح كل ما يخ�صها
من مدة الت�أ�شرية ،وكيفية احل�صول عليها،
وقيمة الر�سوم املطلوبة ،وتف�صيالت و�شروط
الت�أ�شرية حتى تكون الأمور وا�ضحة لل�سائح
ولكل من �سيتعاملمعه خالل مدة الزيارة.
وي�ؤيده عادل العثمان ب�أنها فكرة ممتازة
ومهمة للمملكة لال�ستفادة من املواقع ال�سياحية
ال�شا�سعة التي تتمتع بها اململكة ،وكذلك
ال�شواطئ الطويلة على �سواحل اململكة ،كما
�أنها تفتح باب اال�ستثمار لتوفري فر�ص عمل
اكرث لل�شباب يفاململكة.

اقتــــراح لالستفــادة من السائح
السعودي خارج ًيا
ويقرتح نايف احلربي ح ًال �آخر لال�ستفادة
من الهدر املايل لل�سائح ال�سعودي خارج
اململكة ،ويقول� :إذا كنا قد ف�شلنا يف �إقناع
املواطن ال�سعودي لق�ضاء �إجازته داخل اململكة،
فال يجب �أن نخ�سر ما ينفقه هناك ،وميكن
�أن نفيده ون�ستفيد منه حتى وهو خارجها،
وذلك مب�شروع �ضخم ي�شابه م�شروع اال�ستثمار
الزراعي خارج اململكة ،الذي ي�ستثمر يف زرع
املحا�صيل التي حتتاجها اململكة خارجها ،ثم
ت�صدر لنا لال�ستهالك يف اململكة.
وي�شرح فكرته قائلاً � :أق�صد �أن تُن�شئ
مقا�صد �سياحية بر�أ�س مال �سعودي يف
الوجهات ال�سياحية الأكرث ا�ستهدا ًفا من قبل
ال�سعوديني يف اخلارج� ،أي م�شاريع �سياحية
�سعودية خارجية بخ�صو�صياتها وثوابتها
ت�ستقطب �إليها ال�سائح ال�سعودي خارج �أر�ضه
يف مناخ نظيف و�آمن ومناف�س ،حتى ن�ضمن �أنه
ال يزال حم�سوب ًا على دائرة الإنفاق الداخلي
لل�سياحة ال�سعودية.
هل السياحــــة اخلارجية برنامج
ثابت؟
ويرى عثمان احلقيل �أن حركة ال�سفر يف
مطاراتنا واملنافذ احلدودية الربية ،وحتديد ًا
مع بداية كل �إجازة ،حتى الق�صرية منها،
تك�شف عن �شيء م�ؤ�سف ،حيث تنطلق قوافل
املواطنني خارج اململكة ،ما يعك�س مدى
رغبتهم اجلارفة و�إ�صرارهم على ال�سفر،حتى
�أ�صبحت ال�سياحة اخلارجية برناجم ًا ثابت ًا لدى
الكثريي ن.
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الطرق الربيــــة تفتقد إىل خدمات
كثرية
ويرى حممد النمران �أن و�سائل املوا�صالت
مثل النقل الربي بني املدن ،ال يزال يفتقر
�إىل خدمات كثرية من ناحية حمطات الوقود
واال�سرتاحات� ،إ�ضافة �إىل وجود خماطر
اجلمال على الطرق وغريها� ،أما النقل
اجلوي فما زال غري قادر على ا�ستيعاب كرثة
امل�سافرين ،و�أ�صبحت عبارة “ال توجد مقاعد”،
هي الرد املتوقع عند الرغبةيف ال�سفر ج ًوا .
وي�ضيف �أن عدم وجود ترفيه يحرتم العقل،
هو �أحد �أ�سباب انخفا�ض ال�سياحة الداخلية،
فاملوجود يتم باجتهاد �أ�شخا�ص غريحمرتفني،
�إ�ضافة �إىل ا�ستهالكه يف جميع املناطق خا�صة
لو كان املتعهد واحد ،فالنرى �إال �آكلي العقارب
و”�أبو جركل” ،وت�ساءل قائلاً  :هل هذا هو
قمة الرتفيه الذي ميكن �أن ي�شد املواطن؟،
مع الإ�شارة لبع�ض التقدم يف هذا املجال بعد
ت�شكيل “هيئة الرتفيه” ،لكن البون �شا�سع بني
ما نراه هنا واملوجود يف اخلارج.

جنوب غرب الريا�ض ،مبا فيها من فعاليات
الألعاب االفرتا�ضية ،والعرو�ض ثالثية الأبعاد،
والأن�شطة التعليمية يف مركز تعليمي ترفيهي،
�إ�ضافة �إىل �أكرث �أنواع التخييم رفاهية ،ومنها
ف.
ما هو داخل الكهو 

غيــــاب العنصر البشري املؤهل
للخدمة
و�أو�ضح عبداهلل املليفي �أن غياب العن�صر
الب�شري الوطني امل�ؤهل فطر ًيا ونف�س ًيا للعمل
يف خدمة ال�سائح باحرتافية ومهنية خا�صة مع
العوائل ،هذا العن�صر ما زال ي�صعب حتقيقه
�أوتوفريه بكثافة يف جمتمعنا ويف جميع املناطق
لطبيعة الرتكيبة ال�سكانية للمجتمع ،ما مل يتم
االعتماد على اال�ستقدام اخلارجي.
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احصاءات قطاع اإليواء السياحي
ويبلغ عدد من�ش�آت قطاع الإيواء ال�سياحي
يف اململكة ،وفق �آخر االح�صاءاتالر�سمية من
مركز املعلومات والأبحاث ال�سياحية (ما�س)
التابع لهيئة ال�سياحةوالرتاث العمراين1,746 ،
فند ًقا يتوفر بها  299,480غرفة ،والوحدات
ال�سكنية املفرو�شة  4,463وحدة ،بها 115,958
غرفة ،وهناك  7فيالت فندقية بها  63غرفة،
�أما ال�شقق الفندقية فعددها � 274شقة ،ت�ضم
 2,476غرفة ،ويبلغ عدد النزل ال�سياحية 60
نزال ت�ضم  1,500غرفة ،ويوجد  17فند ًقا على
الطرقت�ضم  255غرفة ،و�أخريا  13منتجعا بها
 2,210غرفة.
متطلــــبات املواطــــن السياحية
اختلفت عن الزمن املاضي
وي�شري مرتك القحطاين �إىل �أن ال�سائح
“املواطن” ،حاليا اختلف عن �سائح زمان،
و�أ�صبح ملم ًا بكل و�سائل الرتفيه ومطلع على
جتارب �سياحية على م�ستوى اخلليج والعامل،
كما يعد من �أكرث ال�س ّياح �إنفا ًقا على ال�سياحة
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والرتفيه ،ولهذا تعمل دول اجلوار وجمموعة
كبرية من البلدانال�سياحية على جذبهم �إليها،
ولذلك ف�إذا �أرادت اجلهات ال�سياحية اخلا�صة
�أو العامة عودة ال�سائح ال�سعودي �إليها فعليها
�أن حترتم عقله ،وتقدر رغبته يف ق�ضاء �أيام
ماتعة جميلة يف بالده ،وتوفر له من الأ�سباب
ما يحببه يف ال�ساحة يف بلده .
التقنيــــة تكشف فروق اخلدمات
واألسعار السياحية
وي�ؤيده خالد امل�شعل يف �أن متطلبات ال�سائح
الآن ارتفعت عن ذي قبل ،حينما كان يقبل
ب�أي �شيء ،فبعد التطور الثقايف واالجتماعي
والتقني الذي حدث ،ي�ستطيع الراغب يف ق�ضاء
الإجازة بكب�سة زر التعرفعلى تفا�صيل دقيقة
عن كل ما يخ�ص ال�سياحة والأ�سعار وعوامل
اجلذب والرتفيه والأمن ،كماي�ستطيع �أن يقارن
بني �أ�سعار الغرف الفندقية واخلدمات التي
تقدمها يف جميع دول العامل ،ولذا يجب التعامل
معال�سائح على �أنه ذكيو�أنه لن ير�ضى ب�شيء
يفتقد �إىل اجلودة مع مطالبته ب�سعر مكلف.

ملاذا يفضل البعض دبي؟
ويعدد خالد الهندا�س الأ�سباب التي ت�شجع
املواطنني على ق�ضاء عطالتهم خارج اململكة
بقوله� :إنهم يجدون ما يجعلهم ي�ستمتعون
بالوقت هناك ،فالت�سوق له موالت متميزة،
ناهيك عن روعة وجودة الفنادق وال�شواطئ
والطائرات ال�شراعية التي تتيح لك التمتع
بتجربة مثرية لن تن�ساها طوال حياتك،
�إ�ضافة �إىل تنوع و�سائل الرتفيهالتي تنا�سب كل
الأذواق ،وهذا هو ما يجعل كل من يذهب �إىل
هناك �أن يذهب مرة�أخرى.
متــــلك الفلل والشقق يف بعض
البلدان يشجـع السعوديني على
السياحة فيها
وي�شري بندر العو�شن �إىل �أنه من كرثة
ال�سفر خارجاململكة ،قام كثريون ب�شراء منازل
وعقارات يف تلك البالد ،و�أ�صبح بع�ض ال�سواح
ال�سعوديني ميلكون �شقة �أو بيتًا ،وقد يكون يف
مكان رائع على البحر �أو النهر ،ما جعلهم
يحزمون حقائبهم مبا�شرة عند �أول �إجازة،
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ومل يتوقف الأمر على البلدان العربية فقط وال
البلدان البعيدة مثل اندوني�سيا ،بل �إن تقري ًرا
ن�شر م�ؤخ ًرا عن �إح�صاءات ر�سمية حكومية يف
تركيا ،ب�أن ال�سعوديني �أكرث اجلن�سيات �شراء
للعقارات يف تركيا خالل �شهري مايو ويونيو
املا�ضيني.
مواطن :األسعار ليست مرتفعة
يف كل األماكن
فيما ال يوافق في�صل ال�سعيد على كل ما
يقال عن ارتفاع الأ�سعار للفنادق وال�شقق يف
الأماكن ال�سياحية داخل اململكة ،ويرى �أن
بع�ضه غري �صحيح ،ويعتقد�أن الأ�سعار مازالت
طبيعية ،ومعقولة يف بع�ض الأماكن ،و�أن
ال�سائح ال�سعودي ي�صرف يف اخلارج �أكرث من
الداخل ،فكيف نقول �أن �أ�سعارنا �أعلى؟ ،ويعزو
�سبب ذلك االعتقاد بارتفاع الأ�سعار �إىل حب
املفاخرة ،والتباهي بال�سفر للخارج ،فهو ال�سر
وراء العزوف عن ال�سياحة الداخلية.

توزيــــع السياحــــة على شــــهور
السنة
ويو�ضح حمد الدعيج �أن من ين�شئ عمارة
يتكلف املال الكثري ،وال يجد �إال هذا املو�سم
الذي ال ميتد �أكرث من �شهرين �أو يزيد ،ما ميثل
له خ�سارة باقي ال�سنة ،داع ًيا �إىل التخطيط
ال�سليم للمو�سم ال�سياحي ،بحيث تعمل ال�شقق
طوال ال�سنة وال يقت�صر الأمر على �شهور
ال�صيف فقط ،ويكون ال�سعر معقولاً ومنا�س ًبا
جلميع الأطراف ،كما ميكن �أن تكون اخلرج
مدينة �سياحية ،وحائل كذلك ،فال�سياحة
�صناعة ولهذا يكون احلل يف بناء “مدن
�سياحية ”.
ً
عروضا الفتة
تركيا تقدم
�أما نايف املجلي فيدلل على ارتفاع الأ�سعار
مقارنة باخلارج ،ب�أنه يف تركيا يوجد ”كوخ
يف منتجع على قمة جبل و�سط غابات من
�أ�شجار ال�صنوبر واطاللة �ساحرة تبدو يف
الأفق على البحر الأ�سود ،و�أجواء باردة ولطيفة
ومع الإفطار وتعامل قمة يف الرقي والأخالق
العالية� ،إ�ضافة �إىل م�سبح مرفق وحديقة �ألعاب
للأطفال ،كل هذا مبا يعادل  220ريالاً لليلة
الواحدة.

مهرجانات موسمية للمناطق
فيما �أ�شار �سعد احل�سني �إىل �إمكانية
اال�ستفادة من الأ�سواق املو�سمية مثل التمور يف
الق�صيم ،الزيتون يف اجلوف ،الورد يف تبوك،
احلريد يف جيزان ،كذلك اجلنادرية ومزاين
الإبل ،يف عمل مهرجانات ،مثلما تروج �إ�سبانيا
على �سبيل املثال ملهرجان الطماطم ،ومهرجان
الثريان ،على �أن تكون مهرجاناتنا وفق تعاليم
ال�شرع احلنيف وعادات وتقاليد املجتمع
ال�سعودي.
تطوير أبها بإنشاء هيئة عليا
ويرى نا�صر احلمود �أنه يجب االهتمام وو�ضع
خطة لكامل اال�ستفادة من مدينة �أبها كمق�صد
�سياحي متميز ،حيث املاء واخل�ضرة واجلو
املعتدل ،مطال ًبا بتطوير املنتزهات مثل”ال�سودة،
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أماكــــن رخيــــصة والعيــــب فـــي
التسويق
ويلفت حممد معافى النظر �إىل �أن من
يدعي هجران املواقع ال�سياحية ال�سعودية ال
يقولاحلقيقة ،فالطائف على �سبيل املثال مليئة
بامل�صطافني� ،إال �أن هناك �ضع ًفا يف الت�سويق،
فهناك فلل وا�سرتاحات و�شقق رخي�صة ،لكن ال
يعرفها �أحد وال ي�سوق لها�أحد ،كما �أن الطبيعة

وحدها ال تكفي جلذب ال�سائح ،م�ضيف ًا �أن
الأ�سعار يف �أي مكان يف العامل تعتمد على
العر�ض والطلب.

نواقــــص املقاصــــد السيـــاحية
باململكة
ويذكر حممد العمرية املواقع التي يرى
�أنها ميكن �أن تكون مقا�صد �سياحية؛ فهناك
الطائف  -تبوك  -الباحة “قرية ذي عني” -
�أبها  -عفيف بجازان – جنران ،ولكنها حتتاج
�إىل تطوير وتنمية وخا�صة فيما يتعلق بالبنية
التحتية ،وكذلك ما يتعلق بالفنادق  -ال�شقق
املفرو�شة  -املجمعات التجارية  -املنتزهات
الرتفيهية  -املطاعم الراقية -الأ�سواق ال�شعبية
جلذب ال�سياح  -التلفريك  -الكافيهات .
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احلبلة ،امل�سقي ،القرعاء” ،لتكون �أبها بحق
عا�صمة ال�سياحة العربية ،واقرتح ت�شكيل هيئة
عليا لتطويرها ،والنهو�ض بها عامل ًيا ،بعد �أن حقق
مطار �أبها رق ًما يقارب ن�صف مليون م�سافر ،يف
يونيو ويوليو املا�ضيني ،ما يعك�س اقبالاً كب ًريا
عليها ،معفعاليات “مهرجان �أبهايجمعنا”.
خــط سكــــة حــــديد لربــــط أبها
باملنطقة الوسطى
واقرتح الدكتور �سعيد املالكي ع�ضو جمل�س
ال�شورى� ،ضرورة ربط منطقة ع�سري باملنطقة
الو�سطى ب�سكة حديد و�إن�شاء حمطات توقفيف
املدن الرئي�سية ،و�إن�شاء �إدارة �سياحية حديثة
ملتابعة الأن�شطة املتنوعة والرتويج له من خالل
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،و�إن�شاء موقع
�إلكرتوين خا�ص بال�سياحة بع�سري ،يعر�ض ما
يخ�ص الأن�شطة ال�سياحية� ،إ�ضافة �إىل تطبيق
خا�ص ب�أجهزة الهواتف الذكية ،ليكون الزائر
على علم مبا يقام من مهرجانات و�أن�شطة
م�صاحب ة.
السياحة الرياضية والراليات
ولفت ح�سن العتيبي �إىل نوع �آخر من
ال�سياحة ،وهي ال�سياحة الريا�ضية وخا�صة
“الراليات” ،والتي متتد يف بع�ض ال�سباقات
عرب القارات ،مثل رايل “باري�س  -داكار”،
وميكن اال�ستفادة من البيئة ال�صحراوية
املحلية كعامل جذب و�إثارة ،مثل فكرة رايل
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حائل ورايل تبوك ،وميكن الدعاية لها والرتويج
بني حمبي هذه الريا�ضة من ممار�سني
وم�شجعني ،عن طريق �أبطال اململكة يف هذا
املجال ومنهم يزيد الراجحي ،بطل رايل
حائل وجدة عام  ،2015على �أن ي�شملبرنامج
الرحلة ،متابعة الرايل ،وم�شاهدة �آثار اململكة
القدمية ،وتطورها عرب الع�صور ،كما ت�شمل
�أداء العمرة وزيارة املدينة ،للم�سلمني منهم.
أفكار للجذب السياحي
ويقرتح ر�شيد احلميدان زيادة احلدائق
يف �أبها ب�شكل كبري ،و�إن�شاء �صاالت تزلج
جلذب ال�سياح واملواطنني ،كذلك البد من
االهتمام بالفنادق وال�شقق لتكون منا�سبة يف
ال�سعر وجيدة يف اخلدمات ،ولي�س بال�ضرورة
�أن تكون فارهة ،و�إال �سيهرب املواطنون �إىل
الدول الأخرى ،حيث يرى كثريون �أن ال�سياحة
احرتاما من
اخلارجية �أرخ�ص و�أف�ضل و�أكرث
ً
ال�سياحةالداخلية.
أنشطة جاذبة وترفيه رائع
ويو�ضح �إبراهيم الن�شار �ضرورة توفري �أن�شطة
جميلة مفيدة مثل الطريان ال�شراعي ،الدراجات
النارية ،ت�سلق اجلبال ،الرحالت الربية التي
تثقف وتك�شف عن �آثار املنطقة ،الراليات،
رماية ،�صيد ،ركوب خيل� ،سباحة ،تخييم� ،أي
�شيء مباح وينفع وي�سلي ال�شباب امل�سلم ،كما�أن
هناك العديد منالأن�شطة الن�سائية املباحة.

حزام أخضــــر حول مكـة املكرمة
واملدينة املنورة
ويقرتح فهد املهنا �إن�شاء م�شروع �ضخم
يركز على �إيجاد حزام �أخ�ضر من الأ�شجار
والنوافري واحلدائق ،حول مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،حتول املكان ليكون جذا ًبا لل�سياح ،كما
ميكن عمل �أنهار �صناعية وغابات ومالهي،
وحتويل الرمال �إىل مكان �سياحي ،مثل التزلج
علي الرمال...الخ ،ويف اجلبال متنزهات
وعربات تلفريكومدن جبلية ومطاعم.
وبعد...
ف�إن الدولة �أنفقت ومازالت تنفق �أموالاً
�ضخمة لتهيئ للمواطنني واملقيمني مواقع
�سياحية مبختلف الأن�شطة يف ربوع اململكة،
متنف�سا لل�شباب والعوائل ،وجعلتها
لتكون
ً
متدرجة يف التكلفة وامل�ستوى ،لتنا�سب جميع
الإمكانات املالية ،و�أن�ش�أت الهيئة العامة
للرتفيه� ،إ�ضافة �إىل الهيئة العامة لل�سياحة
والرتاث الوطني قبلها ،لتنظيم الفعاليات
واملهرجانات ذات اجلودة العالية.
وبقي على املواطن �أن ي�شجع ال�سياحة يف
بالده ويدعمها ،فال مانع من �أن ي�سافر مرة
للخارج ،لكن �أن يجعل ذلك ديدنه على الدوام،
فغري �سليم ،فمن حق �أوالده ،وهم ي�ستمتعون
وي�سرتخون� ،أن يتعرفوا على �أماكن الرتاث
الوطني ،وعلى تاريخ اململكة حا�ض ًرا �أمام
�أعينهم.
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حجر األساس لصناعة سياحة سعودية حديثة

د .حممد �آل عبا�س
ع�ضو جمل�س ال�شورى

من املوقع اجلغرايف للمملكـ ــة ،والتنوع
ال�ضخم فيها� ،إ�ضافة �إىل مرتـ ــكزات
ثقافية وح�ضارية مغرو�سة يف �أعماق
التاريخ .ولعقود ونحـ ــن نت�سـ ــاءل عن
الأ�سباب الكامنة خلف عدم اال�ستفادة
من كل هـ ــذه الإمكانات ،بينما دول ال
متتلك (و�أكـ ــرر �أنهـ ــا ال متـ ــتلك) ربع
هذه املكونات وا�ستطـ ــاعت �أن تنـ ــ�شئ
جتربة �سياحية خا�صة ،ومع االعرتاف
ب�أن املكـ ــون احلـ ــ�ضاري يف املمـ ــلكة،
واملرتكـ ــزات الثقافيـ ــة ،جتـ ــعل مـ ــن
ال�صعب حدوث �أي نقلـ ــة �سياحية ما
مل تبادر الدولة ـ رعـ ــاها اهلل ـ لبناء
منظومة �سياحية خا�صة ذات ت�شريعات
وتنظيمات خا�صة .لكـ ــن اليـ ــوم ومع
الإعالن عن م�شـ ــروع البحر الأحمر،
ف�إن الطموح ي�أخذ قلوبنا �إىل امل�ستقبل
القريب ونحـ ــن ن�شاهـ ــد يف من�شور
�صندوق اال�ستثمارات العامـ ــة �أرخبيل
مده�ش من  50جزيرة من جزر البحر
الأحمر البكر من �أملج �إىل الوجه .من
ي�شاهد تلك اجلزر مـ ــن م�شـ ــهد قمر
�صناعي ينده�ش لهذه الأعجوبة من
خلق اهلل التي منحها اهلل لهذه الأر�ض
الطيبـ ــة ،فهي ت�شـ ــكل منوذجا فريدًا
من جتمع اجلزر على م�ساحة وا�سعة.
وبينما ذهبت دول العامل بعيدًا يف بناء
جزر �صناعية مثلها ،ها هي يف �أيدينا
على حقيقة �صـ ــنع اهلل لها .و�إذا كان
ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه الآن :ملاذا
مل نهتم بها من قـ ــبل؟؛ ف�إن الإجابة
ال�صحيحـ ــة لكـ ــل هـ ــذه الت�سا�ؤالت
�صدعت بها “الر�ؤيـ ــة” بح�سم اليوم،
ليكون هذا امل�شروع حجـ ــر الأ�سـ ــا�س.

2017م2017م
مايوــو /يونيو
1438يـ ـهـ -
رم�ضان
ـوليـ ـ ـ ـ ـ
1438هـ -
�شعبانـ ـ ـ/ـوال
� 183182ش ـ
العددــدد
الع ـ ـ ـ

مـع كل االحتـ ــرام لكـ ــل التجـ ــارب
ال�سابقـ ــة يف اململكـ ــة ،وكـ ــل اجلـ ــهود
الهائلـ ــة التي بـ ــذلت �ساب ًقا �سوا ًء من
التجارب الفرديـ ــة �أو حتى تـ ــلك التي
قادتها الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف اململكـ ــة ،لكن ميكـ ــن و�صف تلك
اجلهود ،بل املرحلة كلها مبرحلة العمل
من �أجل تر�سيخ ثقافـ ــة �سياحية يف
اململكة ،وللحقيقة فقد مت النجاح �إىل
�أبعد حد �إيجاد وبنـ ــاء ثقة بالإمكانات
املحلية من �أجـ ــل مرحلـ ــة بناء �صروح
�سياحية حقيقية .ومع ذلك فقد بقيت
املرحلـ ــة ال�سابقـ ــة تـ ــرواح مكانها يف
جمرد بنـ ــاء ثقافـ ــة ال�سياحة ولل�سائح
املحلي ،وكان الهـ ــدف ومل يزل كذلك
هو �إقناع ال�سياحة املحليـ ــة بالإمكانات
املحلية� ،أملاً يف الإبقـ ــاء على املحتوى
املحلي ن�شطا ،ومع حماولة يائ�سة جدًا
ملناف�سة املحطات ال�سياحية اخلارجية
على خطط ال�سائح ال�سعودي .ومل يكن
�أكرثنا تفـ ــا�ؤ ًال يحلـ ــم بجـ ــر�أة حقيقية
على ر�سم �صناعـ ــة متكاملة ت�ستهدف
ال�سائح الأجنبي �أو ًال وفـ ــع ًال ،ومناف�سة
العامل يف هـ ــذه ال�صناعـ ــة املتناميـ ــة.
وهذا الو�ضـ ــع احلـ ــرج كـ ــان لـ ــه عدة
�أ�سباب؛ �أولها و�أهـ ــمها غـ ــياب الر�ؤيــة
االقت�صادية احلكومية الوا�ضحة التي
ت�ضع ال�سياحة يف مقـ ــام النفط ،وهذا
يعني تقدمي ت�سهيـ ــالت جبارة ومنح
ت�سهيالت خالقـ ــة ،و�أيـ ــ�ضا ت�سـ ــهي ًال
يف الإجراءات وتغي ـ ـ ًريا يف الأنظمة
وتهيئة بيئة غري مت�صادمة مع الثقافة
ال�سائـ ــدة ،ومـ ــع ذلك تعـ ــرتف بحق
االختـ ــالف الثقـ ــايف لل�سائـ ــح .وهذا
حتد هائل مل يكن �أحد يجر�ؤ عليه �أو
بالبوح عنـ ــه حتى �أتت “ر�ؤيـ ــة اململكة
 ”2030بحزم امللك وعزم ويل عهده.
اليوم ،وبكل ثقة �أعتـ ــقد �أن م�شروع
البحـ ــر الأحـ ــمر الـ ــذي �أعلـ ــن عنـ ــه
نائب خادم احلرمني ال�شريفني وويل
العهد الأمري حمـ ــمد بن �سلمان ،يعد
حجـ ــر الأ�سـ ــا�س ل�صناعـ ــة ال�سياحة
يف اململكة ،و�سيكـ ــون لهـ ــذا امل�شروع
�أثر �ضخم وحتول عميق وا�سرتاتيجي
يف فكـ ــر ال�سياحـ ــة كمـ ــ�صدر �أ�سـ ــا�س
للدخـ ــل يف اململكـ ــة ،و�صنـ ــاعة توليد
الوظائـ ــف .فمنـ ــذ انطلقـ ــت “ر�ؤيـ ــة
اململكـ ــة  ،”2030وهي تتحـ ــدث عـ ــن
نقلـ ــة نوعيـ ــة يف اال�ستفـ ــادة الق�صوى

ماذا تعني ال�سياحـ ــة اليوم يف العامل؟
تعني التنـ ــوع بني اال�سرتخاء والت�سوق،
وبني متعة اال�ستك�شاف وفر�ص املعرفة
اجلديدة ..تعـ ــني الريا�ضة والثقافة،
والتجـ ــارب الفريدة .وكل هذا بتنوعه
�سيتم توفـ ــريه ب�شكـ ــل طبيـ ــعي “غري
م�صطنع”يف هـ ــذا ال�صرح ال�سـ ــياحي
العمالق مبجموعته الفـ ــريدة الوا�سعة
من التجـ ــارب التي تغـ ــطي على �سبيل
املثال :ال�شمـ ــ�س والرمـ ــال البيـ ــ�ضاء
واملـ ــاء :مـ ــن جـ ــزر و�سواحـ ــل وبحر
و�ضيافـ ــة .املغامـ ــرات والريـ ــا�ضـ ــة:
كم�شروع الريا�ضـ ــات املتنـ ــوعة مائية
وغريهـ ــا ،كالغو�ص ،وت�سلق ال�صخور،
واملنطاد ،وريا�ضات اجلولف والتن�س
وكرة القـ ــدم .برامج ال�سياحة البيئية
كمراقبة حيـ ــاة ال�سالحف ال�صقرية،
�أو حتى النـ ــوم يف الهـ ــواء الطـ ـ ـ ــلق،
وزيارة الرباكني اخلاملة.
الثقافـ ــة والتـ ــراث ،كا�ستـ ــك�شاف
موقع العال ومدائن �صالح التاريخية،
و�إعـ ـ ـ ــادة اكت�شـ ــاف جتـ ــارة البخـ ــور
وطرق القوافـ ــل التاريخيـ ــة ،وتـ ــذوق
امل�أكوالت التقليدية وجتربة املنتجات
املحليـ ــة ،وزيـ ــارة متحـ ــف التـ ــراث،
كل هذا يف بيئـ ــة خـ ــ�ضراء من �أبرز
و�أف�ضل ع�شـ ــرة مـ ــواقع خـ ــ�ضراء يف
العامل توفـ ــر ال�صحـ ــة واال�ستـ ــجمام
واال�سرتخاء والتخلـ ــ�ص من ال�سموم.
م�شروعا
امل�شروع بكل ا�ستحقـ ــاق يعـ ــد
ً
ا�ستثنائ ًيا مل يكن �أف�ضلنا تنب�ؤًا يتوقعه،
و�سي�ضع اململكة على خريطة ال�سياحة
العاملية ،حيث �سي�ستـ ــقطب ال�س ــياحية
العاملية ولي�س املحلية فقط ،وكما جاء
يف ن�شرة �صندوق اال�ستثمـ ــارات العامة
عن �أن امل�شـ ــروع يجـ ــذب ا�ستـ ــثمارات
�ضخمة و�سي�سهم يف الإنتـ ــاج املحلي
بقيمـ ــة  15مليـ ــار ريال ،وهذا معدل
مرتفع ن�سب ًيا� ،سيكـ ــون رافـ ــدًا مـ ــن
روافد التوظيـ ــف مع تـ ــوليد � 35ألـ ــف
فر�صة عمل .وهذه لي�ست جمرد �أرقام
للت�سويـ ــق ،بل هي م ـ ـ�ؤ�شرات تعك�سها
حقائق امل�شروع الذي �سي�شمل تطوير
مطار خـ ــا�ص ،وميناء بحيـ ــث متـ ــنح
الت ـ ـ�أ�شيـ ــرات للدخـ ــول مبـ ــا�شـ ــرة،
وفنادق ومنتجعـ ــات فخـ ــمة� ،إ�ضافة
�إىل بنى حتتية ت�شغيلية �ضرورية مثل
النقل و�صناعـ ــة و�صيانـ ــة كالقوارب،
والطائرات املائية ،وغريها.
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اجلرائم اجلنائية املتعلقة بالشركات املدرجة يف سوق
األسهم السعودية على جدول أعمال اجمللس قريبًا
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�أحـــــالت الهيئـــة العامة ملجل�س ال�شورى
على جـــدول �أعمـــال املجل�س عدة تقارير
�سنوية لعدد من اجلهـــات احلكومية وعدد
مـــن املقتـــرحات قـــدمـها �أعـــ�ضاء املجـــل�س
ا�ستناد ًا للمادة  23من نظام جمل�س ال�شورى،
كمت �أحالت م�شروعـــات اتفـــاق ومذكرات
للتفاهــم بيـــن اململكـــة وعـــدد مـــن الـــدول
ال�شقيقة وال�صديقة يف جماالت خمتلفة.
جاء ذلك خالل االجتماع ال�سابع للهيئة
العامة من �أعمـــال ال�سنـــة الأوىل للـــدورة
ال�سابعــة ملجـــل�س ال�شـــورى الـــذي عقـــدته
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفـــري وبحـــ�ضور معايل
م�ساعـــد رئيـــ�س املجـــل�س الـــدكتـــور يحيى
بـــن عبداهلل ال�صمـــعان ور�ؤ�ســـاء اللجــــــان
املتخ�ص�صة باملجل�س.

وقد قررت الهيئـ ــة العام ــة خـالل االجتماع
�إحال ـ ــة تقري ـ ــر جلنـ ـ ــة ال�ش ـ�ؤون الإ�س ـ ــالمية
والق�ضائية ب�شـ ـ�أن التقري ـ ــر ال�سن ـ ــوي ل ـ ــوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمي ـ ــة والدعوة والإر�شاد للعام
املايل 1438/1437هـ وتقرير جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ب�شـ ـ ـ�أن التقرير

ال�سنوي للهيئ ـ ــة العام ـ ــة للري ـ ــا�ضة للع ـ ــام
املايل 1438/1437هـ ،وتق ـ ــرير جل ـ ــنة احلج
والإ�سكان واخلدمات ب�ش�أن التق ـ ــرير ال�س ـ ــنوي
للهيئة ال�سعودية للمدن ال�صن ـ ــاعية وم ـ ــناطق
التقنية للعام امل ـ ــايل 1437/1436هـ ،وت ـ ــقرير
اللجنة املالية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لل�صندوق
ال�سعودي للتنمية للع ــام املايل 1437/1436هـ،
وتقرير جلنة التعل ـ ــيم والبحث العلمي ب�ش�أن
التق ــري ـ ــر ال�سن ـ ــوي ل ـ ــوزارة التع ـ ــليم للع ـ ــام
املايل 1438/1437هـ ،وتقرير جلنة االقت�صاد
والطاقة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة
واال�ستثمار للعام املايل 1438/1437هـ ،وتقرير
جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لوزارة الثقافة والإعالم للعام
املايل 1437/1436هـ ،وتقرير اللجنة ال�صحية
ب�ش�أن التقرير ال�سن ـ ــوي لهيئ ـ ــة الهالل الأحمر
ال�سعودي للعام املايل 1438/1437هـ.
كما �أحالت الهيئ ـ ــة العام ـ ــة ملجل�س ال�شورى
مقرتحات لعدد من الأع�ضاء ا�ستن ـ ــاد ًا للمادة
 23من نظام جمل�س ال�شورى وهي تقرير جلنة
حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية ب�ش�أن مقرتح
م�شروع نظام حماية املبلغني عن الف�ساد املايل

والإداري املق ـ ــدم م ـ ــن ع ـ ــ�ضو املجل�س الدكتور
مع ـ ــدي �آل مذهب ،وتقرير اللجنة ذاتها ب�ش�أن
مقرتح م�شروع نظام ح ـ ــماية ال�ش ـ ــهود املبلغني
واخلرباء املقدم من ع�ض ـ ــو املج ـ ــل�س الدكتور
�أحمد الغديان ،وتقرير جلن ـ ــة احلج والإ�سكان
واخلدمات ب�ش�أن مقرتح م�ش ـ ــروع نظام الهيئة
العامة للعقار املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور
م�شعل ال�سل ـ ــمي وع�ض ـ ــوي امل ـ ــجل�س ال�سابقني
املهن ـ ــد�س حم ـ ــمد الق ـ ــويح ـ ــ�ص وال ـ ــدكتور
مفلح الر�شيدي.
ووافق ـ ــت الهيئ ـ ــة العامة على �إحالة تقرير
اللجنة املالية ب�ش�أن درا�س ـ ــة مو�ض ـ ــوع اجلرائم
اجلنائية املتعلقة بال�شرك ـ ــات املدرجة يف �سوق
الأ�سه ـ ــم ال�سعودي ـ ــة التي ت ـ ــ�شرف عليها هيئة
ال�سوق املالية جلرائم التزوير يف امل�ستندات �أو
تزييفها �أو تقدمي بيانات مالية كاذبة �أو م�ضللة
وو�ضع الآليات الالزمة ملعاجلة املو�ضوع مبا يف
ذلك حتديد دور كل جهة يف هذا ال�ش�أن.
كما وافقت على �إح ـ ــالة عدة تق ـ ــارير من
جلان املجل�س املتخ�ص�صة ت�ضمنت م�شروعات
مذكرات تفاهم مع عدد من ال ـ ــدول ال�شق ـ ــيقة
وال�صديقة يف عدة جماالت.

حصاد الشهر

نائب رئيس جملس الشورى يستقبل
سفري املكسيك لدى اململكة
الفــــريدو مريانــــدا ،وجــــرى خــالل اللقاء
ا�ستعــــرا�ض �أوجه العــــالقات الثنـائية بني
اململكة العربيــــة ال�سعوديــــة وجمــــهورية
املك�سيك وال �سيما عالقات التعاون الربملاين
بني البلدين ال�صديقني.

ا�ستقـبل معــــايل نائــــب رئيــــ�س جمل�س
ال�شورى الدكــــتور حمــــمد بن �أمني اجلفري

يف مكتبــــه مبــــقر املجــلــــ�س يف الريـــــا�ض
�سفري جمهوريــــة املك�سيك لــــدى املمــــلكــــة

كما مت التطـ ــرق �إىل التن�س ـ ــيق الربملـ ــاين
فيـ ــما يتعـ ــلق باالجتماعـ ــات املقبـ ــلة للجمعية
العامـ ــة لالحتـ ــاد الربملاين الدويل مبا يعـ ــزز
دور االحتـ ــاد الربملـ ــاين يف م ـ ـ�ؤازرة �أهـ ــداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
وجرى بحث �سـ ــبل تعزيز العمل بني جمل�س
ال�شورى والربملان املك�سيكي وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة الربملانية يف البلـ ــدين مبا ي�سهم يف
فتح �أفاق �أو�سع للتعاون يف خمتـ ــلف املجـ ــاالت
لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.

جلنة صداقة تبحث مع سفري الهند
سبل تعزيز العالقات الربملانية
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عقــــــدت جلنــــة ال�صداقــــة الربملــانية
ال�سعودية الهندية يف جملــــ�س ال�شــــورى
برئا�سة ع�ضــــو املجلــــ�س رئيــــ�س اللجــــنة
الدكتور عــــبداهلل بن حــــمود احلــــربي يف
مقر املجل�س بالريــــا�ض اجــــتماع ًا مع �سفري
جمهورية الهند لدى اململكــة �أحمد جاويد.

وج ــرى خ ـ ــالل االج ـ ــتماع بح ـ ــث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة
العربية ال�سعودية وجمهورية الهند ،وا�ستعرا�ض
لعالقات التع ـ ــاون التي ترب ـ ــط بني الب ـ ــلدين
يف �شتى املج ـ ــاالت ك ـ ــما مت خ ـ ــالل االجتماع
بحث �سبل تعزيز العمل والتع ـ ــاون الثنائي على

�صعيد العالق ـ ــات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان الهندي ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية يف املجل�سني وتبادل الزيارات بينهما
مبا ي�سه ـ ــم يف دع ـ ــم �أوج ـ ــه التع ـ ــاون والعمل
يف �شتى املج ـ ــاالت ملا ف ـ ــيه خدم ـ ــة م�ص ـ ــالح
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
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حصاد الشهر

أ .العيسى يجتمع بسفري الصني

عقد ع�ضو جملـ�س ال�شـــورى رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانيـــة ال�سعـــودية ال�صيـــنية
الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�سى
اجتماعــــ ًا مع �سفــــري ال�صـــني ال�شعبية لدى
اململكة ال�سيد يل هوا �شني.
ويف م�ستـــهل االجتـــمـــاع رحـــب رئيـــ�س
اللجنة ب�ســـفري ال�صـــني لدى اململكة م�شيد ًا
بالعالقات الثنائية بيـــن اململكة وجمهورية
ال�صيـــن يف �شـــتى املجـــاالت االقـــت�صاديـــة
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والثقافية والتعليمية والربملانية.

ومت خـ ـ ـ ــالل االجتماع ا�ستعـ ــرا�ض عالقات
التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
ال�صي ـ ــن ال�شعبي ـ ــة يف �شتى املج ـ ــاالت و�س ـ ــبل
تعزيزها.
كما ج ـ ــرى خ ـ ــالل االجتماع بحث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك وا�ستعرا�ض
عالق ـ ــات الت ـ ــعاون التي ت ـ ــربط بني الب ـ ــلدين
يف �شتى املجاالت.

كم ـ ــا ت ـ ــم خ ـ ــالل االجت ـ ــماع بحـث �سبل
تعزيز العمل والتع ـ ــاون الثن ـ ــائي ع ـ ــلى �صعيد
العالق ـ ــات الربملاني ـ ــة بي ـ ــن جم ـ ــل�س ال�شـ ــورى
والربملان ال�صيني.
و�أكد اجلانب ـ ــان �أهم ـ ــية تفعيل دور جلنتي
ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى والربملان ال�صيني
مل ـ ــا لهم ـ ــا من دور يف ا�ستك ـ ــ�شاف �أفاق �أو�سع
لعالقات التع ـ ــاون مبا يخ ـ ــدم م�صالح البلدين
و�شعبيهما ال�صديقني.

د .باجودة يشارك يف مؤمتر
عاملي لهندسة التحكم

د .الشهراين يشارك يف
مهمة علمية يف الربازيل

�شارك ع�ضو جمــل�س ال�شـــورى الدكـــتور عبدالرحمن بن ح�سن
باجودة يف امل�ؤمتر العاملي لالحتاد العاملي لهند�سة التحكم يف دورته
الع�شرين التي عقدت يف مدينة تولوز بجمهورية فرن�سا خالل املدة
من � 20-15شوال 1438هـ املوافق 14-9يوليو 20017م.

�شارك ع�ضو جملـــ�س ال�شورى الدكـــتور علي بن حممد ال�شهراين
يف مهمة علمية نفذتها كليـــة ال�شريعة و�أ�صول الدين بجامعة امللك
خالد يف جمهوريـــة الربازيــل حالل املدة من � 26-20شوال 1438هـ
املوافق  20-16يوليو 2017م.

حصاد الشهر

الشورى يشارك الشعب البوسني إحياءه الذكرى
السنوية ملذبحة سربرينتشا
�شارك جملــ�س ال�شورى ال�شعب البو�سني
�إحيــــــاءه الـــذكـــرى ال�سنـــويـــة ملذبحــــــة
�سربرينت�شا التي ارتكبتها القوات ال�صربية
عام 1995م ,وذهب �ضحيتهـــا نحـــو � 8آالف
من �أبناء امل�سلمني البو�سنيني ونزوح ع�شرات
الآالف مــــن املدنيـــني ,وعـــدت حيــــــنها من
�أفظع املجازر اجلماعية التي �شهدتها القارة
الأوروبية منذ احلرب العاملية الثانية.

و�ضم وفد جمل�س ال�شورى يف احلفل الذي
�أقيم يف العا�صمـ ــة �سـ ــراييفو عـ ــ�ضو املجل�س
رئي�س جلـ ــنة ال�صداقـ ــة الربملانيـ ـ ــة ال�سعودية
البو�سنية ورئيـ ــ�س الوفـ ــد الدكـ ــتور عبداهلل بن
حمود احلربي وع�ضو املجل�س الدكتور �سلطان
بن �سعد �آل فارح.
و�أكد الدكتور عبداهلل احلربي يف كلمة خالل
احلفل �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  -كانت والتزال �سند ًا
وعون ًا للدول الإ�سالمية ،و�أن املمـ ــلكة م�ستمرة
يف تنمية عالقات �صادقـ ــة ووديـ ــة مع البو�سنة
والهر�سك ،واحرتام �سيادتها ووحدة �أرا�ضيها،

م�شـ ــيد ًا بالتنـ ــوع القـ ــومي والتعاي�ش ال�سلمي
امل�شت ــرك بي ــن �أب ــناء �شعــبها بجميع انتمائهم.
وقال احلربي� :إننا نتطلع �إىل انت�شار الو�سطية
الإ�سالميـ ــة وحماربـ ــة الإرهـ ــاب والت ـ ـطـ ــرف
ب�أ�شكاله كافة ،وامتــداد الأمن واال�ستقرار لكل
�شعوب العامل ،والتعـ ــاي�ش جنـ ــب ًا �إىل جنب مع
جميع الأديان والثقافـ ــات واحل�ضارات ،واىل
الق�ضاء على الفـ ــقر واجلهل اللذان يعدان من
الأ�سباب الرئيـ ــ�سة يف معـ ــظم م�شاكل العامل
املعا�صر ،كما نتطلع �إىل �إبراز �سماحة الإ�سالم
من منطلق الآية الكريـ ــمة ( ،وكذلك جعلناكم
�أمة و�سطا ).
من جهة �أخرى التقى وفد جمل�س ال�شورى
مبعايل رئي�س جمل�س النواب يف برملان البو�سنة
والهر�سـ ــك �شفيـ ــق جعفـ ــريوفيت�ش ،والنـ ــائب
الأول لرئيـ ــ�س جمـ ــل�س ال�شعـ ــوب عـ ــ�ضو جلنة
ال�صداقة الربملانية البو�سنية ال�سعودية �صافت
�صوفتيت�ش.
و�أكـ ـ ـ ــد رئيـ ــ�س الوفـ ــد الدكـ ــتور عـ ــبد اهلل
احلربي �أن اململكـ ــة ملتزمة بال�سيا�سة احلكيمة
التي متيزت قيادتها بنظرة ثاقبة تتطلع نحو
امل�ستقبل الآمن واملزدهـ ــر لأبنـ ــائها وال�شعوب

ال�شقيقة وال�صديقة،م�شري ًا �إىل الدبلوما�سية
املحنكة للمملكة مع الردع احلا�سم لكل �أ�ساليب
الإرهاب و�أ�شكاله وهي يف هـ ـ ـ ــذا ال�صدد دعت
�إىل ت�شكيل التحالف الإ�سالمي الع�سكري �ضد
الإرهاب وتخو�ض ردع ًا للإرهاب والتطرف من
خالل عا�صفة احلزم.
وف ـ ــي جمـال مكافح ـ ــة الإره ـ ــاب وفك ـ ــره
املتطرف �أ�شار �إىل دعـ ــم اململكــة لبناء مركز
الأمم املتحدة يف فييـ ــنا ملحاربـ ــة الإرهـ ـ ـ ــاب
و�أوجه حماربة الأفـ ــكار املتطرف ـ ــة التي عملت
اململكة على دعمها من خـ ــالل الأمم املتحدة
والدعوة للحوار بني احل�ضارات و�أتباع الأديان
وغريه من املنا�شـ ــط التي كـ ــانت املمـ ــلكة وال
تزال رائدة يف ال�سري بهـ ــا متطل ــعة �إىل عامل
�آمن وم�ستقر خ ـ ــال مـ ـ ـ ــن ال ـ ــفنت والإره ـ ــاب.
كما مت بحث �سـ ــبل تعزي ـ ـ ــز الع ـ ــالقات الثنائية
بني البلدين وال�سيما العالق ـ ــات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان البو�سني.
ح ـ ــ�ضر احل ـ ــفل واللق ـ ــاءين �سف ـ ــري خادم
احلرمني ال�شريف ـ ــني لدى البو�س ـ ــنة والهر�سك
هاين بن عبد اهلل م�ؤمنه.
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بـــرملــانــيـــــات

الربملان العربي يتضامن مع الكويت ويدعم إجراءاتها
للحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها
�أكــــد البــرملــان العــــربي ت�ضامنــــه مــــع
دولة الكويــــت ،ودعمــــه للإجراءات التي
تتخذها للحفاظ على �أمــــنها وا�ستـــقرارها
و�سالمة �أرا�ضيــــها ،بعد قــــرارها تخـــفي�ض
عدد الدبلوما�سيني العاملــــني يف ال�سفــــارة
الإيرانية يف الكويت و�إغالق املكاتب الفنية
التابعة لل�سفارة وجتمــــيد �أي ن�شــــاطات يف
�إطار اللجان امل�شرتكة بني الكويت و�إيران.

و�شدد رئي�س الربملان الدكتور م�شعل ال�سلمي
يف بيان له على �أن ثبوت دعم �إيران وم�ساعدتها
لأفراد خلية (العبديل) الإرهابية املتهمة يف
ارتكاب �أفعال من �ش�أنها امل�سا�س بوحدة و�سالمة
و�أم ــن وا�ست ــقرار دولـ ــة الك ــويت ،ي�ؤكد للعامل
�أن النظـ ــام الإي ــراين �أ�صب ــح الداعم الرئي�سي
للجماعات والتنظيمات الإرهـ ــابية التي تهدف
�إىل زعزعة �أمن وا�ستقرار دولة الكويت والدول
العربية .ودعا الدكتور ال�سلمي املجتمع الدويل،
خا�ص ًة الأمم املتحـ ــدة والوك ــاالت واملن ــظمات

التابعة لها والدول الفاعلة يف النظام الدويل،
�إىل �إدانة تدخالت النظام الإيراين يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول العربية والتي تتمثل يف مواقفه
و�سيا�ساته العدوانية والطائفي ــة جتـ ــاه ال ــدول
العربية ،ودعم امليلي�شيات واجلماعات امل�سلحة
لإ�ضعاف �سلطة الدول العربيــة ون�ش ــر الفو�ضى
ومتزيق وح ــدة املجتمع ــات العربي ــة ،م�ؤكد ًا �أن

هذه التدخالت وال�سيا�سات تتنافى مع عالقات
ح�سن اجلوار واحرتام �سيادة وا�ستقالل الدول،
والقيم الأخالقية والإن�سانيـ ــة ،وتتعـ ـ ــار�ض مع
كافة املواثيق الدولية والد�ساتري الوطنية .وثمن
الدكتور ال�سلمي توح ــد ال�ش ــعب الكـ ــويتي خلف
القيادة احلكيمة لل�شيخ �ص ــباح الأحــمد اجلابر
ال�صباح �أمري البالد.

الربملان العربي يطالب مبراجعة االتفاقية
العربية ملكافحة اإلرهاب
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طـــــالب الربملــــــان العـــربي ب�ضـــرورة
مراجعــــــة االتفاقيـــة العربيـــة ملكافـــحة
الإرهـــاب من خـــالل جمل�سي وزراء العـــدل
والداخليـة العرب مبا يتنا�سب مع التطورات
عـــلى ال�ساحـــة العربيـــة ،ودعــــــا الربملـان
العربي ،يف بيان �أ�صـــدره حـــول م�ستجدات
الأمن القومي العربي� ،إىل �ضـــرورة تعزيز
التعاون يف مكافحة الإرهــاب من خالل تلك
االتفاقية وتعزيز �آليات التعـــاون الـــدويل
والعربي يف هذا ال�ش�أن.

و�أو�ضح البيان �أن االتفاقية العربية ملكافحة
الإرهــاب توف ـ ــر الأ�س ـ ــا�س القان ـ ــوين لتع ـ ــاون
عربي فع ـ ــال ملكافحة الإره ــاب على خمتلف
ال�صعد ،ك ـ ــما تق ـ ــدم �أحكــام ًا متف ـ ــق ًا عل ـ ــيها
يف �ش�أن اجلرمي ـ ــة الإرهابي ـ ــة و�أ�س�س ًا للتعاون

العربي ملكافحة التطرف والإرهاب يف املجالني
الأمني والق�ضائي ،ونبه الربملان العربي �إىل �أن
الإرهاب �أ�صبح �شام ًال ويهدد الفكرة والعقيدة
واالقت�صاد واحلياة االجتماعية لل�شعوب ،لذلك
ف�إن حماربته يجب �أن تكون �شاملة ،وال تقت�صر
فقط اجلوانب الع�سكرية والأمنية بل يجب �أن
متتد لت�شمل جتدي ـ ــد اخلطاب الديني وتطوير
التعليم والثقافة ون�شر الفكر الو�سطي واملعتدل
وتطوير و�سائل الإع ـ ــالم والتوا�صل االجتماعي
وتنظي ـ ــم دور الأ�س ـ ــرة وامل ـ ــدر�سة واجل ـ ــامعة
والأندية ومراكز ال�شباب وغريها من الو�سائل
والأ�سباب التي تدع ـ ــو �إىل التفكري يف تعديل
االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب.
ولفت الربملان العربي �إىل �أن العامل يعي�ش
اليوم ومنذ �سنوات لي�ست بالقليلة موجة طاحنة
من الإرهاب مل ي�شه ـ ــدها على مـر الع ـ ــ�صور،

منوه ـ ـ ًا ب ـ ـ�أن الأمـ ــة العربية كان لها الن�صيب
الأوفر من ظهور وانت�شـ ــار املنظ ــمات والكيانات
الإرهابية ،وكذلك احلجم الأكرب من اخل�سائر
الب�شرية واملادية واالجتماعية وا�ستغالل ال�ستار
الديني والعرقي واملذهـ ــبي الرتـ ــكاب فظائع
و�أهوال يف حق الإن�سانية جمعاء .و�أ�شار الربملان
العربي �إىل �أن الإرهاب طال دول العامل قاطبة
فلم تعد هناك دولة مبن�أى عنه مبا خلق ظواهر
�سلبية خطـ ــرية لعـ ــل �أبـ ــرزها الإ�سـ ــالموفوبيا
�أو العداء للإ�سـ ــالم وامل�سلـ ــمني ،ونوه الربملان
العربي يف بيانه مبا مت الت�أكيد عليه ب ــكل جر�أة
وو�ضوح يف القمة العربية اال�سالمية الأمريكية
التي عقدت بالريا�ض ب ـ ـ�أن الإرهابي لي�س فقط
من يحمل ال�سـ ــالح و�إنـ ــما من ميـ ــول ويدرب
وي�سلح وي�أوي بل ويعالج امل�صابني منهم ويقدم
كل امل�ساندة ال�سيا�سية والإعالمية لهم.

بـــرملــانــيـــــات

انتخاب مرشح احلزب احلاكم يف الباكستان شاهد
عباسي رئيسًا للوزراء خلف َا لنواز شريف
انتخـــبت اجلمعـــية الوطنــية ـ املجل�س
الأدنى يف الربملان الباك�ستاين مر�شح حزب
الرابطة الإ�سالمية احلاكــم �شــاهد خاقان
عبا�سي رئي�س ًا للوزراء خلـــف ًا لنــــواز �شريف
الـــذي �أقالتــــه املحكـــمة الد�ستورية العليا
م�ؤخر ًا من من�صبه على خلفية تهم الف�ساد.

وح�صل عبا�سي خالل االقرتاع الذي جرى
بني نـ ــواب اجلمعي ـ ــة الوطنية البالـ ــغ عددهم
( )342نائب ًا على (� )221صــوت ًا ،ليحقق بذلك

ت�أييد الغالبية العظمى ،فيما وح�صل مناف�سوه
مـ ـ ـ ــر�شـ ـ ــح ح ــزب ال�ش ــعب املعـ ــار�ض نـ ــويـ ــد
قم ــر على (� )47صوت ًا ،وح ــ�صل مر�شح حزب
حركة الإن�صاف املعـ ــار�ض على (� )33صـ ــوت ًا،
بيـ ــنما ح�صل مر�شح حزب اجلماعة الإ�سالمية
على (� )4أ�صوات فقط .و�شغل عبا�سي من�صب
وزير البرتول يف حك ــومة رئي�س الوزراء املعزول
نواز �شـ ــريف ،ويعـ ــد من القيادات املقربة �إىل
نواز �شريف.

حلقة نقاش خاصة باليمن يف الربملان الربيطاين

نظمت املجموعـــة الربملـــانية املختـــ�صة
ب�ش�ؤون اليمن يف البـــرملان الربيطــــاين يف
لندن حلقــة نقا�ش خا�صة باليمن مب�شاركة
ال�سفري اليمني لـــدى اململــكة املتحدة يا�سني
�سعيد نعمان وعـــدد مـــن املختـــ�صني بال�ش�أن
اليمني وممثلـــني عـــن املنظـــمات الإن�سانية
العاملة يف اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية �أن النقا�ش
متحور حول الو�ضع يف اليمن والعوامل الإقليمية
امل�ستجدة وامل�ؤثرة يف جمرى الأحداث والو�ضع
الإن�س ــاين والعمليـ ــة ال�سيا�سي ــة وال�صـ ــعوبات
املتعلقة بوقف �إطالق النار ودور الأمم املتحدة
واخلط ــوات الالحق ــة املطلوب ــة م ــن املجـ ــتمع
الدويل ملواجهة الق�ضايا الأمنية واالقت�صادية.

وح ــذر ال�س ــفري اليمــني يف كلمة له من �أن
�إهمال جذر امل�شك ــلة املتمثل يف االنقالب على
ال�شرعية والتوافـ ــق ال�س ــيا�سي وم�صادرة الدولة
بامللي�شيات وقوة ال�سالح ،وجتاوزها �إىل احلديث
عن النتائج  ،ال يرتك جما ًال ملعاجلات جادة لهذا
الو�ضع الكارثي  ،وهو م ـ ــا يوجب احرتام الأ�س�س
واملرجعيات ممثلة باملبادرة اخلليجية و�آليتها
التنفيذية وخمرجات احلـوار الوطني والقرارات
الدولية وعــلى الأخ�ص الق ـ ــرار  2216والقواعد
التي �أقرها املجتمع الدويل لت�سهيل العودة �إىل
العملية ال�سيا�سي ــة مبا يف ذلك االن ــطالق من
جذر امل�شكلة لبناء مقاربة بناءة ومدخل �صحيح
وعادل للحل الذي ي�ؤ�س�س ل�سالم دائم وا�ستقرار
للبلد على املدى البعيد.

�صادق الربملان الفرن�سي على متديد �ساد�س حلالة الطوارئ يف البالد حتى
الأول من �شهر نوفمرب 2017م.
و�ص ّوت  137نائ ًبا يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية ل�صالح التمديد اجلديد،
يف حني �ص ّوت  13نائـــ ًبا �ضـــده ،بعدما تبنى جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي التمديد
حلالة الطوارئ.
يذكر �أن حالة الطوارئ �سارية يف فرن�سا منذ اعتداءات  13نوفمرب .2015
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الربملان األوروبي يدعو دول االحتاد ملساعدة إيطاليا
يف إنقاذ املهاجرين من الغرق
دعـــا نـــــواب البـــرملـان الأوروبــــــي دول
االحتاد لتقدمي م�ساعـــدة لإيطاليا و�إبداء
تن�سيـــق �أفـــ�ضـــل لتجـــنب ا�ســـتمرار غـــرق
املهـاجريـــن وهـــم يحـــاولون الو�صـــول �إىل
�إيطاليا و�سط البحر املتو�سط.

وعقدت جلنة احلريات املدنية جل�سة ا�ستماع
حول عمل ــيات البحــث والإنقاذ والعالقات بني
خمتلف اجلهــات الفاعلة مبا يف ذلك العمليات
الع�سكرية لالحتـ ــاد الأوروبــي ون�شــاط موظفي
وكالة فرونتك�س واملنظمات غري احلكومية.
و�شدد النواب على �ض ــرورة مكافحة مهربى
الب�شر والتع ــاون مع ال�سلط ــات الليب ــية ،ور�أى
معظ ــم �أع�ض ــاء الربمل ــان الأوروب ــي �أن ه ــناك
حاج ــة �إىل حلول طويلة االمد ،من خالل نظام
جلوء يعمل ب�شكل جيد ،يقوم على تقا�سم عادل

للأع ــباء م ــن ق ــبل جم ــيع الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي ،جن ــب ًا �إىل ج ــنب مع الطرق
القانونية للهجرة �إىل االحت ــاد �إىل جانب و�ضع
ا�سرتاتيجية ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للهجرة
يف بلدان املن�ش�أ.

وتع ــد �إيط ــاليا نقـ ـط ــة الو�ص ــول الرئي ــ�سية
لالحتاد الأوروبي للمهاجرين وملتم�سي اللجوء
منذ اغالق طريق البلقان واالتفاق بني االحتاد
الأوروبي وتركيا.

قانون روسي يحظر التكنولوجيا التي تتيح زيارة
مواقع اإلنرتنت احملجوبة يف البالد
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قــال مــــوقــــع احلكــــومــــة الــــرو�سيــــة
علــــى الإنــــرتنــــت� :إن الرئيــــ�س الرو�ســــي
فالدميــــري بوتني �صدق على قــــانون يحظر
التكنولوجــــيا التي تتيــــح زيــــارة مــــواقع
الإنرتنت املحجوبة يف البالد.

و�أق ـ ــر جملـ ــ�س الـ ــدومـ ــا الرو�سي القـ ــانون
بالفعل ،ويحظر ا�ستخدام ال�شبكات االفرتا�ضية
اخلا�صة و�أ�شكـ ــال التكنـ ــولوجيا الأخـ ــرى التي
تتيح للم�ستخدمني ت�صفح الإنرتنت دون ظهور
هوياتهم .ويبـ ــد�أ �سريـ ــان القانون يف الأول من
نوفمرب/ت�شرين الثاين.

ونقلـ ــت وكالـ ــة الإعالم الرو�سية عن ليونيد
ليفني ،رئي�س جلنة �سيا�سات املعلومات مبجل�س
الدوما ،قوله �إن الق ــانون ال يهدف لفر�ض قيود
على املواطنني امللتزمني بالقانون ،و�إمنا ي�سعى
ملنع الو�صول �إىل «املحتوى غري امل�شروع».

بـــرملــانــيـــــات
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شوريـــــــــات

منوذجا
أهمية “ احلوار “ الربملاين  :جملس الشورى السعودي
ً
ن�ستطـ ـ ـي ـ ــع القـ ــول �إن جمـ ـ ـ ــل�س
ال�شـ ــورى ال�سعـ ــودي ق ــد تط ــور نحو
الأف�ضل ب�سرعـ ــة مقبولة .ومن �أبرز
مالمـ ــح هـ ــذا التطـ ــور تفع ــيله بقوة
(عبـ ــر نظامـ ــه اجلـ ــديد ال�صـ ـ ـ ــادر
عام 1412هـ) وزيـ ــادة �أع�ضــائه من
 60يف الدورة الأوىل �إىل  150ع�ضو ًا،
اعتبـ ــا ًرا مـ ــن الـ ــدورة الرابعـ ــة له،
وتو�سيع بع�ض �صالحياتـ ــه ...مبتعد ًا
عن «اال�ست�شارة» فقط ،ومقرتب ًا نحو
�سلطة « الت�شريع الأ�سا�سي«.
كما انفتح املجل�س على املجتمع...
وزاد تفاعـ ــله مـ ــع املواطـ ــنني ،عرب
زياراتهـ ــم لـ ــه ،وم�شـ ــاركتهـ ــم غـ ــري
املبا�شرة ،يف خمرجاته .وواكب ذلك
انفتاح �إعالمي ..جعل معظم ما يدور
يف املجل�س معروف ـ ـ ًا لدى املواطنني،
ومقدر ًا من قبلـ ــهم ...كـ ــون ما يدور
فيـ ــه يتحـ ــ�س�س م�شاكـ ــلهم و�آمالهم،
ويكر�س الفكر واجلهد لإيجاد احللول
الأجنع ....للم�شاكـ ــل والآالم ،وال�سبل
الأ�سلم لبلوغ الطموحات والآمال.
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وتبـ ــث مقتطـ ــفات مـ ــن جلـ ــ�سات
املجل�س عـ ــرب التليفـ ــزيون ال�سـ ــعودي
(القنـ ــاة الأوىل) ،وتقـ ــدم ال�صحف
املحلية ال�سعودية ملخ�ص ًا ملا يدور يف
كل جل�سة من جل�سات املجل�س .وذلك
يحقق �شي ــئ ًا من التـ ــوا�صل ال�ضروري
بني املواطـ ــن واملجلـ ــ�س ...ويزيد يف
تقريب املجل�س  -كـ ــم�ؤ�س�سة ت�شريعية
حوارية  -نحو ال�صورة املثلى امل�أمولة.
ومبدئيا� ،أرى �أن املجـ ــل�س ميـ ــكن
اعتباره الآن مركـ ــز تر�شيد القرارات
والنظـ ـ ـ ــم والق ـ ـ ــوانـ ــني ،ال�صـ ــادرة
عـ ــن احلكومـ ــة ،واملنـ ــظمة حلا�ضر
وم�ستقـ ــبل �شعبنـ ــا .ويتطـ ــلع الكـ ــثري
من امل�س�ؤولني واملواطـ ــنني ،مبختلف
فئاتهـ ــم ،وم�سـ ــتويات ـ ـهـ ــم� ،إلـ ــى �أن
ي�صبح هذا املجل�س «قطب الرحى« يف
نظامنا ال�سيا�سي ال�سعـ ــودي ....عرب
حتويلهـ املت�أين واملتدرج ـ �إىل �سلطه
ت�شريعية كاملة ،ملتزمة وموجهة...
لها ما لهذه ال�سلطة من اخت�صا�صات
و�صالحيات ،وعليـ ــها ما علـ ــيها من
واجبـ ــات وا�ستحـ ــقاقـ ــات ،وذلك يف
املـ ــدى املنظـ ــور� ،أو املتـ ــو�سط .ففي
الت�أين ال�سالمة ،ويف التدرج النجاة،
واالزدهار ،خا�صـ ــة يف ظ ــل الظروف
املحليـ ــة واخلارجـ ــية التي حتـ ـ ـ ــيط
ببالدنا العزيزة.

د � .صدقه يحيى فا�ضــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

ويبدو �أن معظم املواطنني العرب
يريـ ــدون لـمجال�سـ ــها الت�شريعية �أن
تتطور ،ولكن يف �إطار الثوابت الدينية
والوطنية ال�سليمـ ــة ...ولي�س يف �أطر
�أخرى� .إن احلفاظ على هذه الثوابت
يقي من �شـ ــرور ال ح�صر لها ،ونوازل
قد تق�ضي على الأخ�ضر والياب�س .وقد
مل�سنا �أن قادة بالدنا يريدون �أن يكون
جمل�س ال�شـ ــورى �أداة فـ ــعالة خلدمة
الوطن واملواطن .فهو مل ين�ش�أ للتفاخر
�أو االدعاء� ،أو التمويـ ــه ،و�إمنا �أن�شئ
ليكون عون ًا فاع ـ ـلاً و�إيجابي ًا لل�سلطة
التنفيذية ،يف ت�سـ ــيري �أمـ ــور الدولة،
وت�صريف �شئـ ــون الـ ــبالد عرب حوار
وطني م�ستـ ــمر ومتـ ــوا�صل وم�ستدام
ي�ستهدف الو�صول �إىل قرارات تخدم
امل�صلحة الوطـ ــنية ،م�ؤيـ ــدة من قبل
غالبية ال�شعب ال�سعودي �أو من ينوب
عنه ،مبختلف �أطيافـ ــه .وال �أدل على
ذلك من حر�ص امل�س�ؤولني على الدقة
واملو�ضوعيـ ــة ،يف اختيـ ــار الأع ــ�ضاء،
وعلى التو�سيع التدريجي ل�صالحيات
املجل�س واخت�صا�صاتـ ــه .ومن يح�ضر
�أغلب النقا�شـ ــات يف هـ ــذا املجل�س،
�سريى ب�أم عينه ،وي�سمع ب�أذنه ،كيف
�أن الأع�ضاء يتبـ ــارون يف تـ ــ�صيد �أي
خط�أ �أو ق�صور لل�سلـ ــطة التنفيذية،
ويحاولون جهدهم تقـ ــومي �أي جتاوز،
مبا يبدونه من �آراء خـ ــالقة وجريئة
ونزيهة ،ويف لطف تام و�أدب جم.
وبالطبع ،ف ـ ـ�إن �أهـ ــم خـ ــ�صائ�ص
واخت�صا�صات �أي برملان هي امتالكه
لكامـ ــل ال�سلطـ ــة الت�شريعـ ــية امللزمة
(مبا يف ذلك مناق�شة ميزانية الدولة،
و�إقرارهـ ــا ،ومتـ ـ ـ ــابعتـ ــها ،وامل�سـاءلة

ب�ش�أنها)� ،إ�ضافـ ــة �إىل كـ ــون �أع�ضائه
منتخبـ ــني -بعـ ــدد منـ ــا�سب -عـ ــرب
االقرتاع ال�شعبي املبا�شر .وغـ ــالب ًا ما
يرتاوح عدد النـ ــواب بني ،600-50
يف �أغلب دول العامل ذات احلكومات
الدميقراطـ ــية .هـ ــذا ع ــدا �أ�شخا�ص
املجل�س الآخر �-إن وج ــد -من ال�سلطة
الت�شريعية ،التي يتكون معظمها من
جمل�سني �شبه م�ستـ ــقلني ،وخا�صة يف
الدول الفيدرالية.
لـ ــذلك ،ال ي�سـ ــتغرب �أن تنـ ــ�صب
�أهم و�أبـ ــرز «املطـ ــالب» العربيـ ــة يف
هذا ال�ش�أن على «تطــوير» جمــال�سها
النيابية لتت�ضمـ ــن عنـ ــا�صر من �أهم
خ�صائـ ــ�ص الربملانات .حتى �أن �أهم
مالمـ ــح ما يعـ ــرف بـ «الإ�صالح»� ،أو
«التطوير» ،هي � :أنه يجـ ــب  -يف ر�أي
الكثيـ ــر مـ ــن املع ـ ـ ــنيـ ــني � -أن يبـ ــد�أ
مبجال�س ال�شورى واملجال�س النيابية
العربية ،وينتهي بها.
وهذا نابـ ــع مـ ــن كـ ــون «التنـ ــمية
ال�سيا�سيـ ــة الإيجـ ــابية هـ ــي �أ�سـ ــا�س
(املتطلب الأ�سا�س) التنمية ال�شاملة،
يف كل جماالت احلياة ،وكون امل�شاركة
ال�شعبيـ ــة هي �أ�س التنـ ــمية ال�سيا�سية
الإيجابية ،وجوهرهـ ــا .وهذه التنمية
تتطلب ،وكما هو معروف ،وجود جلنة
�سيا�سيـ ــة (د�ستوريـ ــة) م�ش ــرفة �شبه
دائمـ ــة ،مــن املخت�صـ ــني واخلـ ــرباء،
تعمل على تنمية البالد �سيا�س ًيا.
ونكرر �إن التـ ــدرج والت�أين �أمران
مطلوبان ب�شـ ــدة و�إحلاح ،خا�صة يف
حالتنا العربيـ ــة ،ويف اململكة العربية
ال�سعوديـ ـ ـ ــة ودول جمـ ــل�س التعـ ــاون
اخلليجي بالذات .لـ ــذا ف�إن �أي تطوير
للربملانات اخلليجيـ ــة الراهنة ،يجب
�أن يتم بالتدرج املنـ ــا�سب ،يف �إطار
الثوابت الدينـ ــية والوطنية لل�شعوب
العربية ،لت�ستـ ــمر هـ ــذه املجال�س يف
موا�صـ ــلة احلـ ــوار الوطــني امل�ستدام،
ب�شكل �أف�ضل ،وم�ضمون يعود بالفائدة
الكبـ ــرى امل�أمولـ ــة على هـ ــذه الدول،
وعلى م�ستقبل �شعوبها.
حري بالدول العربيـ ــة �أن ت�شجع
وترعى احل ــوارات الوطنية ،ب�أنواعها،
و�أن تعطي الأولوية يف اهتمامها هذا
للحـ ــوار الأهـ ــم والأكـ ــرب والأ�شمل...
�أال وهـ ــو احلـ ــوار الربملاين الوطني
امل�ستـ ــدام .ذلك مـ ــن �أه ــم متطلبات
اال�س ــتقـ ــرار وا�ستـ ـ ـ ــتباب االمـ ـ ـ ـ ـ ــن
واالزدهار.

