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اللواء عبدالهادي بن محمد العمري لـــ “ الشورى”:

مصلحة المواطن

في صلب اهتمامات المجلس

ما لم تتعارض مع المصلحة العامة

الشورى يشدد على وضع آلية 
ألدوار الجهات الحكومية في 

الرقابة على الغذاء والدواء 
والمنتجات الطبية

خطة زمنية لتأهيل وتدريب 
القضاة ومعاونيهم لسد 

االحتياج والعمل على تقليل 
تدفق القضايا

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

رئيس جملس الشورى

ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة

نائب رئيس جملس الشورى

األوامر امللكية مفصلية ملواجهة التحديات
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رئاسة أمن الدولة.. توحيد للجهود األمنية
وتعزيز لألمن الوطني

تعي�ش اململكــــــة العربيــــة ال�شعودية 

عهدًا ا�شتثنائيًا، فعلى الرغم من املدة 

الق�شرية التي م�شت منذ تويل خادم 

احلرمني ال�شريفــــني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيــــز اآل �شعود - حفظه اهلل - 

مقاليد احلكم؛ اإال اأن اململكة �شهدت 

يف عهده تغيــــرات �شريعــــة وتطورات 

نوعية، هدفــــها االرتقاء بهذه البالد، 

ومــــواكبــــة التطــــورات، ومــــواجــــهة 

االأمنية  والدولية  االإقليمية  التحديات 

وال�شيا�شية واالقت�شادية.

لبناء  يتطلع  الــــذي  �شلمــــان  امللك 

دولة قوية ومعــــا�شرة وجــــد اأن االأمر 

االأول الذي يجــــب عملــــه هو جتديد 

دمــــاء هــــذه الدولــــة باتــــاحة املجال 

واإعطــــاء الفر�شــــة ملــــن اأثبت كفاءته 

من اأبناء اجلــــيل ال�شــــاب يف االأ�شرة 

امــــام  االأبــــواب  وفــــتــــح  احلاكمــــة، 

الكفاءات االقت�شادية واالإدارية وحتى 

ال�شباب من  امل�شوؤولني  ال�شيا�شية من 

املواطنيــــن ال�شعــــوديني الذين اأثبتوا 

جدارتهم لي�شاركوا يف اإدارة البالد. 

وال�شــــواهــــد عــــلى عــــزم خــــادم 

احلرمني ال�شريفـــني حتـــديث البــــالد 

وتطويرهــــا كثــــرية ومتــــتابعة، لكــن 

هو  االأهمية  غاية  ويف  للنظر  الالفت 

باإن�شاء  قــــ�شى  الذي  امللكــــي  االأمــــر 

رئا�شة اأمن الدولة؛ يعنى بكل ما يتعلق 

باأمن الدولــــة ويرتبط برئي�ش جمل�ش 

الــــوزراء. وي�شــــم املديــــرية العــــامة 

للمباحــــث وقــــوات االأمــــن اخلــــا�شة 

اخلا�شة وطريان  الطــــوارئ  وقــــوات 

االأمن لرئا�شــــة اأمن الدولة. واأن ينقل 

اإليه كل ما له عالقة مبهامها يف وكالة 

ال�شوؤون االأمنية وغريها من االأجهزة 

الداخــــلية.  بــــوزارة  العــــالقــــة  ذات 

وكذلك ي�شــــم العــــديد من االأجهزة 

لل�شوؤون  العامة  االإدارة  مــــثل  املهمــــة 

الوطني  املعلومــــات  الفنيــــة ومركــــز 

لرئا�شة اأمن الدولة.

وتوحــــيد االأجهزة االأمنية يف جهاز 

واحد خطــــوة مهمة تت�شق مع برامج 

اإىل  الرامــــية   ،2030 روؤيــــة اململكــــة 

تعزيز القدرات االأمنية وحماية االأمن 

الوطني ومكــــافحة االإرهــــاب، ف�شاًل 

عن خف�ش االإنفــــاق احلكــــومي، كما 

يتيح االأمر امللكي لوزارة الداخلية بعد 

نقل العديــــد مــــن املوؤ�ش�شات االأمنية 

اإىل  م�شوؤوليتها  حتت  تقع  كانت  التي 

تــــركيز جهودها  الدولة،  اأمن  رئا�شة 

لتطــــويــــر خــــدمــــاتها التي تقــــدمها 

للمواطنني.

عهد امللك �شلــــمان بن عبدالعزيز 

عهد عــــزم وحــــزم، وحتديث وهيكلة 

ت�شهم  �شابة  وقيادات  الدولة،  اإدارة 

بفكرهــــا النــــريرِّ يف تطــــوبر البــــالد، 

وحتقــــيق تطــــلعات خــــادم احلرمني 

دولــــة ع�شرية  بنــــاء  ال�شريفــــني يف 

ت�شابق الزمن نحو تعزيز مركزها  يف 

خارطة العامل اإقليمًيا ودولًيا. 

أسرة التحرير



حتر�ص جملـة )ال�شـورى( عـلى دقة 
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد 
وتبــذل اجلهــود مــن اأجــل التحقــق 
مـــــن �شــحتــها اإال اأنـــهـــا التتـــحمل 
م�شـــوؤوليــة اأي مــن النتائـج  املرتتبـة 

على هذه املعلومات.

جملــــة �شهــريـــة ت�شــــدرها االإدارة 
العامـة لالإعالم والتوا�شل املجتمعي 

مبجل�ص ال�شورى.

جميـــع املعلــومـات واالآراء ووجـــهات 
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي 
م�شـوؤوليــة م�شــادرهــا وغــري ملـزمة  

لـ )ال�شورى(.

اإن جملـــة ال�شورى دوريـــه اإعالميـة 
تهدف اإلـى اإلقاء ال�شوء على اأعـمال 
جملـــ�ص ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة 

الوطن و املواطن.

shuramagazine@hotmail.com
للتوا�شل وامل�شاركات

تقارير القبة

تقارير القبة

تقارير القبة

طالب جمل�ش ال�شورى، وزارة االقت�شاد والتخطيط 

بت�شمني تقاريرها ال�شنــــوية القادمــــة عر�شـًا وافــــًيا 

حلالة االقت�شاد الوطــــني وم�شـتجداتـــه واإجنـــازاتـــه 

والعوائق والتوقــــعات، ومعلـــومات عن اأداء الكــــيانات 

جمــــيع  عن  وتفا�شـيل  بالوزارة،  املرتبطة  والربامج 

علـيها،  اأ�شرفت  اأو  بها  الوزارة  قامت  التي  املبادرات 

هذه  من  املتوقــــعة  باالآثــــار  اخلا�شــــة  والدرا�شــــات 

املبادرات على االقت�شاد الوطني.

و�شدد املجل�ش على اأهمـــــية منــــح وزارة االقت�شاد 

والتخطيط املراكز البحثية واال�شتــــ�شارية.

طالب جمل�ش ال�شورى الهيئة امللكية للجبيل وينبع 

ب�شرعة تنفـيذ مقتـ�شى االأمـــر ال�شامي رقم )49901( 

وتاريخ 1436/10/9هـ، بتكليف الهيئة باإدارة وت�شغيل 

مدينة جازان االقت�شادية، وت�شمني التقاريـــر املقبلة 

اخلطة والربنامج الزمني لذلك، كما طـــالب الهيئـــة 

باإعادة ت�شغـــيل مطـــار اجلبيل والتن�شيق مع اجلهات 

املعنية يف ذلك.

وجدد املجل�ش التاأكيد على ما ورد يف »ثانًيـا« من 

باأن  1432/1/21هـ،  وتاريخ  رقم )68/134(  قراره 

على الهيئة متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية.
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دعا جمل�ش ال�شورى هيئة تقويــم التعليم اإىل عقــــد اتفاقـيات 

مــــع اجلامعات ال�شعوديـــة ال�شتحداث برامج دبلـوم ودرا�شـــات 

علـــيا يف جمال القيا�ش والتقومي.

واأكد على �شرورة جودة الدرا�شات العلمــــية التي تقوم الهيئة 

واأ�شــــاليب  واأدواتــــها،  منهجيــــتها  توثيـــــق  على  واحلر�ش  بها، 

جمع معلوماتـــها لالعـــتماد علـــيها وعلى نتائجها م�شتقباًل.

اأعـــمال  مــــن  االأربعـــني  العـــاديـــة  اجلل�شة  خالل  ذلك  جاء 

ال�شنـــة االأوىل للدورة ال�شابعـــة التي عقـــدها مـــجل�ش ال�شـــورى 

يـــوم االثنـني 1438/9/10هـ، املوافق 2017/6/5م، برئـــا�شــــة 

معـــايل رئيـــــــ�ش املجـــل�ش ال�شيـــخ الدكتـــــور عبداهلل بـــن حممد 

بن اإبراهيـم اآل ال�شيخ.

8

ويطالب وزارة االقتصاد بتعيين متحدث رسمي.. 
وإحالل الكوادر الوطنية محل األجنبية

سرعة تشغيل منطقة جازان
الصناعية ومطار الجبيل

الشورى يدعو هيئة تقومي التعليم الستحداث 
برامج دراسات عليا يف جمال القياس والتقومي
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احلــــوار

الربملان العربي هو موؤ�ش�شة برملانية عربية يت�شكل اأع�شاوؤها من 

جامعة  يف  االأع�شاء  العربية  الدول  يف  الت�شريعية  املجال�ش  اأع�شاء 

الدول العربية، وهو ي�شبه اإىل حد ما الربملان االأوروبي، وجاء اإن�شاوؤه 

واحلرية  والدميقراطية  ال�شورى  مبادىء  فيه  ف�شاًء متار�ش  ليكون 

العربي  العمل  ملنظومة  �شعبية  دفع  قوة  ويكون  االإن�شان،  وحقوق 

و�شريكًا فاعاًل يف ر�شم ال�شيا�شة العربية امل�شرتكة خدمة للم�شالح 

العليا لالأمة العربية وتاأكيدًا ملبداأ تو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية كاأ�شا�ش 

يختلف  العربي  والربملان  العربية،  البلدان  الدميقراطي يف  للتطور 

عن االحتاد الربملاين العربي.

�شلـــيم  بن حمـــــمد  الهــــادي  اللواء عبد  ال�شــــورى  ع�شو جمل�ش 

النما�ش على  تابعة ملحافظة  ولد يف قرية �شغرية  العمري  �شليم  اآل 

فيها  رعى  قا�شية  حياة  طفولته  يف  وعا�ش  ال�شروات،  جبال  �شفاف 

الغنم، وكدح يف املزرعة، اإىل جانب ذلك دخـــل املدر�شة االبتدائية 

الطرق  و�شعوبة  قريتـــــه،  عن  بعدها  من  الرغم  على  فيها  وتعلم 

ـ  اتي ال متل من والده  اإىل مقرها، لكنه االإ�شرار والعزمية  املو�شلة 

رحمه اهلل ـ الذي اأ�شر على تعليم اأبنائه، اإميانًا منه باأن امل�شتقبل يف 

التعليم وال �شيء غريه.

عبدالهادي  اللــــواء  يروي  ال�شـــورى«   « جملة  مع  احلوار  هذا  يف 

العمري تفا�شيل حياته يف الطفولة، وال�شعوبات التي واجهها.

26
اللواء عبدالهادي بن حممد العمري لــ “ الشورى”:

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

تقـــريـــر

الربملان العربي.. قوة دفع شعبية
ملنظومة العمل العربي

يف هذا العدد

املـقــــــاالت

34
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رئيس جملس الشورى

ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة
نــــوه معــــايل رئيــــ�ص جمــــل�ص 
ال�شورى ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شــــيـخ 
ب�شــــدور اأمــــر خــــادم احلــــرمني 
ال�شـــريفــــني املــــلك �شلمــــان بــــن 
�شعـــــود -حفظه  اآل  عبدالعــــزيز 
اهلل- باإن�شاء رئا�شــة اأمن الدولــة، 
واأوامـــره الكرميــــة التي تتــــناول 

عدة جوانب تنموية مهمة.
واأ�شــــاد معاليــــه -يف ت�شــــريح 
�شحفي- بالنظرة الثاقبـــة خلادم 
احلرميـن ال�شريفــــني  يف تطــــوير 
اأجهــــزة الــــدولــــة ومــوؤ�ش�شــــاتها 
مبا يواكب متطلبات روؤيــة اململكة 
2030 والتــــوجهــــات احلــــاليــــة 
للمملكــــة،  الفـــــــــتًا النظــــــر اإىل 
اأن االأوامــــر امللكــــيــــة االأخيــــرة 
والتي هدفــت اإىل اإعـــــــادة هيكلة 
وف�شل بع�ص ما كــــانت تخت�ص به 
وزارة الداخلية يف جهــــاز م�شتقل 
ي�شاعد يف �شرعــــة االإجناز وي�شهم 

يف رفع م�شتــوى االأداء احلكومي يف 
وقت تتطلبه املرحــــلة وامل�شتقبل 
ويرفع مــن جاهزيــــة القطــــاعات 

االأمنية اإىل اأعلى امل�شتويات.
وراأى مـعــــــايل الدكــــتور عـــبـــداهلل 

اآل ال�شيخ اأن اإن�شاء رئا�شـــة اأمن الدولة 

وما �شبقــــه مــــن االإعـــالن عــــن حتويل 

هيئـــة التحقــــيق واالدعــــاء العــــام اإىل 

النيابة العامة وف�شل ارتباطها بوزارة 

الداخلية يد�شن هيكلة اإدارية يوؤ�ش�شها 

امللك �شلمــــان بن عبــــدالعزيز تتــــمثل 

يف ف�شــــل االخت�شا�شــــات مبا ميــــكن 

كل قطاع من جتويــــد اأدائــــه وتر�شــــيد 

قراراته بال�شرعة والدقة التي يتطلبها 

العمل االأمني.

رئيــــ�ش جمــــــــــل�ش  معــــايل  واأكــــد 

ال�شــــورى اأن االأوامر امللكية التي �شملت 

توؤكــــد  والعــــال  الدرعيــــة  حمافظــــتي 

االهتمـــام الكرمي مـــــــن لـــــدن خــــادم 

املــــلك  ال�شـــــريفــــني  احلرمــــني  امللك 

�شــــلمان بــــن عبــــدالعزيــــز و�شــــاحب 

بــــن  حمــــمد  االأمــــري  امللكي  ال�شــــمو 

رئيــــ�ش  نائــــب  العــــهد  �شــــــــلمان ويل 

جملــــ�ش الوزراء وزير الدفـــاع بالتنمية 

وا�شتثمــــار مــــقدرات الوطــــن جلعلها 

واجهة ح�شارية ومعلمًا رائدًا .

و�شاأل معاليه املوىل القدير اأن يوفق 

خادم احلرمني ال�شريفــــني و�شمو ويل 

العهد لكل خري، واأن يديــــم على بالدنا 

اأمنها واأمانها.

نائب رئيس جملس الشورى

األوامر امللكية مفصلية ملواجهة التحديات
اأ�شاد معايل نائب رئي�ص جمل�ص 
ال�شورى الدكتـــور حمـــمد بن اأمني 
اجلفـــري باالأوامـــر امللكــــــية التي 
اأ�شدرها خادم احلـرمني ال�شريفني 
اآل  عـــبدالعزيز  بن  �شلمـــان  امللـك 
�شعود -حفظه اهلل- موؤخرًا والتي 
�شملت اإن�شـــاء جهـــاز با�شم رئا�شة 
الدولـة يعنى بكـــل ما يتعلق  اأمـن 
باأمـــن الدولـــة ويرتبـــط برئي�ص 
هيــئة  واإن�شـــاء  الوزراء،  جملــــ�ص 
تطويـــر بوابـــة الدرعـية، وهيئة 

ملكية ملحافظة العال.
�شحفي  ت�شريح  يف  معاليــــه  واأكد 

اأن االأوامر امللكيــــة ما هي اال امـــتداد 

ملـرحلــــة التطــــويـــر والتــــحديــث الــتي 

يقــودهــا خـــادم احلــــرمني ال�شــــريفني 

للرفـــع  �شلــــمان بن عبدالعزيز  امللـــك 

مـــن م�شتـــوى االأداء واالإجنـــاز الأجهزة 

الدولـــــة وموؤ�ش�شاتــــها، م�شـــرًيا اإىل اأن 

ومكافحـــــة اجلماعـــــات التخـــــريبيـــة 

و االأفكـــــــار الهــــــــادفـــــة اإىل زعـــــزعة 

االأمن واال�شتقرار.

كمــــــــــــا اأكـــد معاليـــه اأن االأوامــــــر 

امللكيــة التي متـــثلـــت فــــــي العـــنـــايـــة 

باملقـــومات ال�شياحيـــــة واالقت�شاديـــة، 

مـــن خـــــالل تطوير املــدن التاريخـــية، 

والثقافة  بالرتاث  يتعلق  ما  كل  ورعاية 

جـــاءت لتواكــــب االأجــــيــــال احلـــاليـــة 

واالأجـــــــيال املقــــبــلة تزامنًا ومتــــا�شيًا 

مع متطلبــــات العـــ�شر احلايل وكــــــذا 

اململكة  لروؤيــــة  وجتـ�شيدًا  امل�شتقـــبلي، 

.2030

و�شاأل معاليـــه يف خـــتام ت�شريحه 

املوىل عز وجــل اأن يدمي عـــلى املمــــلكة 

اأمنها وا�شتقرارها يف ظل قيادة خادم 

ويل  و�شمــــو  ال�شريفــــني  احلــــرميــــــن 

عهده االأمني حفظهما اهلل.

هـــذه االأوامــــــــر كــــــانت مفــــ�شلــــــــية 

يف تطـــوير االأجــــهزة االأمــــنية و�شـــط 

التحديـات واملتغـــريات الــــتي ي�شهدها 

عــــــــلى  واملنطــــقة  عمـــــــوما،  العـــــامل 

وجـــــه اأخــــــ�ش، ودعــــــم اجلـــهــــــــــــود 

امل�شتمرة �شد تف�شي ظاهرة االإرهاب، 
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دعــا جملــــ�ص ال�شـــورى هيئـــة تقومي 
التعليــــم اإىل عقــــد اتفــــاقـــيــــات مــــع 
اجلامعات ال�شعوديـــة ال�شتحداث برامج 
دبلـوم ودرا�شـــات علـــيا يف جمال القيا�ص 

والتقومي.
واأكد على �شـــرورة جـــودة الدرا�شات 
العلمية التي تقوم الهيئة بها، واحلر�ص 
على توثيق منهجيتها واأدواتها، واأ�شاليب 
جمع معلوماتـــها لالعـــتماد علـــيها وعلى 

نتائجها م�شتقباًل.
جاء ذلك خـــالل اجللـــ�شة العـــاديـــة 
االأولـــى  ال�شنـــة  اأعـــمال  من  االأربعـــني 
للدورة ال�شابعـــة التي عقـــدها مـــجل�ص 
ال�شـــورى يـــوم االثنـني 1438/9/10هـ، 
املوافق 2017/6/5م، برئـــا�شة معـــايل 
رئي�ص املجـــل�ص ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
ال�شيخ، حيث  اآل  اإبراهيـم  بن  بن حممد 
ا�شتمـــع لوجـــهـــة نظـــر جلـــنة التعـــليم 
والبحـــث العلـــمي، ب�شـــاأن ملـــحـــوظــات 

االأع�شـــاء واآرائــــهم وا�شتــــف�شاراتــــهــم 
تـــجـــاه التـــقـــريـــر ال�شنـــوي لهــــــيئـــة 
تقـــويـــم التعـــليـــم للـــعــــــام املـــالـــــــــي 
1437/1436هـ، تالهـا رئيـــ�ص اللجـــنة 

الدكتور نا�شر بن علي املو�شى.

عدم  نظرها  وجـــهة  يف  اللجنـــــة  و�شرحت 

تدين  اأ�شباب  بدرا�شـــــة  تتعلق  تو�شية  تقدميها 

ال�شفني  كل من  الوطنية يف  االختبارات  نتائج 

العلوم  مادتي  يف  االبتدائيني  وال�شاد�ش  الثالث 

اإىل �شببني: االأول  والريا�شيات؛ واأرجعت ذلك 

الهيئة يف  بها  تقوم  اختبارات  اأول  اأن هذه هي 

اململكة، مما يتطــــلب اإعـــــادة اإجرائها اأكرث من 

اأنها  مرة حتى يتبني �شـــدقها وثباتها، والثاين 

التعليم  وزير  املو�شوع مع معــــايل  ناق�شت هذا 

وامل�شوؤولني يف الوزارة يف لقائها بهم يف املجل�ش 

موؤخًرا حيث اأكدوا على اأن الوزارة �شتويل هذا 

املو�شوع ُجل عنايتها واهتمامها.

الهـــيئة كانت وما  اأن  اإىل  واأ�شارت اللجنــــة 

زالت ت�شتفيد يف جمــــــال عــــملها من الـــــدورات 

التاأهيلية التي تقـــــدمها اجلامعات، وكذلك من 

برنامج خــــادم احلــــرمني ال�شريفني لالبتعاث 

اخلــــــارجي، لكن هـــذا ال يكــــفي للتــــغلب على 

التحديات التي تواجــه الهيئة، واملتمثلة يف ندرة 

الكوادر الب�شرية يف جمـــال القــــيا�ش والتقومي 

واالعتماد، وتـــــرى اللجنـــــة اأن تو�شيتها االأوىل 

تعالج هذا املو�شوع من جوانبه كافة.

واأكدت اللجنة اأن الهيـــئة من خالل هيكليتها 

اجلديدة ت�شعى لالإ�شــــهام يف حتـــقيق اأهداف 

روؤية اململكــة 2030، وتعمل على اإنفاذ املبادرات 

اخلالقــة وامل�شروعـــات العمـــــالقة التي ا�شتمل 

عليها برنامج التحول الوطني 2020.

الشورى يدعو هيئة تقومي التعليم الستحداث برامج
دراسات عليا يف جمال القياس والتقومي
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طالــب جملـــ�ص ال�شورى هيئة الزكاة 
اإقــــــرار  والدخـــل ب�شـرورة االإ�شراع يف 
نظــــام جبايـــة الزكـــاة عـــلى االأن�شطـــة 
التجاريـة واملهنيــة، وما يتطــلب ذلك من 
تطوير اأنظمــة وبـرامــج عمــل الهيئة يف 
املجالـيــن الزكـوي وال�شريبي مبا يحــقق 

مقت�شى روؤية اململكة 2030م.

جاء ذلك يف القرار الذي �شــوت عليه 
املجل�ص باالأغلبيـة اإثر ا�شتمــــاعه خالل 
اجلل�شــــة العاديــــة االأربعــني مـن اأعمال 
ال�شنة االأوىل من الدورة ل�شابعــــة التي 
عقدهــا يــوم االثنــــني 1438/9/10هـ، 
املوافق 2017/6/5م، برئا�شـة معــــايل 
رئي�ص املجل�ص ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ لوجهة نظر 
اللجنة املالية ب�شاأن ملحوظات االأع�شاء 
واآرائهم وا�شتف�شاراتــــهم خالل مناق�شة 
التقرير ال�شنوي للهيئــــة العامة للزكاة 
والدخــل )م�شلحــــة الزكــــاة والدخــــل 
�شابًقــا( للــــعام املــــايل 1437/1436هـ 
التي تالهـا رئي�ص اللجنة معايل االأ�شتاذ 

اأ�شامة بن عبدالعزيز الربيعة.

ودعا املجلـــــ�ش يف قـــراره الهيئة اإىل اتخاذ 

االإجراءات الالزمة ل�شـــغل الوظائف املحا�شبية 

حتقيق  من  لتتمكن  لديــــها  ال�شاغرة  واالإدارية 

املهام املنوطة بها. وا�شتكـــــمال حتديث بيانات 

املكلفني امل�شجلني لديــــها من خـــــالل التن�شيق 

مع اجلهات احلكومية خا�شــــة وزارة التجــــارة 

واال�شتثمار، ووزارة ال�شـــوؤون البلدية والقروية؛ 

مبا يحقق تطوير اأداء الهيئة ب�شكل فعال.

كــــما دعـــــا الهيــــئة اإىل ا�شتكـــــمال اإن�شـــــاء 

التي  الفروع  يف  املكلفني  لكبار  خا�شة  اإدارات 

لي�ش بها اإدارات خا�شة بهم.

نظرها  وجهة  معر�ش  يف  اللجنة  واأو�شحت 

اأن نظام �شريبة الدخل يت�شـــمن - اإىل جانب 

�شرائب الدخـــل على ال�شركــــات االأجنـــــبية - 

البرتول  جمال  يف  العاملة  ال�شركــــات  �شرائب 

بتقدمي  ُمطالبة  ال�شركـــــات  هذه  واأن  والغاز، 

للزكاة  العامة  الهيئة  اإىل  ال�شريبية  اإقراراتها 

والدخـــل، كـــما اأن التوجــــه نحـــو طــــرح ن�شبة 

اأرامكــــو لالكــــتتاب يعــــزز  من راأ�شمال �شركة 

ذلك التوجه.

اللجنة  بيَّنت  االأفــــــراد؛  بزكاة  يتعلق  وفيما 

اأن دفعها مناط بالفـــــرد نفـــــ�شه وفقًا ملا قررته 

ال�شريعة االإ�شالميـــــة، حيـــــث اإنه اأمـــــر يرتبط 

باأركان االإ�شالم اخلمـــــ�شة، وقـــــد بداأت الهيئة 

االإلكـــــرتونيـــــة  بوابـــــتها  بعمـــــل ترتيـــــبات يف 

لو�شع منوذج اإقرار اختياري وطوعي لالأفـــــراد 

عن  امل�شتحقة  الزكـــــاة  يدفع  باأن  يرغـــــب  ملن 

طريق الهيئة.

واتفقت اللجنـــــة مع ما ذهـــــب اإليه بعـــــ�ش 

التجـــــاري �شبب  التـــــ�شرت  باأن  اأع�شاء املجل�ش 

للتهرب من دفـــــع ال�شرائب، اإال اأنـــــها راأت اأن 

هذا االأمر منـــــاط بعدة جـــــهات حكومية، مثل: 

واال�شتثمار،  التجـــــارة  ووزارة  الداخلية  وزارة 

مبينة اأن نظام جباية الزكاة الذي �شبق درا�شته 

من جمل�ش ال�شـــــورى و�شـــــدر به القـــــرار رقم 

)45/85( وتاريـــــخ 1435/8/11هـ، يتـــــ�شمن 

اقرتاًحا بفر�ش غرامات على تـــــاأخري تقـــــدمي 

االإقرار، اأو دفع الزكـاة امل�شتحقــــة، كما يت�شمن 

اقرتاح عقوبات مغلـــــظة ملن يتـــــهرب عن دفع 

الزكاة اأو ال�شريبة.

ويؤكد ضرورة اإلسراع إلقرار نظام جباية
الزكاة على األنشطة التجارية واملهنية
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طــالب جمــــلــ�ص ال�شــــورى املوؤ�ش�شــــة 
العامــــة للخطــــوط اجلويــــة العربيــــة 
ال�شعودية بت�شمني ما حتقق من خططها 
االإ�شرتاتيجية الإعــــادة هيكلة املوؤ�ش�شة 
وتطوير خدماتــــها الت�شغيليــــة لتكــــون 

مناف�شًة عامليًا وحتقق الربحية.

واتخــــذ املجــــل�ش قــــراره بعــــد اأن ا�شتــــمع 

خالل جل�شته االأربعني من اأعمال ال�شنة االأوىل 

مــــن الــــدورة ال�شابــــعــــة الــــتي عقــــدها يــــوم 

االثنني 1438/9/10هـ، املوافق 2017/6/5م، 

برئا�شة معايل رئيــــ�ش املجلــــ�ش ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ لوجهة 

نظر جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات 

ب�شاأن ملحوظات االأع�شاء واآرائهم التي اأبدوها 

اأثناء مناق�شة التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة العامة 

للخطــــوط اجلويــــة العربيــــة ال�شعــــودية للعام 

املايل1437/1436هـ يف جل�شــــة �شابقــــة تالها 

رئي�ش اللجنة الدكتور �شعدون ال�شعدون.

و�شــــــــدد جملــــ�ش ال�شــــورى علــــى الفــــقرة 

الثانية من قراره ال�شابــــق رقم 63/65 وتاريخ 

1433/1/2هـ التي تن�ش على مطالبة املوؤ�ش�شة 

العامة للخطــــوط اجلويــــة العربيــــة ال�شعـــودية 

بتطوير الكفــــاءات الفنية واخلدمية التي تعمل 

يف مواجهــــة امل�شافــــرين مع تقــــدمي خــــدمات 

متميزة لك�شب ر�شا العميل.

املوؤ�ش�شة  قــــراره  يف  املجــــل�ش  طــــالب  كما 

بت�شمني تقاريرهــــا القادمة، درا�شة عن مدى 

ان�شباط مواعيد الرحــــالت والعــــوامل املوؤثرة 

�شلبًا على ان�شباطها.

واأفادت اللجنــــة اأن اأ�شــباب انخفا�ش عدد 

املعتمرين الذيــــن نقلتــــهم اخلطــــوط اجلــــوية 

ال�شعودية تعود اإىل انخفا�ش اإجمايل املعتمرين 

بنحو مليوين معتمــــر، اإال اأن احلــــ�شة ال�شوقية 

للموؤ�ش�شة يف نقل املعتمرين قــــد زادت اإىل 28 

2014م،  عام  املائة  يف   27 من  بداًل  املائة  يف 

نقل  يف  للموؤ�ش�شة  ال�شوقية  احل�شة  بلغت  فيما 

احلجاج 29 يف املائة خالل عام 2015م، وراأت 

اأهمية الرتكيز علــــى نقل امل�شلمني من  اللجنة 

ال�شرق اإىل الغرب والعــــك�ش، واغتــــنام فر�شة 

ق�شاء منا�شك العمــــرة، وي�شــــاند ذلك اخلطة 

طويلة املدى لت�شهيل اإجــــراءات احل�شول على 

تاأ�شريات العمرة اآليًا.

�شــــركة اخلطوط  اأن م�شروفات  بّينت  كما 

ال�شعودية للخــــدمات الطــــبية عبارة عن تكلفة 

اخلدمات املقدمة ملوظفــــيها املقيــمني يف جدة، 

وموؤخرًا تعاقــــدت املوؤ�ش�شــــة مع اإحدى �شركات 

التاأمــــني لتقديــــم خــــدمة التــــاأمني ال�شــــحي 

جلميــــع املوظفــــني، و�شيتم تخ�شي�ش ال�شركة 

مب�شاركة القطاع اخلا�ش.

كمــــا راأت اللجــــنــــة اأن هــــناك تــــاأخًرا يف 

برامج التخ�شي�ش، على الرغــــم مــــما اأ�شدره 

اإىل  م�شرية  لت�شريعــــها،  قــــرارات  املجل�ش من 

تخ�شي�ش 5 �شركــــات هي: التمــوين، وال�شحن، 

واخلدمــــات االأر�شيــــة، وال�شيــــانة، والطريان 

اخلــــا�ش، ويجــــري حاليًا ا�شتكمال تخ�شي�ش 

االأــــمري  اأكــــادميية  هــــي:  اأخــــرى  �شركــــات   3

�شلطان لعلوم الطيــــران، واخلــــدمات الطبية، 

وتنمية وتطــــوير العــــقار، اإ�شــافة اإىل ا�شتكمال 

املتطلبــــات االأ�شا�شيــــة لتخــــ�شي�ش املوؤ�شــــ�شة 

وحتويلها اإىل �شركة قاب�شة.

واأفــــادت اللجــــــــنة بــــاأن املــــوؤ�شــــ�شــــة قــــد 

اأ�ش�شت �شركــــة للطــــريان االقتـــ�شادي مب�شمى 

)فالي اأديل(، واملخــــطط اأن تبداأ الت�شغيل يف 

�شبتمرب 2017م.

ويشدد على أهمية كسب اخلطوط السعودية رضا 
العميل وإعادة الهيكلة وتطوير خدماتها لتنافس عاملًيا
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�شــدد جملــــ�ص ال�شــــورى على �شرورة 
اأن تقــــوم وزارة التجــــارة واال�شــــتثمار 
بالتعــــاون مع اجلــــهات ذات العــــالقــــة 
باإلزام املن�شــــاآت التجــــارية با�شتــخدام 
االأنظمــــة االإلكرتونيــــة يف معــامالتها؛ 
للحد مــــن ظــــاهرة التــــ�شـرت، واإجــــراء 
التــــ�شرت  درا�شة تف�شيلية عن ظــــاهرة 

التجاري يف اململكة.

الــــذي �شوت  جــــاء ذلك يف القــــرار 
عليه املجل�ص باالأغلبيــــة خــــالل جل�شته 
العادية احلادية واالأربعــــني من اأعمال 
ال�شنة االأوىل من الــــدورة ال�شابعة التي 
عقدها يــــوم الثالثــــاء 1438/9/11هـ 
املوافــــق 2017/6/6م برئــــا�شة معايل 
رئي�ص املجل�ص ال�شــــيخ الدكتور عبداهلل 
بن حمــــمد بــــن اإبراهيــــم اآل ال�شــــيخ، 
وا�شتمع خاللها اإىل وجــــهة نــــظر جلنة 
االقت�شاد والطاقــــة، ب�شــــاأن ملحوظات 
االأع�شاء واآرائهـم جتاه التقرير ال�شنوي 
لــــوزارة التجــــارة واال�شتــــثــمار )وزارة 
التجارة وال�شناعــــة �شابًقا( للعام املايل 

1437/1436هـ تالهــــا رئيــــ�ص اللجنة 
االأ�شتاذ عبدالرحمن بن را�شد الرا�شد.

التجـــــارة  وزارة  قراره  يف  املجلــ�ش  وطالب 

واال�شتثمار بالتن�شـــــيق مع الغـــــرف التجـــــارية 

وال�شناعيـــــة وجمـــــل�ش الغـــــرف ال�شعـــــوديـــــة 

لتنمية القدرات االإدارية والكـــــفاءة االقت�شادية 

للمن�شاآت التجارية تخطيطًيا وتنظيمًيا واإدارًيا 

ومعلوماتًيا.

وبّينـــــت اللجنـــــة يف معـــــر�ش ردهـــــا على 

ت�شاوؤالت بعـــــ�ش االأعـــــ�شاء وا�شتف�شاراتهم اأن 

ن�شاط املقاوالت يعد من اأكرث االأن�شطة تفاعاًل 

ومنًوا، وذلك العتماده على االإنفـــــاق احلكومي 

مل�شروعات البنى التحتية، ولذلك فهو من اأهم 

االأن�شطة التي تقع فيها ظواهر الت�شرت التجاري، 

اأو  املعمارية،  املقاوالت  ن�شاط  خالل  من  �شواء 

الطرق، اأو االأ�شغال العامة. م�شرية اإىل اأن ن�شبة 

40 % من البالغات والق�شايا تتعلق مبوؤ�ش�شات 

تعمل يف ن�شاط املقاوالت.

وراأت اللجنـــــة اأن هـــــذه امل�شاألة حتتاج اإىل 

هذه  وت�شجيل  الباطن،  لعقـــــود  �شوابط  و�شع 

املوؤ�ش�شات يف قاعـــــدة بيانات الهيئة ال�شعودية 

للمقاوليـــــن، وكـــــذلك قـــــاعدة بيانـــــات وزارة 

ال�شئـــــون البلديـــــة والقرويـــــة لالأعمـــــال التي 

قامت بها هــــذه املوؤ�شـــــ�شات، وحجـــــم االأعمال 

وامل�شروعات املتعثـــــرة لديهـــــا، والقيام باإيجاد 

تراخي�ش للمهند�شني والفنـــــيني العاملني بها، 

والتحقق من ن�شب ال�شعودة بها.

التجـــــارة  اأن وزارة  اللـــــجنـــــة  واأو�شـــــحت 

نظام  اإعداد  على  حــــالًيا  تعـــــمل  واال�شتثمار 

االإدارة  طـــــريق  عـــــن  االإلكرتونيـــــة  التجـــــارة 

القانونيـــــة، كما اأن الوزارة قـــــد عملت مبادرة 

لتعزيز التجـــــارة االإلكرتونية من خالل تطبيق 

)معـــــروف( على اأجـــــهزة الهـــــواتف الذكـــــية 

والذي يهـــــدف اإىل تقدمي خدمة تزيد من ثقة 

االأعمال التجارية اأمام العمالء.

ويطالب وزارة التجارة واالستثمار
باحلد من التسرت التجاري
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�شــدد جمــــل�ص ال�شــــورى على �شرورة 
اتخاذ الرئا�شة العــــامة ل�شوؤون امل�شجد 
احلرام وامل�شجــــد النبــــوي االإجراءات 
كافة التي من �شاأنــــها رفع مــــ�شتوى اأداء 
املر�شدين واملوجهني يف امل�شــــجد احلرام 

وامل�شجد النبوي.

ودعا الرئا�شــــة اإىل درا�شــــة تنظيم 
االعتكاف ب�شكــــل عــــام من حــــيث �شعة 
املكان وعدم م�شايقــــة امل�شلني يف الع�شر 

االأخرية من �شهر رم�شان املبارك.

اأ�شدره  الــــذي  القــــرار  يف  ذلك  جاء 
احلادية  العاديــــة  جل�شــــته  يف  املجل�ص 
مــــن الدورة  لل�شنــــة االأوىل  واالأربعني، 
ال�شابعــــة التي عقــــدها يــــوم الثالثاء 
1438/9/11هـ برئا�شة معــــايل رئي�ص 
املجل�ص ال�شيـــخ الدكــــتور عبــــداهلل بن 

حممــــد بن اإبراهــــيم اآل ال�شيخ، بعد اأن 
ا�شتمع اإىل وجهــــة نظــــر جلنة ال�شوؤون 
االإ�شالمية والق�شائيــــة جتاه ما طرحه 
بع�ص اأع�شاء املجلــــ�ص مــــن ت�شــــاوؤالت 
وملحوظــــات واآراء ومقــــرتحات خــــالل 
مناق�شــــة التقريــــر ال�شــــنوي للرئا�شة 
العامة ل�شوؤون امل�شجــــد احلرام وامل�شجد 
النبوي للعام املايل 1437/1436هـ التي 
تالها رئي�ص اللجنة االأ�شتاذ عبدالعزيز 

بن عبدالكرمي العي�شى.

واأو�شحت اللجنة اأن دخول الن�شاء للرو�شة 

اآلية  وفق  يتــــم  النبــــوي  امل�شجــــد  يف  ال�شريفة 

فيها  تراعى  مدرو�شة  بطريقــــة  عدت 
ُ
اأ منظمة 

كثافة االأعداد واختــــالف اللغات، وهي مطبقة 

ب�شكل جيد ودقيق.

وبينت اللجنــــة اأنــــه هــــناك اهتــــمام كبري 

من الرئا�شة العامــــة ل�شــــوؤون امل�شــــجد احلرام 

واإعدادها  اجلمعة  بخطبة  النبــــوي  وامل�شــــجد 

واختــــيار مو�شوعاتــــها، بــــما يعكــــ�ش ال�شورة 

وح�شن  و�شطيته،  ويظهر  لالإ�شالم،  احلقيقية 

اآدابه،  وجمال  خ�شــــاله،  و�شــــريف  تعاليمــــه، 

وهناك حر�ش مــــن الرئــــا�شة على اأن يخاطب 

االهتمام  كان  هنا  ومن  م�شلم،  كل  املنرب  هذا 

ا من  لغة حر�شً اإىل ع�شــــرين  االآخر برتجمتها 

كل  اإىل  اخلطبة  هــــذه  ت�شل  اأن  على  الرئا�شة 

م�شلم، وتلبية للطلبات املتزايدة من عموم.

الشورى يؤكد ضرورة تنظيم االعتكاف باحلرمني 
الشريفني ورفع أداء املرشدين واملوجهني
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قـــرر جملــــ�ص ال�شــــورى يف جــــل�شته 
العاديــــة الثانيــــة واالأربعــــني لل�شــــــنة 
االأوىل من الدورة ال�شابعة التي عقدها 
يوم االأربعــــاء 1438/9/12هـ املوافـــــق 
2017/6/7م، برئا�شــــة معــايل رئيـــ�ص 
بن  عبداهلل  الدكتـور  ال�شيــــخ  املجل�ص 
املوافقة  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
تــــنفيــــذ قــــرارات االإعــــفاءات  عــــلى 
واإجراءات  اآليــــات  �شمــــن  اجلمركيــــة 

�شريعة و�شفافة.
وطالب املجــــل�ص يف قــــراره امل�شلحة 
ت�شمــــني تقريرهــــا القــــادم مــــا تــــــــم 
حيال تكد�ص الب�شائع يف بعــــ�ص املنافذ 

اجلمركية.
وجــــدد جملــــ�ص ال�شــــورى التــــاأكيد 
على قراره ال�شابق ذي الرقم )23/48( 
نــــــــ�ص  وتاريــــخ 1434/7/2هـ الــــذي 
يف البند ثانًيا عــلى اأن تقــــوم م�شـــلحة 
اجلمــــارك بالتعــــاون مــــع اجلــهات ذات 
العالقــــة بدرا�شــــة و�شــــع كادر وظيفي 
خا�ص ملوظفي اجلــــمارك يحوي حوافز 

تتنا�شب مع مهام عملهم.
وكــان املجــــل�ص قــــد ا�شتــــمع قبــــيل 
الت�شويـــت على تو�شيــــات اللجنة املالية 
ب�شاأن التقرير ال�شنوي مل�شلحة اجلمارك 

العامــــة للعــــام املــــايل 1437/1436هـ 
عــــلى وجــــهــــة نظــــر اللجنــــة تــــجاه 
ما طرحـــه بعـ�ص اأع�شاء املجل�ص من اأراء 
وت�شاوؤالت وملحــــوظـــات خالل مناق�شة 
التقرير ال�شنوي للم�شلحة تالها رئي�ص 
اللجنة املالية معايل االأ�شتـــاذ اأ�شامة بن 

عبدالعزيز الربيعة.
نظرها  وجهة  معر�ش  يف  اللجنة  واأو�شحت 

العامة تقوم بالتعاون  اأن م�شلحـــة اجلمــــارك 

 - االأخرى  احلكــــومية  االأجــــهزة  من  عدد  مع 

كـــــلٌّ فيما يخ�شـــــه - مبكافحة ال�شلع املغ�شو�شة 

اتخــــاذ عدد من  واملقلـــدة، وذلك من خــــالل 

املتعلقة  االأنظــــمة  تت�شمن تطبيــــق  االإجراءات 

بالغ�ش التجــــاري والتقلــــيد، وانتــــهاك حــــقوق 

امللكية الفكرية، ومعاملة ق�شايا الغ�ش التجاري 

كق�شايا التهــــرب اجلمركي، واإتالف الب�شائع 

املغ�شو�شة واملقــــلدة، ومــــنع دخــــول الب�شــــائع 

امل�شتوردة التي ال حتــــمل داللة املن�شاأ مع عدم 

ال�شماح باإعـــادة ت�شــــدير ال�شــــلع التي حتــــمل 

عالمات جتاريـــة حمميــــة، اأو عالمات مقلدة، 

اأ�شماء  ت�شم  بقائمة  اجلمركية  املنافذ  وتزويد 

وعناوين املوؤ�ش�شات التي يتــــكرر منها ا�شترياد 

ال�شلع املغ�شو�شــة، اأو املقلــــدة، بهدف اإخ�شاعها 

للرقابة والتفتيـــ�ش الدقــــيق، وتعــــزيز التعــاون 

مع اجلهات احلكوميــــة االأخــــرى امل�شــــوؤولة عن 

مكافحة الغ�ش التجــــاري، مــــثل: وزارة التجارة 

للموا�شفات  ال�شعـودية  والهيــــئة  واال�شتثــــمار، 

واملقايي�ش واجلودة، وهيئة الغذاء والدواء..

وفيما يتعلق باأهمية دعم امل�شلحة بالتقنية 

املتطورة املتمثلة باأجهزة الفح�ش، بّينت اللجنة 

اأن م�شلحة اجلمارك العــــامة تتوىل االإ�شراف 

اأنظمة  املبا�شر على ت�شغــــيل و�شــــيانة )103( 

للفح�ش باالأ�شعة ال�شـينيــــة موزعة على املنافذ 

اجلمركية كافة، كــــما اأنها ت�شرف على ت�شغيل 

و�شيانـــــة ) 250 ( جــهــــازًا لفحــــ�ش احلقائب 

والطرود يف املنافذ اجلمركية اجلوية، والربية، 

والبحريــــــــة، وعــــدد )20( جــــهازًا لفــــح�ش 

االأح�شاء باالأ�شعة ال�شينــــية، اإ�شافة اإىل اأجهزة 

االأ�شاليب  ملواجهة  وال�شاحــــنات  املركبات  تتبع 

اإىل  �شواء  التــــهريب،  يف  واملتــــطورة  اجلديدة 

داخل اململكة، اأو تهــــريب املواد املدعومة ومنها 

املواد البرتولية اإىل خارج اململكة.

ويوافق على مشروع قرار لإلعفاءات اجلمركية
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ال�شــــورى اجلــــهات  طــــالب جمــــل�ص 
احلكومية التي ما زالت حتتفظ باأموال 
امل�شمـــولني بنــــظام الهيئــــة اأو بياناتهم، 
ب�شرعة نقلها اإىل الهيئة العامة للوالية 

على اأموال القا�شرين ومن يف حكمهم.

جاء ذلك يف القرار الذي �شوت عليه 
املجلــــ�ص باالأغــلبيــــة بعــــد اأن ا�شتــــمع 
خالل جل�شته العادية الثانية واالأربعني 
من اأعــــمال ال�شنــــة االأوىل من الــــدورة 
"ال�شابعــــة التي عقــــدها يــــوم االأربعاء 
12/ 1438/9هـ املوافــق 2017/6/7م، 
برئا�شـة معـايل رئيـــ�ص املجـــل�ص ال�شيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 
جلـــنة  نـــظـــر  وجـــهة  اإىل  ال�شيـــخ،  اآل 
ال�شوؤون االإ�شالميـــة والق�شائية، ب�شـــاأن 
ملحوظـــات االأعـــ�شـــاء واآرائـــهم جتـــاه 
التقارير ال�شنوية للهيئة العامة للوالية 
على اأموال القا�شـــرين ومن يف حكـــمهم 
لالأعــــــوام املــــاليـــة )1435/1434هـ(، 
)1437/1436هـ(،  )1436/1435هـ(، 
تالها رئي�ص اللجنة االأ�شتاذ عبدالعزيز 

بن عبدالكرمي العي�شى.
كما طــــــالب الهيئـــــــــة ب�شــــــرعة مراجــــــعة 

الرقم  ذي  امللكي  باملر�شــــــوم  ال�شادر  نظامها 

يوافق  مبا  1427/3/13هـ  والتاريخ  )م/17( 

امل�شتجدات احلالية.

اأهمية  على  قــــــراره  يف  املجلــــــ�ش  و�شــــــدد 

للهيئة  القادم  ال�شنــــــوي  التقــــــرير  ت�شمــــــني 

اأعــــــمال  اإجناز  موؤ�شــــــرات االأداء، ومراحــــــل 

العقود الت�شغيلية التي اأبرمتها الهيئة يف العامني 

الـــماليــــــني 1435/1434هـ - 1436/1435هـ، 

خا�شة يف جمــــــاالت التقنيــــــة والبنية التحتية 

وحو�شبة العمل.

تــــــ�شاوؤالت  على  اللجـنة  رد  معــــــر�ش  ويف 

اأحـــــد االأعـــ�شـــــاء عـــــن راأ�ش مـــــال الـــــهيـــــئة 

واأر�شدتها، ووا�شتـــــف�شاره عن اإن�شـــــاء �شـــــركة 

حني  يف  للهيئة  التابعـــــة  لال�شتـــــثمارات  والية 

اأو معرفة حلجم  اأر�شـــــدة،  اأي  ال متلك الهيئة 

االأموال وم�شادرها، اأفـــــادت اللجنة باأن الهيئة 

االأموال  لهذه  بيانات  قـــــاعدة  لديها  تتوافر  مل 

)ب�شفـــــة ر�شمـــــية( نظـــــًرا لعدم انتقالها من 

اجلهات ذات العالقة، وقد مت مكاتبة اجلهات 

باأنه مت  املعنية لتزويدها بهذه املعلومات، علًما 

تاأ�شي�ش �شركة ا�شتثـــــمارية بنـــــاًء على ما توافر 

من معلومات لدى الهيـــــئة عن حـــــجم االأموال 

املر�شودة يف بيوت املال التابعة لوزارة العدل.

التباين  يخ�ش  فيما  اللجـــــنة  اأفـــــادت  كما 

يف قيمة العقود الت�شغيلية، مثل عقود النظافة، 

والتعـاقـــــد مـــــع العمـــــال، بـــــاأن الهيئـــــة جـــــهة 

امل�شتقلة  وميزانيتها  االعتبارية  �شخ�شيتها  لها 

من  الت�شغيلية  املالية  مواردهـــا  على  وحت�شل 

امل�شمولني  اأموال  ا�شتثمارات  عوائد  ا�شتقطاع 

بنظامها ح�شب الن�شـــــبة املقـــــررة لها نظـــــامًا، 

ويف العام املايل 1435/1434هـ كـــــانت الهيئة 

يف مرحلة التاأ�شي�ش، واملبلغ الـــــوارد لها عبارة 

املالية،  عن �شلفة م�شرتدة )قر�ش( من وزارة 

ولي�شت اعتمادات �شـــــنوية يف امليـــــزانية العامة 

للدولة، ونظًرا الأن لوائح الهيئة مل تعتمد خالل 

تلك الفرتة لعدم تعيني اأع�شاء جمل�ش االإدارة؛ 

فقد مت ت�شنيف البنود ح�شب العقود املربمة مع 

املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شــــة حتى اعتمدت الالئحة 

املالـــــية اخلا�شة بالنفقات االإدارية والت�شغيلية 

من قبل جملـــــ�ش اإدارة الهيـــــئة التي عـــــاجلت 

مو�شوع الت�شنيف.

ويطالب اجلهات احلكومية التي ما زالت حتتفظ
بأموال املشمولني بنظام هيئة الوالية على

أموال القاصرين سرعة نقلها إىل الهيئة
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ملاذا ال تسمح السعودية بتسييس احلج؟
ال�شعــــوديــــة  �شمحــــت  لــــو  ُتــــرى 

النظــــام  ومعــــار�شي  لالأحوازييــــن 

االإيــــراين برفــــع �شــــعــــــــارات �شــــد 

اجلمهوريــــة االإيرانية يف مو�شم احلج 

وماذا  بذلك؟؛  طــــهران  �شتقبل  فهل 

لو فتحت الباب ملعــــار�شي املخــــطط 

االإخــــــــواين يف العــــــالــــم االإ�شــــالمي 

برفع �شعاراتهم يف احلج مثاًل فماذا 

�شيكــــون مــوقــــف جمــــاعة االإخــــوان 

والدول التي ترعــــاهم؟؛ ولو غــــ�شت 

ال�شعوديــــة النظــــر عــــن احتـجاجات 

االأكــــراد �شــــد تركــــيا فكيف �شتكون 

اأنقرة ولو �شمحت ب�شعارات  ردة فعل 

ترى  فيا  البولي�شاريو  جلبهة  املنتمني 

ما هو موقف اململكة املغربية؟؛ وعلى 

وبالتايل  كــــثرية  فاالأمثلــــة  ق�ش  هذا 

�شيكــــون امل�شــــهد كــــارثًيا وفــــو�شوًيا 

واأبعد مــــا يكــــون عن قيــــمة ومكــــانة 

ومغزى هكذا فري�شــــة فيما لو فتحت 

اململكــــة البــــاب لهكــــذا ممـــار�شات. 

اإذن ال�شورة وا�شحــــة هــــنا ما يعني 

تفهم موقف اململــــكة بعــــدم �شماحها 

الأي كان بت�شيي�ش احلج فامل�شاألة لديها 

هي مبداأ يف املقام االأول ال حتيد عنه 

تــــمييز  وتتعامل به مع اجلــــميع دون 

اأو ا�شتثناء وبالتــــايل لي�شــــت مواقف 

انتقائيــــة كمــــا ُتتهم بــــها ال�شعوديــــة 

من قبل البع�ش.

منا�شبة احلـــج حدث ديني مهيب 

للــــــــعــــامل االإ�شــــالمــــي  وا�شتثنــــائي 

لــــه �شروطــــه وواجــــباتــه ويتــــابعــــه 

اأن  امللــــيارات، فكــــان مــــن الطبيعي 

تعلن ال�شعودية بحزم رف�شها لتحويل 

�شـــاحة مو�شم احلــــج ميداًنا الأجندة 

�شيا�شية واأنها �شتت�شدى الأي عمـــل اأو 

�شلوك ي�شبب فو�شى اأو يهــــدد �شالمة 

احلجاج. الت�شيي�ش مرفــــو�ش �شــــرًعا 

الأنه يتعار�ش مع هــــدف ومغزى احلج 

اإن�شانًيا  وال  اأخالقًيا  ال  مقبول  وغري 

الأنه ميثل انتهاًك ا حقــــوقيا مي�ش حق 

�شيوف الرحمن يف اأداء ال�شعـرية بكل 

هدوء وطماأنينة. هذه ال�شعرية ال يلبث 

البع�ش اأن ي�شتغلها يف ترويج �شعاراته 

التي ال  ال�شيا�شية وح�شاباته احلزبية 

�شلة لها بــــاأقد�ش فــــرائ�ش االإ�شالم. 

احلج  باأن  موقنون  اجلميع  اأن  ورغم 

�شعيــــرة معــــدودة االأيــــام وحمــــددة 

الزمان واملكان واأن �شــــيوف الرحمن 

ما جــــاوؤوا اإال لطلــــب املغــــفرة واأداء 

املنا�شك ب�شكيــــنة وطماأنيــــنة، اإال اأن 

ال  ذلك  كل  وبرغم  امل�شاغبني  اأولئك 

يرتددون يف توظيف احلج الأجندتهم 

ال�شيا�شية اأو املذهــــبية غــــري مبـــالني 

بتعكري �شفو هــــذه املنا�شبــــة الدينية 

العظيــــمة وبق�شد اأي�شا ت�شويه �شمعة 

ال�شعودية واإظهــــارها على اأنــــها دولة 

تتعامل  ومع ذلك  ذات طابع طائفي، 

دائما ال�شعودية بحكــــمة وروية وتنفذ 

تعليمات �شارمة يتــــم تطبيــــقها على 

اجلميع دون متييز.

مــــــــن  املــــزيد  اإىل  ولكي منـــ�شي 

ال�شفــــافيــــة، نقــــول اإن املتــــاجــــــــرة 

يف  االأمــــر  هــــذا  واإقحام  بال�شعارات 

خالفات �شيا�شية واختالق الق�ش�ش 

املثرية ون�شج الفربكــــات كــــما فعلت 

دولة قطر هو نهــــج مرفــــو�ش وعقيم 

يتقارب مع االأ�شلــــوب االإيــــراين الذي 

اعتدنا عليه مع بداية كل مو�شم حج. 

هذه �شلوكيات خمجــــلة تعكــــ�ش حالة 

مــــن االإفــــال�ش ال�شــــيا�شي واخلــــواء 

االأخالقــــي ولن توؤثــــر على حقــــــــائق 

االأ�شياء فهي مثل الغمامة ال تلبث اأن 

تنق�شع يف اأول هبة ريح. رفع �شعارات 

ت�شــــرفا  يعــــترب  عرفــــات  جبل  على 

�شافرا يتعار�ش مع روحانية ال�شعرية 

ورمزية املكان والزمــــان، على اعتبار 

اأن احلج هو اأكرب موؤمتر اإ�شالمي على 

وجه االأر�ش ما يجعل املنا�شبة فر�شة 

الإي�شال ر�شائل �شيا�شية فالعامل يتابع 

هذا احلدث املهــــيب. مرا�شم الرباءة 

من امل�شركــــني يف عرفات على �شبيل 

وهو  ال�شــــياق  هــــذا  يف  تندرج  املثال 

يخالف ما التــــزمت به اإيــــران عــــلنا 

والذاكرة تنزف مواقــــف مــــوؤملة �شبق 

ع�شناها ملمار�شــــات من قــــبل بعــــ�ش 

احلجاج االإيرانيني.

اإيران  تلتــــزم  اأن  زلنــــا  وما  ناأمل 

بالتعهدات التي قطعــــتها عـلى نف�شها 

وعــــدم القــــيام بــــما هــــو خارج هذه 

املنا�شــــك التعبـــديــــة. ال�شعــــوديــــون 

�شرفهم اهلل �شبحانه وتــــعاىل بخدمة 

احلرمني ال�شريفني وهي لي�شــــت بحًثا 

عن دعاية واأ�شواء اأو منــــة على اأحد، 

اأنفــــ�شهم  تعليقــــات احلجــــاج  بدليل 

وتقديرهم للجهود املبذولة. ال�شعودية 

احلــــجاج  منــــا�شدة  عــــن  تكــــف  ال 

باالمتناع عن ترديد �شعارات ما اأنزل 

اهلل بها من �شلطان، مطالبة االنقطاع 

اإىل عبادة اهلل وحده فمنا�شك احلج 

ثابتة وغري قابلة لالجتهاد.

ال�شعودية عندما ترفــــ�ش ت�شــيي�ش 

فاإنها بذلك تقف �شد ت�شدير  احلج 

�شعار  اأو  تــــلك  اأو  الدولة  اأزمات هذه 

هذه الفئة اأو تــــلك اىل مو�شم احلج، 

كــــون فيــــها اإ�شــــاءة ل�شعــــائر الدين 

احلنيــــف فــــ�شال عن م�شا�شها باأمن 

احلجاج.

د. زهري احلارثي
ع�شو جمل�ش ال�شورى
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طـــــالب جمل�ص ال�شورى هيئة العامة 
وتن�شيق  بتــــوحيد  والــــــدواء  للغــــذاء 
اجلهـود مــــع اجلهــــات احلكــــــومية ذات 
العالقــة يف و�شــع اآليــة وا�شحــة تو�شح 
اأدوار اجلهــات احلكومية كافة يف جمال 
الرقابة امليدانيــة على الغذاء والدواء 

واالأجهزة واملنتجات الطبية.
و�شــدد املجلــ�ص عــلى اأهمــية تكثيف 
جمــال  يف  التنفــيذية  اجلــوانب  الهيئة 
البحوث والدرا�شات، وفتح اآفاق كبرية مع 
اجلهات الفاعــلة من �شركات متخ�ش�شة، 
وهيئــات، وجامعــات خمتــلفــة، ومــراكز 
اأبحاث مرموقــة، �شــواء داخل اململكة اأو 
تقــــاريــــــرها  ت�شــمن  واأن  خــــارجــها، 
املقبلة معلومات تف�شيليــة عــــن نتــــائج 
الدرا�شات التي اأجرتــها، وتو�شــيح مـدى 

اال�شتفادة منها.
كما طــــــالب الهيــــــئة بو�شع االأ�ش�ص 
الالزمــــة ملمار�شــــة ن�شــــــاطــــاتها ب�شكل 
جتاري، والتن�شــــيق والتعاون مع اجلهات 
ذات العالقة لتوفــــري التــــدريب العملي 

املتخ�ش�ص ملن�شوبي قطاعات الهيئة.
جاء ذلك يف قرار ملجل�ص ال�شورى �شدر 
مبوافقة االأغلبية بعـد ان ا�شتمع املجل�ص 
خالل جل�شــته الرابــعة واالأربعــني التي 
عقدها يوم الثالثــــاء 1438/10/17هـ 
معايل  برئا�شة  2017/7/11م،  املوافق 
نائــب رئيــــ�ص املجلــ�ص الدكــتور حمــمد 
بن اأمني اجلفــــري، لوجــهة نظر اللجنة 

ال�شحية، ب�شــاأن ملحوظــــات االأعــــ�شاء 
واآرائهــــم جتــــاه التقــــرير ال�شنــــــــــوي 
للهيئــــة العامــــة للغــذاء والدواء للعام 
املايل 1437/1436هـ، تلــــــتها رئيــــــ�ص 
اللجنة ال�شحــــــية الدكــــتورة منى بنت 

عبداهلل اآل م�شيط.
ملحالت  الرتخي�ش  ان  اللجنة  واأو�شـــــحت 

البلدية  ال�شئون  وزارة  خالل  من  يتم  العطارة 

والقرويـــــة، حيث تتـــــوىل م�شـــــوؤولية الرقـــــابة 

والتفتي�ش واإيقاع العقوبات وحت�شيل الغرامات، 

بينما يقت�شر دور من�شوبي الهيئة العامة للغذاء 

والدواء يف امل�شاركة �شمن طاقم جلنة العطارة 

امل�شكلة من عــــــــــدد مــــــــــن اجلهات احلكومية 

لل�شخو�ش على املحالت وامل�شاركة بالراأي الفني 

على املنتجات التي حتمل االدعاءات الطبية.

ب�شكل  تعـمل  الهـــــيئة  اأن  اللجنـــــة  واأفــادت 

مبا�شـــــر يف مكافحـــــة ظـــــاهرة االإعـــــالن عن 

االأ�شخا�ش الذين يدعـــــون قدرتهم على عـــــالج 

االأمرا�ش امل�شتع�شـــــية اأو عـــــن امل�شتحـــ�شرات 

التي لها ادعاءات طبية م�شللـــــة يف �شبـــــكات 

التوا�شل االجتماعي املختلفة وفق ال�شالحيات 

املمنوحة لها نظامًا، حيث تقـــــوم بالتن�شيق مع 

وزارة  ومع  املناطـــــق  واإمارات  الداخلية  وزارة 

الثقافة واالإعالم اأو مع هيئة االت�شاالت وتقنية 

االأ�شخا�ش  اإيقـاف  اأو  االإعـــــالن  ملنع  املعلومات 

وتطبيق العقـــــوبات الالزمـــــة بحقـــــهم وفـــــًقا 

ملا تن�ش عليه االأنظمـــــة، كما �شـــــدر قرار من 

املجل�ش ب�شاأن ذلك برقـــــم )18/31( وتـــــاريخ 

1435/5/9هـ، ون�شه: »التاأكد من م�شـــــداقية 

االإعالنات عن امل�شتح�شرات واملنتـــــجات التي 

تدخل من �شمن اختـــــ�شا�ش الهيئة ومتابعتها 

واإلـــــزام اجلهـــــات ذات العالقـــــة مبقت�شيات 

املادة )ال�شاد�شة والثالثني( من نظام املن�شاآت 

التنفيذية  والئحته  ال�شيدالنية  وامل�شتح�شرات 

ال�شادر باملر�شـــوم امللـــــكي ذي الرقم )م/31( 

وتاريخ 1425/6/1هـ.

واأفادت اللجنـــــة ب�شـــــدور نظـــام منتجات 

التجميل الذي يعطي الهيئة �شـــــالحيات اأو�شع 

ت�شتطيع مبوجبها ممار�شـــــة املـــــهام االإ�شرافية 

والروؤى  للتطلعات  وفقًا  والتنظيمية  والرقابية 

امل�شتقبلية، فقد اأن�شاأت الهيئة نظامًا اإلكرتونيًا 

خا�شًا يتم فيه الرتخي�ش مل�شانع وم�شتودعات 

و�شالونات منتجـــــات التجميل واإدراج منتجات 

التجمـــــيل وف�شحها، وي�شـــــتمل عـــــلى تـــــكوين 

التجميل،  منتجات  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة 

ويتم ربط هذه املنتجات مب�شانع وم�شتودعات 

تلك  م�شدر  تتبع  يتم  لكي  التجميل؛  منتجات 

املنتجات عند احلاجة لذلك.

واأ�شارت اللجنـــــة اإىل اأن رقـــــابة املحا�شيل 

الزراعية وم�شانع تعبئة املياه من املهام الرقابية 

للهيئة حاليًا، فقد اأجرى القطاع م�شًحا �شاماًل 

ميدانيًا على م�شتودعات ومراكز توزيع االأغذية 

اململكة �شمل )1704( م�شتودعات ومراكز،  يف 

متهيدًا لنقل مهـــــام الرقابة عليها اإىل الهيئة، 

غذائية  عينة   )7938( القطاع  �شحب  مت  وقد 

للك�شف عن بقايا املبيدات خالل عام التقرير، 

وتقوم الهيئة بتحليل منتجـــــات هذه املـــــ�شانع 

ميكروبيًا وكيميائيًا للتاأكد من مطابقة منتجاتها 

للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية املعتمدة.

واأكـــــدت اللـــــجنـــــة اأهمـــــيـــــة اأن متـــــار�ش 

ن�شت  اإذ  ذلك،  وفق  الرقابية  اأن�شطتها  الهيئة 

للهيئة  االأ�شا�شي  النظام  يف  »الرابعـــــة«  املادة 

ال�شادر باملر�شوم امللـــــكي رقم )م/6( وتاريخ 

1428/1/25هـ، باالآتـــــي: »تـــــمار�ش الهــــــــــيئة 

اأعمالها ب�شكل جتاري ولها جميع ال�شالحيات 

الالزمة الأداء مـــــهامها«، كـــــما نـــــ�شت املادة 

»الرابعة ع�شرة« من النظـــــام نف�شه على اأهمية 

املادة  ن�شت  حيث  اأعمـــــالها  يف  الروؤية  وجود 

على: »تدار الهيئة وفـــــق اأ�شلـــــوب مايل واإداري 

خا�ش يعتمده جمل�ش االإدارة بناء على اقرتاح 

الرئي�ش التنفيذي، ميكنـــــها من العــــمل مبرونة 

واملهمات  االأهـــــداف  مع  تتالءم  واإدارية  مالية 

التي اأن�شئت من اأجل حتقيقها«.

الشورى يشدد على وضع آلية ألدوار اجلهات احلكومية 
يف الرقابة على الغذاء والدواء واملنتجات الطبية



تقارير القبة

17

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

طالب جمل�ص ال�شورى، وزارة االقت�شاد 
والتخطيط بت�شمني تقاريرها ال�شنوية 
القادمــــــة عر�شـًا وافًيا حلالة االقت�شاد 
الوطــــــني وم�شـتجـــداتـــه واإجنـــازاتـــه 
والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن اأداء 
بالوزارة،  املرتبطة  والربامـــج  الكيانات 
وتفا�شـــيل عـــن جمـــيع املـــبادرات الــتي 
قامـــت الـــوزارة بـــها اأو اأ�شرفـــت علـــيها، 
والدرا�شات اخلا�شة باالآثار املتوقعة من 

هذه املبادرات على االقت�شاد الوطني.

و�شـــدد املجلـــ�ص عـــلى اأهمـــية مـــنح 
وزارة االقـــت�شاد والتخـــطيـــط املـــراكز 
البحثية واال�شت�شاريـــة وبيـــوت اخلربة 
املحلية املرخ�شـــة االأولويـــة يف اإعـــداد 
اخلطـــط والدرا�شـــات واال�شرتاتيجيات 
الوطنيـــة، والعمـــل على اإزالـــة جـــميع 
يدة مل�شاهمة القطاع اخلا�ص  العوائق املقِّ

يف الناجت املحلي االإجمايل.

واأكد املجلـــ�ص �شــرورة تعيني الوزارة 
متحدًثا ر�شــمًيا ملخاطبـــة الراأي العـــام، 

وفقًا للبند )اأواًل( من قرار جمل�ص الوزراء 
رقـم )209( وتــاريـــخ 1433/6/30هـــ، 
وو�شع خطة ال�شتقـــطاب وبناء الكوادر 
الب�شريـــة الوطنيـــة يف جمال االقت�شاد 
والتخطيـــط للعـــمل يف الوزارة واإحاللها 

حمل العن�شر االأجنبي.
جـــاء ذلك يف القـــرار الـــذي اأ�شدره 
جمل�ص ال�شورى باالأغلبية خالل جل�شته 
العاديـــة الرابـــعـــة واالأربعـــني لل�شـــنة 
االأوىل من الدورة ال�شابعـــة التي عقدها 
يوم الثالثـــاء1438/10/17هـ املـــوافق 
2017/7/11م، برئا�شـــة معـــايل نائب 
اأمني  الدكتور حمـــمد بن  رئي�ص املجل�ص 
اجلفري، حيث ا�شتمع لوجهة نظر جلنة 
ملحوظات  ب�شـــاأن  والطاقـــة،  االقت�شاد 
االأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي 
لوزارة االقت�شاد والتخطيط للعام املايل 
1437/1436هـ، تالهـــا رئيـــ�ص اللجنة 

االأ�شتاذ عربالرحمن بن را�شد الرا�شد.

وزارة  من  طلـــــبت  اأنــــها  اللجنة  واأو�شحت 

االقت�شــــاد والتخطــــيط تــــزويدهــــا بتــــقــــرير 

مفــــ�شل عــــن االأداء االقت�شادي ب�شــــكل عام، 

يف  مــــوجًزا  ا  عــــر�شً قــــدمت  الــــوزارة  اأن  اإال 

معر�ش ردها. 

بو�شــــع  اللجــــنة  قــــــــامــــت  عليــــه  وبنــــاًء 

تقــــاريرها  بت�شــــمني  الوزارة  تطــــالب  تو�شية 

ا وافــــًيا حلالة االقت�شاد الوطني  القادمة عر�شً

وم�شتجداته واإجنازاته والعوائق والتوقعات.

وبنّي الرا�شد اأن الــــوزارة اأفادت يف معر�ش 

باأنه بناء على  اللجنة  ا�شتفــــ�شارات  ردها على 

التوجيه الكرمي.

مت اإعادة �شيــــاغة وثيــــقة خــــطة التنــــمية 

التحول  برنــــامج  مع  يتــــالءم  بــــما  العا�شــــرة 

الوطني 2020 وروؤيـــة اململــــكة 2030 وبالتن�شيق 

مــــع اجلــــهــــات احلكوميــــة ذات العــــالقــــــــة، 

وقــد مت رفــــعها من قــــبل الــــوزارة اإىل املقــــام 

ال�شامي الكرمي.

ويطالب وزارة االقتصاد بتعيني متحدث رسمي..
وإحالل الكوادر الوطنية حمل األجنبية

أ. عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة
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م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

طــــالب جمل�ص ال�شورى وزارة ال�شوؤون 
البلديــــة والقـــرويـــة بدرا�شـــة اإنـــ�شاء 
املخططات  يف  ال�شوارع  يف  خدمة  اأنفاق 
اإيـــ�شال  مـــن خـــاللها  اجلديـــدة، يتــــم 
اخلدمــات دون احلاجـــة اإىل حفــــريات 
ب�شـــورة م�شتـــمرة عنــد طلب اأي خدمة، 
وذلك مقابــــل ر�شـــوم تدفـــعها اجلـــهات 

اخلدمية للبلدية.
كــما طــالب الــوزارة بــو�شــع خطــــة 
تطويــريــة �شاملــــة لنظــم التخــطــيط 
والت�شريعــات ذات ال�شلة بها وباالأجهزة 
التخطيــــطــيــة، واالإ�شــراع يف االنــــتهاء 
من اإيجــاد املوؤ�شــرات املنا�شبــة، والهيكل 
التنظيــمي املــالئــم للمــر�شد احلــ�شري 

الوطني.
جــاء ذلك يف قــرار اأ�شــدره املجــل�ص 
خالل جل�شته العادية الرابعة واالأربعني، 
التي  ال�شابعة  الدورة  من  االأوىل  لل�شنة 
عقدها يــوم الثالثــاء 1438/10/17هـ 
املوافــق 2017/7/11م، برئا�شة معايل 
بن  حممد  الدكتور  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
لوجهة  ا�شتمــع  اأن  بعــد  اجلفــري،  اأمني 

واخلدمات،  واالإ�شكان  احلج  جلنــة  نظر 
ب�شاأن ملحوظات االأع�شاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�شنوي لوزارة ال�شوؤون البلدية 
والقرويــة للعــام املايل 1436/1435هـ، 
التي تالها رئي�ص اللجنة املهند�ص مفرح 

بن حممد الزهراين. 

النظر يف  اإعادة  اإىل  الوزارة  ال�شورى  ودعا 

ال�شوارع  على  االأرا�شي  ا�شتخدامات  تخطيط 

ثالثني مرًتا فما فوق للحد من انت�شار املحالت 

وتعطيل  املواقف،  م�شــــكلة  وتعاظم  ال�شغرية، 

االن�شياب املروري فيها، واإيجـــاد حـــلول مل�شكلة 

التاأكيدً   وجدد  القائمـــة،  املحالت  يف  املواقف 

رقم  املجل�ش  قرار  من  )�شاد�ًشا(  البنـــد  على 

ون�شه  1434/8/21هـ،  وتاريخ   )37/83(

تــــدوير  �شـــناعة  اإن�شــــاء  �شرعـــة  على  »العمل 

النفايات يف الـــمدن ال�شعوديـــة عـــلى اأ�شــــــــ�ش 

اخلا�ش،  القطاع  مب�شاركة  وبيئيــــة  اقت�شادية 

ح�شب ما هو معمول به يف مدن الدول املتقدمة«.

وبيَّنت اللجنة اأن لـــدى البلـــديات خـــــرائط 

امل�شروعات  اأن  امل�شـــكلة  امللكيات، ولكن  تو�شح 

الحقة للملكية اخلا�شــــة، ويف الغالبية العظمى 

مـــن امل�شروعــــات التي تــــدعو احلـــــاجة اإليها، 

من  كلفة  واأرخ�ش  اأف�شل  بديل  م�شار  يوجد  ال 

تنفيذ امل�شروع، كما اأن بع�ش امللكيات ال ي�شجلها 

اأ�شحابها لدى البلديات اإما رغبة منهم يف عدم 

التملك،  م�شتـــندات  يف  ل�شعـــف  اأو  الت�شجيل، 

اأمامهم  يكون  ال  امل�شروع  تنفـــيذ  يبداأ  وحينما 

التقا�شي  الق�شــاء، وعملية  اإىل  اللجوء  اإال  حل 

نظام  ولعل  امل�شروعات.  تعطيل  اإىل  توؤدي  قد 

الت�شجيل العيني للعقار يف حال اكتمال تنفيذه 

يعالج هذه امل�شكلة.

االإجـــــــراءات  ت�شـــهيل  اأن  اللجنـــة  واأبـــانت 

التي  اال�شرتاتيجيات  اأهم  من  هو  وتب�شيطها 

تقوم عليها روؤية اململكة 2030، وبرنامج التحول 

بـــداأت الوزارة باإ�شدار  2020، وقـــد  الوطــــني 

اإجراءات  الئحـــــة  اآخـــرها  االإجـــراءات  لوائح 

احلكومة  برنامج  اأن  كما  البلدية،  الرتاخي�ش 

االلكرتونية ت�شمن اعتماد التطبيقات احلديثة 

يف الكثري من اخلدمات، اأما م�شاألة مدد تنفيذ 

امل�شروعات فتحكمها عوامل عديدة منها توافر 

ال�شيولة يف االعتماد املايل.

واأ�شارت اإىل اأن تـــوفري مواقـــــف ال�شيارات 

جزء  وامل�شت�شفيات  واملدار�ش،  امل�شاجـــد،  عند 

مهم من ا�شرتاطــــات املوقـــع التي ال تخ�ش�ش 

لهذا اال�شتخدام اإال بعد توافرها، وقد طرحت 

إعادة النظر يف تخطيط استخدامات األراضي
على الشوارع 30 مرًتا للحد من انتشار احملالت 

الصغرية وتعطيل املرور
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م�شروعات عدة ملواقف متعددة االأدوار يديرها 

القطاع اخلا�ش يف بع�ش املواقع املزدحمة، ومل 

تنجح هذه التجارب الأ�شباب متعددة من بينها: 

مواقف  ر�شوم  وتطبــــيق  االقت�شادية،  اجلدوى 

ال�شيارات، وهناك درا�شة م�شتــــفي�شة جتريها 

 كرمي 
ٍ
الوزارة -حـــاليًا- بنــــاء على اأمــــر �شـــــام

لدرا�شة مواقف ال�شيارات ب�شكل كامل. 

الريــــا�ش؛  قطـــار  بـــم�شروع  يتـــ�شل  وفيما 

امل�شروع مع عدد  رئي�ش يف  �شريك  االأمانة  فاإن 

من اجلهات احلكومية، وامل�شروع حتت اإ�شراف 

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ش.

واأو�شح املهنـــد�ش الزهراين اأن اللجنة تتفق 

مع �شرورة معاجلة املخالفات ال�شحية، وت�شري 

البلديات  بها  تقوم  املطاعم  مراقبة  اأن  اإىل 

اخت�شا�ش  نـــقل  بعــــد  موؤقتـــة،  ب�شفة  حاليًا 

العــــامة للغذاء  الـــهيئة  اإىل  االإ�شــــراف عليـــها 

والدواء، وفقًا لنظام الغذاء والئحته التنفيذية، 

ونظام هيئة الغذاء والدواء.

واأو�شحـــت اللجنـــة اأن االأر�ش ثــــروة غــــري 

متجــــددة، واأن وجــــود اأرا�ٍش بيــــ�شاء وا�شـــعة 

اأهم  اأحد  هــــو  للمـدن  العمراين  النطاق  داخل 

اأ�شباب �شدور نظـــام الر�شـــوم عـــلى االأرا�شي 

البي�شـــــــــاء الذي كـــان للمجـــل�ش دور كبـــري يف 

اإقراره، واأن البدء مبرحلة فر�ش الر�شوم على 

االأرا�شي غري املخطـــطة �شيـــدفع اإىل اعتـــماد 

انتهت  الكثري من املخططـــات اجلـــديدة، وقد 

مرحلة ت�شجيل العقارات يف بع�ش املناطق، ومت 

البدء باإ�شدار فواتـــري الر�شـــوم، اأما فيما يتعلق 

باإجراءات اعتـــماد املخطـــطات؛ فقد �شدر اأمر 

 بتحديد مـــدة حمـــددة الإ�شدار تراخي�ش 
ٍ
�شام

التطوير واعتماد املخططات.

البلدية  النفايات  معاجلـــة  مو�شوع  وحول 

اإىل �شدور  اللجــــنة النظــــــر  ال�شلبة، لفتــــــت 

اإدارة النفــــــايات البلـــــــــدية ال�شـــلبة  نظــــــام 

مبوجب املر�شوم امللــــــكي رقم )م/48( وتاريخ 

1434/9/17هـ، كـــما �شـــبق اأن �شدر يف �شاأن 

املو�شوع قرار جمل�ش ال�شــورى رقم )37/83( 

وتاريــــــــخ 1434/8/21هـ، يف البـــند �شــــــاد�شًا 

املت�شمن: “العـــمل على �شـــرعة اإن�شاء �شناعة 

عـــلى  ال�شعـــودية  املـــدن  يف  النفايـــات  تدويـــر 

القـــطاع  اأ�شـــ�ش اقت�شادية وبيئـــية، مب�شـــاركة 

اخلـــا�ش، ح�شبما هو معـــمول به يف مدن الدول 

مـــبادرات  �شمـــن  من  واملو�شـــوع  املتقدمة”.، 

برنامج التحول الوطني.
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طالب جملــ�ص ال�شورى الهيئة امللكية 
للجبيل وينبع ب�شرعـــة تنفـــيذ مقت�شى 
االأمـــر ال�شـــامي رقـــم )49901( وتاريخ 
1436/10/9هـ، بتكليــف الهيئة باإدارة 
وت�شغيل مدينـــة جـــازان االقتـــ�شادية، 
وت�شمــــــني التقـــاريـــر املقبلـــة اخلـــطة 
والربنامـــج الزمني لـــذلك، كمـــا طـــالب 
الهيئـــة باإعـــادة ت�شغـــيل مطـــار اجلبيل 

والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف ذلك.

وجدد املجلـــ�ص التاأكـــيد على ما ورد 
 )68/134( رقم  قراره  "ثانًيـــا" من  يف 
وتاريخ 1432/1/21هـ، باأن على الهيئة 
متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية 
الإحاللها مكان القوى العاملة االأجنبية 
يف امل�شانع وال�شركات العاملة يف املدينتني 
بهـــدف  وينـــبع؛  باجلبيـــل  ال�شناعيتني 
توطني التقنيـــة، وي�شـــمل ذلك مدينتي 

راأ�ص اخلري وجازان االقت�شادية.
و�شـــدد اأنـــه على �شـــرورة رفع ن�شبة 
ال�شعوديني من اأع�شـــاء هيئـــة التدري�ص 
يف كليات الهيئـــة ومعاهـــدها، وخفـــ�ص 

املـــدن  معـــدالت امللوثـــات الهـــوائية يف 
التابعة لها.

اأ�شدره  الــذي  القـــرار  يف  ذلك  جـــاء 
الثالثة  العادية  املجل�ص خالل جل�شـــته 
االأوىل  ال�شنـــة  اأعمـــال  مـــن  واالأربعـني 
يـــوم  التي عـــقـــدها  ال�شابعـــة  للـــدورة 
املـــوافـــق  1438/10/16هـ،  االثـــنيـــن 
نـــائب  2017/7/10م، برئا�شة معـــايل 
اأمني  الدكتـــور حممد بن  رئي�ص املجل�ص 
اجلفري، حيث ا�شتعر�ص خـــالل اجلل�شة 
وجهـــة نظـــر جلنـــة احلـــج واالإ�شـــكان 
واخلدمات؛ ب�شـــاأن ملحوظـــات االأع�شاء 
واآرائهـــم جتـــاه التـــقريــــــــر ال�شـــنـــوي 
للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل 
اللجنة  رئي�ص  تالها  1437/1436هـ، 

املهند�ص مفرح بن حممد الزهراين.
مطار  تفعيل  اإىل  احلاجــة  اللجنـــة  واأكدت 

القطاع  قــــبل  من  وت�شغيـــله  وتطويره  اجلبيل 

اخلا�ش. م�شرية اإىل الـــدور املهـــم الذي تقوم 

به الهيئة امللكية للجبيل وينبع لتنفيذ �شيا�شات 

التوطني ال�شادرة من اجلهات املختلفة، وتنفيذ 

باحلفاظ  املتعلقة  واخلا�شة  العامة  ال�شيا�شات 

اجلــــهات  مـــن  البيـــئي  والتلـــوث  البيئـــة  على 

تنفيذ  يف  الهيـــئة  ودور  ال�شالحـــية،  �شاحبة 

االأنظمة املرعية يف ذلك، فيــــما يخــــ�ش املدن 

التي تقع حتت م�شوؤولية الهيئة.

الهـــــيئة  اأن  اإىل  اللجـــــنـــة  اأ�شــــارت  كـــــما 

مـــع  بالتــــعاون  تعـــمل  وينبـــع  للجبــــيل  امللكية 

�شركائها: وزارة الطاقـــة وال�شنـــاعة والثــــروة 

التجــــارة  ووزارة  اأرامـــكو  و�شركـــــة  املعـــــدنية 

على  �شابـــك،  �شركـــة  وكـــــذلك  واال�شتثـــــمار، 

م�شروع ال�شناعـــات الكيماويـــة والبال�شتيــــكية 

اخلـــري،  وراأ�ش  ويــــنبـــع  باجلـــبيل  التحـــــويلية 

الــــدرا�شـــة  مـــــراحـــل  يف  زالـــت  مــــــا  ولكنــها 

ومعرفــــة مكامن القوة والفر�ش املتاحة.

سرعة تشغيل منطقة جازان الصناعية ومطار اجلبيل
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

طــــالب جملـــ�ص ال�شــــورى �شنـــــــدوق 
تنمية املوارد الب�شـــرية ب�شـــرورة ربط 
اأدائه وم�شروفــاته بخطة ا�شرتاتيجية 
تعـــّد بالتن�شـــيق مـــع اجلهـــات املعـــــنية 
ملعاجلــة البطالـــة وتــــوليد الوظــــــائف 

ح�شب قطاعات االأعمال املختلفة.

و�شـــدد على �شــرورة درا�شة ال�شندوق 
وب�شكل دوري مدى ر�شــــا جميع ال�شرائح 
ن نتائج  امل�شتفيدة من خدماته، واأن ُي�شمِّ
الدرا�شة يف تقاريـــره ال�شنوية القادمة، 
ودعا ال�شندوق اإىل عر�ص امليزانية مبا 
يتوافق مع معايري املحا�شبة للجهات غري 

الهادفة للربح.

جـــــاء ذلك يف القــــرار الــــذي �شــوت 
عليه املجل�ص باالأغلبيـــة خـــالل جل�شته 
العادية الثالثة واالأربعـــني التي عقدها 
يوم االثنني 1438/10/16هـ، املــــوافق 
2017/7/10م، برئا�شـــة معـــايل نــائب 
رئي�ص املجلـــ�ص الدكتــور حممد بن اأمني 

اجلفري.
اإىل  ا�شتـمع  قـــد  ال�شــــورى  جمــــل�ش  وكـــان 

الب�شــــرية  واملـــوارد  االإدارة  جلــنة  نظر  وجهة 

املجل�ش من  اأعـــ�شاء  بعــــ�ش  ب�شاأن ما طرحـــه 

اأراء ومقرتحات وا�شتفـــ�شارات خـــالل مناق�شة 

التقرير ال�شنوي ل�شندوق املوارد الب�شرية للعام 

اللجنة  رئيـــ�ش  تالهــــا  1437/1436هـ،  املايل 

املهند�ش حممد بن حامد النقادي.

تنمية  اأن �شندوق  اللجنــة  اأو�شـــحت  حــيث 

املوارد الب�شريـــة -وفــــق مادتـــــه »االأوىل« مـــن 

تنظيمه- يختــــ�ش بت�شهيل توظـــيف املواطنني 

وتدريبهم وت�شجيعــــهم على العــــمل يف القطاع 

اخلا�ش، وعليه فاإن

�شرف مكافـــاآت لغـــري الباحـــثني عــــن عمل 

امل�شروعات  املنتـــجات ومتـــويل  اأ�شعار  وحتديد 

كــــما  ال�شنـــدوق،  اخت�شـــا�ش  عــــن  خارجــــة 

اأن ال�شندوق يعمل بالتن�شـــيق مع وزارة العمل 

والتنمية االجتماعــية لتفعيل عدد من الربامج 

ويتـــــ�شـــمن  املـــراأة  عـــمل  لـــــدعـــم  الهــــادفـــة 

التقرير منجزاته.

اأما ما يخـــ�ش برنــامج )�شاند(، فاأو�شحت 

االنتقالية  الفجوة  �شد  اإىل  يهدف  اأنه  اللجنة 

بني الوظيفة ال�شابقـــة وفر�شـــة احل�شول على 

الأ�شباب  وظائفهم  فقدوا  ملن  جديـــدة  وظيفة 

خارجة عن اإرادتهم، ويوفر لهم الدخل املادي، 

والتدريب والتاأهيل للعمل، وامل�شاعدة يف البحث 

دعم  خـــدمات  وجميـــع  وظيفيـــة،  فر�ش  عن 

ال�شندوق  يقـــدمها  التي  والتدريب  التوظيف 

يتم تقدميها بدعــــم كامل من الدولة، وقد بلغ 

�شاند )1.221(  برنامج  امل�شتفيدين من  عدد 

م�شتفيًدا.

ووعدت اللجنـــة بدرا�شـــة فـــروع ال�شندوق، 

الفـــعلية  ومــــدى احلـــاجة  البالغ )95( فرًعا، 

لتلك الفروع وما تكلفه من مبالغ مالية لدورها 

امل�شتاأجرة ورواتب العاملني فيها، ومناق�شته مع 

اإليه واإىل املجل�ش  م�شوؤويل ال�شندوق والعـــودة 

مبا تتو�شل اإليه يف تقرير ال�شندوق املقبل.

الشورى يطالب صندوق املوارد البشرية
مبعاجلة البطالة وتوليد الوظائف
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د. عبداهلل بن محمد الفوزان
رئيس لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب

اأكــــــد جملــــ�ص ال�شــــورى اأنـــه عـــلى 
تكـــثيف  للريـــا�شـــة  العـــامـــة  الهيئـــة 
والربامج  املجتمعـــية  الريا�شـــة  برامج 
واإنـــاًثا،  ذكـــوًرا  لل�شـــباب  وامل�شروعـــات 
اململكة  وحمافظات  مناطـــق  اإىل  لت�شل 
كافة، بالتعاون والتن�شـــيق مـــع االحتاد 
ال�شعودي للريا�شة للجميع، ومع اجلهات 
ذات العالقة وت�شـــمني ذلك يف التقارير 
اأنـــه عـــلى الهيئة  املقبلة، م�شددًا عـــلى 
العامة للريا�شة ت�شجيع القطاع اخلا�ص 
على االإ�شـــراع يف اإن�شـــاء اأنديـــة خا�شة 
للـــريـــا�شـــة واللياقـــة الن�شائيـــة، واأن 
ي�شرتط لرتخي�شها وجود اأق�شام خا�شة 

لذوات االإعاقة.
جـــاء ذلك خـــالل ا�شتعرا�ص جمل�ص 
ال�شـــورى لوجهـــة نظـــر جلنـــة ال�شوؤون 
ب�شاأن  وال�شباب،  واالأ�شرة  االجتماعيـــة 
تـــجاه  واآرائهـــم  االأع�شـــاء  ملحوظـــات 
التقرير ال�شنوي للهيئة العامة للريا�شة 
)الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب �شابًقا( 
جل�شة  يف  1437/1436هـ،  املايل  للعام 
ال�شورى العادية “الثالثـــة واالأربعني” - 
لل�شنة “االأوىل” من الدورة “ال�شابعة”، 

املجـــل�ص يف مدينة  التي عقـــدت مبـــقر 
الريا�ص، يوم االثنني 1438/10/16هـ، 
املوافق 2017/7/10م، برئـــا�شة معايل 
بن  حممد  الدكتور  املجل�ص  رئي�ص  نائب 

اأمني اجلفري.
وقال جمل�ش ال�شورى اإنه على الهيئة العامة 

للريا�شة مراعاة املادة )29( من نظام جمل�ش 

الوزراء عند رفــــع تقريرهــــا ال�شنــــوي، ُملزمًا 

الهيكل  باإدراج  للريا�شــــة  العامة  الهيئــــة  على 

االإداري التنظيمي اجلديد للهيئة، يف تقاريرها 

جداول  اإىل  اإ�شافــــة  للمجل�ش،  املقدمة  املقبلة 

اأعداد املوظفني واملوظفات العاملني يف الهيئة، 

وميادين اأعمالهم، ون�شب ال�شعودة، وخطوطها 

البيانية مقارنة بالعــــام ال�شابق ل�شنة التقرير، 

تو�شــــح  اإح�شــــائية مقــــارنة  وكذلك جــــداول 

مراكز ترتيب منتخــــباتنا ال�شعودية يف االألعاب 

كافة؛ مبا يف ذلك الريا�شــــة لذوي االحتياجات 

البطوالت  يف  امل�شاركــــات  ونتائــــج  اخلا�شــــة، 

القارية والعاملية، ور�شــــد التغــــريات ال�شــــهرية 

والدورية يف املراكــــز يف فــــرتة التقرير، وعدد 

امليداليات يف االألعاب كافــــة يف اآخر البطــــوالت 

عدد  ومقارنة  والدوليــــة،  والقاريــــة  االإقليمية 

بامل�شتهدف  املتحــــققة  والبطــــوالت  امليداليات 

ال�شنوي والدوري، باالإ�شافة اإىل اأق�شام ُمدعمة 

باالأرقام لواقع وتطور الريا�شة يف املجتمع ككل 

اأعداد ون�شــــب املمار�شني، ومبا فيها  من حيث 

الريا�شة للن�شاء.

وحث املجل�ش الهيئــــة العامــــة للريا�شة على 

فتح فروع لها يف خمتلــــف حمافــــظات اململكة، 

وفق خطة مرحلية ت�شري مــــع ما يعتمد لها من 

ميزانيات مالية بهذا اخل�شو�ش.

واأتاح معايل رئي�ش اجلل�شــــة املجال لرئي�ش 

جلنة ال�شوؤون االجتماعيــــة واالأ�شــــرة وال�شباب 

الدكتــــور عبداهلل بن حممد الفــــوزان، الإي�شاح 

وجهة نظر اللجنة ب�شاأن املو�شوع.

واأو�شح الدكتور الفوزان اأن قرارات املجل�ش 

ن الهيــــــــئة يف  ال�شابقــــة ن�شت عــــلى اأن ُت�شــــمرِّ

تقاريرهــــا ال�شنويــــة القادمة خطتها التطويرية 

ويطالب هيئة الرياضة بتشجيع القطاع اخلاص إلنشاء 
أندية نسائية تتضمن أقسامًا لذوات اإلعاقة
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تقــــدم حتلياًل  واأن  كافة،  واأن�شطتها  لرباجمها 

وافًيا لنتائج اخلدمات، وامل�شروعات، والربامج 

التي تقدمها، واأن ت�شــــتمل التقارير على نتائج 

اأداء ا�شرتاتيجــــية وتنفيذية،  موؤ�شرات قيـــا�ش 

واأن التقرير املقدم مل يت�شمن ما نــــ�شت عليه 

تلك القرارات. 

حم�شر  باأن  اأفــــادت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�شار 

هيئة اخلرباء الذي بحــــث فــــيه مناق�شة قرار 

املجل�ش ب�شــــاأن ا�شتــــمال التــــقارير على نتائج 

وتنفيذية  ا�شرتاتيجية  اأداء  قيــــا�ش  موؤ�شــــرات 

متاأخر  وقــــت  وهو  1437/4/1هـ،  بتاريخ  كان 

اأن  كما  اأيــــدينا،  بني  الذي  التقرير  اإعداد  عن 

اللجنة يف تو�شيتها “الثانية” اأكدت �شرورة اأن 

ت�شتمل التقارير على جداول اإح�شائية مقارنة، 

واأق�شام مدعمة باالأرقام لواقع وتطور الريا�شة 

يف املجتمع.

باأن هناك �شعًفا �شديًدا يف  يتعلق  وحول ما 

البنية النظامية للهيئة، واأن على الهيئة العناية 

باجلانب النظامي، وت�شريع اأنظمة حتكم االأندية، 

ومقرتح اأن يكون م�شت�شفى االأمري في�شل بن فهد 

للطب الريا�شي حتت اإ�شــــراف وزارة ال�شحة، 

اأكدت اللجنة اأن الهيئة تعمل على اإ�شدار الئحة 

حوكمة االأندية، وقد �شدرت م�شودة لها. 

وفيما يتعلق بنقل م�شت�شفى الطب الريا�شي 

اأ�شارت  ليكون حتـــت مظــــلة وزارة ال�شحــــــة؛ 

اللجنة اإىل اأنها �شتبحث املو�شوع مع امل�شوؤولني 

يف الهيئة العامة للريا�شة على اأن تراعي ذلك 

يف تقريرها املقبل.

باأن  امللحوظات  يف  الفــــوزان  الدكتور  ورد 

الهيئة العامــــة للريا�شة تن�ّشق مع وزارة التعليم 

الإ�شافة مــــادة الرتبيــــة الريا�شــــية للمــــراحل 

الدرا�شية لتعليــــم مفــــهوم الريا�شة واأهميتها، 

والريا�شة يف االإ�شالم، والقيم الدينية املتعلقة 

بالريا�شة التناف�شية، وتعليــــم اأهــــمية الريا�شة 

نف�شًيا يف حماربة االكتئاب، و�شحًيا يف حماربة 

االأمرا�ش كال�شــــكري، واجتــــماعًيا لغر�ش قيم 

ا�شتــــثمار الطاقات وتعزيز  واأمنًيا يف  التعاون، 

الفكر االأمني، و�شيا�شًيا يف مد ج�شور التوا�شل 

تن�شيقًا  هناك  اأن  كما  الدولية،  املجتمعات  بني 

وتعاونًا بني الهيئة ووزارة التعليم الإدخال مادة 

مع  ال�شــــعودية  املدار�ش  يف  الريا�شية  الرتبية 

بداية العام الدرا�شي املقــــبل، واللجنة تتفق مع 

هذا ال�شاأن، واأفردت تو�شية تعنى بالتن�شيق مع 

وزارة التعليم الإقرار منهج الرتبية الريا�شية يف 

التعليم العام والتعليم اجلامعي.

الفوزان  الدكتور  اأبان  مت�شل،  �شياق  ويف 

اأن التقرير ت�شمن ثــــالثة اأهداف رئي�شة فقط 

حتقيقها،  اإىل  جــــاهدة  االأوملبية  اللجنة  ت�شعى 

وهذا غري كاف، وال يتنــــا�شب مع حجم وجهود 

الهيئة، وتتفق اللجنة مع ذلك، وتاأمل من الهيئة 

اأن ي�شهم التحول يف حوكمة االأندية واالحتادات 

لتطوير اأداء املنتخبات واالأندية.

من جانبـــه ذكــــر زمـــيل اأن االإحــــــ�شاءات 

بّينت �شعــــف االهتمام  التقرير  التي وردت يف 

بريا�شات ذوي االحتياجات اخلا�شة، واأ�شارت 

للريا�شة قدمت  العامــــة  الهيئة  اأن  اإىل  اللجنة 

ريــــال يف عام  قــــدره )11.300.000(  دعًما 

التقرير، اأخذًا يف االعتبار اأن عــــدد املع�شكرات 

 )160( فيها  �شــــارك  مع�شــــكًرا،   )13( كان 

ريا�شيًا، وهذا يوؤكد حر�ش الهيئة على ريا�شات 

ذوي االحتياجات اخلا�شة.

وعلى �شعيد مت�شل، هناك من يرى اأهمية 

التاأكيد على قرار املجلــــ�ش املت�شــــمن التن�شيق 

مع وزارة التعليم ووزارة ال�شــــوؤون االجتماعية، 

للتو�شع يف  والقرويــــة  البلديــــة  ال�شوؤون  ووزارة 

وبيوت  ال�شعــــبية،  وال�شاحــــات  االأحياء،  نوادي 

ال�شباب، وتتــــفق اللجنــــة مع ذلك و�شت�شعه يف 

اعتبارها اأثناء درا�شتــــها للتقـــرير املنتظر عند 

وروده للمجل�ش يف االأيام القليلة املقبلة.
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اأكد جمـل�ص ال�شورى اأهميــــة اإعــــداد 
ديوان املظــــامل خــــطة زمنــــية لتاأهيل 
وتدريب الق�شــــاة وفــــق برنامــــج �شامل 
يخ�شــــع للقيــــا�ص يــــراعي احلــــاجــــة 
املو�شوعيــــة؛ وذلك بالتن�شيق مع مركز 
اأو  العــــدل،  بــــوزارة  العديل  التــــدريب 
املراكز املتخ�ش�شة، واإعداد خطة �شاملة 
ل�شــــد االحتياج من القــــ�شاة ومعاونيهم، 

والعمل على تقليل تدفق الق�شايا.
وطالــــب املجــــل�ص ديــــوان املـــظــــامل 
بــاأن ي�شــــمن تقــــريره املقــــبل تفــــ�شياًل 
باإحــــ�شاءات عملــــه الق�شائي، يو�شح ما 
اأجنزته املحاكــــم االإدارية وما اأجنزته 
حماكم اال�شتئنــــاف ومتو�شط اإجناز كل 
دائرة ق�شائية وكل قــــا�ٍص فيــــها وعدد 
الق�شايا ال�شادرة يف مــــواجهــة كل جهة 
اإدارية ويف غيــــر �شاحلــها ونوعها، وعدد 
الق�شايا املدورة من اأعــــوام �شــــابقة اإىل 
العـــام التايل للتقرير، ح�شب العام الذي 
وردت فيــــه للمحكمــــة وبــــيان اأ�شــــباب 

تاأخر الف�شل فيها.
جــــاء ذلك يف القــــرار الــــذي �شـــوت 
عليه املجل�ص باملوافقة خـــــالل جلــــ�شته 
العاديــــة الرابــــعــــة واالأربعيــــن الــــتي 
عقدها يوم الثــــالثاء 1438/10/17هـ 
املوافق 2017/7/11م، برئــــا�شة معايل 
نائب رئي�ص املجل�ص الدكتــــور حممد بن 
اأمني اجلفري، بعــــد ان ا�شتــــمع املجل�ص 

لوجهــــة نظــــر جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية 
والق�شائية، ب�شــــاأن ملحوظات االأع�شاء 
واآرائهم جتــاه التقرير ال�شنــــوي لديوان 
املظالــم للعــــام املــــايل 1437/1436هـ، 
اأثنــــاء مناق�شــــته يف جلــــ�شة �شــــابقة، 
تالها رئيــــ�ص اللجنــــة عبــــدالعزيز بن 

عبدالكرمي العي�شى.
املظـــــامل،  ديـــــوان  اأن  اللجـــــنة  واأو�شـــحت 

اليختـــــ�ش بتنفيـــــذ االأحكـــــام ال�شـــــادرة من 

الوزير  هو  بتنفـــــيذها  واملخـــــت�ش  حماكمـــــه، 

املخت�ش اأو رئي�ش امل�شلـــــحة اأو الهيئة امل�شتقلة 

التي ي�شدر احلكم عليها، ويف حال تاأخره عن 

عليه  ن�شت  ما  هـــــو  ذلك  يف  فاملرجع  التنفيذ 

املادة »اخلم�شون« من النظام االأ�شا�شي للحكم، 

احلكم  تنفيذ  تاأخر  مبن  �شرر  حلق  حال  ويف 

ال�شـــــادر ل�شاحله فـــــله اإقـــــامة دعـــــوى اأمام 

ديوان املظامل للمطالبة بالتعوي�ش من املت�شبب، 

ثم اإنه لي�ش هـــــناك اإح�شاءات تدل على تاأخر 

تنفيذ اأحكام ديوان املظامل النهائية.

واأ�شار العي�شى اإىل اأن االأحكام ال�شادرة من 

ديوان املظامل من حيث نوعية تنفيذها نوعان؛ 

اأحدهما: يتعـــــلق باإلغـــــاء قرارات جهة االإدارة 

وهذه يتم تنفيذها وال جتـــــادل جهة االإدارة يف 

ذلك ومل تقدم حاالٌت تـــــاأخَر تنفيـــــذ االأحكام 

فيها، والثاين: اأحكام تتعلق مببالغ حمكوم بها 

على جهة االإدارة ب�شبـــــب العقـــــود املربمة معها 

اأو التعوي�ش ب�شبب اأعمالها اأو احلـــــقوق املقررة 

يف نظم اخلدمة املدنية والع�شـــــكرية والتقاعد 

وهذه ال ترف�ش جهة االإدارة تنفيذها لكنها يف 

بع�ش احلاالت ال جتد بندًا يف ميزانيتها ي�شمح 

بال�شرف منه نظامًا مما يجعل اجلهة االإدارية 

تدرج احلكم املقدم لها يف ميزانيتها الالحقة 

وتطلب من وزارة املالية اعتماد املبالغ الالزمة 

لتنفيذ احلكم وقد ال يتحقق ذلك. وهذا يوؤدي 

اإىل تاأخر تنفيذ احلكم.

ويف �شيـــــاق متـــــ�شل، اأو�شـــــح العـــــي�شى اأن 

اإح�شاءات ديوان املظــــامل للقـــــ�شايا جـــــاءت 

جمملة، حـــــيث مل يحدد عــدد الق�شايا املنجزة 

من املحاكم االإدارية والق�شـــايا املف�شول فيها 

دائرة  كل  واإجنـــــاز  اال�شتئـــــناف  حماكم  من 

ق�شائية وعدد القـــــ�شايا التي حـــــكم فيها لغري 

م�شلحة اجلهة ونوعها وعـــدد الق�شايا املتعلقة 

بكل جهـــــة اإداريـــــة ليتبـــــني دقـــــة االإح�شاءات 

من جهة، ومن جهة اأخـــــرى اجلـــــهات االإداريـة 

املت�شببة بزيادة الق�شايا املنظورة اأمام الديوان 

لذا فقد اوردت اللجنة التو�شية الرابعة.

اأما ما اأورده ديوان املظامل من �شعوبة تتمثل 

بعدم توافر برامـــــج اأكادميية م�شائية للدرا�شة 

املنهجيـــــة يف مرحـــــلة املاج�شتـــــري والدكتوراه 

للق�شاة يف املعهـــــد العايل والكليات، واملق�شود 

ح�شول القا�شي على مـــــا يرفع كفاءته ومهنيته 

ال  وهذا  الق�شـــــائي  تخ�ش�شـــــه  يف  الق�شائية 

يتحقق بال�شهادات االأكادميية على راأ�ش العمل. 

واإمنـــــا بالـــــدورات والبـــــرامج التخـــــ�شـــ�شية 

النوعية وقد عدلـــــت اللجـــــنة تو�شيتها االأوىل 

على �شوء ذلك.

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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مراكز البحوث: كيف نبدأ؟
 Think Tanks مراكـز االأبحاث

يف تعريفـــها الب�شيــــــــط تعــــني متكني 

جمموعة مــــن الباحثـــــني املوهـــــوبني 

للقيـــــام مبهـــــمة القـــــراءة العـــــميقة 

واملناق�شـــــة احلرة والتفــكري اخلالق، 

ومن ثم التحليـــل والكتـــــابة االأميـــــنة 

اجلادة للنتائـــــج والتو�شـيات، وتقدمي 

امل�شورة املوؤ�ش�شــــة على البحث العلمي 

والتاأمـل امل�شتـــــنري بغـــــر�ش تر�شـــــيد 

القـــــرارات ومعاجلـــــة امل�شـــــائل ذات 

جمتمعهم  حلا�شر  الق�شوى  االأهمّية 

وم�شتقبله.

وتخت�شر مهـــــمة مراكـــز البحوث 

عبارة موجزة ملركــز بحـــــوث اأمريكي 

يلخ�ش مهمته يف: 

 Helping to bridge the
 gap between knowledge
مهــــــمة  اأن  وتعـــني   and policy
املركز هي: “امل�شاعدة يف �شد الفجوة 

بيـــن املعـــرفـــة وال�شيـــا�شات”. ومـــن 

املعلـــوم اأن لـــدى الواليـــات املتــــــحدة 

ما يزيـــد عـــن 1835 مركـــزًا بحـــثيًا 

)400 مركـــز يف وا�شنطـــن وحدها(، 

وهو رقم يتجـــاوز ما لـــدى دول اأوروبا 

 1770 اأمكـــن ر�شـــد  التي  جمـــتمعـــة 

مركزًا فيها. ويف هـــذا ال�شياق تعكف 

كثري من هـــذه املراكز الر�شينة اليوم 

على درا�شات كثـــرية غري معلنة منها 

درا�شات موجهة نحو توّقع التحديات 

ال�شيا�شّيـة واالقت�شـــادّية والع�شكـــرّية 

وغريها حتى عام 2050.

وبتاأمل معايـــري تقييــم هذه املركز 

 Global  2016 لتقـــريـــر:  وفـــقـــًا 

 Go To Think Tank Index
Report وهو اأحد اأهم تقارير تقييم 

وتقويـــم مراكـــز البحـــوث ميكـــن اأن 

نعرف اأين اأخفقـــنا يف بع�ش مراكزنا 

البحثّيـــة وكيـــف ميـــكن جتـــاوز هذا 

االإخفاق؟.

اأهـــم هـــذه املعـــايري يكـــمن  ولعل 

يف مـــدى قـــدرة هـــذه املراكـــز عــــلى 

املحافظـة على ا�شتقـــالليتها العلـــمّية 

واأمانة  عملها  نزاهة  ل�شمان  واملالّية 

يعـــزو  اجلـــانب  هـــذا  تقاريرها. ويف 

بع�ش الباحثـــني اأهـــم اأ�شبـــاب فـــ�شل 

فوز  توقع  يف  البحـــثّية  املراكز  بع�ش 

الفـــكـــري  ارتهـــانـــها  “ترمـــب” اإىل 
للتقاليد ال�شيا�شّية والرتاث االنتخابي 

االأمريكي اأكرث من الغو�ش يف الواقعّية 

اجلديـــدة يف احلـــياة االأمريكّية. ويف 

اأوروبا كانـــت املفاجـــاأة اأعـــمق حـــني 

ف�شلت بع�ش املراكز البحثّية يف التنبوؤ 

مبدى قوة بعــ�ش االأحـــزاب اجلـــديدة 

وكيف بات انت�شـــار االأفكار العن�شرّية 

مهيمنًا على تقاليد ال�شيا�شة االأوروبّية 

العتيقة وموؤثًرا بقوة يف تغيري بو�شلتها 

نحو االأنا االأوروبّية.

وفــي العالـــم العربي يبـــدو اأن دور 

مـــراكـــز البـــحـــوث اأ�شعـــف مـــن اأن 

الدرا�شـــات  جمـــال  يف  �شـــواء  يذكـر 

اال�شت�شرافّيـــة اأو يف جمـــال امل�شـــاعدة 

يف بنـــاء ال�شيا�شـــات الر�شـــيدة ودعم 

القـــرار االإ�شرتاتيـــجي. وبا�شتــعرا�ش 

قائمـــة اأكـــرب 25 بلـــدًا يف العـــامل من 

حيـــث عــــــدد مراكـــز البحـــوث تغيب 

جميع الـــدول العربّية يف حني حت�شر 

اإ�شرائيـــــل بعـــدد 58 مركـــزًا واإيـــران 

التي لديها 59.

مل يكـــن غريبـــًا اأن يتجاوز ن�شيب 

املراكـــز امل�شتقـــلة يف بـــالدنا اأربعــــــة 

االأرقـــام  هـــذه  لعـــل  ولكـــن  مراكـــز، 

املتوا�شعـــة تتـــغري يف قـــادم ال�شـــنني 

والـــقرار  االإدارة  يف  الوثبـــة  هذه  مع 

ال�شعودي، ومـــع بـــدء بع�ش املراكز يف 

ن�شاطهـــا فـي جمـــاالت متـــنوعـــة. وال 

يـــفوت هنـــا اأن اأذكــــــر اأن مـــركزيـــن 

بحثيني �شعوديني حظيا مبراكز جيدة 

يف تقاريـــر دولّيـــة متخ�ش�شة، وهما 

مـــركـــز اخلليـــج لالأبحـــاث، ومـــركز 

اأ�شبار للدار�شات والبحوث واالإعالم، 

ولكن تر�شيـــخ تقاليـــد البحـــث العلمي 

واعتمـــاد مراكز البحـــث والتفكري يف 

بحث الظواهـــر ودعـم القرار ي�شتحق 

يف بـــلد عظيـــم مثـــل اململـــكة العربّية 

ال�شعـــودّيـــة ع�شـــرات املراكــز، فلعّلنا 

نبداأ.

قال وم�شى:

يف الراأي وامل�شورة ال ت�شكن منطقة 

العدم بني )ال( و)نعم(.

د. فايز بن عبداهلل ال�شهري
ع�شو جمل�ش ال�شورى
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أجرى احلوار: منصور العساف

ع�شـــو جمــــــل�ص ال�شــــــورى اللـــــــواء 
�شليم  اآل  �شليم  حممد  بن  عبدالهادي 
العمري ولد يف قريـــة �شغـــرية تابعـــة 
ملحـــافظة النما�ص على �شفـــاف جبـــال 
حـــياة  طفــــولته  يف  وعا�ص  ال�شـــروات، 
قا�شـــيـــة رعى فيـــها الغنـــم، وكــــــدح يف 
املزرعة، اإىل جانب ذلك دخل املدر�شــــة 
االبتـــدائية وتعلم فيها عـــلى الرغم من 
الطــرق  و�شعوبة  قريته،  عــن  بعدهــــا 
املو�شلــــة اإىل مقـــرها، لكنــــه االإ�شـــرار 
والعزميــــة اتي ال متل من والده ـ رحمه 
اأبنائه،  تعلــــيم  على  اأ�شـــر  الذي  ـ  اهلل 
وال  التعليم  يف  امل�شتقبل  باأن  منه  اإميانًا 

�شيء غريه.

يف هـــذا احلوار مع جمـــــلة » ال�شورى« 
العـــــمري  اللـــــواء عبدالهـــادي  يـــروي 
تفا�شيل حياته يف الطفولة، وال�شعوبات 
الدرا�شــــــة  مرحلـــة  يف  واجهـــــها  التي 

االأوليــــة، وحيــــاته العلميــة والعملية، 
وبع�ص املواقــــف التي واجهتــــه مع امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز حينما كان وليًا 
للعهد، و�شمو االأمري متعــــب بن عـــبداهلل 

بن عبدالعزيز وزير احلر�ص الوطني.

س ــ مرحلة الطفولة والدراسة 
األولية أين كانت؟.

جـ  ولدت يف 7/1/ 1384هـ يف قرية يك�شوها 

ال�شباب معظم اأيام ال�شنة تقــــــريبًا، تقع على 

�شرفات جبــــــال ال�شروات، تطل من الغرب على 

ال�شــــــرق  من  ويكتنــــــفها  تهامــــــة،  منحدرات 

جبل بركاين �شاهــــــق، تقع هذه القرية يف ديار 

بني عمر التابعة ملحافظة النما�ش.

منــــــظرًا  اجلمـــيلة  التــ�شــــاري�ش  هـــذه  يف 

والقا�شيـــــة عيـــ�شًا ت�شــــكلت �شخـــ�شية املــزارع 

الكادح ال�شغري راعي االأغنام، ون�شاأت يف كنف 

والدي مع اإخوتي، الـــذي كـــان عائدًا من رحلة 

امتـــدت خمـــ�شًا وع�شـــرين �شنـــة، حـــيث هاجر 

اإىل اأفـــريقـــيا بحـــثًا عن لقمــة العيــــ�ش بعد اأن 

�شاد الفقر واجلوع واخلوف واالقتتال القبلي يف 

اأجزاء كبرية مـــن اجلزيـــرة العربيــــــة قبل اأن 

ميــــــّن اهلل على هــــذا البــالد »اململكـــة العربية 

ال�شعوديـــــــة« باملـــلك املوؤ�شـــ�ش عــــبد العـــــــزيز 

-طيب اهلل ثراه-، الذي وّحد ال�شــــعب ونه�ش 

بكل جماالت احلياة، و�شنع دولًة.

واأنّوه هنا باأن والدي قـد تــــــزوج من عــــــدة 

ولكنه  ال�شفر،  قبل  وبناتًا  اأوالدًا  واأجنب  ن�شاء، 

عاد بعــــــد هــــــذه املدة الطويلــــــة وقــــــد ماتوا 

جميعًا من اجلوع واالأمرا�ش، مل يبق له اإال ولدًا 

واحدًا فقط، وهو اأخي االأكرب �شعيد اأطال اهلل 

يف عمره. وقد ولــــــدت اأنا االأو�شط واأخي االأكرب 

واأخي االأ�شغر ثالثتنا فقــــــط بعد عودة والدي. 

اللواء عبدالهادي بن حممد العمري لــــ “ الشورى”:

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

عملت ضمن احلماية الشخصية للملك 
عبداهلل عندما كان وليًا للعهد

هذا املوقف لن أنساه لسمو األمري
متعب بن عبداهلل
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متطلبات  واأي�شًا  العادة،  عليه  جرت  ما  وعلى 

الزراعة  يف  الكدح  على  تربينا  اآنذاك  الزمن 

اجلبال  يف  االأغنام  نرعى  واأي�شًا  اليوم،  طول 

الباردة طوال العام، وجنبًا اإىل جنب نذهب اإىل 

املدر�شة، واإىل جانب ذلك كله البد اأن ننجح يف 

الدرا�شة اأمام والدي احلازم، والذي تعلم كثريًا 

من ال�شفر وعرف قيمة العلم.

كانت ظروف احليـــــاة قا�شية جدًا كق�شاوة 

ال�شخر الذي نـــــرعى الغنـــــم علـــــى �شفـــــوحه 

ومرتفعاته حافني القدميـــــن عاريــــن الروؤو�ش، 

�شنوات،  لعدة  فقط  واحدًا  ثوبًا  اإال  منلك  ال 

ومطلوب منا اإىل جانب ذلك اأن ننجز واجباتنا 

ومهامنا كدحـــــًا يف الزراعـــــة وننجح بتفوق يف 

املدر�شة، واأذكر من �شعـــــوبات التعليم اأن مقر 

املدر�شة االبتدائية كان بعيدًا جدًا عن القرية، 

نذهب يف ال�شـــــباح الباكـــــر وال نعـــــود اإال وقت 

الغروب، واأذكر هنا موقفًا طريفًا وقا�شيًا: حيث 

ال�شتاء  اأيام  وكعادة  باكرًا  املدر�شة  اإىل  ذهبنا 

�شباب كثيف واأمطار م�شـــــتمرة، وعندما عدنا 

راجعني نحو القرية كانت االأمطار الغزيرة على 

القرية  وبني  بيننا  حال  واجلبال،  املرتفعات 

بكثافة و�شرعة هائلتني، ومل  �شيل كبري ينحدر 

ن�شتطع القرب من الوادي، ويف هـــــذه االأثـــــناء 

املليئة بالبكاء واخلوف وعددنا ثالثة فقط، اأتى 

جن�شية  من  طبيبًا  بيده  ومي�شـــــك  مي�شي  رجل 

عربية، قد اأح�شره من مكـــــان بعيد لكي ي�شعف 

على  وكـــــانت  املر�ش،  اأنهكها  قد  التي  زوجته 

فـــــرا�ش املوت وفرحنا كثريًا لكي ينقذنا.

وبعد جتمع اأهل القرية يف ال�شفة املقابلة من 

الوادي رموا اإلينا احلبال؛ لكي نربط اأنف�شنا ثم 

ي�شحبونا عرب ال�شيل الكبري -ولكن هذا الرجل 

نف�شه  ربط  ثم  اأوال-  الطبيب  ياأخذ  اأن  قرر 

الطبيب  وكان  اأي�شًا،  الطبيب  وربط  باحلبال 

خائفًا جدًا. وعلى الرغم من اأن الرجل خفيف 

الوزن  ثقيل  والطبيب  البنية،  �شغري  الوزن 

وربطه  ظهره  على  الطبيب  الرجل  حمل  فقد 

اأنف�شهـــــما  ورميا  الوادي  خا�شا  ثم  باحلبال، 

ال�شـــــيل اجلارف، وبعد وقت طويل وال�شيل  يف 

عربا  اأن  اإىل  ي�شحبون  القرية  واأهل  ي�شحبهما 

اإىل ال�شفة االأخرى بعد اأن اأجناهما اهلل. وهنا 

مع  االأطفال  معركة  ال�شيل،  مع  معركتنا  بداأت 

االبتدائي  ال�شاد�ش  ال�شف  يف  اأطفال  الوادي، 

ورمي  باحلبـــــال  اأنف�شهم  ربط  عليهم  يجب 

اأنف�شـــــهم يف الـــــوادي، فكان الرجال من اأهل 

باحلبال،  لنا  يرمون  املقابلة  اجلهة  يف  القرية 

وحتت اإ�شرار منهم و�شلوكياتهم التي ال تعرف 

ربط  على  منا  واحد  كل  اأجربوا  اأبدًا  اخلوف 

ال�شيل  هذا  يف  بنف�شه  والرمي  باحلبل  نف�شه 

من  وبكثري  لنا  اإجبارهم  وطاأة  وحتت  الكبري، 

خ�شنا  ال�شغار  نحن  منا  املتوا�شل  البكاء 

هذا  كان  االآخر.  اجلانب  اإىل  النجاة  معركة 

واحدًا فقط  االبتدائية ومنوذجًا  اأيام  يومًا من 

من  واجهتنا  التي  لل�شعوبات  مناذج  عدة  من 

اأحل حت�شيل العلم. 

مرحلة  وكانت  االبتدائية  املرحلة  اأنهيت 

التعليمية  اإجراءاتها  لها  االبتدائي  ال�شاد�ش 

التعليم،  من  عليا  مرحلة  وكاأنها  واالإدارية، 

وطلبوا منا اأن نح�شر �شورًا �شخ�شية لو�شعها 

نعرف  و�شيلة  اأي  هناك  يكن  ومل  ال�شهادة،  يف 

طريق  عن  اإال  الناجحني  اأ�شماء  طريقها  عن 

الراديو، حيث �شمعنا اأ�شماءنا �شمن الناجحني 

يف راديو الوالد رحـــــمه اهلل، وكـــــانت �شـــــعادة 

ال تن�شى.

وبداأت رحلة اأخرى يف طلب العلم، فقد كان 

والدي حري�شًا اأ�شّد احلر�ش على طلب العلم، 

اأن  اأجل  من  بالكثـــــري  و�شحى  الغنم  باع  حيث 

مع  املتو�شطة  املرحلة  واأكملت  املتو�شطة،  نكمل 

اأخي االأكرب مني �شليـــــم -رحمه اهلل- وكذلك 

حيث  جدًا  مميزة  كانت  التي  الثانوية  املرحلة 

اأ�شبح لنا موجهًا ومعلـــــمًا ونا�شـــــحًا، و�شـــــرنا 

الدكتور  الأمي  اأخي  وهو  املتفوقني،  من  بف�شله 

ظافر حبيب مدير تعليم منطقة النما�ش، وكان 

اآنذاك مديرًا للثانوية التي ندر�ش بها.

وال اأن�شى باأن والدّي اأبي واأمي كانا كبريين 

يف العمر ونحن اأطفال، وكانت والدتي اأطال اهلل 

يف عمرها تتحمل كل هذا العـــــبء الكبري؛ لكي 

ت�شاندنا يف التح�شيل العلـــــمي، ونذرت نف�شها 

للقيام بكل واجبات احلقول الزراعية وواجبات 

اأي�شًا رغم كــرب �شنها، ولي�ش  البيت وواجباتنا 

لها معني اإال اهلل

واأذكر موقفًا مع اأخي الدكتور ظافر حبيب 

اأطال اهلل يف عمره: فقد كنت يف �شنوات الثانوية 

حمبًا لل�شعر العربي الف�شيح و�شغوفًا باالطالع 

ولدّي  االأدب،  العربي يف كل فنون  الرتاث  على 

مكتبة �شغرية اأعتربها حـــــديقتي الغـــــناء التي 

ال اأح�شب الوقت وال اأكتـــــرث الأي �شيء اآخر اإذا 

تاأثرت  اأنهل من معينها، وقد  جل�شت بني كتبي 

كثريًا باللغة العربية واالأدب وال�شعر.

خالل  متوا�شع  كتـــــاب  بتاألـــــيف  قمت  وقد 

درا�شتي للكفاءة املتو�شطـــــة، وا�شم هذا الكتاب 

»جغرافيا بني رافع«، وهو كتـــــاب جغرافيا عن 

كامل القرى واالأرا�شي التي اأنحـــــدر منها وعن 

عدد ال�شكان وعن الت�شاري�ش واحلرف، وكل ما 

املتوا�شع،  الكتاب  هذا  يف  و�شعته  بذلك  يتعلق 

ولكن بحكـــــم �شني ال�شغري ومرحلة املتو�شطة 

اإجنـــــازًا كبريًا؛ الأنه ا�شتغرق منى  اأراه  كنـــــت 

قمت  ذلك  واإىل جانب  كاملـــــة،  �شنـــــة  حوايل 

باإن�شاء جريدة يومية ت�شـــــدر الأهـــــايل القرية 

»جريدة  واأ�شمـــــيتها  اآنـــــذاك  بقر�شـــــني  وتباع 

امل�شتاق«، حتـــــكي اأخـــــبار اأهـــــل القريـــــة بكل 

االأخبار  اأ�شبحت  فتـــــرة  بعد  ولكن  تفا�شيلها، 

املف�شلة عن اأهـــــل القريـــــة والقـــــرى املجاورة 

اإىل  وفدًا  فاأر�شلوا  اجلريدة،  هذه  يف  متداولة 

والدي وقرروا اإيقافها.

وعر�شت على مدير املدر�شـــــة اأخي ظـــــافر 

حبيب رغـــــبتي يف طباعـــــة كتـــــاب اجلغرافيا، 

واأبدى �شعادتـــــه وقراأه بكـــــل عنايـــــة، واأر�شله 

اإىل منطقة تبوك لوجـــــود �شخـــــ�ش فيها لديه 

معرفة بالطباعة على اآالت االإ�شتن�شل القدمية، 

وهو الطبع عن طريق الطـــــرق عـــــلى احلروف 

باالأ�شابع ومّت طبعه.
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وبـــعــد االأول الثـــــانـــــوي قـــــررت اأن اأدخـــــل 

الق�شم االأدبي؛ ل�شغفي بال�شعر واالأدب، واأبلغت 

اأخي ظافر، وعند بداية الثاين الثانوي فوجئت 

به وقد �شجل ا�شمي يف الق�شـــــم العلـــــمي، وبعد 

نقا�ش طويل ورف�ش، قال يل: اأنت من املتفوقني 

يف الدرو�ش العلميـــــة ولديك الرغـــــبة والهواية 

للكتب االأدبية، ولذلك اأنا متـــــاأكد من اإبداعك 

فيهما �شويًا، كما اأن م�شتـــــقبل �شبـــــاب الوطـــن 

اأن يتعلمـــــوا ويقدمـــــوا لوطنـــــهم عـــــرب تعـــــلم 

االأق�شام العلمية.

سـ  بعـــد إنهاء املرحلة الثانوية 
أين كانت وجهـــتك فـــي التعــليم 

العايل؟ 
   ج ــ بعد اأن اأنهيت مرحلة الثانوية الق�شم 

اإىل  ال�شفر  رحلة  يف  وذهبت  بتفوق،  العلمي 

عامل جمهول مل اأره قبل ذلك، فقد ذهبت اإىل 

اأو جامعة، و�شاءت  الريا�ش للبحث عن وظيفة 

الع�شكريني  الطالب  �شمن  اأكون  اأن  االأقدار 

اأن عانيت �شعوبة يف  بعد  الوطني،  يف احلر�ش 

القبول لدى اللجنة، ال ل�شيء يخت�ش بال�شهادة، 

ولكن قالوا يل حرفيًا: اأنت �شغري جدًا و�شعيف 

بالطول  لي�ش  طولك  الوزن،  وخفيف  البنية 

اأن تكون  املطلوب، ول�شنا متاأكدين من حتملك 

واجهته  اآخر  حتدٍّ  هذا  وكان  ع�شكريًا.  طالبًا 

بكل قوة واإ�شرار وعزمية اإىل اأن قال يل �شابط 

التدريب اأثناء تدريب ميداين قتايل يف مناطق 

�شوف  الليلة  اأنت  الريا�ش:  مدينة  خارج  برية 

اأختارك قائدًا للمجموعة.

الع�شكرية،  املدر�شة  مرحلة  وانتهت 

اآنذاك �شمو  وتخرجت برتبة مالزم ثاٍن، وكان 

االأمري النقيب متعب بن عبداهلل قائد املدر�شة 

اأن  فبعد  ل�شموه:  موقفًا  واأذكر  الع�شكرية، 

لتعليق  االأهايل  ونزل  التخرج  مرا�شيم  انتهت 

والرتبة  جانبًا  ووقفت  اأبنائهم،  على  الرتب 

بيدي، حيث ال يوجد اأحد من اأقاربي لي�شاركني 

اللحظة وتعليق الرتبة. ويف هذا املوقف تذكرت 

وال  القرية،  يف  العمر  يف  الكبريين  واأبي  اأمي 

اإيّل  واأتى  الريا�ش،  يف  اأعمل  كنت  ما  يعلمان 

اأحد امل�شوؤولني وقال يل: ملاذا اأنت حزين هكذا؟ 

االأمري  �شمو  اإىل  واأخذين  اأفكر  مبا  فاأخربته 

اآنذاك وغمرين  متعب قائد املدر�شة الع�شكرية 

باحلب والعطف، وعّلق يل الرتبة، وكنت اأ�شعد 

من تّخرج يف ذلك اليوم.

سـ  بعـــد تخرجـــك مـــن الكلــــية 
العسكرية ما هو أول عمل أسند 

إليك؟
ج ـ بعد التخرج مبا�شرة مّت اختياري �شمن 

جمموعات من ال�شباط، كي تكون النواة االأوىل 

عبد  امللك  حلماية  اخلا�شة  الكتيبة  لت�شكيل 

-رحمه  اآنذاك  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  اهلل 

اهلل، وبداأنا بالتدريبات ال�شاقة حتت فرقة من 

القوات اخلا�شة باجلي�ش االأمريكي، وتخرجت 

�شنتني  ملدة  وعملت  بتفوق،  التدريب  هذا  من 

-رحمه  اهلل  عبد  للملك  خا�ش  حماية  �شابط 

اأينما  نرافقه  الرو�شة،  بحي  ق�شره  يف  اهلل- 

واأذكر  له.  ال�شخ�شية  احلماية  ومهمتنا  ذهب 

مواقف طريفة وجميلة مع امللك عبد اهلل رحمه 

ــ  اهلل  رحمه  ــ  كان  االأيام  من  يوم  ففي  اهلل: 

اأنا  وكنت  الوزراء،  جمل�ش  ديوان  اإىل  متوجهًا 

اأن  القائد  على  ويجب  احلماية  ملجموعة  قائدًا 

نف�ش  يف  ــ  اآنذاك  العهد  ويل  ــ  امللك  مع  يركب 

وقد  معه  وركبت  اخللفي،  املقعد  يف  �شيارته 

قلقًا،  راأيت �شخ�شه عن قرب، وكنت متوج�شًا 

اأنت؟  من  يل:  قال  ال�شيارة  حتركت  وعندما 

فاأثنى  العمري،  الهادي  اأنا املالزم عبد  فقلت: 

علّي وهداأت نف�شي بعد ذلك قلياًل، ثم فتح علبة 

اإيل وقال:  بها كب�شوالت لتطهري الفم ومّد يده 

خذ واحدة. لقد كانت هذه ال�شخ�شية عظيمة 

رحمها اهلل.

ويف ليلة من الليايل ونحن واقفون على بابه 

يف  منى  مب�شعر  امللكية  الق�شور  يف  للحرا�شة 

لريانا  الليل،  منت�شف  فرا�شه  من  قام  احلج 

وترددنا  فنادانا  به،  اخلا�ش  الباب  يف  واقفني 

جنل�ش  اأن  اإلينا  واأ�شار  يريد،  مما  خوفًا  قلياًل 

الفواكه،  من  اأنواع  عليها  كبرية  طاولة  على 

اإنه  منها.  ناأكل  اأن  واأمرنا  �شخ�شيًا،  له  اأعدت 

ملك االإن�شانية رحمه اهلل.

كما ذهبنا اإىل منطقة بي�شة لتاأمني احلماية 

يف  التكتيكي  الوطني  احلر�ش  م�شروع  يف  له 

الطوارئ  لف�شيل  قائدًا  كنت  وقد  بي�شة، 

و�شدرت  املواطنني،  ال�شتقبال  مبوقع  اخلا�ش 

اإيل التعليمات منه �شخ�شيًا، وقال يل: »ال متنع 

علي،  بالدخول  ترغب  مواطنة  اأو  مواطن  اأي 

وال تخلع لبا�شهم من اخلناجر واجلنابي فهذا 

لبا�شهم التقليدي، وهذه عاداتهم يف اجلنوب« 

انتهى كالمه رحمه اهلل.

انتهــــاء مهــــــمتك  ـ وبعـــد  س 
يف احلمايــــة الشخصـية للملك 
عـــبداللــه بـــن عبـــــدالعزيز أيـــن 

عملت؟.
ال�شخ�شية  احلماية  يف  مهمتي  انتهت  ـ  ج 

للملك عبداهلل بن عبدالعزيــــز ـ رحمه اهلل ــ ، 

قائدًا  ال�شرقيــــة، وعملت  املنطــــقة  اإىل  ونقلت 

ثم  كتيبة،  ا�شتخبارات  ركن  ثم  امل�شاة،  ل�شرية 

كانت  املرحلة  ويف هذه  لواء،  ا�شتخبارات  ركن 

بن  م�شاري  االأمري  �شمو  مع  طريفة  مواقف  يل 

�شعود وكيل احلـــر�ش الوطــــني اآنذاك: منها اأين 
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بع�شًا  اإليه  اأ�شكو  ل�شموه  كتبت خطابًا  قد  كنت 

خطابًا  وكان  العمل،  تخ�ش  التي  امل�شاكل  من 

وبعد  الكثري،  ال�شيء  اللغوية  الديباجة  من  فيه 

اأن قراأه رّد يل بخطاب قال يف ثناياه : »عندما 

تكتب اإلينا اأم�شك بعنان قلمك اأيها النقيب«.

من  تخرجت  الزمن  من  فرتة  م�شي  وبعد 

املنــــطقة  يف  زمــــالئي  على  االأول  وكنت  دورة 

ال�شرقيــــة، وكــــان �شــــمو االأميــــر مــــ�شاري قد 

اآنذاك  ال�شرقية  املنطقة  اأمري  �شمو  ا�شت�شاف 

ليح�شر تخرج الدورة، وجاء اإيّل مرتجم للبعثة 

واأنت  احلفل  كلمة  هذه  يل  وقال  الربيطانية، 

تلقيها، فقلت له: هل اأنت املتخرج اأم اأنا؟ فقال 

الكلمة  لزمالئك  اأكــــتب  اأن  العادة  جرت  يل: 

ومل يعرت�ش اأحد، فقلــــت له: اأنــــا ل�شت جديرًا 

ول�شت  الوطني،  احلر�ش  يف  �شابطًا  اأكون  اأن 

جديرًا اأن اأكون االأول، اإذ امل اأ�شتطع كتابة كلمة 

للتخرج، فانده�ش من كالمي ونقل هذا الكالم 

االأمري م�شاري.  اإىل �شمو  امل�شوؤولني  عن طريق 

ويف اليوم التايل ح�شر �شمو االأمري م�شاري بن 

�شعود يتفقد االإعداد للحفل، وقال: اأح�شروا يل 

النقيب عبدالهادي العمري، فح�شرت م�شرعًا 

ف�شــــحك �شحكة  اأمامــــه  م�شتــــعد  واأنا  نحوه، 

االإعجــــاب والت�شجــــيع وقــــال يل: »االآن اأطــــلق 

العنان لقلمك، نحن فخورون بك يا نقيب«، لقد 

كان خري �شــــند يل يف تــــلك املرحــــلة اأطال اهلل 

يف عمره.

سـ  ما ذا عـــن االبتعاث والتدريب 
العسكري يف اخلارج؟.

ج ـ بعد اإكمال اللغة االإجنليزية مت اختياري 

يف بعثة اإىل اأمريكا، وح�شلت على عدة دورات 

ع�شكرية يف جماالت عديدة يف مدار�ش اجلي�ش 

تــــجارب عدة وح�شلت  االأمريكي، وقد خ�شت 

 -1407 اآنذاك، وكان هذا عام  مواقف عديدة 

يف  جدًا  قا�ٍش  القتايل  التدريب  كان  1408هـ. 

غابات واأدغال قاعدة »فورت بينينج« الع�شكرية 

يف جورجيا، ونتدرب لعدة اأيام ليل نهار واأثناء 

يعني  االأمريكي  اجلي�ش  وكان  الثلوج،  ت�شاقط 

طــــالبًا �شــــابطًا لكــــل اأجنــــبي؛ لكي ي�شــــاعده 

على فهم اأي �شعــــوبة يف الدورة، وقــــد عنّي يل 

�شابطًا اأمريكيًا لهذا الغر�ش.

القتــــايل  التــــدريب  ليــــايل  من  ليلــــــة  ويف 

التدريب وعظم املهمة  يت�شاقط وق�شاوة  والثلج 

القتاليــــة، ومطلــــوب مــــنا اأن نحــــفر خنــــدقًا 

كبريًا لنختبئ فيه عن اأ�شلــــحة العدو، ومع هذه 

الظروف ال�شعبة مر�ش هذا االأمريكي امل�شارك 

يل يف املهمة، وكان لديه بنية ج�شمية كبرية جدًا 

وطواًل، ومطلوب مني اأن اأحــــفر اخلندق الذي 

يت�شع لنا االثنني، واأن اأقوم بكل املهمة لوحدي، 

اخلندق،  وحت�شني  حفر  يف  كاملة  ليلة  واأكملت 

ثم قمت بعمل قهوة له باالأدوات املتوفرة لدّي، 

وهجم علينا العدو ومّت �شّده. ويف اليوم التايل 

ما  ولزمالئه  له  وحــــكى  الــــدورة  لقائد  ذهب 

ح�شل، وتاأثر هذا القــــائد من املوقف وجمع كل 

�شباط الــــدورة امل�شوؤولني، وقراأ عليهم خطاب 

�شكر مّوجه يل جاء يف ثناياه: »اإن هذا ال�شابط 

ال�شعودي خري مثال لل�شباط االأمريكان«.

ويف موقف اآخر قمت باإجناز كبري غالبًا ما 

يقوم به اإال ال�شبــــاط االأمريــــكان، وهو تدريب 

املالحة الربية، وقد اأخفق ال�شــــابط الذي ّكلف 

مب�شاعدتي وكلفــــوين اأن اأقوم بتــــدريبه جمددًا 

على هذه املالحة. 

مرحلة الدراسة يف بريطانيا:
كما مّت اخــــتياري بنــــاء على عــــملي ركــــن 

اختبارات  نتــــائج  علــــى  وبــــناء  ا�شتخــــبارات، 

تناف�ش الأن اأبتعث اإىل بريطانيا الأدر�ش يف كلية 

اأك�شفورد،  اال�شتخبارات واالأمن الربيطانية يف 

واأنهيت مرحلة الدرا�شة هناك وقد اأ�شبت اأثناء 

التدريب على اأعمال االأمن ومالحقة املطلوبني 

�شوارع  نتــــدرب يف  كــــنا  الأننا  الدورة؛  يف هذه 

مدينة لنــــدن تدريــــبًا فعــــليًا حقــــيقيًا ملالحقة 

اجلي�ش االإيرلندي املناوئ لربيطانيا.

ال�شرقية  اأثناء هذه املرحلة يف املنطقة  ويف 

تزوجــــت مــــن زوجتــــي احلــــالية واأم اأبنــــائي 

»االأ�شتاذة عزيزة«، والتي كانت خري �شند وخري 

معني على كل ما تقدم من �شرية ع�شكرية بحتة، 

واأي�شًا كل مــــا �شوف اأذكــــره الحــــقًا، وكان لها 

بعد اهلل الف�شل الكبري يف و�شويل اإىل اأي جناح 

يف حياتي.

س ـ بعـــد العــــودة إىل الريــــاض 
هل واصلـــت العمــــل يف اخلدكة 
العسكرية يف احلرس الوطني؟.
وبعد  ال�شرقية  املنطــــقة  مرحــــلة  بعد  ـ   ج 

دوراتــــي  يف  االأول  التــــرتيب  عــــلى  ح�شــــويل 

احلــــر�ش  مــــدار�ش  اإىل  نقــــلي  مّت  ودرا�شاتي، 

�شمن  الأكون  الريــــا�ش  يف  الع�شكري  الوطني 

باحلر�ش  واالأفراد  ال�شبــــاط  لدورات  املدربني 

الوطني، واأثناء هذه املرحــــلة تدرجت يف عدة 

اأعمال منها: مدير عملياــــت التدريب، وم�شاعد 

قائد مدر�شة اإ�شناد القتــــال، ومــــدير البحوث 

العلمية لدورة القادة باحلر�ش الوطني، وقائدًا 

ملدر�شة اللغات االإنكليزية والفرن�شية. وقد قمت 

يف هذه املرحلة بتاأليف عدة كتب وبحوث منها:

املمــــار�شات  ودوره يف  القــــرارات  اتخاذ   -

القيادية.

- التاريخ الع�شكري لدورات ال�شباط.

- العقائد الع�شكرية لالأمم على مّر التاريخ.

- االإ�شرتاتيجية.

- اإدارة االأزمات.

االأمري  �شمو  وح�شر  ا�شتخبارات  ركن  كنت 

اإيجاز  اآنذاك  الفريق الركن متعب بن عبداهلل 

ع�شــــكري،  متــــرين  يف  قتــــايل  ا�شتخــــبارات 

معلومة  �شهوًا  ون�شيت  االإيجــــاز  قدمت  وقد 

�شغرية جــــدًا عن اأ�شلحــــة العــــدو، وهي مــــدى 

االأ�شلحة املوؤثرة على قواتنا، و�شاألني ثم قال يل 

باخت�شار: »ركن اال�شتخبارات«.

وبعد انتهاء املهمة طلــــبني وقّدم يل �شكره 

وت�شجيعه وم�شاندتــــه واإعجابــــه، رغــــم �شقوط 

املوؤثرة وقوة  بقيادته  �شهوًا، وكان  املعاملة  هذه 

مالحظته خري معني يل يف مهام الحقة.

مرحلة حتدي اللغة الفرن�شية:

عندما تــــّم اخــــتياري قائدًا ملدر�شة اللغات 

كنت اأدير جمــــموعــــة من املــــدربني االأمريكان 

والفرن�شيني وعدد كبري مــــن الطالب ال�شباط 

واالأفراد، وكنــــت ال اأجــــد �شعوبــــة يف التحدث 

باللغة االإجنليزية. واأما اللغــــة الفرن�شــــية فال 

اأعرف حرفًا واحــــدًا، وقــــد تاأثرت كثريًا لعدم 

معرفتي باللغة الفرن�شــــية واأنــــا قائــــد املدر�شة، 

اأدر�ش اللغــــة الفرن�شية على نفقتي  اأن  فقررت 

اأنــــهي  فكــــنت  اخلــــا�ش،  وقــــتي  اخلا�شة ويف 

برتبة  واأنا  الوطني  احلر�ش  يف  الدوام  �شاعات 
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عميد، وبعد ذلك اأذهب يف دوام اآخر يف املعهد 

نيل  ووا�شلت على ذلك م�شرًا على  الفرن�شي، 

ال�شهادة ملدة �شنتني، وبعد �شنتني من الدرا�شة 

من  الفرن�شية  اللغة  يف  دبلومات  على  ح�شلت 

الفرن�شية،  الثقافة  الفرن�شي ومن وزارة  املعهد 

واأ�شبحت اأتكلم الفرن�شية اإىل جانب االإنكليزية 

باإ�شرار وحتدٍّ وتغلبت على ذلك.

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؟.
مواقف  لهم  اأ�شخا�ش  بالتاأكيد هناك  ـ   ج   

زوجتي  مقدمتهم  يف  حياتي  م�شرية  يف  موؤثرة 

عزيزة العمري؛ فقد كانت ال�شبب بعد اهلل يف 

املوؤثرة  املواقف  ومن  حياتي،  يف  يل  جناح  كل 

»اتخاذ  ا�شمه  بحث  باإعداد  مكلفًا  كنت  اأنني 

القيادية«،  املمار�شات  يف  ودوره  القرارات 

املراجع  جلمع  املكتبات  اإىل  تذهب  وكانت 

اأ�شيفه  اأن  اأريد  ما  وتكتب خال�شات  املطلوبة، 

باأمور  ان�شغالها  اإىل  اإ�شافة  بنف�شه،  البحث  يف 

اأخرى كثرية، وقد اأعجبت باملوا�شيع الع�شكرية 

اإىل  بذلك  وتاأثرت  الوطن  تهّم  والتي  االأمنية، 

اأمن  يف  املاج�شتري  درجة  اأح�شر  اأ�شبحت  اأن 

املعلومات بجامعة نايف.

كما اأن اأ�شتاذي ومعلمي واأخي الدكتور ظافر 

مدير تعليم منطقة النما�ش، هو املعلم واملوجه 

امل�شاندة  الكبري يف  الف�شل  وله  تعاىل  بعد اهلل 

االآن  واإىل  حياتي،  مراحل  كل  يف  والت�شجيع 

الزلت اأنهل من معني حكمته وعلمه وجتاربه.

اأي�شًا العميد �شالح بن حممد الراجح فهذا 

وخا�شة   يل،  وم�شجع  معني  حري  كان  الرجل 

وقد  ال�شورى،  اختياري ع�شوًا يف جمل�ش  اأثناء 

الكبري  االأثر  وتو�شياته  ومقرتحاته  الآرائه  كان 

يف جناحي. وقّدم يل الكثري فيما يخدم �شريتي 

الوفاء  كل  مني  فله  املوقر،  ال�شورى  جمل�ش  يف 

مدر�شة  يف  الرثية  جتاربه  وكانت  واالحرتام. 

وقفات  منه  اأ�شتخل�ش  مفتوحًا  كتابًا  احلياة 

موؤثرة يف م�شريتي العملية.

س كيـــف تلقـــيت خبـــر تعيـــــينك 
عضوًا يف جملس الشورى؟.

قبل  الوطني  احلر�ش  من  تقاعدت    - ج 

اأي  حياتي  يف  يتغري  ومل  تقريبًا،  �شنوات  اأربع 

�شيء من نواحي عدة، فقد وا�شلت على النوم 

يف  ا�شتمريت  كما  مبكرًا،  واال�شتيقاظ  مبكرًا 

والزلت  كنت  الذي  اليومي  الريا�شي  الربنامج 

يف  اأعمال  علي  وعر�شت  اهلل.  بف�شل  م�شتمرًا 

الأنني  اأرغب فيها،  ولكن مل  عدد من اجلهات، 

مبا�شر  ب�شكل  العمل  موا�شلة  اإىل  اأتطلع  كنت 

يوم  ليايل  من  ليلة  ويف  �شابقًا،  كنت  مثلما 

3/ 3/ 1438ه، ثّم اإعالن  اجلمعة، وبالتحديد 

ا�شمي يف التلفزيون ع�شوًا يف جمل�ش ال�شورى، 

وكان جهاز هاتفي املتنقل مقفاًل وعندما فتحته 

بعد �شاعات واإذا به مثقل باالت�شاالت ور�شائل 

التهاين، وكانت املفاجاأة االأكرب واالأعظم طيلة 

واأ�شاأل  اأت�شاءل  وقتها  وكنت  حياتي،  م�شرية 

هذا  هل  امللك؟  ثقة  على  ح�شلت  هل  نف�شي: 

ا�شمي فعاًل؟ ثم اأعود واأ�شاأل مرة اأخرى: كيف 

اأكون عند ح�شن ظن امللك؟ وماذا مطلوب مني 

لهذا االختيار العظيم؟. 

وبقيت اأحدث نف�شي لعدة اأيام، واأركز على 

ثقة  بنيل  �شعيدًا  ما يجب علي فعله، وكم كنت 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  موالي خادم احلرمني 

بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- باختياري ع�شوًا 

الثقة  ال�شورى، وهذا االختيار وهذه  يف جمل�ش 

واأ�شاأل  كان.  مهما  عمل  اأي  يعادلها  ال  منه 

العهد  اأكون عند ح�شن ظنه وظّن ويل  اأن  اهلل 

�شلمان  االأمري حممد بن  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اأعّزه اهلل واأ�شاأل اهلل اأن يعينني على تقدمي ما 

يجب علّي تقدميه لوطني.

س – برأيك كيـــف ننمـي الثقافة 
الشـــوريــــة لتصـــحيح الصـــــورة 
الذهنيــــة لــــدى املــــواطن عــن 

جملس الشورى؟. 
�شرورية،  املجل�ش  مهام  اأن  اأرى  اإنني   - ج 

وذلك  واأنظمته،  بلوائحه  التثقيف  من  والبد 

لالأ�شباب التالية:

1- االإ�شهام يف تغيري ال�شورة الذهنية لدى 

على  واطالعهم  ال�شورى،  جمل�ش  عن  املواطن 

التفا�شيل يبدد ال�شكوك.

املواطنني  من  االأعظم  ال�شواد  يعتقد   -2

على  يقت�شر  ال�شورى  جمل�ش  اأع�شاء  عمل  اأن 

يف  اأحيانًا  ي�شاهدونها  التي  االعتيادية  جل�شته 

مهام  اأو  اأعمال  لديهم  ولي�ش  فقط،  التلفزيون 

اأخرى كثرية، وال يعلمون اأن اجلل�شة االعتيادية 

للمجل�ش نتاج عمل دوؤوب قّدم درا�شته وحت�شريه 

وجهد  للمجل�ش  العامة  االأمانة  قبل  من  م�شبقًا 

اللجان املتعددة باملجل�ش.

3- عندما تتم مناق�شة تقرير الأي جهة كانت 

والتو�شيات  املداخالت  هذه  تنقل  املجل�ش  يف 

املواطنون  ي�شاهدها  وعندما  االإعالم،  اإىل 

املجل�ش  اآراء  من  كثريًا  ي�شتاوؤون  االإعالم  يف 

والتو�شيات  املداخالت  اأن  وهو  وجيه،  ل�شبب 

ب�شلة،  واهتماماتهم  م�شاحلهم  اإىل  متت  ال 

عن  البعد  كل  بعيدة  بجهة  خا�ش  التقرير  الأن 

يعلمون  ال  املواطنون  وهوؤالء  املواطن،  اهتمام 

التقارير  كل  بدرا�شة  معني  ال�شورى  اأن جمل�ش 

حتى  احلكومية،  اجلهات  من  اإليه  الواردة 

وهذه  املواطن،  اهتمام  عن  بعيدة  كانت  واإن 

االأمانة  املوا�شع مربجمة وجمدولة م�شبقًا من 

اأن  ال�شورى  جمل�ش  لع�شو  ميكن  وال  العامة، 

يناق�ش ال�شكن اأو البطالة يف تقرير وزارة احلج 

والعمرة على �شبيل املثال، وعند فهم املواطنني 

الأنظمة املجل�ش �شوف يتفهم اأعمال املجل�ش.

ي�شهل  املجل�ش  باأنظمة  املواطن  معرفة   -4

التوا�شل بني املواطنني واأع�شاء املجل�ش.

فحبذا  املواطنني،  من  �شريحة  لقاء   -5

جمل�ش  اأع�شاء  جميع  مع  لوجه  وجهًا  كان  لو 

عمل  يح�شن  مما  ذلك،  اأمكن  اإذا  ال�شورى 

واهتمام املجل�ش لدى عامة املواطنني.

اأع�شاء  اأن  يعتقدون  املواطنني  6- كثري من 

اختيارهم  مّت  واإمنا  يعملون،  ال  ال�شورى  جمل�ش 

تقدمي التوصيات اإلضافية بعد
مناقشة التقرير

زوجتي كانت السبب بعد اهلل يف كل
جناح يل يف حياتي
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تكرميًا فقط، وهم ال يعلمون اأن ما هو مطلوب 

عملهم  يكون  اأن  ال�شورى  جمل�ش  اأع�شاء  من 

دوؤوب وم�شتمر ومتوا�شل الإجناز مهامهم، واأنهم 

موظفني  ويعتربون  العمل  بهذا  تكليفًا  مكلفون 

يوؤدون اأعمالهم مثل اأي موظف يف الدولة.

االآن  واإىل  اإن�شائه  منذ  ال�شورى  جمل�ش  اإن 

اأن  ذلك  ودليل  امللّحة،  املواطن  مب�شالح  يهتم 

املطالب  ثالوث  تقارير  من  تقرير  اأي  مناق�شة 

اجلل�شة  وقت  اأحيانًا  ياأخذ  للمواطن  امللّحة 

هذه  من  فقط  واحد  تقرير  ملناق�شة  كاماًل 

التقارير، واأي�شًا اأالحظ دائمًا اأن معايل رئي�ش 

الكايف  الوقت  يعطيان  النائب  ومعايل  املجل�ش 

ا�شتهلك  لو  وحتى  للمناق�شة،  االأع�شاء  لكل 

وقت اجلل�شة كاماًل ملناق�شة التقارير التي مت�ّش 

م�شلحة املواطنني.

اأن الزمالء يف االإدارة العامة  اأالحظ  اأي�شًا 

جمل�ش  يف  املجتمعي  والتاوا�شل  لالإعالم 

عليه  ي�شكرون  كبريًا  اهتمامًا  يهتمون  ال�شورى 

بنقل كل ما يتعلق بالتقارير التي تهم م�شلحة 

وال  التوا�شل  ومن�شات  االإعالم  اإىل  املواطن 

يغفلون اأي مداخلة اأو اأي تو�شية بهذا ال�شاأن.

اأنه يف امل�شتقبل �شوف تكون  اأي�شًا  وال نغفل 

هذه املطالب يف دائــــــرة االهتــــــمام االأكــــــرب، 

تزيد  مبا�شرة  وموؤثرات  عديدة  الأ�شباب  وذلك 

عدد  زيادة  ومنها  الثالوث،  بهذا  االهتمام  من 

ال�شباب  اأعداد  وكرثة  م�شطرد  ب�شكل  ال�شكان 

املتعلمني والذين يحملون �شهــــــادات علمية يف 

جمل�ش  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  املجاالت،  �شتى 

ال�شورى �شوف يبذل اهتمامًا اأكرث بهذه املطالب 

والدولة  وواجباته.  امللّحة يف حدود �شالحياته 

مطالب  بتوفــــــري  اهتمــــــامًا  اأكرث  اهلل  حفظها 

املواطن امللحة، وال تاألوا جــــــهدًا بتقدمي كل ما 

ت�شتطيع مل�شلحة املواطنني.

س – هل ثمــة مقرتحات لتطوير 
عمل اجمللس؟.

ج - معايل رئي�ش املجلــــــ�ش وم�شاعدوه وكل 

االإدارات يف جمل�ش ال�شــــــورى مل ترتك جمااًل 

القرتاحات حت�شــــــني وتطــــــوير عــــمل املجل�ش؛ 

الأنهــــــم دائــــمًا ي�شــــــعون اإىل حتــــــ�شني وتطوير 

اأعمال املجلــــــ�ش، ولكن لدي بع�ش االقرتاحات 

املتوا�شعة ومنها:

1- �شدر تعميم موؤخرًا باأن تقدم التو�شيات 

االإ�شافية اإىل اللجنة املعنية قبل مناق�شة تقرير 

اللجنة بيوم واحد، وهذا يف راأيي قد يوؤثر على 

يناق�ش  عندما  التقرير  الأن  االأع�شاء؛  راأي 

اآراء  االأع�شاء  لدى  تظهر  ال�شورى  جمل�ش  يف 

�شماعه يف  يتم  ما  على  بناء  وتو�شيات جديدة 

من  حمرومني  االأع�شاء  اأكرث  ويكون  النقا�ش، 

تقدمي تو�شيات اإ�شافية؛ الأنهم مل يقدموها قبل 

يوم من طرح املو�شوع للنقا�ش، مما يوؤثر �شلبًا 

يف تو�شيات اللجنة النهائية.

2- لدي اقرتاح و�شوف اأورده على ا�شتحياء، 

ترفع اجلل�شة  ال  اأن  اأمتنى  للكثري  يروق  ال  فقد 

االعتيادية ملجل�ش ال�شــــــورى اإال بعــــــد ا�شتكمال 

مناق�شة جميع املوا�شيع املدرجــــــة على جدول 

اأعمال املجل�ش يف اجلل�شة، واإنني اأرى اأن تاأخري 

يف  اأكرث  اأو  �شنتني  اأو  �شنة  ملدة  التقارير  بع�ش 

جمل�ش ال�شورى قد يكــــــون �شببها رفع اجلل�شة 

قبل انتــــــهاء جدول االأعــــــمال، اأرجو قبول هذا 

االقرتاح ب�شدر رحب.

س- هـــل ما ينـــشر يف وسائل 
اإلعالم هو نتــــاج مـــا يتـــم حتــــت 

القبة؟.
براأيي اأن االإعالم مل يحل حمل الربملان يف 

وال�شبب  االأدوار،  من  غريه  ويف  الرقابي  الدور 

اأن االإعالم و�شيلة مــــــن اأقوى و�شائل الربملان، 

يف  مّت  ملا  نتــــــاج  هو  االإعــــــالم  يف  ي�شدر  وما 

الربملان، فاإذا كان االإعالم اإعــــــالمًا احرتافيًا 

كبرية  وبدرجة  ي�شهم  فاإنه  با�شتمرار  ومتطورًا 

ذات  اإىل اجلهات  الربملان  النتائج من  نقل  يف 

و�شائله  لكــــــل زمن  اأن  نعــــــلم  وكما  االهتمام. 

لــــــذلك الــــــزمن  واأدواته االإعالمية ال�شاحلة 

�شريع  ب�شــــــكل  واالأدوات  الو�شائل  هذه  وتتطور 

وخا�شة يف هذا الزمن، وعندما يركز االإعالم 

يبقى  فاإنه �شوف  واأدواته  القدمية  و�شائله  على 

اأحد؛  له  ي�شمع  ولن  نف�شه،  على  يحدث  وحيدًا 

لو�شائل  والكبري  ال�شريع  االنت�شار  فاإن  لذلك 

ال�شــــــريع يف هــــــذا اجلانب  التوا�شل والتطور 

والتاأثري من خالل هذه الو�شائــــــل على عــــــامة 

التقليدي،  االإعالم  يتجاوز  اأ�شبح  النا�ش، 

اإىل  الو�شائل  بتلك  املتاأثرين  معظم  يلجاأ  وقد 

االعتماد على هذه الو�شائل يف نقل وتلقي اخلرب 

ما مل يتنبه االإعالم يف ع�شرنا احلايل؛ لذلك 

اإن ا�شتخدام نف�ش الو�شائل واالأدوات املوؤثرة يف 

عامة اجلمهور.

س – هل هناك هوة بني قرارات 
اجمللس وطموحات املواطن؟.
ج - ال توجد هناك هوة بني طموحات املواطن 

وخمرجات املجل�ش، واإمنا عدم فهم كامل من 

قبل املواطن الأعمال و�شالحيات املجل�ش، ولكن 

من وجهة نظر نظري اأن املجل�ش يقوم بكل ما 

املواطن،  م�شلحة  يخ�ش  فيما  به  القيام  عليه 

ولو رجعنا على الوراء قلياًل فقد تراجع جمل�ش 

ال�شورى عن اأحد القرارات التي �شوت باملوافقة 

على  االأع�شاء  من  عدد  اعرتا�ش  بعد  عليهًا، 

القرار، ولدى املجل�ش مفهوم عام باأن م�شلحة 

املواطن فوق كل االعتبارات ما مل تتعار�ش مع 

م�شلحة الدولة واعتبارات حتقيق روؤيتها 2030 

الروؤية  وهذه   ،2020 الوطني  التحول  وبرنامج 

والربنامج يعود على املواطن باخلري وي�شّب يف 

م�شلحته.

�شــــوؤون املناطـــــــق ور�شد  اإدارة  اأن  واأعتقد 

االآراء واإدارة التوا�شل املجتمعي، وهذا احلراك 

ال�شورى  جمل�ش  عمل  بني  يدمج  الذي  االإداري 

وم�شاركة املواطن يف قرارات املجل�ش له التاأثري 

املواطنني  م�شاكل  حت�شني  يف  والبناء  االإيجابي 

يف يف اأنحاء اململكة قاطبـــة، وما يعانيه املواطن 

اأو ما يرغب يف اإبدائـــــه من اآراء ومقــــرتحات 

تــــلك املنـــــاطق  وم�شاركات ملجل�ش ال�شورى يف 

واللجان املعنية بهذه املناطق يف جمل�ش ال�شورى 

االآراء  وتــــــبادل  والتفاهـــم  التعاون  من  جوٍّ  يف 

االنفــــــتاح على املجتمع  هــــــذا  واملقرتحــــــات. 

من قبل جمل�ش ال�شورى دليل قاطع على اهتمام 

جمل�ش ال�شــــورى ب�شــــــوؤون املواطـــنني، ويطــــور 

اأي�شًا من عمل جمــــــل�ش ال�شــــــورى فيما يخدم 

ال�شالح العام.

عدم الفهم الكامل من قبل
املواطن ألعمال وصالحيات اجمللس 

أوجد الهوة بني اجلانبني

أمتنى زيادة املساحة الزمنية
اخملصصة للشأن العام
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   س –  كيـــف تــرى مــــــــا يطـــــرح 
يف الشأن العام من موضوعات 

وقضايا وطنية؟.
ج - ق�شايا ال�شاأن العــــــام مهمــــــة جدًا من 

وجهة نظري؛ الأنها تفتح املجال بكل حرية الأي 

ع�شو من اأع�شاء املجل�ش اأن يطرح ما لديه اأمام 

املجل�ش دون التقيد بجدول االأعــمال، وبع�ش ما 

مت  لو  وحبذا  جدًا،  مهـم  يكون  اآراء  من  يطرح 

ن�شره يف و�شائل االإعــــــالم على اأن ال يكون �شببًا 

يف ا�شتباق قرارات اأو درا�شات من �شاأنها اإثارة 

لدى  التوقعات  �شــــــقف  رفع  اأو  العــــــام،  الراأي 

املواطن.

يهتم  املجل�ش  رئيـــــ�ش  اأن معايل  اأرى  واإنني 

كثريًا بال�شاأن العــــــام وينــــــ�شت جيدًا ويناق�ش 

بجدية ملا يطرح يف ال�شاأن العـــام، وهذا ي�شجع 

ويدعم اأع�شاء املجلــــ�ش على االهتمام بال�شاأن 

العام، ولدي اقرتاح: 

اآمل اأن يكون وقت ال�شـــاأن العام اأطول بقليل 

يف  جهة  هناك  يكـــون  واأن  احلايل،  الوقت  من 

جمل�ش ال�شورى لر�شـــد كل ما يطرح يف ال�شاأن 

العام، وتتم درا�شته ومناق�شته.

س- هل نظام جلسات اجمللس 
مناسب يف شكله احلايل؟.

ج - نظام جل�شات املجل�ش رائع جدًا ب�شكله 

احلايل، ومل يتــــم التو�شـــل اإىل هذا النظام اإال 

ال�شابقة،  االأعوام  بعد تطوير وحت�شني خـــــالل 

ولي�ش يل اأي مالحظة على ذلك عدا ما تقدم 

من اقرتاح يف بند اقرتاحات التح�شني والتطوير 

ملجل�ش ال�شورى وهو اأن: ت�شــــتمر اجلل�شـــة اإىل 

اأن تنتهي جميع املوا�شيع املدرجــــة على جدول 

االأعمال لليوم نف�شـــه، وقد �شبـــق واأن اقرتحت 

هذا االقرتاح فيما تقدم من اقرتاحات.

س – ما رأيــــك فـــي دور جلـــــان 
الربملانية يف جملس  الصداقة 

الشورى؟.
ج - جلان ال�شداقــــة يف جمـــــل�ش ال�شورى 

توؤدي دورها الربملاين املناطق املناط بها بنجاح 

يف  التقـــريب  ت�شتـــهدف  اللجان  هذه  واقتدار، 

وجهات النظر بيــن اململكـــــة العربيـــة ال�شعودية 

وبني دول العامل عن طريق لقاءات مربجمة مع 

برملانات تلك الدول، اإما بزيارة لتلك الربملانات 

اأو ا�شتقبال وفود البـــرملانات لتلك الدول، ويتم 

قبل الزيارة اأو اال�شتقـــبال باجتـــماعات مكثفة 

للجنة املعنية يتم فيها توزيع االأدوار واملعلومات 

واملهـــام بيـــــن اأعـــ�شاء اللجــــنة.

ويتم الرتكــــــيز على �شـــرح مواقـــف اململكة 

يف جميع املجاالت ال�شيا�شيــــــة واالقتــــــ�شادية 

والدينيـــــة، وتب�شــــــيط فــــــهم بعــــــ�ش الق�شايا 

التي تكـــون اململكــــــة طرفًا فيها؛ لكي ال ي�شاء 

الفهم مـــن قــــبل ال�شعوب االأخرى. اأي�شًا اإفهام 

والظروف  االأ�شــــباب  عن  االأخــــرى  الربملانات 

تتخــــذ قرارات مهمة يف  اململكــــة  التي جعلــت 

اأي جمـــال. كـــذلك التعــــريف بثقــــــافة اململكة 

والتعرف على ثقافـــــات االآخرين، وذلك ي�شب 

يف م�شلحـــة �شـــــــــداقة اململكــــــة وعــــــالقاتها 

بالدول االأخرى.

كما اأن جلـــان ال�شـــداقة من اأهـــم اأعــــمال 

مـــن  فيــــها  يتـــم  ملا  وذلك  ال�شـــورى؛  جملــــ�ش 

اإجراءات تخـــدم مـــواقف اململكــــة وعـــالقاتها 

بدول العامل، اأي�شًا يتم الت�شويـــــق على امل�شتوى 

التجاري واالقت�شادي عن طـــريق �شـــرح بع�ش 

نبذة  و�شرح  اململكــــة.  االقت�شادية يف  االأنظمة 

عن قوة وجنـــاح اال�شتثـــمارات يف املمـــــلكة من 

قبل تلك الدول امل�شتهـــدفة، وما تقـدمه اململكة 

من �شمانات وقـــوانني ت�شـــمن روؤو�ش االأمـــوال 

لل�شركات االأجنبية امل�شتثمرة.

كذلك التاأثيـــر على تـــلك مواقف تلك الدول 

وقراراتـــها ال�شيا�شيـــة وحماولة ك�شبها ل�شالح 

اململكة، وذلك الأن اململكـــة دولــــة غري عدوانية 

وغري احتاللية.

ي�شــــــود  اأن  اإىل  دومـــــًا  املمــــــلكـــة  وت�شـــعى 

ال�شالم ويعم االأمن �شائـــر بقــــاع العامل؛ لذلك 

ال منا�ش من ا�شتمالة راأي دول العامل اإىل هذه 

وغريه  ذلك  وكل  للمملكة،  النبيلة  االأهداف 

الكثري مما تقـــوم به جلـــان ال�شداقة الربملانية 

يف جمل�ش ال�شورى.

واأخريًا اأتقــــدم بال�شكــــر والثــــناء والتقدير 

الإدارة االإعــالم والتوا�شل املجتمعي يف جمل�ش 

جهـــــود  من  بــــه  يقـــومون  ما  عـــلى  ال�شورى 

وما يقدمونـــه مــن اأعمـــال متـــيز باالحتــرافية 

واملهنيـــة والوعـــي االإعــــالمي املجتــمعي.

تطوير  كبري يف  ب�شكــــــل  ي�شهــــــم  والـــــــذي 

وحت�شـــــــني العــــــالقــــــة والتوا�شــــــل امل�شـــــــتمر 

مع الراأي العام، وكافــــة �شعب اململكة العربــية 

ال�شعوديــــــة، واالهتمــــــام مب�شلــــــحة املـــواطن 

ب�شكل خا�ش.
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دور جملس الشورى.. يف حتقيق أهداف رؤية اململكة 2030
تنــــمية  اأول خطــــة  منـــذ �شــــدور 

خم�شية يف اململكــــة يف عــــام 1970م 

املوافــــق 1390هـ وحتى اآخــــر خــــطة 

العا�شرة  التنمية  خطة   - خم�شية 

ظل  حاليًا-  معطــــياتــــها  نعي�ش  التي 

هدف ) تنويع م�شادر الدخل الوطني 

كم�شدر  النفط  على  االعتماد  وعدم 

من  الوطني(  للدخــــل  وحيد  اأ�شا�شي 

االأهــداف الرئي�شة التي ت�شدرت هذه 

اخلطط التنموية الع�شر.

ولكن وعلى الرغــــم مــــن انق�شاء 

انق�شاء  الع�شر ومعــــها  هذه اخلطط 

نحو ن�شف قــــرن من عمر الزمن.. ال 

الهدف  بعيدين عن حتقيق هذا  زلنا 

النفط  زال  وال  املهم..  اال�شرتاتيجي 

ي�شكل نحو 90% من دخــــلنا الوطني.. 

وهو مــــا ي�شــــري اإىل ف�شــــل اخلــــطط 

التنمويــــة اخلم�شــــية يف حتقـــيق هذا 

الهدف احليوي.

ولكن املوؤكــــد هو اأن اال�شتمرار يف 

االعتماد على النفط كم�شدر اأ�شا�ش 

للدخـل.. اأمــــر ي�شــــكل خــــطًرا عــــلى 

البالد.. حيــــث تظــــل حبي�شة تقلباته 

املعيارية.. فلقد هبــــط �شعــــر برميل 

النفط من )150( اإىل )30( دوالًرا.. 

ثم ارتفع قلياًل.. وهكذا.

ويف وقت بداأت فيه بدائل الطاقة 

تاأخـــذ م�شاحــــة غيــــر م�شبــــوقة فــــي 

وت�شري درا�شات  الدول..  اقت�شاديات 

اإىل مراوحة اأ�شعار النفط يف مدارها 

احلايل وا�شتبعاد عودتــــها اإىل �شابق 

عهدها.. ويف ظــــل متغيــــرات عاملية 

تنموية  ومتطلبات  حملية  وحتديــــات 

م�شتجدة وعقب جمــــود ا�شتمر طوياًل 

معتًمدا على اأ�شعار نفـــط عالية.. كان 

ال بد من حتوالت اقتــــ�شادية وطنية 

متكن من الت�شــــدي لهــــذه املتغريات 

العامليـــــة ومواجهــــة التحــــديات التي 

تزداد يومًا بعد اآخر.

لي�ش النفــــط وحــــده مــــا يــــدفعنا 

بل هناك جوانب عديدة  التحول  اإىل 

اآفاق  نحو  التحول  تقتــــ�شي  وحيوية 

وفــــق  التنــــمية  متطلــــبات  تــــواكــــب 

لالقت�شاد  مدرو�شة  م�شتقــــبلية  روؤية 

والتعليم وال�شحة واالإ�شكان والق�شايا 

املجتمعية االأخرى.

ولقــــد �شعــدنا كثريًا بروؤية اململكة 

2030 وبراجمــــها التي يقــــودها �شمو 

ويل العهد االأمري حمـــمد بن �شلمان.. 

اأ�شبحت لديــــنا روؤيــــة �شمولية  حيث 

مل�شتقبل  وبها  نحوها  ن�شري  للم�شتقبل 

م�شرق مب�شيئة اهلل تعاىل .

وجت�شد هذه الروؤيــــة يقظة الدولة 

وعمق وعيهـــا للمخاطــــر امل�شتقبلية.. 

وعــــدم ا�شتكــــانتها وانتظار مداهمة 

ال�شــــرر  يكــــون  وحــــينها  املخاطر.. 

كبــــــــــــريًا والقــــدرة عــــلى التــــ�شدي 

�شعيفة و�شعبة.

فـــالدولــــة - اأيــــدهــــا اهلل - مــــن 

خالل هذه الروؤيــــة مل تكتف بالتزام 

موقف رد الفعل.. بل بادرت اإىل �شنع 

الفعــــل ومواجهــــة امل�شتقبل بتخطيط 

علمي �شمويل مدرو�ش.

هي   2030 اململكــــة  روؤيــــة  اإن  بل 

تنــــويري  تنمــــوي  حــــ�شاري  م�شروع 

للمجتمع  جــــديدة  م�شتقبلــــية  حلياة 

ال�شعودي.. تاأ�ش�شــــت على املو�شوعية 

مبــــادئ  عــــلى  وقامــــت  وال�شفافيــــة 

متتد  وال�شفافية..  والتقنني  احلوكمة 

لت�شمل كافــــة مناحي احلياة لالإن�شان 

اإىل  التعليم..  جــــودة  مــــن  ال�شعودي 

جودة احلياة.. ومن اقت�شاد قوي اإىل 

جمتمع مزدهر يواكب ال�شياق العاملي 

ويتفاعل مع تفاعالته ومتطلباته.

وجملـ�ش ال�شــــورى بو�شفه ال�شلطة 

الت�شريعيــــة والرقابيــــــــة  يف البـالد.. 

ي�شطلع بدور حموري يف دعم م�شرية 

التنمية احل�شاريــــة لتحـــقيق اأهداف 

روؤية اململكة 2030.

فاملجلــــ�ش الــــذي يــــ�شم كــفاءات 

وطنيــــة عاليــــة يف تــــاأهيلها الــــعلمي 

ور�شيد خــــرباتها العــــملية الرثيــــة.. 

موؤهــــل لبلــــورة دور فــــاعل لتحــــقيق 

اأهداف الروؤية وبراجمها.

)150( عــــ�شــــًوا »تــــكــــنوقــــراط 

»مــــوؤهلــــني تــــاأهــــياًل عــــلمًيا عـــالًيا 

يف خمتــــلف التخــــ�ش�شات العلــــمية 

من جامعات عامليــــة مرموقـــة اإ�شافة 

اإىل ر�شيد وا�شــــع من اخلربة العملية 

الرثية ي�شكلون بناًءا عاليًا وبيت خربة 

متمكن لدور فاعل وموؤثر.

ومتــــا�شيًا مع روؤيــــة اململكة 2030 

قام املجل�ش كما اأو�شح معايل رئي�شه 

ال�شيخ  اآل  عبداهلل  الدكــــتور  ال�شيــــخ 

بتعديل وحتديث جلانــــه املتخ�ش�شة 

واخت�شا�شاتــــها املو�شــــوعية لتكــــون 

متوافقة مع هــــذه الروؤية الطموحة.. 

خا�شــــة عقب اإعــــادة هيكــــلة بعــــ�ش 

والهــــيئات  واملــــوؤ�شــــ�شات  الــــوزارات 

العامــــة.

 2030 روؤية  عناوين  اأبـــرز  فمــــن 

اال�شطالع بدور رقابي فعال ملوؤ�ش�شات 

الدولــــة كمحــــور اأ�شــــا�شي للــــنهو�ش 

اأهدافها..  وحتقيق  الروؤية  مبتطلبات 

وهذا من مهام جمل�ش ال�شورى الذي 

ينه�ش بــــدور رقــــابي مهم من خالل 

درا�شة التقــــارير ال�شــــنوية ملوؤ�ش�شات 

الدولة ويخ�شــــعها للنقــد والتمحي�ش 

مب�شاحــــة وا�شعــــة مــــن حــــرية الراأي 

وحدة النقد.. وذلك من خالل جلان 

متخ�ش�شة يتم ت�شكيلها �شنويًا.

ومــــن اأهــداف روؤية اململكة 2030 

حت�شــــني مــــــــ�شــــتوى اأداء القــــــــطاع 

اأجل  من  االإنفاق  كفاءة  ورفــــع  العام 

رفع جــــودة االأداء.. وينــــه�ش جمل�ش 

اأع�شائه  ال�شورى من خالل خــــربات 

التــــو�شيــــات  املتخ�شــــ�شني بو�شــــع 

الالزمة لتحقيــــق هــــذا الهــــدف لكل 

موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات القطاع العام.

ويقوم املجلــــ�ش باإجناز م�شروعات 

االأنظمــــة واللــــوائح واالتفــــاقــــــــيات 

والتقــــاريــــر التي ت�شــــهم يف م�شــــرية 

التنمية الوطنية.

وللمجلــــ�ش دور مهــــم يف دعــــــــم 

عالقــــات اململكة الدولية مع خمتلف 

دول العامل من خالل جلان ال�شداقة 

الربملانيــــة التي تتــــ�شكل يف املجــــل�ش 

والتي تتبــــادل التــــوا�شل والزيــــارات 

العــــامل املخــــتلفة  مع برملانــــات دول 

واالحتــــادات واملنتديــــات الربملــــانية 

االقليمية والدولية.. وت�شهم يف اإي�شاح 

مواقــــف اململــــكة وروؤيتــــها.. وتعزيز 

مكانتها الدولية وثقلها العاملي.. ولقد 

حقق املجل�ش جناحات كبرية يف هذا 

ال�شدد.

واأخريًا اأقــــول: اإن حقــــيقة االأمــــر 

هي اأن جملــــ�ش ال�شــــورى مــــن خالل 

م�شريته املتجددة ينــــه�ش بدور كبري 

يف حتقــــيق اأهــــداف روؤيــــة اململكة.. 

واإن مل  تظهر بع�ش جوانب هذا الدور 

للعامــــة.. اإال اأنه يظــــل دورًا ناهــــ�شًا 

فاعاًل م�شــــتمًدا من الدعم واالهتمام 

الذي يحــــظى به املجــــل�ش من خـــادم 

و�شمو ويل عهده  ال�شريفني  احلرمني 

االأمني - حفظهما اهلل -.

اأ.د. عبداالإله �شاعاتي
ع�شو جمل�ش ال�شورى
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برملانية  موؤ�ش�شة  هو  العربي  الربملان 
اأع�شاء  من  اأع�شاوؤها  يت�شكل  عربية 
العربية  الدول  يف  الت�شريعية  املجال�ص 
العربية،  الدول  جامعة  يف  االأع�شاء 
وهو ي�شبه اإىل حد ما الربملان االأوروبي، 
متار�ص  ف�شاًء  ليكون  اإن�شاوؤه  وجاء 
والدميقراطية  ال�شورى  مبادىء  فيه 
قوة  ويكون  االإن�شان،  وحقوق  واحلرية 
العربي  العمل  ملنظومة  �شعبية  دفع 
و�شريكًا فاعاًل يف ر�شم ال�شيا�شة العربية 
لالأمة  العليا  للم�شالح  خدمة  امل�شرتكة 
امل�شاركة  تو�شيع  ملبداأ  وتاأكيدًا  العربية 
الدميقراطي  للتطور  كاأ�شا�ص  ال�شيا�شية 
العربي  والربملان  العربية،  البلدان  يف 
العربي  الربملاين  االحتاد  عن  يختلف 
يف  ي�شم  منظومة  مبثابة  هو  الذي 
وال�شورية  النيابية  املجال�ص  ع�شويته 

واالأمة يف الدول العربية.
�شعبية  متثيلية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  فكرة  وتعود 

منت�شف  اإىل  العربية  الدول  جامعة  اإطار  يف 

تقدمت  حيث  املا�شي،  القرن  خم�شينيات 

مبقرتحات   1955 عام  يف  اجلامعة  اأمانة 

اإ�شافة  املقرتحات  هذه  ومن  ميثاقها،  لتعديل 

تتم  ومل  �شعبية،  جمعية  �شكل  يف  جديدة  هيئة 

فكرة  اأن  غري  اآنذاك،  املقرتح  لهذا  اال�شتجابة 

اإن�شاء برملان عربي ظلت مطروحة على ب�شاط 

البحث والتداول، ومل تغب عن مبادرات اإ�شالح 

حمل  وكانت  العربية،  الدول  جامعة  منظومة 

اهتمام كبري من قبل االحتاد الربملاين العربي، 

وتعاونا  العربية،  توجهاته مع اجلامعة  وتالقت 

معًا على و�شع القواعد امل�شرتكة لهذا االقرتاح 

باإن�شاء برملان عربي.

اتخذتها  التي  للقرارات  اأ�شا�شًا  ذلك  وكان 

القمم العربية فيما بعد ب�شاأن تاأ�شي�ش الربملان 

جمل�ش  قرار  مبقت�شى  اأن�شىء  الذي  العربي 

رقم  القمة  م�شتوى  على  العربية  الدول  جامعة 

ال�شابعة  العادية  الدورة  عن  ال�شادر   )292(

ع�شرة املنعقدة يف العا�شمة اجلزائرية، وذلك 

بتاريخ 23 مار�ش 2005؛ ويف هذه القمة اأدخلت 

عدة تعديالت على ميثاق جامعة الدول العربية، 

التا�شعة  املادة  ا�شتحداث  �شدارتها  يف  جاء 

هذه  قرار  مبوجب  للميثاق  اأ�شيفت  التي  ع�شر 

اطار  يف  “ ين�شاأ  ون�شها:   ،)290( رقم  القمة 

نظامه  ويحدد  عربي،  برملان  العربية  اجلامعة 

االأ�شا�شي، ت�شكيله ومهامه واخت�شا�شاته«.

النظام  اعتمد  اأي�شًا  القمة  هذه  ويف 

االأ�شا�شي للربملان العربي الذي ق�شى يف مادته 

خم�ش  ملدة  عربي  برملان  “ين�شاأ  باأن  االأوىل 

اأق�شى،  كحد  لعامني  متديدها  يجوز  �شنوات 

كمرحلة  وذلك  له  انعقاد  اأول  تاريخ  من  تبداأ 

انتقالية نحو قيام برملان عربي دائم”. وقد بداأ 

الربملان العربي االنتقايل اأعماله بالفعل بتاريخ 

26 و27 دي�شمرب 2005 م.

جمل�ش  اأ�شدر  2010م،  مار�ش   28 ويف 

جامعة الدول العربية على م�شتوى القمة قراره 

الثانية  العادية  الدورة  عن  ال�شادر   501 رقم 

والع�شرين املنعقدة مبدينة �شرت ، باجلماهريية 

الربملان العربي.. قوة دفع شعبية
ملنظومة العمل العربي
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للربملان  بالتمديد  ق�شى  الذي  الليبية،  العربية 

االأطر  ال�شتكمال  عامني  ملدة  االنتقايل  العربي 

الدائم. للربملان  االأ�شا�شي  والنظام   القانونية 

جامعة  جمل�ش  اأ�شدر  2012م،  مار�ش   29 ويف 

القرار  القمة  م�شتوى  على  العربية  الدول 

الثالثة  العادية  الدورة  عن  ال�شادر   559 رقم: 

حا�شرة  بغداد  مبدينة  املنعقدة  والع�شرين 

جمهورية العراق.

للربملان  االأ�شا�شي  النظام  اعتمد  الذي 

ال�شورى  مبادىء  ملمار�شة  ف�شاًء  ليكون  العربي 

والدميقراطية واحلرية وحقوق االن�شان “ويكون 

“ اأداة للحوار والقرار وقوة دفع �شعبية ملنظومة 
العمل العربي و�شريكًا فاعاًل يف ر�شم ال�شيا�شة 

العربية امل�شرتكة خدمة للم�شالح العليا لالأمة 

العربية وتاأكيدًا ملبداأ تو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية 

كاأ�شا�ش للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية 

لتوثيق الروابط بني ال�شعوب العربية «.

مرحلة  من  العربي  الربملان  انتقل  وهكذا 

الربملانية  املوؤ�ش�شة  اإىل  االنتقايل  الربملان 

العادي  انعقاده  دور  اأعمال  وافتتح  الدائمة، 

وا�شتهله  2012م،  دي�شمرب   12 بتاريخ  االأول 

بانتخاب رئي�شه ونوابه االأربعة، وت�شكيل جلانه 

ومقرريها،  روؤ�شائها  وانتخاب  االأربع  الدائمة 

العامني  االأمناء  من  واثنني  العام  واأمينه 

اأجهزته  ت�شكيل  ا�شتكمال  وفور  امل�شاعدين؛ 

و�شع  يف  الربملان  �شرع  الرئي�شية،  الربملانية 

من  وغريهما  املايل  ونظامه  الداخلي  نظامه 

االأنظمة االدارية واملالية للربملان.

أجهزة الربملان
األجهزة الرئيسة :

اأربعة  من  العربي  الربملان  اأجهزة  تتكون 

اللجان،  الرئي�ش،املكتب،   : رئي�شية هي  اأجهزة 

واالأمانة العامة

1- الرئاسة:
للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  الرئي�ش  ينتخب 

كل  للرئي�ش  نواب  اأربعة  وينتخب  واحدة،  ملرة 

�شنتني، وتبداأ املدة من تاريخ انتخابهم.

باالقرتاع  ونوابه  الرئي�ش  انتخاب  ويكون 

املطلقة  باالأغلبية  وذلك  املبا�شر،  ال�شري 

الأ�شوات االأع�شاء احلا�شرين جل�شة االنتخاب.

صالحيات الرئيس 
تتمثل �شالحيات رئي�ش الربملان يف االآتي:

واأمام  بالغري  عالقاته  يف  الربملان  متثيل    -

على  واالإ�شراف  با�شمه،  والتحدث  الق�شاء، 

جميع اأعماله، وعلى اأعمال االأمانة العامة.

الدول  جامعة  جمال�ش  اجتماعات  ح�شور   -

العربية على م�شتوياتها املختلفة، بالتن�شيق مع 

اأمينها العام.

- متثيل الربملان يف العالقات الربملانية الوطنية 

والعربية واالإقليمية والدولية.

- افتتاح اجلل�شات ورئا�شتها واإعالن انتهائها، 

مو�شوع  وحتديد  املناق�شات،  واإدارة  و�شبطها 

اأعمال  �شري  ح�شن  على  واالإ�شراف  البحث، 

الربملان.

امل�شائل  من  م�شاألة  ا�شتي�شاح،  اأو  تو�شيح،   -

الراأي  يوؤخذ  ما  وطرح  غام�شة،  يراها  التي 

عليه، واإعالن القرارات التي ي�شدرها الربملان.

لالنعقاد  الربملان  جلان  من  جلنة  اأية  دعوة   -

لبحث مو�شوع مهم اأو عاجل.

اللجان  بني  واالت�شاالت  املخاطبات  اإجراء   -

واأي جهة من خارج الربملان.

2- مكتب الربملان:
وروؤ�شاء  ونوابه،  الرئي�ش،  من  املكتب  يت�شكل 

اللجان الدائمة، ويتوىل الرئي�ش رئا�شة املكتب، 

الرئا�شة  اأعمال  يف  عنه  ينوب  غيابه  حال  ويف 

اأحد نوابه وفقًا للرتتيب املعتمد لهم من املكتب.

املكتب  اإىل  الداخلي  النظام  اأ�شند  وقد 

االخت�شا�شات االآتية: 

بناء  اأعمال اجلل�شات  اإعداد م�شروع جدول   •
على اقرتاح الرئي�ش. 

• تن�شيق اأعمال الربملان واللجان.
يف املهام  الربملان  متثل  التي  الوفود  • اختيار 

الر�شمية. 

الربملانات  من  املوجهة  الدعوات  قبول   •
االإقليمية  واملنظمات  والربملانات  الوطنية 

حل�شور  املدنى  املجتمع  ومنظمات  والدولية 

اجتماعاتها.

• االإ�شراف على اإعداد م�شروع موازنة الربملان 
وح�شابه اخلتامي.

اخلا�شة  االقرتاحات  ودرا�شة  الراأي  اإبداء   •
بتعديل النظام االأ�شا�شي اأو النظام الداخلي.

جل�شات  بح�شور  االأع�شاء  التزام  متابعة   •
الربملان اأو اجتماعات اللجان. 

• تكليف اإحدى اللجان بدرا�شة مو�شوع معني. 
اأية  اأو  واردة يف النظام الداخلي،  مهام  اأية   •

اأعمال يكلفه بها الربملان.

3- اللجان الربملانية:
ا�شتقر الربملان على ت�شمية اأربع جلان دائمة 

وهي :

واالأمن  وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة   -

القومي. 

-  جلنة ال�شوؤون االقت�شادية واملالية. 

وحقوق  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة   -

االإن�شان. 

- جلنة ال�شوؤون االجتماعية والرتبوية والثقافية 

واملراأة وال�شباب. 

وله  اأخرى،  دائمة  جلانًا  ي�شكل  اأن  وللربملان 

اأو  اأو م�شرتكة  اأو خا�شة  يوؤلف جلانًا موؤقتة  اأن 

الذي �شكلت من  الغر�ش  بانتهاء  تنتهي  فرعية 

اأجله. 

اأ�شا�ش  على  اللجان  اأع�شاء  اختيار  ويتم 

املوؤهالت  اأو  املهني  اأو  العلمي  االخت�شا�ش 

ال�شخ�شية للع�شو.

4- األمانة العامة:
يرتاأ�ش االأمانة العامة اأمني عام، يعينه الربملان 

�شنوات  اأربع  ملدة  وذلك  مكتبه،  من  باقرتاح 

من  عدد  ويعاونه  واحدة،  ملرة  للتجديد  قابلة 

االأمناء العامني امل�شاعدين، ويختارون جميعهم 

ال�شئون الربملانية امل�شهود  من ذوي اخلربة يف 

لهم بالكفاءة العلمية واالإدارية.

واملالية  االإدارية  املهام  العامة  االأمانة  وتتوىل 

اخل�شو�ش  وجه  على  وتقوم  للربملان،  والفنية 

ما ياأتي:

وجلانه،  الربملان  �شر  اأمانة  اأعمال  تنظيم   - اأ 

وحما�شر  اجلل�شات  م�شابط  وحترير 

االجتماعات. 

الربملان  الأع�شاء  الفني  الدعم  تقدمي   - ب 

واأجهزته الرئي�شة.

جـ - اإعداد اجلريدة الر�شمية للربملان ون�شرها، 

وغريها من املطبوعات.

للجامعة  العامة  االأمانة  مع  التن�شيق   - د 

واملنظمات العربية. 

للربملانات  العامة  االأمانات  مع  التن�شيق   - هـ 

واالحتادات  واملنظمات  واالإقليمية  الوطنية 

الربملانية الدولية واالإقليمية واملتخ�ش�شة.

اأية اخت�شا�شات اأخرى تكلف بها من قبل  و - 

الربملان اأو رئي�شه اأو مكتبه.

االخت�شا�شات واملهام: 
حددت املادة اخلام�شة من النظام االأ�شا�شي 

واخت�شا�شاته،  �شالحياته  العربي  للربملان 

وتن�ش هذه املادة على ما ياأتي:

يعزز  مبا  اخت�شا�شاته  الربملان  “ميار�ش 
التكامل  ويحقق  امل�شرتك،  العربي  العمل 

والتنمية  االجتماعي  والتكافل  االقت�شادي، 

العربية  الوحدة  حتقيق  اىل  و�شواًل  امل�شتدامة 

وعلى وجه اخل�شو�ش: 
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ال�سفةالأ�سم ال�سورةالدولةم
اململكة العربية ال�سعوديةرئي�س الربملان العربيمعايل الدكتور / م�سعل بن فهم ال�سلمي 1

جمهورية م�رص العربيةنائب الرئي�سمعايل ال�سيد / اأحمد عبد الواحد ر�سالن 2

مملكة البحريننائب الرئي�سمعايل ال�سيد / عادل عبد الرحمن الع�سومي 3

�سلطنة عماننائب الرئي�سمعايل ال�سيخ / م�سلم بن علي املع�سني 4

دولة ليبيانائب الرئي�سمعايل الدكتور/اأبو �سالح عبد ال�سالم �سلبي 5

رئي�س جلنة ال�سوؤون معايل الدكتور/ اأحمد بن العربي م�رصقي

اخلارجية وال�سيا�سية 

واالمن القومي

اجلمهورية التون�سية 6

رئي�س جلنة ال�سوؤون معايل الدكتور/ نور الدين حممد ال�سد

الت�رصيعية والقانونية 

وحقوق االن�سان

اجلمهورية اجلزائرية 7

رئي�س جلنة ال�سوؤون معايل ال�سيد / خالد علي بن زايد الفال�سي

االقت�سادية واملالية

دولة االمارات العربية 

املتحدة

8

رئي�سة جلنة ال�سوؤون معايل ال�سيدة / اأحالم �سامل ثجيل

االجتماعية والرتبوية 

والثقافية واملراأة وال�سباب

جمهورية العراق 9
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1- العمل على تعزيز العالقات العربية العربية 

وتدعيم  امل�شرتك  العربي  العمل  اأ�شكال  وتطوير 

اآلياته والعمل على �شمان االأمن القومي العربي 

التو�شيات  تقدمي  وله  االن�شان،  حقوق  وتدعيم 

واالقرتاحات التي يراها منا�شبة لذلك. 

امل�شرتك  العربي  العمل  م�شرية  متابعة   -2

املجال�ش  روؤ�شاء  مع  ا�شتماع  جل�شات  وعقد 

اأو  روؤ�شاء  اأو  للجامعة  العام  االأمني  اأو  الوزارية 

املدراء العامني باملنظمات العربية املتخ�ش�شة. 

3- مناق�شة امل�شائل التي يحيلها اليه جمل�ش 

العام  االأمني  اأو  الوزارية  املجال�ش  اأو  اجلامعة 

العربية  اأو مدراء املنظمات  روؤ�شاء  اأو  للجامعة 

اإ�شدار  وله   ، الراأي فيها  وابداء   ، املتخ�ش�شة 

اإ�شدار  عند  اأ�شا�شًا  لتكون  ب�شاأنها  تو�شيات 

املجال�ش املعنية للقرارات ذات العالقة. 

4- توجيه االأ�شئلة كتابة اىل روؤ�شاء املجال�ش 

مدراء  واىل  للجامعة  العام  واالأمني  الوزارية 

اأي  يف  وذلك  املتخ�ش�شة  العربية  املنظمات 

هذه  وعلى  اخت�شا�شهم  يف  يدخل  مو�شوع 

اجلهات االجابة عن اأ�شئلة االأع�شاء خالل مدة 

يحددها النظام الداخلي. 

القوانني  م�شروعات  على  املوافقة   -5

املوحدة واالتفاقيات اجلماعية العربية املحالة 

اليه وجوبًا قبل اإقرارها من جمل�ش اجلامعة. 

املوازنات  م�شروعات  فى  النظر   -6

للجامعة  العامة  لالأمانة  اخلتامية  واحل�شابات 

وكذلك  املخت�شة،  اجلهات  من  اإقرارها  قبل 

للمنظمات  اخلتامية  احل�شابات  مراجعة 

العربية املتخ�ش�شة.

بني  والتن�شيق  املواءمة  على  العمل   -7

متهيدا  االأع�شاء  الدول  فى  النافذة  القوانني 

بني  الت�شريعية  اخلربات  وتبادل  لتوحيدها 

الربملانات الوطنية اأو ما مياثلها.

الربملانات  مع  والتن�شيق  التعاون   -8

وتر�شيخ  لتعزيز  االأع�شاء  الدول  فى  الوطنية 

العربى  العمل  فى م�شرية  ودوره  ال�شعبى  البعد 

امل�شرتك.

9- التعاون مع املنظمات الربملانية االإقليمية 

العربية  االأمة  م�شالح  يخدم  مبا  والدولية 

وي�شون ال�شلم واالأمن الدوليني.

10- اإقرار نظامه الداخلى وتعديله.

11- اإقرار ميزانيته وح�شابه اخلتامي.

12- اإقرار اأنظمته ولوائحه املالية واالإدارية 

وتعديلها.

االأهداف:
االأ�شا�شي  النظام  ديباجة  يف  جاء  ملا  وفقًا 

من  الثانية  املادة  قررته  وملا  العربي  للربملان 

نظامه الداخلي يتوىل الربملان حتقيق االأهداف 

االآتية: 

ملمار�شة  ف�شاًء  يكون  عربي  نظام  اإقامة   -

مبادئ ال�شورى والدميقراطية واحلرية وحقوق 

النيابي  للتمثيل  جامع  اإطار  وتكوين   ، االن�شان 

الأبناء الوطن العربي الواحد. 

ال�شيا�شات  ر�شم  يف  الفاعلة  امل�شاركة   -2

العربية امل�شرتكة ، واإقامة نظام عربي متكامل؛ 

يحقق العدالة االجتماعية ، ويواجه التحديات، 

ويعزز التطورات التي ت�شهدها االأمة العربية.

ال�شعوب  لدى  وعي  تكوين  يف  امل�شاركة   -3

امل�شرتك،  العربي  العمل  مب�شرية  العربية 

وامل�شاهمة يف تعزيز االأمن وال�شلم واال�شتقرار 

يف املنطقة العربية.

4- التكامل االقت�شادي والتكافل االجتماعي 

والتنمية امل�شتدامة ، و�شواًل اىل حتقيق الوحدة 

العربية.

و�شائل ممار�شة ال�شالحيات:
ف�شلت املواد )4-15( من النظام الداخلي 

مبا�شرته  وقواعد  اإجراءات  العربي  للربملان 

ل�شالحياته واخت�شا�شاته املن�شو�ش عليها يف 

وت�شمل  االأ�شا�شي،  نظامه  من  اخلام�شة  املادة 

�شالحيات  ملمار�شة  املتاحة  االأ�شاليب  هذه 

الربملان ما  ياأتي: 

1- م�شروعات القوانني املوحدة واالتفاقيات 

من  للربملان  حتال  التي  العربية  اجلماعية 

اجلامعة العربية ومنظماتها املتخ�ش�شة. 

تقدم  التي  القوانني  توحيد  اقرتاحات    -2

جلانه  احدى  اأو  العربي  الربملان  اأع�شاء  من 

الدائمة.

والتو�شيات يف جماالت تعزيز  التقارير   -3

اأ�شكال  وتطوير  العربية،  العربية  العالقات 

العمل العربي امل�شرتك.

يوجهها  التي  املكتوبة  الربملانية  االأ�شئلة   -4

املجال�ش  روؤ�شاء  اإىل  العربي  الربملان  اأع�شاء 

وروؤ�شاء  للجامعة  العام  واالأمني  الوزارية 

ومديري عموم منظماتها املتخ�ش�شة. 

التي  الربملان  اأع�شاء  اقرتاحات   -5

التي تدخل يف  امل�شائل  ب�شاأن  يقدمونها مكتوبة 

اخت�شا�ش الربملان.

اىل  حتال  التي  الدورية  املتابعة  تقارير   -6

وجمال�شها  العربية  الدول  جامعة  من  الربملان 

م�شرية  حول  املتخ�ش�شة  ومنظماتها  الوزارية 

العمل العربي امل�شرتك.

7- جل�شات اال�شتماع التي يعقدها الربملان 

عام  اأمني  اأو  الوزارية  املجال�ش  روؤ�شاء  مع 

املنظمات  عموم  مديري  اأو  روؤ�شاء  اأو  اجلامعة 

العربية املتخ�ش�شة.

اأع�شاء  يطرحها  التي  املناق�شة  طلبات   -8

املجال�ش  روؤ�شاء  مع  الروؤى  لتبادل  الربملان 

الوزارية اأو املنظمات العربية املتخ�ش�شة. 

العامة  املوازنات  م�شروعات  نظر   -9

قبل  العربية  الدول  جلامعة  العامة  واالأمانة 

اتخاذ اجراءات اعتمادها.

لالأمانة  اخلتامية  احل�شابات  مراجعة   -10

ومنظماتها  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

املتخ�ش�شة.

لرت�شيخ  الالزمة  التدابري  اتخاذ   -11

البعد الربملاين ال�شعبي ودوره يف م�شرية العمل 

العربي امل�شرتك.

12- اتخاذ الو�شائل الكفيلة بتعزيز التعاون 

والتن�شيق مع الربملانات الوطنية العربية.

13- اتخاذ الو�شائل الكفيلة بتحقيق التعاون 

االقليمية  الربملانية  واالحتادات  املنظمات  مع 

والدولية.

الع�شوية: واأحكام  الت�شكيل   -14 

اأع�شاء  اأربعة  من  العربي  الربملان  يتكون 

متثيل  ذلك  يف  ويراعى  دولة،  لكل 

املادتان  بذلك  تق�شى  ح�شبما  املراأة، 

االأ�شا�شى النظام  من  والرابعة   الثالثة 

باأ�شرها،  العربية  االأمة  الربملان  ع�شو  وميثل 

وهناك  وا�شتقالل،  حرية  بكل  مهامه  وميار�ش 

يف  االأع�شاء  الدول  عليها  تعتمد  طرق  ثالث 

اختيار ممثليها يف ع�شوية الربملان العربي هي:

1- االقرتاع املبا�شر.

مياثلها  ما  اأو  الوطنية  برملاناتهم  قبل  من 

يف  اأع�شاء  يكونوا  اأن  على  ع�شو،  دولة  كل  فى 

برملاناتهم الوطنية اأو ما مياثلها.

واالأنظمة  الد�شتورى  للنظام  وفقا   -3

يكونوا  اأن  على  ع�شو،  دولة  لكل  االأ�شا�شية 

ما مياثلها.  اأو  الوطنية  برملاناتهم  فى   اأع�شاء 

باحل�شانة  العربي  الربملان  ع�شو  ويتمتع 

املو�شوعية؛ فال ي�شاءل عما يبديه من اآراء اأثناء 

قيامه مبهامه اأو ب�شببها ، كما يتمتع باحل�شانة 

اإجراء جزئي  اأي  اتخاذ  ؛ فال يجوز  االجرائية 

التلب�ش  حالة  يف  اال  احل�شانة  عنه  ترفع  مامل 

باجلرمية.

2- اأدوار االنعقاد ونظام اجلل�شات:

ميتد الف�شل الت�شريعي للربملان العربي ملدة 

اأربعة اأعوام ، يتخللها اأربعة اأدوار انعقاد عادية، 

اأكتوبر،  �شهر  العادي خالل  االنعقاد  دور  ويبداأ 

وينتهي خالل �شهر يونيو من ال�شنة التالية.
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غري  انعقاد  دور  يعقد  اأن  للربملان  ويجوز 

ع�شر  خم�شة  اأو  رئي�شه  طلب  على  بناًء  عادي 

ع�شوًا من اأع�شائه. 

عامة،  كقاعدة  علنية  الربملان  وجل�شات 

وتنعقد بدعوة من الرئي�ش يف دولة املقر اأو مبقر 

اأي�شًا  تنعقد  اأن  ويجوز  العربية،  الدول  جامعة 

يف احدى الدول االأع�شاء بناًء على طلب منها 

وموافقة مكتب الربملان. 

ح�شور  اجلل�شات  انعقاد  ل�شحة  وي�شرتط 

الربملان،  اأع�شاء  عدد  ن�شف  من  اأكرث 

لالأع�شاء  املطلقة  باالأغلبية  قراراته  وي�شدر 

التي  احلاالت  غري  يف  وذلك  احلا�شرين، 

ت�شرتط فيها اأغلبية خا�شة.

اللجان الدائمة:
جلنة ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية واالأمن 

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  اخت�شا�شات  القومي 

جلنة  تخت�ش  القومي:  واالأمن  وال�شيا�شية 

القومي  واالأمن  وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون 

مبا ياأتي:

املتعلقة  واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة   -

القومي  واالأمن  وال�شيا�شية  بال�شوؤون اخلارجية 

املحالة من الربملان.

واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة  اقرتاح   - 

العربي يف جماالت  والتن�شيق  للتعاون  الداعمة 

ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية واالأمن القومي.

والقرارات  البيانات  م�شروعات  اإعداد   - 

التي تعرب عن وجهة نظر الربملان حول خمتلف 

الق�شايا ال�شيا�شية.

االأع�شاء حول  الدول  اآراء  ومتابعة  ر�شد   -

العربي  القومي  واالأمن  ال�شيا�شية  الق�شايا 

وبلورة موقف برملاين عربي م�شرتك جتاهها.

التي  اال�شتماع  جلل�شات  الفني  التح�شري   -

على  اجلامعة  جمل�ش  مع  الربملان  يعقدها 

ا�شتماع  جلان  وعقد  اخلارجية،  وزراء  م�شتوى 

يف جماالت ال�شوؤون ال�شيا�شية واالأمن القومي.

ق�شايا  جتاه  العربية  املواقف  تن�شيق   -

املو�شوعات  العربي وغريها من  القومي  االأمن 

اأعمال  جداول  على  املطروحة  ال�شيا�شية 

املنظمات الربملانية االإقليمية والدولية.

جلنــــــة الــــ�شــــــــوؤون الت�شريــــعية 
والقانونية وحقوق االإن�شان

الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  اخت�شا�شات 

جلنة  تخت�ش  االإن�شان  وحقوق  والقانونية 

االإن�شان  وحقوق  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون 

هي االآتي:

الت�شريعية  واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة 

من  املحالة  العربية  واالتفاقيات  والقانونية 

الربملان.

واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة   اقرتاح 

الداعمة لتن�شيق وتكامل الت�شريعات العربية.

اال�شتماع  جلل�شات  الفني  التح�شري 

العربية  املنظمات  مع  الربملان  يعقدها  التي 

والقانوين  الت�شريعي  املجال  يف  املتخ�ش�شة 

لهذه  ا�شتماع  جلان  وعقد  االإن�شان،  وحقوق 

االأغرا�ش.

النظام  على  املقرتحة  التعديالت  درا�شة 

اأنظمة  من  وغريه  الداخلي  والنظام  االأ�شا�شي 

الربملان.

�شاأن  اإليها من الربملان يف  درا�شة ما يحال 

والنظام  االأ�شا�شي  النظام  اأحكام  تف�شري 

الداخلي وغريها من اأنظمة الربملان.

ب�شاأن  الربملان  من  اإليها  يحال  ما  درا�شة 

حاالت اكت�شاب الع�شوية وانتهائها، وح�شانات 

امل�شائل  يف  القانوين  الراأي  واإبداء  االأع�شاء، 

والق�شايا املحالة اإليها من الربملان.

اإعداد الردود الالزمة على تقارير املنظمات 

الدولية واالإقليمية يف �شاأن حقوق االإن�شان باأي 

من الدول العربية.

حقوق  ب�شاأن  الالزمة  التو�شيات  اقرتاح 

االإن�شان العربي، لتعزيز مكانة االإن�شان العربي 

يف التقارير الدولية املعنية بحقوق االإن�شان.

جلنة ال�شوؤون االقت�شادية واملالية:
االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  اخت�شا�شات 

االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  تخت�ش  واملالية 

واملالية:

االقت�شادية  واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة 

والنقل  اخلارجية  التجارة  و�شوؤون  واملالية 

االأن�شطة  من  وغريها  والعمالة  واملوا�شالت 

االقت�شادية املحالة من الربملان.

واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة  اقرتاح 

الداعمة للتعاون والتن�شيق العربي يف املجاالت 

التجارة اخلارجية  االقت�شادية واملالية و�شوؤون 

من  وغريها  والعمالة  واملوا�شالت  والنقل 

االأن�شطة االقت�شادية.

التي  اال�شتماع  جلل�شات  الفني  التح�شري 

يعقدها الربملان مع اجلامعة واملنظمات العربية 

واملالية  االقت�شادية  املجاالت  يف  املتخ�ش�شة 

واملوا�شالت  والنقل  اخلارجية  التجارة  و�شوؤون 

االقت�شادية،  االأن�شطة  من  وغريها  والعمالة 

وعقد جلان ا�شتماع لهذه االأغرا�ش.

االقت�شادي  التكامل  حتقيق  �شبل  درا�شة 

العربية  املنظمات  مع  بالتعاون  العربي 

املتخ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.

والدرا�شات الالزمة يف  العمل  اأوراق  اإعداد 

عمل  جمال  يف  تدخل  التي  املو�شوعات  �شاأن 

اللجنة.

درا�شة العوائق التي تعرت�ش التجارة البينية 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  يف  العربية 

الكربى وال�شوق العربية امل�شرتكة.

للجامعة،  العامة  االأمانة  موازنات  فح�ش   

وللمنظمات  لها  ومراجعة احل�شابات اخلتامية 

العربية.

للربملان  ال�شنوية  املوازنة  م�شروع  درا�شة 

واحل�شاب اخلتامي.

جلنــــة ال�شــــوؤون االجتــــماعــــــية 
والرتبوية والثقافية واملراأة وال�شباب
االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  اخت�شا�شات 

وال�شباب واملراأة  والثقافية   والرتبوية 

والرتبوية  االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  تخت�ش 

والثقافية واملراأة:

والطفل  باملراأة  املتعلقة  الق�شايا  درا�شة 

وال�شحة  العلمي  والبحث  والتعليم  وال�شباب 

االجتماعية  املو�شوعات  من  وغريها  والبيئة 

املحالة من الربملان.

واملو�شوعات  الق�شايا  درا�شة  اقرتاح 

الداعمة للتعاون والتن�شيق العربي يف املجاالت 

والثقافية  والتعليمية  وال�شحية  االجتماعية 

والبيئية.

اال�شتماع  جلل�شات  الفني  التح�شري 

العربية  املنظمات  مع  الربملان  يعقدها  التي 

املتخ�ش�شة يف املجاالت االجتماعية وال�شحية 

وعقد  املختلفة،  والتعليمية  والثقافية  والبيئية 

جلان ا�شتماع لهذه االأغرا�ش.

يف  امل�شرتكة  العربية  ال�شيا�شات  بحث 

والبيئية  وال�شحية  االجتماعية  املجاالت 

والتعليمية والثقافية.

الدول  يف  املتحققة  التقدم  م�شتويات  ر�شد 

االإمنائية  االأهداف  يخ�ش  فيما  االأع�شاء 

لالألفية ذات الطابع االجتماعي.

الالزمة  والدرا�شات  العمل  اأوراق  اإعداد 

اأعمال  جدول  يف  املدرجة  املو�شوعات  �شاأن  يف 
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والتنموية  االجتماعية  االقت�شادية  القمة 

الدورية، وغريها من االجتماعات العربية التي 

تدخل يف جماالت عمل اللجنة.

النظام االأ�شا�شي للربملان العربي:
املادة االأوىل

ومهام  ت�شكيل  النظام  هذا  يحدد 

واخت�شا�شات الربملان العربي.

املادة الثانية

يق�شد بامل�شطلحات التالية املعاين الواردة 

قرين كل منها:

- الربملان: الربملان العربي.

- اجلامعة: جامعة الدول العربية

يف  االأع�شاء  الدول  االأع�شاء:  الدول   -

جامعة الدول العربية

الدول  جامعة  جمل�ش  اجلامعة:  جمل�ش   -

العربية على م�شتوى القمة.

- املجال�ش الوزارية: جمال�ش جامعة الدول 

العربية على م�شتوى الوزراء

الداخلي  النظام  الداخلي:  النظام   -

للربملان العربي

- الرئي�ش: رئي�ش الربملان العربي

- املكتب: مكتب الربملان العربي

- االأمني العام: االأمني العام للربملان العربي.

- املنظمات العربية املتخ�ش�شة: املنظمات 

 العربية العاملة يف اإطار جامعة الدول العربية.

املادة الثالثة

دولة  لكل  اأع�شاء  اأربعة  من  الربملان  يتكون 

ع�شو ويراعى يف ذلك متثيل املراأة.

املادة الرابعة

للنحو  وفقا  الربملان  اأع�شاء  اختيار  مت 

التايل:

1- باالقرتاع املبا�شر.

2- من قبل برملاناتهم الوطنية اأو ما مياثلها 

يف  اأع�شاء  يكونوا  اأن  على  ع�شو،  دولة  كل  يف 

برملاناتهم الوطنية اأو ما مياثلها.

الد�شتوري  للنظام  وفقًا  بت�شميتهم   -3

اأن  على  ع�شو،  دولة  لكل  االأ�شا�شية  واالأنظمة 

ما  اأو  الوطنية  برملاناتهم  يف  اأع�شاء  يكونوا 

مياثلها.

املادة اخلام�شة

يعزز  مبا  اخت�شا�شاته  الربملان  ميار�ش 

التكامل  ويحقق  امل�شرتك  العربي  العمل 

والتنمية  االجتماعي  والتكافل  االقت�شادي 

العربية  الوحدة  حتقيق  اإىل  و�شواًل  امل�شتدامة 

وعلى وجه اخل�شو�ش:

العربية  العالقات  تعزيز  على  العمل   -1

العربية وتطوير اأ�شكال العمل العربي امل�شرتك 

االأمن  �شمان  على  والعمل  اآلياته  وتدعيم 

وله  االإن�شان،  حقوق  وتدعيم  العربي  القومي 

يراها  التي  واالقرتاحات  التو�شيات  تقدمي 

منا�شبة لذلك.

امل�شرتك  العربي  العمل  م�شرية  متابعة   -2

املجال�ش  روؤ�شاء  مع  ا�شتماع  جل�شات  وعقد 

اأو  روؤ�شاء  اأو  للجامعة  العام  االأمني  اأو  الوزارية 

املدراء العامني باملنظمات العربية املتخ�ش�شة.

3- مناق�شة امل�شائل التي يحيلها اإليه جمل�ش 

العام  االأمني  اأو  الوزارية  املجال�ش  اأو  اجلامعة 

العربية  اأو مدراء املنظمات  روؤ�شاء  اأو  للجامعة 

اإ�شدار  وله  فيها،  الراأي  واإبداء  املتخ�ش�شة، 

اإ�شدار  عند  اأ�شا�شًا  لتكون  ب�شاأنها  تو�شيات 

املجال�ش املعنية للقرارات ذات العالقة.

4- توجيه االأ�شئلة كتابة اإىل روؤ�شاء املجال�ش 

مدراء  واإىل  للجامعة  العام  واالأمني  الوزارية 

اأي  يف  وذلك  املتخ�ش�شة  العربية  املنظمات 

هذه  وعلى  اخت�شا�شاتهم  يف  يدخل  مو�شوع 

اجلهات االإجابة عن اأ�شئلة االأع�شاء خالل مدة 

يحددها النظام الداخلي.

القوانني  م�شروعات  على  املوافقة   -5

املوحدة واالتفاقيات اجلماعية العربية املحالة 

اإليه وجوبًا قبل اإقرارها من جمل�ش اجلامعة.

املوازنات  م�شروعات  يف  النظر   -6

للجامعة  العامة  لالأمانة  اخلتامية  واحل�شابات 

وكذلك  املخت�شة،  اجلهات  من  اإقرارها  قبل 

للمنظمات  اخلتامية  احل�شابات  مراجعة 

العربية املتخ�ش�شة.

7- العمل على املواءمة والتن�شيق بني القوانني 

لتوحيدها  متهيدًا  االأع�شاء  الدول  يف  النافذة 

الربملانات  بني  الت�شريعية  التجارب  وتبادل 

الوطنية اأو ما مياثلها يف الدول االأع�شاء.

الربملانات  مع  والتن�شيق  التعاون   -8

وتر�شيخ  لتعزيز  االأع�شاء  الدول  يف  الوطنية 

العربي  العمل  م�شرية  يف  ودوره  ال�شعبي  البعد 

امل�شرتك.

9- التعاون مع املنظمات الربملانية االإقليمية 

العربية  االأمة  م�شالح  يخدم  مبا  والدولية 

وي�شون ال�شلم واالأمن الدوليني.

10- اإقرار نظامه الداخلي وتعديله.

11- اإقرار ميزانيته وح�شابه اخلتامي.

12- اإقرار اأنظمته ولوائحه املالية واالإدارية 

وتعديلها.

املادة ال�شاد�شة

دم�شق  يف  للربملان  الدائم  املقر  يكون   -1

باجلمهورية العربية ال�شورية.

دولة  اأي  يف  له  مكاتب  اإن�شاء  للربملان   -2

ع�شو.

وموظفوه  ومكاتبه  الربملان  مقر  يتمتع   -3

عليها  املن�شو�ش  واالمتيازات  باحل�شانات 

باتفاقيات املقر.

اأي  اأو للجانه االجتماع يف مقر  4- للربملان 

دولة ع�شو اأو مبقر اجلامعة.

املادة ال�شابعة

باأ�شرها  العربية  االأمة  الربملان  ع�شو  ميثل 

وميار�ش مهامه بكل حرية وا�شتقالل.

املادة الثامنة

مهامه  مبا�شرة  قبل  الربملان  ع�شو  يوؤدي 

اأعمل  اأن  العظيم  باهلل  “اأق�شم  التالية:  اليمني 

اأرعى  واأن  العربية  االأمة  اأهداف  حتقيق  على 

م�شاحلها واأن اأوؤدي مهامي باالأمانة وال�شدق«.

املادة التا�شعة

ال ي�شاءل ع�شو الربملان عما يبديه من اآراء 

اأثناء قيامه مبهامه اأو ب�شببها.

املادة العا�شرة

1- يتمتع الربملان واأجهزته ومكاتبه يف اإقليم 

 كل دولة من الدول االأع�شاء باالأهلية القانونية.

2- يتمتع اأع�شاء الربملان ووفوده الر�شمية اأثناء 

اأو مبنا�شبة قيامهم مبهامهم يف كل دولة ع�شو 

باملزايا واحل�شانات املن�شو�ش عليها يف ميثاق 

جامعة الدول العربية واتفاقياتها ذات ال�شلة.

املادة احلادية ع�شرة

ال يجوز اتخاذ اأي اإجراءات جزائية �شد ع�شو 

الربملان ما مل ترفع عنه احل�شانة طبقًا الأحكام 

النظام الداخلي اإال يف حالة التلب�ش باجلرمية.

املادة الثانية ع�شرة

تتحمل الربملانات الوطنية نفقات ممثليها، 

ويتحمل الربملان نفقات اأع�شائه اأثناء تكليفهم 

مبهام خا�شة وحمددة.

املادة الثالثة ع�شرة

والية  بانتهاء  الربملان  يف  الع�شوية  تنتهي 

الوطني  برملانه  يف  له  التجديد  عدم  اأو  الع�شو 

اأو بتعيينه اأو بتوليه من�شبًا تنفيذيًا اأو ق�شائيًا، 

بفقدانه  اأو  ع�شويته  باإ�شقاط  اأو  ا�شتقالته  اأو 

االأهلية القانونية اأو بوفاته.
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املادة الرابعة ع�شرة

للربملــــان  الت�شــــريعي  الف�شــــل  مـدة   -1

اأربع �شنــــوات وتبــــداأ دورة الربملــــان العاديــــة 

خالل �شهــــر اأكتوبــــر/ ت�شــــرين اأول. وتنــــتهي 

خــــالل �شــــهر يــــونــــيــــو/ حزيــــران لل�شــــنــــة 

التــــاليــــة.

2- يجــــوز للربملــــان عقــــد دورة غري عادية 

كلما اقتــــ�شت ال�شــــرورة ذلك وفــــقًا للنــــظام 

الداخلي.

املادة اخلام�شة ع�شرة

تكون جل�شــــات الربملــــان علنية ما مل يقرر 

الربملان خالف ذلك.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة

ينتخــــب الربملــــان رئيــــ�شــــه ملــــدة �شنــــتني 

نواب  وينتخب  واحــــدة،  ملــــرة  للتجديــــد  قابلة 

الرئيــــ�ش وروؤ�شــــاء اللجــــان كــــل �شــــنتني وفقًا 

الأحكام النظام الداخلي.

املادة ال�شابعة ع�شرة

وروؤ�شاء  ونوابه  الرئي�ش  من  املكتب  يتكــــون 

اللجان الدائمة.

املادة الثامنة ع�شرة

1- يكــــون للبــــرملان اأمانــــة عامــــة يراأ�شها 

اأمني عــــام، وتقــــوم باملهــــام االإداريــــة واملالية 

والفنية.

2- يعيــــن الربملــــان االأمــــني العام واالأمناء 

العامــــني امل�شاعديــــن باقــــرتاح مــــن املكــــتب 

ملدة اأربع �شنــــوات قابلــــة للتجديد مرًة واحدة، 

على اأن يكــــون املر�شــــح مــــن ذوي اخلــــربة يف 

ال�شــــوؤون الربملانيــــة امل�شـــهود لهـــم بالكـــفاءة 

العلمية واالإدارية.

املادة التا�شعة ع�شرة

يحـــدد النـــظـــام الداخـــلي اختـــ�شا�شـــات 

و�شالحيات اأجهزة الربملان.

املادة الع�شرون

تكــــون للربملــــان ميزانيــــة �شنويــــة م�شتقلة 

تعدها اأمانــــته العامــــة وفــــقًا لالأ�شــــول املالية 

واملحا�شبيــــة وتعر�شــــها على املكتب ملراجعتها 

قبل اإقرارها من قبل الربملان.

املادة احلادية والع�شرون

يجوز للربملـــان ت�شـــكيل جلـــان اأخرى موؤقتة 

للنظام  وفـــقًا  وذلك  ال�شـــرورة  اأو فرعية عند 

الداخلي.

املادة الثانية والع�شرون

تتكون موارد الربملان من:

وملـــزمة  مت�شـــاوية  �شنـــويـــة  ح�شـــ�ش   -1

االأعـــ�شاء خـــالل  الـــدول  ت�شددهـــا حكومـــات 

االأ�شهر الثالثة االأوىل من كل �شنة ميالدية.

2- التبـــرعات والهبات والو�شايا. وي�شرتط 

لقبـــول االأجنبيـــة اأو اخلا�شـــة منـــها مــــــوافقة 

الربملان.

3- االأمــــوال التي اآلت اإليـــه مـــن البـــرملان 

العربي االنتقايل.

4- اأ�شول وعوائد اأموال الربملان.

املادة الثالثة والع�شرون

1- يحـــدد مكتب الربملان العربي االنتقايل 

تاريخ انعقاد اأول دورة للربملان بعد ت�شمية ثلثي 

اأع�شائه.

2- يتوىل رئيـــ�ش الربملان العربي االنتقايل 

دعوة اأع�شاء الربملان حل�شور جل�شته االأوىل.

املادة الرابعة والع�شرون

1- ي�شتمر الربملـــان الـعربي االنتـــــقايل يف 

مهامه حتى تاريخ انعقاد اأول دورة للربملان.

2- تنتقل حقوق والتزامات الربملان العربي 

االنتقايل اإىل الربملان.

املادة اخلام�شة والع�شرون

يجوز تعديل اأحكــام هـــذا النــــظام مبوافقة 

ثلـــثي اأع�شــاء الربملــــان وي�شـــــبح هذا التعديل 

نافذًا بعد اإقراره من جمل�ش اجلامعة.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون

يدخل هـــذا النظــــام االأ�شــا�شي حيز النفاذ 

بعد اإقراره من جمل�ش اجلامعة.
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رأي يف األنظمة - النيابة العامة
تعترب  العامة  النيابة  اأن  �شك  ال 

العدلية جزءًا  االأنظمة  الكثري من  يف 

مع  ومت�شًيا  الق�شائية،  ال�شلطة  من 

بف�شلها  امللكي  القرار  جاء  ذلك 

وتغيري  التنفيذية،  ال�شلطة  عن 

العامة، ومنحها  النيابة  اإىل  م�شماها 

مالية  وا�شتقاللية  كاملة  �شالحيات 

بخادم  مبا�شرة  وربطها  واإدارية، 

اهلل-،  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني 

حتقيق  على  الدولة  حر�ش  يوؤكد  مبا 

يف  العدالة  حا�شة  واإر�شاء  العدل 

املجرمني  معاقبة  خالل  من  املجتمع 

على  والتاأكيد  املظلومني،  واإن�شاف 

�شالمة اإجراءات التحقيق واال�شتدالل 

يف  وي�شمن  املتهمني،  على  والقب�ش 

اأّي مواطن  اإيقاف  نف�شه عدم  الوقت 

اأو مقيم دون �شنٍد �شحيح من ال�شرع 

والنظام.

النيابة  ف�شل  فاإن  اأ�شلفنا  وكما 

العامة عن ال�شلطة التنفيذية، وربطها 

االأنظمة  وحتديث  بامللك  مبا�شرة 

عدم  �شي�شمن  باأعمالها،  املتعلقة 

االزدواجية والتوافق ببني االإجراءات، 

كاملة  �شلطة  العامة  النيابة  و�شيمنح 

االإجراءات  �شالمة  من  التاأكد  يف 

والتحقيق  االدعاء  يف  املتخذة 

والقب�ش من خالل تفعيل املادة )25( 

التي  اجلزائية  االإجراءات  نظام  من 

تن�ش على اأنه )يخ�شع رجال ال�شبط 

يف  بوظائفهم  يتعلق  فيما  اجلنائي 

ال�شبط اجلنائي املقررة بهذا النظام 

اأن  وللنيابة  العامة،  النيابة  الإ�شراف 

ة النظر يف  تطلب من اجلهات املخت�شّ

اأمر كل َمن تقع منه خمالفة لواجباته 

ترفع  اأن  ولها  عمله،  يف  تق�شري  اأو 

دعوى تاأديبية عليه دون اإخالل باحلق 

يف رفع الدعوى اجلزائية(.

والنيابة العامة وفقًا للمادة الثالثة 

يف  بالتحقيق  تخت�ش  نظامها،  من 

نطاق  يف  تقع  التي  اجلرائم  جميع 

اخت�شا�شها النوعي واملكاين، وللنيابة 

احلق يف الت�شرف يف التحقيق برفع 

النيابة  وتخت�ش  حفظها،  اأو  الدعوى 

ومبا�شرة  العامة  الدعوى  باإقامة 

واملحاكم  اجلهات  اأمام  اإجراءاتها 

االأحكام  ا�شتئناف  وطلب  املخت�شة، 

تنفيذها،  على  واالإ�شراف  اجلزائية 

الرقابة  يف  احلق  العامة  وللنيابة 

والتفتي�ش على ال�شجون ودور التوقيف 

امل�شجونني  �شكاوى  اإىل  واال�شتماع 

م�شروعية  من  والتحقق  واملوقوفني، 

وم�شروعية  توقيفهم،  اأو  �شجنهم 

التوقيف  دور  اأو  ال�شجن  يف  بقائهم 

االإجراءات  واتخاذ  املدة،  انتهاء  بعد 

�شجن  من  �شراح  الإطالق  الالزمة 

م�شروع،  �شبب  بدون  منهم  اأوقف  اأو 

وتطبيق ما تق�شي به االأنظمة يف حق 

املت�شببني يف ذلك.

العامة  النيابة  اأن  اإىل  ونخل�ش 

الق�شائية  ال�شلطة  من  جزء  ب�شفتها 

لتحقيق  �شمانة  تعد  تزال  وال  كانت 

واملطلوبني  املجرمني  ومعاقبة  العدل 

االأنظمة  تطبيق  من  والتاأكد  للعدالة 

يتعلق  فيما  االجراءات  و�شالمة 

وتوجيه  والقب�ش  والتحقيق  باالدعاء 

اأي  من  تاأثري  اأو  حماباة  دون  االتهام 

العدالة دون  اأن حتقيق  ونعتقد  جهة، 

معوقات اأو تاأخري يف ظل تزايد ن�شبة 

وتو�شع  اأ�شاليبها،  وتطور  اجلرمية 

وارتباطها  العامة  النيابة  اأعمال 

يتطلب  خمتلفة،  حكومية  بجهات 

اأواًل: حتديث االأنظمة املتعلقة باأعمال 

االجراءات  لتوحيد  العامة  النيابة 

زيادة  وثانًيا:  االزدواجية،  ومنع 

اأع�شاء النيابة يف املدن الكربى التي 

والتحقيقات  اجلرائم  فيها  تكرث 

من  وغريها  اجلنائية  والق�شايا 

االأعمال التي تبا�شرها النيابة العامة.

زامل �شبيب الركا�ص
م�شت�شار متخ�ش�ش فى االأنظمة
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املواطنون ينتقدون سوء اخلدمة وارتفاع األسعار

هل تغري مدينة »القدية« السياحية ومشروع
البحر األحمر بوصلة السياحة إىل الداخل

عندمــــــا حتــل االإجــازة ال�شيفــية اأو 
االإجازات الف�شلية كل عــام، يطــفو اإىل 
ال�شطح احلديث عن ال�شياحة الداخلية، 
امكاناتها حتدياتها ومناف�شتها لل�شياحة 
منــها  البعــ�ص  جــعل  والتــي  اخلارجيــة 
برنــامــًجا ثابتــًا لــــــه، حــتى اأن بعــ�ص 
الر�شميــة تكــون �شــادمة  االإح�شــاءات 
عنــد احلديــث عــن حجــم االنفاق على 

ال�شياحة خارج اململكة. 
وما بني اأحالم املواطنني يف ال�شياحة 
منه  ي�شكو  ما  وبيــن  اململكــة،  ربوع  بني 
البعــ�ص مــن نــــواقــ�ص االإمــكــانــــــات اأو 

اأماكن اجلذب  ارتفاع االأ�شعـــار يف بع�ص 
ال�شيــاحي داخــل اململكــة، جتــري عــلى 
اإن�شــاء  بعــد  واعــدة  االأر�ص حت�شينــات 
الهيئة العامــة للرتفيه، واالإنفاق الكبري 
اإلــى  اإ�شافــة  عــلى تــدعيــم ال�شياحــة، 
مثــل  لــها  املخطــط  ال�شخمــة  امل�شاريــع 
مبــدينة  الرتفيــهية«  القديــة  »مدينــة 
االأحمر«،  البحــر  »م�شــروع  و  الريــا�ص، 
واالأكرث  االأف�شل  حــول  النقــا�ص  يظــهر 
متعة واالأوفــر، ال�شياحــة الداخليــة اأم 
اخلارجيــة؟، وما هي اقرتاحات تطوير 

ال�شياحة الداخلية .                                  

لتشجيع  السياحة  هيئة  جهود 
السياحة الداخلية

والرتاث  لل�شياحة  العامة  الهيئة  حتاول 

ومرتقبة  حالية  م�شاريع  يف  العمل  الوطني 

لت�شجيع االإقبال على  ال�شياحة الداخلية، وتعمل 

التحتية،  البنية  لتطوير  اآخرين  �شركاء  مع 

ال�شياحة  على  املرتفع  للطلب  لال�شتجابة 

هناك  اأن  املوؤكد  من  قبل  املواطنني.  ومن 

اخلا�شة  الت�شهيالت  فيها  مبا  طموحة  خطًطا 

يف  كبرية  خربة  لهم  ال�شتقطاب  م�شتثمرين 

اأن  �شك  وال  وت�شويقها.  ال�شياحية  املجاالت 
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اململكة تتمتع مبقومات �شياحية كبرية، ومتنوعة 

 تعطيها االأف�شلية والتميز يف القطاع  ال�شياحي، 

وبجودة  مميزة  خدمات  بتقدمي  جديًرا  ليكون 

عالية، واأ�شعار تنا�شب  خمتلف الفئات. 

عضو اجمللس د. سعيد املالكي 
يدعو لالهتمام بعسري  

ويف هذا ال�شياق دعا ع�شو جمل�ش ال�شورى 

�شرورة  اإىل  املالكي،  قا�شم  بن  �شعيد  الدكتور 

اال�شتثمار  وب�شكل  جاد  اإىل  ا�شتقطاب  العمل 

ع�شري  منطقة  يف  ال�شياحة  لدعم  االأجنبي، 

مدينة  اأبها  عا�شمة  ال�شياحة  ويف  عام،  ب�شكل 

اإىل  الأنها حتتاج  ب�شكل خا�ش،   ،2017 العربية 

خطط م�شتقبلية ت�شمل  اإقامة  فنادق  ومنتجعات 

مبكانة  تليق  عاملية،  ترفيهية  ومدن  ومعار�ش 

و�شمعة هذه املدينة احلاملة . 

 بنية حتتية ذات جودة عالية
و�شدد املالكي، يف مقال له ب�شحيفة الوطن، 

على �شرورة اإيجاد بنية حتتية  وروؤية  م�شتقبلية 

 ،2030 روؤية  مع  تتنا�شق  ع�شري  يف   لل�شياحة 

املدى  الطويل  على  ال�شياحي  اال�شتثمار  مثل 

جمعيات  تتبناها  �شيا�شة  خالل  من   يف  العقار 

اأو �شــــركــــات  اأو موؤ�شــــ�شات  اأهليــــة  تعاونيـــــــة 

 لتطــــوير  جمــــال  االإيــــواء ال�شــــــــياحي، وبنــــاء 

م�شارات  واإيجاد  متكــــاملــــة،  ترفيهــــية  مــــدن 

�شياحية جبليــــة  لزوار  املنطقة  وت�شند م�شارات 

تلك الرحالت للقطاع  اخلا�ش واالأفراد، واإقامة 

معار�ش  وموؤمترات  دولية  م�شتمرة خالل اأ�شهر 

ا اأ�شهر ال�شيف مثل معار�ش  ال�شنة، وخ�شــــو�شً

للكتب  والتعلــــيم  وال�شــــحة  والعمران، و اإعادة 

باالأ�شجار  الف�شاء  واالأماكن  ال�شفوح  ا�شتزراع 

اجلميلة  واملثمرة . 

              

رقابــــة السياحــــة علــــى قطاع 
الضيافة  

ال�شياحة  هيئة  رقابة  اأن  املو�شى  فهد  ويرى 

على قطاع ال�شيافة اأو الفنادق �شعيفة حتى بعد 

 تخ�شي�ش رقم  لالإبالغ عن الزيادة يف االأ�شعار 

الأنها  بهذا  املفرو�شة،  وال�شقق  الفنادق  يف 

اإجازته،  و�شتف�شد  رقابة  الحقة،  ال�شكل ت�شبح 

الرقابة  اأن  تكون  ويريد  لي�شكو،  يت�شل  عندما 

�شابقة حتى يقيم ال�شيف اأو  الزائر يف الفندق 

اأو ال�شقق بدون م�شاكل  تنغ�ش عليه اال�شتمتاع 

باإجازته اأو عطلته. 

 جوالت تفتيشية لضبط األسعار
وطالب ماجد ال�شويلم هيئة ال�شياحة بتفعيل 

الفنادق  على  والتفتي�شية  الرقابية  جوالتها 

اإجازة  خالل  ال�شكنية  املفرو�شة،   والوحدات 

من  التزامها  للتاأكد  العام،  طوال  بل  ال�شيف، 

وا�شحة  قائمة  اأ�شعار  وو�شع  اخلدمة  بجودة 

التي  املجانية  وغريها  اخلدمات  كل  تت�شمن 

تقدم مبقابل حتى تت�شح ال�شورة، وال  يكون بني 

خيارات اأحالها مر  وهي اإما اأن يخ�شع للمغاالة 

اأو  مي�شي عطلته  اأو يدفع مرغًما،  يف االأ�شعار، 

يقدم  غريها  اأو  الهيئة  اأرقام  بني  اأو  اإجازته 

ال�شكاوى ويتابعها. 

 مليـــــارات تنفــــق على السيــاحة 
باخلارج

ويو�شح فهد البحر اأنه يتابع اإح�شاءات عن 

حجم اإنفاق ال�شعوديني يف ال�شياحة  اخلارجية، 

الداخلي  االإنفاق  حجم  مليارية،  تفوق  مببالغ 

متنع  اأ�شباب  اأي�شا  لكن  هناك  ال�شياحة،  على 

االإجازات  يف  البقاء  خالل  من  املواطنني 

من  به  تتمتع  ما  خبايا  بالدهم،  وا�شتك�شاف 

اأو  اأماكن  �شياحية،  تاريخية،  واآثار  ح�شارة 
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مل  الداخلية  ال�شياحة  اأن  هو  ال�شبب  ويبدو  اأن 

يف  التناف�ش  احلقيقي،  على  للقدرة  بعد  ت�شل 

بع�ش  يف  التحتية  البنى  بع�ش  جودة  عدم   ظل 

املواقع ال�شياحية واالثرية . 

تقصــــري إعالمــــي جتاه اآلثار يف 
مدينتي مكة املكرمــة واملدينة 

املنورة
ما  اإىل  النظر  �شندي  عبدالكرمي  ويلفت 

املكرمة  مكة  جتاه  االإعالمي  التق�شري  اأ�شماه 

حيث  الناحية  ال�شياحية،  املنورة  من  واملدينة 

يرى اأنه يجب التعريف  باالأماكن االأثرية فيهما، 

تاريخية  االأماكن وطباعة  كتيبات  تلك  و�شيانة 

وما  بنائها،  بداية  منذ  وخا�شة  مكة،  عنها، 

حدث فيها زمن �شيدنا اإبراهيم عليه  ال�شالم، 

)�شي  مدجمة  ا�شطوانات  اأو  كتب،  يف   وتطبع 

ال�شيء  يف  املدينة  ونف�ش  اللغات،  دي(، بجميع 

اأن توزع على احلجاج واملعتمرين  املنورة، على 

والزوار، فلي�ش هناك مانع  اأن  يتعرف املعتمر اأو 

احلاج على تاريخ املدينتني، وكيف كانت احلياة 

ياأتي  ال  منهم  اأن  كثرًيا  قدمًيا،  خا�شة  فيهما 

اإليهما اإال مرة واحدة يف العمر. 

زحام جدة يف الصيف واإلجازات
�شكان  من  وهو  احل�شني،  عبداهلل  ويقول 

يف  االزدحام  من  يعاين  اإنه  جدة،  حمافظة 

يفد  حيث  وفرتات  االإجازات،  ال�شيف  ف�شل 

ب�شبب  اململكة،  اأنحاء  جميع  من  كثريون  اإليها 

الرتفيه  اأماكن  جدة  وتوفر  يف  اجلو  اعتدال 

اإنه  اأنه من الطرافة يقول  العائلي بكرثة، حتى 

يهرب منهم اإىل  دبي، م�شتمتًعا بالهدوء هناك 

حتى نهاية الزحمة، ح�شب تعبريه، ويرى افتتاح 

مناطق  يف  اأخرى  وخدمية  ترفيهية  اأماكن 

جديدة. 

انفتاح منضبــط لتشجيع األجانب 
للقدوم للسياحة  

املتوازن  باالنفتاح  العمري  مبارك  ويطالب 

ال�شرعية  ال�شوابط  وفق  العامل  دول  على 

لالأجانب  الرتويج  فيمكن  وعادات  بالدنا، 

وتراثها  اململكة  ح�شارة  على  لالطالع  للقدوم 

 واأثارها الكثرية املرتامية االأطراف، ومع ح�شن 

املعاملة والرتحيب بهم �شيكونون  اأف�شل دعاية 

حت�شني  مع  خا�شة  املجال،  هذا  يف  للمملكة 

البنية التحتية للمواقع  ال�شياحية. 

 ارتفاع األسعار بشكل مستفز
االأ�شعار  ارتفاع  اإن  الر�شيد:  خالد  ويقول 

للخدمات ال�شياحية يف اململكة يف بع�ش املناطق 

يكاد يكون م�شتفًزا،  حتى اأن االإعالمي  الكويتي 

م�شى  وقت  يف  ا�شتغرابه  اأبدى  البغيلي،  حمود 

الطائف  ب�شكل  يف  الفنادق  اأ�شعار  من  ارتفاع 

فنادق  االأردن  مع  مقارنة  عاقًدا  فيه،  مبالغ 

االإقامة  مقابل  يدفعه  ما  اأن  وات�شح  واأوروبا، 

اأن يكفيه  يف  فنادق الطائف ملدة يومني،  ميكن 

لالإقامة 8 اأيام يف االأردن اأو اأ�شبوًعا يف اإحدى 

يف  اأن  االأ�شعار  وجد  بعد  اأن  االأوروبية،  الدول 

ديناًرا  و347   163 بني  ترتاوح  الطائف  فنادق 

كويتيا، اأي ما  يعادل   4300 ريال �شعودي لليلتني. 

                       

مشــــروع البحــــر األحمـــر وجهة 
سياحية فريدة

بن  حممد  االأمري  العهد  ويل  �شمو  واأعلن 

“م�شروع  اإطالق  عن  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

ال�شياحة  نوعية  يف  كنقلة  االأحمر”  البحر 

املحلية وخطوة اإىل العاملية، حيث يعد امل�شروع 

تتاألف  وجهة �شياحية فخمة وفريدة من  نوعها 

من جزر وطبيعة خالبة ومعامل ثقافية مميزة، 

البحر  على  واأملج  الوجه  حمافظتي  بني  يقع 

االأحمر. 

فريدة،  عاملية  جتربة  تخلق  وي�شمل  كنوًزا 

وحممية  اخلاملة  والرباكني  واجلزر  ال�شاحل 

اأكرث  للم�شروع  طبيعية، وميتد اخلط  ال�شاحلي 

200 كلم. وي�شم �شواطئ خالبة وع�شرات  من 

اجلزر الغنية بال�شعاب  املرجانية املحمية بيئيا، 

ال�شالحف  مثل  النادرة  البحرية  واحليوانات 

ال�شقرية. 
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 إمكانات سياحية رائعة  
البحر  مل�شروع  القادمون  ال�شياح  و�شيتمكن 

والرتاثية  التاريخية  املناطق  زيارة  من  االأحمر 

ال�شنني،  والتي  الآالف  واملمتدة  �شالح  ملدائن 

الرتاث  قائمة  على  اململكة  االأول يف  املوقع  تعد 

مناخ  املكان  ويتميز  اليوني�شكو،  ملنظمة  العاملي 

باالعتدال على مدار ال�شنة، وم�شاحته 34 األف 

بغريها  من  مقارنة  �شا�شعة  م�شاحة  وهي  كلم، 

باأ�شعة  امل�شروع  ويتميز  االأخرى.  الوجهات 

بي�شاء،  ورمال  و�شواطئ  الدافئة،  ال�شم�ش 

وثقافة،  وتراث  بيئية  و�شياحة   ومغامرات 

واإبحارا  )�شباحًة  مائية  ريا�شات  وا�شتجمام، 

)قفز  جريئة  وريا�شات  وغو�شا  وغريها(، 

وغريها(،  لل�شخور،  ت�شلق  رحالت،  مظلي، 

باالإ�شافة  لالأن�شطة الثقافية . 

الطرق الربيــــة تفتقد إىل خدمات 
كثرية

اأن و�شائل املوا�شالت  النمران   ويرى حممد 

يفتقر  يزال  ال  املدن،  بني  الربي  النقل  مثل 

الوقود  حمطات  ناحية  من  كثرية  اإىل  خدمات 

خماطر  وجود  اإىل  اإ�شافة  واال�شرتاحات، 

النقل  اأما  وغريها،  الطرق  على   اجلمال 

ا�شتيعاب  كرثة  على  قادر  غري  زال  فما  اجلوي 

امل�شافرين، واأ�شبحت عبارة “ال توجد مقاعد”، 

هي الرد املتوقع عند الرغبة  يف ال�شفر جًوا.                                  

وي�شيف اأن عدم وجود ترفيه يحرتم العقل، 

الداخلية،  ال�شياحة  انخفا�ش  اأ�شباب  اأحد  هو 

فاملوجود يتم باجتهاد اأ�شخا�ش غري  حمرتفني، 

اإ�شافة اإىل ا�شتهالكه يف جميع املناطق خا�شة 

لو كان املتعهد واحد، فال  نرى اإال اآكلي العقارب 

هو  هذا  هل  قائاًل:  وت�شاءل  جركل”،  و”اأبو 

ي�شد  املواطن؟،  اأن  ميكن  الذي  الرتفيه  قمة 

بعد  املجال  هذا  يف  التقدم  لبع�ش  االإ�شارة  مع 

ت�شكيل “هيئة الرتفيه”، لكن  البون �شا�شع بني 

ما نراه هنا واملوجود يف اخلارج. 

مدينة القدية الرتفيهية
“مدينة  م�شروع  مالمح  عن  االإعالن  وكان 

مفاجاأة  الريا�ش  مبدينة  الرتفيهية”  القدية 

االأن�شطة  اأكرب  مبهجة للكثريين،  حيث  تت�شمن 

الرتفيهية واخلدمات، يف منطقة �شفاري كربى ، 

فعاليات  من  مبا  فيها  غرب  الريا�ش،  جنوب 

االألعاب االفرتا�شية، والعرو�ش ثالثية االأبعاد، 

ترفيهي،  مركز  تعليمي  التعليمية  يف  واالأن�شطة 

التخييم رفاهية، ومنها  اأنواع  اأكرث  اإىل  اإ�شافة 

ما هو داخل الكهوف . 

 أرقى املعــــاييــــر فــــي مــــدينة 
“القدية” 

وت�شمن م�شروع “القدية” مغامرات االألعاب 

الرتفيهية،  على    six flags  ومدينة املائية، 

وبه   ،2022 عام  منه  االأوىل  املرحلة  تفتتح   اأن 

املعمارية  والفنادق  البنايات  اأرقى  من   �شل�شلة 

واأ�شهر  واملوا�شفات  العاملية،  املعايري   باأف�شل 

العاملية  لال�شتمتاع  باأجمل  واملاركات  املطاعم 

 اأوقات الت�شوق. 

إصــــدار التأشــــريات السيــــاحية 
لألجانــــب سيوفــــر فرص عـــمل 

للشباب
تاأ�شرية  اإ�شدار  اأن  اإىل  املنيع  تركي  وي�شري 

�شياحية لزوار اململكة خطوة جيدة جًدا، وتدر 

اأرباًحا لقطاع ال�شياحة  واالآثار يف اململكة،  وتعد 

تنويًعا يف الدخل للدولة بداًل عن االعتماد الكلي 

على النفط  ، اإال  اأنه  يجب تو�شيح كل ما يخ�شها 

عليها،  احل�شول  وكيفية  التاأ�شرية،  مدة  من 

و�شروط  وتف�شيالت  وقيمة  الر�شوم  املطلوبة، 

لل�شائح  وا�شحة  االأمور  تكون  حتى  التاأ�شرية 

 ولكل من �شيتعامل  معه خالل مدة الزيارة.                     

ممتازة  فكرة  باأنها  العثمان  عادل  ويوؤيده 

ومهمة للمملكة لال�شتفادة من املواقع ال�شياحية 

وكذلك  اململكة،  التي  تتمتع  بها  ال�شا�شعة 

كما  اململكة،  �شواحل  على  الطويلة  ال�شواطئ 

عمل  لتوفري  فر�ش  اال�شتثمار  باب  تفتح  اأنها 

اكرث لل�شباب يف  اململكة. 

غيــــاب العنصر البشري املؤهل 
للخدمة 

العن�شر  غياب  اأن  املليفي  عبداهلل  واأو�شح 

للعمل  ونف�شًيا  فطرًيا  املوؤهل  الوطني  الب�شري 

يف خدمة  ال�شائح باحرتافية ومهنية خا�شة مع 

ي�شعب حتقيقه  زال  ما  العن�شر  العوائل، هذا 

اأو  توفريه بكثافة يف جمتمعنا ويف جميع املناطق 

لطبيعة الرتكيبة ال�شكانية للمجتمع، ما  مل يتم 

االعتماد على اال�شتقدام اخلارجي. 

اقتــــراح لالستفــادة من السائح 
السعودي خارجًيا

اآخر لال�شتفادة  ويقرتح نايف احلربي حاًل 

خارج  ال�شعودي  لل�شائح  املايل  الهدر  من 

اإقناع  يف  قد  ف�شلنا  كنا  اإذا  ويقول:  اململكة، 

املواطن ال�شعودي لق�شاء اإجازته داخل اململكة، 

وميكن  هناك،  ينفقه  ما  نخ�شر  اأن  يجب  فال 

خارجها،  وهو  حتى  منه  نفيده  ون�شتفيد  اأن 

وذلك مب�شروع �شخم ي�شابه م�شروع اال�شتثمار 

زرع  يف  ي�شتثمر  الذي  اململكة،  خارج   الزراعي 

ثم  اململكة  خارجها،  حتتاجها  التي  املحا�شيل 

ت�شدر لنا لال�شتهالك يف اململكة.

ُتن�شئ  اأن  اأق�شد  قائاًل:  فكرته  وي�شرح 

يف  �شعودي  مال  �شياحية  براأ�ش  مقا�شد 

قبل  من  ا�شتهداًفا  االأكرث  ال�شياحية  الوجهات 

�شياحية  م�شاريع  اأي  يف  اخلارج،  ال�شعوديني 

وثوابتها  بخ�شو�شياتها  خارجية  �شعودية 

اأر�شه  خارج  ال�شعودي  اإليها  ال�شائح  ت�شتقطب 

يف مناخ نظيف واآمن ومناف�ش، حتى ن�شمن اأنه 

الداخلي  االإنفاق  دائرة  على  حم�شوبًا  ال  يزال 

لل�شياحة ال�شعودية. 

هل السياحــــة اخلارجية برنامج 
ثابت؟

يف  ال�شفر  حركة  اأن  احلقيل  عثمان  ويرى 

وحتديدًا  الربية،  احلدودية  واملنافذ  مطاراتنا 

منها،  الق�شرية  حتى  اإجازة،  بداية  كل  مع 

قوافل  تنطلق  حيث  موؤ�شف،  �شيء  عن  تك�شف 

مدى  يعك�ش  ما  اململكة،  خارج   املواطنني  

رغبتهم اجلارفة واإ�شرارهم على ال�شفر،  حتى 

اأ�شبحت ال�شياحة اخلارجية برناجمًا ثابتًا لدى 

الكثريين .  
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احصاءات قطاع اإليواء السياحي
ال�شياحي  االإيواء  قطاع  من�شاآت  عدد  ويبلغ 

يف اململكة، وفق اآخر االح�شاءات  الر�شمية من 

)ما�ش(  ال�شياحية  واالأبحاث  املعلومات  مركز 

التابع لهيئة ال�شياحة  والرتاث العمراين، 1،746 

والوحدات  غرفة،   299،480 بها  يتوفر  فندًقا 

ال�شكنية املفرو�شة 4،463 وحدة، بها 115،958 

غرفة، وهناك 7 فيالت  فندقية بها 63 غرفة، 

274 �شقة، ت�شم  الفندقية فعددها  ال�شقق  اأما 

 60 ال�شياحية  النزل  ويبلغ  عدد  غرفة،   2،476

نزال ت�شم 1،500 غرفة، ويوجد 17 فندًقا على 

الطرق  ت�شم 255 غرفة، واأخريا 13 منتجعا بها 

2،210 غرفة. 

متطلــــبات املواطــــن السياحية 
اختلفت عن الزمن املاضي 

ال�شائح  اأن  اإىل  القحطاين  مرتك  وي�شري 

زمان،  �شائح  عن  اختلف  حاليا  “املواطن”، 
على  ومطلع  الرتفيه  و�شائل  ملمًا  بكل  واأ�شبح 

والعامل،  اخلليج  م�شتوى  على  �شياحية  جتارب 

ال�شياحة  اإنفاًقا على  ال�شّياح  اأكرث  كما  يعد من 

وجمموعة  اجلوار  دول  تعمل  ولهذا  والرتفيه، 

كبرية من البلدان  ال�شياحية على جذبهم اإليها، 

ولذلك فاإذا اأرادت اجلهات ال�شياحية اخلا�شة 

فعليها  اإليها  ال�شعودي  ال�شائح  العامة  عودة  اأو 

اأيام  ق�شاء  يف  رغبته  وتقدر  عقله،  حترتم  اأن 

االأ�شباب  له من  وتوفر  بالده،   ماتعة جميلة يف 

ما يحببه يف ال�شاحة يف بلده . 

التقنيــــة تكشف فروق اخلدمات 
واألسعار السياحية 

ويوؤيده خالد امل�شعل يف اأن متطلبات ال�شائح 

يقبل  كان  حينما  قبل،  ذي  عن  ارتفعت  االآن 

واالجتماعي  التطور  الثقايف  �شيء،  فبعد  باأي 

والتقني الذي حدث، ي�شتطيع الراغب يف ق�شاء 

 االإجازة بكب�شة زر التعرف  على تفا�شيل دقيقة 

واالأ�شعار  وعوامل  ال�شياحة  يخ�ش  ما  كل  عن 

اجلذب والرتفيه واالأمن، كما  ي�شتطيع اأن يقارن 

التي  واخلدمات  الفندقية  اأ�شعار  الغرف  بني 

 تقدمها يف جميع دول العامل، ولذا يجب التعامل 

مع  ال�شائح على اأنه ذكي  واأنه لن ير�شى ب�شيء 

يفتقد اإىل اجلودة مع مطالبته ب�شعر مكلف. 

ملاذا يفضل البعض دبي؟ 
ويعدد خالد الهندا�ش االأ�شباب التي ت�شجع 

اململكة  خارج  عطالتهم  ق�شاء  على  املواطنني 

ي�شتمتعون  يجعلهم  ما  يجدون  اإنهم  بقوله: 

موالت  متميزة،  له  فالت�شوق  هناك،  بالوقت 

وال�شواطئ  الفنادق  وجودة  روعة  عن  ناهيك 

التمتع  تتيح  لك  التي  ال�شراعية  والطائرات 

حياتك،  طوال  تن�شاها  لن  مثرية  بتجربة 

اإ�شافة اإىل تنوع و�شائل الرتفيه  التي تنا�شب كل 

االأذواق، وهذا هو ما يجعل كل من يذهب اإىل 

هناك اأن يذهب مرة  اأخرى. 

متــــلك الفلل والشقق يف بعض 
البلدان يشجـع السعوديني على 

السياحة فيها 
كرثة  من  اأنه  اإىل  العو�شن  بندر  وي�شري 

ال�شفر خارج  اململكة، قام كثريون ب�شراء منازل 

وعقارات يف تلك البالد، واأ�شبح بع�ش ال�شواح 

يف  يكون  وقد  اأو  بيًتا،  �شقة  ميلكون  ال�شعوديني 

جعلهم  ما  النهر،  اأو  البحر  على  رائع  مكان 

اإجازة،  اأول  عند  حقائبهم  مبا�شرة  يحزمون 
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ومل يتوقف االأمر على البلدان العربية فقط وال 

تقريًرا  اإن  بل  اندوني�شيا،  البعيدة  مثل  البلدان 

ن�شر موؤخًرا عن اإح�شاءات ر�شمية حكومية يف 

�شراء  اجلن�شيات  اأكرث  ال�شعوديني  باأن   تركيا، 

مايو  ويونيو  �شهري  خالل  تركيا  يف  للعقارات 

املا�شيني. 

مواطن: األسعار ليست مرتفعة 
يف كل األماكن

ما  كل  على  ال�شعيد  في�شل  يوافق  ال  فيما 

يف  وال�شقق  للفنادق  االأ�شعار  ارتفاع  عن  يقال 

اأن  ويرى  اململكة،  داخل  ال�شياحية  االأماكن 

بع�شه غري �شحيح، ويعتقد  اأن االأ�شعار مازالت 

واأن  االأماكن،  بع�ش  يف  ومعقولة  طبيعية، 

اأكرث من  ال�شعودي ي�شرف يف اخلارج  ال�شائح 

 الداخل، فكيف نقول اأن اأ�شعارنا اأعلى؟، ويعزو 

حب  اإىل  االأ�شعار  بارتفاع  االعتقاد  ذلك  �شبب 

املفاخرة، والتباهي بال�شفر للخارج، فهو  ال�شر 

وراء العزوف عن ال�شياحة الداخلية. 

أماكــــن رخيــــصة والعيــــب فـــي 
التسويق 

من  اأن  اإىل  النظر  معافى  حممد  ويلفت 

ال  ال�شعودية  ال�شياحية  املواقع  هجران  يدعي 

يقول  احلقيقة، فالطائف على �شبيل املثال مليئة 

اأن هناك �شعًفا يف  الت�شويق،  اإال  بامل�شطافني، 

فهناك فلل وا�شرتاحات و�شقق رخي�شة، لكن ال 

يعرفها اأحد وال ي�شوق لها  اأحد، كما اأن الطبيعة 

اأن  م�شيفًا  ال�شائح،  جلذب  تكفي  ال  وحدها 

على  تعتمد  العامل  مكان  يف  اأي  يف  االأ�شعار 

العر�ش والطلب. 

توزيــــع السياحــــة على شــــهور 
السنة

عمارة  ين�شئ  من  اأن  الدعيج  حمد  ويو�شح 

املو�شم  هذا  اإال  يجد  وال  الكثري،  املال  يتكلف 

 الذي ال ميتد اأكرث من �شهرين اأو يزيد، ما ميثل 

اإىل  التخطيط  داعًيا  ال�شنة،  باقي  خ�شارة  له 

ال�شقق  ال�شياحي، بحيث تعمل  للمو�شم  ال�شليم 

�شهور  االأمر  على  يقت�شر  وال  ال�شنة  طوال 

ومنا�شًبا  معقواًل  ال�شعر  ويكون  فقط،  ال�شيف 

اخلرج  تكون  ميكن  اأن  كما  االأطراف،  جلميع 

فال�شياحة  كذلك،  وحائل  �شياحية،  مدينة 

“مدن  بناء  يف  احلل  يكون  ولهذا  �شناعة 

�شياحية”  . 

تركيا تقدم عروًضا الفتة
اأما نايف املجلي فيدلل على ارتفاع االأ�شعار 

يوجد   ”كوخ  تركيا  يف  باأنه  باخلارج،  مقارنة 

من  غابات  و�شط  جبل  قمة  على  منتجع  يف 

يف  �شاحرة  تبدو  واطاللة  ال�شنوبر  اأ�شجار 

االأفق على البحر االأ�شود، واأجواء باردة ولطيفة 

واالأخالق  الرقي  قمة  يف  وتعامل  االإفطار  ومع 

العالية، اإ�شافة اإىل م�شبح مرفق وحديقة األعاب 

لليلة  ريااًل   220 يعادل  هذا   مبا  كل  لالأطفال، 

الواحدة. 

نواقــــص املقاصــــد السيـــاحية 
باململكة

يرى  التي  املواقع  العمرية  حممد  ويذكر 

فهناك  �شياحية؛  مقا�شد  تكون  اأن  ميكن  اأنها 

الطائف - تبوك   - الباحة “قرية ذي عني” - 

اأبها - عفيف بجازان – جنران، ولكنها حتتاج 

بالبنية  يتعلق  فيما  وخا�شة  وتنمية  تطوير  اإىل 

-  ال�شقق  بالفنادق  يتعلق  ما  وكذلك  التحتية، 

املنتزهات   - التجارية  املجمعات   - املفرو�شة 

الرتفيهية - املطاعم الراقية -  االأ�شواق ال�شعبية 

جلذب ال�شياح - التلفريك - الكافيهات .  

مهرجانات موسمية للمناطق
اإمكانية  اإىل  احل�شني  �شعد  اأ�شار  فيما 

اال�شتفادة من االأ�شواق املو�شمية مثل التمور يف 

الق�شيم،  الزيتون يف اجلوف، الورد يف تبوك، 

ومزاين  اجلنادرية  كذلك  جيزان،  يف   احلريد 

 االإبل، يف عمل مهرجانات، مثلما تروج اإ�شبانيا 

على �شبيل املثال ملهرجان الطماطم، ومهرجان 

الثريان،  على اأن تكون مهرجاناتنا وفق تعاليم 

املجتمع  وتقاليد  وعادات  احلنيف  ال�شرع 

ال�شعودي  . 

تطوير أبها بإنشاء هيئة عليا 
ويرى نا�شر احلمود اأنه يجب االهتمام وو�شع 

خطة لكامل اال�شتفادة من مدينة اأبها كمق�شد 

واجلو  واخل�شرة  املاء  حيث  �شياحي  متميز، 

املعتدل، مطالًبا بتطوير املنتزهات مثل   ”ال�شودة، 
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بحق  اأبها  لتكون  القرعاء”،  امل�شقي،  احلبلة، 

ت�شكيل هيئة  العربية،  واقرتح  ال�شياحة  عا�شمة 

عليا لتطويرها، والنهو�ش بها عاملًيا، بعد اأن حقق 

مطار اأبها رقًما يقارب ن�شف مليون م�شافر، يف 

كبرًيا  اقبااًل  يعك�ش  ما  املا�شيني،  ويوليو  يونيو 

عليها، مع  فعاليات “مهرجان اأبها  يجمعنا”.

 خــط سكــــة حــــديد لربــــط أبها 
باملنطقة الوسطى

واقرتح الدكتور �شعيد املالكي ع�شو جمل�ش 

باملنطقة  ربط منطقة ع�شري  ال�شورى، �شرورة 

الو�شطى ب�شكة حديد واإن�شاء حمطات توقف  يف 

حديثة  �شياحية  اإدارة  واإن�شاء  الرئي�شية،  املدن 

ملتابعة االأن�شطة املتنوعة والرتويج له من خالل 

موقع  واإن�شاء  االجتماعي،  التوا�شل   �شبكات 

ما  يعر�ش  بع�شري،  بال�شياحة  خا�ش  اإلكرتوين 

اإىل تطبيق  اإ�شافة  ال�شياحية،  يخ�ش  االأن�شطة 

الزائر  ليكون  الذكية،  الهواتف  باأجهزة  خا�ش 

واأن�شطة  مهرجانات  من  مبا  يقام  علم  على 

م�شاحبة . 

                        

السياحة الرياضية والراليات
من  اآخر  نوع  اإىل  العتيبي  ح�شن  ولفت 

وخا�شة  الريا�شية  ال�شياحة  وهي  ال�شياحة، 

ال�شباقات  بع�ش  يف  متتد  “الراليات”،  والتي 
داكار”،   - “باري�ش  رايل  مثل  القارات،  عرب 

ال�شحراوية  البيئة  من  وميكن  اال�شتفادة 

رايل  فكرة  مثل  واإثارة،  جذب  كعامل  املحلية 

حائل ورايل تبوك، وميكن الدعاية لها والرتويج 

ممار�شني  من  الريا�شة  هذه  بني  حمبي 

هذا  يف  اململكة  اأبطال  طريق  عن  وم�شجعني، 

رايل  بطل  الراجحي،  يزيد  ومنهم   املجال 

حائل وجدة عام 2015، على اأن ي�شمل  برنامج 

اململكة  اآثار  وم�شاهدة  الرايل،  متابعة  الرحلة، 

ت�شمل  كما  عرب  الع�شور،  وتطورها  القدمية، 

اأداء العمرة وزيارة املدينة، للم�شلمني منهم. 

أفكار للجذب السياحي
احلدائق  زيادة  احلميدان  ر�شيد  ويقرتح 

تزلج  �شاالت  واإن�شاء  كبري،  ب�شكل  اأبها  يف 

من  البد  كذلك  واملواطنني،  ال�شياح  جلذب 

يف  منا�شبة  لتكون  وال�شقق  االهتمام  بالفنادق 

بال�شرورة  ولي�ش  اخلدمات،  يف  وجيدة  ال�شعر 

اإىل  املواطنون  �شيهرب  واإال  فارهة،  اأن  تكون 

الدول االأخرى، حيث يرى كثريون اأن ال�شياحة 

من  احرتاًما  واأكرث  واأف�شل  اأرخ�ش  اخلارجية 

ال�شياحة  الداخلية. 

أنشطة جاذبة وترفيه رائع
ويو�شح اإبراهيم الن�شار �شرورة توفري اأن�شطة 

جميلة مفيدة مثل الطريان ال�شراعي، الدراجات 

التي  الربية  الرحالت  ت�شلق  اجلبال،  النارية، 

الراليات،  املنطقة،  اآثار  عن  وتك�شف  تثقف 

اأي  تخييم،  �شباحة،  ركوب خيل ،  رماية،  �شيد، 

�شيء مباح وينفع وي�شلي ال�شباب امل�شلم، كما  اأن 

هناك العديد من  االأن�شطة الن�شائية املباحة. 

حزام أخضــــر حول مكـة املكرمة 
واملدينة املنورة

�شخم  م�شروع  اإن�شاء  املهنا  فهد  ويقرتح 

االأ�شجار  من  اأخ�شر  حزام  اإيجاد  على  يركز 

 والنوافري واحلدائق، حول مكة املكرمة واملدينة 

املنورة، حتول املكان ليكون جذاًبا لل�شياح، كما 

ومالهي،  وغابات  �شناعية  اأنهار  عمل   ميكن 

وحتويل الرمال اإىل مكان �شياحي،  مثل التزلج 

متنزهات  اجلبال  ويف  الرمال...الخ،  علي 

وعربات تلفريك  ومدن جبلية ومطاعم. 

وبعد...

اأموااًل  تنفق  ومازالت  اأنفقت  الدولة  فاإن 

مواقع  واملقيمني  للمواطنني  لتهيئ  �شخمة 

اململكة،  ربوع  يف  االأن�شطة  مبختلف  �شياحية 

وجعلتها  والعوائل،  لل�شباب  متنف�ًشا  لتكون 

جميع  لتنا�شب  وامل�شتوى،  التكلفة  يف  متدرجة 

العامة  الهيئة  واأن�شاأت  املالية،  االإمكانات 

لل�شياحة  العامة  الهيئة  اإىل  اإ�شافة  للرتفيه، 

الفعاليات  لتنظيم  قبلها،  الوطني  والرتاث 

واملهرجانات ذات اجلودة العالية.

يف  ال�شياحة  ي�شجع  اأن  املواطن  على  وبقي 

مرة  ي�شافر  اأن  من  مانع  فال  ويدعمها،  بالده 

للخارج، لكن اأن يجعل ذلك ديدنه على الدوام، 

ي�شتمتعون  وهم  اأوالده،  حق  فمن  �شليم،  فغري 

الرتاث  اأماكن  على  يتعرفوا  اأن  وي�شرتخون، 

اأمام  حا�شًرا  اململكة  تاريخ  وعلى  الوطني، 

اأعينهم.
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حجر األساس لصناعة سياحة سعودية حديثة
مـع كل االحتــــرام لكــــل التجــــارب 

ال�شابقــــة يف اململكــــة، وكــــل اجلــــهود 

الهائلــــة التي بــــذلت �شابًقا �شواًء من 

التجارب الفرديــــة اأو حتى تــــلك التي 

واالآثار  لل�شياحة  العامة  الهيئة  قادتها 

تلك  و�شف  لكن ميكــــن  اململكــــة،  يف 

اجلهود، بل املرحلة كلها مبرحلة العمل 

يف  �شياحية  ثقافــــة  تر�شيخ  اأجل  من 

اململكة، وللحقيقة فقد مت النجاح اإىل 

اأبعد حد اإيجاد وبنــــاء ثقة باالإمكانات 

املحلية من اأجــــل مرحلــــة بناء �شروح 

�شياحية حقيقية. ومع ذلك فقد بقيت 

املرحلــــة ال�شابقــــة تــــرواح مكانها يف 

جمرد بنــــاء ثقافــــة ال�شياحة ولل�شائح 

املحلي، وكان الهــــدف ومل يزل كذلك 

هو اإقناع ال�شياحة املحليــــة باالإمكانات 

املحلية، اأماًل يف االإبقــــاء على املحتوى 

املحلي ن�شطا، ومع حماولة يائ�شة جًدا 

ملناف�شة املحطات ال�شياحية اخلارجية 

على خطط ال�شائح ال�شعودي. ومل يكن 

اأكرثنا تفــــاوؤاًل يحلــــم بجــــراأة حقيقية 

على ر�شم �شناعــــة متكاملة ت�شتهدف 

ال�شائح االأجنبي اأواًل وفــــعاًل، ومناف�شة 

العامل يف هــــذه ال�شناعــــة املتناميــــة. 

وهذا الو�شــــع احلــــرج كــــان لــــه عدة 

اأ�شباب؛ اأولها واأهــــمها غــــياب الروؤيــة 

االقت�شادية احلكومية الوا�شحة التي 

ت�شع ال�شياحة يف مقــــام النفط، وهذا 

ومنح  جبارة  ت�شهيــــالت  تقدمي  يعني 

ت�شهيالت خالقــــة، واأيــــ�شا ت�شــــهياًل 

االأنظمة  يف  وتغيــــرًيا  االإجراءات  يف 

وتهيئة بيئة غري مت�شادمة مع الثقافة 

تعــــرتف بحق  ومــــع ذلك  ال�شائــــدة، 

االختــــالف الثقــــايف لل�شائــــح. وهذا 

حتد هائل مل يكن اأحد يجروؤ عليه اأو 

بالبوح عنــــه حتى اأتت “روؤيــــة اململكة 

 2030” بحزم امللك وعزم ويل عهده.

م�شروع  اأن  اأعتــــقد  ثقة  وبكل  اليوم، 

البحــــر االأحــــمر الــــذي اأعلــــن عنــــه 

ال�شريفني وويل  نائب خادم احلرمني 

العهد االأمري حمــــمد بن �شلمان، يعد 

حجــــر االأ�شــــا�ش ل�شناعــــة ال�شياحة 

امل�شروع  لهــــذا  و�شيكــــون  اململكة،  يف 

اأثر �شخم وحتول عميق وا�شرتاتيجي 

يف فكــــر ال�شياحــــة كمــــ�شدر اأ�شــــا�ش 

للدخــــل يف اململكــــة، و�شنــــاعة توليد 

الوظائــــف. فمنــــذ انطلقــــت “روؤيــــة 

اململكــــة 2030”، وهي تتحــــدث عــــن 

نقلــــة نوعيــــة يف اال�شتفــــادة الق�شوى 

من املوقع اجلغرايف للمملكــــة، والتنوع 

ال�شخم فيها، اإ�شافة اإىل مرتــــكزات 

اأعماق  يف  مغرو�شة  وح�شارية  ثقافية 

التاريخ. ولعقود ونحــــن نت�شــــاءل عن 

االأ�شباب الكامنة خلف عدم اال�شتفادة 

من كل هــــذه االإمكانات، بينما دول ال 

متتلك )واأكــــرر اأنهــــا ال متــــتلك( ربع 

هذه املكونات وا�شتطــــاعت اأن تنــــ�شئ 

جتربة �شياحية خا�شة، ومع االعرتاف 

باأن املكــــون احلــــ�شاري يف املمــــلكة، 

واملرتكــــزات الثقافيــــة، جتــــعل مــــن 

اأي نقلــــة �شياحية ما  ال�شعب حدوث 

ــ لبناء  مل تبادر الدولة ــ رعــــاها اهلل 

منظومة �شياحية خا�شة ذات ت�شريعات 

اليــــوم ومع  وتنظيمات خا�شة. لكــــن 

االإعالن عن م�شــــروع البحر االأحمر، 

فاإن الطموح ياأخذ قلوبنا اإىل امل�شتقبل 

من�شور  يف  ن�شاهــــد  ونحــــن  القريب 

�شندوق اال�شتثمارات العامــــة اأرخبيل 

مده�ش من 50 جزيرة من جزر البحر 

االأحمر البكر من اأملج اإىل الوجه. من 

ي�شاهد تلك اجلزر مــــن م�شــــهد قمر 

من  االأعجوبة  لهذه  ينده�ش  �شناعي 

خلق اهلل التي منحها اهلل لهذه االأر�ش 

الطيبــــة، فهي ت�شــــكل منوذجا فريًدا 

من جتمع اجلزر على م�شاحة وا�شعة. 

وبينما ذهبت دول العامل بعيًدا يف بناء 

جزر �شناعية مثلها، ها هي يف اأيدينا 

على حقيقة �شــــنع اهلل لها. واإذا كان 

ال�شوؤال الذي يفر�ش نف�شه االآن: ملاذا 

االإجابة  فاإن  قــــبل؟؛  بها من  نهتم  مل 

الت�شاوؤالت  هــــذه  لكــــل  ال�شحيحــــة 

�شدعت بها “الروؤيــــة” بح�شم اليوم، 

ليكون هذا امل�شروع حجــــر االأ�شــــا�ش. 

ماذا تعني ال�شياحــــة اليوم يف العامل؟ 

تعني التنــــوع بني اال�شرتخاء والت�شوق، 

وبني متعة اال�شتك�شاف وفر�ش املعرفة 

اجلديدة.. تعــــني الريا�شة والثقافة، 

والتجــــارب الفريدة. وكل هذا بتنوعه 

�شيتم توفــــريه ب�شكــــل طبيــــعي “غري 

م�شطنع” يف هــــذا ال�شرح ال�شــــياحي 

العمالق مبجموعته الفــــريدة الوا�شعة 

من التجــــارب التي تغــــطي على �شبيل 

املثال: ال�شمــــ�ش والرمــــال البيــــ�شاء 

واملــــاء: مــــن جــــزر و�شواحــــل وبحر 

والريــــا�شــــة:  املغامــــرات  و�شيافــــة. 

كم�شروع الريا�شــــات املتنــــوعة مائية 

وغريهــــا، كالغو�ش، وت�شلق ال�شخور، 

والتن�ش  اجلولف  وريا�شات  واملنطاد، 

وكرة القــــدم. برامج ال�شياحة البيئية 

كمراقبة حيــــاة ال�شالحف ال�شقرية، 

اأو حتى النــــوم يف الهــــواء الطــــــــلق، 

وزيارة الرباكني اخلاملة. 

الثقافــــة والتــــراث، كا�شتــــك�شاف 

موقع العال ومدائن �شالح التاريخية، 

واإعــــــــادة اكت�شــــاف جتــــارة البخــــور 

وطرق القوافــــل التاريخيــــة، وتــــذوق 

املنتجات  وجتربة  التقليدية  املاأكوالت 

املحليــــة، وزيــــارة متحــــف التــــراث، 

اأبرز  بيئــــة خــــ�شراء من  كل هذا يف 

واأف�شل ع�شــــرة مــــواقع خــــ�شراء يف 

العامل توفــــر ال�شحــــة واال�شتــــجمام 

 واال�شرتخاء والتخلــــ�ش من ال�شموم.

امل�شروع بكل ا�شتحقــــاق يعــــد م�شروًعا 

ا�شتثنائًيا مل يكن اأف�شلنا تنبوؤًا يتوقعه، 

و�شي�شع اململكة على خريطة ال�شياحة 

العاملية، حيث �شي�شتــــقطب ال�شـــياحية 

العاملية ولي�ش املحلية فقط، وكما جاء 

يف ن�شرة �شندوق اال�شتثمــــارات العامة 

عن اأن امل�شــــروع يجــــذب ا�شتــــثمارات 

املحلي  االإنتــــاج  يف  و�شي�شهم  �شخمة 

بقيمــــة 15 مليــــار ريال، وهذا معدل 

مــــن  رافــــًدا  �شيكــــون  ن�شبًيا،  مرتفع 

روافد التوظيــــف مع تــــوليد 35 األــــف 

فر�شة عمل. وهذه لي�شت جمرد اأرقام 

للت�شويــــق، بل هي مــــوؤ�شرات تعك�شها 

�شي�شمل تطوير  الذي  امل�شروع  حقائق 

مطار خــــا�ش، وميناء بحيــــث متــــنح 

مبــــا�شــــرة،  للدخــــول  التــــاأ�شيــــرات 

اإ�شافة  فخــــمة،  ومنتجعــــات  وفنادق 

اإىل بنى حتتية ت�شغيلية �شرورية مثل 

النقل و�شناعــــة و�شيانــــة كالقوارب، 

والطائرات املائية، وغريها.

 د. حممد اآل عبا�ص

ع�شو جمل�ش ال�شورى
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اأحـــــالت الهيئـــة العامة ملجل�ص ال�شورى 
تقارير  عدة  املجل�ص  اأعمـــال  جـــدول  على 
�شنوية لعدد من اجلهـــات احلكومية وعدد 
مـــن املقتـــرحات قـــدمـها اأعـــ�شاء املجـــل�ص 
ا�شتنادًا للمادة 23 من نظام جمل�ص ال�شورى، 
كمت اأحالت م�شروعـــات اتفـــاق ومذكرات 
للتفاهــم بيـــن اململكـــة وعـــدد مـــن الـــدول 

ال�شقيقة وال�شديقة يف جماالت خمتلفة.
جاء ذلك خالل االجتماع ال�شابع للهيئة 
العامة من اأعمـــال ال�شنـــة االأوىل للـــدورة 
ال�شابعــة ملجـــل�ص ال�شـــورى الـــذي عقـــدته 
برئا�شة معايل نائب رئي�ص املجل�ص الدكتور 
اأمني اجلفـــري وبحـــ�شور معايل  حممد بن 
م�شاعـــد رئيـــ�ص املجـــل�ص الـــدكتـــور يحيى 
بـــن عبداهلل ال�شمـــعان وروؤ�شـــاء اللجــــــان 

املتخ�ش�شة باملجل�ص.
وقد قررت الهيئــــة العامـــة خـالل االجتماع 

اإحالـــــة تقريـــــر جلنــــــة ال�شــوؤون االإ�شـــــالمية 

والق�شائية ب�شـــاأن التقريـــــر ال�شنـــــوي لـــــوزارة 

للعام  واالإر�شاد  والدعوة  االإ�شالميـــــة  ال�شوؤون 

ال�شوؤون  جلنة  وتقرير  1438/1437هـ  املايل 

التقرير  ب�شـــــاأن  وال�شباب  االجتماعية واالأ�شرة 

للعـــــام  للريـــــا�شة  العامـــــة  للهيئـــــة  ال�شنوي 

1438/1437هـ، وتقـــــرير جلـــــنة احلج  املايل 

واالإ�شكان واخلدمات ب�شاأن التقـــــرير ال�شـــــنوي 

للهيئة ال�شعودية للمدن ال�شنـــــاعية ومـــــناطق 

التقنية للعام املـــــايل 1437/1436هـ، وتـــــقرير 

اللجنة املالية ب�شاأن التقرير ال�شنوي لل�شندوق 

ال�شعودي للتنمية للعـــام املايل 1437/1436هـ، 

ب�شاأن  العلمي  والبحث  التعلـــــيم  جلنة  وتقرير 

التقـــريـــــر ال�شنـــــوي لـــــوزارة التعـــــليم للعـــــام 

املايل 1438/1437هـ، وتقرير جلنة االقت�شاد 

والطاقة ب�شاأن التقرير ال�شنوي لوزارة التجارة 

واال�شتثمار للعام املايل 1438/1437هـ، وتقرير 

جلنة الثقافة واالإعالم وال�شياحة واالآثار ب�شاأن 

التقرير ال�شنوي لوزارة الثقافة واالإعالم للعام 

املايل 1437/1436هـ، وتقرير اللجنة ال�شحية 

ب�شاأن التقرير ال�شنـــــوي لهيئـــــة الهالل االأحمر 

ال�شعودي للعام املايل 1438/1437هـ. 

كما اأحالت الهيئـــــة العامـــــة ملجل�ش ال�شورى 

مقرتحات لعدد من االأع�شاء ا�شتنـــــادًا للمادة 

23 من نظام جمل�ش ال�شورى وهي تقرير جلنة 

حقوق االإن�شان والهيئات الرقابية ب�شاأن مقرتح 

م�شروع نظام حماية املبلغني عن الف�شاد املايل 

واالإداري املقـــــدم مـــــن عـــــ�شو املجل�ش الدكتور 

معـــــدي اآل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها ب�شاأن 

مقرتح م�شروع نظام حـــــماية ال�شـــــهود املبلغني 

واخلرباء املقدم من ع�شـــــو املجـــــل�ش الدكتور 

اأحمد الغديان، وتقرير جلنـــــة احلج واالإ�شكان 

واخلدمات ب�شاأن مقرتح م�شـــــروع نظام الهيئة 

العامة للعقار املقدم من ع�شو املجل�ش الدكتور 

م�شعل ال�شلـــــمي وع�شـــــوي املـــــجل�ش ال�شابقني 

والـــــدكتور  القـــــويحـــــ�ش  املهنـــــد�ش حمـــــمد 

مفلح الر�شيدي.

ووافقـــــت الهيئـــــة العامة على اإحالة تقرير 

اللجنة املالية ب�شاأن درا�شـــــة مو�شـــــوع اجلرائم 

اجلنائية املتعلقة بال�شركـــــات املدرجة يف �شوق 

االأ�شهـــــم ال�شعوديـــــة التي تـــــ�شرف عليها هيئة 

ال�شوق املالية جلرائم التزوير يف امل�شتندات اأو 

تزييفها اأو تقدمي بيانات مالية كاذبة اأو م�شللة 

وو�شع االآليات الالزمة ملعاجلة املو�شوع مبا يف 

ذلك حتديد دور كل جهة يف هذا ال�شاأن.

 كما وافقت على اإحـــــالة عدة تقـــــارير من 

جلان املجل�ش املتخ�ش�شة ت�شمنت م�شروعات 

مذكرات تفاهم مع عدد من الـــــدول ال�شقـــــيقة 

وال�شديقة يف عدة جماالت.

اجلرائم اجلنائية املتعلقة بالشركات املدرجة يف سوق 
األسهم السعودية على جدول أعمال اجمللس قريبًا
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ا�شتقـبل معــــايل نائــــب رئيــــ�ص جمل�ص 
ال�شورى الدكــــتور حمــــمد بن اأمني اجلفري 

عقــــــدت جلنــــة ال�شداقــــة الربملــانية 
ال�شــــورى  جملــــ�ص  يف  الهندية  ال�شعودية 
برئا�شة ع�شــــو املجلــــ�ص رئيــــ�ص اللجــــنة 
الدكتور عــــبداهلل بن حــــمود احلــــربي يف 
مقر املجل�ص بالريــــا�ص اجــــتماعًا مع �شفري 
جمهورية الهند لدى اململكــة اأحمد جاويد.

يف مكتبــــه مبــــقر املجــلــــ�ص يف الريـــــا�ص 
�شفري جمهوريــــة املك�شيك لــــدى املمــــلكــــة 

وجـــرى خـــــالل االجـــــتماع بحـــــث عدد من 

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة 

العربية ال�شعودية وجمهورية الهند، وا�شتعرا�ش 

لعالقات التعـــــاون التي تربـــــط بني البـــــلدين 

يف �شتى املجـــــاالت كـــــما مت خـــــالل االجتماع 

بحث �شبل تعزيز العمل والتعـــــاون الثنائي على 

الفــــريدو مريانــــدا، وجــــرى خــالل اللقاء 
ا�شتعــــرا�ص اأوجه العــــالقات الثنـائية بني 
اململكة العربيــــة ال�شعوديــــة وجمــــهورية 
املك�شيك وال �شيما عالقات التعاون الربملاين 

بني البلدين ال�شديقني.
كما مت التطــــرق اإىل التن�شـــــيق الربملــــاين 

فيــــما يتعــــلق باالجتماعــــات املقبــــلة للجمعية 

العامــــة لالحتــــاد الربملاين الدويل مبا يعــــزز 

دور االحتــــاد الربملــــاين يف مــــوؤازرة اأهــــداف 

االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

وجرى بحث �شــــبل تعزيز العمل بني جمل�ش 

ال�شورى والربملان املك�شيكي وتفعيل دور جلنتي 

البلــــدين مبا ي�شهم يف  ال�شداقة الربملانية يف 

فتح اأفاق اأو�شع للتعاون يف خمتــــلف املجــــاالت 

لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.

�شعيد العالقـــــات الربملانية بني جمل�ش ال�شورى 

والربملان الهندي، وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة 

الربملانية يف املجل�شني وتبادل الزيارات بينهما 

مبا ي�شهـــــم يف دعـــــم اأوجـــــه التعـــــاون والعمل 

يف �شتى املجـــــاالت ملا فـــــيه خدمـــــة م�شـــــالح 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

نائب رئيس جملس الشورى يستقبل
سفري املكسيك لدى اململكة

جلنة صداقة تبحث مع سفري الهند
سبل تعزيز العالقات الربملانية
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عقد ع�شو جملـ�ص ال�شـــورى رئي�ص جلنة 
ال�شداقة الربملانيـــة ال�شعـــودية ال�شيـــنية 
االأ�شتاذ عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�شى 
اجتماعــــًا مع �شفــــري ال�شـــني ال�شعبية لدى 

اململكة ال�شيد يل هوا �شني.
ويف م�شتـــهل االجتـــمـــاع رحـــب رئيـــ�ص 
اللجنة ب�شـــفري ال�شـــني لدى اململكة م�شيدًا 
بالعالقات الثنائية بيـــن اململكة وجمهورية 
ال�شيـــن يف �شـــتى املجـــاالت االقـــت�شاديـــة 

الدكـــتور عبدالرحمن بن ح�شن  ال�شـــورى  �شارك ع�شو جمــل�ص 
باجودة يف املوؤمتر العاملي لالحتاد العاملي لهند�شة التحكم يف دورته 
الع�شرين التي عقدت يف مدينة تولوز بجمهورية فرن�شا خالل املدة 

من 15-20 �شوال 1438هـ املوافق 9-14يوليو 20017م.

�شارك ع�شو جملـــ�ص ال�شورى الدكـــتور علي بن حممد ال�شهراين 
يف مهمة علمية نفذتها كليـــة ال�شريعة واأ�شول الدين بجامعة امللك 
خالد يف جمهوريـــة الربازيــل حالل املدة من 20-26 �شوال 1438هـ 

املوافق  16-20 يوليو 2017م.

والثقافية والتعليمية والربملانية.
ومت خــــــــالل االجتماع ا�شتعــــرا�ش عالقات 

التعاون بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية 

ال�شيـــــن ال�شعبيـــــة يف �شتى املجـــــاالت و�شـــــبل 

تعزيزها.

كما جـــــرى خـــــالل االجتماع بحث عدد من 

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك وا�شتعرا�ش 

عالقـــــات التـــــعاون التي تـــــربط بني البـــــلدين 

يف �شتى املجاالت.

�شبل  بحـث  االجتـــــماع  خـــــالل  تـــــم  كمـــــا 

تعزيز العمل والتعـــــاون الثنـــــائي عـــــلى �شعيد 

العالقـــــات الربملانيـــــة بيـــــن جمـــــل�ش ال�شــــورى 

والربملان ال�شيني.

واأكد اجلانبـــــان اأهمـــــية تفعيل دور جلنتي 

ال�شداقة يف جمل�ش ال�شورى والربملان ال�شيني 

ملـــــا لهمـــــا من دور يف ا�شتكـــــ�شاف اأفاق اأو�شع 

لعالقات التعـــــاون مبا يخـــــدم م�شالح البلدين 

و�شعبيهما ال�شديقني.

أ. العيسى يجتمع بسفري الصني

د. باجودة يشارك يف مؤمتر 
عاملي لهندسة التحكم

د. الشهراين يشارك يف 
مهمة علمية يف الربازيل
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�شارك جملــ�ص ال�شورى ال�شعب البو�شني 
اإحيــــــاءه الـــذكـــرى ال�شنـــويـــة ملذبحــــــة 
�شربرينت�شا التي ارتكبتها القوات ال�شربية 
عام 1995م، وذهب �شحيتهـــا نحـــو 8 اآالف 
من اأبناء امل�شلمني البو�شنيني ونزوح ع�شرات 
االآالف مــــن املدنيـــني، وعـــدت حيــــــنها من 
اأفظع املجازر اجلماعية التي �شهدتها القارة 

االأوروبية منذ احلرب العاملية الثانية.

الذي  احلفل  ال�شورى يف  وفد جمل�ش  و�شم 

املجل�ش  عــــ�شو  �شــــراييفو  العا�شمــــة  يف  اأقيم 

رئي�ش جلــــنة ال�شداقــــة الربملانيــــــة ال�شعودية 

البو�شنية ورئيــــ�ش الوفــــد الدكــــتور عبداهلل بن 

�شلطان  الدكتور  املجل�ش  وع�شو  حمود احلربي 

بن �شعد اآل فارح.

واأكد الدكتور عبداهلل احلربي يف كلمة خالل 

احلفل اأن اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

�شندًا  والتزال  كانت   - �شعود - حفظه اهلل  اآل 

وعونًا للدول االإ�شالمية، واأن املمــــلكة م�شتمرة 

يف تنمية عالقات �شادقــــة ووديــــة مع البو�شنة 

والهر�شك، واحرتام �شيادتها ووحدة اأرا�شيها، 

ال�شلمي  والتعاي�ش  القــــومي  بالتنــــوع  م�شــــيدًا 

 امل�شتـــرك بيـــن اأبـــناء �شعــبها بجميع انتمائهم.

وقال احلربي: اإننا نتطلع اإىل انت�شار الو�شطية 

االإ�شالميــــة وحماربــــة االإرهــــاب والتــــطــــرف 

باأ�شكاله كافة، وامتــداد االأمن واال�شتقرار لكل 

�شعوب العامل، والتعــــاي�ش جنــــبًا اإىل جنب مع 

واىل  واحل�شارات،  والثقافــــات  االأديان  جميع 

الق�شاء على الفــــقر واجلهل اللذان يعدان من 

العامل  م�شاكل  معــــظم  يف  الرئيــــ�شة  االأ�شباب 

املعا�شر، كما نتطلع اإىل اإبراز �شماحة االإ�شالم 

من منطلق االآية الكريــــمة، ) وكذلك جعلناكم 

اأمة و�شطا (. 

ال�شورى  وفد جمل�ش  التقى  اأخرى  من جهة 

مبعايل رئي�ش جمل�ش النواب يف برملان البو�شنة 

والهر�شــــك �شفيــــق جعفــــريوفيت�ش، والنــــائب 

االأول لرئيــــ�ش جمــــل�ش ال�شعــــوب عــــ�شو جلنة 

ال�شداقة الربملانية البو�شنية ال�شعودية �شافت 

�شوفتيت�ش.

واأكــــــــد رئيــــ�ش الوفــــد الدكــــتور عــــبد اهلل 

احلربي اأن اململكــــة ملتزمة بال�شيا�شة احلكيمة 

نحو  تتطلع  ثاقبة  بنظرة  قيادتها  متيزت  التي 

امل�شتقبل االآمن واملزدهــــر الأبنــــائها وال�شعوب 

الدبلوما�شية  اإىل  وال�شديقة،م�شريًا  ال�شقيقة 

املحنكة للمملكة مع الردع احلا�شم لكل اأ�شاليب 

االإرهاب واأ�شكاله وهي يف هــــــــذا ال�شدد دعت 

الع�شكري �شد  االإ�شالمي  التحالف  ت�شكيل  اإىل 

االإرهاب وتخو�ش ردعًا لالإرهاب والتطرف من 

خالل عا�شفة احلزم.

وفـــــي جمـال مكافحـــــة االإرهـــــاب وفكـــــره 

لبناء مركز  اإىل دعــــم اململكــة  اأ�شار  املتطرف 

االأمم املتحدة يف فييــــنا ملحاربــــة االإرهــــــــاب 

واأوجه حماربة االأفــــكار املتطرفـــــة التي عملت 

املتحدة  االأمم  خــــالل  من  دعمها  على  اململكة 

والدعوة للحوار بني احل�شارات واأتباع االأديان 

وال  املمــــلكة  كــــانت  التي  املنا�شــــط  وغريه من 

اإىل عامل  بهــــا متطلـــعة  ال�شري  رائدة يف  تزال 

 اآمن وم�شتقر خـــــال مــــــــن الـــــفنت واالإرهـــــاب. 

كما مت بحث �شــــبل تعزيـــــــز العـــــالقات الثنائية 

بني البلدين وال�شيما العالقـــــات الربملانية بني 

جمل�ش ال�شورى والربملان البو�شني.

حـــــ�شر احلـــــفل واللقـــــاءين �شفـــــري خادم 

احلرمني ال�شريفـــــني لدى البو�شـــــنة والهر�شك 

هاين بن عبد اهلل موؤمنه.

الشورى يشارك الشعب البوسني إحياءه الذكرى 
السنوية ملذبحة سربرينتشا
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اأكــــد البــرملــان العــــربي ت�شامنــــه مــــع 
دولة الكويــــت، ودعمــــه لالإجراءات التي 
تتخذها للحفاظ على اأمــــنها وا�شتـــقرارها 
و�شالمة اأرا�شيــــها، بعد قــــرارها تخـــفي�ص 
عدد الدبلوما�شيني العاملــــني يف ال�شفــــارة 
االإيرانية يف الكويت واإغالق املكاتب الفنية 
التابعة لل�شفارة وجتمــــيد اأي ن�شــــاطات يف 

اإطار اللجان امل�شرتكة بني الكويت واإيران.
و�شدد رئي�ش الربملان الدكتور م�شعل ال�شلمي 

يف بيان له على اأن ثبوت دعم اإيران وم�شاعدتها 

يف  املتهمة  االإرهابية  )العبديل(  خلية  الأفراد 

ارتكاب اأفعال من �شاأنها امل�شا�ش بوحدة و�شالمة 

واأمـــن وا�شتـــقرار دولــــة الكـــويت، يوؤكد للعامل 

اأن النظــــام االإيـــراين اأ�شبـــح الداعم الرئي�شي 

للجماعات والتنظيمات االإرهــــابية التي تهدف 

اإىل زعزعة اأمن وا�شتقرار دولة الكويت والدول 

العربية. ودعا الدكتور ال�شلمي املجتمع الدويل، 

خا�شًة االأمم املتحــــدة والوكـــاالت واملنـــظمات 

ب�شـــرورة  العـــربي  الربملــــــان  طـــــالب 
مراجعــــــة االتفاقيـــة العربيـــة ملكافـــحة 
االإرهـــاب من خـــالل جمل�شي وزراء العـــدل 
والداخليـة العرب مبا يتنا�شب مع التطورات 
عـــلى ال�شاحـــة العربيـــة، ودعــــــا الربملـان 
العربي، يف بيان اأ�شـــدره حـــول م�شتجدات 
االأمن القومي العربي، اإىل �شـــرورة تعزيز 
التعاون يف مكافحة االإرهــاب من خالل تلك 
االتفاقية وتعزيز اآليات التعـــاون الـــدويل 

والعربي يف هذا ال�شاأن.

واأو�شح البيان اأن االتفاقية العربية ملكافحة 

االإرهــاب توفـــــر االأ�شـــــا�ش القانـــــوين لتعـــــاون 

خمتلف  على  االإرهـــاب  ملكافحة  فعـــــال  عربي 

ال�شعد، كـــــما تقـــــدم اأحكــامًا متفـــــقًا علـــــيها 

يف �شاأن اجلرميـــــة االإرهابيـــــة واأ�ش�شًا للتعاون 

الدويل،  النظام  الفاعلة يف  لها والدول  التابعة 

اإىل اإدانة تدخالت النظام االإيراين يف ال�شوؤون 

الداخلية للدول العربية والتي تتمثل يف مواقفه 

و�شيا�شاته العدوانية والطائفيـــة جتــــاه الـــدول 

العربية، ودعم امليلي�شيات واجلماعات امل�شلحة 

الإ�شعاف �شلطة الدول العربيــة ون�شـــر الفو�شى 

ومتزيق وحـــدة املجتمعـــات العربيـــة، موؤكدًا اأن 

العربي ملكافحة التطرف واالإرهاب يف املجالني 

االأمني والق�شائي، ونبه الربملان العربي اإىل اأن 

االإرهاب اأ�شبح �شاماًل ويهدد الفكرة والعقيدة 

واالقت�شاد واحلياة االجتماعية لل�شعوب، لذلك 

فاإن حماربته يجب اأن تكون �شاملة، وال تقت�شر 

اأن  بل يجب  واالأمنية  الع�شكرية  فقط اجلوانب 

متتد لت�شمل جتديـــــد اخلطاب الديني وتطوير 

التعليم والثقافة ون�شر الفكر الو�شطي واملعتدل 

وتطوير و�شائل االإعـــــالم والتوا�شل االجتماعي 

وتنظيـــــم دور االأ�شـــــرة واملـــــدر�شة واجلـــــامعة 

واالأندية ومراكز ال�شباب وغريها من الو�شائل 

تعديل  يف  التفكري  اإىل  تدعـــــو  التي  واالأ�شباب 

االتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب.

يعي�ش  العامل  اأن  اإىل  العربي  الربملان  ولفت 

اليوم ومنذ �شنوات لي�شت بالقليلة موجة طاحنة 

من االإرهاب مل ي�شهـــــدها على مـر العـــــ�شور، 

هذه التدخالت وال�شيا�شات تتنافى مع عالقات 

ح�شن اجلوار واحرتام �شيادة وا�شتقالل الدول، 

والقيم االأخالقية واالإن�شانيــــة، وتتعــــــار�ش مع 

كافة املواثيق الدولية والد�شاتري الوطنية. وثمن 

الدكتور ال�شلمي توحـــد ال�شـــعب الكــــويتي خلف 

القيادة احلكيمة لل�شيخ �شـــباح االأحــمد اجلابر 

ال�شباح اأمري البالد.

منوهــــًا بــــاأن االأمــــة العربية كان لها الن�شيب 

االأوفر من ظهور وانت�شــــار املنظـــمات والكيانات 

االإرهابية، وكذلك احلجم االأكرب من اخل�شائر 

الب�شرية واملادية واالجتماعية وا�شتغالل ال�شتار 

فظائع  الرتــــكاب  واملذهــــبي  والعرقي  الديني 

واأهوال يف حق االإن�شانية جمعاء. واأ�شار الربملان 

العربي اإىل اأن االإرهاب طال دول العامل قاطبة 

فلم تعد هناك دولة مبناأى عنه مبا خلق ظواهر 

�شلبية خطــــرية لعــــل اأبــــرزها االإ�شــــالموفوبيا 

اأو العداء لالإ�شــــالم وامل�شلــــمني، ونوه الربملان 

العربي يف بيانه مبا مت التاأكيد عليه بـــكل جراأة 

وو�شوح يف القمة العربية اال�شالمية االأمريكية 

التي عقدت بالريا�ش بــــاأن االإرهابي لي�ش فقط 

واإنــــما من ميــــول ويدرب  ال�شــــالح  من يحمل 

وي�شلح وياأوي بل ويعالج امل�شابني منهم ويقدم 

كل امل�شاندة ال�شيا�شية واالإعالمية لهم.

الربملان العربي يتضامن مع الكويت ويدعم إجراءاتها 
للحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها

الربملان العربي يطالب مبراجعة االتفاقية
العربية ملكافحة اإلرهاب



بـــرملــانــيـــــات

54

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

بـــرملــانــيـــــات

55

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

ـ املجل�ص  انتخـــبت اجلمعـــية الوطنــية 
االأدنى يف الربملان الباك�شتاين مر�شح حزب 
الرابطة االإ�شالمية احلاكــم �شــاهد خاقان 
عبا�شي رئي�شًا للوزراء خلـــفًا لنــــواز �شريف 
الـــذي اأقالتــــه املحكـــمة الد�شتورية العليا 
موؤخرًا من من�شبه على خلفية تهم الف�شاد.
الذي جرى  االقرتاع  وح�شل عبا�شي خالل 

بني نــــواب اجلمعيـــــة الوطنية البالــــغ عددهم 

)342( نائبًا على )221( �شــوتًا، ليحقق بذلك 

العظمى، فيما وح�شل مناف�شوه  الغالبية  تاأييد 

مــــــــر�شــــــح حـــزب ال�شـــعب املعــــار�ش نــــويــــد 

قمـــر على )47( �شوتًا، وحـــ�شل مر�شح حزب 

حركة االإن�شاف املعــــار�ش على )33( �شــــوتًا، 

بيــــنما ح�شل مر�شح حزب اجلماعة االإ�شالمية 

على )4( اأ�شوات فقط. و�شغل عبا�شي من�شب 

وزير البرتول يف حكـــومة رئي�ش الوزراء املعزول 

نواز �شــــريف، ويعــــد من القيادات املقربة اإىل 

نواز �شريف.

النقا�ش  اأن  اليمنية  االأنباء  وكالة  وذكرت 

متحور حول الو�شع يف اليمن والعوامل االإقليمية 

امل�شتجدة واملوؤثرة يف جمرى االأحداث والو�شع 

وال�شــــعوبات  ال�شيا�شيـــة  والعمليــــة  االإن�شـــاين 

املتعلقة بوقف اإطالق النار ودور االأمم املتحدة 

واخلطـــوات الالحقـــة املطلوبـــة مـــن املجــــتمع 

الدويل ملواجهة الق�شايا االأمنية واالقت�شادية.

نظمت املجموعـــة الربملـــانية املختـــ�شة 
يف  الربيطــــاين  البـــرملان  يف  اليمن  ب�شوؤون 
لندن حلقــة نقا�ص خا�شة باليمن مب�شاركة 
ال�شفري اليمني لـــدى اململــكة املتحدة يا�شني 
�شعيد نعمان وعـــدد مـــن املختـــ�شني بال�شاأن 
اليمني وممثلـــني عـــن املنظـــمات االإن�شانية 

العاملة يف اليمن.

�شادق الربملان الفرن�شي على متديد �شاد�ص حلالة الطوارئ يف البالد حتى 
االأول من �شهر نوفمرب 2017م.

و�شّوت 137 نائًبا يف اجلمعية الوطنية الفرن�شية ل�شالح التمديد اجلديد، 
يف حني �شّوت 13 نائـــًبا �شـــده، بعدما تبنى جمل�ص ال�شيوخ الفرن�شي التمديد 

حلالة الطوارئ.
يذكر اأن حالة الطوارئ �شارية يف فرن�شا منذ اعتداءات 13 نوفمرب 2015.

وحـــذر ال�شـــفري اليمــني يف كلمة له من اأن 

االنقالب على  املتمثل يف  امل�شكـــلة  اإهمال جذر 

ال�شرعية والتوافــــق ال�شـــيا�شي وم�شادرة الدولة 

بامللي�شيات وقوة ال�شالح، وجتاوزها اإىل احلديث 

عن النتائج ، ال يرتك جمااًل ملعاجلات جادة لهذا 

الو�شع الكارثي ، وهو مـــــا يوجب احرتام االأ�ش�ش 

واآليتها  اخلليجية  باملبادرة  ممثلة  واملرجعيات 

التنفيذية وخمرجات احلـوار الوطني والقرارات 

الدولية وعــلى االأخ�ش القـــــرار 2216 والقواعد 

اأقرها املجتمع الدويل لت�شهيل العودة اإىل  التي 

ال�شيا�شيـــة مبا يف ذلك االنـــطالق من  العملية 

جذر امل�شكلة لبناء مقاربة بناءة ومدخل �شحيح 

وعادل للحل الذي يوؤ�ش�ش ل�شالم دائم وا�شتقرار 

للبلد على املدى البعيد.

انتخاب مرشح احلزب احلاكم يف الباكستان شاهد 
عباسي رئيسًا للوزراء خلفَا لنواز شريف

حلقة نقاش خاصة باليمن يف الربملان الربيطاين

الربملان الفرنسي يصادق على متديد حالة 
الطوارئ يف البالد حتى بداية نوفمرب 2017
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دعـــا نـــــواب البـــرملـان االأوروبــــــي دول 
االحتاد لتقدمي م�شاعـــدة الإيطاليا واإبداء 
تن�شيـــق اأفـــ�شـــل لتجـــنب ا�شـــتمرار غـــرق 
املهـاجريـــن وهـــم يحـــاولون الو�شـــول اإىل 

اإيطاليا و�شط البحر املتو�شط.
وعقدت جلنة احلريات املدنية جل�شة ا�شتماع 

حول عملـــيات البحــث واالإنقاذ والعالقات بني 

خمتلف اجلهــات الفاعلة مبا يف ذلك العمليات 

الع�شكرية لالحتــــاد االأوروبــي ون�شــاط موظفي 

وكالة فرونتك�ش واملنظمات غري احلكومية.

و�شدد النواب على �شـــرورة مكافحة مهربى 

الب�شر والتعـــاون مع ال�شلطـــات الليبـــية، وراأى 

معظـــم اأع�شـــاء الربملـــان االأوروبـــي اأن هـــناك 

حاجـــة اإىل حلول طويلة االمد، من خالل نظام 

جلوء يعمل ب�شكل جيد، يقوم على تقا�شم عادل 

قــال مــــوقــــع احلكــــومــــة الــــرو�شيــــة 
علــــى االإنــــرتنــــت: اإن الرئيــــ�ص الرو�شــــي 
فالدميــــري بوتني �شدق على قــــانون يحظر 
التكنولوجــــيا التي تتيــــح زيــــارة مــــواقع 

االإنرتنت املحجوبة يف البالد.

لالأعـــباء مـــن قـــبل جمـــيع الدول االأع�شاء يف 

االحتاد االأوروبي، جنـــبًا اإىل جـــنب مع الطرق 

القانونية للهجرة اإىل االحتـــاد اإىل جانب و�شع 

ا�شرتاتيجية ملعاجلة االأ�شباب اجلذرية للهجرة 

يف بلدان املن�شاأ.

واأقـــــر جملــــ�ش الــــدومــــا الرو�شي القــــانون 

بالفعل، ويحظر ا�شتخدام ال�شبكات االفرتا�شية 

اخلا�شة واأ�شكــــال التكنــــولوجيا االأخــــرى التي 

تتيح للم�شتخدمني ت�شفح االإنرتنت دون ظهور 

هوياتهم. ويبــــداأ �شريــــان القانون يف االأول من 

نوفمرب/ت�شرين الثاين.

وتعـــد اإيطـــاليا نقـــطـــة الو�شـــول الرئيـــ�شية 

لالحتاد االأوروبي للمهاجرين وملتم�شي اللجوء 

منذ اغالق طريق البلقان واالتفاق بني االحتاد 

االأوروبي وتركيا.

ونقلــــت وكالــــة االإعالم الرو�شية عن ليونيد 

ليفني، رئي�ش جلنة �شيا�شات املعلومات مبجل�ش 

الدوما، قوله اإن القـــانون ال يهدف لفر�ش قيود 

على املواطنني امللتزمني بالقانون، واإمنا ي�شعى 

ملنع الو�شول اإىل »املحتوى غري امل�شروع«.

الربملان األوروبي يدعو دول االحتاد ملساعدة إيطاليا 
يف إنقاذ املهاجرين من الغرق

قانون روسي يحظر التكنولوجيا التي تتيح زيارة
مواقع اإلنرتنت احملجوبة يف البالد
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أهمية “ احلوار “ الربملاين : جملس الشورى السعودي منوذًجا
ن�شتطـــــيـــــع القــــول اإن جمــــــــل�ش 

ال�شــــورى ال�شعــــودي قـــد تطـــور نحو 

اأبرز  ومن  مقبولة.  ب�شرعــــة  االأف�شل 

مالمــــح هــــذا التطــــور تفعـــيله بقوة 

)عبــــر نظامــــه اجلــــديد ال�شــــــــادر 

عام 1412هـ( وزيــــادة اأع�شــائه من 

60 يف الدورة االأوىل اإىل 150 ع�شوًا، 

الــــدورة الرابعــــة له،  اعتبــــاًرا مــــن 

وتو�شيع بع�ش �شالحياتــــه... مبتعدًا 

عن »اال�شت�شارة« فقط، ومقرتبًا نحو 

�شلطة » الت�شريع االأ�شا�شي».  

كما انفتح املجل�ش على املجتمع... 

عرب  املواطــــنني،  مــــع  تفاعــــله  وزاد 

زياراتهــــم لــــه، وم�شــــاركتهــــم غــــري 

املبا�شرة،  يف خمرجاته.  وواكب ذلك 

انفتاح اإعالمي.. جعل معظم ما يدور 

املواطنني،  لدى  معروفــــًا  املجل�ش  يف 

ومقدرًا من قبلــــهم... كــــون ما يدور 

فيــــه يتحــــ�ش�ش م�شاكــــلهم واآمالهم، 

ويكر�ش الفكر واجلهد الإيجاد احللول 

االأجنع.... للم�شاكــــل واالآالم، وال�شبل 

االأ�شلم لبلوغ الطموحات واالآمال.

وتبــــث مقتطــــفات مــــن جلــــ�شات 

املجل�ش عــــرب التليفــــزيون ال�شــــعودي 

)القنــــاة االأوىل(، وتقــــدم ال�شحف 

املحلية ال�شعودية ملخ�شًا ملا يدور يف 

كل جل�شة من جل�شات املجل�ش. وذلك 

يحقق �شيـــئًا من التــــوا�شل ال�شروري 

بني املواطــــن واملجلــــ�ش... ويزيد يف 

تقريب املجل�ش - كــــموؤ�ش�شة ت�شريعية 

حوارية - نحو ال�شورة املثلى املاأمولة.

ومبدئيا، اأرى اأن املجــــل�ش ميــــكن 

اعتباره االآن مركــــز تر�شيد القرارات 

والنظــــــــم والقـــــــوانــــني، ال�شــــادرة 

واملنــــظمة حلا�شر  عــــن احلكومــــة، 

وم�شتقــــبل �شعبنــــا. ويتطــــلع الكــــثري 

مبختلف  واملواطــــنني،  امل�شوؤولني  من 

فئاتهــــم، وم�شــــتوياتــــهــــم، اإلــــى اأن 

ي�شبح هذا املجل�ش »قطب الرحى» يف 

نظامنا ال�شيا�شي ال�شعــــودي.... عرب 

�شلطه  اإىل  ـ  واملتدرج  املتاأين  حتويلهـ 

وموجهة...  ملتزمة  كاملة،  ت�شريعية 

لها ما لهذه ال�شلطة من اخت�شا�شات 

علــــيها من  ما  وعليــــها  و�شالحيات، 

واجبــــات وا�شتحــــقاقــــات، وذلك يف 

املــــدى املنظــــور، اأو املتــــو�شط. ففي 

النجاة،  التدرج  ال�شالمة، ويف  التاأين 

واالزدهار، خا�شــــة يف ظـــل الظروف 

التي حتــــــــيط  املحليــــة واخلارجــــية 

ببالدنا العزيزة.

العرب  املواطنني  اأن معظم  ويبدو 

اأن  الت�شريعية  لـمجال�شــــها  يريــــدون 

تتطور، ولكن يف اإطار الثوابت الدينية 

اأطر  ولي�ش يف  ال�شليمــــة...  والوطنية 

اأخرى. اإن احلفاظ على هذه الثوابت 

يقي من �شــــرور ال ح�شر لها، ونوازل 

قد تق�شي على االأخ�شر والياب�ش. وقد 

مل�شنا اأن قادة بالدنا يريدون اأن يكون 

جمل�ش ال�شــــورى اأداة فــــعالة خلدمة 

الوطن واملواطن. فهو مل ين�شاأ للتفاخر 

اأن�شئ  واإمنا  التمويــــه،  اأو  اأو االدعاء، 

ليكون عونًا فاعــــاًل واإيجابيًا لل�شلطة 

التنفيذية، يف ت�شــــيري اأمــــور الدولة، 

الــــبالد عرب حوار  وت�شريف �شئــــون 

وطني م�شتــــمر ومتــــوا�شل وم�شتدام 

ي�شتهدف الو�شول اإىل قرارات تخدم 

امل�شلحة الوطــــنية، موؤيــــدة من قبل 

غالبية ال�شعب ال�شعودي  اأو من ينوب 

عنه، مبختلف اأطيافــــه. وال اأدل على 

ذلك من حر�ش امل�شوؤولني على الدقة 

واملو�شوعيــــة، يف اختيــــار االأعـــ�شاء، 

وعلى التو�شيع التدريجي ل�شالحيات 

املجل�ش واخت�شا�شاتــــه. ومن يح�شر 

املجل�ش،  هــــذا  يف  النقا�شــــات  اأغلب 

�شريى باأم عينه، وي�شمع باأذنه، كيف 

اأن االأع�شاء يتبــــارون يف تــــ�شيد اأي 

التنفيذية،  لل�شلــــطة  ق�شور  اأو  خطاأ 

ويحاولون جهدهم تقــــومي اأي جتاوز، 

اآراء خــــالقة وجريئة  مبا يبدونه من 

ونزيهة، ويف لطف تام واأدب جم.

وبالطبع، فــــاإن اأهــــم خــــ�شائ�ش 

واخت�شا�شات اأي برملان هي  امتالكه 

لكامــــل ال�شلطــــة الت�شريعــــية امللزمة 

)مبا يف ذلك مناق�شة ميزانية الدولة، 

واإقرارهــــا، ومتــــــــابعتــــها، وامل�شـاءلة 

ب�شاأنها(، اإ�شافــــة اإىل كــــون اأع�شائه 

منتخبــــني -بعــــدد منــــا�شب- عــــرب 

االقرتاع ال�شعبي املبا�شر. وغــــالبًا ما 

 ،600-50 بني  النــــواب  عدد  يرتاوح 

العامل ذات احلكومات  اأغلب دول  يف 

الدميقراطــــية. هــــذا عـــدا اأ�شخا�ش 

املجل�ش االآخر -اإن وجـــد- من ال�شلطة 

من  معظمها  يتكون  التي  الت�شريعية، 

جمل�شني �شبه م�شتــــقلني، وخا�شة يف 

الدول الفيدرالية.

لــــذلك، ال ي�شــــتغرب اأن تنــــ�شب 

اأهم واأبــــرز »املطــــالب« العربيــــة يف 

»تطــوير« جمــال�شها  ال�شاأن على  هذا 

النيابية لتت�شمــــن عنــــا�شر من اأهم 

خ�شائــــ�ش الربملانات. حتى اأن اأهم 

مالمــــح ما يعــــرف بـ »االإ�شالح«، اأو 

»التطوير«، هي : اأنه يجــــب - يف راأي 

الكثيــــر مــــن املعـــــــنيــــني - اأن يبــــداأ  

النيابية  واملجال�ش  ال�شورى  مبجال�ش 

العربية، وينتهي بها.

وهذا نابــــع مــــن كــــون »التنــــمية 

ال�شيا�شيــــة االإيجــــابية هــــي اأ�شــــا�ش 

)املتطلب االأ�شا�ش( التنمية ال�شاملة، 

يف كل جماالت احلياة، وكون امل�شاركة 

ال�شعبيــــة هي اأ�ش التنــــمية ال�شيا�شية 

االإيجابية، وجوهرهــــا. وهذه التنمية 

تتطلب، وكما هو معروف، وجود جلنة 

�شيا�شيــــة )د�شتوريــــة( م�شـــرفة �شبه 

دائمــــة، مــن املخت�شــــني واخلــــرباء، 

تعمل على تنمية البالد �شيا�شًيا. 

اأمران  والتاأين  التــــدرج  اإن  ونكرر 

يف  خا�شة  واإحلاح،  ب�شــــدة  مطلوبان 

حالتنا العربيــــة، ويف اململكة العربية 

ال�شعوديــــــــة ودول جمــــل�ش التعــــاون 

اخلليجي بالذات.  لــــذا فاإن اأي تطوير 

للربملانات اخلليجيــــة الراهنة، يجب 

اإطار  يف  املنــــا�شب،  بالتدرج  يتم  اأن 

لل�شعوب  والوطنية  الدينــــية  الثوابت 

لت�شتــــمر هــــذه املجال�ش يف  العربية، 

موا�شــــلة احلــــوار الوطــني امل�شتدام، 

ب�شكل اأف�شل، وم�شمون يعود بالفائدة 

الكبــــرى املاأمولــــة على هــــذه الدول، 

وعلى م�شتقبل �شعوبها. 

ت�شجع  اأن  العربيــــة  بالدول  حري 

وترعى احلـــوارات الوطنية، باأنواعها، 

االأولوية يف اهتمامها هذا  واأن تعطي 

للحــــوار االأهــــم واالأكــــرب واالأ�شمل... 

الوطني  الربملاين  احلــــوار  وهــــو  اأال 

امل�شتــــدام. ذلك مــــن اأهـــم متطلبات 

اال�شـــتقــــرار وا�شتــــــــتباب االمــــــــــــن 

واالزدهار. 

 د .  �شدقه يحيى فا�شــل
ع�شو جمل�ش ال�شورى ال�شابق






