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إطاللــة
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أسرة التحرير

حراك دبلوماسي برلماني لمجلس الشورى

الدبلوما�سية الربملانية تاأتي عادة داعمة للدبلوما�سية وال�سيا�سة اخلارجيـة للدولــــة؛  وبالتن�سيق 

مع وزارة اخلارجية حتقيقًا للم�سلحــــة العليا للدولــــة. وللدبلوما�سيــــة الربملانيــــة دور مهم يف تو�سيع 

مدارك واأفق الربملانيني، وروؤيتهم حـــول الق�سايا املختلفة، واإطالعهم على خربات الربملانات الأخرى، 

وال�سيا�سات والت�سريعات التي تبنتها دول اأخــــرى ومدى جناحها وفعاليتها، واإمكانية تطبيقها، ف�ساًل 

عن دور النواب من خالل »الدبلوما�سية الربملانية« يف دعــــم مواقــــف الدولــــة جتاه خمتلف الق�سايا 

والأزمات الإقليمية والدولية، والدفاع عن ق�ساياها.

جمل�س ال�سورى �سهد خالل �سهر جمــــادى الأولى حــــراكًا وا�سعًا، ون�ساطًا كبريًا، يف اإطار ممار�سته 

للدبلوما�سية الربملانية؛ حيث اأجرى معايل رئي�س جمل�س ال�سورى حمـادثات منف�سلة مع كل من رئي�س 

جمل�س النواب العراقي، ومع رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني، خـالل زيارتهما للمملكة، مت خاللها 

التاأكيد على موقف اململكة العربية ال�سعودية من الأو�ساع الراهنة يف العراق، والدور الرائد والداعم 

للق�سية الفل�سطينية، و�سرح موقف اململكة من الأزمة يف اليمن ال�سقيق، وق�سية الإرهاب.

كما كان املجل�س حمل اهتمام الحتــــاد الربملاين الــــدويل، حيث زار رئي�س الحتاد �سابر ت�سودري 

جمل�س ال�سورى والتقى نائب الرئي�س وبحث معه عدًدا من امللفات الإقليمية والدولية.

يف اجلانب الآخر اأجرى وفد جلنة ال�سوؤون اخلارجية باملجل�س يف مو�سكو حمادثات بناءة وناجحة 

مع م�سووؤيل واأع�ساء الربملان الرو�سي، وبحثوا معهــــم العديــــد من الق�سايـــا الراهنة، ومواقف اململكة 

العربية ال�سعودية من تلك الق�سايا، �سيما ما يتعلق بالو�سع يف كل من اليمن و�سوريا.

حراك دبلوما�سي برملاين دائم وم�ستمر يقوم به جمــــل�س ال�ســــورى، �ســــواء على �سعــــيد ا�ست�سافــــة 

روؤ�ساء الربملانات العربية والدولية، اأو على �سعيد الزيــــارات الر�سيـــمة التي يقوم بها رئي�س املجل�س، 

اأو جلان ال�سداقة باملجل�س، هدفها �سرح مواقف اململكــــة من خمتلف الق�سايا الراهنــــة، والدفاع عن 

م�سالح اململكة وق�ساياها، هذا ف�ساًل عن ا�ست�ســــكاف اآفاق اأو�سع للعالقات بني اململكة والدول ال�سقيقة 

وال�سديقة مبا يخدم م�سالح اململكة ويحقق مقا�سدها.
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 التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية إستراتيجية 

تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن 
عبد العزيز اأمري منطقـــة الريـــا�ض اأن منطقة الريا�ض 
تقطف اليوم ثمار الغر�ض املبـــارك الذي غــر�صه خــــادم 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلـــمان بن عبدالعزيز، اأيده 
اهلل، على مدى عقود من الرعـــاية الكرميـة والتاأ�صي�ض 
املتوا�صل، واخلطط املتوالية، وال�صتغالل الأمثل للموارد 
واخلبـــرات، حتى حتققت روؤيتـــه الطموحــــة، لتكت�صب 

الريا�ض اإلى جانب مكانتها الوطنية وال�صيا�صية.
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الحوار
عضو المجلس األستاذ عبدالرحمن الراشد:

ال وجود لثقافة االنفراد أو االنتصار للرأي
في مجلس الشورى

ع�صو جمل�ض ال�صورى الأ�صتاذ عبد الرحمـن بن را�صد الرا�صد 
اأظفـــاره، حيث  اأعمال ن�صـــاأ يف بيئـــة جتاريـــة منذ نعومـــة  رجل 
كان والده واحدًا من كـــبار رجـــال الأعمال باملنطـــقة ال�صرقية، 
عبدالرحمن الرا�صد املتخ�ص�ض يف الإدارة واخلبـــري القتــ�صادي 
عمل يف عدد مـــن القطاعـــات يف القطـــاع اخلـــا�ض، وبخا�صة يف 
اللجنة  ع�صـــوًا يف  بداأ  ال�صرقية حيث  باملنطقة  التجارية  الغرفة 
ال�صناعية لأربع �صنـــوات، ثم ع�صو جملـــ�ض اإدارة الغرفـــة لأربع 
�صنوات اأخرى، ليت�صلم بعد ذلك من�صب نائـــب رئي�ض الغرفة ملدة 

اأربع �صنوات، ثم رئي�صًا للغرفة لثالث فرتات متتالية.

46

تحت القبة
وزارة التجارة والصناعة..

في مواجهة تحدي
االستراتيجية الوطنية للصناعة

ناق�ض جمل�ض ال�صورى خالل جل�صته العادية الثانية والع�صرين 
التي عقدها يوم الثنني املوافق1437/5/20هـ، برئا�صة معايل 
رئي�ض املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�صيخ، تقرير جلنة القت�صاد والطاقة، ب�صاأن التقرير ال�صنوي 
الذي  1436/1435هـ  املايل  للعام  وال�صناعة  التجارة  لوزارة 

تاله رئي�ض اللجنة الأ�صتاذ عبدالرحمن الرا�صد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�صـــة اأ�صاد اأحد 
الأع�صاء باجلهــــود الكبــــرية التي تقـــوم بها وزارة التجـــارة 
وال�صناعة يف حماربة كافة اأ�صناف الغـــ�ض التجـــاري، وخا�صة 

تلك التي تتعلق ب�صحة وغذاء الإن�صان.
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مجلس الشورى والمواطن..
بين الرضا والمطالب

�صوؤال   ال�صـــورى؟  املواطـــن من جمل�ض  يريد  ماذا 
يتبادر اإلى الذهن حينما ن�صتح�صر العالقة بني جمل�ض 
ال�صورى واملواطن، فاملجـل�ض من املواطن واإليه، اأع�صاء 
املجل�ض هم مواطنون ن�صاأوا يف هذا املجتمع، ويعي�صون 
وق�صاياهم،  املواطنني  همـــوم  يتعاي�صـــون  و�صطه،  يف 
ويعون حاجاتهـــم، ومن هذا املنطلق يتفاعل اأع�صـــاء 
املجلـــ�ض مع تلك الق�صايـــا والهمـــوم، ويطرحونا حتت 
قبـــة ال�صورى بكـــل �صفافيـــة، �صعـــيًا اإلى حلول ناجعة، 

تلبي حاجات املواطنني.

58

د. يحيى بن عبداهلل ال�سمعان

�سلطان الفهد

الدراسة

اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي: 

ل الراهن ) 2 - 2 ( الصورة النمطية والُمتخيَّ

ميكن حتديد الفرق بني ال�صرديـــات الإعــالمية التي بلورت 
�صورة امل�صلمني يف اأذهان الأمريكيني من خــالل عينة الدرا�صة 
يف ثالث فئات رئي�صة؛ وذلك بالتوازي مع خطِّ التحرير امل�صتقلِّ 

ته تلك القنوات الثالث: اأو الليربايل اأو املحافظ؛ الذي تبنَّ
اأوًل: �صرديات التهام: تعاملت مع تغطية تلك احلوادث من 
منطلق ل يرتدد اأحياًنا يف اإ�صـــدار بعـــ�ض الأحـــكام اجلـــاهزة؛ 
رة متيل اإلى العنف  مثل: ت�صوير امل�صلمني ك�صعــوب غري ُمتح�صِّ
ت  واإلغاء الآخر ومعاداة اأمريكـــا؛ ومن خــالل فوك�ض نيوز امتدَّ
“ل  ا- كاأقلية  هذه ال�صورة نحو امل�صلمـــني الأمريكيـــني -اأي�صً

تن�صجم” مع مقومات املجتمع الأمريكي.

52

ح�صاب املجل�ض يف تويرت
@ShuraCouncilـSA
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الشورى يطالب
الخدمة المدنية

باحتساب خدمة )105( 
ألغراض التقاعد

طالب جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثالثة والع�سرين، 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/5/21هـ، برئا�سة معايل 

رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ، وزارة اخلدمة املدنيـــة بدرا�سة اإعطـاء �سالحيات التعيني 

للجهات احلكومية  الثالثة ع�سرة فما دون  املرتبة  والرتقية من 

وفق معايري وقواعد منظمة لذلك. 

كما طالب املجل�س بدرا�ســـة نقـــل الإدارة املركزيـــة للتنظيم 

والإدارة ومهامـــها من وزارة املالية اإلى وزارة اخلـــدمة املدنية مع 

ا�ستـــمرار التن�ســـيق مع وزارة املاليـــة فيـــما يخـــ�س ا�ستحـــداث  

الوظائف.

ودعا املجل�س يف قراره اإلى احتـــ�ساب خدمـــة الذين عملوا على 

البند )105( ممن ثبتوا على وظائف ر�سمية لأغرا�س التقاعد 

بعد ح�سم م�ستحقات التقاعد املرتتبة عن تلك الفرتة.

كمـــا دعـــا املجلـــ�س اإلى ت�سحيـــح اأو�ســـاع مـــن عينـــوا عـــلى 

مـــراتب اأقل من موؤهالتهم العلمية اأو ثبتوا عليـــها بعد تعييـــنهم 

على بند ال�ساعات، ومعاجلـــة اأو�ســـاع �ساغــلي الوظائف الإدارية 

الذين ٌعينوا مبوجب الأمر امللكي ذي الـــرقم )اأ/121( والتـــاريخ 

1432/7/2هـ، وهـــم يحملـــون موؤهـــالت تعليميـــة مـــن خـــالل 

ترتيبات تعدها الوزارة بالتن�سيق مع وزارة التعليم تتيح نقـــلهم 

اإلى الوظـــائف التعليمـــية املتاحة.

وقـرر املجلـــ�س دعـــوة وزارة اخلـــدمـــة املدنيـــة اإلى الإ�ســـراع 

يف تنفـــيذ الربـــط الآيل مــع اإدارات �ســـوؤون املوظفـــني يف اجلهات 

احلكومية؛ ل�سمان حتديث املعلومات املطلوبة، 

امللتـــحقني  اآليـــات لتهيئـــة  الـــوزارة بو�ســـع  وطالب املجلـــ�س 

بالعمل احلكومي حديثًا ملزاولة اأعمال الوظـــائف املعيـــنني عليها 

وقيا�س اأدائهم خالل فرتة التجربـــة بالتن�سيق مع معهد الإدارة 

العامة واجلهات احلكومية.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمـــع املجلـــ�س لوجهـــة نظر جلنة الإدارة 

واملوارد الب�سرية، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 

ال�سنوي لوزارة اخلدمة املدنية للعام املايل 1436/1435هـ، الذي 

تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.

واأيدت اللجــــنة الدعـــوة اإلى اإ�صـــالحاٍت يف اأجهــزة تنفيذية يف القطاع 
العام كاحلد من املركزية واإعطاء املناطـــق �صـــالحيات اأكـــرب يف تـــراخي�ض 
الأن�صطـة القت�صاديــــة والتو�صــع يف ا�صتــخــدامــــــات التقنــية والتعــامــــالت 

الإلكرتونية يف الإجراءات الإدارية،

تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب 
أقل من مؤهالتهم العلمية

رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
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واأكدت اللجنة على ل�صان رئي�صها املهند�ض حمــمد النقـــادي اأهمـــية زيادة 
فاعلية الأجهــزة الإداريـــة يف احلكومـــة اإذ اأنـــها ت�صتـــحوذ على )50%( من 
اإيرادات الدولة، يف حني اأن م�صاهــمتها يف اإجمايل الناجت املحلي ل تتجاوز 
)16%(، م�صيفًا اأن اللجنة تتفـــق مع الــراأي ب�صـــرورة التو�صع يف ا�صتخدام 

التقنية، والتعامالت الإلكرتونية يف الإجراءات الإدارية.
 )68/95( برقم  املجل�ض  اأ�صدره  الذي  القرار  اإلى  اللجنة  رئي�ض  واأ�صار 
وتاريخ 1431/1/25هـ ينـــ�ض عـــلى: »و�صـــع نــظــام اآلـــي يربــــط الـــوزارة 
باأن  اأفادت  املدنية  وزارة اخلدمة  اأن  الأخرى«، م�صيفًا  باجلهات احلكومية 
ا�صرتاتيجيتها يف جمال تقنية املعلومات تعالج هذا املو�صوع؛ اإل اأن الوزارة 
اللجنة  لذلك طالبت  املعلومات؛  على  �صعوبات يف احل�صول  تواجه  تزال  ل 
يف اإحدى تو�صياتها بالإ�صراع يف تنفيذ الربط وفق ما طالب بذلك عدد من 
الأع�صاء يف مداخالتهم، اأما باقي امللحوظات والآراء حول هذا املحور فهي 

تخرج عن نطاق التقرير.
وفيما يتعلق بعالج الأو�صاع الوظيفية ملوظفني ُعينوا على وظائف اإدارية 
بدًل من التعليمية التي �صبق اأن تقدمـــوا لها، وجمموعة من املعلمني واملعلمات 
ُعينوا على البند )105( ملدد متفاوتـــة بلغـــت عــند بع�صــهم ت�صع �صنوات، ثم 
ُثبتوا -بعد ذلك- على م�صتويات اأقل من التي ينبـــغي اأن يـــكونوا علــيها دون 

ترقيات اأو اأن حت�صب تلك الفرتة لغر�ض التـــقاعد، والأمر نف�صه ينطبق على 
من عينوا على وظائف اأقل من موؤهـــالتهم العلميـــة، اأو�صح رئي�ض اللجنة اأن 
جميع املداخالت حول هذا املحور جاءت موؤيدة لتو�صيات اللجنة التي تعالج 
اأو�صاع املواطنني؛ لكن زمياًل راأى اأن ت�صــــمل املعاجلة من انتقلوا اإلى القطاع 
اخلـــا�ض، وزمـــياًل اآخـــر راأى احتـــ�صاب اخلدمـة واخلربة اإلى جانب املوؤهل 
العلمي، واآخر راأى اأن حتت�صب جميع الفروقــات املادية �صلًبا واإيجاًبا. واللجنة 

راأت اأن من ال�صالح عدم اإ�صافة اأمور قد تعيق اأو توؤخر حل املو�صوع.

ويف رد اللجنة حــول ما طـــرحه عدد من الأع�صاء ب�صاأن التوظيف وتوطني 
الوظائف واأداء الــــوزارة، وما ت�صـــمنته املـــداخالت حول هذا املحور من نقد 
للوزارة باأنها مل تواكب التقدم التقني الذي ُي�صهل الإجراءات الإدارية وُيتيح 
ان�صياب املعلومـــات من الأجــــهزة احلكــــومية واملواطنني اإلى الوزارة بي�صر 
و�صفافية عالية تعزز دورهــا الرقـــابي، وت�صــد الفجــــوة املعلوماتية بني طالبي 
�صاغــرة، وحتمـــيل عدد من  وظائف  لديها  التي  واجلهات احلكومية  العمل 
الأع�صاء الوزارة م�صوؤولية التفاوت يف توزيع املوظفني بني ت�صخم اأعدادهم 
يف بع�ض الأجهزة احلكومية وبني نق�صــها يف اأجهزة اأخـــرى، كما مل يت�صح 
وجود ا�صرتاتيجيــــة لدى الوزارة، وزمـــيالت راأين اأن تو�صية اللجنة الثالثة 
متحققة، وعلى اللجنة �صحبها، اأكدت اللجنة اأنها تتفق مع ما ذهبوا اإليه فيما 
يخ�ض التقنية والتفاوت يف توزيع املوظفني بني الت�صخم يف اأجهزة حكومية 

والنق�ض يف اأخرى، ووعدت اللجنة بدرا�صة ومتابعة هذا املو�صوع.

المهندس النقادي يؤكد على
ضرورة التوسع في استخدام التقنية 

والتعامالت اإللكترونية
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لجنة خاصة لدراسة
مقترح مشروع نظام 

مستشفى الملك خالد 
التخصصي للعيون

قرر جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية التا�سعة ع�سرة التي 

عقدها يوم الثنني املوافق 1437/5/6هـ، برئا�سة معايل رئي�س 

املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، 

ت�سكيل جلنة خا�سة لدرا�سة مقرتح م�سروع نظام املوؤ�س�سة العامة 

مل�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيـــون، املقــدم من ع�سو املجل�س 

الدكتورة �سلوى الهــزاع، ومعايل ع�ســـو املجلـــــ�س ال�سابق الدكتور 

نا�سر ال�سهراين، ا�ستناًدا للمــــادة الثالثــــة والع�ســـرين من نظـــام 

املجل�س، وذلك بعد اأن �ســـوت املجل�س بعدم املوافقة على تو�سية 

اللجنة ال�سحية، بعد مالئمة درا�سة مقرتح امل�سروع، حيث اأحال 

املجل�س املو�سوع اإلى جلنــة خا�سة لدرا�سته بناًء على الفقرة )4( 

من املادة الرابعة والأربعني من قواعد عمل املجل�س واللجان.

وكان املجل�س قد ناق�س امل�سروع املقرتح يف �سوء تقرير اللجنة 

ال�سحية الذي تــــاله رئي�س اللجنــة الدكتـــور عبـــداهلل بن زبن 

العتيبي.

واأ�صار اأحد الأع�صاء اإلى وجـــــود اأكرث من م�صتـــــ�صفى تخ�ص�صي للعيون، 
و�صعف التن�صيق بينها، م�صيــفًا اأن �صم هذه امل�صت�صـــــفيات حتـــــت مظـــــلة 
موؤ�ص�صة واحدة �صوف يدعمها، ويزيد التن�صيق والتعاون فيــــما بينـــــها، ويوفر 
لها ال�صتقالل الإداري واملـــــايل مبا ميكـــــنها من �صرعـــــة ال�صتجابة حلاجة 

امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة لأحدث الأجهزة.
وتابع الع�صو اأن طب العيون من اأكرث فروع الطـــــب تطلًبا لأجهزة حديثة 
ومكلفة، كما اأن �صم هذه امل�صت�صفيات حتت مظلة موؤ�ص�صة واحدة ميكنها من 

املحافظة على م�صتوى متميز من اخلدمة والقت�صاد يف امل�صروفات.

وقال ع�صو اآخر: اإن م�صـــــتوى م�صت�صـــــفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون 
كان متميًزا، لكنه بداأ يرتاجع خا�صة بعد ارتباطـــــه مركزًيا بوزارة ال�صحة؛ 
وحتويله ملوؤ�ص�صة عامة يكون خاللها مرجًعا جلميع م�صت�صفيات العيون باململكة 
من �صاأنه اأن يدعم و�صع امل�صت�صفى، ويوفر له الفر�صة لدعم اجلوانب التي 
تعزز و�صع امل�صت�صفى، مثل تعزيز القدرات الب�صـــرية، والدفع بعجلة الأبحاث 

العلمية املتخ�ص�صة بطب وجراحة العيون.

واأ�صار الع�صـــــو اإلى اإن م�صتـــــ�صفى امللك خـــــالد التخ�ص�صي للعيون هو 
تخ�ص�صّي مبا متتع بـــــه من ال�صتقاللية عند اإن�صائه حقـــــق التميز، واأثبت 
اأن هذا الأ�صلوب هو اخلـــــيار الأن�صـــــب لإدارة مثل هذا املنـــــ�صاأة، موؤكدًا اأن 
اأغلب م�صت�صفيات العيون املتميزة يف العامل م�صتقلـــــة عن املدن الطبية، ولها 

�صيء من خ�صو�صية.

أغلب مستشفيات العيون المتميزة 
في العالم منفصلة عن المدن الطبية

د. عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية
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وزارة  على  الت�صغيلية  الأعباء  �صيقلل  القرتاح  هذا  اأن  اآخر  ع�صو  وراأى 
والأ�صمل  الأعم  املنظور  على  وتعمل  العام،  بال�صاأن  مثقلة  تعد  التي  ال�صحة 
وهي  الرئي�صة  باملهمة  العناية  من  وميّكنها  اململكة،  يف  ال�صحية  للخدمات 
وزارة  على  ال�صعب  من  اأنه  موؤكدًا  الأولية،  ال�صحية  املراكز  على  الرتكيز 
تدير  اأن  للمواطنني  يومية  �صحية  خدمات  بتقدمي  تعنى  وهي  ال�صحة 

م�صت�صفيات تخ�ص�صية.

واعترب اأحد الأع�صاء اأن املقرتح �صي�صهل على اإدارة امل�صت�صفى ال�صتفادة 
امل�صت�صفيات  يف  العيون  وجراحة  طب  يف  املتخ�ص�صة  الطبية  الطواقم  من 
على  والدولية  الإقليمية  املناف�صة  ا�صتداد  ظل  يف  عليها  واملحافظة  الأخرى 

هذه النوعية من الأطباء.

التخ�ص�صي  في�صل  امللك  م�صت�صفى  حتويل  جتربة  اإن  اآخر  ع�صو  واأفاد 
ومركز الأبحاث اإلى موؤ�ص�صة عامة بتاريخ 1422/10/30هـ، اأثبتت جناحها 

كما تعك�ض ذلك موؤ�صرات الأداء وتقارير املوؤ�ص�صة التي ترد اإلى املجل�ض.
واأ�صار اآخر اإلى اإن انت�صار اأمرا�ض العيون يف اململكة يعود لأ�صباب بيئية يف 
مقابل حمدودية اخلدمات التخ�ص�صية املقدمة ملر�صى العيون من امل�صت�صفى 

وعجزها عن تلبية الحتياجات املتزايدة واختالف جودتها. 

وانتقد اأحد الأع�صاء عدم وجود خطة وطنية وم�صح طبي �صامل للرعاية 
الب�صرية يف اململكة وتباين اخلدمات املقدمة يف املناطق وتاأثرها مبركزية 

وزارة ال�صحة.

امل�صروع  درا�صة  برف�ض  موقفها  وم�صوغات  اللجنة  راأي  اإن  اآخر:  وقال 
غري مقنعة، فهي مثاًل حتتج باأن النظام املقرتح ل يعالج الدواعي املذكورة 
واأداء  للعيون،  التخ�ص�صي  خالد  امللك  م�صت�صفى  اأداء  على  يركز  بل  فيه، 
نقا�صه  �صبق  قد  ذلك  وكل  املناطق،  يف  ال�صحة  ووزارة  العيون  م�صت�صفيات 
ومت  والوزارة،  للم�صت�صفى  ال�صنوية  الأداء  تقارير  يف  عليه  والرد  والتعليق 
ْت بها اللجنة  و�صع التو�صيات املنا�صبة لذلك. م�صيفًا اأن املعاجلة التي احتجَّ
الت�صويت على  بعد  املقرتح  النظام  تدر�ض  التي �صوف  اللجنة  هي م�صوؤولية 

املواءمة ل�صتكمال اأي نق�ض ومعاجلة اأي ثغرات يف النظام.

العيون  وجراحة  طب  اأهمية  من  الرغم  على  اأنه  الع�صو  واأ�صاف 
الأمر  اأهمية،  تقل  ل  اأخرى  �صحية  م�صكالت  هناك  اأن  اإّل  وم�صكالتها، 
الذي �صيجعلنا نت�صاءل: هل من املنطق واملعقول اأن جنزئ امل�صت�صفيات اإلى 

جمموعة من املوؤ�ص�صات العامة كل يف تخ�ص�صه؟.

يف  التخ�ص�صات  هذه  لكل  اأق�صام  فتح  اإمكانية  عن  اآخر  ع�صو  وت�صاءل 
كرثة  من  �صيعاين  املري�ض  اأن  اأم  املقرتحة؛  العامة  املوؤ�ص�صة  م�صت�صفيات 
�صاملة،  رعاية  على  للح�صول  اخلدمات  املتكاملة  للم�صت�صفيات  التحويالت 
موؤكدًا اأن التوجه العلمي هو اأّل تف�صل م�صت�صفيات واأق�صام العيون عن املرافق 

التخ�ص�صية الأ�صا�صية �صمن املدينة الطبية، ول تف�صل مبعزل عنها.  
لإدارة  ال�صحة  وزارة  تفرغ  اإلى  يهدف  املقرتح  اأن  الأع�صاء  اأحد  واأكد 
ال�صاأن ال�صحي دون تقدمي اخلدمة مبا�صرة، لأن ذلك يف م�صلحة الوزارة، 
الوزارة،  بريوقراطية  عن  بعيًدا  اخلدمة  تقدمي  ي�صّهل  كما  مًعا،  واملر�صى 
هو  كما  هاج�ًصا،  اليوم  بات  الذي  الإنفاقي،  الرت�صيد  عملية  يف  وي�صاعد 
معروف، م�صريًا يف ذات ال�صياق اإلى كارثة م�صت�صفى جازان التي توؤكد اأهمية 
اخلدمات  تنظيم  بني  ال�صحة  وزارة  عمل  ازدواجية  لأن  املقرتح،  هذا  مثل 

وتقدمي اخلدمات هو من عوامل �صعف اأدائها.

واأيد ع�صو اآخر درا�صة املقرتح، اأ�صوة بامل�صت�صفيات التخ�ص�صية، خا�صة 
يف ظل ال�صكوى من عدم مقدرة وزارة ال�صحة على اإدارة م�صت�صفياتها.

وختم اأحد املداخالت بقوله: اإن م�صت�صفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون 
ن�صاأ كموؤ�ص�صة عامة م�صتقلة، ثم مت حتويله اإلى وزارة ال�صحة، وقد ثبت مع 
الوقت ف�صل هذا التحول؛ فنحن اأمام خيارين اإما اأن يرجع امل�صت�صفى ك�صابق 
عهده موؤ�ص�صة م�صتقلة، اأو اإيجاد اأ�صلوب عمل جديد كتخ�صي�ض اأو غري ذلك 

لكي نعود لنف�ض امل�صتوى الذي كان عليه امل�صت�صفى.

المقترح سيقلل األعباء التشغيلية على 
وزارة الصحة المثقلة بالشأن العام
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الشورى يدعو
هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

إلى التوسع النوعي
في اإلنتاج

دعا جملـ�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الرابعة والع�سرين، 

التي عقدهــا يـــــوم الأربعاء املوافـــــق 1437/5/22هـ، برئا�ســـــة 

معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، هيئة 

الإذاعة والتلفزيون اإلى العمـــــل على توفـــري العتمادات املالية 

املنا�سبة للتو�ســـــع النوعي يف الإنتاج الإذاعي والتلفـــــزيوين مبا 

ي�سهم يف تعزيز النتماء وتر�سيـــــخ القيم ومعاجلة امل�سكالت التي 

تواجه الأ�سرة ال�سعودية مبختلف اأفرادها.

كما دعـــــا املجلـــــ�س بعد ال�ستمـــــاع لوجهـــــة نظـــــر جلنـــــة 

الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار، ب�ساأن ملحـــــوظات الأع�ساء 

واآرائهم جتــــاه التقرير ال�سنـــــوي لهيئـــــة الإذاعـــــة والتلفزيون 

للعام املايل 1435/1434هـ، التي تـــــالها رئي�س اللجنة الدكتور 

اأحمد الزيلعي؛ دعـــــا الهيئـــــة اإلى اإعـــداد التقـــــارير الدوريـــــة 

مت�سمنة موؤ�ســـرات اأداء وقيا�س وفـــــق املعايري العامليـــــة املعتمدة 

يف �سناعة الإعالم.

للموظفني  �صنوية  اإحالل  خطة  بتقدمي  الهيئة  قراره  يف  املجل�ض  وطالب 
والفنيني يف جمالت الإعالم بحيث تعاد هيكلة القوى الب�صرية خالل ثالث 

�صنوات، والرتكيز على ا�صتقطابات الكفاءات ال�صعودية املاهرة.

كما طالب املجل�ض هيئة الإذاعة والتلفزيون باإعادة هيكلة القناة الثانية 
للمملكة  احل�صارية  ال�صورة  وتقدمي  لتطويرها  الإجنليزية  باللغة  الناطقة 

العربية ال�صعودية وثقافتها لت�صبح مراآة اإعالمية جاذبة للم�صاهدين.

د. أحمد الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار
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نظر  وجهة  لإي�صاح  اللجنة  لرئي�ض  املجال  اأتاح  قد  اجلل�صة  رئي�ض  وكان 
اللجنة جتاه ملحوظـــــــات الأع�صــــاء واآرائهم حول املو�صوع، حيث اأو�صحت 
اللجنة اأنها تدرك حداثة عهد الهيئة بالتقـــارير املنفردة، حيث كانت م�صمنة 
اأن الهيئة لديها  اإلى  لتقرير وزارة الثقافة والإعالم ب�صكل اإجمايل، م�صرية 
ا�صتملت  وقد  املن�صرم،  العام  اأوائل  مع  وبداأت  طموحة،  ا�صرتاتيجية  خطة 

على عنا�صر اخلطط ال�صرتاتيجية املتعارف عليها.

رئي�ض  قال  بالأخ�ض؛  الكرمي  القراآن  واإذاعة  الإذاعة  دور  يخ�ض  وفيما 
اللجنة الدكتور اأحمد الزيلعي: اإن اللجنة تتفق مع اأهمية جتويد العمل الذي 

�صيقدم ال�صورة احلقيقية للهيئة، واأن�صطتها، وو�صائلها.
اأفاد  وعن ت�صاوؤلت بع�ض الأع�صاء عن �صعف عوائد الإعالن التجاري، 
رئي�ض اللجنة اأن هذا املو�صوع ناق�صته اللجنة مع بع�ض املخت�صني يف الهيئة، 
مع  ال�صر�صة  املناف�صة  من  وا�صتكوا  الت�صويق،  قطاع  تطوير  باأهمية  واأفادوا 
اإعالم القطاع اخلا�ض الذي يحظى بالن�صيب الأوفر من مكا�صب الإعالن؛ 
ملرونته، وقدرته على تقدمي عرو�ض مو�صمية، وكذلك جاذبيته لدى قطاعات 

وا�صعة من اجلماهري.
كان  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  مليزانية  اللجنة  نقد  اأن  واأو�صح 
بالن�صيب  الأول  الباب  وا�صتحواذ  امليزانية،  اأبواب  توازن  عدم  على  ًزا  مركَّ

الأكرب على ح�صاب املهمة الرئي�صة للهيئة وقطاعاتها.

وعن كرثة املوظفني يف الهيئة و�صعف الكفاءات الإعالمية، قال الدكتور 
الزيلعي: اإن اللجنة قد ناق�صت ذلك مع مندوبي الهيئة، واأفاد باأن التطوير 

وال�صتقطاب هو �صمن الأهداف واخلطط احلالية وامل�صتقبلية.

واأ�صار اإلى اأن الدور الجتماعي لالإعالم هو امل�صاعدة يف التنمية ال�صاملة، 
الأولى �صمن  ولكن  للم�صاهد مبا يرغبه،  املحتوى  بتقدمي  يتحقق  لن   وهذا 

هذا الدور هو تقدمي ما يحتاجه. 

اأما بالن�صبة ل�صعف القناة القت�صادية، اأو�صح الدكتور الزيلعي اأن اللجنة 
ال�صبل  اللجنة  املندوبني، و�صوف تبحث  ناق�صت ذلك يف اجتماعاتها مع  قد 
تزدحم  اأن  دون  لغات  عدة  اإلى  النبوية  ة  ال�صنَّ قناة  ترجمة  لتحقيق  الفنية 
ال�صا�صة باللغات، وبطريقة ل ت�صيف اأعباًء قد ل تتوازى مع القيمة امل�صافة 

املتوقعة منها.
اأن التغطية التلفزيونية تغطي كل م�صاحات اململكة،  واأفاد رئي�ض اللجنة 
واأجزاء كبرية من دول العالـــم مع البــث الفـــ�صائي املعتمد، ويتوافق ذلك مع 
الإذاعات ال�صعودية عدا ما يبـــث على املوجة الق�صرية، م�صريًا اإلى اأن لدى 

الهيئة خطٌط لتعميم التغطية.

وبخ�صـــو�ض جمـــال النــقد والت�صــاوؤلت، اعتـــرب رئـــي�ض اللجنة اأن �صقف 
احلريات الإعالمية يتطور واللجنة تدعم املزيد من احلرية امل�صوؤولة.
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الشورى يدعو العتماد 
تكاليف عقود صيانة 

ونظافة المساجد

طالــب جملــ�س ال�ســورى باعتــماد التكــاليف الالزمة للم�ساجد 

التي مل ت�سمــلها عقــود ال�سيانــة والنظافــة ون�سبــتها )81%( من 

اإجمايل عدد امل�ساجد القائمة.

كمــا طــالب املجلــ�س باعتــماد تكاليــف املرحــلة الثانيــة مــن 

نظام املعلومات اجلغرافــية )GIS( لإح�ســاء امل�ساجــد وترقيمها 

يتعــلق  ومــا  من�ســوبيها،  معلومــات  وكذلك  معلوماتــهــا،  وتوثــيق 

مبعلومات ال�سيانة.

جــاء ذلك يف القــرار الــذي اأ�ســدره مــجــل�س ال�ســورى خــالل 

جل�سته العادية ال�ساد�سة ع�سرة التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 

1437/4/23هـ، برئا�ســة معايل نائــب رئيــ�س املجــل�س الــدكتور 

حممد بن اأمني اجلفري، بعــد اأن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة 

ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم 

والأوقاف  الإ�ســالمية  ال�ســوؤون  لوزارة  ال�سنــوي  التقرير  جتاه 

والدعوة والإر�ساد للعام املايل 1436/1435هـ، التي تالها نائب 

رئي�س اللجنة الدكتور ثامر بن غ�سيان.

ودعا املجل�ض يف قراره وزارة ال�صـــوؤون الإ�صالمــــية والأوقــــاف والدعــــوة 
والإر�صاد لزيادة التن�صــــيق مع اجلامعــــات يف اململكــــة لإيجاد برامج تدريبية 
كافية لالأئمة وخطباء اجلوامع، كما طالب الوزارة بتح�صني وتطوير املواقيت؛ 

بحيث يكون هناك منوذٌج موحد جلميع املواقيت ال�صتة”.

ويف رد جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والق�صائيــــة على ما اأثري من ملحوظات 
ومقرتحات خــــالل مناقــــ�صة التقرير ال�صنــــوي لوزارة ال�صــــوؤون الإ�صــــالمية 
والأوقاف والدعوة والإر�صاد، اأ�صارت اللجنــــة اإلى اأن املبالغ املاليــــة التي ترى 

امل�صرية  مع  تتفق  التي  وت�صعــــها يف خططها  اإليــــها،  بحاجــــة  اأنها  الوزارة 
التنموية واخلطط اخلم�صية املعتــــمدة، ل يعتمد منها اإل النزر الي�صري، وقد 
املعاناة من عدم  ال�صنــــوية وب�صكل متكرر هذه  الوزارة يف تقاريرها  اأوردت 

اعتماد املبالغ املطلوبة.

ولفت  نائب رئي�ض اللجنة الدكتــــور ثامر الغ�صيان النظر اإلى ما �صدر عن 
جمل�ض ال�صورى من القرارات التي تطالب بدعم الوزارة، وذكر منها:

الرئي�ض وفروعها. يف عام 1422هـ، �صدر قرار من  الوزارة  مقر  اأوًل: 

املجل�ض برقم )4/4( وتــــاريخ 1422/2/25هـ، الفــــقرة اأوًل: “دعم وزارة 
لبناء مقار  الكافية  باملبالغ  والإر�صاد  والدعوة  والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون 
لها ولفروعها يف اأنحاء اململكة، وبالوظائــــف املنا�صبة لتغطية العجز لديها. 
واأِكد عليها بالقرار رقم )69/90( وتاريخ 1427/1/28هـ، ثــــم �صدر قرار 

املجل�ض رقم )66/124( وتاريخ 1432/1/14هـ.

د. ثامر الغشيان
نائب رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 
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رئي�ض  مقر  الوزارة لمتالك  ميزانية  الالزمة يف  املبالغ  اعتماد  ثانيًا: 

لها: اأفاد التقرير باأنه اعتـمد مبلغ مئتني وخم�صني مليون ريال للمبنى اخلا�ض 
املبنى،  لإن�صاء  منا�صـــبة  اأر�ض  تخـــ�صي�ض  يتم  مل  اأنه  اإل  الوزارة،  بديوان 
باأنه مت تخ�صي�ض  بالوزارة  امل�صوؤولون  اأفاد  فالإ�صكالية ل زالت قائمة، كما 
اأر�ض لبناء املقر الرئي�ض للوزارة، والوزارة ب�صـــدد اتخاذ الإجراءات للبدء 

يف امل�صروع اإن �صاء اهلل.
اأما بالن�صبة ملباين فروع الوزارة الثالثة ع�صر، اأفاد الدكتور ثامر الغ�صيان 
اأنه قد مت النتهاء من بناء )11( مبنى، ويوجد مبنى حكومي لفرع الريا�ض، 
والعمل جاٍر  اأر�ض،  له  الذي خ�صـــ�ض  املكرمـــة  مكـــة  �صـــوى فرع  يتبق  ومل 

ل�صتكمال اإجراءات البناء.

اأن الوزارة  اإلى  اأما مباين فروع الوزارة املحافظـــات، فاأ�صـــار الغ�صـــيان 
تعمل على بناء مقرات لفروعها ح�صب املتوفر يف ميزانيتها ال�صنوية، مفيدًا 

بالنتهاء من بناء )3( مكاتب، وجاري بناء )7( �صبعة اأخرى.

�صـــدر عن  الـــذي  القـــرار  اإلى  الأذهـــان  الغ�صيـــان  ثامر  الدكتور  واأعاد 
رابعًا:  البنـــد  يف  1435/1/23هـ،  وتاريـــخ   )60/128( الرقم  ذي  املجل�ض 
زيادة العتمادات املالية املخ�ص�صة لبناء مقار لإدارات الأوقاف وامل�صاجد 
والدعوة والإر�صاد يف املحافظات واملراكز التابعة لها بالقدر الكايف لإجنازها 
تدريجيًا، مبينًا اأن التكاليف مل تعتمد يف ميزانية الوزارة ح�صب ما جاء يف 

التقرير ال�صنوي.

وفيما يتعلق ب�صيانـــة امل�صاجد، وما لحظـــه بع�ض اأعـــ�صاء املجل�ض باأن 
الوزارة مل تتمكن من �صيانة ما ن�صبـــته )81%( من م�صـــاجد وجوامع اململكة، 
القرارات  متابعة  املتبعـــة يف  الوزارة اخلطوات  مع  تتابع  اأنها  اللجنة  اأكدت 

ال�صادرة من املجل�ض، اإل اأنها تقف عند عدم اعتماد التكاليف الالزمة.
وزاد الدكتـــور الغ�صـــيان اأنه ل يـــوجد  لدى الـــوزارة معـــوق يف �صـــرف 
م�صتحقات �صركات �صيانة امل�صاجـــد، حيـــث اأنهـــا تقوم ب�صرفها من املعتمد 
يف ميزانيتها، لكن  قلة العتمادات يحول دون �صمول جمـــيع امل�صاجد التي 

ت�صرف عليها الوزارة.
وب�صاأن اأهداف الوزارة قال نائب رئي�ض اللجنة: اإن اأهداف الوزارة تندرج 
�صمن ر�صالتها املبنية على دعوة النا�ض اإلى اهلل باحلكمة واملوعظة احل�صنة، 

وتوعية امل�صلمني باأمور دينهم، ون�صر القيم الإ�صالمية وتر�صيخها، والعناية 
بكتاب اهلل �صبحانه وتعالى و�صنـــة ر�صولـــه عليه اأفـــ�صل ال�صـــالة وال�صـــالم 
طباعة، ون�صرًا، وحفظاً، واإن�صاء امل�صاجـــد، ورعايتـــها، والعنايـــة بر�صـــالتها، 
والإ�صهام يف حتقيق الت�صامن والتكامل الإ�صالمي، وكـــل ما من �صـــاأنه خدمة 
الإ�صالم وامل�صلمني، والت�صدي ملا يثار حول الإ�صالم من �صبهات، واملحافظة 

على اأمالك الأوقاف، وح�صن اإداراتها، وا�صتثمار غاللها.

وعن دور الوزارة يف ال�صوؤون الإ�صالمية باخلارج، قال الدكتور الغ�صيان: 
اإن م�صوؤويل الوزارة اأفادوا باأن الوزارة امتداد جلميع جوانب العمل الإ�صالمي 
مبوؤ�ص�صاته املختلفة يف اململكة، ول زالت ت�صعى لدعم العمل الإ�صالمي بكافة 
ماديًا  الإ�صالمية  واجلاليات  الأقليات  ورعاية  العامل،  م�صتوى  على  �صورة 
والتي  اخلارج،  يف  الدعوة  مكاتب  على  ت�صرف  الوزارة  اإن  م�صيفًا  وثقافيًا، 
مراكز  خم�صة  على  ت�صرف  وهي  العامل،  اأنحاء  يف  مكتبًا   )26( عددها  بلغ 
اإ�صالميا، ويتبعها اأكرث من )1600( داعية موزعني على  اإ�صالمية، ومعهدًا 

قارات العامل.

واأفاد نائب رئي�ض اللجنة اأن لوزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة 
والإر�صاد منا�صط وبرامج تقوم بتنفيذهـــا يف اخلارج، مثل برنامج �صيوف 
اأئمة احلرمني  زيارات  وبرنامج  والعمرة،  للحج  ال�صريفـــني  خادم احلرمني 
ال�صريفني للـــدول اخلارجيـــة، وبرنامـــج الإمامـــة يف رم�صـــان، واحلـــ�صور 
وامل�صاركة يف املوؤمترات والندوات اخلارجية التي ُتدعى لها الوزارة، وتبادل 
الزيارات بني م�صوؤويل الوزارة ونظرائهم يف الدول الإ�صـــالميـــة، وال�صتفادة 
خمتلف  يف  امل�صلمني  مع  التوا�صل  يف  احلديثة  والتقنية  الإعالم  و�صائل  من 
الدول، وبحث احتياجاتهم، وكذلك تو�صيح حقيقة الإ�صالم لأتباع الديانات 

الغشيان: ضعف االعتمادات المالية 
سبب في  تدني صيانة المساجد
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مقترح مقدم من الحرقان والشراري

الشورى يوافق على
مشروع نظام تنمية 

االبتكارات

وافق جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية احلادية والع�سرين 

التي عقدها يوم الأربعاء املوافق 1437/5/8هـ، برئا�سة معايل 

رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ، على م�سروع نظام تنمية البتكارات.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستــــمع املجلــــ�س لوجـــهة نظر جلنة التعليم 

والبحث العلمي، ب�ساأن ملحوظـات الأعــــ�ساء واآرائهم جتاه مقرتح 

م�سروع »نظام تنمية البتكــــارات« املقــــدم من ع�ســــوي املجــــل�س 

الدكتــــور حامـد ال�ســــراري، والدكتــــور عبدالعــــزيز احلرقــــان، 

ا�ستناًدا للمادة »الثالثة والع�سرين« من نظام املجل�س، تالها رئي�س 

اللجنة الدكتور م�سعل ال�سلمي.

اأو�صحت يف وجهة نظرها جتاه  وكانت جلنة التعليم والبحث العلمي قد 
امللحوظات والآراء التي طرحها عدد من الأع�صاء حول املو�صوع؛ اأن م�صروع 
نظام البحث العلمي قد �صبق للمجل�ض اأن اقرتحـــه وُرفع للمـــقام ال�صـــامي، 
واأُعيد للمجل�ض مبوجب املادة »ال�صابعة ع�صرة« من نظـــام املجلـــ�ض، ودر�ض 
املجل�ض التباين، واأُعيد رفعه للمقام ال�صامي مرة اأخـــرى مبرئيـــات املجل�ض 

حول جممل التباين.

وراأت اللجنة اأن من املتجذر تنظيمًيا اأن يكـــون هنـــاك ات�صاق وان�صجام 
بني كل م�صاريع الأنظمة التي يقرتحـــها، اأو يدر�صـــها املجل�ض، لكي تخرج يف 
النهاية بهيئة موحدة ومرتابطة، وبكيانات متكاملة توؤدي وظائفها بان�صجام 
تام بعيًدا عن الزدواجيـــة، اأو التعـــار�ض، موؤكـــدًة حر�صـــها على اأن تـــكون 
درا�صتها مل�صروع النظـــام املقرتح درا�صة مو�صوعـــية ومعمقة ت�صمن حتقيق 

الأنظمة  بقية  مع  ومرتابط  متكـــامل  تنظـــيمي  ن�صـــق  وفق  النظـــام  اأهداف 
والأجهزة احلكومية ذات ال�صلة الوثيقة.

واأ�صاف رئي�ض اللجنة اأن ما توجهت اإليه اللجنة من ربط للنظام بنظام 
مالزم  البتكار  اأن  مو�صحًا  واملتالزم،  الوثيق  لرتباطهما  العلمي،  البحث 
للبحث العلمي يف املقالت، وم�صميات املوؤ�ص�صات البحثية، وحتى يف حمركات 

البحث الإلكرتوين.

 واأ�صار الدكتور ال�صلمي اإلى اأن البتكارات لي�صت بال�صرورة نتيجة للبحث 
العلمي، وم�صروع النظام ل يقرر ذلك، كما اأن ال�صتفادة من خدمات مركز 
تنمية البتكارات ل يتطلب لدعم املبتكر اأن يكون ابتكاره نتيجة بحث علمي، 
والخرتاع  البتكار  بعد  البتكارات حتتاج  معظم  اأن  من  الرغم  على  وذلك 
بت�صنيعها  منها  ال�صتفادة  معها  ميكن  مرحلة  اإلى  ت�صل  لكي  تطوير  اإلى 
فمن  الأفكار؛  تدعم  حكومية  جهة  اأي  حالًيا  يوجد  ل  اأنه  ومبا  وت�صويقها، 

ال�صروري وجود النظام املنا�صب لكي يحقق لها الدعم ال�صروري. 

البتكار ول يق�صره على  النظام ل يحجب  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�ض  ولفت   
املركز وغريه، واأن البتكار ميكن اأن يوجد يف خمتلف البيئات، ومن خمتلف 
الدعم  بو�صائل  مزود  مركز  وجود  يتيح  النظام  اأن  اإّل  والأعمار،  الفئات 
اأو  الفني،  اأو  العلمي،  البحث  �صندوق  خالل  من  املادي  كالدعم  املختلفة، 
ذلك،  رغبوا  متى  وم�صاعدتهم  جهة،  اأي  من  املبتكرين  لتمكني  القانوين 
عملية  �صورة  يف  وبلورتها  ابتكاراتهم  تنمية  فر�ض  من  تزيد  التي  وبالطرق 

تخدم املبتكر وابتكاره.

د. مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي
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واعترب ال�صلمي اأن م�صروع النظام، وما ين�صاأ عنه �صيوفر امل�صاندة والدعم 
لطالب اجلامعات لتنمية ابتكاراتهم املبنية على العلوم والتقنية.

وبني رئي�ض اللجنة اأن ما ورد يف النظام يتعلق بدعم وم�صاعدة املبتكرين 
واملخرتعني يف مراحل مبكرة من ابتكاراتهم وخمرتعاتهم، وذلك للو�صول 
بها لتكون يف �صـــورة ميـــكن بلورتـــها، واحتـــ�صانها، وا�صتثمارها من خالل 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات الربحية.

واأفاد رئي�ض اللجنة اأن نظام البحث العلمي، وما يت�صمنه من مواد تتعلق 
بال�صندوق �صبق عر�صه بتفا�صيله على املجلـــ�ض عند درا�صتـــه وفـــًقا للمادة 
ال�صابعة ع�صرة من نظام املجل�ض وميـــكن الرجوع اإليه، وراأت اللجنة الكتفاء 
بالإ�صارة اإليه فقط يف م�صروع النظام، كـــما اأن اللجـــنة عدلت على مـــ�صروع 

النظام املقرتح مبا ي�صمن عدم تكرار ما هو متحقق فعلًيا.

واأفاد رئي�ض اللجنة اأن نظام البحث العلمي، وم�صروع النظام املقرتح هما 
التعامل معهما بطريقـــة تفرت�ض �صدور  من مقرتحات املجل�ض، ول يح�صن 
اأحدهما، م�صيفًا اأنه من ال�صرورة اأن ين�صـــجم ما يـــ�صدر عن املـــجل�ض من 

مقرتحات واأنظمة مع بع�صها البع�ض، وتتكامل مع الأنظمة القائمة.

وبخ�صو�ض اجلوانب املالية والإدارية قال رئي�ض اللجنة اأنه مت ربط اإقرار 
الهيكلة وتنظيم املكافـــاآت باملجـــل�ض الوطـــني، اأما ما يتعلق باجلوانب الفنية، 
والتخ�ص�صية التنفيذيـــة؛ راأت اللجنـــة اأن تكـــون ملجل�ض الإدارة �صالحيات 

اأو�صع لتحقيق املرونة وال�صرعة يف كل ما يتعلق بت�صهيل اأمور املبتكرين.
 

ولفت رئي�ض اللجنة النظر اإلى اأن ال�صندوق �صيكون املمول الرئي�ض، ولي�ض 
الوحيد مل�صاريع البتكار املمولة من املركـــز، واأن ن�صبة متويله مل�صاريع البتكار 
قد تتفاوت من م�صروع لآخر، كما اأن م�صروع اللجنة هو نظام، ويت�صمن اإن�صاء 
مركز تتحقق من خالله اأهداف النظـــام، وهذا اأمر لي�ض بجديد، ويظهر يف 

كثري من الأنظمة.
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الشورى يطالب
باإلفصاح عن أكبر

عشرين مالكًا للشركات 
المدرجة بالسوق

طالب جمل�س ال�ســـورى هيئة ال�سوق املالية بالإف�ساح عن اأكرب 

ع�سرين مالكًا لكل �سركة من ال�سركات املدرجة بال�سوق.

ودعا الهيئـة اإلى الإ�ســـراع يف ا�ستكمال الإجـــراءات الالزمـــة 

لإدراج �ســـوق الأ�ســـهـــم ال�ســـعـــودي يف مـــوؤ�سر )اإم اإ�س �سي اآي( 

لالأ�سواق النا�سئة.

جاء ذلك يف القـــرار الـــذي اأ�ســـدره املجـــل�س خـــالل جل�ستـــه 

العادية الرابعـــة والع�ســـرين، التي عـــقدها يوم الأربعاء املوافق 

1437/5/22هـ، برئا�سة معايل نائـــب رئيـــ�س املجـــل�س الدكتور 

نظر  لوجهـــة  املجلـــ�س  ا�ستمع  اأن  بعد  اجلفري،  اأمني  بن  حممد 

اللجنة املالية ب�ساأن ملحوظات الأعـــ�ساء واآرائهم جتاه التقـرير 

ال�سنـوي لهيئة ال�سوق املاليـــة للعـــام املايل 1436/1435هـ، التي 

تالها رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.

وطالب املجلـــ�ض يف قـــراره هيئـــة ال�صـــوق املاليـــة بتن�صيط اأدوات الدين 
)كال�صكوك( وتنويعها عند قيم تكون مبتناول الأفراد واملوؤ�ص�صات.

كما طـــالب املجلـــ�ض الهيئـــة ال�صـــوق بالعمـــل على تر�صيخ ثقافة احلوكمة 
واأهمية اللتزام مببادئها، وقواعدها لدى كبار التنفيذين، واأع�صاء جمال�ض 

اإدارات ال�صركات.

وكان رئي�ض اللجنة املاليـــة الدكتـــور ح�صـــام العنقري قد اأو�صح يف وجهة 
نظر اللجنة ب�صاأن ملحوظـــات الأعـــ�صاء واآرائهم حـــول املو�صوع؛ اأن املجال 
متاح لالأجانب املقيمني يف اململـــكة ل�صتثـــمار اأموالهم يف �صوق املال، وذلك 
عن طريق ال�صناديق ال�صتثمارية، وكذلك التداول املبا�صر يف �صوق الأ�صهم.

وب�صاأن مطالبة هيئة ال�صوق املالية بالإف�صاح عن اأكرب )20( مالًكا لكل 
�صركة من ال�صركات املدرجة يف �صوق الأ�صهم؛ اأكد رئي�ض اللجنة اأن ذلك من 

�صاأنه تعزيز مبادئ احلوكمة الفاعلة.

تـــاأهيل  �صعـــف  مـــن  الأعـــ�صاء  مـــن  عـــدد  لحـــظه  مبا  يتعلـــق  وفيـــما 
املحا�صبـــني القانونيـــني ال�صعـــوديني، واقـرتاحهم دخول ال�صركات املحا�صبية 

العاملية الكربى.

قال الدكتور ح�صام العنقري: اإن اللجنة مع اإدراكها التام لوجاهة املق�صد 
ا يف ظل ما اأثري حول تورط عدد من املحا�سبني  من هذه امللحوظة، خـــ�سو�سً
القانونيني يف التالعب يف القـــوائم املاليـــة لعـــدد من ال�صـــركات املدرجة يف 
ال�صوق؛ اإّل اأنها تو�صح باأن احل�صول على تـــرخي�ض مزاولـــة مهـــنة املحا�صبة 
القانونية باململكة مق�صـــور على املواطـــنني مبوجب املادة الثانية من نظام 

املحا�صبني القانونيني.

كما اأن ال�صركات املحا�صبيـــة العاملـــية ومـــن بينـــها ال�صركـــات املحا�صـــبية 
الأربع الكبار لها فروع يف اململكـــة، وهذه الفروع مملوكة ملحا�صبني قانونيني 

�صعوديني، وهي بالفعل تراجع غالبية ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية.

د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة
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اأن اللجـــنة �صتنـــاق�ض عـــددًا مـــن املو�صـــوعات التي  واأ�صاف العنقـــري 
اأثريت على التقرير ال�صنوي لهيئـــة ال�صوق املالية مع م�صوؤويل الهيئة خالل 
درا�صتها لتقرير الهيئة القادم، مبينًا اأن من بني املو�صوعات التي �صتناق�صها 
اللجنة مع م�صوؤويل الهيئـــة: تقيـــيم دور الهيئة يف احلد من ت�صييل حمافظ 
الأ�صهم، و�صمان توفر الكفـــاءة الإدارية واملالية لل�صركات املدرجة، وتنظيم 
عمل املتحدث الر�صمي لل�صـــوق، ورفع م�صـــتوى الر�صالة الإعالمية والتوعوية 
للهيئة، واحلد من وجود التداولت غري امل�صروعة، وتقييم جتربة ال�صناديق 

وامل�صاهمات العقارية.

وقدم ع�صو املجـــل�ض الدكـــتور فـــهد العنـــزي، نقطة نظام على التو�صية 
الثانية؛ حيث اأ�صار اإلى اأنها ب�صيغتها احلالية غري قانونية؛ لأن فيها اإلزاًما 
للهيئة بالإف�صـــاح، يف حـــني اأن مهـــمة الهيئـــة ح�صـــب ن�ض املادة اخلام�صة 
من نظام الهيئـــة، تكمن يف تنظيم ومراقبة الإف�صاح الكامل عن املعلومات 
املتعلقة بالأوراق املالية واجلهات امل�صدرة لها، وتعامل الأ�صخا�ض املطلعني، 
وكبار امل�صاهمني وامل�صتثمرين فيها، وحتديد وتوفري املعلومات التي يجب على 

امل�صاركني يف ال�صوق الإف�صاح عنها حلاملي الأ�صهم واجلمهور.

م�صيفًا: اأن املادة ال�صابعـــة ع�صـــرة من نظـــام الهيـــئة تن�ض على اأن اأية 
معلومات غري معلنة حت�صـــل عليها الهيئـــة تعد �صرية، وللهيئة الإف�صاح عن 

اأي جـــزء مـــن هـــذه املعلومـــات ح�صـــب ما يـــراه جمـــل�ض الهيئـــة �صـــرورًيا 
حلماية امل�صتثمرين.

مبعنى اأن الإف�صاح هو �صلطـــة تقديـــرية مطلقة للهيئة، كما ن�صت املادة 
الثامنة والأربعون من نظام الهيـــئة على اأن حتـــدد الهيئة مناذج وتعليمات 
الإف�صاح مبا يف ذلك املعلـــومات التي يجـــب اأن تت�صمـــنها ن�صرات الإ�صدار 

والتقارير الدورية.

واأو�صح رئي�ض اللجنـــة اأن الهيئـــة تف�صح حالًيا عمن ميتلك )5%( واأكرث 
يف ال�صركات املدرجة يف ال�صوق، م�صريًا اإلى اأن اللجنة قامت بزيارة للهيئة، 
واطلعت على كل ما هو حديث لديها، والهيئة دائًما تتطلع ملثل هذه التو�صيات.
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وزارة التجارة والصناعة..
في مواجهة

تحدي االستراتيجية 
الوطنية للصناعة

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�سرين 

التي عقدها يوم الثنني املوافق1437/5/20هـ، برئا�سة معايل 

رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ، تقرير جلنة القت�ساد والطاقة، ب�ساأن التقرير ال�سنوي 

لوزارة التجارة وال�سناعة للعام املايل 1436/1435هـ الذي تاله 

رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�سد.

وبعد طـــرح تقـرير اللجنة وتو�سيـــاتها للمناقــ�سة اأ�ساد اأحد 

الأع�ساء باجلهود الكبرية التي تقوم بها وزارة التجارة وال�سناعة 

يف حماربة كافة اأ�سناف الغ�س التجاري، وخا�سة تلك التي تتعلق 

ب�سحة وغذاء الإن�سان يف حـــال وجـــود منتجـــات ملوثــة يثبت 

�سررها الكبري على �سحة امل�ستهلك، مدعومة يف ذلك بنظام الغ�س 

التجاري، الذي يلزمها بتحذير امل�ستهلك من وجـــود �سلعـة اأو منتج 

عليه تغيري، اأو تعديل، اأو عبث بطبيعته، اأو عنا�سره، اأو بياناته.

العامة  الهيئة  وعمل  الوزارة،  عمل  بني  الكبري  التداخل  الع�صو  ولحظ 

للغذاء والدواء يف هذا اجلانب، وخا�صة ما يتعلق يف �صاأن الإبالغ والإعالن 

ال�صحة.  على  وخطرية  ملوثة  غذائية  اأو  كانت  دوائية  منتجات  وجود  عن 

اجلهتني،  هاتني  اإعالنات  يف  وا�صحة  ازدواجية  اأحياًنا  جند  اأننا  م�صيفًا 

فمرة جند اأن الوزارة تعلن عن وجود منتج غذائي اأو حتى دوائي ملوث و�صار 

والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  عن  �صادر  الإعالن  اأن  جند  ومرة  بال�صحة، 

�صواًء للمنتج نف�صه اأو ملنتجات اأخرى.

وتابع الع�صو اأن هذا التداخل يف العمل بني اجلهتني نتج عنه يف كثري من 

التبليغ  اأو  لالإعالن  بها  والإملام  ال�صالحيات  بع�ض  متابعة  يف  خلل  الأحيان 

ترفق  اأن  دون  ومقت�صبة  مبهمة  تكون  الإعالنات  وبع�ض  املنتج،  �صرر  عن 

يو�صح منها م�صدر  اأو  يذكر  ا ل  واأي�صً للم�صتهلك،  و�صافية  وافية  مبعلومات 

هذه املعلومات عند الإعالن، مما يت�صبب يف اإ�صعاف الر�صالة املراد اإي�صالها 

للم�صتهلك.

�صار؛  اأو  ملوث  منتج  عن  التبليغ  عند  اجلهتني  بني  جلًيا  يت�صح  واخللل 

وذلك يف اتخاذ الإجراء املنا�صب لذلك، ويتمثل يف التاأخر الذي قد يح�صل 

تداخل بين عمل وزارة التجارة والهيئة 
العامة للغذاء والدواء

أ. عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة
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وقوع  عليه  يرتتب  مما  طويلة،  لفرتة  املحلي  ال�صوق  من  املنتج  هذا  ل�صحب 

�صرر -ل �صمح اهلل-. 

وراأى الع�صو اأنه من ال�صروري توحيد اجلهود والتن�صيق بني اجلهتني فيما 

يتعلق بالتبليغ وال�صبط للمنتجات الغذائية والدوائية، وحتديد �صالحيات كل 

امل�صتهلك  يخدم  ل  الذي  للتداخل  منًعا  وا�صح  ب�صكل  اجلانب  هذا  يف  جهة 

ويوؤخر الإجراء املنا�صب. 

وعن الطلب من وزارة التجارة وال�صناعة حتديث روؤيتها ال�صرتاتيجية 

التوجه، م�صرًيا  اآخر على هذا  وال�صناعة، اعرت�ض ع�صو  التجارة  لقطاعي 

عام  يف  ونحن  1441هـ،  عام  حتى  لل�صناعة  وطنية  ا�صرتاتيجية  وجود  اإلى 

1437هـ ومل يتبق على حتقيق اأهداف هذه ال�صرتاتيجية �صوى اأربع �صنوات 

فقط، وعندما ن�صتعر�ض هذه ال�صرتاتيجية واأهدافها جند اأن الهدف الأول 

الثاين  اأكد الهدف  اأمثال، فيما  القيمة امل�صافة ال�صناعية بثالثة  م�صاعفة 

م�صاعفة ن�صبة امل�صنعات ذات القاعدة التقنية من )30- 60%( من اإجمايل 

الإنتاج ال�صناعي.

وهنا ت�صاءل الع�صو عما اإذا مت حتقيق ذلك، كما ن�صت ال�صرتاجية يف 

من   )%35-18( من  ال�صناعية  ال�صادرات  ن�صبة  م�صاعفة  على  اأهدافها 

تتجاوز  ن�صبة ل  �صوى  يتحقق �صيء من هذا  اأنه مل  اإل  ال�صادرات،  اإجمايل 

-15( من  ال�صناعة  يف  الوطنية  العمالة  ن�صبة  م�صاعفة  ا  واأي�صً  ،)%15(

30%( وزيادة تعدادها خم�صة اأ�صعاف.

م�صيفًا اأن واقع احلال يقول: اإن م�صاهمة توظيف ال�صعوديني يف القطاع 

ال�صناعي مل تتجاوز )15%(، وكذلك من اأهداف هذه ال�صرتاتيجية م�صاهمة 

ال�صناعة يف اإجمايل الناجت املحلي اإلى )20%( بحلول عام 1441هـ، والوزارة 

اأن  يوؤكد  اأن هذه امل�صاهمة مل تتعد )12%(، ما  يف تقريرها ذكرت بالن�ض 

الوزارة لديها م�صكلة كبرية جًدا يف تطبيق ال�صرتاتيجية، و�صدد على �صرورة 

اأن تقدم الوزارة املعوقات التي تواجه تطبيق هذه ال�صرتاتيجية.

واأ�صار اأحد الأع�صاء اإلى اأن تقرير الوزارة مل يذكر ما مت يف ال�صرتاتيجية 

م�صتهدف،  هو  مبا  ومقارنتها  املحققة  املعدلت  حتليل  ويح�صن  ال�صناعية، 

التي  ال�صناعية  الوطنية  لال�صرتاتيجية  حدث  عما  ت�صاوؤلت  عدة  وطرح 

املهم  فمن  لذلك؛  التجارة؟  بقطاع  ربطها  مت  وملاذا  1434هـ،  عام  اأُقرت 

من  لذا،  ب�صوؤونهم.  تهتم  م�صتقلة  جهة  وال�صناعة  لل�صناعيني  يكون  اأن 

ال�صروري ف�صل ال�صناعة بوزارة م�صتقلة تكون مرجًعا لكل ما يتعلق بالتنمية 

ال�صناعية، ل�صيما واأن جمل�ض ال�صورى اأ�صدر �صابًقا قرارات تطالب بف�صل 

ال�صناعة بوزارة م�صتقلة.

وا�صتح�صن اأحد الأع�صاء اأن تخ�ص�ض وزارة التجارة وال�صناعة مقاعد 

لفئة ال�صباب من اجلن�صني، وكذلك اأ�صحاب املن�صاآت ال�صغرية لالن�صمام يف 

ع�صوية جمال�ض الغرف التجارية ال�صناعية.

ولحظ اآخر اأن كل خدمات وزارة التجارة وال�صناعة موجهة اإلى التجار 

ولي�ض  التجار  خلدمة  كلها  اإجراءات  من  عليه  ي�صتمل  وما  فالتقرير  فقط، 

حلماية امل�صتهلك، ولفت النظر اإلى اأن العامل باأ�صره يتحدثون عن انخفا�ض 

وطالب  م�صطرد،  ازدياد  يف  اإنها  بل  انخفا�صها  عدم  يلحظ  ولكن  الأ�صعار 

الع�صو الوزارة بو�صع جدول حمدد للوظائف الن�صائية.

اإلى  ال�صناعية حتتاج  التنمية  م�صرية  اإن  الأع�صاء:  اأحد  قال  من جهته 

املزيد من اجلهود، ل�صيما واأن لدينا املوارد الطبيعية والعقول املميزة والدعم 

خدمات وزارة التجارة والصناعة 
موجهة إلى التجار فقط!

تخصيص مقاعد خاصة بالشباب في 
مجالس الغرف التجارية
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املنتجات من اخلارج، مع  العديد من  ن�صتورد  نزال  الدولة، فال  الكبري من 

اإمكانية ت�صنيعها حملًيا.

قطع  �صناعة  توطني  لدعم  امل�صلحة  القوات  معر�ض  يف  روؤيته  مت  فما 

الغيار الع�صكري، هو فخر للجميع، ونحن نحتاج اإلى معار�ض اأخرى م�صابهة 

اإعداد درا�صات  لهذا املعر�ض لطرح الحتياجات واملتطلبات، وراأى منا�صبة 

اجلدوى املقرتحة يف �صناعة البرتول والغاز وغريها.

وانتقد ع�صو اآخر �صعف القدرات الإدارية حلماية حقوق امللكية الفكرية، 

وقال: اإن التقرير ذكر اأن النق�ض الكبري يف القوى الب�صرية املوؤهلة يف جمال 

هو  الإجنليزية  اللغة  يجيدون  ممن  الفكرية  امللكية  وحقوق  الدويل  القانون 

العائق الرئي�ض الذي يواجه الإدارة املخت�صة لتتمكن من امل�صاركة الفعالة يف 

الجتماعات الدورية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

الفاعلة يف الجتماعات  امل�صاركة  التمكن من  املهم هو  اإن كان  مت�صائاًل 

تويل  هو  الأهم  اأن  اأم  الفكرية،  للملكية  العاملية  املنظمة  يف  تنعقد  التي 

وزارة التجارة م�صوؤولية احلماية الفكرية بالفعل، بالتن�صيق مع مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الثقافة والإعالم.

وقالت اإحدى الع�صوات: اإن معظم التو�صيات التي ت�صدر يكون فيها ما 

يتعلق بتوظيف املراأة، وكاأن املراأة حديثة عهد بالتعليم والتوظيف، ولي�ض لها 

جمال وظيفة يف اأي قطاع يف احلكومة، وهذا غري �صحيح، فيح�صن اأن تقوم 

اللجنة بالرتكيز على الوظائف النوعية للمراأة واإعطاء املراأة منا�صب قيادية 

يف جمال العمل.

ولفت ع�صو اآخر النظر اإلى كرثة الرتاخي�ض التي متنحها وزارة التجارة 

معايري  وجود  ي�صتدعي  ذلك  اأن  موؤكدًا  بع�صها،  �صطب  وكذلك  وال�صناعة 

لإعطاء الرتاخي�ض، اأهمها اجلدية والقدرة.

اللجنة  تقرير  يف  ال�صرتاتيجية  عن  املرفق  التقرير  اأن  اآخر  واعترب 

يو�صح اأن الوزارة تواجه بع�ض املعوقات، مما يتطلب حتديثها لتتما�صى مع 
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توّجه الدولة الداعم للمبادرات الوطنية وال�صاعية لتحقيق التوطني ملختلف 

ال�صناعات الرئي�صية والتكميلية.

التنموي،  القت�صاد  اإلى  الريعي  القت�صاد  من  التحول  يحقق  ومبا 

مقرتحًا اإن�صاء قاعدة بيانات موحدة تت�صمن معلومات عن امل�صانع الوطنية 

ال�صناعي  القطاع  يف  ال�صتثمارية  الفر�ض  ملعرفة  بالإ�صافة  ومنتجاتها، 

الوطني.

كما طالب الع�صو باإعادة النظر يف بع�ض القيود املفرو�صة حالًيا حلماية 

امل�صتهلك على ال�صركات ال�صناعية الوطنية اأو امل�صتثمر يف ال�صناعة، التي 

قد يكون لها تاأثري �صلبي على ال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي الوطني.

كذلك تعريف اأ�صحاب امل�صانع وامل�صتثمر يف القطاع ال�صناعي الوطني 

جمانية  خدمات  من  لهم  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  تقدمه  مبا 

كالدرا�صات وال�صت�صارات يف املجالت ال�صناعية املتنوعة.

وا�صرتاتيجية  ال�صناعة،  وتوطني  لنقل  وطني  لربنامج  احلاجة  اأي�صًا 

للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطني التقنية، واأن تقوم ال�صركات الوطنية 

مبتعثي  بتبني  اأجنبية  بجامعات  تطويرية  اأبحاث  تدعم  الكربى والتي 

بتلك  العليا  درا�صتهم  لإكمال  لهم  الفر�صة  واإتاحة  ال�صعودية  اجلامعات 

اجلامعات ليكون الربط بني اجلامعات وال�صركات من مراحل مبكرة، ي�صهل 

بعدُه الدعم الداخلي املوجه للتطوير.

الغ�ض  م�صكالت  من  تعاين  املحلية  ال�صوق  اإن  الأع�صاء:  اأحد  قال  بدوره 

ال�صوق  الختاللت يف  وهذه  للتجارة،  الأجانب  والت�صرت وممار�صة  التجاري 

املحلية باململكة مرتبطة ببع�ض، وكل منها له عالقة وثيقة بالآخر، وكل هذا 

على ح�صاب الوطن واملواطن.

بع�ض  لتبيي�ض  و�صيلة  يتخذونها  التجارة  مزاويل  من  العديد  اأن  كما 

وزارة  اأن  م�صيفًا  م�صروعة؛  غري  بطرق  عليها  احل�صول  مت  التي  الأموال 

التجارة م�صوؤولة عن ق�صر كل الرتاخي�ض للمحالت التجارية على الوزارة، 

واأن تطالب جميع املحالت ببناء نظام حما�صبي قائم على معايري تعتمدها 

الوزارة وترتبط بنظام اإلكرتوين بالوزارة، واأن يكون هناك ح�صابات بنكية، 

واأن تتم الرقابة ب�صورة اآلية، وذلك لر�صد جميع الختاللت التي متار�ض يف 

ال�صوق، وت�صخ�ض الوزارة اخللل، كذلك اجلهات الأمنية ت�صتطيع اأن تر�صد 

املمار�صات غري امل�صروعة.

رئي�ض  ملعايل  مكتوبة  مداخلة  يف  كردي  خليل  الدكتور  قال  جهته  من 

اجلل�صة: اإن ح�صر عمل الوزارة يف حماية امل�صتهلك هو تقلي�ض من الأدوار 

واخلدمات  الب�صائع  يف  التجارة  ان�صياب  ومنها  الوزارة  بها  ت�صطلع  التي 

ومكافحة  والتجاري،  واخلدمي  ال�صناعي  ال�صتثمار  وت�صجيع  لالأ�صواق، 

الغ�ض، و�صبل املناف�صة غري احلرة؛ بحيث يكون هناك مناف�صة حرة للجميع، 

فالوزارة لها اأدوار كثرية جًدا.

و�صتقوم جلنة القت�صاد والطاقة بدرا�صة ما مت طرحه اأثناء النقا�ض من 

ملحوظات واآرا، ومقرتحات درا�صة معمقة، ومن ثم تعود بوجهة نظرها اإلى 

املجل�ض يف جل�صة قادمة باإذن اهلل تعالى.
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الشورى يوافق
على االستراتيجية
الوطنية لإلسكان

وافق جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�سرين 

التي عقدها يوم الثنني املوافق1437/5/20هـ، برئا�سة معايل 

رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ على ال�سرتاتيجية الوطنية لالإ�سكان.

و�سدد املجل�س يف قراره على اأن ت�ستوفى ال�سرتاتيجية �سرورة 

التن�سيق مع اجلهات املعنية، ويف مقدمتها وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية والقطاع اخلا�س.

املالية  التحليالت  اإعادة تقومي  املجل�س على �سرورة  اأكد  كما 

التي وردت يف ال�سرتاتيجية مبا يف ذلك ما يتعلق بالأعباء املالية 

ودور  ال�سيولة،  الثانوية يف توفري  الأ�سواق  ودور  املواطنني،  على 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف توفري امل�ساكن، واإدارة املخاطر.

ودعــــا املجلـ�س اإلى اإي�ســــاح اآليــــات توفيــــر امل�ســــاكن لــــذوي 

الحتياجات اخلا�سة، والأرامل، والأيتام، واملطلقات بدون عائل 

�سمن منت ال�سرتاتيجية.

كما دعا اإلى اإعادة النظر يف فرتة النتقــــال لدور اأكرب للقطاع 

اخلا�س بحيث يتم تقلي�س هذه الفرتة اإلى اأقل من عــــ�سر �سنوات، 

واإعادة النظر يف تقديرات الطلب الكـــامن والفعلي على الإ�سكان، 

ودور الوحدات ال�ساغرة يف تلبية اإجمايل الطلب.

وطالب املجلــــ�س يف قراره بتحــــديث هــــذه ال�سرتاتيجــــية 

كل خم�س �سنوات يف �سوء خطــــة التنمية وما ي�ستجد على اأر�س 

الواقع من متغريات.

جاء قــــرار املجل�س بعــــد اأن ا�ستمــــع لوجهة نظر جلنة احلج 

والإ�سكان واخلدمات، ب�ساأن ملحوظــــات الأعــــ�ساء واآرائهم جتاه 

ال�سرتاتيجية الوطنية لالإ�سكان، تــــاله رئيــــ�س اللجنة املهند�س 

مفرح الزهراين، الذي اأو�سح وجهة نظر اللجنة ب�ساأن ملحوظات 

املداخالت  اإن  املو�ســــوع، حيــــث قال:  ب�ساأن  واآرائهــــم  الأع�ساء 

التي قدمهــــا عدد من اأعــــ�ساء املجل�س على تقرير اللجنة ب�ساأن 

الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإ�سكان تركــــزت يف اأحــــد ع�سر حموًرا 

اأ�سا�سًيا متثلت يف دور الوزارة كم�سرع ومنظم، ودور القطاع اخلا�س 

وبيئة اململكـــة، وفتــــرة اإعداد ال�سرتاتيجيــــة، واملوؤ�سر العقاري، 

دعا إلى إيضاح آليات توفير المساكن 
لذوي االحتياجات الخاصة واألرامل 

واأليتام والمطلقات

م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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والقــــدرة ال�سرائيــــة لدى الفــــئات ال�سبابيــــة، وتكاليف اإعداد 

ال�سرتاتيجية، و�سرورة حتليل الفجــــوة املعلوماتيــــة بناًء على 

قاعدة املعلومات لدى الوزارة، والفتــــرة النتقالية )10 �سنوات(، 

وعدم �سرورة اللتزام بفرتة زمنية معينة لال�سرتاتيجية، ودور 

املجتمع املدين والفئات اخلا�سة، وتعريف امل�سطلحات.

حللت  ال�صرتاتيجية  اأن  ترى  اللجنة  اأن  الزهراين  املهند�ض  واأ�صاف 
اأ�صا�صي  البيانات احلالية والتاريخية، واأعدت مناذج تنبوؤات معتمدة ب�صكل 
الواردة يف  والتنبوؤات  العامة واملعلومات،  بيانات م�صلحة الإح�صاءات  على 
املدى  بعيدة  والتخطيط  القت�صاد  وزارة  وتوقعات  التا�صعة،  التنمية  خطة 
متلك  على  الإنفاق  مقدرة  مناذج  ذلك  اأمثلة  ومن  التا�صعة،  التنمية  بخطة 
ب�صيناريوهاته  القريب  املدى  يف  الإ�صكان  على  الطلب  وتنبوؤات  م�صكن، 

املختلفة، وغري ذلك.
يف  اململكة  جتارب  اأخذت  لالإ�صكان  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  وتابع 
وزارة  وجتربة  العقارية،  التنمية  �صندوق  جتربة  ذلك  اأمثلة  ومن  العتبار، 
عرب  ال�صكن  توفري  يف  اخلا�ض  القطاع  وجتربة  والإ�صكان،  العامة  الأ�صغال 
تاريخ قطاع الإ�صكان باململكة وحتليلها وال�صتفادة منها، وو�صع ت�صور للدور 

امل�صتقبلي لل�صندوق وللقطاع اخلا�ض.

من  كل  على  كانت  بال�صرتاتيجية  الواردة  الروؤية  باأن  الزهراين  وزاد 
على  ال�صعودية  الأ�صرة  ح�صول  وعلى  وتنميتهما،  الإ�صكان  و�صوق  قطاع 
امل�صكن املنا�صب يف ذات الوقت، حيث ن�صت على متكني كافة فئات املجتمع 
وثيقة  من   )62( ال�صفحة  يف  ورد  كما  منا�صب  م�صكن  على  احل�صول  من 
القائم  الو�صع  تعك�ض  ب�صكل عام  ال�صرتاتيجيات  اأن  ال�صرتاتيجية. م�صيفًا 
وهي  واإ�صدارها،  اإعدادها  وقت  للمعطيات  وفقًا  امل�صتقبلية  والتنبوؤات 
درا�صة عمل  املعطيات، وميكن  تغري  مع  والإ�صافة  والتطوير  للتحديث  قابلة 
تعديالت خا�صة يف ظل التغريات التي وقعت خالل الفرتة الطويلة املن�صرمة 
منذ رفع الوثيقة لالإقرار، اأما اإعادة كتابتها فيعني �صياع فرتة زمنية جديدة 

يف الوقت.

واأفاد املهند�ض الزهراين اأن اللجنة راأت اأن الوثيقة ركزت بالفعل على دور 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين من موؤ�ص�صات خريية، وموؤ�ص�صات بحثية، وتعاونيات 
اإ�صكان، واعتربتها �صريكًا مهمًا للقطاعني العام واخلا�ض لالإ�صهام يف تطوير 

الإ�صكان.
واأو�صح رئي�ض اللجنة اأن ال�صرتاتيجية لبد اأن متر بكافة املراحل العلمية 
املتعارف عليها حتى ت�صدر الن�صخة النهائية، ومل يكن بالإمكان اخت�صار اأي 
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من هذه املراحل واإّل اأخل ذلك مبوثوقيتها، وامل�صكلة لي�صت يف فرتة الإعداد 
ولكن يف فرتة انتظار الإقرار.

اأما ما يتعلق بور�ض العمل؛ فاأو�صح رئي�ض اللجنة اأنه مت عقد )4( ور�ض 
عمل رئي�صة كانت اأ�صبه باملوؤمترات والندوات الكربى، ح�صرها ما يزيد على 
)600( خمت�ض ومهتم بال�صاأن الإ�صكاين، وكانت تلك الور�ض ُتعقد مع نهاية 
كل مرحلة من مراحل اإعداد ال�صرتاتيجية، كما مت عقد ع�صرات ور�ض العمل 
الفنية املتخ�ص�صة، ومت اأخذ املنا�صب من املرئيات يف العتبار، وزيادة ور�ض 

العمل عن ذلك كان �صيوؤدي اإلى طول فرتة الإعداد.

ال�صكنية”  “الوحدة  اإن  اللجنة:  رئي�ض  قال  امل�صطلحات،  يخ�ض  وفيما 
)HousingUnit( هو تعبري متعارف عليه حمليًا ودوليًا، وكذلك تعبري 
ودوليًا،  حمليًا  عليه  متعارف  تعبري   )Household( املعي�صية”  “الأ�صر 
اأ�صرة ويعي�صون يف نف�ض املنزل، ممثاًل لذلك  ويعني الأفراد الذين ي�صكلون 

بالدرا�صة املن�صورة بوا�صطة الأمم املتحدة يف نيويورك عام 2007م.

واأو�صح رئي�ض اللجنة اأن ال�صرتاتيجية الوطنية لالإ�صكان ا�صتندت يف جميع 
العامة  الر�صمية ال�صادرة عن م�صلحة الإح�صاءات  البيانات  اإلى  مراحلها 
ال�صتعانة  يتم  معينة  ق�صايا  ب�صاأن  بيانات  توفر  واملعلومات، ويف حالة عدم 
ببيانات اجلهات الر�صمية ذات العالقــــة، كما ا�صتــــندت ال�صرتاتيجـــية يف 
حتديد ن�صبة امللكية للم�صاكن اإلى الأرقام املعلنة بنتائج التعداد العام لل�صكان 

وامل�صاكن عام 1431هـ. 

ولفت رئي�ض اللجنة النظر اإلى اأن القدرة ال�صرائية هي اأحد العوامل التي 
اعتمدت عليها ال�صرتاتيجية للتنبوؤات املالية حل�صول املواطن على م�صكن.

ثقافة  غياب  ظل  يف  ال�صن  �صغرية  ال�صرائح  على  الرتكيز  ب�صاأن  اأما 
الدخار؛ قال الزهراين: اإن وزارة الإ�صكان بداأت يف درا�صة �صناديق الدخار 
ال�صن،  �صغرية  الفئات  ل�صرائح  بال�صرورة  مالئمة  �صتكون  التي  الإ�صكانية 
اإن�صاء مثل هذه  و�صتوؤدي لتعميق ثقافة الدخار وقد اقرتحت ال�صرتاتيجية 

ال�صناديق.

كما اأن ال�صرتاتيجية هي اأُطر عامــــة غري تف�صيلــــية ميكن حتديثها كل 
باإن�صاء  اأو�صت  اأن ت�صمل موؤ�صــــرًا عقاريًا، ولكنها  عدة �صنوات، فال ميكنها 
املركز الوطني لبحوث وبيانات الإ�صكان، كما اأن وزارة العدل وفرت بالفعل 
للمناطق واملدن والأحياء موؤ�صرات عقارية تتيح للم�صتفيدين معلومات ب�صاأن 
ال�صفقات العقارية املنفذة خالل فرتة معينة )�صهري، ربع �صنوي، �صنوي(. 

اهتمت  لالإ�صكان  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�ض  واأ�صار 
اأبرزت دوره خا�صة فيما  بال�صراكة مع القطاع اخلا�ض والتن�صيق معه، وقد 

يخ�ض التمويل والبناء وتاأ�صي�ض ال�صركات امل�صاهمة، وحتفيز املطورين.

يف  اخلا�ض  القطاع  مع  وال�صراكة  بالتن�صيق  ال�صرتاتيجية  اهتمت  كما 
اإعادة  اأو  العمراين  بالتجديد  يتعلق  فيما  وخا�صة  التطوير،  اإعادة  جمال 
التاأهيل واإبراز الدور احلكومي الداعم له، ودور مالك العقارات كما ورد يف 

�صفحة )95-96( من وثيقة ال�صرتاتيجية.

املــــقارن  القــــيا�ض  ا�صــــتخــــدمــــت  قــــد  ال�صتــــراتيجــــيــــة  اأن  م�صيــــفًا 
)Benchmark( ملقارنــــة املوؤ�صــــرات الأ�صا�صيــــة الدوليـــة لالإ�صكان. كما 
ن�صبة  وتخ�صي�ض  الإ�صكان،  ك�صناديق  عدة  موا�صيع  ال�صرتاتيجية  در�صت 

من امل�ساريع، ومنح مميزات ب�سروط البناء، والتمويل امل�ستهدف.

وبني رئي�ض اللجنة اأن وزارة الإ�صكان تبنت البديل ال�صرتاتيجي املتوازن 
القائم على قيام احلكومة بدور املنظم وتهيئة املناخ للقطاع اخلا�ض للقيام 
الــــوزارة على التقليــــ�ض التدريجي للدور احلكومي  اأكدت  بدور فعال، كما 
ال�صوق مع الزدياد  ال�صيا�صات و�صانع  للقيام بدور وا�صع  املبا�صر، والجتاه 

املطرد يف دور القطاع اخلا�ض.

اأما ما يتعلق مبعد الدرا�صة؛ فقال رئي�ض اللجنة اإن ال�صت�صاري الذي قام 
للتعاون  الأملانية  العاملية الكربى )املوؤ�ص�صة  اأحد بيوت اخلربة  بالدرا�صة هو 
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الدرا�صات.  من  النوع  هذا  يف  متخ�ص�ض  خربة  بيت  وهو   ،)GIZ الدويل 
فتناولت  التمويل،  م�صادر  وتنويع  بزيادة  اهتمت  ال�صرتاتيجية  اأن  م�صيفًا 
الدعم، وحت�سني �سروط  توفري  القطاع اخلا�ص من  لتمكني  تقدمي احلوافز 
الإقرا�ض، والتقليل من خماوف البنوك التجارية من املخاطر، وتعزيز منو 

متويل املطورين.

ا بق�صــــية الأ�صــــواق الثانوية ودورها يف توفري ال�صيولة،  كما اهتمت اأي�صً
اجلملة  بنك  واإن�صاء  ال�صندوق  اأدوار  كتنويع  احللول  من  العديد  وطرحت 

وال�صوق الثانوية للتمويل العقاري و�صناديق الإ�صكان.

واأكد رئي�ض اللجنة اأن اأهمية الإ�صكان اأمر ل خــــالف عليه يف ال�صرتاتيجية 
اأو يف اأي موقع اآخر، ولذلك؛ اهتمت ال�صرتاتيجية خــــالل مراحــــلها املختلفة 

بدرا�صة جتارب الدول الأخرى واإجراء مقارنات معها.

التخطيط  دوليــــة يف مثل:  ت�صمــــنت جتــــارب  فنية  اأوراق عمل  فاأعدت 
احل�صري، و�صــــوق الأرا�صي والإن�صاءات لقطــــاع الإ�صكان يف اململكة، واإطار 
متويل الإ�صكان، والعوامــــل الجتماعــــية القت�صاديــــة يف �صوق الإ�صكان يف 
احلا�صر وامل�صتقبل، واإطار الإدارة العامة لقطاع الإ�صكــــان، وقاعدة البيانات 

الإ�صكانية لال�صرتاتيجية، وحتليل البيانات، والتحليل العنقودي. 

كما اأعدت وثيقة البدائل ال�صرتاتيجــــية وحتليل مقــــارن ل�صرتاتيجيات 
الإ�صكان لدول خمتارة هي )اأملانيا، وفرن�صا، والنم�صا، واإيطاليا، واإ�صبانيا، 

وال�صويد، واململكة املتحدة، واأ�صرتاليا، والوليات املتحدة، وكندا(.

كما در�صت ال�صرتاتيجية موا�صيع عدة ك�صناديق الإ�صكان، وتخ�صي�ض 
امل�ستهدف،  والتمويل  البناء،  ب�سروط  مميزات  ومنح  امل�ساريع،  من  ن�سبة 

وتطوير الأطر، وال�صراكة مع القطاع اخلا�ض.

ولفت الزهراين النظر اإلى اأن �صــــندوق التنمـــية العقارية قدم م�صاندة 
واأفردت  اأدواره،  تنويع  �صبل  ال�صرتاتيجية  ودر�صت  الإ�صكان،  لقطاع  فعالة 
لذلك برناجمًا ذا اأولويــــة من وثيقـــة ال�صرتاتيجية، اإّل اأنه يلحظ حمدودية 
ن�صبة الوحدات ال�صكنية املمولة من قبل ال�صندوق مقارنًة مبجموع الوحدات 

ال�صكنية امل�صيدة، وخا�صًة خالل خطط التنمية من اخلام�صة اإلى الثامنة.

واعترب رئي�ض اللجنة اأن ال�صرتاتيجية وثيقة لها روؤية، واأهداف، وغايات 
ممتدة، ويف ذات الوقت فهي وثيقة قابلة للتعديل والتحديث ملواكبة التطورات 
واملتغريات يف قطـــــاع الإ�صكان، كما ترى اللجنــــة اأن ال�صرتاتيجية ناق�صت 
البدائل ال�صرتاتيجية، وقد اختارت البديل املتوازن القائم على ال�صراكة بني 

القطاعني العام واخلا�ض، وو�صعت الغايات واقرتحت الربامج.
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الشورى يوافق
على مشروع نظام
حقوق ذوي اإلعاقة

وافق جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الرابعة والع�سرين، 

التي عقدها يوم الأربعاء املوافق 1437/5/22هـ، برئا�سة معايل 

نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري على م�سروع 

نظام حقوق ذوي الإعاقة.

جلنة  نظر  لوجهة  ا�ستمع  اأن  بعد  قراره  املجل�س  اتخذ  وقد 

ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة وال�سباب، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء 

واآرائهم جتاه مقرتح م�سروع تعديل نظام رعاية املعوقني ال�سادر 

باملر�سوم امللكي رقم )م/37( وتاريخ 1421/9/23هـ، املقدم من 

عدد من اأع�ساء جمل�س ال�سورى ا�ستنادًا للمادة الثالثة والع�سرين 

من نظام املجل�س، تلتها رئي�س اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.

واأو�صحت رئي�ض جلنة ال�صوؤون الجتماعية والأ�صرة وال�صباب يف معر�ض 
ُقدما  مو�صوعني  عن  عبارة  املقرتح  النظام  م�صروع  اأن  اللجنة  نظر  وجهة 
اأنهما  اللجنة  اأع�صاء املجل�ض، وراأت  للجنة من قبل عدد من  ب�صكل م�صتقل 
يت�صقان وي�صلكان م�صاًرا واحًدا، مع اختالف ب�صيط يف بع�ض البنود وبع�ض 

املواد، فتم دجمهما يف مو�صوع واحد، واخلروج به ب�صورة نهائية.

واأو�صحت رئي�ض اللجنة اأن التعديالت �صملت اإ�صافة مفردة »الالئحة« يف 
التعريفات، ويف املادة »الثالثة« مت تعديل كلمة :«مناح« اإلى: »مناحي« ملالئمتها 
الإعاقة  ذوي  �صندوق  عوائد  �صرف  حتديد  مت  »التا�صعة«  املادة  ويف  لغوًيا، 
على الربامج واخلدمات املوجهة لذوي الإعاقة فقط، كما مت دمج املادتني 
»الثامنة  املادة  هي  جديدة  مادة  واأ�صيفت  ع�صرة«،  و«احلادية  »العا�صرة« 

ع�صرة«، لتخويل جمل�ض اإدارة الهيئة �صالحية اإ�صدار الالئحة التنفيذية.

بع�ض  يف  ح�صل  الذي  التغيري  اأن  اإلى  العنزي  حمدة  الدكتورة  واأ�صارت 
م�صروعني  يف  الأع�صاء  من  عدد  من  مبادرة  على  مبنًيا  كان  النظام  مواد 
منف�صلني بناء على املادة الثالثة والع�صرين من نظام املجل�ض لعدم مرونته، 
مو�صحة اأن اللجنة ترى اأّل حاجة للرجوع للنظام القائم، على اعتبار اأنه مل 

يرد كم�صروع نظام من احلكومة.

نظام  يف  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  كافة  جمع  اأن  اللجنة  رئي�ض  وراأت 
اأن  واحد غري مفيد؛ لأن ذوي الإعاقة يختلفون متامًا عن املوهوبني، مبينة 
هناك م�صروع مقرتح من اأحد الزمالء يف املجل�ض للموهوبني وم�صطلح ذوي 

الحتياجات اخلا�صة كما يعرف اجلميع وا�صع جدًا.

وقالت الدكتورة العنزي: اإن اللجنة ل ترى منا�صبة اإ�صافة ممثل لوزارة 
الداخلية ملجل�ض اإدارة الهيئة؛ لأنه لي�ض من اخت�صا�صات الداخلية الأ�صلية، 
م�صيفة اأن ال�صياغة �صليمة، ول يوجد تداخل، وكل ن�ض يوؤدي حلكم حمدد.
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واأفادت رئي�ض اللجنة اأنه وكاملعتاد فاإن تنظيم الهيئة ي�صدر بعد �صدور 
النظام، يحدد الخت�صا�صات، واملهام املحددة للهيئة وجمل�ض اإدارتها .

واأكدت الدكتورة حمدة على اأهمية قيام الهيئة باإجراء بحوث مدفوعة من 
قبل الراغبني من القطاع اخلا�ض، واأهمية زيادة مراكز البحث املوثوقة، وهو 

اأمر لن يوؤثر على عمل الهيئة الأ�صا�ض بل �صيدعمه.

واأ�صارت اإلى اأن  املعاق باأكرث من اإعاقة هو معاق على اأي حال من الأحوال، 
كما اأن الرعاية هي جزء من اخلدمات، وهذا يخدم املعاق ب�صكل اأف�صل. كما 

اأن مكان برنامج الو�صول ال�صامل هو الالئحة التنفيذية.

ورف�صت اللجنة اإ�صافة مندوب لهيئة الغذاء والدواء ملجل�ض اإدارة الهيئة؛ 
من  جزء  هذا  باأن  موقفها  مربرة  الطبية؛  لالأجهزة  ق�صًما  لديها  اأن  بحجة 
عملها بحكم اأن الهيئة جهاز تنفيذي. كما اأن اأنواع الإعاقة مذكورة يف املادة 
املادة “الثانية”، وقد  يف  لها  ت�صنيًفا  امل�صوؤولة  اجلهات  “الأولى” وحددت 
ذكرت اللجنة حتديد اآليات لتنفيذ النظام من خالل الأجهزة املعنية للهيئة، 

وجمل�صها، واجلهات ذات العالقة كل ح�صب جماله، وترك التفا�صيل لالئحة 
التنفيذية.

وراأت اللجنة  اأنه من املطلوب من الدولة )الدعم( بكل اأنواعه، وي�صعب 
النظام،  بهذا اخل�صو�ض يف  للجمعيات اخلريية  الذي يقدم  الدعم  حتديد 
ذلك،  من  �صيًئا  ذكرت  املادة  اأن  مع  وموازناتها،  احلكومة  لظروف  ويرتك 

مثل: الإعفاءات اجلمركية.

الهيئة من  اإدارة  امل�صاركني يف جمل�ض  وجود  اأن  اللجنة  رئي�ض  واعتربت 
غري احلكوميني اإ�صافة جيدة ومهمة، وم�صاركة كل ذوي العالقة يف املجل�ض 

قوة للمجل�ض، وتخفي�ض وت�صهيل الإجراءات البريوقراطية.

تخ�صي�ض  تر  مل  اللجنة  اإن  بالقول:  العنزي  حمدة  الدكتور  وختمت 
ن�صب لذوي الإعاقة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ض، فالعربة هي بقدرة 
توظيف  يحبذ  ل  اآخر،  جانب  ومن  معني،  جمال  يف  العمل  على  الأ�صخا�ض 

املعاق فقط لأنه معاق، بل لبد اأن يكون منتًجا.
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الأخرى، ون�صر وتوزيع كتاب اهلل عز وجل وترجماته باللغات العاملية، وتزويد 
املكاتب واملراكز بـ )250( األف ن�صخة �صنوًيا من اإ�صدارات املجمع، وكذلك 

الكتب املطبوعة.

ال�صريف  امل�صحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  مع  البحث  وبخ�صو�ض 
بال�صتعجال يف طباعة م�صحف بريـال، اأفادت اللجنة باأنها بحثت املو�صوع 
مع الوزارة واملجمع فكان اجلواب اأن املجمع قام بتاأمني خط متكامل لإنتاج 
اإعداد  من  النتهاء  مت  كما  وجتربته  تركيبه  ومت  بريـال  م�صحف  وطباعة 
الطباعة  تبداأ  باأن  التاأكيد  ومت  بريـال  مب�صحف  اخلا�ض  الربنامج  وجتهيز 

مب�صيئة اهلل خالل �صهرين من تاريخه.

باإجراء  قام  ال�صريف  امل�صحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  اأن  واأ�صاف 
الأجهزة  على  الكرمي  بالقراآن  املتعلقة  التطبيقات  جلميع  �صاملة  درا�صة 
الذكية، وتقومي حمتواها، ثم التحذير من الأخطاء والتحريفات التي فيها، 
وعلومه يف  الكرمي  القراآن  الرقمية خلدمة  البحوث  وذلك من خالل مركز 
تداوًل  واأكرثها  الكرمي  للقراآن  التطبيقات  اأ�صهر  املركز عن  املجمع، فبحث 
تعمل عليها، وبخا�صة  التي  الأجهزة  تنزيلها على  العاملية، ومت  املتاجر  على 
التي حملت  التطبيقات  بلغ عدد  وقد  اأخطاء،  فيها  اأن  بداأ  التي  التطبيقات 
من من�صات الت�صغيل املتعددة )77( تطبيقًا. ومتت مراجعة هذه التطبيقات 
مراجعة اأولية فما تبني اأن فيه خطاأ اأُدخل دورة املراجعة والتدقيق من قبل 

خمت�صني من ذوي الكفاءات العالية يف املجمع.

بلغت  اأخطاء  فيها  اكت�صف  التي  التطبيقات  اأن  الغ�صيان  الدكتور  وزاد 
بالتوا�صل  املجمع  قام  وقد  املتعددة،  املن�صات  من  تطبيقًا   )21( جوهرية 
الإجراءات  وا�صتكمال  الالزم  لتخاذ  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�صيق 

حلذف  اأبل  �صركة  وخماطبة  املحرفة،  التطبيقات  هذه  حلجب  املتطلبة 
اأخطاء على متجر )اأَبل �صتور(، وخماطبة �صركة قوقل  )12( تطبيقًا فيها 
حلذف )7( تطبيقات فيها اأخطاء على متجر )اأندرويد(، وخماطبة �صركة 
مايكرو�صفت حلذف تطبيقني فيهما اأخطاء على متجر )ويندوزفون(، واأدرج 
فيها  مبينًا  اإليها،  امل�صار  التطبيقات  اأخطاء  من  مناذج  فيها  قائمة  املجمع 
مو�صع اخلطاأ و�صفته، مع بيان ا�صم التطبيق واأيقونته ورقم اإ�صداره، وا�صم 

مطوره، واملن�صة التي يعمل عليها.

املعا�صرة  بالو�صائل  اأهدافه  ل  يفِعّ اأن  يف  �صاٍع  املجمع  اأن  الغ�صيان  وتابع 
�صواه،  النا�ض ويرتكون ما  به  يثق  الذي  ال�صحيح  البديل  لتقدمي  وال�صريعة، 
بالدقة  باإ�صدارها  املجمع  قام  التي  الإلكرتونية  التطبيقات  امتازت  وقد 
املنورة  املدينة  كم�صحف  امل�صتخدمني  جمهور  قبل  من  والثقة  وال�صحة 
على  املنورة  املدينة  م�صحف  وتطبيق  باد(،  و)الآي  فون(  )الآي  ملن�صة 
نظام  املنورة على  املدينة  اإطالق م�صحف  �صيتم  كما  )ويندوزفون(،  نظام 
اأ�صدرها املجمع على  التي  الكرمي  القراآن  اأحدث تطبيقات  )اأندرويد( وهو 
متجر)جوجل( قريبًا، كما يقوم املجمع بالرتتيبات الأولية لإ�صدار م�صحف 

املدينة النبوية مع التف�صري -اإن �صاء اهلل-.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة وما لحظه بع�ض الأع�صاء من اأنه 
اإدارية باملقر الرئي�ض و )13( فرعًا وكلها ترتبط  ي�صتمل على )18( وحدة 
بالوزير، واأن هذا نطاق اإ�صرايف كبري، ومطالبة عدد من الأع�صاء الوزارة باأن 
اإعادة تنظيم هيكلها الإداري بهدف تقلي�ض عدد الوحدات  تعيد النظر يف 
الإدارية؛ اأكدت اللجنة اأنها بحثت هذا املو�صوع مع م�صوؤويل الوزارة، فاأفادوا 
باأن الوزارة ب�صدد اإعادة درا�صة الهيكل الإداري للوزارة وفروعها والأمانات 

املرتبطة بها بالتن�صيق مع معهد الإدارة العامة.
هيئة  اأع�ساء  وظائف  وجود  يتطلب  الذي  الن�ساط  ب�ساأن  اأثري  ما  وحول 
تدري�ض، واأن هناك )25( وظيفة من وظائف هيئة التدري�ض و)30( وظيفة 
بوزارة  امل�صوؤولني  اإن  الغ�صيان:  قال  )م�صتويات(.  التعليمية  الوظائف  من 
ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد اأفادوا باأنه عند اإن�صاء الوزارة 
التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  التعليمية،  الوظائف  نقل عدد من  عام 1414هـ مت 
من  له  املعتمدة  الوظائف  مع  واخلطباء  الأئمة  معهد  نقل  مت  حيث  للوزارة 
اإدارة واأع�صاء هيئة تدري�ض من جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية اإلى 
الوزارة، ومت نقل الوظائف للمدار�ض اخلارجية من اجلامعة الإ�صالمية اإلى 
وكالة الوزارة لل�صوؤون الإ�صالمية، وكذلك نقل وظائف اأع�صاء هيئة التدري�ض 

من اجلامعة اإلى جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف.
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�صابق، حيث اأو�صح رئي�ض اللجنـــة اأنه طبقـــًا لرابطـــة البنيـــة التحتية العاملية 

للبيانات املكانية )GSDI(؛ 

فاإن الهيكـــل الأ�صا�ض الوطـــني للبيانـــات اجليومكانـــية هو الهـــيكل الذي 

يجمع بني التكنولوجيا، وال�صيا�صـات، واملعايري، واملوارد الب�صريـــة ال�صروريـــة 

للح�صول على البيانـــات اجليومكانيـــة، وجتهيـــزها، وتخزينـــها، وحتـــديثها، 

وتوزيعها، وحت�صني ا�صتخدامها. 

واأ�صـــار الرا�صـــد اإلى اأن الهيئة تعمل حالًيا على تطوير البوابة الإلكرتونية 

ب�صكلها الحرتايف اجلديد، بحيث ت�صبـــح مفـــيدة وثريـــة بالبيانات جلميع 

عموم امل�صتفيـــدين، والباحثني، واملهتمـــني من املحللـــني، م�صـــيفًا اأن ميكن 

الو�صـــول للبيانـــات بكـــل �صهولـــة وباأحدث التقنـــيات وباملوا�صـــفات العامليـــة 

لبوابات الإنرتنت القيا�صية.

ولفـــت رئي�ض اللجنـــة النظر اإلى اأن الهيئـــة �صرعت يف املراحل التنفيذية 

مل�صروع نظام املعلومات الوطني والذي يهدف اإلى تطـــوير وحتديـــث و�صمان 

�صمول الأ�صاليب واملنهجيـــات الإح�صائيـــة، ونظـــم التقنـــية امل�صتخدمة يف 

وحدات ومراكز املعلومـــات الإح�صائية يف اململكة، واإيجاد اآلية عمل لن�صياب 

املعلومات الإح�صائية ب�صكل اآيل ومنظـــم بني تلك الوحـــدات والهيئـــة العامة 

لالإح�صاء ب�صفتها امل�صرف واملنظم للقطاع.

الراشد: »االحصاء« شرعت في
المراحل التنفيذية لمشروع نظام 

المعلومات الوطني

الشورى يطالب الهيئة 
العامة لإلحصاء بالتحول 

إلى نظام اإلحصاء 
الجيومكاني

طالب جمل�س ال�ســـورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة ع�سرة 

التي عقدها يوم الثنني املوافق 1437/4/29هـ، برئا�سة معايل 

رئيـــ�س املجلـــ�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممـــد بن اإبراهيم 

اآل ال�سيخ، الهيئـــة العامـــة لالإح�ســاء بالإ�ســـراع يف التحـــول اإلى 

نظام الإح�ساء اجليومكاين؛ ل�ستكـمال البنية الأ�سا�سية لقواعد 

املعلومات املكانية املوحدة الوطنية.

كما طالب املجل�س يف قراره الذي جاء بعد اأن ا�ستمع لوجهة نظر 

جلنة القت�ساد والطاقة، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه 

التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لالإح�ساء )م�سلحة الإح�ساءات 

العامـــة واملعلومـــات �سابقـــًا( للعــــام املــايل 1436/1435هـ، التي 

تالها رئي�س اللجنـــة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�سد، طالب باإلزام 

جميع الأجــــهزة احلكوميـــــة بتـــوفــري املعـــلومــــات والبيـــانــــات 

مل�ســـروع الربــــط الآيل لنظــــام املعلــــومات، على الأ�س�س الفنــية 

واجلدول الزمني الذي يتطلبه امل�سروع. 

اإلى و�صـــع ميزانـــيات مل�صروعـــات امل�صـــوحات  ودعا املجلـــ�ض يف قـــراره 

الإح�صائية والتحول اإلى نظام الإح�صـــاء اجليومكـــاين، توفر مرونات كافية 

لالإنفاق عليها ل�صتكمالها يف الوقت املطلوب.

وكــانت اللجنـــة قـــد اأو�صحـــت وجهـــة نظرهـــا جتـــاه ما طـــرحـــه عـــدد 

مـــن الأع�صـــاء مـــن ملحـــوظـــات واآراء اأثنـــاء مناق�صـــة املو�صـــوع يف وقـــت 
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الشورى يطالب
المواصفات والمقاييس 
بتفعيل نظام القياس 

والمعايرة

طالب جمل�س ال�سورى الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

ال�سادر  واملعايرة  القيا�س  نظام  تفعيل  يف  بالإ�سراع  واجلودة 

باملر�سوم امللكي رقم )م/51( وتاريخ 1434/11/13هـ.

جاء ذلك يف القــرار الـــذي اأ�ســـدره جملـــ�س ال�ســـورى خـــالل 

املوافق  الثـــالثاء  يـــوم  التي عقـــدها  الع�سرين،  العادية  جل�سته 

1437/5/7هـ، برئا�سة معايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�سيـــخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، بعـــد اأن ا�ستمـــع املجل�س 

لوجهة نظر جلنة القت�ساد والطاقة ب�ساأن ملحـــوظات الأع�ساء 

واآرائهم جتـــاه التقـــرير ال�سنـــوي للهيئـــة ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1436/1435هـ الذي تاله رئي�س 

اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�سد.

ودعا املجل�ض يف قراره اإلى ربط اإدارة املراجعة الداخلية تنظيميًا مبجل�ض 
اإدارة الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ض واجلودة. 

بالتن�صيق  واجلودة  واملقايي�ض  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  طالب  كما 
مع وزارة التجارة وال�صناعة للقيام بتقييم اأداء املختربات اخلا�صة، ومدى 
فعاليتها، م�صددًا على �صرورة الإ�صراع يف اإكمال اإجراءات اعتماد خمترباتها 

عامليًا.
وكانت جلنة القت�صاد والطاقة قد اأو�صحت يف ردهــا على ما طرحه بع�ض 
اأع�صاء املجل�ض من ملحوظات واآراء حول تقرير الهيئة ال�صعودية للموا�صفات 
واملقايي�ض واجلودة، اأن الهيئــــة تقوم بالتفتيـــ�ض الفـــني وب�صكــــل دوري على 

امل�صانع للتاأكد من ا�صتمرارية مطابقة الإنتاج للموا�صفات واملقايي�ض.
واأ�صاف رئي�ض اللجنة الأ�صتاذ عبدالرحمن الرا�صد اأن الهيئة ت�صعى مع 
املطروحة  وال�صلـــع  املنتـــجات  بجودة  الرتقـــاء  اإلى  العالقة  ذات  اجلهات 
يف الأ�ســـواق، م�سيـــفًا اأنـــه اإميـــاًنا من الهيئـــة باأهميـــة هذا الن�ساط؛ فقد 
اأعادت �صياغة ر�صالتـــها �صمـــن خطتـــها ال�صرتاتيجية املعتمدة من جمل�ض 
اإدارتها عام 2014م، لت�صمل تعزيـــز �صالمـــة امل�صتهـــلك، والقدرة التناف�صية 

لل�صناعة ال�صعودية. 
واأكد رئي�ض اللجنة اأن هيئة املوا�صفات واملقايي�ض واجلودة تن�ّصق مع هيئة 
الغذاء والدواء عند منح عالمة اجلودة للمنتجات الغذائية، تنفيذًا ملا ورد يف 

تنظيم الهيئتني ووفق اآلية متفق عليها بني الطرفني.
واأفـاد الرا�صد اأن املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية تعتـرب ملزمة لكافة ال�صلع 

واملنتجات التي مت�ض ال�صحـــــة، وال�صالمـــــة، وحماية امل�صتهلك، والبيئة.
مو�صحـــــًا اأن الهيئـــــة لديهـــــا ما يزيد على )6000( موا�صفـــــة قيا�صية 
اإلزامية، وتتجه الآن اإلى اإ�صـــــدار لوائح قطاعيـــــة؛ اأي لئحة فنية اإلزامية 
واحـــــدة ت�صـــــمل عـــــددًا من املوا�صفـــــات القيا�صيـــــة يف قطـــــاع حمدد وفق 

املمار�صات الدولية بهذا ال�صاأن.
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يقول املفكر ال�سيا�سي الإيطايل ال�سهري »نيقولي ميكافيللي« )1469-1527م( باأن »ال�ستبداد« الديكتاتوري ال�سيا�سي 

�سروري وحتمي يف ثالث حالت، هي:  اإن�ساء دولة من عدم؛ اإنقاذ دولة من اإنهيار و�سيك؛ اإ�سالح دولة بالغة الف�ساد.  وهذا 

ما اأكد عليه ميكافيللي يف كتابه »الأمري « ال�سادر عام 1515 م، والذي ح�س فيه اأمري فلورن�سا على ال�ستبداد، واتخاذ كل 

الو�سائل املمكنة لتوحيد اإيطاليا، بكل مناطقها وفئاتها، واإقامة دولة اإيطالية قوية، تقف ندًا مع الدول الأوروبية القوية 

القائمة اآنذاك.

تلك كانت ر�سالة ميكافيللي يف كتابه »الأمري«... فهو يريد دولة قوية ومتنفذة، ي�سعى اأمريه لتكوينها... متخذًا مبداأ 

»الغاية تربر الو�سيلة«... وهذا هو ال�سعار املاأثور عنه. يلجاأ ال�سيا�سي لتحقيق هدفه )غايته( اإلى اأي و�سيلة كانت، طاملا اأن 

اللجوء اإليها �سروري لتحقيق هدفه، ولو تعار�ست تلك الو�سيلة مع الأخالقيات والقيم النبيلة ال�سائدة. وبحيث ياأخذ دون 

تردد بكل الو�سائل، التي ميكن اأن حتقق هدفه. وتلك اجلزئية من فكره هي املبداأ النتهازي الذي ا�ستهر به ميكافيللي... 

واأ�سحت كل »امليكافيللية« ب�سببه  تعني »النتهازية« عند البع�س...

لكن ميكافيللي تغنى، يف كتابه الالحق ال�سادر عام 1521م املعنون بـ »املطارحات«، بالدميقراطية )حكم الغالبية(... 

مع تاأكيده باأن الديكتاتورية ال�ستبدادية �سرورية يف احلالت الثالث فقط التي ذكرت اآنفــًا. اأما يف حالة �سالح الدولة، 

لال�ستقرار  وال�سامن  الأن�سب  هي  الدميقراطية  فاإن  فعاًل،  املقبول  الطبيعي  والو�سع  ال�ستقرار،  اإلى  فيها  احلياة  وعودة 

ال�سيا�سي والإزدهار احل�ساري يف املدى الطويل. فهو، اإذًا مل يناد باحلكم املطلق اإل يف ظل ظروف حددها. 

الو�سع  حتليل  عند  معتمدة(  علمية  نظريات  بع�سها  اأ�سحى  )والتي  امليكافيللية  الفل�سفة  من  اجلانب  هذا  تذكرت   

ال�سيا�سي العام القائم الآن يف بع�س الأقطار العربية امل�سطربة ) وخا�سة �سوريا، اليمن، العراق، ليبيا، وغريها( ، وتاأملي 

يف احللول املمكنة.  وفكرت يف » اأف�سل« حل لهذه الإ�سكالية ال�سيا�سية اخلطرية التي تعاين منها هذه الدول الآن... قالقل، 

اإلى  البالد  �سعوب هذه  اأحالت حياة  لالأمن... وفو�سى عارمة...  اأجنبية مغر�سة، غياب  ا�ستقرار، تفكك، تدخالت  عدم 

جحيم ل يطاق .

اإليها، يف هذه الدول يف الوقت  اأ�سار  التي  اأف�سل من و�سفة ميكافيللي، �سيما وقد تواجدت كل احلالت الثالث،  اأجد  مل 

احلا�سر، ون�ساأت - يف راأيي - �سرورة وجود » قادة« اأقوياء م�ستبدين )ينفردون  بال�سلطة( لتجاوز اأزمة هذه الدول. كاأن ينه�س 

قائد، اأو حزب وطني، يف كل منها، وي�ستويل على ال�سلطة، معيدًا الأمن وال�ستقرار اإلى ربوع هذه البالد التي عانت الأمرين منذ 

ثورات ما �سمى بـ »الربيع العربي«، يف العام 2011م.  وتت�سمن هذه الهبة جتاوز اخلالفات الطائفية واملذهبية موؤقًتا، وحتى 

ا�ستقرار البلد، وبدء العملية ال�سيا�سية التي ت�سمن، يف نهاية الأمر،  لكل ذي حق حقه، وفق د�ستور مقبول جديد.

لناأخذ ليبيا كمثال حي على هذه احلالة التي نتحدث عنها هنا. لقد ثار  �سعبها على الديكتاتور الليبي الفا�سد معمر 

القذايف، يوم 17/ 2011/2م، مطالًبا بحقوقه التي �سلبها القذايف لأكرث من اأربعني عاًما. وبعد التخل�س من ذلك امل�ستبد، 

وقعت ليبيا يف فو�سى اخلالفات و�سراك ال�سطرابات، ولهيب احلراب الأهلي - كما هو معروف-. هنا تبدو احلاجة وا�سحة 

وفق  الأمان،  بر  اإلى  بالده  نقل  يف  مبا�سرة،  ذلك  بعد  ي�سرع  ثم  حديد.  من  بيد  بال�سلطة  ومي�سك  امل�سهد،  هذا  يقتحم  ملن 

الإجراءات واخلطوات ال�سيا�سية الالزمة يف هذه احلالة. 

اإًذا، على هذا الديكتاتور اجلديد )املنقذ( اأن يكون »م�سلًحا«... لي�سكر ويخلده تاريخ بالده. ولي�س �سبيهًا ملعظم امل�ستبدين 

اإلى ليبيا، ثم يتيح لل�سعب اختيار  اأن يعيد الأمن وال�ستقرار واملوؤ�س�ساتية   اأن عليه  يف عامل اليوم وعامل املا�سي . مبعنى 

ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية يف حكومته، وفق الد�ستور املتفق عليه. اأما اإن مل يكن �ساحًلا وم�سلًحا، ومت�سك بال�سلطة 

عنوة، فيكون ال�سعب الليبي عندئٍذ، قد خرج على ديكتاتور، ليقع يف قب�سة ديكتاتور اآخر. و�سيعود لليبيا عدم ال�ستقرار 

ال�سيا�سي املبطن ، وال�سافر.  و�سين�ساأ �سراع من جديد بني غالبية هذا ال�سعب و« معمر قذايف » جديد .... وغالبًا ما �ستقوم ثورة 

�شعبية �شد امل�شتبد الحًقا... وتدخل ليبيا من جديد يف دوامة الفو�شى القاتلة.... لذلك، فاإن ا�شرتاط اأن يكون الديكتاتور 

اجلديد »م�شلحًا« هو ا�شرتاط اأ�شا�شي و�شروري وحيوي يف و�شع ليبيا، وما �شابهها من دول. هذا يف اجلانب النظري. اأما يف 

الواقع، فقد يغلب ال�سر، ويطغى اجلنون، وتنت�سر الفو�سى املدمرة. وذلك ما ل ير�ساه كل اخلريين يف العامل .

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س ال�سورى

ميكافيللي يصف العالج للدول المضطربة ...؟!
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الشورى يطالب
ببرنامج زمني إلعادة

تأهيل األحياء العشوائية

طالب جمل�س ال�سورى وزارة ال�سـوؤون البلديـــة والقروية بو�سع 
برنامج زمني لإعـــادة تاأهـــيل الأحـــياء الع�سوائيـــة بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س.

كما طالب املجل�س يف قراره الذي اأ�سدره خالل جل�سته العادية 
اخلام�سة ع�سرة التي عقدها يوم الثنني املوافق 1437/4/22هـ، 
اأمني  بن  حممد  الدكـــتور  املجـــل�س  رئي�س  نائـــب  معايل  برئا�سة 
اجلفري، وزارة ال�سوؤون البلدية والقرويـــة بالتن�سيق مع اجلهات 
التي  للتدريب يف املجالت  العالقة لو�سع برامج متخ�س�سة  ذات 

تتطلبها اأعمال القطاع البلدي.
ودعا املجل�س اإلى الربط بني التخطيط العمـــراين وم�سروعات 
البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات جغـــرافية تف�سيلية للبنى 
التحتية يف املدن، والتن�سيق مع اجلهات املعنية لو�سع الت�سميمات 
والتجهيزات وال�سوابط املتعلقـــة بال�سالمـــة العامـــة وال�ســـالمة 

املرورية داخل املدن ومتابعة تنفيذها و�سيانتها.
كما دعا املجل�س يف قراره الـــوزارة اإلى التن�ســـيق مع اجلـــهات 
املعنية لو�سع اآلية لتكامل املرافق واخلـــدمات داخل املدن، وو�سع 
موؤ�سرات لقيا�س جودة اخلـــدمات املقدمـــة وت�ســـمني النتائج يف 
التقارير ال�سنوية، والإ�سراع يف حتويل جميع اخلـــدمات البلديـــة 
التقليدية الى تطبيقات وخدمـــات الكرتونيـة وفق برنامج زمني 

حمدد وتوفري الدعم الفني واملايل لذلك.
وقرر املجلـــ�س مطالبـــة الـــوزارة بدرا�ســـة ت�سمـــية ال�ســـوارع 
اجلديـــدة باأ�سماء م�ســـوؤويل الدولـــة مبرتبـــة وزيـــر اأو املرتبـــة 
املمتازة اأو اأع�ساء هيئة كبار العلماء اأو اأعـــ�ساء جملـــ�س ال�ســـورى 

اأو مثـقـفي واأدبـــاء واإعـــالميي اململكة امل�سهـــورين الذيـــن قدموا 
خدمات لبالدهم.

وكان قد ا�ستمع لوجهة نظر جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات 
ب�ساأن ملحوظات الأعـــ�ساء واآرائهم جتـــاه التقرير ال�سنوي لوزارة 
ال�ســـوؤون البلديـــة والقـــروية للعام املايل 1435/1434هـ، التي 
تالها رئي�س اللجـــنة املهنــــد�س مفرح الزهراين، ففي رد اللجنة 
على ما راآه لحظـــه بع�س الأعـــ�ساء باأن هـــناك ق�سورًا يف تنفيذ 
البيئي، وطالبوا ب�سرورة تو�سيح  املتعلقة بالإ�سحـــاح  القرارات 
العقبات التي حتـــول دون تنفـــيذ هذه الـــقرارات واإيجـــاد حلول 

عملية ملثل هذه احلالت.
اأو�سح املهند�س الزهراين اأن اللجـــنة تـــرى اأن الـــوزارة قامت 
بعدة اأعمال فيما يخ�س الإ�سحاح البيئي خالل �سنة التقرير من 
حيث توحيد م�سمى م�ساريع الإ�سحاح البيئي؛ وف�سل عقود اأعمال 
مكافحة الآفـــات ال�سحراوية عن عقود النظافة؛ وف�سل اأعمالها 
يف اإدارة م�ستقلة مب�سمى اإدارة ال�سحة العامـة، لفـــتًا النظر اإلى 
ا�سرتاتيجيـــة متكاملـــة تكون  اإجناز  القادمة ت�سمل  املرحلة  اأن 
مرجعًا لالأمانات والبلديات يف تنـــفيذ كافـــة م�ســـاريع الإ�سحاح 
البيئي وا�ستكمال حلقة الأنظمـــة الإلكرتونية امل�ساندة لربنامج 
الإ�سحاح البيئي يف الأمانات والبلديات؛ وتنفيذ برامج التوعية 
الهادفة اإلى تعزيز �سراكة كافـــة فئـــات املجتمع و�سنع خريطة 
بيئية متكاملة لتحقيق اأف�سل النتائج يف مكافحة الآفات الناقلة 

لالأمرا�س والأوبئة.
وب�صاأن ما طالب به بع�ض الأع�صاء باأن تتبنى اللجنة تو�صية تدعو وزارة 
ال�صوؤون البلدية والقروية اإلى الإ�صراع يف اإنهاء ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صيول 
والنظام املبكر للكوارث والفي�صانات، ملا ي�صبـــبه ذلك مـــن خ�صـــائر ب�صريــــة 
ومادية؛ حيث ُذكر يف التقرير اأن النظام املبكر للكوارث وال�صيول يف اململكة 

وضع برامج متخصصة للتدريب في 
مجاالت أعمال القطاع البلدي
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الوزارة قامت  اأن  اللجنة  راأت  تتم تر�صيتها،  التي مل  امل�صروعات  يقع �صمن 
درء  م�صاريع  خالل  من  واملحافظات  املدن  كافة  يف  املجال  هذا  يف  بجهود 

خماطر ال�صيول؛ وتنفيذ م�صروعات ت�صريف ال�صيول.
وقد بداأت يف اإعداد ال�صرتاتيجية من خالل عدة حماور، وقد ا�صتطاعت 
الوزارة ت�صنيف )29( مدينة على درجة عالية من اخلطورة، ومت التن�صيق 
مع اجلهات املعنية ووزارة املالية لإعطاء الأولوية من حيث العتمادات املالية 
اخلطة  خالل  املطلوبة  املبالغ  من   )%90( اعتماد  ومت  امل�صروعات،  لتلك 
هناك  ثم  ومن  لال�صرتاتيجية،  الأولى  املراحل  ميثل  مبا  التا�صعة  اخلم�صية 
من  ع�صرية  ومراحل  1441هـ،  حتى  1436هـ  من  خم�صية  اأخرى  مراحل 

1441هـ حتى 1461هـ، مت حتديد امل�صروعات الالزمة لها.
وفيما يتعلق بعدم تطبيق نظام كود البناء، وما راآه عدد من الأع�صاء باأن 
يكون من اأولويات الوزارة، اأ�صار رئي�ض اللجنة اإلى اأن الوزارة اتخذت العديد 
من الإجراءات للتح�صري لتطبيق كود البناء ال�صعودي، وقد مت طرح م�صروع 
ال�صعودي، وتوجيه  البناء  درا�صة فنية تف�صيلية ملتابعة تطبيق ومراقبة كود 
البناء  كود  تطبيق  حيال  الأمانات  لدى  املتبعة  الإجراءات  ب�صاأن  الأمانات 
جامعة  مع  التن�صيق  وجرى  للمباين،  الهند�صية  املخططات  على  ال�صعودي 
امللك �صعود ب�صاأن ال�صتفادة من اخلربات العلمية والعملية يف جمال تطبيق 
ال�صعودي  البناء  لكود  الوطنية  اللجنة  مع  والتن�صيق  ال�صعودي،  البناء  كود 
والإدارة املركزية للم�صروعات التطويرية، كما مت تزويد اجلامعات واملكتبات 
وبع�ض القطاعات احلكومية واملكاتب ال�صت�صارية وقطاع املقاولت بن�صخ من 

كود البناء ال�صعودي.
وحول ما ورد يف التقرير من اأن لدى الوزارة )8594( وظيفة �صاغرة، اأكد 
املهند�ض الزهراين مطالبة اللجنة بتحويل بع�ض هذه الوظائف ال�صاغرة اإلى 

وظائف فنية، وهو اأي�صًا ما تطلبه الوزارة.
وفيما يتعلق باأن الوزارة تواجه م�صكلة يف عدم وجود الكفاءات خارج املدن 
الرئي�صة، قال الزهراين: اإنه ل يوجد عدد كاٍف من املهند�صني والفنيني الأكفاء 
لالإ�صراف على امل�صروعات خارج املدن الكربى، ويعزى ذلك لقلة المتيازات 
املادية، والتاأهيل والتدريب الالزم، م�صيفًا اأن هناك وظائف �صاغرة لأ�صباب 
التخ�ص�صية يف  الوظائف  والنقل و�صعوبة �صغل بع�ض  متعددة منها الرتقية 
املناطق البعيدة، ومع كل ذلك هناك نق�ض عام يف الوظائف التي حتتاجها 
الوزارة ويتوفر من ي�صغلها حتى يف املدن الرئي�صة، ووفقًا ملا اأو�صحته الوزارة 
فاإن احلاجة للوظائف تكمن يف تلك النوعية من الوظائف التي ل يتوفر لها 

�صواغر، ول ميكن حتوير بع�ض الوظائف الأ�صا�صية ال�صاغرة لتغطيتها.
املقابر  و�صع  ب�صاأن  التقرير  مناق�صة  خالل  اأثري  ما  على  اللجنة  رد  ويف 
اإليه  ذهب  وما  والأمانات،  البلديات  قبل  من  عاجلة  معاجلة  اإلى  وحاجتها 
بع�ض الأع�صاء ب�صرورة اإلزام البلديات حتديد مواقع للمقابر يف املخططات 
الأخرى،  احلكومية  واخلدمات  وامل�صاجد،  املدار�ض،  مواقع  مع  تفعل  مثلما 
ميزانيات  �صمن  ترد  املقابر  ت�صوير  م�صروعات  اأن  اللجنة  رئي�ض  اأو�صح 

يف  يعتمد  وما  امليزانية،  مناق�صة  قواعد  وفق  وتناق�ض  �صنويًا،  البلديات 
امليزانية يجد طريقه للتنفيذ، وما ل يتم اعتماده يعاد طرحه يف م�صروعات 

امليزانيات القادمة.
من   )%20( ن�صبة  ميثلون  الذين  ال�صعوديني  غري  املوظفني  وبخ�صو�ض 
وتوطينها،  الوظائف  تلك  ب�صعودة  الأع�صاء  بع�ض  ومطالبة  الوزارة  موظفي 
البلديات  وظائف  يف  ال�صعوديني  غري  ن�صبة  ارتفاع  اأن  اللجنة  رئي�ض  بني 
يرتكز يف وظائف فنية متخ�ص�صة يف مدن وقرى ل يتوفر فيها �صعوديون يف 

التخ�ص�ض املطلوب، اأو ل يتجهون للعمل فيها.
وجود  بعدم  الأع�صاء  اأحد  لحظه  ما  تاأييد  الزهراين  املهند�ض  واأكد 
اإر�صادية  لوائح  ول  امل�صاة،  لعبور  ممرات  ول  الأحياء،  يف  منا�صبة  اأر�صفة 
اأولوية  لتو�صيح  التقاطعات  يف  )قف(  عالمات  توجد  ول  املدار�ض،  ملواقع 

املرور داخل الأحياء، واإن وجدت هذه الأمور فاإنها تفتقر لل�صيانة.
مطالبًا بالعمل على ت�صميم الطرق - كما تقوم به وزارة النقل - بحيث 
يكون  بحيث  مكتملة،  مرورية  هند�صة  وبها  الأركان،  مكتملة  الطرق  تكون 

الطريق اآمًنا، وبخا�صة عند املدار�ض.
م�صتحياًل،  حلًما  اأ�صبحت  املرورية  ال�صالمة  اإن  اللجنة:  رئي�ض  وقال 
اأننا ل جند اأي جهود تبذل من اأجل رفع م�صتوى  اإّل  واجلميع يتحدث عنه، 
ال�صالمة املرورية، ولالأ�صف جند اأن احلديث دائًما عن الإدارة العامة للمرور 
رة يف متابعة املرور داخل املدن  ووزارة الداخلية، باعتبار اأنهما اأجهزة مق�صّ

ويف الطرق، واأرقام الإح�صاءات تتحدث عن هذا الف�صل. 
اإّل اأن ن�صبة )50%( من هذا الف�صل مرتبط بوزارة ال�صوؤون البلدية، حيث 
ا داخل املدن- ل تقوم باأي عمل مقدر يف جمال  – خ�صو�صً اإن هذه الوزارة 
ال�صالمة املرورية وتنظيمها، �صواء الأر�صفة، اأو املواقف، والرتكيز على ال�صالمة 

يف مداخل الطرق وال�صوارع الفرعية، وو�صع الإ�صارات املرورية املنا�صبة. 
واأ�صار املهند�ض الزهراين اإلى ظاهرة الزدحام يف مدينة الريا، واأرجع 
�صببه اإلى وجود بنايات بال مواقف �صيارات، واإن وجدت فال ُيجرب قاطنوها 

على الوقوف داخلها.
كما اأن البلديات مل ت�صع مواقف، ومل حتدد �صاعات للوقوف، م�صيفًا اأن 
اللجنة قد تبنت تو�صية يف ال�صابق تطالب باإن�صاء �صرطة بلدية متخ�ص�صة؛ 

لتفر�ض ر�صوًما على املواقف يف املناطق التجارية احليوية يف املدينة.
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تغطية

األمير فيصل بن بندر خالل زيارته مجلس الشورى:

 التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية
إستراتيجية تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبد العزيز 

ثمار  اليوم  تقطف  الريا�س  منطقة  اأن  الريا�س  منطقة  اأمري 

الغر�س املبارك الذي غر�سه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز، اأيده اهلل، على مدى عقود من الرعاية الكرمية 

الأمثل  وال�ستغالل  املتوالية،  واخلطط  املتوا�سل،  والتاأ�سي�س 

لتكت�سب  الطموحة،  روؤيته  حتققت  حتى  واخلربات،  للموارد 

مقومات  وال�سيا�سية،  الوطنية  مكانتها  جانب  اإلى  الريا�س 

ح�سارية متعددة، ومكانة عاملية، وجودة يف احلياة، توفر العي�س 

الرغيد، و�سبل احلياة احلديثة الع�سرية ل�ساكنيها.

واأ�ساف يف كلمة له خالل زيارته ملجل�س ال�سورى اأن هذا العهد 

والرقي  التجديد  يف  املت�سارعة  القفزات  مع  وبالتوازي  الزاهر، 

من  جمموعة  اإ�سدار  من  ابتداًء  بالدنا،  ت�سهده  الذي  والنماء 

ومرورًا  الر�سيدة،  والإدارية  والتنموية  الإ�سالحية  القرارات 

ال�سوؤون  وجمل�س  والأمنية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  جمل�س  باإن�ساء 

التحول  برنامج  اإطالق  اإلى  وو�سوًل  والتنمية،  القت�سادية 

املباركة  امل�سرية  هذه  الريا�س  منطقة  تواكب  الطموح،  الوطني 

من  والنجاح،  الريادة  مواقع  من  املزيد  لتحقيق  ا�ستعدادها  عرب 

العمالقة  امل�ساريع  خالل تنفيذ جمموعة متنوعة ومتكاملة من 

بالريا�س  الرقي  �ساأنها  من  التي  الكربى،  التطويرية  والربامج 

العربية  للمملكة  كعا�سمة  بها  تليق  التي  العالية  املكانة  اإلى 

ال�سعودية، م�سيفًا اأن م�سروع امللك عبدالعزيز للنقل العام والذي 

ي�سري بخطى مت�سارعة نحو الجناز اأحد هذه امل�ساريع الكربى.

الريا�ض  منطقة  اأهايل  وا�صم  با�صمه  الريا�ض  منطقة  اأمري  �صمو  وعرب 
عن بالغ ال�صكر والتقدير والثناء على ما يقوم به جمل�ض ال�صورى من اأعمال 
جليلة، وما يقدمه من اآراء �صديدة، وما حققه من اإجنازات وعطاءات خالل 

إنجازات الشورى أثمرت العديد من
المشاريع واألنظمة وإيجاد الحلول لقضايا 

المواطن وتطلعاته
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قيادة  التالحم بني  تعزيز �صور  بف�صل اهلل، يف  اأ�صهمت  املباركة،  م�صريتها 
هذه البالد الر�صيدة و�صعبها الويف، م�صريًا اإلى اأن هذه اجلهود اأثمرت عن 
اإجناز العديد من امل�صاريع والأنظمة واللوائح والتفاقيات واخلطط، وعملت 
وتطلعاته،  لق�صاياه  احللول  لإيجاد  و�صعت  املواطن  �صوت  ا�صت�صعار  على 
واأ�صدقائها  واأ�صقائها  اململكة  بني  ال�صداقة  اأوا�صر  تعزيز  على  وحر�صت 
حول العامل. مثمنًا للقيادة الر�صيدة هذا املجل�ض الذي هدفت يف ت�صكيله اأن 
يكون من نخبة اأبناء الوطن، ممن تكاملت معارفهم، وتاأكدت خرباتهم يف 

القيادة، والدراية، والراأي.

اأن التنمية يف منطقة الريا�ض ت�صري  اإلى   واأ�صار الأمري في�صل بن بندر 
اأجزائها،  بني  التوازن  حتقيق  تراعي  املدى  بعيدة  اإ�صرتاتيجية  روؤية  وفق 
العليا  الهيئة  و�صعته  الذي  الريا�ض”  ملنطقة  الإقليمي  “املخطط  يقودها 
لتطوير مدينة الريا�ض، بالتن�صيق مع جمل�ض املنطقة وبال�صراكة مع خمتلف 
اجلهات احلكومية والأهلية واخلا�صة، ليتولى �صياغة التوجهات امل�صتقبلية 
للمنطقة يف كافة قطاعاتها احليوية، ويعمل على ن�صر التنمية وتوزيعها ب�صكل 
اأنحاء املنطقة، وذلك عرب توزيع كل من مرافق التعليم  متوازن يف خمتلف 
العام والعايل واخلدمات ال�صحية يف املنطقة، وتعزيز قطاعات النقل واملياه 
القت�صادية  والتنمية  والت�صالت  الكهربائية  والطاقة  ال�صحي  وال�صرف 

وال�صناعية.

التنمية  ق�صايا  تناول  للمنطقة  الإقليمي  املخطط  اأن  اإلى  �صموه  ونوه 
و�صيا�صات  تطويرية،  خطط  وفق  لها  املنا�صبة  احللول  وو�صع  املختلفة، 
قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوّجه عملية التنمية، وهو ميثل قاعدة عمل 
جلميع  اإ�صرتاتيجية  ومرجعية  املنطقة  يف  العاملة  اجلهات  جلميع  م�صرتكة 

الربامج التنفيذية لهذه اجلهات. 

م�صاريع  متابعة  برنامج  اأن  اإلى  الريا�ض  منطقة  اأمري  �صمو  اأ�صار  كما 
اأحد خمرجات املخطط الإقليمي، الذي و�صعته الهيئة  منطقة الريا�ض هو 

العليا لتطوير مدينة الريا�ض.
التنموية  بامل�صاريع  اأكرث من 65 جهة ذات عالقة  الربنامج  وت�صارك يف 
منطقة  م�صتوى  على  امل�صاريع  ومتابعة  ور�صد  اإح�صاء  ويتولى  املنطقة،  يف 
الريا�ض ح�صب القطاعات واجلهات التي تتوزع عليها امل�صاريع، بهدف تكوين 
اأي عقبات قد  روؤية �صاملة عن الو�صع التنموي يف املنطقة، وحماولة تذليل 

تواجه م�صرية التنمية الإقليمية.

موؤكدًا اأن هذا الربنامج يرتكز يف عمله على نظام اإلكرتوين يحوي كافة 
املعلومات الأ�صا�صية عن امل�صاريع القائمة وامل�صتقبلية ومواقعها على م�صتوى 
بتكلفة  م�صروعًا   4638 العام  هذا  املنطقة  م�صاريع  عدد  بلغ  حيث  املنطقة، 

اإجمالية تزيد عن 460 مليار ريال.
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 ولفت �صموه اإلى اأن م�صرية التنمية يف مدينة الريا�ض ت�صري على خطى 
لتطوير  العليا  الهيئة  اأعدت  حيث  املدى،  بعيد  ال�صرتاتيجي  التخطيط 
ليقود  الريا�ض«  ملدينة  ال�صامل  الإ�صرتاتيجي  »املخطط  الريا�ض  مدينة 
خمتلف  ويعالج  املدينة،  قطاعات  جميع  يف  امل�صتقبلية  احل�صرية  التنمية 
ق�صاياها التنموية، عرب جمموعة وا�صعة من الربامج التنفيذية ذات الطبيعة 
كًل  املدينة،  املعنية يف  تنفيذها خمتلف اجلهات  ي�صرتك يف  الإ�صرتاتيجية، 

ح�صب تخ�ص�صه.
وقال �صمو الأمري في�صل بن بندر: اإن املخطط الإ�صرتاتيجي ر�صم �صورة 
من مالمح التنمية امل�صتقبلية بالعا�صمة ت�صمنت برناجمًا تنفيذيًا طموحًا، 
التنمية  قطاعات  على  تتوزع  التي  التنفيذية  ال�صيا�صات  من  والع�صرات 
واخلدمات  النقل،  وجوانب  والبيئية،  والقت�صادية،  احل�صرية،  املختلفة 
املدينة  يف  التنمية  عمليات  �صري  ر�صد  بهدف  اأنه  م�صيفًا  العامة،  واملرافق 
الريا�ض« حتت  ملدينة  »املر�صد احل�صري  تاأ�صي�ض  يف جميع جوانبها، جرى 
مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، مب�صاركة 36 جهة من القطاعات 
املتحدة  الأمم  برنامج  مع  وبالتعاون  املدين،  واملجتمع  واخلا�صة  احلكومية 

يف  ت�صهم  التي  ال�صاملة  التنمية  اأ�ص�ض  كاأحد  الب�صرية،  امل�صتوطنات  لتنمية 
اإلى  التي تقود  ال�صيا�صات  التنمية احل�صرية، و�صياغة  متابعة �صري عمليات 

حتقيق التنمية احل�صرية امل�صتدامة مب�صيئة اهلل.
وعرب �صموه عن فخره بامل�صتوى الرفيع من ال�صراكة والتكامل املثمر والبّناء 
الذي تتميز به اأجهزة املنطقة وموؤ�ص�صاتها العامة واخلا�صة، م�صيدًا بالتعاون 
لالرتقاء  اجلهود  موا�صلة  وموؤكدًا  �صكانها،  من  الكبري  املتفاين  والعطاء 
بالأداء يف كافة اأجهزة املنطقة ومرافقها وخدماتها مبا يلبي تطلعات واآمال 
�صكانها يف كافة املجالت، وجتاوز كافة التحديات وتذليل كافة العقبات اأمام 

توفري احلياة الكرمية ل�صكان املنطقة وزائريها.
والتقدير ملعايل رئي�ض املجل�ض  بال�صكر  الريا�ض كلمته  اأمري   وختم �صمو 
ولأع�صاء املجل�ض على الدعوة الكرمية، موؤماًل يف ا�صتمرار التوا�صل واحلوار 
بني اإمارة منطقة الريا�ض وجمل�ض ال�صورى، وذلك يف ظل ال�صعي امل�صرتك 
نحو حتقيق الهدف الأ�صمى يف خدمة ديننا ووطننا ومواطنينا، �صائاًل اهلل 
وان  الكرمي،  لوجهه  خال�صة  ويجعلها  اجلهود،  يف  يبارك  اأن  قدرته،  جلت 

يحفظ ويل اأمرنا و�صمو ويل عهده و�صمو ويل ويل العهد.
وكان معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�صيخ قد رحب يف كلمته يف املنا�صبة ب�صمو اأمري منطقة الريا�ض 
و�صحبه الكرمي مقدرًا ل�صموه هذه الزيارة التي يلتقي فيها باأع�صاء املجل�ض  

مخطط استراتيجي شامل لمدينة الرياض
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لطالعهم على م�صاريع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض والأفكار والروؤى 
التي تتعلق بتنفيذها.

وقال معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى: نحن يا �صاحب ال�صمو م�صرورون اليوم 
مبهام  ي�صطلعون  الذين  الدولة  هذه  رجال  اأحد  واأنتم  وزيارتكم،  بلقائكم 
وتتولون   ، والإدارة  امل�صوؤولية  وا�صعة يف جمال  باع طويل وخربة  جليلة ولكم 
مهام اإمارة منطقة الريا�ض، وتراأ�صون الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 
الكبري  الدور  ن�صتذكر  وهنا  واملهام،  امل�صوؤوليات  من  العديد  اإلى  بالإ�صافة 
خلادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه اهلل ــ جتاه 
ال�صخمة  امل�صروعات  من  الكثري  اإر�صاءه  معاليه  وا�صتذكر  الريا�ض  منطقة 
واخلطط التطويرية حني كان ـــ يحفظه اهلل ـــ اأمريًا ملنطقة الريا�ض ورئي�صًا 
لتلك الهيئة، م�صريًا اإلى اأن �صمو الأمري في�صل بن بندر يوا�صل امل�صرية نحو 
العزيزة وكذا ملحافظات ومراكز  العا�صمة  التطوير والرقي لهذه  مزيد من 

املنطقة ، ن�صاأل اهلل لكم الإعانة والتوفيق.

املناطق  وجمال�ض  ال�صورى  جمل�ض  بني  التوا�صل  اإن  معاليه  واأ�صاف 
جمل�ض  لأع�صاء  ال�صورة  اإي�صاح  يف  اأ�صهمت  بينهما  املتبادلة  والزيارات 
املتوافرة  واملقومات  التنموية،  وحاجاتها  كل منطقة  اأولويات  ال�صورى حيال 
يف كل منطقة مما ينعك�ض بالفائدة على قرارات جمل�ض ال�صورى ال�صادرة 
ب�صاأن التقارير ال�صنوية للوزارات والأجهزة احلكومية اأو املتعلقة مب�صروعات 
نحو  التنموية  واجلهود  املقدرات  توجيه  يف  الإ�صهام  وبالتايل  الأنظمة، 
للخطط  واملخرجات  الأداء  قيا�ض  على  والعمل  والحتياجات،  الأولويات 
والربامج واملنجزات وذلك كله ياأتي بتوجيهات من خادم احلرمني ال�صريفني 
املناطق  جمال�ض  اأن  موؤكدًا  ـــ،  اهلل  يحفظه  ــ  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 
وو�صع  وال�صتثمارية  التنموية  املناطق  اأولويات  حتديد  على  قدرتها  اأثبتت 
الروؤى والت�صورات ب�صاأن احتياجات املدن واملحافظات والتعاون مع اجلهات 

املخت�صة يف هذا ال�صاأن.
الكبري  بالدور  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  ابن  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  واأ�صاد 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  يبديه  الذي 
ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية رئي�ض جمل�ض ال�صوؤون 
والو�صول  تدعيمه  على  وحر�صه  املناطق  جمال�ض  حيال  والأمنية  ال�صيا�صية 

بنتائج ايجابية تعود بامل�صلحة على الوطن واملواطنني.

كما حيا معاليه اجلهود الرائدة التي يبذلها �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
لرئي�ض  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز  ابن  �صلمان  بن  حممد 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع رئي�ض جمل�ض ال�صوؤون القت�صادية والتنمية �صعيًا 

للتطوير التنموي ورقيًا بالأداء القت�صادي والتنموي والإداري.

ويف ختام كلمته �صاأل معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى اهلل تعالى اأن يحفظ 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  قائدنا  على  ويدمي  واأمننا،  اإمياننا  علينا 
�صلمان بن عبدالعزيز و�صمو ويل عهده الأمني و�صمو ويل ويل العهد التوفيق 

والت�صديد.
منطقة  م�صروعات  اأبرز  عن  مرئيًا  عر�صًا  احل�صور  �صاهد  ذلك  بعد 
واملخطط  العام،  للنقل  العزيز  عبد  امللك  م�صروع  يف  تتمثل  والتي  الريا�ض 
احل�صري،  املر�صد  وم�صروع  الريا�ض  مدينة  لتطوير  ال�صامل  ال�صرتاتيجي 

واملخطط الإقليمي لتطوير منطقة الريا�ض.
ح�صر اللقاء معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى الدكتور حممد بن اأمني 
اجلفري، ومعايل م�صاعد رئي�ض جمل�ض ال�صورى الدكتور يحيى بن عبداهلل 
اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  للمجل�ض  العام  الأمني  ومعايل  ال�صمعان، 

عمرو، واأع�صاء جمل�ض ال�صورى.

وقد رافق �صموه خالل الزيارة معايل وكيل اإمارة منطقة الريا�ض عبداهلل 
مكتب  على  العام  وامل�صرف  اخلا�ض  امل�صت�صار  ومعايل  القرين  جمدوع  بن 
�صمو اأمري منطقة الريا�ض �صحمي بن �صوميي بن فويز ومعايل اأمني منطقة 
مدينة  لتطوير  العليا  بالهيئة  والتخطيط  امل�صاريع  مركز  رئي�ض  الريا�ض 
الريا�ض املهند�ض اإبراهيم بن حممد ال�صلطان ووكيل اإمارة منطقة الريا�ض 
جمل�ض  واأع�صاء  القنا�ض  �صليمان  املنطقة  جمل�ض  اأمني  التنموية  لل�صوؤون 

املنطقة وكبار م�صوؤويل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض .

التواصل بين الشورى ومجالس المناطق 
أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة 

وحاجاتها التنموية
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تغطية

رئيس مجلس الشورى شارك في أعمال المؤتمر
المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية ناقش 

التحديات التي تواجه األمة العربية

�سارك جملـ�س ال�ســــورى يف اأعمــــال املوؤتــــمر الأول لروؤ�ســــاء 

الربملانات العربيــــة الذي عقــــد يف العا�سمة امل�سريــــة القاهرة 

مب�ساركــة 17 رئي�سًا للمجــال�س والربملانات العربية، واأكرث من 50 

ع�سَوا من اأع�ساء املجال�س العربيــــة والربملان العــــربي، وبح�سور 

الأمني العام للجامعة العربية.

وراأ�س وفد جملــــ�س ال�ســــورى يف املوؤمتر معايل رئيــــ�س املجل�س  

ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.

الأمانة  مع  بالتن�صيق  العربي  الربملان  من  مببادرة  املوؤمتر  انعقاد  وياأتي 
»روؤية  �صعار  العربي حتت  الربملاين  والحتاد  العربية  الدول  العامة جلامعة 

برملانية ملواجهة التحديات الراهنة لالأمة العربية«.
وناق�ض امل�صاركون على مدى يومني التحديات الراهنة التي تواجه الأمة 
العربية، والإجراءات، والتدابري الالزمة للحفاظ على وحدة ال�صف العربي، 
ويوؤ�ص�ض  وال�صعبية،  الر�صمية  واخلروج بروؤى برملانية تعك�ض ت�صافر اجلهود 
والت�صريعية  ال�صيا�صية،  امل�صتويات  امل�صرتك على جميع  العربي  العمل  لدعم 

والأمنية والق�صائية والقت�صادية والجتماعية والإعالمية.

واأعرب معـــــايل رئـــــي�ض جمـــــل�ض ال�صـــــورى -يف ت�صريح �صحفي بهذه 
املنا�صبة- عن متنياته باأن حتقــــق النتائج التي تو�صل اإليـــــها املوؤمتر الأول 
اأ�صحاب اجلاللـــــة والفخامـــــة وال�صمو  لروؤ�صاء الربملانات العربية تطلعات 
قادة الدول العربيـــــة ل�صياغة م�صتقبل عربي اأف�صل، يقوم على حفظ اأمن 

ال�صعوب العربية ويحقق اأمنياتها.
واأو�صح معايل الدكتور عبد اهلل اآل ال�صيخ اأن اململـــــكة العربية ال�صعودية 
بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمـــــان بن عبد العـــــزيز اآل �صعود 
-حفظه اهلل - تويل وحـــــدة ال�صف العربي اهتمامها حيث كانت من الدول 
العربية ال�صبع التي اأ�ص�صت جامعة الدول العربيـــــة وعملت على توحيد كلمة 
العرب على مـــــبادئ واأ�ص�ض قويـــــة حتقـــــيًقا للوحدة العربيـــــة التي ت�صبو 

اإليها الأمة العربية.
واأكد معاليه اأن املجال�ض ال�صوريـــــة والربملانيـــــة يف الدول العربيـــــة تعي 
خطر املرحلة التي متربها املنطقة، وما يواجهها من حتديات اأمنية وثقافية 
واقت�صادية و�صيا�صية، حتتـــــم على اجلمـــــيع العمل �صمن منظومة م�صرتكة 

للحد من اآثارها على البالد العربية.
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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: مواقف المملكة 
العربية السعودية التاريخية من فلسطين ال ينكرها

إال جاحد ظالم لنفسه وألمته
اأكد معايل رئي�س املجل�س الوطني الفلـــ�سطيني الأ�ستاذ �سليم 
الزعنون اأهمية دعم التحالف الإ�سالمي الع�سكري بقيادة اململكة 

العربية ال�سعودية ملحاربة الإرهاب بجميع اأ�سكاله و�سوره.
جاء ذلك يف ت�سريح �سحفي ملعاليه عقب ا�ستقبال معايل رئي�س 
جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�سيخ ملعاليه يف مقر املجل�س يف الريا�س خـــالل الزيــارة التي قام 

بها للمملكة موؤخرًا.
واأو�سح �سليـــم الزعنـون اأن زيارتـــه للمملكـــة ولقـــاءه مبعايل 
رئي�س جمل�س ال�ســـورى جاءت من اأجـــل تن�ســـيق املواقف الثنائية 

بني جمل�س ال�سورى واملجل�س الوطني الفل�سطيني.
الإ�صالمي  للتحالف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  دعم  الزعنون  واأكد 
الذي ي�صم اأكرث من 35 دولة، وقال: نحن وراء رئي�صنا حممود عبا�ض الذي 

اأعلن الوقوف مع هذا التحالف بقيادة اململكة العربية ال�صعودية.
نقول  اأن  ويجب  الإ�صالمي  التحالف  دول  عدد  يزداد  اأن  يجب  واأ�صاف: 

للعامل اأجمع اأنه ل ميكن لأكرب دولة عربية اأن تتعر�ض لتهديدات متعددة.
الدكتور عبداهلل بن  ال�صيخ  ال�صورى  ا�صتعر�ض معايل رئي�ض جمل�ض  وقد 
الفل�صطيني  الوطني  املجل�ض  ال�صيخ مع معايل رئي�ض  اآل  اإبراهيم  حممد بن 
الأ�صتاذ �صليم الزعنون خالل اللقاء العالقات الثنائية بني اململكة وفل�صطني 
اإ�صافة  وجممل الق�صايا واملو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك بني البلدين، 
واملجل�ض  ال�صورى  جمل�ض  بني  امل�صرتك  الربملاين  التعاون  تعزيز  �صبل  اإلى 

الوطني الفل�صطيني.
ونوه بالعالقات التاريخية التي جتمع اململكة العربية ال�صعودية وفل�صطني 
بني  الربملاين  التعاون  بعالقات  ال�صدد  ذات  يف  م�صيدًا  املجالت،  �صتى  يف 

جمل�ض ال�صورى املجل�ض الوطني الفل�صطيني.
واأكد معايل الدكتور اآل ال�صيخ حر�ض جمل�ض ال�صورى على تعزيز وتطوير 
ال�صداقة يف املجل�صني مبا يخدم امل�صالح  العالقة وتفعيل دور جلنتي  هذه 

امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
لكفاح  الكامل  املجل�ض  دعم  عن  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  واأعرب 
ال�صعب الفل�صطيني، م�صريًا اإلى اأن الق�صية الفل�صطينية هي الق�صية الأولى 
للمملكة التي تبذل جهدها لتوحيد ال�صف العربي واإعادة اإحياء وحدة الأمة 

العربية يف مواجهة حماولت التغلغل و�صق ال�صف العربي.

اأعرب معايل رئي�ض املجل�ض الوطني الفل�صطيني عن �صعادته  من جانبه 
بني  التي جتمع  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهمية  اإلى  م�صريًا  اململكة،  بزيارة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  مواقف  اأن  واأكد  ال�صعد،  خمتلف  يف  البلدين 
التاريخية من فل�صطني ل ينكرها اإل جاحد ظامل لنف�صه ولأمته، واأن القيادة 

الفل�صطينية ترف�ض اأي ت�صرف م�صيء ملواقف اململكة امل�صرفة.
كما اأكد معايل الأ�صتاذ �صليم الزعنون الت�صامن الفل�صطيني الكامل مع 
اململكة العربية ال�صعودية يف حربها �صد الإرهاب ويف ن�صرتها لل�صعب اليمني 
ال�صقيق،  اليمن  يف  ال�صرعية  على  احلوثي  والنقالب  الإيراين  التغلغل  �صد 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة  اأن  اإلى  م�صريًا 

عبدالعزيز تبذل جهودًا مباركة لتوحيد ال�صف العربي والإ�صالمي.
واأ�صاف: اإن الفل�صطينيني يذكرون بامتنان بالغ املواقف امل�صرفة للمملكة 
لكفاح  الكبري  واملادي  ال�صيا�صي  والدعم  الفل�صطيني،  ال�صف  توحيد  جتاه 

ال�صعب الفل�صطيني �صد الحتالل ال�صهيوين.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�صبة.

الدكتور حممد بن  ال�صورى  نائب رئي�ض جمل�ض  ال�صتقبال معايل  ح�صر 
بن  يحيى  الدكتور  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  م�صاعد  ومعايل  اجلفري،  اأمني 
عبداهلل ال�صمعان ومعايل الأمني العام للمجل�ض الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمرو، وع�صو جمل�ض ال�صورى ع�صو جلنة ال�صداقة الربملانية ال�صعودية 
البديوي  بن حممد  الدكتور حممود  املرافق  الع�صو  املجل�ض  الفل�صطينية يف 
جلنة  واأع�صاء  املارك  فهد  بن  عبداملح�صن  الدكتور  ال�صورى  جمل�ض  وع�صو 

ال�صداقة ال�صعودية الفل�صطينية باملجل�ض.

تغطية
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استقبله رئيس مجلس الشورى

رئيس مجلس النواب العراقي: المملكة تتفهم دورها 
ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن قضايا األمة

عقد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن 
بالريا�س  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
اجتماعًا مع معايل رئي�س جمل�س النواب العراقي الدكتور �سليم 
للمملكة  زيارته  خالل  املرافق  والوفد  اجلبوري  عبداهلل  بن 
موؤخرًا. ورحب معايل رئي�س جمل�س ال�سورى يف م�ستهل الجتماع 
مقدرًا  له  املرافق  والوفد  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  مبعايل 

لهم تلبية دعوة جمل�س ال�سورى لزيارة اململكة.
وا�صتعر�ض معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى خالل الجتماع ما يربط اململكة 
عالقات  من  ال�صقيقني  و�صعبيهما  العراق  وجمهورية  ال�صعودية  العربية 
ول  لتعزيزها  ال�صعي  واأهمية  البلدين،  بني  العالقات  عمق  موؤكدًا  تاريخية، 
�صيما على �صعيد العالقات الربملانية بني املجل�صني يف البلدين . واأ�صار معاليه 
 - �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأن  اإلى 
والإ�صالمية،  العربية  الدول  العالقات مع  توثيق  حفظه اهلل - حري�ض على 
العربية  ال�صعوب  فمبادراته وتوجيهاته - رعاه اهلل - كلها ت�صب يف �صالح 
جمل�ض  م�صرية  عن  نبذة  معاليه  وقدم  وا�صتقرارها.  ووحدتها  والإ�صالمية 

ال�صورى يف اململكة وجلانه املتخ�ص�صة ودوره الت�صريعي والرقابي.
الدكتور  العراق  بجمهورية  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  اأكد  جانبه  من 
فر�صة وحدة  اإيجاد  اإلى  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صعي  اأن  �صليم اجلبوري 
اإ�صالمية؛ مبادرة حقيقية تدل على فهم اململكة لدورها وم�صوؤوليتها التاريخية 
لها من خالل  الواقعية  لإيجاد احللول  وال�صعي  الأمة  الدفاع عن ق�صايا  يف 
حالة الت�صامن العملية التي متثلت موؤخرًا يف التحالف الإ�صالمي، معربًا عن 
اأمله يف اأن تكون هذه املبادرة خط البداية لتكوين القوة الإ�صالمية العربية 
الإرهاب ومن كل  الأمة وهويتها من  والقادرة على حماية مقدرات  الفاعلة 

حماولت الهيمنة التي ت�صعى لتغييب الهوية وتغيريها.
والعمل  والتن�صيق  التوا�صل  اأهمية  على  العراقي  الربملان  رئي�ض  و�صدد 
اإلى  الأمة  لتعود  واجلهود  الروؤى  لتوحيد  ال�صقيقني  البلدين  بني  امل�صرتك 
واملناكفة  وامل�صاحنة  التفرق  وتغادر حالة  والندماج  والوحدة  التكاتف  حالة 
ال�صعودية حافل  العراقية  الدبلوما�صية  العالقات  تاريخ  اأن  والنكفاء، مبينًا 
باملواقف الإيجابية ولي�ض هناك اأي موقف يجعلنا يف حرج من عالقاتنا عرب 
التاريخ ونعتز بهذه العالقة ونعمل على تر�صيخها وتقويتها من خالل اإدامة 

التوا�صل واحلوار والتعاون بني بلدينا.

وموؤقــــت  طــــارئ  حــــدث  اإل  ليــــ�ض  للعــــالقات  تــــراجع  اأي  اأن  م�صيــفًا 
وم�صريه اإلى الزوال يف ظــــل زخم الأخــــوة العميقة والتاريخية التي تربط 

البلدين ال�صقيقني.
واأكد يف هذا ال�صياق على دور �صفارة اململكة يف العراق واجلهد الذي يقوم 
به ال�صفري ثامر ال�صبهان، وكذلك ال�صفارة العراقية يف الريا�ض وعلى راأ�صها 

ال�صفري الدكتور ر�صدي العاين.
العربي  التما�صك  �صرورة  اإلى  بالإ�صارة  النواب  جمل�ض  رئي�ض  وختم 
والإ�صالمي يف ظل ما متر به املنطقة من ظرف ح�صا�ض وتهديدات الإرهاب 
والهيمنة، التي ت�صتهدف اجلميع دون متيز وي�صعى لإلغاء �صكل الدولة احلديثة 

وا�صتبدالها بدولة توح�ض وقتل وتخريب لكل اأوجه احل�صارة والتقدم.
امل�صرتك  الهتمام  ذات  املو�صوعات  من  عدد  بحث  جرى  ذلك  بعد 
العالقات  وبخا�صة  ال�صقيقني،  البلدين  العالقات بني  تعزيز  التي ت�صب يف 
الربملانية بني جمل�ض ال�صورى وجمل�ض النواب العراقي، وتفعيل دور جلنتي 
ال�صداقة الربملانية يف املجل�صني من خالل تبادل الزيارات بينهما مبا يخدم 

امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
ويف ختام الجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�صبة، ثم �صحب 
معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى �صيف والوفد املرافق له بجولة يف اأروقة املجل�ض 

والقاعة الكربى والقاعة الأندل�صية.
ح�صر الجتماع وحفل الغداء معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى الدكتور 
بن  يحيى  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  م�صاعد  ومعايل  اجلفري  اأمني  بن  حممد 
عبداهلل ال�صمعان ومعايل الأمني العام للمجل�ض الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمرو وعدد من اأع�صاء جمل�ض ال�صورى اأع�صاء جلنة ال�صداقة الربملانية 
ال�صهري  اللجنة الدكتور فايز  العراقية يف املجل�ض برئا�صة رئي�ض  ال�صعودية 

وع�صو جمل�ض ال�صورى الع�صو املرافق الدكتور نواف الفغم. 

تغطية
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وفد الشورى أطلع الجانب الروسي على مواقف المملكة في اليمن وسوريا

لجنـــــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس الشــورى 
تــزور روســيا

قام وفـد من جلنـــة ال�ســـوؤون اخلارجيـــة يف جمـــل�س ال�ســـورى 

برئا�سة ع�سو ال�ســـورى رئي�س اللجنـــة معايل الدكتور نا�سر بن 

عبدالعزيز الداود بزيارة اإلى رو�سيا الحتادية خـالل الفرتة من 

15-5/17/ 1437هـ املوافــق 24-26 /2/ 2016م، تلبية لدعوة 

من جلنة ال�سوؤون الدولية مبجل�س ال�سيوخ الرو�سي.

واأكد معـــايل الدكتـــور نا�سر الـــداود على اأهـــمية العالقـــات 

الثنائية بني اململكة ورو�سيا م�سريًا اإلى اأن العالقـــات بني البلدين 

�سهدت تطورًا نوعيًا عك�ستها الزيارات واللقـاءات املتبادلـــة بني 

م�سوؤويل وقادة البلدين، وكان اأبرزهــا اللقـــاء الـــذي جـــرى بـــني 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمـــان بن عبدالعـــزيز اآل �سعود 

- حفظه اهلل - وفخامـــة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على 

هام�س قمة دول جمموعة الع�سرين التي عقدت مبدينة اأنطاليا 

الرتكية موؤخرًا، وكـــذلك الزيارة الناجحة التي قام بها �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمـــان بن عبـــدالعزيز ويل ويل 

العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الـــوزراء وزيـــر الدفاع رئي�س 

جمل�س ال�سوؤون القت�ساديــة والتنمـــية، اإلى رو�سيا، وما نتج عنها 

من اتفاقيات مهمة اأ�س�ست للمـــزيد من التقارب بني البلدين على 

ال�سعد كافة؛ خ�سو�سًا القت�سادية منها.

واأو�صــح الدكتــــور الــــداود يف ت�صريح بهذه املنا�صبة اأن الجتماعات مع 
ال�صاحتني  على  وامل�صتجدات  الثنائيــــة  العالقــــات  تناولت  الرو�صي  اجلانب 
الإقليمية والدوليــــة، و�صبل دعمــــها يف خمتــــلف املجالت والق�صايا الدولية 
الراهنة ذات الهتمــــام امل�صــــرتك، كما تناولت �صبل تعزيز التوا�صل وتفعيل 
العمل الثنائي للجــــان الربملانية بني اململكة ورو�صيا، ملا متثله هذه اللجان من 
دور فاعٍل يف دفــــع اأوجــــه التعاون البناء يف كافة املجالت مبا يخدم امل�صالح 

امل�صرتكة للبلدين.

تقرير: عادل احلربي

د.الداود: العالقات بين الرياض وموسكو 
شهدت تطورًا نوعيًا
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واأ�صار الدكتــــور نا�صــــر الداود اإلى اأن وفــــد ال�صــــورى اأطلــــع مــــ�صوؤويل 
واأع�صاء اجلمعيــــة الفدراليــــة الرو�صــــية الذين التقـاهم خالل الزيارة على 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�صعودية  العربية  اململكة  مواقف 
�صلــــمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - جتــــاه خمتلف الق�صايا الإقليمية 
الراهنــــة، وبخا�صة الو�صع يف اليمن، و�صوريا، وجهــــود اململــــكة يف مكافــــحة 

الإرهاب وخدمة الأمن وال�صلم الدوليني.

من جهة اأخرى اأكد وفد جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف جمل�ض ال�صورى على 
اأهمية الدور الرو�صي يف مواجهة اإرهاب الدولــــة الإيرانيــــة، وكبح التدخالت 
الإيرانية يف ال�صوؤون الداخلية للدول العربيــــة التي باتت ت�صــــكل معــــول هدم 

جلهود ال�صالم التي يبذلها املجتمع الدويل يف املنطقة.

وقال الوفد خالل لقائه املمثل اخلا�ض للرئيــــ�ض الرو�صي ل�صــــوؤون ال�صــــرق 
الأو�صط نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانــــوف بحــــ�صور �صفــــري خادم 
احلرمني ال�صريفني يف رو�صيا عبدالرحمن بن اإبراهــــيم الر�صــــي: اإن رو�صيا 
يف عالقاتها مع النظام يف طهران يعول عليها كثريًا للجم الإرهاب الإيراين 
الذي ثبت بالأدلة التي وثقها املجتمع الدويل اأنــــها معــــول هدم لكل اجلهود 

الدولية الرامية اإلى ا�صتقرار واأمن منطقة ال�صرق الأو�صط.

واأ�صار رئي�ض الوفد معايل الدكتــــور نا�صر بن عبدالعــــزيز الداود اإلى اأن 
اململكة العربية ال�صعودية ا�صتنفدت كل و�صائــــل احلوار والتفاهم مع النظام 
الإيراين الذي ي�صر على ن�صر الإرهاب يف املنطقة، موؤكًدا اأن النظام الإيراين 
مل يقدم اأي مبادرة حقيقيــــة ميكن اأن تاأخذها اململــــكة على حمــــمل اجلد، 
والدولية  الإ�صالمية  واملواثيق  الأعراف  كل  تتجاهل  طهران  اأن  اإلى  م�صريًا 

وتوا�صل دعمها الفا�صح لالإرهاب وتدخالتها يف ال�صوؤون الداخلية للدول.

ودعا اأع�صاء الوفد رو�صيا الحتادية اإلى ا�صتخــــدام عالقــاتها مع النظام 
الإيراين لوقف هذه التدخالت والنخراط يف جهــــود دعــــم ال�ســــالم وح�سن 
اجلوار يف املنطقة، م�صريين اإلى اأن اململكــــة ا�صتجابت لنــــداء ال�صرعيــــة يف 
اليمن عرب حتالف دويل مدعــــوم بقرار دويل، وقامت بواجبها جتاه ال�صعب 
اليمني ال�صقيق ل�صتعادة ال�صرعية املغت�صبة من قبل فئة باغية رهنت نف�صها 

للخارج وانقلبت على خيار ال�صعب اليمني.

اململكة  اأن  الرو�صي  اخلارجية  وزير  نائب  مع  حواره  يف  الوفد  واأ�صاف 
العربية ال�صعودية التزمت �صيا�صة �صبط النفــــ�ض يف تعاملها مع النتهاكات 
الإيرانية ومل تقم باأي عمل عدائي كمــــا مل ت�صتجب لال�صتفزازات الإيرانية 
الإرهابية املتكـررة التي مل ت�صــــتثن حتى موا�صــــم احلــــج والعمرة والأماكن 
املقد�صة، لفتًا النظر اإلى اأن ما قامت به اململكــــة من اإجراءات �صد النظام 
الإيراين جاء رد فعل على العــــتداء الإيراين ال�صــــافر �صد �صفــــارة خــــادم 
والعبث  م�صهد،  ال�صعوديــــة يف  والقن�صليــــة  ال�صريفني يف طهران  احلرمني 

الإيراين يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

ويف �صاأن العالقات الثنائية بني البلــــدين قال معايل رئي�ض وفد ال�صورى: 
اإن العالقات بني اململكة العربية ال�صعوديــــة وجمهوريــــة رو�صــــيا الحتادية 
ت�صهد تطورًا كبريًا منذ اللقاء الذي جــــرى بني خادم احلــــرمني ال�صــــريفني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز والرئي�ض الرو�صــــي فالدميري بوتني يف قمة دول 

جمموعة الع�صرين التي عقدت يف مدينــــة اأنطاليا الرتكيــــة اأخيــــرا.

تعزيز  اإطار  يف  تاأتي  مو�صكو  اإلى  ال�صورى  جمل�ض  وفد  زيارة  اأن  موؤكدًا 
ب�صكــــل  الرو�ض  والربملانيني  عام  ب�صــــكل  الرو�ض  الأ�صدقــــاء  مع  العالقات 
الأمــــري  امللــــكي  ال�صمو  �صاحب  بزيارة  ال�صياق  هذا  يف  منوهًا  خــــا�ض، 
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لرئيــــ�ض  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممــــد 
اتفاقــــيات  من  عنــــها  نتج  وما  رو�صيا،  اإلى  الدفاع  وزير  الوزراء  جمــــل�ض 
تلك  منذ  رو�صــــيا  زارت  �صعوديًا  وفدًا  لثالثني  الأبواب  فتحــــت  مهــــمة؛ 
الزيــــارة وبحثت ول تزال تبحث املزيد من التعاون بني البلدين ال�صديقني.

واأكد معايل رئي�ض الوفد اأن جمل�ض ال�صــــورى يويل التقــــارب الربملاين مع 
اجلانب الرو�صي اأهمية خا�صة ويتطلع اإلى دعـم التعاون الربملاين يف املجالت 
كافة، معتربًا اأن العالقات الربملانية بني البلدين ال�صديقني مر�صحة للمزيد 

من التعاون.

ولفت معايل الدكتور نا�صر الداود النظر اإلى اأن العالقات بني الريا�ض 
ومو�صكو هي عالقات تاريخية تعود اإلى ت�صعني عامًا ما�صية، حيث اأن مو�صكو 
هي اأول دولة تعرتف باململكــــة العربيــــة ال�صعوديــــة، كما اأن لرو�صيا مواقفها 
امل�صرفــــة املوؤيــــدة للحــــق الفل�صطيني يف مواجهــــة الحــــتالل الإ�صــــرائيلي، 
م�صيــــرًا اإلى اأن هــــذه املواقــــف ال�صيا�صيــــة حمل تقـــدير ال�صعــــب ال�صعــــودي 
الذي يتــطلع ل�صتغــــالل القوا�صم امل�صرتكــــة بني البلدين ال�صديقــــني، وبناء 

عالقات متميزة تليق بها.

التي  بالتطورات  الرو�صي  اخلارجية  وزير  نائب  معايل  اأ�صاد  جانبه  من 
�صهدتها العالقات ال�صعودية الرو�صية موؤخرًا، م�صريًا اإلى اأن مو�صكو حري�صة 
على رفع م�صتوى التعاون الثنائي مع اململكة العربية ال�صعودية، ولديها العديد 
من الفر�ض الواعدة يف هذا املجال، كما اأنها منفتحة لبحث الفر�ض املماثلة 

يف اململكة.

تعمل على  الرو�صية  اإن احلكومــــة  الرو�صي  وزير اخلارجيــــة  نائب  وقال 
توطيد  بحث  على  البلدين  كال  يف  اخلا�ض  والقطاع  الأعمال  رجال  ت�صجيع 
لتعزيز  اململكــــة  مع  بالتعــــاون  وت�صعى  القت�صادية،  املجالت  يف  العالقات 
اأوا�صر ال�صداقة والتعاون يف املجالت كافة، لفتًا النــــظر اإلى اأن اجلــــهود 
الرو�صية يف دعم جهود ال�صالم يف منطقة ال�صرق الأو�صط حتتاج اإلى �صريك 
بحجم اململكة العربية ال�صعودية التي نعــــول عليها كثريًا يف احلرب الدولية 

على الإرهاب ويف ا�صتقرار تلك املنطقة.

وعرب معايل نائب وزير اخلارجيــــة الرو�صي عن اأملــــه باأن يجد التفاق 
الرو�صي - الأمريكي حول �صوريـــة، فر�صته لفائــــدة ال�صعب ال�صوري، م�صيفًا 
اأن الت�صال الذي اأجراه الرئيـــ�ض فالدميـــري بوتيـــن مـــع خــــادم احلرمني 
ال�صريفني حول هذا التفاق يعكـــ�ض مدى الهتـــمام الرو�صي باطالع قيادة 

اإلى وجهة  اململـــكة العربيـــة ال�صعوديـــة على تفا�صـــيل التفـــاق وال�صتمـــاع 
النظر ال�صعودية.

وقد اأكد وفد ال�صورى يف هذا املجــــال على اأولويــــة اإنقاذ ال�صعب ال�صوري 
وفتح املجال اأمام امل�صاعدات الإن�صانية لت�صل اإلى القــرى املحا�صرة، جمددًا 
تاأكيده على اأن مواقف اململكة يف ن�صرتــــها لل�صعــــب ال�صوري �صد اجلماعات 
الإرهابية ثابت ل يتغــــري، واأنه ل منــــا�ض من احلــــل ال�صيا�صي املبني على 

مقررات جنيف )1(.

بعــــد ذلك دار حــــوار بني وفــــد جلنــــة ال�صوؤون اخلارجيــــة يف جمــــل�ض 
ال�صــــورى ومعــــايل نائب وزيــــر اخلارجيــــة الرو�صي، ثــــم تبــــودلت الهــــدايا 

التذكارية يف نهاية اللقاء.

من جهة اأخرى عقد وفــــد جلنــــة ال�صــــوؤون اخلارجية يف جمل�ض ال�صورى 
يف اليــــوم الثــــاين من زيارتــــه لرو�صــــيا اجتماعًا مع نائب رئيــــ�ض جمـــل�ض 
ال�صيوخ الرو�صي ال�صــــيد اإليا�ض اأوماخاتوف ورئيــــ�ض جلنـة ال�صوؤون الدولية 
مبجل�ض ال�صيوخ ال�صيد ق�صطنطني كو�صات�صوف بح�صور �صفري خادم احلرمني 
ال�صريفني يف رو�صــــيا عبدالرحمن بن اإبراهــــيم الر�صي، وعدد من اأع�صاء 

جمل�ض ال�صيوخ الرو�صي.

وثمن رئي�ض الوفد معايل الدكتــــور نا�صر بن عبدالعزيز الداود يف بداية 
اأن معــــايل  الجتماع الدعوة الكرمية من جمل�ض ال�صيوخ الرو�صي، مــــوؤكدًا 
بالدعوة  الرو�صي مبادرتــــه  للجانب  يثمنون  ال�صورى  واأع�صاء جمل�ض  رئي�ض 

للزيارة واللتقاء بالفعاليات الرو�صية ب�صكل عام والربملانية ب�صكل خا�ض.
العالقات  اأهمية  الرو�صي  ال�صيــــوخ  رئي�ض جمــــل�ض  نائب  اأكد  من جانبه 
ال�صعوديةـ  الرو�صية، لفتًا النظر اإلى اأن اللقاءات بني جمل�ض ال�صيوخ الرو�صي 
وجمل�ض ال�صورى ال�صعودي هي جزء من تقارب حثيث يدعمه خادم احلرمني 
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ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز وفخامــــة الرئيــــ�ض فالدميري بوتني، 
ل�صالح البلدين ال�صديقني ول�صالح ال�صالم العاملي ب�صكل عام.

نبذة عن جمل�ض  الجتــــماع  بدايــــة  ال�صورى يف  وفد جمل�ض  قدم  بدوره 
ال�صورى، ودوره الرقــــابي والتنظيمي، حيث اأ�صــــار معايل رئيــــ�ض الوفــــد اإلى 
اأن املمار�صة ال�صورية يف اململكة ت�صهم يف تطوير العمل احلكــــومي والرقابة 

عليه مبا ي�صب يف �صالح الوطن واملواطن.

ال�صعودية جزء من  العربيــــة  اململكــــة  اأن  اإلى  الوفــــد  اأع�صاء  اأ�صار  كما 
منطقة تعي�ض مرحلــــة �صعبة حتــــتاج اإلى تكــــاتف القــــوى الدولية لإنقاذها 
موؤكــــدين  اأجمع،  العالــــم  وا�صتــــقرار  اأمن  تهــــدد  التي  ال�صــــراعات  مــــن 
على الـــدور الرو�صي ومواقفــــه يف ق�صايــــا املنطــــقة خ�صو�صًا يف دعمه للحق 

الفل�صطيني �صد الحتالل الإ�صرائيلي.

وقال وفد جمل�ض ال�صــــورى اإن ات�صــــالت خــــادم احلرمــــني ال�صــــريفني 
امللك �صلمــــان بن عبدالعزيــــز - حفظــــه اهلل - بعــــدد من زعماء العامل وما 
ت�سهده الريا�ص من ن�ساط دبلوما�سي كبري يهدف اإلى حفــــظ الأمن وال�سلم 

الدوليني وال�صتقرار يف املنطقة.
واأكد الوفــــد يف هــــذا ال�صــــياق اأن املجــــال�ض الربملانيــــة تتحــــمل جزًءا 
قنوات  فتــــح  عرب  اخلالفات  واحتواء  النظر  وجهات  لتقريب  امل�صوؤولية  من 

التوا�صل واحلــــوار الدائم فيما بينهــــا.

م�صــــيفًا اأن جمــــل�ض ال�صورى يقوم بهذه الزيارة اإلى مو�صكو للهدف ذاته 
ويتطلع ل�صت�صافــــة اأع�صاء من جمل�ض ال�صيــــوخ الرو�صي يف اأقــــرب فر�صــــة 
ملزيــــد من التن�صــــيق والتــــ�صاور مبا يخدم التقارب بني البلدين ال�صديقني 

ب�صكل عام وجمل�ض ال�صورى وجمل�ض ال�صيوخ الرو�صي ب�صكل خا�ض.

بعد ذلك دار حــــوار بني وفد جلــــنة ال�صوؤون اخلارجية يف جمل�ض ال�صورى 
�صرورة  على  الطرفان  اأكد  حيث  الرو�صي  ال�صيوخ  جمل�ض  رئي�ض  ونائب 

ا�صتمرار احلوار بني اململكة ورو�صيا.

يرتقي  اأن  يجب  الرو�صية  ال�صعودية  العالقات  واقع  اأن  اإلى  م�صريين 
البلــــدين ال�صديقني الذين احتفال موؤخرًا بذكرى  لطموحات القيادتني يف 
مرور ت�صعني عامًا من العالقــــات التي بداأت باعرتاف رو�صيا باململكة العربية 
ال�صعودية كاأول دولة يف العامل تعتــــرف بالكيان العظيم الذي وحده واأ�ص�ض 

بنيانه امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود رحمه اهلل.

من جهة اأخرى ثمن ف�صيلة ال�صيخ راوي عني الدين رئي�ض جمل�ض الإفتاء 
يف رو�صيا اهتمام خادم احلرمني ال�صريفني بامل�صلمني يف �صتى بقاع الأر�ض، 
موؤكدًا اأن امل�صلمني يف رو�صيا ينظرون اإلى مواقف اململكة العربية ال�صعودية 

ببالغ التقدير والمتنان.

وفد  واأع�صاء  لرئي�ض  ا�صتقباله  خالل  الدين  عني  راوي  ال�صيخ  واأ�صاف 
جمل�ض ال�صورى: اإن امل�صلمني يف رو�صيا تابعوا ببالغ ال�صعادة الت�صال الأخري 
بني خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز وفخامة الرئي�ض 
البلدين ال�صديقني،  اأكدا فيه على عمق العالقة بني  فالدميري بوتني الذي 
كما اأكدا على اهتمام القيادة الرو�صية بالتوا�صل مع القيادة ال�صعودية ودعم 

العالقات الثنائية املتميزة.

احلرمني  خدمة  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  بجهود  ف�صيلته  واأ�صاد 
ال�صريفني واحلجاج واملعتمرين، م�صريًا اإلى اأن حجم التو�صعة الأخرية التي 
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�صهدها احلرمان ال�صريفيان وامل�صاعر املقد�صة تبعث الفخر والطمئنان لدى 
اأو�ساط املجتمع امل�سلم الذي يقدر  كل امل�سلمني، وهي حمل تقدير وا�سع يف 
للمملكة �صعيها الدائم للعمل على راحة احلجاج واملعتمرين، منوهًا يف هذا 
معار�ض  يف  خا�صة  رو�صيا  يف  الإ�صالمية  للن�صاطات  اململكة  بدعم  ال�صياق 
يف رو�صيا، وكذلك اإمداد اململكة مل�صلمي  امل�صلمون  يقيمها  “احلالل” التي 
من  الرو�ض  ال�صرعيني  العلماء  لتاأهيل  ودعمها  ال�صريف،  بامل�صحف  رو�صيا 

خالل ا�صتقبالهم يف جامعاتها، وللمنا�صبات الإ�صالمية ذات العالقة.

عددهم  جتاوز  رو�صيا  يف  امل�صلمني  اأن  الدين  عني  راوي  ال�صيخ  واأو�صح 
األف حاج  اأكرث من �صتة ع�صر  الثالثة والع�صرين مليون م�صلم يق�صد منهم 
مكة املكرمة �صنويًا لأداء منا�صك احلج والعمرة ويجدون كل رعاية وخدمات 
مميزة من �صفارة خادم احلرمني ال�صريفني يف مو�صكو وكذلك من امل�صوؤولني 

يف وزارة احلج ووزارة ال�صوؤون الإ�صالمية.
وعرب ال�صيخ راوي عني الدين عن ترحيبه بزيارة وفد ال�صورى ال�صعودي، 
ال�صديقني،  البلدين  التقارب بني  �صجل  اإ�صافة مهمة يف  الزيارة  وعد هذه 
بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  زيارة  اإن  اإلى  م�صريًا 
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، 
بني  املتبادلة  الزيارات  كثافة  واأن  جًدا،  ناجحة  كانت  مو�صكو  اإلى  الأخرية 

امل�صوؤولني ال�صعوديني والرو�ض هي اإحدى ثمارها املباركة.

من جهته عرب معايل الدكتور نا�صر الداود عن فخره واعتزازه مبا �صاهده 
من فن يف البناء والت�صميم يف جامع مو�صكو الكبري، موؤكدًا اأن دعم اململكة 
للم�صلمني يف كل بقاع الأر�ض هو دعم لل�صالم وال�صتقرار الدويل من خالل 
دعمها للمواطنني امل�صلمني يف بلدانهم ليكونوا قادرين على امل�صاهمة يف بناء 

اأوطانهم ون�صر الأخالق والقيم الإ�صالمية ال�صامية.

عمرها  جتاوز  ال�صديقني  البلدين  بني  العالقات  اإن  معاليه  واأ�صاف 
الت�صعني عامًا، م�صريًا اإلى اأن الزيارات املتبادلة ت�صهم يف مزيد من التقارب 
باإذن اهلل تعالى بف�صل توفر الرغبة ال�صادقة لدى البلدين وحر�صهما على 
الدفع بهذه العالقات اإلى �صراكة حقيقية بني بلدين ميلك كل منهما مقومات 

جناحها.

من  مكان  كل  يف  للم�صلمني  خا�صة  اأهمية  تويل  اململكة  اأن  معاليه  واأكد 
الطريق  وقطع  الو�صطي  الإ�صالم  ن�صر  يف  مل�صوؤوليتها  ا�صت�صعارها  منطلق 
على الدول واجلماعات املتطرفة التي تت�صدق با�صم الدين، وت�صتغل م�صاكل 
الأمن  وا�صتهداف  بلدانهم  يف  ال�صرعية  على  لالنقالب  ودفعهم  الأقليات 

وال�صتقرار الدوليني.

الكبري  مو�صكو  جامع  اأرجاء  يف  الوفد  اأع�صاء  جتول  الزيارة  ختام  ويف 
املعمار  يف  واإبداع  اخلدمات  يف  تكامل  من  �صاهدوه  مبا  اإعجابهم  مبدين 

والت�صميم.
ح�صر ال�صتقبال �صفري خادم احلرمني ال�صريفني يف رو�صيا عبدالرحمن 

بن اإبراهيم الر�صي.
يذكر اأن وفد ال�صورى �صم اأع�صاء املجل�ض اأع�صاء جلنة ال�صوؤون اخلارجية 
حمجوب  بنت  اإلهام  الدكتورة  ال�صبتي،  عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  معايل 
ح�صنني، الدكتورة اأمل بنت �صالمة ال�صامان، الدكتور زهري بن فهد احلارثي، 

الأ�صتاذ �صالح بن ح�صن العفالق، الدكتور عبداهلل بن اإبراهيم الع�صكر.

الرتكي،  خالد  الأ�صتاذ  ال�صورى  جمل�ض  يف  املرا�صم  اأمني  الوفد  ورافق 
ومدير اأعمال جلنة ال�صداقة الربملانية ال�صعودية الرو�صية الأ�صتاذ �صلطان 

الطويل، وم�صاعد مدير اإدارة الإعالم يف املجل�ض الأ�صتاذ عادل احلربي.
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عضو المجلس األستاذ عبدالرحمن الراشد:

ال وجود لثقافة االنفراد أو االنتصار للرأي
في مجلس الشورى

ع�سو جمل�س ال�سورى الأ�ستـــاذ عبد الرحــمن بن را�سد الرا�سد 

رجل اأعمال ن�ساأ يف بيئة جتاريـــة منذ نعومــة اأظــــفاره، حـــيث 

كان والده واحدًا من كبار رجـــال الأعـــمال باملنطــقة ال�سرقية، 

عبدالرحمن الرا�سد املتخ�س�س يف الإدارة واخلبـــري القتـ�سادي 

عمل يف عدد مـــــن القطاعــــات يف القطـــاع اخلــــا�س، وبخــــا�سة 

يف الغرفـــــة التجاريـــة باملنطقـــة ال�سرقيـــة حـــيث بـــداأ ع�سوًا 

يف اللجنة ال�سناعية لأربع �ســنوات، ليت�ســـلم بعـــد ذلك منــــ�سب 

لثالث  للغرفة  رئيــ�سًا  ثم  �سنوات،  اأربع  ملدة  الغرفة  رئي�س  نائب 

فرتات متتاليـــة. الرا�سد لـــم تقتـــ�سر اهتـــماماتــه على التجـارة 

فح�سب بل له اهتمامات ريا�سية، فهو داعم للريا�سة يف املنطقة 

ال�سرقيـة من خالل نادي التفاق الذي ع�سقه منذ نعومة اأ�سفاره، 

وقدم له الدعم وما يزال.

جملـــة ال�ســـورى حــاورت الأ�ستـــاذ عبــدالرحمن الرا�سد عن 

اآداء جمل�س ال�سورى، وعن ت�سخم اأ�سعـــار العقـــار، واأزمة الإ�سكان، 

وبرنامج التحول الوطني، والريا�سة، وخرجت باحلوار التايل: 

حوار – منصور العساف
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العام وكاأ�ض امللك، كما كان نــادي التفاق اأي�صًا ميلك تر�صانة من الالعبني 

املميزين، ول �صـــك اأن هذا النــادي متـــيز منـــذ اأن ا�صتلـــمه املــدرب الوطني 

اأحـــرز التفــاق  املحبوب خليل الزياين �صاحب الإجنازات الدوليـــة، حيـــث 

بطولة الدوري العام عام 1983م، وبطولة الأندية اخلليجيـــة اأبطـــال الدوري 

والكاأ�ض يف عام 1983م، وبطولة الأنديـــة العربيـــة عام 1984م، وكاأ�ض امللك 

عام 1985م، وبطولة الأندية اخلليجيـــة اأبطال الدوري والكاأ�ض عام 1986م، 

والدوري املمتاز عام 1987م.

ولذا كان ع�صر الثمانينـــات هــو العـــ�صر الذهبي لفريق التفاق، كما قاد 

املدرب الوطني خليل الزياين منتخبــنا الوطــني لأول ح�صور عاملي حيث تاأهل 

املنتخب ال�صعودي اإلى اأوملبـــياد لو�ض اأجنلـــو�ض عام 1984م، كما  ح�صل يف 

ذات العام على كاأ�ض اآ�صيا لأول مرة يف تاريخــه، كنا يف نادي التفاق فخورون 

باإجنازات منتخبــنا الوطـــني ل �صيـــما وهي تاأتي مبدرب وطني جاء من نادي 

التفاق.

- وكيـــف – بــرأيك – تستعيد المنظومة الرياضية في 

بالدنا هيبتها ممثلة في منتخبنا الوطني؟

عدم وجود القوانني واللوائح املنظمة كان �صببًا يف ما يحدث للمنظومة 

الريا�صـــية يف بالدنـــا، اإذ تغلـــب الأعمـــال الجتهاديــــة على العـــمل املنـــظم 

العامـــة  الرئا�صـــة  ت�صـــابق  اأن  مبـــكان  ال�صــرورة  من  كان  ولذا  املدرو�ض، 

لرعاية ال�صباب والحتاد ال�صعــودي لكرة القدم �صـــري اأعمالها بالت�صريع يف 

- الوالدة وأيام الطفـــولة، أين ومتى كــانت ومــا الذي 

تذكره من أحداثها العابرة؟

الطفولة  اأيــــام  اأتــذكر  زلــت  ول  الأحـــ�صاء  يف  كـــانت  والن�صاأة  البدايات 

اأن  اإلى  واملتو�صـطة  البتدائية  املرحلة  فيها  الأح�صاء حيث در�صت  يف مدينة 

انتقلت للخرب لدرا�صة املرحلة الثانوية... كانت اأيام جميلة وذكريات ل تن�صى 

حيث ال�صبعينات امليالدية التي انتهت بالتحاقي باجلامعة عام 1980م لكنها 

هذه املرة كانت يف مدينة �صياتل يف الوليات املتحدة الأمريكية.

- إذًا أنت لم تدرك الطفرة االقتصادية األولى؟

نعــــم كنــــت حينــــها يف الوليـــات املتـــحدة الأمريكــــية اأدر�ض املرحــــلة 

اجلامعيـــة وكان تخ�صـــ�صي اإدارة مالية، وقد عدت يف منت�صف الثمانينات 

امليالدية عام )1984 – 1985م( بعد اأن ح�صــــلت على درجة »البكالوريو�ض« 

واأذكر حينها اأن عودتي وافقت اإجنازات املنتخب ال�صعودي بفوزه بكاأ�ض اأمم 

اآ�صيا عام 1984م.

- بمناسبــــة اإلنجـــازات الرياضيـــة، عرف عنـــك دعمك 

للقطــاع الريــاضي عبــر عضـــويتك فــي نـــادي االتفاق، 

فكيف بدأ اهتمامك بالرياضة ونادي االتفاق على وجه 

الخصوص؟

نعم كنت اتفاقيًا منذ �صغري، ولك اأن تت�صور حجـــم املنافــ�صة الكــبرية 

املنطـــقة  يف  ونحــن  الدمـــام،  يف  والتفاق  اخلرب  يف  القاد�صية  فريقي  بني 

ال�صرقية معظمنا منق�صمون بني القاد�صية والنه�صة والتفاق حتى يف مدينتي 

الأح�صاء...كان هناك جمهور اتفاقي وجمهور قد�صاوي كبري، وكان التناف�ض 

على اأ�صده، ول تن�صى حينها اأن فريق القاد�صية ميلك يف اأواخر ال�صبعينات 

عددًا من الالعبني الكبار اأمــثال نـــا�صر عـــيد امل�صهـــور ب »رالـــي« وكــــذلك 

خمي�ض عبد الرحمن و�صعود جـــا�صم، وكانــوا قد حجزوا مواقعهم يف املنتخب 

ال�صعودي عطفًا على م�صتوياتهم الفنية التي يقدمونها يف م�صابقتي الدوري 

أعشق نادي االتفاق منذ الصغر

فتح االستثمار في المجال الرياضي وإعادة 
النظر في نظام االحتراف
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تـــود طرحـــها قـــبل عضويتك في  - ملفـــات كنـــت 

المجلس؟

تكــون معنية بزيادة املكون  للتـــوطني  اإن�صـــاء هيئـــة  امللفات كثرية، منها 

املحلي يف القطاعـــات ال�صرتاتيجـــية وم�صرتيـــات الدولـــة، وقد عملت على 

املو�صوع وقدمت مقرتح م�صـــروع لإن�صـــاء هيـئة للتوطني، وهذا املقرتح يدر�ض 

الآن يف جلنة القت�صــاد والطاقـــة مبجلــ�ض ال�صــورى، ول �صك اأنه بالن�صبة يل 

اإجناز ل �صيما يف حال اإقراره.

- قـــرارات صـــدرت عن مجــلس الشورى وكان لك دور 

في إقرارها ؟

اأنني عـــ�صو يف املجــل�ض فـــال بد  حقيقًة ل حت�صرين الآن، لكـــن بحكــم 

اأين -اأ�صوة بزمالئي- اأن يل دور يف بعـــ�ض التعديــالت واملقتـــرحات ورمبا 

القرارات، ولعل عملنا يف اجلان املتخ�ص�صة ياأتي جماعي تذوب فيه نقا�صات 

الأع�صاء ل�صالح املخرج النهـــائي، ول�صــك اأنه كان يل كما كان للزمالء دور 

يف تبني هذا القرار اأو ذاك.

لدي ح�صا�صية  ليـــ�ض  اأنه  و�صــدقني  الآن،  منــها  �صيـــئًا  لكن ل يح�صرين 

يف تبني مقرتحاتي من عدمــــه ما يهـمني اأن نخرج بعــمل جماعي مدرو�ض، 

اأنهـــا هي من �صتحقق الأكرثية  التي ل�صـــك  املتاأنية  الدرا�صــــة  نتوخى فيـــه 

بالت�صويت، وتنــال القبول والر�صى العام، ول اأخفيك فاأحيانًا لي�ض بال�صرورة 

اأنت راأي معني ومع النقا�ض  اأعــ�صاء اللجـــنة، واأحــيانًا تتبنى  موافقة جميع 

تزداد روؤيتك عمقًا وتّطلع على ما مل تــكن على علم به، وهنا ل�صك اأنك �صوف 

ت�صوت ملا تراه يخــدم ال�صالح العام، وهـــذا اأي�صًا يحدث مع الأع�صاء اأثناء 

نقا�صاتهم حتت قبة املجل�ض.

- من خـــالل المداخـــالت أو حتى الظهور اإلعالمي هل 

ترى أن البعض يقدم نفسه؟ 

املحك يف ذلك هو خمرجــات الأداء، فــمداخالت الأعـــ�صاء، ترثي عمل 

املجل�ض، لأن الع�صو يطرح روؤيته، اأو مقرتحه وفق ما يراه �صخ�صيًا باأنه يخدم 

ال�صالح العام.

تنظيم العمل املوؤ�ص�صي وتوزيع املهام والأدوار، ومنح ال�صالحيات وفتح فر�ض 

ال�صتثمار واإعادة النظر يف بع�ض اللوائح والأنظمة وخا�صة نظام الحرتاف، 

مع �صرورة �صبط عملية اختــيار الكــــوادر واللجـــان العاملــــة، والق�صاء على 

املح�صوبيات وامليول فالريا�صة - وبالذات كرة القدم - ملف يحـــظى ب�صعــبية 

جارفة لي�ض لدينا نحن فقط بل يف جميع دول العامل.

- بعد العودة من الواليات المتحدة أين كانت محطتك 

األولى؟

قدمت للعا�صمـــة الريا�ض وعـــملت يف اأحد البنـــوك مدة ثـــالث �صنوات، 

ثم التحقت بالعمل مع الوالد يف مدينة اخلرب، ثم عملت نائًبا لرئي�ض جمل�ض 

الغرفة التجارية باملنقطة ال�صرقية ملدة اأربع �صنوات.

ثم رئي�صًا لها ملدة اثنتي عـــ�صر �صنة، ثـــم رئيــ�صًا ملجـــل�ض الغـرف ال�صعودية 

ملدة ثالث �صنوات، ثــم حظيـــت باخــتياري من قبل خادم احلرمني ال�صريفني 

ع�صوًا يف جمل�ض ال�صورى يف دورته ال�صاد�صة.

ال بد من مساءلة الجهة الحكومية عن ما
إذا حققت أهدافها المرسومة
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المواطن هو المستفيد األول من عمل المجلس

- لكن العضو ممثل للمواطن؟ والمجلس يفتح قنوات 

التواصل مع المواطنين بشكل متسارع؟

براأي  وت�صتاأن�ض  ت�صتـــمع وت�صغ  العـــامل  الربملانيــــة يف  املجالـــ�ض    جميع 

له  فالإ�صـــغاء  املفـــرت�ض،  هو  وهذا  الأول،  امل�صتفيد  هو  فاملواطن  املواطن، 

و�صماع راأيه ومقرتحاته املبا�صر هو لب املو�صوع، خـــذ مثاًل لذلك يف احلديث 

عن اخلدمات البلدية يفـــرت�ض اأن ن�صمع لـــذوي ال�صـــاأن ل اإلى امل�صـــوؤولني يف 

الوزارة الذين ت�صت�صيفهم اللجنـــة ملناق�صـــتهم، يفرت�ض اأن يح�صر امل�صتفيد 

الأول من اخلدمة وهو املواطن وي�صـــتاأن�ض براأي اأعـــ�صاء املجـــال�ض البلـــدية، 

وروؤ�صاء البلديات، واأمناء املناطق والعمد.

- هذا هو ما يحدث في اللجان؟

ليـــ�ض عـــلى كــــــل حـــال، فـــكـــثـــريًا مـــا يتـــم التـــوا�صل مـــع امل�صـــوؤولني يف 

هـــذه الوزارة اأو تلك ملناق�صـــتهم، وكم كنـــت اأمتـــنى ح�صـــور �صريحـــة متثل 

)امل�صتفيد الأول( كي تعم الفائدة.

- كيف ترى دراســـة المجلـــس لتــقارير اآلداء السنوية 

الجهات الحكومية؟

 بنظرة عامة يبدو لك العمل يف بع�ض الأوقات روتينًا، ل�صيما عند قراءة 

تقارير اجلهات احلكومية التي من املهم حني ننقا�صها اأن نت�صاءل هل حققت 

هذه اجلهـــة اأو تــلك الأهـــداف التي ر�صمــتها، فبعــيدًا عن املعلومات والنتائج 

التي يعر�صها لنا التقرير والتي لالأ�صف يركز عليها بع�ض الأع�صاء.

اأرى اأن من الأهمية مبكان اأن نركز على ال�صوؤال التايل: هل حققت هذه 

اجلهة اأو تلك اأهدافها املن�صــودة؟، هل �صارت وفقًا خلططها وا�صرتاتيجياتها 

املر�صومة �صـــلفًا، هــذا هو املهـــم، علينا اأن نركز على النتائج النهائية فدورنا 

ت�صريعي ورقابي ولي�ض لنا �صاأن بالدور التنفيذي.

ما يتداول في وسائل التواصل االجتماعي
ربما يثري عمل المجلس
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-هل حل اإلعالم محل البرلمان؟ ال سيما في ما يتعلق 

بالدور الرقابي؟

الإعالم هو ال�صلطة الرابعـــة، ل �صيما من الناحية الرقابية التي تطرح فيها 

النقا�صات اأوًل باأول ويتابع فيها املواطـــن اأداء املوؤ�صـــ�صات احلكومية واجلهات 

اخلدمية بل ويراقبها، ويناق�ض من خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي مع هذا 

امل�صئول اأو ذاك، ول �صك اأن هذا رمبا يرثي العمل ال�صوري، وهو ي�صكل اإ�صافة 

لعمل املجل�ض اإن هو ظهر ب�صكل مقنن.

ولذا ل بد اأن يتم ر�صد هذا الزخـــم الإعالمي ملعرفة طرق ال�صتفادة من 

م�صامينه وحمتوياته، وهو كحـــال جمعية منا�صري امل�صتهلك - يف اخلارج- 

الذين ي�صورون ويوثقون التجاوزات، ولذا كان احتـــواء م�صامني ور�صائل مثل 

املجل�ض  لعـــمل  مكـــمل  اأمر  واملجتمع،  املواطن  ل�صالح  وتطويعه  الزخم  هذا 

ول يتعار�ض معه.

- تحت قبة المجلس..كيف ترى نقاشات الشأن العام؟

يتوخى يف هذا امللف التطويـــر والتـــجديد، واأنه فر�صة لالأع�صاء لر�صد 

ظواهر معينة وطرحـــها بعد درا�صتـــها درا�صـــة م�صتفـــي�صة، وكم كنت اأمتنى 

لو اأن الزمالء الأع�صاء �صعـــوا - ل�صيما يف هـــذا امللـــف - للتحـــ�صري امل�صـــبق 

للمداخالت التي يطرحونها بحـــيث تقدم وفق درا�صة ور�صد ومتابعة، ل اأن 

يرجتلها الع�صو كتعبـــري عن موقـــف اأو �صـــعور وقتي، فطرح الأفكار مرهون 

بدرا�صة م�صبقة وكفاءة يف التعامل لتحقيق نتيجة مبتغاه.

- برأيك كيف ننمي ثقـــافة الممارســة البرلمانية في 

المدارس؟

نعم...يجب اأن نراعى يف هـــذا املجـــال ثقافة القبول للراأي الآخر وال�صماع 

ع يف جمل�ض ال�صورى مثاًل، ينم عن  له، وتفعيل دور احلوار، فاخلليـــط  والتنوٍّ

متثيل جمعي موؤطر باأطر اأدب احلوار وقـــبول الخـــتالف يف وجهات النظر، 

ولعلك �صاهدت هذا بعينك، ففي جملـــ�ض ال�صـــورى ل وجود لثقافة النفراد و 

النت�صار للراأي ملجرد احل�صور اأو اإق�صاء الآخرين، فاإن�صاء جمال�ض طالبية 

- في مجلس الشورى هل ثمة قادة رأي؟ 

قد يحـــدث ذلك، ول اأخـــفيك اأن هـــناك من ي�صعى لـــذلك، لكن هذا يتم 

ب�صكل �صحي �صوري، فطبيعة عمل املجل�ض فيه جتـــاذب واأراء متباينـــة، وقد 

ل ي�صع وقت اجلل�صة لبع�ض الأع�صاء �صرح وجـــهة نظـــره لزمالئه حتت قبة 

املجل�ض اأو اأثناء النقا�صات يف اجلل�صات العامـــة، لذا ي�صـــعى البع�ض للتعريف 

بها عن طريق املقابالت ال�صخ�صية والطـــالع على ما لـــدى الآخـــرين.

- كيف ترى عمل لجان الصداقة البرلمانية؟

جلان ال�صداقة الربملانية لديها م�صـــكلة يف اأن كثري من اأعـــمالها روتينية 

وهو اأ�صبه بعمل عالقات عامـــة، واأرى اأن اأعـــمالها لبد اأن تتو�صع يف كثري من 

امللفات �صواًء يف اجلوانب الربملانية اأو القت�صـــادية اأو الجتمـــاعية لتعريف 

ال�صعوب بع�صها ببع�ض وفقًا ل�صيا�صة هذه الدولة وتلك.

ما يطرح في الشأن العام يجب أن يقدم وفق 
دراسة مسبقة

في المجلس قادة رأي ولكن بشكل
صحي شوري
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ارتفاع المؤشر العقاري مرهون  بعدم تعدد 
قنوات االدخار في البلد

واأنت تعلم اأي�صًا اأن ارتفـــاع املوؤ�صر العقـــاري مرهـــون بعدم توفر قنوات 

الدخار بالبلد، ولي�ض للمواطنني من بديل يف عميـــلة الدخـــار �صوى الأ�صهم 

والعقار، ولأن امل�صاألة تعود اإلى الدورات القت�صادية التي تدور وتتفاوت علوًا 

وانخفا�صًا حالها حال النفط والدورات املالية الأخرى.

- من منظــورك االقتصادي كيف ترى خطوات برنامج 

التحول الوطني؟

نعم التحول الوطني يقت�صي حتول القت�صـــاد ال�صعـودي من اقت�صاد ريعي 

اإلى اقت�صاد منتج، وهو ل �صك نقله نوعية رمبا يواجه حتديات كبرية وتكلفة 

اأكرب، ولذا ل بد من توخي احلذر يف اأثنا تنفيذ مراحل هذا الربنامج ، خا�صة 

ما يتعلق بالتكلفة الجتماعية.

فالقطاع اخلا�ض لديه مرونة �صريعة يف التكيف مع الظروف القت�صادية 

ول �صك اأن هذا احلراك �صوف يولد - باإذن اهلل - فر�ض جديدة واأفاق وا�صعة 

وخطط وروؤى مدرو�صة، وعلى كٍل فاجلميع متفائل وهلل احلمد.
يف املدار�ض من �صاأنها اأن تناق�ض وتطرح هموم وم�صاكـــل الطالب على طاولة 

احلوار الذي يديره ويحدده الطـــالب اأنف�صـــهم يف املـــدار�ض اأيًا كانت، والتي 

ل�صك اأنها متثل ركيزة ركائز الدعم لثقافة �صورية بّناءه.  

- بوصفك رجل أعمال كيف ترى تضخم اسعار العقار؟

اأ�صعار الأرا�صي تعود للعر�ض والطلب، وامل�صكلة يف العقار اإجرائية اأي اأنها 

م�صكلة اأنظمة عمـــل، فاملفتـــر�ض اأن الأرا�صي داخل النطاق العمراين تكون 

خمططة ول ميكن الإبقـــاء على الأرا�صي اخلـــام داخـــل املدن، واأنت تعلم اأن 

اململكة العربية ال�صعودية تكاد تكون الدولة الوحـــيدة التي ل يــوجد فيها ر�صم 

ت�صجيل للعقار، لذا ل بد من حتديث نظام النطاق العمراين.

برنامج التحول الوطني نقلة نوعية
لالقتصاد السعودي
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اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي: 
ل الراهن ) 2 - 2 (  الصورة النمطية والُمتخيَّ

ل األميركي عن المسلمين 4- توجيه الُمتخيَّ
�سورة  بلورت  التي  الإعالمية  ال�سرديات  بني  الفرق  حتديد  ميكن 

امل�سلمني يف اأذهان الأمريكيني من خالل عينة الدرا�سة يف ثالث فئات 

اأو  الليربايل  اأو  امل�ستقلِّ  التحرير  خطِّ  مع  بالتوازي  وذلك  رئي�سة؛ 

ته تلك القنوات الثالث: املحافظ؛ الذي تبنَّ

منطلق  من  احلوادث  تلك  تغطية  مع  تعاملت  التهام:  �صرديات  اأوًل: 

امل�صلمني  الأحكام اجلاهزة؛ مثل: ت�صوير  اإ�صدار بع�ض  اأحياًنا يف  ل يرتدد 
رة متيل اإلى العنف واإلغاء الآخر ومعاداة اأمريكا؛ ومن  ك�صعوب غري ُمتح�صِّ
ا-  -اأي�صً الأمريكيني  امل�صلمني  نحو  ال�صورة  هذه  ت  امتدَّ نيوز  فوك�ض  خالل 
كاأقلية “ل تن�صجم” مع مقومات املجتمع الأمريكي، واأ�صبح لفظ “م�صلم” 
اأذهان كثري من الفئات اليمينية التي ت�صاهد هذه القناة با�صتمرار ينمُّ  يف 

د. حممد ال�سرقاوي

زها  تعزُّ اأخرى  وقوالب  الفكري،  والنغالق  والعنف  التع�صب  تخيُّالت  عن 
ال�صرديات املتداولة؛ �صواء يف فوك�ض نيوز اأو قنوات ميينية اأخرى؛ مثل: قناة 
م نف�صها كقناة اأمريكا  )   )CBN امل�صيحية، وقناة )OAN(؛ التي ُتقدِّ

دة. املوحَّ

ثانًيا: �صرديات معيارية: ا�صتندت اإلى التقييم املحايد لالإ�صالم كاإحدى 

الديانات ال�صماوية الثالث التي تدعو اإلى ال�صالم والتعاي�ض، و�صل�صلة اأخرى 
اإم اإ�ض اإن بي �صي اأكرث من غريها مع  من القيم الكونية؛ وقد تعاملت قناة 
نات الع�صوية للمجتمع الأمريكي، و�صعت يف  امل�صلمني الأمريكيني كاأحد املكوِّ
اأكتاف  على  تزال  ول  قامت  ة  اأمَّ �صمن  �صورتهم  ت�صحيح  اإلى  ذاته  الوقت 
والثقافية  والجتماعية  الدينية  املوا�صفات  احرتام  و�صرورة  املهاجرين، 
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الوازع  بفعل  تتوالد  مل  املعيارية  ال�صرديات  هذه  اأن  غري  الأقليات؛  جلميع 
الأخالقي اأو املعنوي لدى ال�صحفيني الليرباليني لإن�صاف الإ�صالم وامل�صلمني 

بال�صرورة.

بل جاءت بفعل تداعيات اللياقة ال�صيا�صية؛ التي تظل حمورية يف اخلطاب 
تها ت�صريحات بع�ض  العام الأمريكي خارج دائرة احلمى النتخابية التي غذَّ
املعيارية  ال�صرديات  تكون  اأن  هنا  واملثري  ترامب،  دونالد  مثل  املر�صحني؛ 
منظومة  يبلور  ما  بالتايل  وهي  املعنوية؛  اأو  الأخالقية  التقييمات  اأ�صل  هي 
ك بها الأمريكيون يف ت�صوُّراتهم عن املجتمعات والثقافات  القيم التي يتم�صَّ

والديانات الأخرى.

من  يقرتب  ومن  اإن؛  اإن  �صي  قناة  تداولتها  و�صفية:  �صرديات  ثالًثا: 

خطها التحريري يف نقل م�صاهد التفجري، اأو القتل، اأو غريها من احلوادث 
اأو تاأويل املعطيات  املرتبطة باأ�صخا�ض م�صلمني، ومل تف�صح الباب لالجتهاد 
ك مبيثاق  والوقائع على الأر�ض من ِقَبل مذيعيها اأو حُملِّليها من خالل التم�صُّ

ال�صرف املهني.

5-نقاط فراغ بين السرديات واألرقام
اأوباما  باراك  الرئي�ض  اأبدى   ،2015 الأول  اأكتوبر/ت�صرين  من  الأول  يف 
اليدوية  الأ�صلحة  انت�صار  ب�صبب  القتل  عمليات  وا�صًحا من تالحق  انزعاًجا 
بعدما قتل �صاب اأمريكي ت�صعة من الطالب والأ�صاتذة يف اأحد املعاهد العليا 

يف ولية اأوريغان.

ث عن مع�صلة العنف يف املجتمع الأمريكي  وقد وجد اأوباما نف�صه يتحدَّ
الأبي�ض عام 2009،  البيت  التوايل منذ دخوله  للمرة اخلام�صة ع�صرة على 
والتغطية  الروتيني  »احلديث  اأ�صماه  مما  ال�صديد  امتعا�صه  عن  وعرَبّ 
اأوباما  ودعا  املتكررة؛  اجل�صدية  الت�صفيات  تلك  ملثل  الروتينية«  الإعالمية 
وبني  امل�صلح،  العنف  �صحايا  بني  بالأرقام  مقارنة  لعقد  الإعالم  و�صائل 
الداخل  اأو  اخلارج  يف  �صواء  اإرهاًبا؛  الأمريكية  احلكومة  تعتربه  ما  �صحايا 
خالل ال�صنوات الع�صر بني 2004 و2013؛ وك�صفت الإح�صائيات الر�صمية اأن 
اليدوية،  الأ�صلحة  انت�صار  ب�صبب  لقوا م�صرعهم  الأمريكيني  316.545 من 
الإرهاب  �صحايا   277( ا  �صخ�صً  313 بحياة  الإرهاب  حوادث  اأودت  فيما 

الدويل و36 ب�صبب الإرهاب الداخلي(.

ال�سكل البياين رقــم 1 يو�سح عدد �سحايا العنف امل�سلَّح وما تعتربه 

اأمريكا اإرهاًبا بني 2004 و2013)40(

يالحظ جون هوغان -اأ�صتاذ درا�صات الإرهاب يف جامعة ما�صت�صو�صت�ض 
التنا�صب  عدم  يلم�صون  اأ�صبحوا  الأكادمييني  الباحثني  اأن  لويل-  مدينة  يف 
الوا�صح بني الت�صوُّرات العامة حول امل�صلمني يف و�صائل الإعالم وبني احلالت 
والإح�صاءات امللمو�صة لأعمال العنف؛ وي�صري اإلى »التوافق يف الراأي بينهم 
تقدير  و�صوء  املتحدة،  الوليات  يف  اجلهادي  الإرهاب  خطر  ت�صخيم  حول 
حلجم اخلطر املاثل من قبل جماعات اجلناح اليميني واملناه�صني للحكومة؛ 
الأعوام  خالل  تنا�صينا  اأننا  فهو  ا�صتيعابه  ينبغي  در�ض  هناك  كان  واإذا 
الع�صرين املا�صية ما حدث يف مدينة اأوكالهوما، واأن العنف املتطرف ياأتي 
ال�صتباه  يحوم  قلَّما  اأماكن  يف  الغالب  يف  ويقع  والأحجام،  الأ�صكال  بكل 

حولها«)41(.

على الرغم من وفرة مثل هذه الدرا�صات واأهميتها يف ت�صحيح الكثري 
تظل  الأمريكي،  املتخيَّل  يف  امل�صلمني  جتاه  النمطية  ال�صورة  عنا�صر  من 
التداخل  بفعل  عنهم  �صلبية  �صرديات  اإنتاج  تعيد  الإعالمية  التغطية  اأغلبية 

بني اخلطابني ال�صيا�صي والإعالمي.
  

اأ . يف ظل ال�سورة املرجعية

مل تخلِّف تلك الإح�صاءات والدرا�صات اجلديدة اأثًرا ت�صحيحيًّا ملمو�ًصا 
بعد لل�صورة املتداولة عن الإ�صالم وامل�صلمني؛ بل ازدادت �صلبيتها مع وقع بث 
ب�صكل غري  ال�صا�صة  الأو�صط على  وال�صرق  الإرهاب  بع�ض »خرباء«  تعليقات 
حمدود يف حتديث ما يختزله ذهن الأمريكي العادي عن امل�صلمني، ول تقوم 
ز يف الوقت ذاته  ز وُتعزَّ ال�صورة املتداولة كنتاج ذهني ياأتي من عدم؛ بل َتتعزَّ
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هوليود،  اأفالم  عرب  الع�صرين  القرن  خالل  توالدت  التي  املرجعية  ال�صورة 
يقوم  متجان�ض  اإ�صالم  عن  التمثُّالت  »�صوق  وجود  �صعيد  اإدوارد  ويالحظ 
اإفادة وقدرة  واأكرث  اأكرب  والتاآمر، وهو �صوق  والتهديد  الغ�صب  انت�صاره على 

على توليد مزيد من الإثارة«)42(.

املعادية  الإعالمية  ال�صرديات  مفعول  تزايد  على  جديدة  موؤ�صرات  ثمة 
ن�صبة  اأّن  تبنَيّ  فقد  الأمريكيني؛  من  اجلديد  اجليل  بني  وامل�صلمني  للعرب 
كون بت�صوُّرات �صلبية عن الإ�صالم مقابل 7% فقط من ذوي  55% منهم يتم�صَّ

الت�صوُّرات الإيجابية.
احلزب  وموؤيدي  ال�صباب  بني  الإيجابية  الت�صوُّرات  ذوي  ن�صبة  وتزيد 
نقطة عما هو عليه احلال بني منا�صري احلزب  ب�صت ع�صرة  الدميقراطي 
 2015 مار�ض/اآذار  �صهر  خالل  اأُجري  الذي  ال�صتطالع  لكن  اجلمهوري؛ 
ا- اإلى خال�صة تدعو اإلى بع�ض التاأمل يف �صريورة تلك ال�صورة  ل -اأي�صً تو�صَّ
بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن   %40 اأن  وهي  الأمريكيني؛  اأجيال  بني  ال�صلبية 
الإ�صالم  اإلى  الر�صا  بعني  ينظرون  ل  والع�صرين  والتا�صعة  ع�صرة  الثامنة 
مقارنة مع ن�صبة 63% و�صط الفئة العمرية بني اخلام�صة والأربعني والأربعة 

وال�صتني، ون�صبة 58% يف اخلام�صة وال�صتني اأو ما يزيد)43(.

وُتثري هذه الن�صبة املرتفعة مبعدل اأربعة من كل ع�صرة �صبان اأمريكيني 
بنوعية  ارتباطها  مدى  حول  الت�صاوؤل  وامل�صلمني  الإ�صالم  عن  را�صني  غري 
امل�صمون الإخباري الذي ي�صتقبلونه عرب هواتفهم الذكية واأجهزة الكمبيوتر 
هذا  وياأتي  ال�صاعة.  مدار  على  التلفزيون  �صا�صات  عن  ف�صاًل  املحمولة؛ 
بة يف الوليات املتحدة؛  التحوُّل الذهني �صمن خلفية �صيا�صية واجتماعية ُمركَّ
اإذ يوجد الإ�صالم يف اأعني الأمريكيني يف اأ�صفل ال�صلم بني �صتى بقية الأديان.

وفـــقـــــًا لـــدرا�صـــة قـــام بـــهـــا مـــركـــز بيـــو لـــدرا�صـــات الـــراأي الـــعـــام 
)Pew Research Center( عـــن حتوُّلت مواقـــف الأمريكيـــني جتاه 
اأتباع الديانات واملعتقدات، ومدى تباينها بني منا�صري احلـــزب اجلمهوري 
واحلزب الدميقراطي منت�صـــف 2014، ياأتي امل�صلـــمون يف املرتبة الأخرية 
اأعني اجلمهوريـــني واملتعاطفـــني معـــهم، ي�صبقهم امللحدون  بن�صبة 33% يف 
واملـــورمـــون )%52(،  والبـــوذيـــون )%49(،  والهنـــدو�ض )%47(،   ،)%34(
والكاثوليك )66%(، واليهود )67%(، وياأتي يف املرتبـــة الأولى امل�صيحـــيون 
املحافـــظ  للتـــيار  الرئي�صـــة  القاعـــدة  لون  ُي�صكِّ وهـــم   )%71( الإجنيليـــون 

هات احلزب اجلمهوري. املـــوؤثر يف توجُّ

ال�سكل البياين رقم 2 ُيبنيِّ مواقف اجلمهوريني والدميقراطيني من 

اأتباع الديانات واملعتقدات يف 2014)44(
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بيد اأن هذه ال�صورة تختلف ن�صبيًّا لدى املوؤيدين للحزب الدميقراطي؛ 
الذي ي�صتقطب اإلى �صفوفه الكـــثري من ممثـــلي خمتـــلف الأقلـــيات العرقية؛ 
املورمن يف  فاإنهم ي�صعون  للدميقراطيني،  الليربالية  املرجعية  اإلى  وبالنظر 

املرتبة الأخرية بن�صبة 44%، وقبلهم امللحدون )%46(.
وهم  47%؛  بن�صبة  الأ�صفل  من  الثالثة  املرتبة  يف  امل�صلمون  ياأتي  فيما 
بذلك اأقل �صعبية من امل�صيحيني الإجنيليني )53%(، ثم الهندو�ض )%54(، 
اليهود  الأولى  املرتبة  يف  ويوجد   ،)%61( والكاثوليك   ،)%57( فالبوذيون 

بن�صبة %62.

عن  بعيدة  امل�صلمني  �صورة  اأن  البياين  الر�صم  هذا  ا�صتقراء  من  يبدو 
موؤيدي احلزب  نظر  الإجنيليني” يف  املرتبة الأولى؛ التي تظل لـ”امل�صيحيني 
�صها املوالون للحزب الدميقراطي لـ”اليهود”؛ وياأتي  اجلمهوري، فيما ُيخ�صِّ
امل�صلمون يف املرتبة الأخرية لدى اليمني ويف املرتبة الثالثة ما قبل الأخرية 
لدى الي�صار، ول ي�صتغرب املرء من مدى منا�صرة الدميقراطيني الأمريكيني 
لليهود بالنظر اإلى مدى اإ�صهام عدد كبري من املنظرين ورجال ال�صيا�صة يف 
�صياغة الفل�صفة الليربالية للحزب الدميقراطي من منطلق خدمة و�صعهم 

كاأقلية عرب تاريخ اأمريكا.

ويو�صح �صامويل �صور�صتاين موؤلِّف كتاب “ال�صعب الذي يختار: ال�صيا�صة 
ة لليهود الأمريكيني” كيف ظلَّ التناغم ال�صيا�صي بني اليهود الأمريكيني  املحريِّ
واحلزب الدميقراطي على الوترية ذاتها منذ الع�صرينات من القرن املا�صي، 
ي اأغلب اليهود الفل�صفة الليربالية التقليدية ب�صاأن العالقة  ويعزو ذلك اإلى تبنِّ
يعتربون  فيما  الدميقراطي،  احلزب  لدى  رئي�ٍض  كخطٍّ  والدولة  الدين  بني 
تهديًدا  اجلمهوري  احلزب  قاعدة  على  الربوت�صتانت  رين  املب�صِّ فكر  هيمنة 

لذلك النظام الليربايل)45(.

ب . قوة ال�سرديات الإعالمية مقابل قوة الأرقام

اخلطاب  ت�صيي�ض  على  امل�صلمني  عن  حاليًّا  املتداولة  ال�صورة  تنطوي 
ل تهديًدا لأمن الوليات املتحدة يف الداخل  العام؛ وذلك بالتلويح مبا قد ُي�صكِّ
ا�صرتاتيجية  مهند�صي  لدى  خا�صة  اخلارج؛  يف  ال�صرتاتيجية  ومل�صاحلها 
قة من قبيل  احلزب اجلمهوري، ول غرابة اأن يكرث ال�صتدلل بحوادث متفرِّ
خالل  من  امل�صلمني  املتطرفني  بع�ض  يرتكبها  التي  والقتل  التفجري  عمليات 
الدولة  لتنظيم  املتنامي  ال�صبح  تعك�ض  التي  ال�صوداوية  جتان�صها مع اخللفية 

الإ�صالمية.

املـــا�صـــي بخ�صوبـــة اخليـــال  عـــت يف  ت�صبَّ اأن ال�صـــورة املرجعـــية  بيــد 
ال�صينمـــائي مـــن خـــالل اإنـــتـــاج هـــولـــيود لأكـــثـــر مـــن ت�صعـــمائـــة فـــيـــلم 
بفيـــلم  بـــدايـــة  وامل�صلمـــني؛  العـــرب  قامتـــة عن  �صلبيـــة  �صخ�صيـــات  م  ُتقدِّ
)The Palace of Arabian Nights( الذي اأخرجـــه جورج ميلي�ض 

عام 1905.
�ض عقوًدا من حياتـــه لدرا�صة تلك ال�صور  ويقول جاك �صاهني الذي كرَّ
م �صخ�صـــية اإيجابية ميكن اأن ي�صرتيح  النمطية : اإن هوليود عموًما مل تقـــدِّ
الت�صابه  مدى  اإلى  بالنظر  له  كجار  يقبله  “اأو  الأمريكي،  امل�صاهد  اإليها 
بينهما”؛ بل اإن تكرار تلك ال�صور ال�صلبيـــة ل�صخ�صـــية العـــربي يف ال�صينما 
حتمل يف طياتها متثُّالت �صلبية عرب الأجيال”)46(. غـــري اأن التحـــوُّل بني 
ال�صورتني املرجعية واملتداولة ل يتم�صى مع ما ُتظهره الإح�صائيات اجلديدة 

عن طبيعة التهديدات القائمة وهوية مدبِّري اأعمال العنف.

6- استنتاجات
املتداولة  اإلى ال�صورة  التحوُّل من ال�صورة املرجعية  اأ�صباب  بعد حتليل 
م هذه الدرا�صة �صتة ا�صتنتاجات رئي�صة حول الن�صق  لالإ�صالم وامل�صلمني، ُتقدِّ

ك من خالله الإعالم الأمريكي: الراهن الذي يتحرَّ
اأ-حركية �سورة الإ�سالم وامل�سلمني عرب الباب الدوار

تظل �صورة الإ�صالم وامل�صلمني يف الـُمتخيَّل الأمريكي رهينة بالتفاعل بني 
القنوات  نيوز وغريها من  د يف م�صمون فوك�ض  التي ترتدَّ التهام؛  �صرديات 
اإن بي �صي، ثم ال�صرديات  اإ�ض  اإم  اليمينية، وال�صرديات املعيارية من خالل 
واإيجاًبا  �صلًبا  تتاأثَّر  بالتايل  وهي  اإن؛  اإن  �صي  اأداء  كما لحظنا يف  الو�صفية 
ملدى  تبًعا  الأمريكي  الفرد  اها  يتبنَّ التي  الذهنية؛  ال�صورة  تغريُّ  مب�صتوى 
مه تلك القنوات، ويف �صوء هذا التناف�ض بداأ تقلُّ�ض  اقتناعه اأو رف�صه ملا ُتقدِّ
اإعالم ال�صرديات الو�صفية املحايدة ل�صالح اإعالم الراأي والغزل ال�صيا�صي.

ل عند مفرتق الطرق بني هذه التيارات الثالثة املتناف�صة،  ويف حلظة تاأمُّ
يبدو اأن الإعالم الأمريكي ميرُّ حاليًّا مبرحلة انف�صام بني �صخ�صية املجتهد 
بزمنه  املرتبطة  املثرية  الأ�صرار  وك�صف  العاجلة  الأخبار  عن  البحث  يف 
الذهبي قبل ب�صعة عقود، وبني �صخ�صية العار�ض لآراء وحتليالت حمرتيف 
لتقدمي قراءات لالأحداث مبا ينمُّ عن اأهواء �صيا�صية  ال�صيا�صي”؛  “التحليل 
الغالب  يف  املحلِّلون  هوؤلء  وي�صغل  احلالت؛  اأغلب  يف  نة  مبطَّ واأيديولوجية 
ا  ًزا زمنيًّا على الهواء اأطول من مدة التقارير ال�صحفية امليدانية، واأي�صً حيِّ

مي الربامج الإخبارية. من وقت مقدِّ
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ب- تغريرُّ املعايري املهنية

الحرتايف  باخلطِّ  ك  تتم�صَّ التي  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  تاأثري  تراجع 
املتوازن حتت وطاأة املناف�صة؛ التي ابتدعتها قناة فوك�ض نيوز كمعقل لتعزيز 
اخلطاب املحافظ اليميني مقابل قناة )اإم اإ�ض اإن بي �صي(؛ التي ترفع راية 
الفل�صفة الليربالية؛ باعتبارهما قطبِي الرحى يف امل�صهد الإعالمي الأمريكي؛ 
د على املدر�صة التقليدية يف الإعالم الأمريكي الذي  ومن جتلِّيات هذا التمرُّ
قادته �صبكات NBC وABC وCBS لعقود طويلة، تظلُّ فوك�ض نيوز قناة 
ا- على  بل يف قدرتها -اأي�صً فح�صب؛  م�صاهديها  حجم  يف  “الريادة” لي�ض 

توجيه اخلطاب العام نحو اليمني، واأحياًنا اليمني املتطرف.
الإعالمي  بعدْيه  يف  اليميني  اخلطاب  يف  املتنامي  الزخم  هذا  ي�صع 
وال�صيا�صي حتديات جديدة اأمام جهود تغيري ال�صورة النمطية؛ �صواء املرجعية 
اإلى  ب املرء بع�ض الحتكام  اإذا ترقَّ اأو املتداولة حاليًّا عن امل�صلمني؛ خا�صة 
منظومة القيم الإن�صانية، والعودة اإلى منا�صرة فكرة البوتقة التي تطفو من 
واأ�صبح  الليربايل،  الي�صار  ومر�صحي  ال�صا�صة  ت�صريحات  يف  اآخر  اإلى  حني 
يف  اليمني  ي�صتخدمه  الذي  املواجهة  اأ�صلحة  اأحد  امل�صلمني  �صمعة  من  النيل 
ال�صيا�صي،  بامل�صتوى  ومروًرا  الإعالمي،  بامل�صتوى  بداية  الي�صار؛  مواجهة 

ونهاية بامل�صتوى الثقايف.

ج-�سناعة الـ”نحن” و”الآخر«

تعزيز  التهام يف  �صرديات  اليمينية من خالل  الإعالم  و�صائل  اأ�صهمت 
هذا  ز  وتعزَّ امل�صلمون،  والـ”هم”  الأمريكيني  الـ”نحن”  بني  الن�صطارية 
العامل  يه  ُي�صمِّ مبا  والعتداد  ال�صدية  ميزان  تكري�ض  على  القائم  ل  املتخيَّ
النف�صاين �صيغموند فرويد برنج�صية الفوارق ال�صئيلة بني “نحن الإيجابيون” 

وبني “هم ال�صلبيون«.

من   2015 عام  الآخر خالل  وا�صتبعاد  النق�صام  �صرديات  تكاثرت  وقد 
خالل فوك�ض نيوز وبقية و�صائل الإعالم اليمينية املحافظة؛ واأوجدت تربيًرا 
�ض  ُموؤَ�صِّ  -  )1982-1919( تاجفيل  هرني  يعتربه  الذي  الت�صنيف  لنظام 
عن  ال�صلبي  املتخيَّل  �صناعة  يف  الزاوية  حجر   - الجتماعية  الهوية  نظرية 
ويقوم  اجلماعية؛  الأنا  اأو  الذات  عن  الإيجابي  املتخيَّل  واحتكار  الآخر، 
نظام الت�صنيف على ثالث عمليات ذهنية يف تقييم الفوارق بني الـ”نحن” 
الت�صنيف  اأولها:  خارجية؛  كمجموعة  الـ”هم”  وبني  داخلية  كمجموعة 
الختالف  عن  تنمُّ  اأو�صاًفا  املجموعتنْي  على  ُي�صقط  الذي  الجتماعي؛ 

العرقي، اأو الديني، اأو اجلغرايف، اأو غريه.

ثانًيا: حتديد هوية النتماء اإلى املجموعة الداخلية مبا يتم�صى مع قيمها 

�صابقتْيها  من  الأخطر  وهي  الجتماعية؛  املقارنة  ثالًثا:  امل�صرتكة.  وثقافتها 
الداخلية،  للمجموعة  “الف�صائل”  جمموعة  كل  اأع�صاء  يحتكر  عندما 

وُي�صقطون “النواق�ض” على املجموعة الأخرى.

د- م�سروع تغييب الآخر “امل�سلم

»اأ�صبحت و�صائل الإعالم اليمينية يف ع�صر �صحافة الراأي يف الوليات 
املتحدة تعمل اأ�صوة بكتُّاب ال�صت�صراق يف نهاية القرن التا�صع ع�صر؛ عندما 
ا- لتكري�ض  لوا العربي اأو امل�صلم اإلى خانة الآخر ال�صامت؛ بل ت�صعى -اأي�صً حوَّ
اأن ي�صبح  اأماًل يف  د بني الأمريكيني؛ وذلك  هيمنة اخلطاب اليميني املت�صدِّ
الباحث  يه  ُي�صمِّ ما  اأو  املغيَّب،  الآخر  خانة  �صمن  متقوقًعا  امل�صلم  اأو  العربي 

تغييب الآخر بذريعة اأنه “اإرهابي”؛ حتى ُيْثِبَت براءته.
واأحياًنا  اأمريكا؛  يف  امل�صلمني  �َصْيَطَنة  م�صروع  على  املد  هذا  ينطوي 
بع�ض  تعالت  وقد  و�صيا�صيًّا؛  اإعالميًّا  عليهم  اخلناق  وت�صييق  تخوينهم، 
اإلى  الدخول  تاأ�صريات  منح  بعدم  تطالب  نيوز  فوك�ض  �صا�صة  عرب  الأ�صوات 
العربية  الدول  مواطني  من  اإليها  ال�صفر  اأو  الهجرة  يف  للراغبني  اأمريكا 
عمليًّا”  “حالًّ  الأمريكيني  بع�ض  اأذهان  يف  ل  ت�صكِّ واأ�صبحت  والإ�صالمية، 
اليميني  الإعالم  اأ�صبح  ذلك،  من  والأكرث  والإرهاب،  التطرف  مواجهة  يف 
اأمريكا يف حق بع�ض الأقليات  ينادي مبحاكاة بع�ض اخلطايا التي ارتكبتها 
بيلي غراهم،  وخليفة  -ابن  فرانكلني غراهم  وقال  امل�صلمني؛  مع  وتكرارها 
لثالثة  الروحي  وامل�صت�صار  ال�صبعينات،  منذ  البالد  يف  اإجنيلي  ر  ُمب�صِّ اأبرز 
ولية  حادث  عقب  نيوز  فوك�ض  مع  مقابلة  يف  الأمريكيني-  الروؤ�صاء  من 
تتم  واأن  اأمريكا،  اإلى  الهجرة  امل�صلمني من  “ينبغي منع جميع  اإنه  تيني�صي: 
معاملتهم على غرار معاملة اليابانيني والأملان عقب احلرب العاملية الثانية”. 
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واأ�صاف: اإن امل�صلمني الذين ياأتون اأمريكا “لديهم القدرة على اأن ي�صبحوا 
دينهم  �صرف  عن  دفاًعا  القتل  اأعمال  يف  “ي�صهمون  وبالتايل  دين”،  مت�صدِّ

و�صرف حممد«)47(.

هـ - منطق “الإرهاب اجلهادي” ومنطق “اخللل العقلي«

ا منذ  رت يف الطرح الإعالمي خالل عام 2015 واأي�صً ثمة ازدواجية تكرَّ
الأ�صباب  »ا�صتخال�ض«  يف  واملحللني  املذيعني  بع�ض  د  يرتدَّ ل  عندما  2001؛ 
العرقي؛  واأ�صله  املهاجم  ا�صم  اإلى  بالنظر  امل�صلحة  الهجمات  الكامنة خلف 
وكما لحظنا لوَّحت فوك�ض نيوز بورقة اخللل العقلي اأو ال�صطرابات النف�صية 
املقابل، يكون  اأبي�ض؛ ويف  ا  اأمريكيًّ ا�صم املهاجم  اإذا كان  اأغلب احلالت  يف 
ا اأو م�صلًما، وتنعك�ض هذه  تغليب احتمال النوايا الإرهابية اإذا كان ال�صم عربيًّ
ب اخلوف  الزدواجية �صلًبا على اجلالية امل�صلمة والعربية؛ وذلك يف ظلِّ ُمركَّ
املتنامي ب�صبب �صهولة ا�صتخدام ورقة ال�صطرابات النف�صية؛ �صواء يف و�صائل 

الإعالم، اأو اأمام املحاكم ل�صالح املهاجمني البي�ض.

و- �سورة الإ�سالم وامل�سلمني خلف مبداأ احلريات

مه فوك�ض نيوز وغريها،  مع تنامي �صحافة الراأي ك�صمة بارزة فيما ُتقدِّ
يالحظ املرء اجتاًها متزيًدا نحو تربير النيل من �صمعة الإ�صالم اأو امل�صلمني 
احل�صا�صة  الأمور  اإزاء  ولو  التعبري؛  حرية  مبداأ  »حماية«  ب�صرورة  العرب  اأو 
اأو املقد�صات من الناحية الدينية، ووجدت مذيعة فوك�ض نيوز ميغن  ثقافيًّا، 
ك بحرية  كيلي -مقدمة ثاين اأ�صهر برنامج على هذه القناة- �صالتها يف التم�صُّ
وهي  حممد،  النبي  عن  الكاريكاتريية  ال�صور  ن�صر  على  والت�صجيع  التعبري 
تعلِّل ذلك بالت�صاوؤل: »ماذا نريد اأن نفعل اإزاء جمموعة تريد قتلنا؟« وتختم 
برناجمها بالقول: »اإنني قلقلة من اأمريكا التي تريدوننا اأن نعي�ض فيها«)48(.

اإلى  والداعني  الن�صطاء  طريق  يف  التحديات  تزداد  ال�صياق،  هذا  ويف 
ت�صحيح �صورة الإ�صالم، والدفاع عن خ�صو�صيته على غرار بقية الأديان يف 
الوليات املتحدة؛ وتبقى امل�صافة متباعدة بني التاأكيد على حرية التعبري كما 
ي�صمنها الد�صتور الأمريكي من جهة، وبني حرية العقيدة واحرتامها كاإحدى 
تفريعات الد�صتور والفل�صفة ال�صيا�صية القائمة لدى الأمريكيني، وتقول مها 
اإن  املتحدة:  الوليات  يف  الإ�صالمية  املنظمات  جمعية  رئي�صة   - اجلنيدي 
احلاجة تدعو اإلى اأكرث من القانون ملكافحة ال�صور النمطية واملواقف عميقة 
والتعاي�ض  والتعليم  املبا�صر  التفاعل  اإلى  وتدعو  احلالت.  اأغلب  يف  اجلذور 
املعادية  امل�صاعر  قب�صة  ر من  التحرُّ اأجل  من  الأديان  والتفاعل بني خمتلف 

لالإ�صالم يف هذه البالد)49(. 
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مجلس الشورى والمواطن.. بين الرضا والمطالب

ماذا يريد املواطـــن من جملـــ�س ال�ســـورى؟ �سوؤال  يتبادر اإلى الذهن 

حينما ن�ستحـــ�سر العالقـــة بني جمل�س ال�ســـورى واملواطـــن، فاملجـل�س 

من املواطن واإليه، اأع�ساء املجل�س هم مواطنون ن�ساأوا يف هذا املجتمع، 

املواطنني وق�ساياهم، ويعون  ويعي�سون يف و�سطه، يتعاي�ســـون همـــوم 

حاجاتهم، ومن هذا املنطلق يتفاعل اأع�ســـاء املجلـــ�س مع تلك الق�سايا 

والهموم، ويطرحونا حتت قبـــة ال�سورى بكل �سفافية، �سعيًا اإلى حلول 

ناجعة، تلبي حاجات املواطنني.

فع�سو جمل�س ال�سورى هو بالنهايـــة مواطـــن يطـــمح اإلى الرتقاء 

باآداء الأجهزة احلكومية، وحتقيق اأرقى درجات الر�سا عن خدماتها، 

وتطوير الأنظمة وحتديثها. وممـــا ل �ســـك فيـــه اأن رئا�ســـة جمل�س 

ال�سورى واأع�ساء املجل�س يبذلون جـــل جهـــدهم، وي�سعون وفق ما اأتيح 

للمجل�س من �سالحيـــات وفـــق نظامـــه، اإلى حتقـــيق تطلـــعات القيادة 

الر�سيدة، وتلبية حاجات املواطنني وطموحاتهم، من خالل ما يتو�سل 

اإليه املجل�س من قرارات، وما يقدمه من مبادرات ملعاجلة ق�سية وطنية، 

ورفعـــها ملقام خادم احلرمني ال�سرفـــني - حفظه اهلل - بحـــ�سب ما ن�س 

عليه نظام جمل�س ال�سورى.

التـــوا�صل بني املجل�ض واملواطنني،  اإحدى قنوات  جملة ال�صورى بو�صفها 
اأع�صاء  خاللها  من  ي�صتطلع  كنــافذة  ال�صوؤال  باب  فتحت  امل�صئولني  وكذلك 
واأنه  بـــاأن ل يغفـــلها املجـــل�ض، �صيما  ياأمل املواطــــن  التي  املجل�ض الرغبات 
ي�صتقبل زخمًا من املطالب التي تقدم لــــه من خالل قنواته امل�صرعة للتوا�صل 
اأروقة املجل�ض، وفتح باب  با�صتقبال املواطنـــني داخــل  مع املواطن، واملمثلة 
ا�صتقبال العرائ�ض املقدمـــة من املواطنـــني، ناهيــــك عن اإقراره لإدارة تعنى 
وتهتم بالتوا�صــل مع جمالــ�ض املنـــــاطق، وموؤخرًا اإن�صاء اإدارة عامة لالإعالم 
والتوا�صل املجتمـــعي التي من مهـــامها دعم كافة �صبل التوا�صل امل�صتمر بني  

املواطنني واملجل�ض.

وللحقيقة والأمانة، فمن خـــالل املتابعـــة لأعمال جل�صات جمل�ض ال�صورى 
نرى اأن غالبية ما قدمـــه امل�صاركـــون يف هـــذا ال�صتـــطالع يتداوله اأع�صاء 
املجل�ض خالل اجلل�صـــات العامـــة، �صواء يف ال�صاأن العام، الذي ي�صبق مناق�صة 
بنود جدول اأعمال اجلل�صات، اأو اأثناء مناق�صـــة التقاريـــر ال�صـــنوية لالأجهزة 

احلكومية، وتعديل الأنظمة النافذة.
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عضو الشورى صوت للمواطن

يقول الأ�صتاذ الإعالم والعالقات العامة بجامعة الإمام حممد بن �صعود 
الأ�صتاذ ح�صن ال�صميلي: اإن املطلوب من ع�صو جمل�ض ال�صورى هو معاي�صة 
اأو�صاع املواطن  ومالم�صة ق�صاياه احلياتية وتفهم رغباته، ولذا فعلى املجل�ض 
ممثاًل باأع�صائه النفتاح على املواطن، ومتابعة م�صتجدات الأخبار والأو�صاع 
ال�صيا�صية  الناحية  البلد من  التي مت�ض  املعي�صية، كما عليه متابعة الأو�صاع 
والقت�صادية، ناهيك عن �صرورة ال�صماع للم�صوغات التي ي�صوقها املواطن 

يف مطالباته للمجل�ض.
ويــــرى اأن ع�صــــو املجــــل�ض هــــو ممــــثل للمواطــــن والوطــــن، واملجل�ض 
لكافــــة  ياأتي كممــــثل  يناق�صــــها  التي  وملفاتــــه  اأع�صائــــه وجلانــــه  بتعــــدد 
اأطياف املجتمع، ولذا جتد املجال�ض الربملانية يف معظم دول العامل تعول على 
قرارات جمال�صها النيابية، نظري ما متثله هــــذه املجال�ض من ثقل اجتماعي 
ور�صمي يتمثل بقــــوة �صوت مواطنيــــها ورغباتهــــم اجلماعيــــة يف الت�صويت 

على هذا القرار اأو ذاك.

توسيع صالحيات مجلس الشورى

بدوره يرى الأ�صتاذ �صعــــد ال�صكــــران اأن من ال�صــــرورة مبكان اأن يطالب 
املجل�ض بتو�صعة �صالحياته واأن ل يكتــــفي بالدور الت�صــــريعي والرقابي، بل 
ي�صعى اإلى اأن تكون قراراته ملزمة للجهات التنفيذية،  ل�صيما واأن ولة الأمر 
-رعاهم اهلل- حر�صــــوا اأ�صد احلــر�ض على متابعــــة اأداء اجلهات التنفيذية 

ومراقبــــة اأعــــمال املوؤ�صــــ�صات واملرافــــق العامــــة، والعمــــل عــــلى حتقــــيق 
رفاهية املواطن.

ويقول: اإن جمل�ض ال�صورى يحقق - بال اأدنى �صك- ن�صبة عالية من ر�صى 
املواطن يف حال اأدرك هـذا الأخيــــر ) املواطــــن ( الدور املناط بهــــذا املجل�ص 
ال�صادرة عن  الأخبار  ي�صمع يف كثري من  واأنه  اأع�صاءه، ل�صيما  يقدمه  وما 
جمل�ض الوزراء عبـــارة )بناًء على مــــا رفعــــه جملــــ�ض ال�صــــورى( وبا�صتقراء 
قرارات جمل�ض الوزراء خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية يت�صح لنا هذا اجلهد 
املتنامي الذي عك�ض دون اأدنى �صك الدور الذي يقوم به املجل�ض يف جمالت 

عديدة ت�صب يف جمملها يف �صالح الوطن واملواطن.
كما ا�صتطاع املجل�ض من خالل هذا القرارات اأن يحقق رغبات املواطن 
يف جمالت عديدة، لعل من اأهمها حزمة القرارات التي كانت ومازالت هي 

املعرب عن رغبات اأبناء الوطن.  

 الظروف الخاصة
من جهته ياأخذ الأ�صتاذ مبارك الدو�صري منحًى اأخر حول بع�ض املطالب 
التي من الأهمية مبكان اأن يعمل جملـــ�ض ال�صـــورى على تبنيها، مو�صحًا اأن 
دوره كمجل�ض ت�صريعي يخول له الرفع ملقام خادم احلرمني ال�صريفني بتبني 
وتفعيل القرارات ال�صـــادرة التي تخ�ض ذوي الحـــتياجات اخلا�صـــة، كذلك 
الأمر بتفعيل املجل�ض الأعلى للمعاقني، ونظام رعاية املعاقني، واأن ينال ذوو 
الحتياجات اخلا�صة مزيدًا من الهتمام والرعاية من قـــبل الدولة، كاأن يتم 
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اإعفاءهم من جميع الر�صوم احلكومـــية، اأو النظر يف نظام التقاعد والعمل 
اخلا�ض بهم، وكذلك اإقرار مزيد من امل�صاريـــع والأنظمـــة التي جتعل املعاق 
يعي�ض حياة كرمية يف بلد احلرمني ال�صريفـــني، ناهيك عن �صرورة اطالع 
اأع�صاء املجل�ض على ملفات املوؤ�ص�صات اخلريية والإن�صانية بالتعاون مع وزارة 
ال�صئون الجتماعية، وامل�صارعة يف اإعادة ر�صم بع�ض �صيا�صاتها، والعمل على 
درا�صة بع�ض التو�صيات واملطالب التي تنـــادي بها هـــذه اجلمعـــيات التي ل 
�صك اأنها �صيغت مبا يحقق تطلع الفئـــات امل�صتـــفيدة والتي مل تقف درا�صتها 
على املوؤ�ص�صات الأكادميية بل - زيادًة على ذلك - جاءت كملخ�ض درا�صات 
وزيارات ميدانية من �صاأنها اأن ت�صهم يف اإثراء نقا�صات اللجان املتخ�ص�صة 

باملجل�ض والتي بدورها ترفع تو�صياتها اإلى املجل�ض لإقرارها.

لكون  ال�صورى  مبجل�ض  ممثلني  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  اإن  وي�صيف: 
جميع اأع�صاء املجل�ض حري�صون على تبني ما من �صاأنه خدمة اجلميع، مبا 
على  الطالع  من  مبزيد  يطالبون  الذين  اخلا�صة  الحتياجات  ذوو  فيهم 
م�صتجدات  مع  يتالءم  مبا  درا�صتها  واإعادة  تهمهم  التي  القدمية  القرارات 

الظروف واحلياة ب�صكل عام.  

الرسالة اإلعالمية ال تواكب عمل وأداء

مجلس الشورى

يتبنى  اأن  مبكان  ال�صرورة  من  اأن  ترى  بدورها  القحطاين  نوف  املعلمة 
 – جمل�ض ال�صورى جملة من القرارات البناءة التي �صت�صهم - مب�صيئة اهلل 
يف دفع عجلة التوا�صل بني امل�صوؤول واملواطن، ل �صيما تلك التي مت�ض ب�صكل 
مبا�صر اهتمامات املواطن كاخلدمات ال�صحية والأمنية والتعليمية، واأي�صًا 
العمل على ت�صريع واإجناز مطالب املواطنني وتذليل العقبات والعوائق التي 

تواجههم.

 وتقول: اإن ك�صب ثقـــة املواطن �صــــوف ي�صــــهم - بال اأدنى �صك - يف نقل 
ال�صورة ال�صادقة لعمل املجـــل�ض، ولعل مثل هذه القرارات �صوف ت�صهم يف 

تقريب وجهات النظر بينه وبيـــن املواطنــني.

ب�صبب  مغيبـــه  اأو  غائبة  املجل�ض  بها  يقوم  التي  الأعمال  واأن  ل�صيما 
ل  فمما  ال�صـــورى،  جمل�ض  واأداء  عمل  تواكب  ل  التي  الإعالميــــة  الر�صالـــة 
�صك فيه اأن اأع�صاء املجل�ض يبذلون جهدهم يف حتقيق دور اأكرب للمجل�ض كما 

يجتهدون يف تلم�ض حاجات املواطن.



تحقيق

6161 ال�شورى - العدد 172 - جمادي الأول 1437هـ  مار�س 2016مال�شورى - العدد 172 - جمادي الأول 1437هـ  مار�س 2016م

 ملفات ساخنة 
من جهته اأكد الأ�صتاذ على اجلبـــعان ارتفاع �صقف التطلعات والآمال من 
جمل�ض ال�صورى قائاًل : اإن هـــذا املجلـــ�ض ي�صــــم نخــبة من اأبناء هذا الوطن 
املعطاء، متيزوا بتنوع التخ�صـــ�صات العلمية، وتـــراكم اخلبــرات العمليــــة، 
وبالتايل يرثون باآرائهـــم وخرباتهـــم مناقــ�صة املو�صوعات التي تناق�ض حتت 
والآمال  الطموحات  كــانت  لهذا  املتخ�ص�صــــة،  اللجان  تدر�ض يف  اأو  القبة، 
�صالح  يف  وي�صب  يحول  وما  يهم  ما  مناق�صة  يف  املجل�ض  هذا  على  معقودة 

اأفراد ال�صعب ال�صعودي. 

اأفراد  راأي و�صوت  ياأتي مبثابـــة جلنـــة متـــثل  املجـــل�ض  اإن هذا  وي�صيف 
املجتمع اإلى امل�صوؤول ودرا�صة طلباتهم واحتياجاتهـــم، ثم اإقرار ما يخدمهم 
ويي�صر اأمورهم من قرارات واأنظمة، فمجل�ض ال�صـــورى ممثل للجمهور اأمام 

املوؤ�ص�صات والوزارات، ول نريد وجود اأي هوة بني جمل�ض ال�صورى واملجتم. 

الرتكيز  ال�صورى  ياأمل  من جمل�ض  اأن اجلمهور  الأ�صتاذ اجلبعان  ويرى 
والأمـــن  والق�صـــاء،  وال�صحـــة،  التعلـــيم،  هي:  حمـــاور  باأربعـــة  والهتمام 
ترع  اإذا مل  وتنجح  اأن تعطي  وتقدم خدمات ل ميكن  املجتمـــع  فهي ع�صب 
ويعم  الزمن،  مر  على  النجاح  ثمار  اجلـــميع  منها  ويجني  الدولة،  قبل  من 
الرخاء وتقوى الأبدان وي�صود العـــدل والأمن باإذن اهلل. مو�صحًا اأن التعليم 
هو اللبنة الأ�صا�صية يف املجتمع ومن خـــالل التعليم تظهر منجزات املجتمع 
وتنار العقول، وتنه�ض الهمم بالتطلع اإلى فكـــر وتوجهات مبنية على القيم 
والجتاهات الفكرية ال�صليمة، كما اأن ال�صحـــة هي لبنـــة اأخرى يف املجتمع 
اإلى طموحات الدولة  اأن اخلدمـــات ال�صحـــية ل ترقى  ال�صعودي، فنالحظ 
الأولية م�صابة  الرعايـــة  القطاعات، ولكن مراكـــز  اإل يف بع�ض  واإمكاناتها 

مبر�ض مزمن وتئن كما يئن مر�صاها ومرتاديها. 

اأما القطاع الثالث الذي يتطلب اهتمام املجل�ض وفق ما يراه الأ�صتاذ علي 
تق�صي  واأنها  م�صتقلة  جهة  الق�صاء  اأن  نعلم  ويقول:  الق�صاء  فهو  اجلبعان 
بحكم ال�صريعة الإ�صالمية، ولكن الأعمال الإدارية والتنظيمية توؤخر الأعمال 
الق�صائية، بل متر ال�صهور اإن مل تكن ال�صنوات على بع�ض الق�صايا وهي تدور 
يف مكاتب الق�صاء، ولهذا ميكن ملجل�ض ال�صورى الطالع على نوعية امل�صاكل 
يف املجتمع ال�صعودي من خالل وزارة العدل ، ثم ي�صع الأطر ملتابعتها حماوًل 

و�صع اأنظمة لعالجها. 
ال�صورى  جمل�ض  من  اجلمهور  ياأمل   : قائاًل  تطلعاته  اجلبعان  ويختم 
الأ�صري  والعنف  ال�صرقات،  والق�صاء على جرائم  الأمنية،  ال�صوؤون  مناق�صة 

الذي اأ�صبح ظاهرة حتتاج اإلى درا�صة. 

مستشير ومستشار

الأكادميي والإعالمي الأ�صتاذ يحيى بن ع�صتل القحطاين يقول: اإن جمل�ض 
ال�صورى ال�صعودي ميتاز باأع�صائه الذين هم اأهل لثقة ولة الأمر - حفظهم 
اهلل- وهم ي�صكلون �صفوة املجتمع، يبدون اآراءهم يف ما ينفع الوطن واملواطن 
الذي �صاهد ومل�ض اإجنازات املجل�ض خالل ال�صنوات املا�صية، وهو الآن يتطلع 
اإلى اإجنازات جديدة تواكب احلراك امل�صتمر، وناأمل اأن تفعل القرارات التي 
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ي�صدرها جمل�ض ال�صورى من قبل اجلهات املختلفة، وبناء عليه فاإن املجتمع 
لها  يرى  واأن  املجل�ض،  قرارات  احلكومية  الأجهزة  تنفذ  اأن  ياأمل  ال�صعودي 
واقعًا ملمو�صًا على اأر�ض الواقع، لتمنحنا - بعد ف�صل اهلل- احلياة الكرمية 

والرفاهية التي نرجوها. 

مزيد من التواصل

وحول ما تريده من جمل�ض ال�صورى، ت�صيف الأ�صتاذة نوف القحطاين اأن 
اأنظمة املجل�ض واأعماله و�صعت خلدمة املواطن واملجتمع على وجه العموم، 
اأكرب  ب�صورة  وق�صاياه،  وينقل همومه  املواطن  املجل�ض هو من ميثل  وع�صو 
واأكرث عمقًا، ولذا يجب األ يقت�صر توا�صل املجل�ض مع املواطن على العرائ�ض 
التي يرفعها املواطنون، بل يجب على املجل�ض اأن يفعل قنوات التقنية احلديثة 

يف هذا املجال.
كما يجب عليه اأن يقابل عدم ر�صى املواطن عن اأداء املجل�ض، باأن يو�صح 
على  اأن  اإلى  اإ�صافة  بها،  امللمني  غري  للمواطن  �صالحياته  حدود  املجل�ض 
عرب  منه  ال�صادرة  والقرارات  الأنظمة  يف  املتمثلة  اإجنازاته  اإبراز  املجل�ض 

و�صائل الإعالم ليدرك املواطن حجم الإجناز الذي يوؤديه املجل�ض وي�صتطيع 
من خالله تقييم اأداء املجل�ض ب�صورة وا�صحة و�صفافة.

الدور الرقابي

وعن مدى ر�صاه عن اأداء املجل�ض يف ال�صنوات ال�صابقة، وحول ما يطالب 
وفق �صالحياته  يعمل  املجل�ض  اإن  الأ�صتاذ حممد احلرير:  يقول  املجل�ض  به 
املخولة له، وهو بطبيعة احلال اأ�صهم كثريًا يف ت�صكيل اأمنوذج رقابي اإلى حد 
ما، واإن كنت اآمل تعديل الدور الرقابي للمجل�ض ب�صورة اأكرب فلو قلت يل – 
قبل اأكرث من ع�صر �صنوات – اأن ثمة » ا�صتجواب لوزير ما حتت قبة جمل�ض 
ال�صورى كنت تراين متعجبًا بل وغري م�صدق، رغم اأن اأمًرا مثل هذا يبدوا يل 

اأنه لبنة اأولى من لبنات الو�صوح وال�صفافية يف عمل جمل�ض ال�صورى. 

آمال وتطلعات

ثقة  من  عززت  الأخرية  ال�صنوات  اأن  يبدو  يقول:  املهنا  م�صفر  املهند�ض 
املجتمع يف جمل�ض ال�صورى خا�صة مع جناح املجل�ض يف ممار�صة �صالحياته 
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الرقابية والت�صريعية ب�صكل غري م�صبوق، وتفاعله املميز مع اأولويات املواطن 
وهمومه، وهذا اأ�صهم اأي�صًا يف ثقة ع�صو جمل�ض ال�صورى بدوره كممثل، ول 
جتديد  يف  الأخرى  هي  اأ�صهمت  الأخرية  الآونة  يف  املجل�ض  اأعمال  اأن  �صك 

الثقة، ولعل من الأمثلة على ذلك ما قام به املجل�ض من:   
اإعادة النظر يف كثري من الأنظمة لأجهزة الدولة. 

انفتاح املجل�س على و�سائل الإعالم.

ترتيب الأولويات.

م�ساعفة الهتمام بالتعليم وال�سحة والق�ساء والأمن. 

مزيد من التوا�سل مع املواطن. 

مناق�سة ق�سايا املواطن وهمومه اليومية. 

وي�صيف: لقد قـدمت القيـــــادة الر�صيـــــدة ملجلـــــ�ض ال�صـــــورى كثـــــريًا من 
اأو�صع  ال�صالحيات، وهياأت له الإمكانات املادية واملعنوية ليقوم بدوره على 
نطاق، فاملجل�ض الآن يناق�ض امل�صئولني و�صنـاع القرار يف املوؤ�ص�صات وامل�صالح 
والهيئات وحتى الوزارات  فيما تقـــــوم به هذه اجلـــــهات من اأعمال، ويراجع 
ويدقق يف خمرجاتها، وهذا يعطي املواطن من خـــــالل ع�صو املجل�ض فر�صة 

التوا�صل مع امل�صئولني اأيًا كانو.

ولعل اإطاللة خادم احلرمني ال�صريفيـــــن يف جمـــــل�ض ال�صورى من خالل 
خطابه ال�صنـــــوي يعتـــــرب فر�صـــــة اأخرى واإ�صافة من تـــــلك الإ�صافات التي 
تعطي ومتنح املجل�ض مزيدًا من القـــــوة وال�صالحية لإي�صال �صوت املواطن 

للقيادة العليا يف البلد.

اإننا بالنظر اإلى منجزات وخمرجات جمل�ض ال�صورى ناأمل اأن ي�صتمر اأداء 
املجل�ض يف ت�صاعد ل�صيما واأنه يحظى بالدعـــــم املبا�صر من خادم احلرمني 
ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأمني و�صمو ويل ويل العهـــــد، ومع هذا فاملواطن 

يتطلع اأي�صًا اإلى مزيد من ال�صالحيات للمجل�ض.
و�صائل  ويفتح  املواطن،  اأكرث من  اأن يقرتب  نف�صه  املجل�ض  ياأمل من  كما 
ورفاهية  اأمن  حتقيق  وهو  امل�صرتك  الهدف  لتحقيق  معه  امل�صتمر  التوا�صل 
م�صئوليته  ي�صت�صعر  اأن  ال�صورى  جمل�ض  ع�صو  فعلى  ولذا  واملواطن،  الوطن 
يف كونه ممثاًل دائمًا للمواطن، واأنه عونًا للجهات الر�صمية لأداء واجباتها 
اأن  القوية مع القطاع الأهلي، وعلى املجل�ض  الو�صل  اأنه حلقة  الوطنية، كما 
يدعو بني فرتة واأخرى املواطنني لإطالعهم على �صري اأعماله وما يدور حتت 

قبته اخل�صراء.
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بني  ال�صتقالل  مبداأ  اإلى  ا�صتنادًا  وذلك  اأخرى،  دولة  اأفعال  على  احلكم  يف 
الدول، اإذ اأن من املعلوم، بداهًة وقانونًا، اأن يف فر�ض اإحدى الدول �صيادتها 

على دولة اأخرى انتهاكًا واإخالًل مببداأ ال�صيادة. 

ثانيًا: اأ�سا�س احل�سانة واأهدافها:

اأفكار  على  الدويل،  القانون  لأحكام  وفقًا  ال�صيادية،  احل�صانة  تتاأ�ص�ض 
هذا  ويف  الدول.  بني  القانونية  وامل�صاواة  وال�صتقالل،  التامة،  ال�صيادة 
اخل�صو�ض، ن�صت املادة الأولى من النظام الأ�صا�ض للحكم يف اململكة العربية 
على  1412/8/27هــ،  يف  )اأ/90(  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صعودية؛ 

اأن: »اململكة العربية ال�صعودية دولة عربية اإ�صالمية ذات �صيادة تامة...«. 
ومن جانٍب تاريخي، ُتعدُّ اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية من 
تلك  وقننت  ال�صنني،  مر  على  ال�صيادية  احل�صانة  مبادئ  طورت  التي  الدول 
املبادئ لت�صبح جزءًا من قوانينها الوطنية. ويف هذا جنُد، على �صبيل املثال، 
مثل؛  وامل�صطلحات  العبارات  بع�ض  ا�صتخدام  تكرار  الإجنليزي  القانون  يف 
الكرامة، اأو ال�صتقالل، اأو ال�صتقالل والكرامة، اأو امل�صاواة وال�صتقالل، وهي 
ما  دولٍة  الق�صائية على حاكم  الولية  اأن فر�ض  منه  ُي�صتنتج  ب�صكٍل  ُت�صتخدم 

تتنافى مع الكرامة امللكية للعاهل، اأي ا�صتقالله املطلق عن كل �صلطة عليا. 

تمهيد:
ُيعد مبداأ احل�صانة ال�صيادية من اأهم املبادئ الرا�صخة يف القانون الدويل، 
الوثيق مب�صائل مت�ضُّ �صيادة  ال�صديدة نظرًا لرتباطه  يت�صم باحل�صا�صية  وهو 
الدول ورجالتها وم�صوؤوليها، مع اعتبارات مرتبطة بالقانون الداخلي والقانون 

الدويل على حد �صواء.

ونظرًا ملا قد ينتج عن خرق مبداأ احل�صانة ال�صيادية من م�صا�ض مبا�صر 
ب�صيادة الدولة، وما يرتتب على ذلك من اآثار بعيدة املدى يف القانون الدويل، 
فاإن احرتام هذا املبداأ مرهون مبا متار�صه الدول، من خالل اأنظمتها القانونية 
وممار�صاتها الق�صائية، مبا يتفق مع هذا املبداأ ويحفظ له متيزُه واأهميته يف 
تنظيم وحفِظ العالقات بني الدول، واملحافظة على احرتام الدول وممثليها، 

متا�صيًا مع مبادئ وقوانني احل�صانة ال�صيادية.

اأوًل: تعريف:

يعني مبداأ احل�صانة ال�صيادية؛ عدم خ�صوع دولٍة ما، بغري اإرادتها، لق�صاء 
اأن تفر�ض �صلطتها الق�صائية على  اأخرى. فال يجوز لدولة ذات �صيادة  دولة 
دولة اأخرى ذات �صيادة، نظرًا لأنه ل توجد دولة متلك احلق ق�صائيًا وقانونيًا 

الحصانة السيادية

املحامي الدكتور
�سعود بن عبداهلل العماري)1(
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اإ�صناد ت�صرفهم  للدولة، ول ميكن  اأدوات  امل�صوؤولني جمرد  الر�صمية، فهوؤلء 
لي�ض  اأو عقوباٍت على �صلوك  لها، ول ميكن خ�صوعهم جلزاءاٍت  اإل  الر�صمي 
يتحمل  اأن  ميكن  ل  اأخرى؛  وبعبارة  الدولة.  عن  بالنيابة  ذ  ُنفِّ واإمنا  خا�صًا، 
م�صوؤولو الدولة عواقب الأفعال غري امل�صروعة التي ل ُت�صند اإليهم �صخ�صيًا بل 

اإلى الدولة التي يت�صرفون نيابة عنها...«.  

ثالثًا: مناذج وتطبيقات عملية للقوانني الإجنليزية والوليات 

املتحدة الأمريكية:

ومن اأجل التعرف اأكرث على هذا املبداأ املهم الذي ُيطبق يف حدود �صيقة 
اإجنلرتا  من  كل  وت�صريعاِت  قواننِي  عن  نتحدث  �صوف  حمددة،  وق�صايا 
والوليات املتحدة الأمريكية املتعلقة باحل�صانة ال�صيادية، نظرًا لتطور قوانني 
اإليها  ُي�صتند  كثرية  ق�صائية  �صوابق  وجود  مع  منهما يف هذا اخل�صو�ض،  كل 

ل عليها يف الق�صايا املماثلة التي تنظرها حماكمهما. وُيعوَّ

الحصانة السيادية في إنجلترا:
لوجدنا  1978م،  عام  ال�صادر  الإجنليزي،  احل�صانة  لقانون  نظرنا  فلو 
اأن املادة الأولى منه تن�ض على ما يلي: »تتمتع الدولة باحل�صانة �صد الولية 
التالية  الأحكام  ُن�ضَّ عليه يف  ما  با�صتثناء  املتحدة  اململكة  الق�صائية ملحاكم 
من هذا اجلزء يف هذا القانون«. وُيفهم من هذا اأن الت�صريع الإجنليزي اجته 
نحو الإقرار بح�صانة الدول، بحيث اأنه ل جتوز ُمقا�صاة الدول ذات ال�صيادة 

اأمام املحاكم الإجنليزية، مع مراعاة ال�صتثناءات التي اأوردها هذا القانون.

ويف هذا ال�صاأن، اجتهت معظم القوانني واملحاكم الإجنليزية وغريها اإلى 
التاأكيد على اأن على كل دولة ذات �صيادة ملزمة اأن حترتم ا�صتقالل كل دولة 
اآخر متت  اأعمال حكومة بلد  َتُبتَّ حماكم بلد ما يف  واأل  اأخرى ذات �صيادة، 
داخل مناطق �صيادته، ويلزم النت�صاُف من هذه الأعمال عن طريق و�صائَل 
تتيحها ال�صلطات ذات ال�صيادة فيما بينها. والأمر ذاته ينطبق على م�صوؤويل 
الدولة من الأفراد، وذلك لأنه اإذا كانت الدولة ل ت�صتطيع الت�صرف اإل من 
خالل الأفراد املنتمني اإليها، فاإن ح�صانة الدولة �صت�صبح غري ذات اأثر، ورمبا 

بال قيمة، اإذا متت مقا�صاة الفرد الذي يت�صرف نيابة عن دولته.  

ويهدف مبداأ احل�صانة ال�صيادية، اأو ح�صانة الدولة، اإلى منع بحث امل�صائل 
التي تتعلق باأفعال دولة ما يف حماكم دولة اأخرى. ولهذا ُتعدُّ احل�صانة مبثابة 
ما،  دولة  اأجنبية، يف  الذي يحول دون فر�ض ولية حمكمة  املانع  اأو  احلاجز 

وممار�صة اخت�صا�صها يف املقا�صاة واإنفاذ الأحكام �صد دولة اأخرى.

وُيفهم من هذا اأن احل�صانة ال�صيادية هي امتياٌز ممنوٌح للدولة وممثليها، 
وفقًا للمبادئ الدولية والقوانني الوطنية يف هذا اخل�صو�ض، بغر�ض املحافظة 
اأية دولٍة  اإزاء الدول الأخرى. ولهذا متتنع حماكم  على �صيادتها وا�صتقاللها 
عن ممار�صة الولية الق�صائية يف اأية دعوى مقامة اأمام حماكمها �صد دولة 
تلقاء  من  حماكمها،  تقرر  اأن  الغاية،  هذه  لتحقيق  الدوُل،  وت�صمُن  اأخرى. 
نف�صها، احرتام ح�صانة الدول الأخرى. وهكذا فاإن احل�صانة ال�صيادية قيٌد 
الوطنية،  والقوانني  الدويل  القانون  اأحكام  دائمًا،  عليه،  تن�ض  ا�صتثناٌء  اأو 
حماكم  ولية  اخت�صا�ض  عن  ال�صيادة  ذات  الأجنبية  الدول  تخرج  ومبوجبه 

الدولة. 

وت�صمل احل�صانة ال�صيادية للدولة جميع الأعمال التي تقوم بها الدولة من 
طريق ممثليها، وقد ن�صت، على هذه احل�صانة، املادة اخلام�صة من اتفاقية 
الأمم املتحدة حل�صانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�صائية، حيث جاء 
بنف�صها وممتلكاتها، باحل�صانة من  يتعلق  الدولة، فيما  »تتمتع  يلي:  فيها ما 

ولية حماكم دولة اأخرى، رهنًا باأحكام هذه التفاقية«. 

ول تقت�صر احل�صانة ال�صيادية على الدول فقط، بل تنطبق، بذات القدر 
نف�صه، على قادة الدول وممثليها ووكالئها، فال يجوز ملحاكم دولة ما مقا�صاة 
حاكم اأجنبي عن طريق و�صائل التقا�صي املتبعة فيها، لأنه ميثل دولته ويعمل 
ل�صيادة  احرتامًا  احل�صانة  اإليه  متتد  اأن  البديهي  ومن  با�صمها،  ويت�صرف 
دولته وا�صتقاللها، ومتكينًا له من اأداء املهام امل�صندة اإليه على الوجه الأمثل، 
والأمر ذاته ينطبق على م�صوؤويل الدولة وممثليها الذين يت�صرفون نيابة عن 

دولهم.

الدولة  م�صوؤولو  ال�صيادية  باحل�صانة  يتمتع  املو�صوع  حيث  فمن  وهكذا، 
هذا  اأيد  وقد  الهرمي.  ت�صل�صلها  يف  مركزهم  عن  النظر  بغ�ض  عام،  بوجه 
الجتاه ق�صاء املحكمة الدولية ليوغو�صالفيا ال�صابقة، حيث ن�صت املحكمة يف 
اإحدى الق�صايا املعرو�صة عليها على ما يلي: »ترف�ض دائرة ال�صتئناف اإمكان 
اإ�صدار املحكمة الدولية اأوامر باإح�صار م�صوؤويل الدولة املت�صرفني ب�صفتهم 
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باحلق  منهم  اأي  على  الدعاء  ميكن  ل  اأنه  املجل�ض  قرر  لذلك،  ونتيجة 
املدين، لأن اأعمالهم هي اأعمال ذات �صبغة ر�صمية، واأي عمل ذو �صبغة ر�صمية 
ل ميكن تقدميه للمقا�صاة بناء على احلق املدين يف حماكم اململكة املتحدة. 

فيها  ُيطالبون  والتي  واآخرين  جونز  من  املرفوعة  الدعوى  فاإن  وبالتايل 
باأن تكون للمحكمة الإجنليزية ولية ق�صائية على اململكة العربية ال�صعودية، 
للمحاكم  لي�ض  الدولة  ح�صانة  قانون  مظلة  حتت  لأنه  اأ�صا�ض،  اإلى  ت�صتند  ل 
الإجنليزية اأية ولية ق�صائية على اململكة العربية ال�صعودية، اأو على اأي م�صوؤوٍل 
من م�صوؤوليها، لأن الدولة م�صوؤولة عن ت�صرفات اأجهزتها مبا يف ذلك الأفراد 

املنتمون لهذه الأجهزة.

ت�صرفاته  فاإن  الر�صمي،  الإطار  �صمن  ال�صخ�ض  ت�صرف  كان  فحيثما 
هذه ل بد واأن ُتن�صب اإلى دولته، التي تتمتع باحل�صانة من الولية الق�صائية 

للمحاكم الأجنبية فيما يتعلق بهذه الت�صرفات.   

القوانني  يف  ال�صيادية  احل�صانة  ملبداأ  وفقًا  يجوز،  ل  اأنه  هذا  من  وُيفهم 
الإجنليزية، ُم�صاءلُة رئي�ض الدولة اأو حماكمته، والأمر ذاته ينطبق على ممثلي 
الدولة ووكالئها، لأنهم يت�صرفون نيابة عن دولتهم، وهذا ي�صتتبع حقهم يف 
التمتع بذات القدر من احل�صانة الذي تتمتع به الدولة، لأنهم مبثابة اأدوات 
للدولة، فال يجوز اأن ُين�صب ت�صرفهم الر�صمي اإل اإلى الدولة، وعليه فال يجوز 

اأن يتعر�صوا لعقوبات اأو جزاءات عن �صلوك ُنفذ نيابة عن الدولة.

ومن اجلدير بالذكر اأن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان اأيدت، باأغلبية 
�صاحقة، حكم جمل�ض اللوردات الربيطاين بتمتع اململكة وم�صوؤوليها باحل�صانة 
ق�صايا  يف  اإليها  ُي�صتند  ق�صائية  �صابقة  الق�صية  تلك  واأ�صبحت  ال�صيادية، 

م�صابهة، لي�ض للمملكة فح�صب واإمنا لأية دولة ذات �صيادة.

وقد جاء حكم جمل�ض اللوردات الربيطاين وحكم املحكمة الأوروبية حلقوق 
هو  ويظل  �صيبقى  الدويل  القانون  اأن  واملحاكم  الدول  اأمام  ليوؤكدا  الإن�صان 
لأنه  بع�صها،  مع  ال�صيادة  ذات  الدول  وتعامالت  ال�صائد يف عالقات  القانون 
ل ي�صتند اإلى املعاهدات الدولية فح�صب، بل ي�صتند كذلك اإلى القانون الدويل 
املكانة  ذوي  املتخ�ص�صني  الأكادمييني  اآراء  يت�صمن  الذي  عليه،  املتعارف 
العلمية املرموقة، وقرارات املحاكم، واملمار�صات الفعلية، وعلى اإثر ذلك فقد 

جاء هذا احلكم لري�صخ م�صمون القانون الدويل ويوؤكده. 

كذلك، بنّي القانون الإجنليزي، وغالبية القوانني الأخرى، اأن الدول التي 
وفقًا  �صيادة  ذات  ُتعدُّ  اأجنبية  دوٍل  يف  الق�صاء  لولية  اخل�صوع  بعدم  تتمتع 
وتتمتع  الدولة،  و�صف  عليها  ُي�صَبُغ  التي  وهي  العام،  الدويل  القانون  لأحكام 
امل�صمولة  ال�صخ�صيات  من  كواحدٍة  الو�صف،  لهذا  وفقًا  ال�صيادة،  مبظاهر 

بالقانون الدويل. 

وللتو�صيح، نود اأن نتطرق، هنا، لق�صية ذات اأهمية كبرية ترتبط بح�صانة 
وهي  وممثليها،  م�صوؤوليها  وح�صانة  ال�صيادية،  ال�صعودية  العربية  اململكة 
قبل  اآخرين، من  �صعوديني  م�صوؤولني  و�صد  اململكة،  �صد  ُرفعت  التي  الق�صية 

املدعو ُجونز واآخرون.

وبعد عراك طويل وجمهد وعديد من املداولت الق�صائية، اأ�صدر جمل�ض 
ب�صالحيات  يتمتع  اأنه  اإذ  ق�صائية،  �صلطة  اأعلى  وهو  الربيطاين،  اللوردات 
املحكمة العليا للبالد، يف �صهر اأبريل من عام 2006م، حكمًا بالإجماع برف�ض 
اإلى مبداأ احل�صانة  دعاوى املدعني املقامة �صد اململكة وم�صوؤوليها، ا�صتنادًا 
ال�صيادية، التي حتمي اململكة العربية ال�صعودية وم�صوؤوليها من اخل�صوع لولية 
الق�صاء الإجنليزي ب�صفته ق�صاًء اأجنبيًا عنها. ويف هذا ال�صاأن، اأعلن جمل�ض 
اإل من خالل ت�صرفات م�صوؤوليها  اأن تت�صرف  باأنه ل ميكن لدولة  اللوردات 
يتعلق  فيما  الدولة،  وح�صانة  الدولة،  ت�صرفات  هي  فت�صرفاتهم  ووكالئها، 

بهم، اأمر اأ�صا�ٌض بالن�صبة ملبداأ احل�صانة. 

يف  الواردة  »دولة«،  كلمة  اأن  اإلى  كذلك،  اللوردات،  جمل�ض  ا�صتند  وقد 
الق�صائية،  الولية  من  وممتلكاتها  الدول  حل�صانات  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
حماكم  لولية  اخل�صوع  من  وممتلكاتها  الدولة  ح�صانة  بحقها  ت�صري  والتي 

دولة اأخرى، ت�صمل ممثلي الدولة الذين يعملون بتلك ال�صفة.

التي  الق�صائية  ال�صوابق  من  الكثري  وجود  على  اللوردات  جمل�ض  واأكد 
اأن الدولة الأجنبية تتمتع باحلق يف طلب احل�صانة ملوظفيها كما كانت  ُتبني 

�صتطلبها لنف�صها لو كانت هي املُدعى عليها. 
وعلى ذلك فقد راأى املجل�ض اأنه ل ميكن التحايل على حق الدولة الأجنبية 
يف احل�صانة مبقا�صاة م�صوؤوليها اأو وكالئها، كما ل يجوز التمييز بني الدعوى 
�صد اململكة والدعوى �صد الأفراد املُدعى عليهم، لأن ت�صرفاتهم تعزى، تبعًا 
لذلك، للمملكة، وحيثما تنطبق ح�صانة الدولة ل تكون للمحكمة الوطنية ولية 

ق�صائية ميكنها ممار�صتها.  
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اأمام املحكمة الأمريكية، وا�صتندت،  اأن الأخرية رف�صت املثول  ال�صعبية، بيد 
يف ذلك، اإلى احل�صانة التي تتمتع بها كدولة ذات �صيادة ل يجوز اإخ�صاعها 

لولية املحاكم الأجنبية، وانتهت الق�صية ل�صاحلها.

الأمريكية  املحاكم  الأجنبية مينع  ال�صيادية  قانون احل�صانة  فاإن  وهكذا، 
هذه  ممثلي  ذلك  يف  مبا  الأجنبية،  الدول  على  الق�صائية  وليتها  ب�صط  من 

الدول والأجهزة التابعة لها. 

احلكومية  الهيئات  اأو  واجلهات  امل�صتقلة  العتبارية  ال�صخ�صيات  اأن  كما 
التابعة للدولة الأجنبية وكذلك ال�صركات اململوكة لها مثل �صركة الزيت العربية 
ال�صعودية )اأرامكو ال�صعودية()1( على �صبيل املثال، تتمتع باحل�صانة مبوجب 
هذا القانون، فيما عدا ما ي�صتثنى من ن�صاطاٍت حددها نف�ض القانون، حيث 
الق�صائية  الولية  اأو  الخت�صا�ض  الأجنبية  ال�صيادية  احل�صانة  قانون  مينح  
ا�صتثنائيٍة  حالت  يف  وم�صوؤوليها  الأجنبية  الدول  على  الأمريكية  للمحاكم 
حمددة ت�سمل انخراط احلكومة الأجنبية يف ن�ساطاٍت جتارية معينة، اأو رعاية 

الإرهاب، اأو خمالفة التزامات تعاقدية ترتب عليها اإ�صرار بالآخرين.

ويف هذا ال�صدد، اأ�صدرت موؤخرًا اإحدى املحاكم الأمريكية؛ وهي املحكمة 
اإ�سقاط  يت�سمن  حكمًا  نيويورك،  مدينة  اأحياء  اأحد  ملنهاتن)2(،  اجلزائية 
التهم املوجهة اإلى اململكة العربية ال�صعودية من قبل عائالت �صحايا اأحداث 
اململكة  مبقا�صاة  هوؤلء  قام  حيث  2001م،  لعام  �صبتمرب  من  ع�صر  احلادي 
واتهامها بتقدمي الدعم املادي لتنظيم القاعدة املتهم الوحيد يف هذه الأحداث 
الإرهابية، ولكن بتاريخ 29 �صبتمرب 2015م رف�صت املحكمة دعوى املدعني، 
وق�صت باأن اململكة العربية ال�صعودية دولة تتمتع باحل�صانة، وبالتايل ل ميكن 

مقا�صاتها ب�صاأن دعاوى التعوي�ض املرفوعة �صدها.    

أمريكية  محاكم  نظرتها  قضايا  عن  مهم  موجز 
ضد أشخاص سعوديين أو ضد المملكة: 

ُرفعت خالل العقد املن�صرم عدة ق�صايا نا�صئة عن اأحداث احلادي ع�صر 
اململكة  حكومة  �صد  اأو  �صعوديني  اأ�صخا�ض  �صد  2001م،  عام  �صبتمرب  من 

العربية ال�صعودية.

التجارة  مركز  برجي  على  الهجمات  �صحايا  ذوي  من  العديد  قام  حيُث 
العاملي يف مدينة نيويورك، باإقامة دعاوى مدنية، �صد حكومة اململكة العربية 

الحصـــانـة السيـــاديـــة فـــي الواليـــات المتـــحدة 
األمريكية:

اأما بالن�صبـــة للوليـــات املتحــــدة الأمريكية، فقـــد ن�ضَّ قانــونها املعـــروف 
 Foreign اأو  ال�صيـــادة«  ذات  الأجنبية  اجلهات  ح�صانات  »قانون  با�صم 
اأن  على  1976م،  عام  ال�صادر   ،Sovereign Immunities Act

وجود  مع  باحل�صانة،  يتمتعون  وم�صوؤوليها  وممثليها  ال�صيادة  ذات  الدول 
ر هذا القانون نف�ض  منها هذا الت�صريع. وبهذا يوفِّ بع�ض ال�صتثناءات التي ت�صَّ

رها القانون الإجنليزي للدول ذات ال�صيادة.    امليزات التي يوفِّ

مبثابة  الأفراد  املتحدة  الوليات  حماكم  بع�ض  ت  عدَّ الإطار،  هذا  ويف 
الأجنبية.  ال�صيادية  احل�صانات  قوانني  مبوجب  الأجنبية،  للدول  )اأدوات( 
الأجنبي  للعاهل  املطلقة  باحل�صانة  املتحدة  للوليات  العليا  املحكمة  وق�صت 
ُم�صتمدٌة من  اأن ح�صانة رئي�ض الدولة  اإلى  اأحكامها، ا�صتنادًا  يف العديد من 
اإخ�صاعه  يجوز  ل  �صيادٍة  له  ُم�صتقٍل  ككياٍن  دولته  بها  تتمتع  التي  احل�صانة 

لل�صلطة الق�صائية لدولٍة اأجنبية. 

الوليات  يف  ال�صيادية  احل�صانة  ر�صخت  التي  الق�صائية  ال�صوابق  ومن 
الأقطار  منظمة  �صد  برويت  املدعو  رفعها  التي  الق�صية  الأمريكية،  املتحدة 
يف  الفيدرالية  البتدائية  املحكمة  اأ�صدرت  حيث  )اأوبك(،  للبرتول  امل�صدرة 
ولية األباما الأمريكية، يف 22 مار�ض 2001م، حكمًا غيابيًا �صد منظمة اأوبك، 
بجميع  تتمتع  لكونها  الأمريكية  املحكمة  اأمام  املثول  عدم  قررت  اأوبك  ولكن 
الأمريكي،  والقانون  الدويل  القانون  مبوجب  امل�صتقلة،  الدول  ومزايا  حقوق 
وذلك على اأ�صا�ض اأنها منظمة دولية لها �صخ�صية اعتبارية، وفقًا لقانون دولة 

املقر )النم�صا( ومتثل دول ذات �صيادة

احلكم  باإبطال  اأمر  باإ�صدار  املحكمة  رئي�ض  قيام  هذا  على  ترتب  وقد 
النهائي ال�صادر �صد منظمة اأوبك، ا�صتنادًا اإلى العديد من الأ�ص�ض والأ�صانيد 
القانونية منها؛ قانون عدم امل�صا�ض ب�صيادة الدول الأجنبية، ومبداأ حق الدول 

يف الت�صرف يف ثرواتها الطبيعية.  
ال�صني  جمهورية  مبقا�صاة  جاك�صون  املدعو  قام  مماثلة؛  ق�صية  ويف 
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خالصة القول:
مما �صبق يت�صح لنا اأن اأحكام ومبادئ القانون الدويل تنظر اإلى احل�صانة 
ال�صيادية للدولة على اأنها عن�صر من عنا�صره، كما ُيِقرُّ عدٌد ل ح�صر له من 
مببداأ  والنامية  املتقدمة  الدول  من  للعديد  الداخلية  والقوانني  الت�صريعات 
امل�صتمدة  قوانينها  لأنه جزء من  به،  الدفع  وتقبل حماكمها  الدولة،  ح�صانة 

من القانون الدويل املتعارف عليه.
الكبري  الحرتام  مدى  العملية،  املمار�صة  واقع  ومن  كثب  عن  راأيت،  وقد 
الت�صرفات  اأن  اإذ  الق�صاء،  اأمام  ال�صيادية  احل�صانة  مبداأ  به  يحظى  الذي 
ال�صادرة عن دولة ذات �صيادة يجب األ تكون عر�صة للمقا�صاة واحلكم عليها 
�صفو  تعكري  �صاأنه  من  الفعل  هذا  لأن  �صيادة،  ذات  اأخرى  دولة  حماكم  يف 
العالقات الدولية والروابط ال�صلمية بني الدول التي تهدف اإلى حتقيق الأمن 

والحرتام املتبادل بينها.
ال�صيادة  ذات  الدول  على  املبداأ  هذا  اأثر  يقت�صر  ل  اآنفًا،  ذكرت  وكما 
فح�صب، بل ميتد اأثره لي�صمل م�صوؤويل الدولة. لأنه اإذا كانت ح�صانة الدولة 
على  تنطبق  احل�صانة  هذه  وكانت  الريبة،  اأو  لل�صك  قابل  غري  قطعيًا  اأمرًا 
الدعاءات املوجهة �صد الدولة، فاإن الأمر ذاته ينطبق على الدعاءات املوجهة 
يف  موقعه  دنا  مهما  فرد،  كل  على  كذلك،  وينطبق،  الدولة،  م�صوؤويل  �صد 
الت�صل�صل الهرمي، ما دام اأنه يعمل ل�صالح الدولة، وما دام اأن الدعاء بالفعل 
اخلاطئ حدث ومت اأثناء مزاولة اأي عمل يندرج حتت �صلطة الدولة الر�صمية.

ويف هذا اخل�صو�ض، لبد من التفرقة بني الت�صرف الر�صمي والت�صرف 
ال�سخ�سي، اإذ اأن الأول يحاط ب�سياج منيع من احلماية، لأنه يندرج حتت مبداأ 
احل�صانة ال�صيادية للدولة، اأما الت�صرف الآخر، اأي الت�صرف ال�صخ�صي، فال 
يحظى باأي نوع من احلماية؛ لأنه ل ميت ب�صلة للت�صرفات التي متار�ض نيابة 

عن الدولة ول يندرج �صمنها.        

التي  بالتعوي�ض عن اخل�صائر والإ�صابات  اأخرى، مطالبني  ال�صعودية وجهاٍت 
الهجمات،  تلك  يف  لإ�صابات  تعر�صوا  اأ�صخا�ض  هم  واملدعون  بهم.  حلقت 
وكذلك اأ�صر وممثلو اأ�صخا�ٍض توفو يف الهجمات، و�صركات التاأمني التي تغطي 

اخل�صائر التي حلقت اأ�صحاب املباين وال�صركات.
وقد زعم املدعـــــون، يف دعـــــواهم �صـــــد اململكـــــة، اأن اجلمــعيات اخلريية 
ال�صعودية هي امل�صوؤولة عن تطوير ومنو �صبكة تنظيم القاعدة، التي كانت وراء 

الهجمات، كما زعم املدعون.
اأي�صا، اأن احلكومة ال�صعودية كانت م�صوؤولة ب�صـــكل مبا�صر لأنـــها اأ�صـــرفت 
على ن�صاطات اجلمعيات واملتربعني الأفـــــراد، وكانــت على علم باأن اجلمعيات 
اخلريية تقوم بتمويل امليلي�صيات املقاتلة بـــدًل من تقـــدمي الإغـــاثة الإن�صانية، 

ومن تلك الدعاوى ما يلي:

الق�سية الأولى )بورنيت �ســــد الربكــــة لال�ستــــثمار والتطــوير، املتعلقة 

بالهجمات الإرهابية()3(

اأقرت املحكمة اجلزئية للمنطقة اجلنوبية من نيويورك طلب اململكة رف�ض 
الدعوى لعدم الخت�صا�ض. ويف تلك الق�صية ف�صل املدعون يف اإقناع املحكمة 
باأن ما قامت به اململكة يعد من جملة ال�صتثناءات الواردة يف قانون احل�صانة. 

الق�سية الثانية )ُمتعلقٌة بالهجمات الإرهابية يف 11 �سبتمرب 2001م()4(

حمكمة  حكم  الثانية  للدائرة  املتحدة  الوليات  ا�صتئناف  حمكمة  اأيدت 
املقاطعة الفيدرالية برف�ض الدعوى �صد اململكة لعدم الخت�صا�ض.

الق�سية الثالثة )�سركة التاأمني الفيدرالية واآخرون �سد اململكة العربية 

ال�سعودية املتعلقة بالهجمات الإرهابية يف 11 �سبتمرب 2001()5(

ُرف�ض طلب املُدعي اإعادة فتح ملف الق�صية التي �صدر فيها حكٌم ل�صالح 
ت تلك الدعوى �صد اململكة عمال بقانون احل�صانة. اململكة، وُردَّ

والع�صرين من �صهر �صبتمرب عام 2015م، رف�صت املحكمة  ويف اخلام�ض 
اململكة مرة  املرفوعة �صد  الق�صية  نيويورك  للمنطقة اجلنوبية يف  اجلزائية 

اأخرى لعدم الخت�صا�ض وفقا لقانون احل�صانة امل�صار اإليه.

* �صبق واأن رفع عدة اأطراف ق�صايا اأمام املحاكم الأمريكية �صد اأرامكو ال�صعودية، وا�صتطاعت 
الأخرية من خالل الدفع بقانون احل�صانة ال�صيادية اإقناع الق�صاء الأمريكي بعدم النظر يف تلك 

الق�صايا وهم:

1. Spectrum Stores, Inc. v. Citgo Petroleum Corp., 632 F.3d 938, 
942, 2011 U.S. App. (5th Cir. Tex. 2011).

2. Mendenhall v. Saudi Aramco, 991 F. Supp. 856, 857, 1998 
U.S. Dist. (S.D. Tex. 1998.

3. Good v. Aramco Servs. Co., 971 F. Supp. 254, 1997 U.S. Dist. 
(S.D. Tex. 1997).

*  Fed. Ins. Co. v. al Qaida (In  re Terrorist  attack on September 11, 
2001). 2015 U.S. Dist. Lexis 133289 (S.D.N.Y. Sept. 29, 2015).
*  Burnett v. Al Baraka Inv. & Dev. Corp. (In re Terrorist Attacks), 349 F. 
Supp. 2d 765, 2005):
*(In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, 538 F.3d 71,U.S. App. 
(2d Cir. N.Y. 2008)).
*Fed. Ins. Co. v. Kingdom of Saudi Arabia (In re Terrorist Attacks on 
September 11, 2001 (Kingdom of Saudi Arabia), 741 F.3d 353, (2d Cir. 
N.Y. 2013)).
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دور الصناعات العسكرية في تنمية االقتصاد

د. حامد الوردة ال�سراري
ع�سو جمل�س ال�سورى

قبل عدة اأ�سابيع انتهى معر�س القوات امل�سلحة لدعم توطني �سناعة قطع الغيار، الذي ا�ستمر 
اأهمية املعر�س يف  اأيام وحظي بح�سور وم�ساركة كبرية من �سركات �سناعية حملية، وتنبع  �ستة 
وحتفيز  دعم  جمال  يف  الأو�سط  وال�سرق  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  نوعه  من  الأكرب  كونه 
اأنه  امل�ساندة، كما  الطبية  والأ�سناف  الع�سكرية،  املنظومات  ملواد وقطع غيار  الوطنية  ال�سناعة 
يعد فر�سة لإيجاد عالقة اإ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�س طويلة املدى يف جمال الت�سنيع املحلي؛ 
الوطنية  للمبادرات  الداعمة  الدولة  توّجه  �سياق  يف  تاأتي  املعر�س  اأهداف  فاإن  لذلك  اإ�سافة 
من  التحول  يحقق  ومبا  والتكميلية،  الرئي�سية  ال�سناعات  ملختلف  التوطني  لتحقيق  وال�ساعية 

القت�ساد الريعي الى القت�ساد التنموي.
اإن املتتبع لتاريخ ال�سناعات الع�سكرية يجد اأن كثرًيا من املنتجات املدنية والتجارية كانت يف 
الأ�سل منتجات ت�سنع لالأغرا�س الع�سكرية؛ مبعنى اأن ال�سناعة املخ�س�سة لالأغرا�س الع�سكرية، 
وبهدف التفوق، غالبًا ما تكون متقدمة تقنًيا و�سرية بطبعها، وبالتايل ت�سبق ال�سناعات التجارية 

بفارق زمني كبري من اأجل �سمان هذا التفوق الع�سكري.
 اأما يف الآونة الأخرية، فقد تقل�س هذا الفارق بينهما حيث برزت مقومات اأخرى للتفوق، ولعل 
من اأهمها دعم القت�ساد و�سمان تفوقه وقوته؛ مما اأدى اإلى حتول اأغلب املنتجات الع�سكرية اإلى 
منتجات جتارية يف وقت ق�سري، وخري مثال على ذلك �سبكة النرتنت؛ فالربط الإلكرتوين بني 
القرن  من  )ال�ستينيات  طويلة  فرتة  منذ  موجود  املهمة  الأمريكية  للموؤ�س�سات  الآلية  احلا�سبات 
املا�سي( لنقل البيانات املهمة عند حدوث هجوم ع�سكري مفاجئ من قبل القطب العاملي الآخر 
احلاجة  انتفاء  فعند  الباردة.  باحلرب  ُت�سّمى  ما  حقبة  يف  �سابقا،  ال�سوفياتي  الحتاد  اآنذاك، 
باأهمية  باأهميتها يف اجلانب القت�سادي، وا�ست�سرافها  او تقادمها وا�ست�سعارهم  التقنية  من تلك 
التي  التقنية  وهي  التجارية،  لالأغرا�س  التقنية  تلك  حتويل  فكرة  ظهرت  املعريف،  القت�ساد 
اأ�سبحت فيما بعد تعرف بالإنرتنت التي غرّيت وجه العامل منذ بداية الت�سعينات يف القرن املا�سي، 

وهذا ما نلم�سه يف وقتنا احلا�سر، وبذلك �سمنت هيمنتها القت�سادية.
ولنتخيل كم من املبالغ الطائلة التي تدرها تلك التقنية لالقت�ساد المريكي!، وكذلك برنامج 

غزو الف�ساء وما نتج عنها من تطبيقات مدنية وجتارية عديدة، والمثلة كثرية.
فغالب املنتجات ال�سناعية والتقنية الع�سكرية -التي انتفت احلاجة لها ع�سكريا- يتم حتويلها 
اأو حتويرها لقوة البلد القت�سادية، وهذه القوة م�سبها دعم القدرة الع�سكرية وتفوقها من خالل 

البحث والتطوير وهكذا؛ هي حلقة مرتابطة.
الوطنية  ال�سناعية  لل�سركات  التقنية  القدرة  ال�سوء على  امل�سلحة  القوات  �سلط معر�س  لقد 
املجالت  ال�ستثمارية يف  والفر�س  املحلية  والتطوير  البحث  ملنظمات  العلمية  املعرفية  والقدرة 
ذات  ال�سناعة  توطني  يف  امل�سلحة  القوات  يف  متمثلة  الدفاع  وزارة  وجهود  املختلفة،  ال�سناعية 

املنتجات عالية الكفاءة وقليلة التكلفة. 
اأو  لتحويل  املدى  طويلة  ا�سرتاتيجية  اأو  �سيا�سة  و�سع  يف  التفكري  املنا�سب  من  يكون  قد  لذا، 
للوزارة،  ال�سناعية  وملكيتها  الكثري  عليها  اأُنفق  التي  واملنتجات  الأبحاث  نتائج  من  جزء  تكييف 
وانتفت احلاجة لها يف اجلانب الع�سكري اإلى الأغرا�س املدنية والتجارية  لتكون رافًدا لالقت�ساد 

الوطني، وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الوطنية ا�سوة بالدول املتقدمة.
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الهيئة العامة 
لمجلس الشورى 

تحيل مقترح نظام 
الهيئة العامة 

للعقار على جدول 
أعمال المجلس

اأحــالت الهيئـــة العــامــة ملجلــ�س ال�ســورى على جــدول اأعــمال 

املجل�س عددًا من التقــارير التي رفعــتها اللجــان املتخــ�س�سة ب�ساأن 

عدد من املقرتحات التي قدمها اأع�ساء املجلــ�س ا�ستنادًا للمادة 23 

من نظام جمل�س ال�سورى اإ�سافة اإلى عدد من املو�سوعات الأخرى.

جاء ذلك خالل الجتمــاع الرابع للهيئــة العامــة مــن اأعــمال 

ال�سنة الرابعة للدورة ال�ساد�ســة ملجلــ�س ال�ســورى الذي عقدته 

برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وبح�سور معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور 

حممد بن اأمني اجلفري ومعايل م�ساعــد رئيــ�س املجــل�س الدكتور 

يحيى بن عبداهلل ال�سمعان وروؤ�ساء اللجان املتخ�س�سة باملجل�س.

وقد قررت الهيئة العامة خـــالل الجتـــماع اإحالة عدة تقارير ب�صاأن عدد 
من املقرتحات املقدمة من عــدد من اأع�صـــاء املجــل�ض ا�صتنادًا للمادة 23 من 
نظام جمل�ض ال�صورى، وهي تقرير جلنة احلـــج والإ�صـــكان واخلدمات ب�صاأن 
درا�صة مقرتح م�صروع نظام الهيئة العامة للعقار املقـــدم من ع�صـــو املجل�ض 

ال�صابق املهند�ض حممد القويح�ض، وع�صوي املجل�ض الدكتور مفلح الر�صيدي 
والدكتور م�صعل ال�صلمي، وتقــــرير جلنــــة ال�صوؤون الأمنية ب�صاأن اقرتاح تعديل 
نظام املرور ال�صادر باملر�صوم امللكــــي رقــــم م/85 وتاريخ 1428/10/26هـ 
باإ�صافة مادة جديدة اإلى الباب الرابــــع من النظــــام تن�ض على اأن »ت�صمن 
الرخ�صة رغبة ال�صائق يف التربع باأع�صــــائه من عــــدمه حال وفاته« املقدم 
الغيث  عي�صى  والدكتور  ال�صويلم  عبدالرحمن  الدكتور  املجل�ض  اأع�صاء  من 
والدكتور طارق فدعق، وتقرير جلنة التعليم والبحــــث العلمي ب�صاأن مقرتح 
م�صروع نظام البحث العلمي ال�صــــحي الوطــــني املقــــدم من ع�صو املجل�ض 
الدكتور لبنى الأن�صاري، وتقرير اللجنة ال�صحية ب�صاأن مقرتح تعديل الفقرة 
)اأ( من املادة ال�صاد�صة ع�صرة من النظام ال�صحي املقدم من ع�صو املجل�ض 
الدكتورة حنان الأحمدي وع�صو املجلــــ�ض ال�صابــــق الدكتور خالد املحي�صن، 
وتقرير جلنة ال�صوؤون الأمنية ب�صاأن اقرتاح اإ�صافة مادة جديدة لنظام الدفاع 
املدين ب�صاأن معاقبة املتهورين يف اأوقات الظروف املناخيــــة القا�صــــية املقدم 

من ع�صو املجل�ض الدكتور حامد ال�صراري.  
ب�صاأن  الب�صرية  واملوارد  الإدارة  جلــــنة  تقرير  العامة  الهيئة  اأحالت  كما 
التقرير ال�صنوي ملعهـد الإدارة العامــــة  للعــــام املايل 1436/1435هـ، وتقرير 
جلنة احلج والإ�صكان واخلدمات ب�صــــاأن التقــــرير ال�صــــنوي لوزارة الإ�صكان 
للعام املايل 1435/1434هـ، وتقــــرير جلــــنة املــــياه والزراعة والبيئة ب�صاأن 

م�صروع لئحة اجلزاءات عن خمالفات م�صانع وحمالت املياه. 
ووافقـت الهيئــــة العامــــة ملجلــــ�ض ال�صــــورى على اإحــــالة تقــــرير جلــــنة 
ال�صــــوؤون الإ�صالميــــة والق�صائيــــة ب�صــــاأن م�صروع مذكرة تفاهم بني وزارة 
ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد ووزارة ال�صوؤون الإ�صالمية يف 
جمهورية املالديف ال�صعبية يف جمال ال�صــــوؤون الإ�صالمية والأوقاف، وتقرير 
جلنة القت�صاد والطاقة ب�صاأن م�صروع اتفاقية تعاون لال�صتخدامات ال�صلمية 

للطاقة الذرية بني حكومة اململكة وحكومة جمهورية فنلندا.
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رئيس االتحاد 
البرلماني الدولي : 

للمملكة دور مهم 
يمكنه اإلسهام 

في حل العديد من 
القضايا العالقة

اأكد معــايل رئيـ�س الحتــاد الربملــاين الــدويل �سابر ت�سودري 
اأهمية دور اململكة العربية ال�سعودية بقيــادة خــادم احلــرمـــــني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العـزيز اآل �سعــود -حفــظه اهلل- يف 
حميطها العربي والإ�سالمي، وما متثلــه من ثقل دويل ميكنه الإ�سهام 
يف حل العديــــد من الق�ســــايا العالقة. جـــاء ذلك خالل ا�ستقبال 
معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س ملعايل رئيـــ�س الحتــــاد الربملاين 

الدويل يف اإطار زيارته الر�سمية الت قام بها للمملكة موؤخًرا. 
وقدم معايل رئيـــ�ض الحتـــاد الربملاين الـــدويل �صكـــره للمملـــكة العـــربية 
ال�صعودية على دعمها لرت�صحه لرئا�صة الحتاد، وم�صانـــدة جمـــل�ض ال�صورى 
لأعمال الحتاد واأن�صطته التي تهدف اإلى تنمية العمل من اأجل ال�صالم العاملي 
والتعاون الدويل عن طريق موؤازرة اأهداف الأمم املتحدة. و�صدد معاليه على 
اأن الحتاد الربملاين الدويل لن يكون و�صيلة لتنفـــيذ اأجـــندات بع�ض الدول، 
وا�صتغالل اجتماعات الحتاد لبث الفرقة بني الـــدول الأعـــ�صاء موؤكدًا على 
دور الدبلوما�صية الربملانية يف ن�صر احلوار والت�صامح بني ال�صـــعوب خ�صو�صًا 
اأن الحتاد  يف ظل الأحداث الإقليمية والعاملية املتالحـــقة. واأفـــاد ت�صودري 
الربملاين الدويل �صريكز خالل الفرتة املقبلة على مناق�صة مو�صوع الإرهاب 
واأخطاره على العامل اأجمع، وما متثله هذه الظاهرة من تهديد اأمني وثقايف 
واجتماعي ، لفتًا النظر اإلى اأن اإنهاء ال�صراع الفل�صطيني والإ�صرائيلي وفق 
املبادرة العربية �صيكون له اأثرًا كبريًا يف تقـــليل النزاعات العامليـــة. من جانبه 
رئي�ض  معـــايل  عن  ونيابة  با�صمه  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  رحب 
املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن حممـــد بن اإبـــراهيم اآل ال�صـــيخ بزيارة 
رئي�ض الحتاد الربملاين الدويل �صابر ت�صودري اإلى اململكة ونوه بدور الحتاد 
الربملاين الدويل باعتباره منـــربًا دولـــيًا مهمًا لعـــر�ض ومناق�صـــة القـــ�صايا 
ال�صيا�صية، خا�صة ما يتعلق منهـــا بحفـــظ ال�صلـــم والأمن الدوليني وق�صايا 
حقوق الن�صان والبيئة، بالإ�صافة اإلى الق�صايا القت�صادية والجتماعية التي 

تهم �صائر �صعوب العامل.
وا�صتعـر�ض معايل الدكـــتور حممـــد بن اأمني اجلفـــري خالل ال�صتقبال 
الأو�صـــاع الإقليميـــة يف املنطقـــة، مـــوؤكـــدًا اأن اململكـــة العربيـــة ال�صعـــوديـــة 

وحلفاءها يوا�صلون دعم وم�صانـــدة ال�صرعـــية يف جمهـــورية اليمن ال�صقيق، 
به من عمليات  تقوم  وما  املخـــلوع  الرئي�ض  وقـــوات  ملي�صيات احلـــوثي  �صد 
اأ�صهمت يف تدمري موؤ�ص�صـــات الدولـــة. واأ�صار معاليه اإلى اأن اململكة العربية 
خدمة  يف  ودوليًا  اإقليميًا  حمـــوري  دور  ولها  لل�صـــالم  حمبة  دولة  ال�صعودية 
الأمن وال�صالم ون�صر ثقافة احلـــوار والت�صامح، م�صتـــ�صهدًا يف ذلك بالعديد 
من املبادرات التي قدمتها اململكـــة يف هذا املجال ومنها املبادرة اخلليجية 
 حلل الأزمة اليمنية، لفتا النـــظر اإلى جهـــود اململكة يف مكافحة الإرهاب.
اإلى الو�صع الأمني يف املنطقة وعرب عن تنديده بالتدخالت  وتطرق معاليه 
الإيرانية يف ال�صوؤون الداخلية يف عدد من الـــدول العربية وبخا�صة يف لبنان 
واليمن والعراق و�صوريا. وتناول اجلانبان خـالل اللقاء عددًا من املو�صوعات 
ذات الهتمام امل�صرتك و�ُصبل تعزيز اأطـــر التعـــاون والتوا�صـــل بني الحتاد 

الربملاين الدويل وجمل�ض ال�صورى.
ح�صر ال�صتقبال معايل الأمني العام ملجلـــ�ض ال�صــورى الدكتور حممد بن 
عبد اهلل اآل عمرو، وع�صو جمل�ض ال�صـــورى عـــ�صو الحتاد الربملاين الدويل 
الأ�صتاذ �صالح بن عيد احل�صيني.  من جانب اآخـــر اجتمع ع�صو املجل�ض ع�صو 
الحتاد الربملاين الدويل الأ�صتاذ �صالح احل�صيني يف مقر املجل�ض بالريا�ض 
اليوم مبعايل رئي�ض الحتاد الربملاين الدويل �صابر ت�صـــودري، بح�صور ع�صو 
احللي�صي.   هدى  الأ�صتاذة  الدويل  الربملاين  الحتاد  ع�صو  ال�صورى  جمل�ض 
وجرى خالل الجتماع بحث عدد من املو�صوعات ذات الهتـــمام امل�صرتك، 
و�صبل تعزيز العالقات الثنائية بني جمل�ض ال�صورى والحتاد الربملاين الدويل. 
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لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع

بوفد البرلمان البريطاني

لجنة صداقة شورية تجتمع 

بوفد لجنة الصداقة في 

المجلس الوطني الفلسطيني

عقـــدت جلنـــة ال�سداقــة الربملانيـــة ال�سعودية 

الربيطانيـــة يف جملـــ�س ال�ســـورى برئا�ســـة عـــ�سو 

املجل�س رئي�س اللجنة �ساحب ال�سمو الأمري الدكتور 

خالد بن عبداهلل بن م�ساري اآل �سعود مبقر املجل�س 

بالريا�س اجتماعًا مع اعـــ�ساء حزب املحافظني يف 

الربملان الربيطاين برئا�سة النائب رحمان �سي�ست 

وذلك  يف اإطار زيارتهم للمملكة موؤخرًا.

عقدت  جلنة ال�سداقـــة الربملانيـــة ال�سعوديــة الفل�سطينـــية 
يف جمل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنة الدكتور 
فايز بن عبداهلل ال�سهري يف مقر املجلـــ�س يف الريـــا�س اجتـــماعًا 
مع اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية الفل�سطينيـــة ال�سعوديــة يف 
املجل�س الوطني الفل�سطيني برئا�سة رئيـــ�س اللجنـة جمال عاي�س 
وذلك خالل الزيارة التي قاموا بها موؤخرا للمملكة �سمن الوفد 

ومت خـــالل اللقـــاء مناق�ســـة عدد من املو�ســـوعات والق�ســـايا ذات الهتمام 

امل�سرتك بني اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة واململكـــة املتحدة يف �ستى املجالت، 

اإ�سافة اإلى الأو�ساع الراهنة التي ت�سهدها املنطقة.

كما مت بحث �صبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�ض 
ال�صورى وجمل�صي اللوردات والعموم الربيطانيني، وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف 

البلدين مبا ي�صهم يف دعم التعاون والعمل امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�صر الجتماع �صفري اململكة املتحدة لدى اململكة ال�صيد �صاميون كولي�ض.

املرافق ملعايل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون . 
        وجرى خالل الجتماع مناق�صة عدد من املو�صوعات والق�صايا ذات 
بني  التعاون  عالقات  وا�صتعرا�ض  وفل�صطني  اململكة  بني  امل�صرتك  الهتمام 

البلدين ال�صقيقني يف �صتى املجالت.
كما مت بحث �صبل تعــزيز العمل والتعــــاون الثنائي على �صعــــيد العــــالقات 
الربملانية بني جمل�ض ال�صورى واملجل�ض الوطني الفل�صطيني وتفعيل دور جلنتي 
ال�صداقــــة الربملانيــــة يف البلدين مبا ي�صــــهم يف دعم التعاون والعمل امل�صرتك 

بني اجلانبني.
ح�صر الجتماع ال�صفري الفل�صطيني لدى اململكة با�صم عبداهلل الأغا.
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اللجنة المالية في مجلس الشورى تزور هيئة السوق المالية

لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية تعقد اجتماعًا بحضور 
معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد

قامت جلنــة ال�ســـوؤون املاليـــة يف جمل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو 

املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام بن عبد املحـــ�سن العنـــقري 

بزيارة اإلى مقر هيئـــة ال�ســـوق املاليـــة بالريـــا�س، وقـــد كان يف 

ا�ستقبال اأع�ساء اللجنــة معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية 

الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اجلدعـــان واأعـــ�ساء جمل�س الإدارة، 

وكبار م�سوؤويل الهيئة.

مع  اجتماع عقده  املالية خالل  ال�صوق  هيئة  رئي�ض جمل�ض  واأبدى معايل 
ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  ملعايل  وتقديره  �صكره  املالية  ال�صوؤون  جلنة  اأع�صاء 
ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ على دعمه وحر�صه 

عقدت جلنــة حقـــوق الإن�سـان والهيئـــات الرقابيــــة - اإحــدى 

اللجان املتخ�س�سة مبجل�س ال�ســورى - اجتماعها اخلام�س يف  مقر 

املجل�س بالريا�س بحــ�سور معــايل نائب رئيــ�س جمــل�س ال�سورى 

الدكتور حممد بن اأمني اجلــفري ومعايل رئي�س الهيــئة الوطنية 

ملكافحة الف�ساد الدكتور خــالد املحي�ســن، وبرئا�سة ع�سو جمل�س 

ال�سورى نائب رئي�س اللجنة ال�ستاذ �سعود ال�سمري.

وقد اأبدى معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى يف كلمة افتتح بها الجتماع 
ترحيبه و�صكره با�صمه ونيابة عن معايل رئي�ض املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبد 
الوطنية ملكافحة  الهيئة  رئي�ض  ال�صيخ ملعايل  اآل  اإبراهيم  بن  اهلل بن حممد 
الف�صاد وم�صوؤوليها على ح�صور اجتماع اللجنة، كما عرب عن تقديره ملا تقوم 

به الهيئة من جهود كبرية ملكافحة الف�صاد وتعزيز النزاهة.
واأكد معايل الدكتور اجلفري حر�ض جمل�ض ال�صورى على دعم وم�صاندة 
جميع الوزارات واملوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية لالرتقاء باأداء عملها وتطوير 

خدماتها التي تقدمها للمواطنني .

على توا�صل املجل�ض ممثاًل يف جلنة ال�صوؤون املالية مع هيئة ال�صوق املالية مبا 
ي�صهم يف تطوير اأعمال الهيئة وتوجهاتها يف الإ�صراف على ال�صوق املالية. 

اللجنة  اأع�صاء  اأن  العنقري  ح�صام  الدكتور  املالية  اللجنة  رئي�ض  واأفاد 
املالية ناق�صوا مع م�صوؤويل هيئة ال�صوق املالية عددًا من املو�صوعات املتعلقة 
والروؤى  التوجهات  عن  مف�صل  �صرح  اإلى  الوفد  وا�صتمع  املالية،  بال�صوق 
منه  يوؤمل  الجتماع  اأن  اإلى  النظر  لفتًا  املالية،  ال�صوق  لهيئة  الإ�صرتاتيجية 
املزيد من التفاعل والتعاون بني جمل�ض ال�صورى والهيئة مبا يحقق تطلعات 
على  تو�صيات  من  اللجنة  �صتطرحه  ما  خالل  من  وذلك  بال�صوق  املتداولني 

تقرير الأداء ال�صنوي القادم لهيئة ال�صوق املالية.

من جانبه قّدم معايل رئي�ض الهيئة الوطنية ملكافحة الف�صاد �صكره ملجل�ض 
ال�صورى نظري ما يقدمه من قرارات �صاعدت الهيئة كثريًا يف عملها ور�صم 
ا�صرتاتيجياتها وحت�صني اأدائها للو�صول اإلى امل�صتوى الأمثل يف حماية النزاهة 

والق�صاء على الف�صاد.

وا�صتعر�ض معايل الدكتــور خالد املحي�صن خالل الجتماع اأهم املعوقات 
التي متر بها الهيئة الوطنية ملكافحة الف�صـــاد واأبرز الإجنازات، اإ�صافة اإلى 
طموحات الهيئة امل�صتقبلية وما ت�صبوا اإليه يف جمال عملها واخت�صا�صاتها .
كما اأجاب م�صوؤولوا الهيئة عن ال�صتفـــ�صارات التي قدمها اأع�صاء املجل�ض 

ب�صاأن اأداء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�صاد . 
�صارك يف الجتماع معايل نائـــب رئيـــ�ض الهيئــــة الوطنــية  ل�صـــوؤون حماية 
النزاهة الدكتور عبداهلل العبدالقادر، ومعايل نائب الرئي�ض ل�صوؤون مكافحة 

الف�صاد الأ�صتاذ اأ�صامة الربيعة، وعدد من م�صوؤويل الهيئة . 
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وفد مجلس الشورى 

يزور الحد الجنوبي 

ويشيد بالروح

المعنوية العالية 

لجنودنا البواسل
قام وفـد من جمل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س جلنة 

ال�سوؤون الأمنية اللواء عبداهلل ال�سعــــدون بزيــــارة للمرابطــــني 

اأبطال القوات امل�سلحــــة يف احلد اجلنــــوبي، حيث ا�ستــــمع الوفد 

لإيجاز عن اإجنـازات رجــــال القــــوات امل�سلحــــة يف حماية حدود 

اململكة والت�سدي مليلي�سيات احلوثي وقــــوات املخلــــوع علي �سالح، 

والتقدم الذي حققته قواتنا البا�سلة يف ميدان املعركة.

عن  اإيجاز  اإلى  وا�صتمع  الوطني  الدفاع  عمليات  مركز  الوفد  زار  وقد 
عمليات عا�صفة احلزم واإعادة الأمل، م�صيدًا مبا مل�صه من روح عالية لدى 
جنودنا البوا�صل وا�صتعداد وجاهزية للدفاع عن حدود الوطن ون�صرة الأخوة 

اليمنيني �صد الفئة الباغية.
واقع  على  وقف  الوفد  اإن  ال�صعدون  عبداهلل  اللواء  الوفد  رئي�ض  وقال 
قوات التحالف واطلع على ما تقوم به القوات امل�صلحة من جهود يف مراقبة 
حدود اململكة على مدار ال�صاعة ور�صد اأي حتركات مللي�صيات احلوثي وقوات 
الوفد  اأع�صاء  اأن  اإلى  ال�صكر، م�صريًا  ت�صتحق  ، وهي جهود  املخلوع  الرئي�ض 
�صهدوا الروح العالية التي يتمتع بها جنودنا البوا�صل واطلعوا على التجهيزات 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  حكومة  وفرتها  التي  املتقدمة  واخلدمات 

�صلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - لدعم املجهود احلربي لأبطالنا على 
احلد اجلنوبي.

ونوه اللواء ال�صعدون بالدعم الكبري الذي يحظى به اأفراد القوات امل�صلحة 
يف احلد اجلنوبي من خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل العهد و�صمو ويل 
لن  ال�صورى  اأن جمل�ض  ال�صعدون  اللواء  واأكد   .- اهلل  - حفظهم  العهد  ويل 
يتوانى يف تقدمي كل الدعم املعنوي لأبطال قواتنا البا�صلة، مو�صحًا اأن زيارة 
اهلل  باإذن  �صينعك�ض  الو�صع يف اجلنوب  على  ميدانيًا  ووقوفهم  املجل�ض  وفد 
اإلى  و�صوًل  والدفاع  الداخلية  وزارتي  لتقارير  املجل�ض  درا�صة  على  اإيجابًا  

قرارات ت�صب يف �صالح القوات امل�صلحة والأمنية.
جربيل  والدكتور  القناوي،  ثامر  املهند�ض  املجل�ض  اأع�صاء  الوفد  و�صم 
عري�صي، واللواء مهند�ض حمد احل�صون، والدكتور زهري احلارثي، والأ�صتاذ 
الفهادي  نايف  والأ�صتاذ  اأبوثنني،  ع�صاف  والأ�صتاذ  العطي�صان،  عبدالعزيز 

والأ�صتاذ حممد املطريي، والدكتور نواف الفغم.
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انتخاب األستاذة هدى الحليسي عضوًا في اللجنة التنسيقية 
للنساء البرلمانيات في االتحاد البرلماني الدولي

انتخبـت ع�ســــو جمــــلــــ�س ال�ســــورى الأ�ســــتاذة هــــدى بنــــت 
عبدالرحمن احلليــــ�سي عــــ�سو الحتــــاد الربملاين الدويل ع�سوًا 
يف اللجنة التن�سيقية للن�ســـاء الربملانيــــات يف الحتــــاد الربملاين 
الــــدويل كــــاأول اإمــــراأة �سعوديــــة حت�ســـل على من�سب يف هيئات 

الحتاد الربملاين الدويل.
 134 العمومية  اجلمعيــــة  اأعمــــال  هامــــ�س  على  ذلك  جــــاء 
لالحتاد الربملــــاين الــــدويل الــــذي ٌعقــــد يف العا�ســمة الزامبية 

لو�ساكــــا موؤخــــًرا. 
واأبدت الأ�ستــــاذة هــــدى احلليــــ�سي �سعــــادتها بهذا النتخاب 
موؤكدة اأنه ياأتي نتيجة للدور الكبــــري واملهم الــــذي و�ســــلت اإليه 

املراأة ال�سعودية. 
ورفعت اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
رئي�ض  نائب  الأمني  عهده  ويل  و�صمو   ،- اهلل  اأيده   - عبدالعزيز  بن  �صلمان 
جمل�ض الوزراء وزير الداخلية  �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز، و�صمو ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزرير الدفاع �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 
�صتى  يف  وتاأييد  دعم  من  ال�صعودية  املراأة  جتده  ما  على  اهلل-  يحفظهما   -

املجالت حتى اأ�صبحت ت�صاهي نظرياتها يف املنطقة والعامل اأجمع”. 
واأ�صافت احللي�صي “ اإن انتخابي يف اللجنة التن�صيقية للن�صاء الربملانيات 
اإليه  و�صلت  التي  املكانة  على  وا�صح  دليل  الدويل  الربملاين  الحتاد  يف 
با�صم  ٌي�صجل  بل  فقط  با�صمي  ٌي�صجل  ل  هذا  اأن  �صك  ول  ال�صعودية،  املراأة 

�صتى  يف  والنجاح  امل�صوؤولية  حتمل  على  القدرة  لديها  التي  ال�صعودية  املراأة 
املجالت”. 

ال�صيخ  ملعايل  وتقديرها  �صكرها  عن  احللي�صي  هدى  الأ�صتاذة  واأعربت 
ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
امل�صاركة يف  املجل�ض يف  اأع�صاء  امل�صاعد على دعمهم  ومعايل  نائبه  وملعايل 

املحافل الربملانية الإقليمية والقارية والدولية. 
جتـــدر الإ�صـــــارة اإلى اأن اللـــــجـــــنة التن�صيقـــــية للن�صـــــاء البـــــرملانيـــــات 
يف الحتاد الربملـــــاين الدويل تتكـــــون من 10 اأع�صاء ميثـــــلون املجموعات 
اجليو�صيا�صـــــية بالتـــــحاد، وبالتايل فاإن الأ�صتـــــاذة هدى احلـــــلي�صي متــــثل 

املجموعة العربية يف اللجنة.

العدواني يشكر خادم 
الحرمين الشريفين بمناسبة 

تعيينه على وظيفة مدير عام 
مركز أبحاث الشورى بالمرتبة 

الخامسة عشرة
�سكره  بالغ  العدواين  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الأ�ستاذ  رفع 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  وامتنانه 
بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف 
الأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  الداخلية ول�ساحب  الوزراء وزير 
الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
مبنا�سبة   - اهلل  حفظهم   - الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

باملرتبة  ال�سورى(  اأبحاث  مركز  عام  )مدير  وظيفة  على  تعيينه 
اخلام�سة ع�سرة.

كما عرب العداوين عن �صكره وتقديره ملعايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ مثمنًا ملعاليه الدعم وامل�صاندة.
واأكد اعتزازه بهذه الثقة ال�صامية الكرمية، �صائاًل اهلل العلي القدير اأن يكون 
الر�صيدة، وان يعينه على بذل كل ما ي�صتطيع خلدمة  القيادة  عند ح�صن ظن 

هذا البلد ومواطنيه.
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لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفري  معايل  اجتمع 

مع  العنقري،  حممد  بن  خالد  الدكتور  فرن�سا  جمهورية 

اجلمعية  يف  الفرن�سية  ال�سعودية  ال�سداقة  جلنة  اأع�ساء 

الوطنية وذلك على غداء عمل داخل الربملان الفرن�سي.

التي  املو�صوعات  من  عدد  مناق�صة  اللقاء  خالل  وجرى 
البلدين. بني  امل�صرتكة  العالقات  وتطوير  اجلانبني،  كال   تهم 
فيها  الجتماع عرب  بداية  كلمة يف  دا�صو  اأوليفيي  اللجنة  رئي�ض  واألقى 
عن ترحيبه مبعايل ال�صفري يف مقر الربملان، م�صريًا اإلى اأن العالقات 
املا�صيًة. الفرتة  خالل  ملحوظًا  تطورًا  ت�صهد  الفرن�صية   ال�صعودية 

اململكة  بني  العالقات  اأن  العنقري  ال�صفري  معايل  اأو�صح  جانبه  من 

العربية ال�صعودية وجمهورية فرن�صا قوية، ويف الفرتة احلالية ت�صهد اأف�صل حالتها، 
م�صريًا اإلى اأن العالقات القت�صادية ازدهرت خالل ال�صنوات املا�صية لت�صبح فرن�صا 

ثالث اأكرب �صريك اقت�صادي بالن�صبة للمملكة.

السفير العنقري يلتقي 

أعضاء لجنة الصداقة 

الفرنسية السعودية في 

الجمعية الوطنية الفرنسية

ثّمــن رئيــــ�س اجلمـعيــــة الوطنيــــة الباك�ستانيــــة �ســــردار اأياز �ســــادق الدور 

الريادي الــــذي تــــوؤديه اململكــــة العربيــــة ال�سعوديــــة بقيادة خادم احلرمني 

اآل �سعــــود - حفظه اهلل - يف دعم الأمن  ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

وال�ستقرار الإقليمي..

واأكد خالل ا�صتقباله يف مكتبه مبقر اجلمعية الوطنية يف اإ�صالم اآباد �صفري خادم احلرمني 
اأن باك�صتان تويل  ال�صريفني لدى جمهورية باك�صتان الإ�صالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين 
�صتى  يف  العالقات  هذه  وتطوير  تعزيز  على  وحري�صة  اململكة،  مع  لعالقاتها  بالغًا  اهتمامًا 
اأ�ص�ض دينية  التي تربط باك�صتان باململكة مبنية على  اأن العالقات الأخوية  املجالت، مو�صحًا 

تاريخية ثقافية عريقة..
والعالقات  الروابط  لتاأ�صيل  البلدين  بني  الربملانية  الوفود  تبادل  تعزيز  اإلى �صرورة  ودعا 
العالقات  باأن  ثقته  عن  الزهراين  ال�صفري  اأعرب  جانبه  من  ال�صقيقني..  البلدين  بني  الودية 

الأخوية بني اململكة وباك�صتان ت�صهد املزيد من الزدهار والتقدم.

رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ينوه بدور المملكة في 
دعم األمن واالستقرار اإلقليمي



متابعات برلمانية

77 ال�شورى - العدد 172 - جمادي الأول 1437هـ  مار�س 2016مال�شورى - العدد 172 - جمادي الأول 1437هـ  مار�س 2016م

رحب رئي�س الربملان العربي اأحمد اجلروان باحلوار “اليمني- 
اليمني”، املزمع عقده يف 18 اأبريل املقبل بدولة الكويت.

وعد “اجلروان” يف بيان له ا�صت�صافة الكويت للحوار اليمني ، ت�صفي 
يف  الأزمة  واإنهاء  حل  اإلى  الو�صول  ب�صاأن  والتفاوؤل  الإيجابية  من  مزيدًا 

اليمن، م�صيًدا بالدبلوما�صية الكويتية ودورها الفاعل وامل�صهود به عربيا ودوليا 
واأي�صا بالدور الفاعل ملجل�ض التعاون اخلليجي يف ال�صاأن اليمني..

اأن ال�صعب العربي والأمة العربية يف انتظار  واأكد رئي�ض الربملان العربي، 
ا�صتقرار اليمن وعودة احلكمة اليمنية اإلى حا�صنة العمل العربي امل�صرتك ملا 
اإخماد  اأن  “اجلروان” اإلى  واأ�صار  جمعاء.  العربية  الأمة  وم�صلحة  خري  فيه 
نريان الأزمات يف املنطقة م�صلحة دولية ولي�صت حملية اأو عربية فح�صب، ملا 
الدوليني،  وال�صلم  الأمن  على  وموؤثر  كبري  دور  من  املنطقة  واأمن  لال�صتقرار 

داعيا لتظافر اجلهود الدولية من اأجل حل هذه الأزمات.

الجروان يرحب بالحوار ”اليمني- 
اليمني“ في الكويت في 18 أبريل

عبداحلميد  النائب  عن  احل�سانة  رفع  الكويتي،  الأمة  جمل�س  قرر 

د�ستي ا�ستجابة لطلب النيابة العامة، بعد اتهامه يف ق�سيتني اإحداهما 

الإ�ساءة للمملكة العربية ال�سعودية، والأخرى الإ�ساءة للق�ساء الكويتي.

وجاء قرار املجل�ض مبوافقة 38 نائًبا، بينما  عار�ض 5 نواب يف القاعة رفع احل�صانة.
ونفى وزير الدولة ل�صوؤون جمل�ض الأمة، علي العمري، اأن تكون احلكومة قد ق�صرت 
جتاه هذه الق�صية، اإذ اأن اإحالة طلب النائب العام ب�صفة ا�صتعجال ملجل�ض الأمة لتتم 

اتخاذ الإجراءات الد�صتورية جتاهه.
ويواجه النائب الكويتي ق�صيتني اإحداهما ق�صية اأمن دولة تتعلق باتهامه بالإ�صاءة 
للمملكة العربية ال�صعودية والأخرى تخ�ض تهمة الإ�صاءة للق�صاء تتعلق بحكم حمكمة 

اجلنايات بق�صية العبديل.

وكانت وزارة اخلارجية الكويتية قد رفعت �صكوى ق�صائية �صد د�صتي 
ال�صعودية  اتهم  اإذ  فرباير،   24 يف  ال�صورية  الف�صائية  على  ظهوره  بعد 

مب�صاعدة الإرهاب.

مجلس األمة الكويتي يرفع الحصانة عن دشتي

جدل في ليبيا حول المادة 18 من االتفاق السياسي ينتهي 
بإحالة النزاع حول المادة إلى المحكمة العليا

عر�س رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيله �سالح ، ورئي�س املوؤمتر 
ال�سيا�سي  احلوار  جلنة  على  جديًدا  مقرتًحا  بو�سهمني  نوري  العام 
الثامنة  املادة  حول  النزاع  باإحالة  يق�سي  املتحدة  الأمم  وبعثة 
باإقالة  اخلا�سة  ال�سيا�سي  التفاق  يف  الأمنية  الرتتيبات  ملحق  من 
باملحكمة  الد�ستورية  الدائرة  اإلى  والأمنية  الع�سكرية  القيادات 
بن�س  باللتزام  اجلميع  يتعهد  اأن  على  فيها،  كلمتها  لتقول  العليا 

احلكم وعدم ال�سغط على اأع�ساء املحكمة.

 وبح�صب املقرتح ـ املقدم ، فاإن بو�صهمني وعقيله جددا اقرتاحهما بتقلي�ض 
املجل�ض  راأ�ض  على  ال�صراج  يبقى  بحيث  ونائبني،  رئي�ض  اإلى  الرئا�صي  املجل�ض 
خم�صة  وزيًرا،   15 من  احلكومة  وت�صكل  نائب،  وعقيله  نائب  بو�صهمني  ويختار 

الوطني،  املوؤمتر  ير�صحهم  وزراء  وخم�صة  جمل�ض النواب،  ير�صحهم  وزراء 
توزيع  كيفية  اإلى  املقرتح  يتطرق  اأن  دون  ال�صراج،  يختارهم  وزراء  وخم�صة 

احلقائب الوزارية بينهم مكتفيا بالتاأكيد على مبداأ الكفاءة.
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البرلمان الكندي يصادق
على تقليص المهام العسكرية 

الكندية ضد داعش

مجلس الواليات األلماني 
يوافق على تشديد اإلجراءات 

على الالجئين

البرلمان األوروبي يؤكد
ضرورة تشكيل الحكومة  

الليبية لسد الفراغ السياسي

ال�صربات  �صتوقف  بالده  اأن  املا�صي  اأعلن يف فرباير  ترودو  الوزراء جا�صنت  رئي�ض  وكان 
اجلوية التي ت�صنها يف اإطار التحالف الدويل �صد التنظيم يف �صوريا والعراق و�صتعيد مقاتالتها 
اإلى  لي�صل  القوات اخلا�صة ثالث مرات  �صت�صاعف عدد عنا�صر  ولكنها  البالد،  اإلى  ال�صت 

210 ع�صكريني مهمتهم تدريب القوات العراقية.
يذكر اأنه يف فرباير نفذت املقاتالت الكندية من طراز اف-18 اآخر غارة لها �صد تنظيم 
الوليات  تقوده  الذي  التحالف  اإطار  يف  مهمتها  بذلك  منهية  بغداد،  قرب  الإرهابي  داع�ض 

املتحدة �صد التنظيم الإرهابي.

�سـادق الربملان الكــــندي موؤخًراعلى تعديل املهمة 
الع�سكرية �سد تنظــــيم داعــــ�س الإرهــابي يف �سوريا 
والعراق جلهة اإعــادة الطائــــرات املقاتلــــة اإلى كندا 

واإر�سال مزيد من عنا�سر القوات اخلا�سة..

وافق جمل�س الوليات الأملاين على م�سروع قانون لالئتالف احلاكم 

ين�س على ت�سديد املزيد من اإجراءات اللجوء.

وين�ض ما يعرف بـ “احلزمة 2 لقوانني الالجئني” على تطبيق اإجراءات بت 
�صريعة لطلبات اللجوء املقدمة من جمموعات معينة من الالجئني وفر�ض قيود 
اجلديد  القانون  مبوجب  ال�صعب  من  اأ�صبح  كما  الالجئني.  اأ�صر  �صمل  مل  على 
تاأجيل ترحيل الالجئني اعتماًدا على �صهادة طبية. ويف الوقت نف�صه وافق جمل�ض 
الوليات على م�صروع قانون يق�صي بت�صهيل طرد الالجئني اجلنائيني. مما يذكر 

وافق  كما  )بوند�صتاج(.  الأملاين  عليهما الربملان  وافق  امل�صروعني  كال  اأن 
و�صمال  راينالند-بفالت�ض  وليات  من  مقدم  اقرتاح  على  الوليات  جمل�ض 
الحتادية  احلكومة  مبطالبة  هول�صتاين   - و�صليزفيج  وي�صتفاليا  الراين- 

بتوفري املزيد من املخ�ص�صات املالية لإدماج واإيواء الالجئني.

اأكد الربملان الأوروبي يف بروكـــ�سل اأن ت�سكـــيل احلكومـــة الليبيـــة 

املقبلة يف طرابل�س هو ال�سبـــيل لو�سع حد للفراغ ال�سيا�سي والتق�سيم 

الرمزي واجلغرايف للبالد الذي يت�سبب يف انت�سار الإرهاب. 

ودعا الربملان الأوروبي يف بيـــان له الهيـــــئات الليبـــــية الر�صمـــــية الى املوافقة 
على القرتاح املقدم اإلى جمل�ض النـــــواب، كخطوة اأ�صا�صية لتخاذ م�صار ال�صالم 
وال�صتـــــقرار يف البـــــالد والدفـــــاع عن املواطنـــــني الليبيـــــني. واأ�صاف اإن ليبيا 
اآمنة وم�صتقـــــرة �صيا�صيـــــا حاجة ملحة للمواطنـــني الليبيني، واأي�صا لأمن املنطقة 

باأ�صرها واأمن الحتاد الأوروبي.
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رئيس البرلمان األلماني يقترح إلغاء 
الحصانة البرلمانية

رئيس الوزراء األسترالي يهدد بحل البرلمان

فشل البرلمان األوكراني في إقالة الحكومة

مبنى البرلمان الباكستاني يضاء بالطاقة الشمسية

احل�سانة  اإلغاء  لمرت  نوربرت  »البوند�ستاج«  الأملاين  الربملان  رئي�س  اقرتح 
“حزب مريكل” يف حديث  “لمرت” املنتمي للحزب امل�صيحي الدميقراطي  وقال  الربملانية. 
مع �صحيفة “دير �صبيجل” الأملانية ن�صرته موؤخًرا: اإن احل�صانة متثل عبًئا على النواب اأكرث من 
كونها ميزة لهم. واأ�صاف اإنه “ل يرى اأي ميزة يف ن�ض الد�صتور الأملاين على حماية النواب من 
املالحقة اجلنائية”. يذكر اأن ولية براندنبورج ت�صري على هذا النهج بعدم متتع اأي برملاين ينتمي 
للولية للح�صانة، وهو ما اأ�صار اإليه “لمرت” بقوله: “لبد اأن ن�صري على نهج ولية براندنبورج، 
حيث يقر قانونها باإمكانية م�صائلة ع�صو الربملان جنائيا اإذا ما تقدم اأحد من الأع�صاء اأو رئي�ض 
الربملان بطلب حتقيق يف اأمر جنائي، ويف هذه احلالة ل بد من اإيقاف ع�صو الربملان عن العمل”.

والدعوة  الربملان  جمل�سي  بحل  ترنبول،  مالكومل  الأ�سرتايل  الوزراء  رئي�س  هدد 
لنتخابات مبكرة يف الثاين من يوليو القادم، اإذا مل جتز جل�سة يعقدها الربملان ال�سهر 

املقبل م�سروعات قوانني تقدمت بها احلكومة لالإ�سالح العمايل.
واأجاز جمل�ض ال�صيوخ تعديالت يف نظام الت�صويت مما ميهد الطريق اأمام الدعوة لنتخابات مبكرة 
حلل جمل�ض ال�صيوخ امل�صاك�ض لرتنبول. وقال ترنبول لل�صحافيني يف كانبريا: “لقد ات�صلت باحلاكم 
العام كي اأن�صحه بدعوة جمل�صي الربملان لالنعقاد يف 18 اأبريل املقبل ملناق�صة واإجازة م�صروعات 
قوانني جلنة البناء والت�صييد الأ�صرتالية، وم�صروع قانون املنظمات امل�صجلة. اإذا تقاع�ض جمل�ض ال�صيوخ 
 عن اإجازة هذه القوانني �صاأن�صح احلاكم العام بحل جمل�صي الربملان واإ�صدار اأمر باإجراء انتخابات«.
ومن املقرر اإجراء انتخابات بحلول يناير 2017، ولكن كان من املتوقع اأن تتم الدعوة لها يف الن�صف 
الثاين من 2016. ومن اأجل الدعوة ملثل هذه النتخابات يحتاج ترنبول اإلى اأن يرف�ض جمل�ض ال�صيوخ 

قانونا مرتني كاجراء ي�صتدعي الدعوة لنتخابات مبكرة.

ف�ســـل الربملان الأوكـراين، يف اإقالة حكومـــة البـــالد، بعد اأن دعـــا 
الرئي�س بيرتو بورو�سينكو، رئي�س احلكومة اأر�سيني يات�سينيوك، اإلى 

تقدمي ا�ستقالته بهدف ا�ستعادة الثقة بال�سلطة.
ودعا عدد من النواب، اإلى اإعـــادة الت�صويت يف م�صاألة �صحــــب الثقـــــة ب�صبب 

اأ�سبح الربملان الباك�ستاين اأول برملان يف العامل يعتمد كليًا على الكهرباء املولدة 
بالطاقة ال�سم�سية.

الطاقة  اإمدادات  ت�صغيلـــه نظام  اأثناء  �صـــريف  نـــواز  الباك�صــتاين  الوزراء  �صرح بذلك رئي�ض 
ال�صم�صية ملبنى الربملان الوطني يف اإ�صالم اآباد..

واأكد �صريف اأن ت�صغيل مبنى الربملان الوطني بالطاقة ال�صم�صية يدل على م�صي باك�صتان نحو 
جتاوز اأزمة الطاقة والبحث عن طرق بديلة لإنتاج الطاقة، مو�صحًا اأن الربملان الباك�صتاين اأ�صبح 
الطاقة  امدادات  نظام  ويولد  املتجددة..  بالطاقة  الكهرباء  انتاج  يف  الذاتي  الكتفاء  على  يعتمد 
62 ميجاوات بينما حتول 18 ميجاوات اإلى ال�صبكة الوطنية.ال�صم�صية ملبنى الربملان الباك�صتاين 80 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، حيث ي�صتهلك الربملان منها 

حدوث عدد من امل�صكـــــالت التقنية اأثناء عملية الت�صويت.. يذكر اأن اأع�صاء 
الربملان، انتقدوا موؤخـــــًرا عمل احلكـــــومة الأوكرانيـــــة واعتربوا اأداءها غري 
فاعل، اإل اأنهم مل يتمكنوا من احل�صول على 226 �صوتًا اأثناء الت�صويت حول 

�صحب الثقة من احلكومة الأوكرانية..
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جمل�س ال�سورى

حتقيقًا  معينة،  جماعة  و�سلوك  وعواطف  عقول  على  للتاأثري  منظمة  حماولة  الدعاية  دبلوما�سية  تعني 

لهدف عام معني. والدعاية احلقة اأداة من اأدوات الدبلوما�سية. ولكي تكون دبلوما�سية الدعاية ناجحة وفعالة 

يجب اأن يتوفر بها عدد من ال�شروط االأ�شا�شية مثل: اأن تت�شم بالب�شاطة يف العر�ض، حتى ميكن فهمها بدون 

جهد من قبل القارئ وامل�ستمع. فكلما كانت الدعاية ب�سيطة كلما زاد تاأثريها يف عامة اجلماهري وحققت بذلك 

الأهداف املرجوة منها.

كما يجب اأن تت�سم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ اأو امل�ستمع واإثارة اهتمامه، وكلما كانت الدعاية 

اأن اجلماهري دائمًا معنية بواقعها.  مرتبطة بالواقع الذي تعي�سه اجلماهري، كلما قوي جذبها لالنتباه. ذلك 

العواطف  حتريك  لأن  عواطفهم،  بتحريك  اأي�سا  الهتمام  يجب  اجلماهري  بواقع  الهتمام  اإلى  وبالإ�سافة 

ي�ساعد على اإثارة الهتمام باملادة الدعائية.

ولكي تكون الدعاية الدبلوما�سية مقبولة يجب اأن تكون معقولة؛ اأي اأن املادة الدعائية تنطوي على مقدار 

مادة  اأي  تتلقى  حينما  اجلماهري  لأن  للجماهري؛  بيعها  ال�سهل  من  لي�س  املطلقة  الكذبة  اأن  ذلك  ال�سحة،  من 

دعائية، حتاول مقارنتها اإلى حد ما بالواقع للتاأكد من مدى �سحتها الن�سبية. 

وحتى حتقق الدعاية التاأثري املن�سود يف عقول وعواطف و�سلوك اجلماهري يجب اأن تكون املادة الدعائية 

متفقة يف امل�سمون، ذلك اأن التناق�س يف امل�سمون يوؤدي اإلى الت�سكيك يف املادة الدعائية.

املخاطب  للجمهور  تظهر  بحيث  تكرارها،  من  لبد  املخاطبة  اجلماهري  اأذهان  يف  الدعائية  املادة  ولرت�سيخ 

وكاأنها حقيقة م�سلم بها. فتقدمي املادة الدعائية مرة اأو مرتني ل يكفي، بل لبد من تكرارها عدة مرات، ويف 

كافة الو�سائل الإعالمية: الإذاعة، وال�سحافة، والتلفزيون.

ويف جمال ال�سرتاتيجيات دبلوما�سية الدعاية ميكن اأن منيز بني نوعني من ال�سرتاتيجيات: ال�سرتاتيجية 

 .Strategy of Big Lie وا�سرتاتيجية الكذبة الكربى Strategy of Truth املو�سوعية اأو ا�سرتاتيجية احلقيقة

من  قدر  اأكرب  فيها  يراعى  اإخباري،  ب�سكل  للمتلقي  الإعالمية  املادة  تقدمي  تعني  املو�سوعية  فال�سرتاتيجية 

ال�سحة والدقة واملو�سوعية، ومن ثم يرتك للمتلقي مهمة ا�ستنتاج مغزى اأو دللة اخلرب الإعالمي.

وال�سرتاتيجية املو�سوعية مبنية على اأ�سا�س تقدمي املعلومات ال�سحيحة. كما اأن لهذه ال�سرتاتيجية ميزة 

كربى تتمثل يف جذب القراء وامل�ستمعني الذين يحر�سون على احل�سول على معلومات �سحيحة ت�ساعدهم على 

ت�سحيح الأخبار املغلوطة وامل�سكوك فيها والتي تقدم لهم يف الداخل.

اأما ا�سرتاتيجية الكذبة الكربى فهي تعني حتريف اأو ت�سويه املادة الإعالمية من اأجل التالعب بالراأي العام 

التي  الفكرة  على  معتمدًا  بفعالية،  ال�سرتاتيجية  هذه  النازي  الإعالم  ا�ستعمل  ولقد  الدعاية.  نحوه  املوجه 

عر�سها هتلر يف كتابه )كفاحي( وهي: اأن الكذبة اإذا كانت كذبة كربى، ورددت ترديدًا كافيًا ف�سوف ت�سدقها 

اأن ترديد  اإلى �سعة الأفق الالزمة لإدراك  اأكرث النا�س يفتقرون  اأن  اإذ  اجلماهري، ت�سديقًا جزئيًا على الأقل، 

ت�سريحات ما ل يعني �سحتها.

Propaganda Politics دبلوماسية الدعاية
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