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إستراتيجية تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها
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للشركات المدرجة بالسوق

عضو المجلس األستاذ عبدالرحمن الراشد:

ال وجود لثقافة االنفراد
أو االنتصار للرأي
في مجلس الشورى

إطاللــة

حراك دبلوماسي برلماني لمجلس الشورى
الدبلوما�سية الربملانية ت�أتي عادة داعمة للدبلوما�سية وال�سيا�سة اخلارجيـة للدولــــة؛ وبالتن�سيق
مع وزارة اخلارجية حتقيق ًا للم�صلحــــة العليا للدولــــة .وللدبلوما�سيــــة الربملانيــــة دور مهم يف تو�سيع
مدارك و�أفق الربملانيني ،ور�ؤيتهم حـــول الق�ضايا املختلفة ،و�إطالعهم على خربات الربملانات الأخرى،
وال�سيا�سات والت�شريعات التي تبنتها دول �أخــــرى ومدى جناحها وفعاليتها ،و�إمكانية تطبيقها ،ف�ض ًال
عن دور النواب من خالل «الدبلوما�سية الربملانية» يف دعــــم مواقــــف الدولــــة جتاه خمتلف الق�ضايا
والأزمات الإقليمية والدولية ,والدفاع عن ق�ضاياها.
جمل�س ال�شورى �شهد خالل �شهر جمــــادى الأولى حــــراك ًا وا�سع ًا ,ون�شاط ًا كبري ًا ,يف �إطار ممار�سته
للدبلوما�سية الربملانية؛ حيث �أجرى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حمـادثات منف�صلة مع كل من رئي�س
جمل�س النواب العراقي ,ومع رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني ,خـالل زيارتهما للمملكة ,مت خاللها
الت�أكيد على موقف اململكة العربية ال�سعودية من الأو�ضاع الراهنة يف العراق ,والدور الرائد والداعم
للق�ضية الفل�سطينية ,و�شرح موقف اململكة من الأزمة يف اليمن ال�شقيق ,وق�ضية الإرهاب.
كما كان املجل�س حمل اهتمام االحتــــاد الربملاين الــــدويل ,حيث زار رئي�س االحتاد �صابر ت�شودري
جمل�س ال�شورى والتقى نائب الرئي�س وبحث معه عد ًدا من امللفات الإقليمية والدولية.
يف اجلانب الآخر �أجرى وفد جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية باملجل�س يف مو�سكو حمادثات بناءة وناجحة
مع م�سو�ؤيل و�أع�ضاء الربملان الرو�سي ,وبحثوا معهــــم العديــــد من الق�ضايـــا الراهنة ,ومواقف اململكة
العربية ال�سعودية من تلك الق�ضايا� ,سيما ما يتعلق بالو�ضع يف كل من اليمن و�سوريا.
حراك دبلوما�سي برملاين دائم وم�ستمر يقوم به جمــــل�س ال�شــــورى� ,ســــواء على �صعــــيد ا�ست�ضافــــة
ر�ؤ�ساء الربملانات العربية والدولية� ,أو على �صعيد الزيــــارات الر�سيـــمة التي يقوم بها رئي�س املجل�س,
�أو جلان ال�صداقة باملجل�س ,هدفها �شرح مواقف اململكــــة من خمتلف الق�ضايا الراهنــــة ,والدفاع عن
م�صالح اململكة وق�ضاياها ,هذا ف�ض ًال عن ا�ست�شــــكاف �آفاق �أو�سع للعالقات بني اململكة والدول ال�شقيقة
وال�صديقة مبا يخدم م�صالح اململكة ويحقق مقا�صدها.

أسرة التحرير
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تحت القبة
وزارة التجارة والصناعة..
في مواجهة تحدي
االستراتيجية الوطنية للصناعة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافق1437/5/20هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،تقرير جلنة االقت�صاد والطاقة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
لوزارة التجارة وال�صناعة للعام املايل 1436/1435هـ الذي
تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�ش ــة �أ�شاد �أحد
الأع�ضاء باجلهـ ــود الكبـ ــرية التي تق ــوم بها وزارة التج ــارة
وال�صناعة يف حماربة كافة �أ�صناف الغ ــ�ش التج ــاري ،وخا�صة
تلك التي تتعلق ب�صحة وغذاء الإن�سان.

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

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.
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التغطية
األمير فيصل بن بندر خالل زيارته مجلس الشورى:

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

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.
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التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية إستراتيجية
تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن
عبد العزيز �أمري منطق ــة الري ــا�ض �أن منطقة الريا�ض
تقطف اليوم ثمار الغر�س املب ــارك الذي غــر�سه خـ ــادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سل ــمان بن عبدالعزيز� ،أيده
اهلل ،على مدى عقود من الرع ــاية الكرميـة والت�أ�سي�س
املتوا�صل ،واخلطط املتوالية ،واال�ستغالل الأمثل للموارد
واخلب ــرات ،حتى حتققت ر�ؤيت ــه الطموحـ ــة ،لتكت�سب
الريا�ض �إلى جانب مكانتها الوطنية وال�سيا�سية.

للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com

الحوار
عضو المجلس األستاذ عبدالرحمن الراشد:

46

ال وجود لثقافة االنفراد أو االنتصار للرأي
في مجلس الشورى

ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عبد الرحمـن بن را�شد الرا�شد
رجل �أعمال ن�شـ ـ�أ يف بيئ ــة جتاري ــة منذ نعوم ــة �أظف ــاره ,حيث
كان والده واحد ًا من ك ــبار رج ــال الأعمال باملنط ــقة ال�شرقية,
عبدالرحمن الرا�شد املتخ�ص�ص يف الإدارة واخلب ــري االقتــ�صادي
عمل يف عدد م ــن القطاع ــات يف القط ــاع اخل ــا�ص ,وبخا�صة يف
الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية حيث بد�أ ع�ض ــو ًا يف اللجنة
ال�صناعية لأربع �سن ــوات ،ثم ع�ضو جمل ــ�س �إدارة الغرف ــة لأربع
�سنوات �أخرى ،ليت�سلم بعد ذلك من�صب نائ ــب رئي�س الغرفة ملدة
�أربع �سنوات ,ثم رئي�س ًا للغرفة لثالث فرتات متتالية.
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الدراسة
اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي:
والمتخيَّل الراهن ( ) 2 - 2
الصورة النمطية
ُ

ميكن حتديد الفرق بني ال�سردي ــات الإعــالمية التي بلورت
�صورة امل�سلمني يف �أذهان الأمريكيني من خــالل عينة الدرا�سة
يف ثالث فئات رئي�سة؛ وذلك بالتوازي مع ِّ
ِّ
امل�ستقل
خط التحرير
�أو الليربايل �أو املحافظ؛ الذي تب َّنته تلك القنوات الثالث:
� اًأول� :سرديات االتهام :تعاملت مع تغطية تلك احلوادث من
منطلق ال يرتدد �أحيا ًنا يف �إ�ص ــدار بع ــ�ض الأح ــكام اجل ــاهزة؛
مثل :ت�صوير امل�سلمني ك�شعــوب غري ُم ِّ
تح�ضرة متيل �إلى العنف
و�إلغاء الآخر ومعاداة �أمريك ــا؛ ومن خــالل فوك�س نيوز امت َّدت
هذه ال�صورة نحو امل�سلم ــني الأمريكي ــني ً �-
أي�ضا -ك�أقلية “ال
تن�سجم” مع مقومات املجتمع الأمريكي.

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

التحقيق
مجلس الشورى والمواطن..
بين الرضا والمطالب

58
�سلطان الفهد

ماذا يريد املواط ــن من جمل�س ال�ش ــورى؟ �س�ؤال
يتبادر �إلى الذهن حينما ن�ستح�ضر العالقة بني جمل�س
ال�شورى واملواطن ،فاملجـل�س من املواطن و�إليه� ,أع�ضاء
املجل�س هم مواطنون ن�ش�أوا يف هذا املجتمع ,ويعي�شون
يف و�سطه ,يتعاي�ش ــون هم ــوم املواطنني وق�ضاياهم,
ويعون حاجاته ــم ,ومن هذا املنطلق يتفاعل �أع�ض ــاء
املجل ــ�س مع تلك الق�ضاي ــا والهم ــوم ,ويطرحونا حتت
قب ــة ال�شورى بك ــل �شفافي ــة� ,سع ــي ًا �إلى حلول ناجعة,
تلبي حاجات املواطنني.
ح�ساب املجل�س يف تويرت
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مداوالت القبة

الشورى يطالب
الخدمة المدنية
باحتساب خدمة ()105
ألغراض التقاعد
رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة والع�شرين،
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/5/21هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،وزارة اخلدمة املدنيـــة بدرا�سة �إعطـاء �صالحيات التعيني
والرتقية من املرتبة الثالثة ع�شرة فما دون للجهات احلكومية
وفق معايري وقواعد منظمة لذلك.
كما طالب املجل�س بدرا�ســـة نقـــل الإدارة املركزيـــة للتنظيم
والإدارة ومهامـــها من وزارة املالية �إلى وزارة اخلـــدمة املدنية مع
ا�ستـــمرار التن�ســـيق مع وزارة املاليـــة فيـــما يخـــ�ص ا�ستحـــداث
الوظائف.
ودعا املجل�س يف قراره �إلى احتـــ�ساب خدمـــة الذين عملوا على
البند ( )١٠٥ممن ثبتوا على وظائف ر�سمية لأغرا�ض التقاعد
بعد ح�سم م�ستحقات التقاعد املرتتبة عن تلك الفرتة.
تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب
أقل من مؤهالتهم العلمية

كمـــا دعـــا املجلـــ�س �إلى ت�صحيـــح �أو�ضـــاع مـــن عينـــوا عـــلى
مـــراتب �أقل من م�ؤهالتهم العلمية �أو ثبتوا عليـــها بعد تعييـــنهم
على بند ال�ساعات ،ومعاجلـــة �أو�ضـــاع �شاغــلي الوظائف الإدارية
الذين ٌعينوا مبوجب الأمر امللكي ذي الـــرقم (�أ )121/والتـــاريخ
1432/7/2هـ ,وهـــم يحملـــون م�ؤهـــالت تعليميـــة مـــن خـــالل
ترتيبات تعدها الوزارة بالتن�سيق مع وزارة التعليم تتيح نقـــلهم
�إلى الوظـــائف التعليمـــية املتاحة.
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المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

وقـرر املجلـــ�س دعـــوة وزارة اخلـــدمـــة املدنيـــة �إلى الإ�ســـراع
يف تنفـــيذ الربـــط الآيل مــع �إدارات �شـــ�ؤون املوظفـــني يف اجلهات
احلكومية؛ ل�ضمان حتديث املعلومات املطلوبة،
وطالب املجلـــ�س الـــوزارة بو�ضـــع �آليـــات لتهيئـــة امللتـــحقني
بالعمل احلكومي حديث ًا ملزاولة �أعمال الوظـــائف املعيـــنني عليها
وقيا�س �أدائهم خالل فرتة التجربـــة بالتن�سيق مع معهد الإدارة
العامة واجلهات احلكومية.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمـــع املجلـــ�س لوجهـــة نظر جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي لوزارة اخلدمة املدنية للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي
تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
ـالحات يف �أجهــزة تنفيذية يف القطاع
و�أيدت اللجـ ــنة الدع ــوة �إلى �إ�ص ـ
ٍ
العام كاحلد من املركزية و�إعطاء املناط ــق �ص ــالحيات �أك ــرب يف ت ــراخي�ص
الأن�شطـة االقت�صاديـ ــة والتو�ســع يف ا�ست ـخــدامـ ـ ــات التقنــية والتعــامـ ــالت
الإلكرتونية يف الإجراءات الإدارية،

مداوالت القبة

المهندس النقادي يؤكد على
ضرورة التوسع في استخدام التقنية
والتعامالت اإللكترونية

و�أكدت اللجنة على ل�سان رئي�سها املهند�س حمــمد النق ــادي �أهم ــية زيادة
فاعلية الأجهــزة الإداري ــة يف احلكوم ــة �إذ �أن ــها ت�ست ــحوذ على ( )%50من
�إيرادات الدولة ,يف حني �أن م�ساهــمتها يف �إجمايل الناجت املحلي ال تتجاوز
( ،)%16م�ضيف ًا �أن اللجنة تتف ــق مع الــر�أي ب�ض ــرورة التو�سع يف ا�ستخدام
التقنية ،والتعامالت الإلكرتونية يف الإجراءات الإدارية.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى القرار الذي �أ�صدره املجل�س برقم ()68/95
وتاريخ 1431/1/25هـ ين ــ�ص ع ــلى« :و�ض ــع ن ـظــام �آل ــي يربـ ــط ال ــوزارة
باجلهات احلكومية الأخرى» ،م�ضيف ًا �أن وزارة اخلدمة املدنية �أفادت ب�أن
ا�سرتاتيجيتها يف جمال تقنية املعلومات تعالج هذا املو�ضوع؛ �إال �أن الوزارة
ال تزال تواجه �صعوبات يف احل�صول على املعلومات؛ لذلك طالبت اللجنة
يف �إحدى تو�صياتها بالإ�سراع يف تنفيذ الربط وفق ما طالب بذلك عدد من
الأع�ضاء يف مداخالتهم� ،أما باقي امللحوظات والآراء حول هذا املحور فهي
تخرج عن نطاق التقرير.
وفيما يتعلق بعالج الأو�ضاع الوظيفية ملوظفني ُعينوا على وظائف �إدارية
اً
بدل من التعليمية التي �سبق �أن تقدم ــوا لها ،وجمموعة من املعلمني واملعلمات
ُعينوا على البند ( )105ملدد متفاوت ــة بلغ ــت عــند بع�ضــهم ت�سع �سنوات ،ثم
ُثبتوا -بعد ذلك -على م�ستويات �أقل من التي ينب ــغي �أن ي ــكونوا علــيها دون

ترقيات �أو �أن حت�سب تلك الفرتة لغر�ض الت ــقاعد ,والأمر نف�سه ينطبق على
من عينوا على وظائف �أقل من م�ؤه ــالتهم العلمي ــة� ،أو�ضح رئي�س اللجنة �أن
جميع املداخالت حول هذا املحور جاءت م�ؤيدة لتو�صيات اللجنة التي تعالج
�أو�ضاع املواطنني؛ لكن زميلاً ر�أى �أن ت�شـ ــمل املعاجلة من انتقلوا �إلى القطاع
اخل ــا�ص ،وزمـ ـيلاً �آخ ــر ر�أى احت ــ�ساب اخلدمـة واخلربة �إلى جانب امل�ؤهل
العلمي ،و�آخر ر�أى �أن حتت�سب جميع الفروقــات املادية �سل ًبا و�إيجا ًبا .واللجنة
ر�أت �أن من ال�صالح عدم �إ�ضافة �أمور قد تعيق �أو ت�ؤخر حل املو�ضوع.
ويف رد اللجنة حــول ما ط ــرحه عدد من الأع�ضاء ب�ش�أن التوظيف وتوطني
الوظائف و�أداء الـ ــوزارة ،وما ت�ض ــمنته امل ــداخالت حول هذا املحور من نقد
للوزارة ب�أنها مل تواكب التقدم التقني الذي ُي�سهل الإجراءات الإدارية و ُيتيح
ان�سياب املعلوم ــات من الأجـ ــهزة احلكـ ــومية واملواطنني �إلى الوزارة بي�سر
و�شفافية عالية تعزز دورهــا الرق ــابي ,وت�ســد الفجـ ــوة املعلوماتية بني طالبي
العمل واجلهات احلكومية التي لديها وظائف �شاغــرة ,وحتم ــيل عدد من
الأع�ضاء الوزارة م�س�ؤولية التفاوت يف توزيع املوظفني بني ت�ضخم �أعدادهم
يف بع�ض الأجهزة احلكومية وبني نق�صــها يف �أجهزة �أخ ــرى ،كما مل يت�ضح
وجود ا�سرتاتيجيـ ــة لدى الوزارة ,وزم ــيالت ر�أين �أن تو�صية اللجنة الثالثة
متحققة ,وعلى اللجنة �سحبها� ،أكدت اللجنة �أنها تتفق مع ما ذهبوا �إليه فيما
يخ�ص التقنية والتفاوت يف توزيع املوظفني بني الت�ضخم يف �أجهزة حكومية
والنق�ص يف �أخرى ،ووعدت اللجنة بدرا�سة ومتابعة هذا املو�ضوع.
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لجنة خاصة لدراسة
مقترح مشروع نظام
مستشفى الملك خالد
التخصصي للعيون
د .عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية التا�سعة ع�شرة التي
عقدها يوم االثنني املوافق 1437/5/6هـ ،برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
ت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة مقرتح م�شروع نظام امل�ؤ�س�سة العامة
مل�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيـــون ,املقــدم من ع�ضو املجل�س
الدكتورة �سلوى الهــزاع ،ومعايل ع�ضـــو املجلـــــ�س ال�سابق الدكتور
نا�صر ال�شهراين ،ا�ستنا ًدا للمــــادة الثالثــــة والع�شـــرين من نظـــام
املجل�س ,وذلك بعد �أن �صـــوت املجل�س بعدم املوافقة على تو�صية
اللجنة ال�صحية ،بعد مالئمة درا�سة مقرتح امل�شروع ،حيث �أحال
بناء على الفقرة ()4
املجل�س املو�ضوع �إلى جلنــة خا�صة لدرا�سته ً
من املادة الرابعة والأربعني من قواعد عمل املجل�س واللجان.
وكان املجل�س قد ناق�ش امل�شروع املقرتح يف �ضوء تقرير اللجنة
ال�صحية الذي تــــاله رئي�س اللجنــة الدكتـــور عبـــداهلل بن زبن
العتيبي.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى وج ـ ــود �أكرث من م�ست ـ ــ�شفى تخ�ص�صي للعيون،
و�ضعف التن�سيق بينها ،م�ضيــف ًا �أن �ضم هذه امل�ست�ش ـ ــفيات حت ـ ــت مظ ـ ــلة
م�ؤ�س�سة واحدة �سوف يدعمها ،ويزيد التن�سيق والتعاون فيـ ــما بين ـ ــها ،ويوفر
لها اال�ستقالل الإداري وامل ـ ــايل مبا ميك ـ ــنها من �سرع ـ ــة اال�ستجابة حلاجة
امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة لأحدث الأجهزة.
وتابع الع�ضو �أن طب العيون من �أكرث فروع الط ـ ــب تطل ًبا لأجهزة حديثة
ومكلفة ،كما �أن �ضم هذه امل�ست�شفيات حتت مظلة م�ؤ�س�سة واحدة ميكنها من
املحافظة على م�ستوى متميز من اخلدمة واالقت�صاد يف امل�صروفات.
8
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وقال ع�ضو �آخر� :إن م�س ـ ــتوى م�ست�ش ـ ــفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون
كان متميزًا ،لكنه بد�أ يرتاجع خا�صة بعد ارتباط ـ ــه مركز ًيا بوزارة ال�صحة؛
وحتويله مل�ؤ�س�سة عامة يكون خاللها مرج ًعا جلميع م�ست�شفيات العيون باململكة
من �ش�أنه �أن يدعم و�ضع امل�ست�شفى ،ويوفر له الفر�صة لدعم اجلوانب التي
تعزز و�ضع امل�ست�شفى ،مثل تعزيز القدرات الب�ش ــرية ،والدفع بعجلة الأبحاث
العلمية املتخ�ص�صة بطب وجراحة العيون.
أغلب مستشفيات العيون المتميزة
في العالم منفصلة عن المدن الطبية

و�أ�شار الع�ض ـ ــو �إلى �إن م�ست ـ ــ�شفى امللك خ ـ ــالد التخ�ص�صي للعيون هو
تخ�ص�صي مبا متتع ب ـ ــه من اال�ستقاللية عند �إن�شائه حق ـ ــق التميز ،و�أثبت
ّ
�أن هذا الأ�سلوب هو اخل ـ ــيار الأن�س ـ ــب لإدارة مثل هذا املن ـ ــ�ش�أة ،م�ؤكد ًا �أن
�أغلب م�ست�شفيات العيون املتميزة يف العامل م�ستقل ـ ــة عن املدن الطبية ،ولها
�شيء من خ�صو�صية.

مداوالت القبة

المقترح سيقلل األعباء التشغيلية على
وزارة الصحة المثقلة بالشأن العام

ور�أى ع�ضو �آخر �أن هذا االقرتاح �سيقلل الأعباء الت�شغيلية على وزارة
ال�صحة التي تعد مثقلة بال�ش�أن العام ،وتعمل على املنظور الأعم والأ�شمل
للخدمات ال�صحية يف اململكة ،ومي ّكنها من العناية باملهمة الرئي�سة وهي
الرتكيز على املراكز ال�صحية الأولية ،م�ؤكد ًا �أنه من ال�صعب على وزارة
ال�صحة وهي تعنى بتقدمي خدمات �صحية يومية للمواطنني �أن تدير
م�ست�شفيات تخ�ص�صية.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح �سي�سهل على �إدارة امل�ست�شفى اال�ستفادة
من الطواقم الطبية املتخ�ص�صة يف طب وجراحة العيون يف امل�ست�شفيات
الأخرى واملحافظة عليها يف ظل ا�شتداد املناف�سة الإقليمية والدولية على
هذه النوعية من الأطباء.
و�أفاد ع�ضو �آخر �إن جتربة حتويل م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث �إلى م�ؤ�س�سة عامة بتاريخ 1422/10/30هـ� ,أثبتت جناحها
كما تعك�س ذلك م�ؤ�شرات الأداء وتقارير امل�ؤ�س�سة التي ترد �إلى املجل�س.
و�أ�شار �آخر �إلى �إن انت�شار �أمرا�ض العيون يف اململكة يعود لأ�سباب بيئية يف
مقابل حمدودية اخلدمات التخ�ص�صية املقدمة ملر�ضى العيون من امل�ست�شفى
وعجزها عن تلبية االحتياجات املتزايدة واختالف جودتها.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عدم وجود خطة وطنية وم�سح طبي �شامل للرعاية
الب�صرية يف اململكة وتباين اخلدمات املقدمة يف املناطق وت�أثرها مبركزية
وزارة ال�صحة.

و�أ�ضاف الع�ضو �أنه على الرغم من �أهمية طب وجراحة العيون
وم�شكالتها� ،إ ّال �أن هناك م�شكالت �صحية �أخرى ال تقل �أهمية ،الأمر
الذي �سيجعلنا نت�ساءل :هل من املنطق واملعقول �أن جنزئ امل�ست�شفيات �إلى
جمموعة من امل�ؤ�س�سات العامة كل يف تخ�ص�صه؟.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �إمكانية فتح �أق�سام لكل هذه التخ�ص�صات يف
م�ست�شفيات امل�ؤ�س�سة العامة املقرتحة؛ �أم �أن املري�ض �سيعاين من كرثة
التحويالت للم�ست�شفيات املتكاملة اخلدمات للح�صول على رعاية �شاملة,
م�ؤكد ًا �أن التوجه العلمي هو �أ ّال تف�صل م�ست�شفيات و�أق�سام العيون عن املرافق
التخ�ص�صية الأ�سا�سية �ضمن املدينة الطبية ،وال تف�صل مبعزل عنها.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح يهدف �إلى تفرغ وزارة ال�صحة لإدارة
ال�ش�أن ال�صحي دون تقدمي اخلدمة مبا�شرة ،لأن ذلك يف م�صلحة الوزارة،
واملر�ضى م ًعا ،كما ي�س ّهل تقدمي اخلدمة بعيدً ا عن بريوقراطية الوزارة،
هاج�سا ،كما هو
وي�ساعد يف عملية الرت�شيد الإنفاقي ،الذي بات اليوم
ً
معروف ،م�شري ًا يف ذات ال�سياق �إلى كارثة م�ست�شفى جازان التي ت�ؤكد �أهمية
مثل هذا املقرتح ،لأن ازدواجية عمل وزارة ال�صحة بني تنظيم اخلدمات
وتقدمي اخلدمات هو من عوامل �ضعف �أدائها.
و�أيد ع�ضو �آخر درا�سة املقرتح� ,أ�سوة بامل�ست�شفيات التخ�ص�صية ،خا�صة
يف ظل ال�شكوى من عدم مقدرة وزارة ال�صحة على �إدارة م�ست�شفياتها.
وختم �أحد املداخالت بقوله� :إن م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون
ن�ش�أ كم�ؤ�س�سة عامة م�ستقلة ،ثم مت حتويله �إلى وزارة ال�صحة ,وقد ثبت مع
الوقت ف�شل هذا التحول؛ فنحن �أمام خيارين �إما �أن يرجع امل�ست�شفى ك�سابق
عهده م�ؤ�س�سة م�ستقلة� ،أو �إيجاد �أ�سلوب عمل جديد كتخ�صي�ص �أو غري ذلك
لكي نعود لنف�س امل�ستوى الذي كان عليه امل�ست�شفى.

وقال �آخر� :إن ر�أي اللجنة وم�سوغات موقفها برف�ض درا�سة امل�شروع
غري مقنعة ،فهي مثلاً حتتج ب�أن النظام املقرتح ال يعالج الدواعي املذكورة
فيه ،بل يركز على �أداء م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ،و�أداء
م�ست�شفيات العيون ووزارة ال�صحة يف املناطق ،وكل ذلك قد �سبق نقا�شه
والتعليق والرد عليه يف تقارير الأداء ال�سنوية للم�ست�شفى والوزارة ،ومت
احتج ْت بها اللجنة
و�ضع التو�صيات املنا�سبة لذلك .م�ضيف ًا �أن املعاجلة التي َّ
هي م�س�ؤولية اللجنة التي �سوف تدر�س النظام املقرتح بعد الت�صويت على
املواءمة ال�ستكمال �أي نق�ص ومعاجلة �أي ثغرات يف النظام.
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الشورى يدعو
هيئة اإلذاعة والتلفزيون
إلى التوسع النوعي
في اإلنتاج
د .أحمد الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

دعا جملـ�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والع�شرين،
التي عقدهــا يـــــوم الأربعاء املوافـــــق 1437/5/22هـ ،برئا�ســـــة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،هيئة
الإذاعة والتلفزيون �إلى العمـــــل على توفـــري االعتمادات املالية
املنا�سبة للتو�ســـــع النوعي يف الإنتاج الإذاعي والتلفـــــزيوين مبا
ي�سهم يف تعزيز االنتماء وتر�سيـــــخ القيم ومعاجلة امل�شكالت التي
تواجه الأ�سرة ال�سعودية مبختلف �أفرادها.
كما دعـــــا املجلـــــ�س بعد اال�ستمـــــاع لوجهـــــة نظـــــر جلنـــــة
الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار ,ب�ش�أن ملحـــــوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتــــاه التقرير ال�سنـــــوي لهيئـــــة الإذاعـــــة والتلفزيون
للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تـــــالها رئي�س اللجنة الدكتور
�أحمد الزيلعي؛ دعـــــا الهيئـــــة �إلى �إعـــداد التقـــــارير الدوريـــــة
مت�ضمنة م�ؤ�شـــرات �أداء وقيا�س وفـــــق املعايري العامليـــــة املعتمدة
يف �صناعة الإعالم.
وطالب املجل�س يف قراره الهيئة بتقدمي خطة �إحالل �سنوية للموظفني
والفنيني يف جماالت الإعالم بحيث تعاد هيكلة القوى الب�شرية خالل ثالث
�سنوات ،والرتكيز على ا�ستقطابات الكفاءات ال�سعودية املاهرة.
كما طالب املجل�س هيئة الإذاعة والتلفزيون ب�إعادة هيكلة القناة الثانية
الناطقة باللغة الإجنليزية لتطويرها وتقدمي ال�صورة احل�ضارية للمملكة
العربية ال�سعودية وثقافتها لت�صبح مر�آة �إعالمية جاذبة للم�شاهدين.
10
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و�أ�شار �إلى �أن الدور االجتماعي للإعالم هو امل�ساعدة يف التنمية ال�شاملة،
وهذا لن يتحقق بتقدمي املحتوى للم�شاهد مبا يرغبه ،ولكن الأولى �ضمن
هذا الدور هو تقدمي ما يحتاجه.

وكان رئي�س اجلل�سة قد �أتاح املجال لرئي�س اللجنة لإي�ضاح وجهة نظر
اللجنة جتاه ملحوظ ـ ـ ــات الأع�ضـ ــاء و�آرائهم حول املو�ضوع ،حيث �أو�ضحت
اللجنة �أنها تدرك حداثة عهد الهيئة بالتق ــارير املنفردة ،حيث كانت م�ضمنة
لتقرير وزارة الثقافة والإعالم ب�شكل �إجمايل ،م�شرية �إلى �أن الهيئة لديها
خطة ا�سرتاتيجية طموحة ،وبد�أت مع �أوائل العام املن�صرم ،وقد ا�شتملت
على عنا�صر اخلطط اال�سرتاتيجية املتعارف عليها.

�أما بالن�سبة ل�ضعف القناة االقت�صادية� ،أو�ضح الدكتور الزيلعي �أن اللجنة
قد ناق�شت ذلك يف اجتماعاتها مع املندوبني ،و�سوف تبحث اللجنة ال�سبل
الفنية لتحقيق ترجمة قناة ال�س َّنة النبوية �إلى عدة لغات دون �أن تزدحم
ال�شا�شة باللغات ،وبطريقة ال ت�ضيف �أعبا ًء قد ال تتوازى مع القيمة امل�ضافة
املتوقعة منها.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن التغطية التلفزيونية تغطي كل م�ساحات اململكة،
و�أجزاء كبرية من دول العال ــم مع البــث الف ــ�ضائي املعتمد ،ويتوافق ذلك مع
الإذاعات ال�سعودية عدا ما يب ــث على املوجة الق�صرية ،م�شري ًا �إلى �أن لدى
الهيئة ٌ
خطط لتعميم التغطية.
وبخ�ص ــو�ص جم ــال النــقد والت�ســا�ؤالت ،اعت ــرب رئ ــي�س اللجنة �أن �سقف
احلريات الإعالمية يتطور واللجنة تدعم املزيد من احلرية امل�س�ؤولة.

وفيما يخ�ص دور الإذاعة و�إذاعة القر�آن الكرمي بالأخ�ص؛ قال رئي�س
اللجنة الدكتور �أحمد الزيلعي� :إن اللجنة تتفق مع �أهمية جتويد العمل الذي
�سيقدم ال�صورة احلقيقية للهيئة ،و�أن�شطتها ،وو�سائلها.
وعن ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء عن �ضعف عوائد الإعالن التجاري� ،أفاد
رئي�س اللجنة �أن هذا املو�ضوع ناق�شته اللجنة مع بع�ض املخت�صني يف الهيئة،
و�أفادوا ب�أهمية تطوير قطاع الت�سويق ،وا�شتكوا من املناف�سة ال�شر�سة مع
�إعالم القطاع اخلا�ص الذي يحظى بالن�صيب الأوفر من مكا�سب الإعالن؛
ملرونته ،وقدرته على تقدمي عرو�ض مو�سمية ،وكذلك جاذبيته لدى قطاعات
وا�سعة من اجلماهري.
و�أو�ضح �أن نقد اللجنة مليزانية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كان
مر َّكزًا على عدم توازن �أبواب امليزانية ،وا�ستحواذ الباب الأول بالن�صيب
الأكرب على ح�ساب املهمة الرئي�سة للهيئة وقطاعاتها.
وعن كرثة املوظفني يف الهيئة و�ضعف الكفاءات الإعالمية ،قال الدكتور
الزيلعي� :إن اللجنة قد ناق�شت ذلك مع مندوبي الهيئة ،و�أفاد ب�أن التطوير
واال�ستقطاب هو �ضمن الأهداف واخلطط احلالية وامل�ستقبلية.
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الشورى يدعو العتماد
تكاليف عقود صيانة
ونظافة المساجد
د .ثامر الغشيان
نائب رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

طالــب جملــ�س ال�شــورى باعتــماد التكــاليف الالزمة للم�ساجد
التي مل ت�شمــلها عقــود ال�صيانــة والنظافــة ون�سبــتها ( )%81من
�إجمايل عدد امل�ساجد القائمة.
كمــا طــالب املجلــ�س باعتــماد تكاليــف املرحــلة الثانيــة مــن
نظام املعلومات اجلغرافــية ( )GISلإح�صــاء امل�ساجــد وترقيمها
وتوثــيق معلوماتــهــا ،وكذلك معلومــات من�ســوبيها ،ومــا يتعــلق
مبعلومات ال�صيانة.
جــاء ذلك يف القــرار الــذي �أ�صــدره مــجــل�س ال�شــورى خــالل
جل�سته العادية ال�ساد�سة ع�شرة التي عقدها يوم الثالثاء املوافق
1437/4/23هـ ،برئا�ســة معايل نائــب رئيــ�س املجــل�س الــدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ,بعــد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنــوي لوزارة ال�شــ�ؤون الإ�ســالمية والأوقاف
والدعوة والإر�شاد للعام املايل 1436/1435هـ ،التي تالها نائب
رئي�س اللجنة الدكتور ثامر بن غ�شيان.
ودعا املجل�س يف قراره وزارة ال�شـ ـ�ؤون الإ�سالمـ ــية والأوقـ ــاف والدعـ ــوة
والإر�شاد لزيادة التن�سـ ــيق مع اجلامعـ ــات يف اململكـ ــة لإيجاد برامج تدريبية
كافية للأئمة وخطباء اجلوامع ,كما طالب الوزارة بتح�سني وتطوير املواقيت؛
بحيث يكون هناك منوذ ٌج موحد جلميع املواقيت ال�ستة”.
ويف رد جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائيـ ــة على ما �أثري من ملحوظات
ومقرتحات خـ ــالل مناقـ ــ�شة التقرير ال�سنـ ــوي لوزارة ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�سـ ــالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد� ,أ�شارت اللجنـ ــة �إلى �أن املبالغ املاليـ ــة التي ترى
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الوزارة �أنها بحاجـ ــة �إليـ ــها ،وت�ضعـ ــها يف خططها التي تتفق مع امل�سرية
التنموية واخلطط اخلم�سية املعتـ ــمدة ،ال يعتمد منها �إال النزر الي�سري ،وقد
�أوردت الوزارة يف تقاريرها ال�سنـ ــوية وب�شكل متكرر هذه املعاناة من عدم
اعتماد املبالغ املطلوبة.
ولفت نائب رئي�س اللجنة الدكتـ ــور ثامر الغ�شيان النظر �إلى ما �صدر عن
جمل�س ال�شورى من القرارات التي تطالب بدعم الوزارة ,وذكر منها:
� اً
أول :مقر الوزارة الرئي�س وفروعها .يف عام 1422هـ� ،صدر قرار من
املجل�س برقم ( )4/4وتـ ــاريخ 1422/2/25هـ ،الفـ ــقرة �أو ًال“ :دعم وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد باملبالغ الكافية لبناء مقار
لها ولفروعها يف �أنحاء اململكة ،وبالوظائـ ــف املنا�سبة لتغطية العجز لديها.
و�أِكد عليها بالقرار رقم ( )69/90وتاريخ 1427/1/28هـ ،ثـ ــم �صدر قرار
املجل�س رقم ( )66/124وتاريخ 1432/1/14هـ.

مداوالت القبة

ثاني ًا :اعتماد املبالغ الالزمة يف ميزانية الوزارة المتالك مقر رئي�س
لها� :أفاد التقرير ب�أنه اعتـمد مبلغ مئتني وخم�سني مليون ريال للمبنى اخلا�ص
بديوان الوزارة� ،إال �أنه مل يتم تخ ــ�صي�ص �أر�ض منا�س ــبة لإن�شاء املبنى،
فالإ�شكالية ال زالت قائمة ،كما �أفاد امل�س�ؤولون بالوزارة ب�أنه مت تخ�صي�ص
�أر�ض لبناء املقر الرئي�س للوزارة ،والوزارة ب�ص ــدد اتخاذ الإجراءات للبدء
يف امل�شروع �إن �شاء اهلل.
�أما بالن�سبة ملباين فروع الوزارة الثالثة ع�شر� ،أفاد الدكتور ثامر الغ�شيان
�أنه قد مت االنتهاء من بناء ( )11مبنى ،ويوجد مبنى حكومي لفرع الريا�ض،
ومل يتبق �س ــوى فرع مك ــة املكرم ــة الذي خ�ص ــ�ص له �أر�ض ،والعمل جا ٍر
ال�ستكمال �إجراءات البناء.
�أما مباين فروع الوزارة املحافظ ــات ،ف�أ�ش ــار الغ�ش ــيان �إلى �أن الوزارة
تعمل على بناء مقرات لفروعها ح�سب املتوفر يف ميزانيتها ال�سنوية ،مفيد ًا
باالنتهاء من بناء ( )3مكاتب ،وجاري بناء (� )7سبعة �أخرى.
و�أعاد الدكتور ثامر الغ�شي ــان الأذه ــان �إلى الق ــرار ال ــذي �ص ــدر عن
املجل�س ذي الرقم ( )60/128وتاري ــخ 1435/1/23هـ ،يف البن ــد رابع ًا:
زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لبناء مقار لإدارات الأوقاف وامل�ساجد
والدعوة والإر�شاد يف املحافظات واملراكز التابعة لها بالقدر الكايف لإجنازها
تدريجي ًا ,مبين ًا �أن التكاليف مل تعتمد يف ميزانية الوزارة ح�سب ما جاء يف
التقرير ال�سنوي.
الغشيان :ضعف االعتمادات المالية
سبب في تدني صيانة المساجد

وتوعية امل�سلمني ب�أمور دينهم ,ون�شر القيم الإ�سالمية وتر�سيخها ،والعناية
بكتاب اهلل �سبحانه وتعالى و�سن ــة ر�سول ــه عليه �أف ــ�ضل ال�ص ــالة وال�س ــالم
طباعة ،ون�شر ًا ،وحفظا ً ،و�إن�شاء امل�ساج ــد ،ورعايت ــها ،والعناي ــة بر�س ــالتها،
والإ�سهام يف حتقيق الت�ضامن والتكامل الإ�سالمي ،وك ــل ما من �شـ ـ�أنه خدمة
الإ�سالم وامل�سلمني ،والت�صدي ملا يثار حول الإ�سالم من �شبهات ،واملحافظة
على �أمالك الأوقاف ،وح�سن �إداراتها ،وا�ستثمار غاللها.
وعن دور الوزارة يف ال�ش�ؤون الإ�سالمية باخلارج ،قال الدكتور الغ�شيان:
�إن م�س�ؤويل الوزارة �أفادوا ب�أن الوزارة امتداد جلميع جوانب العمل الإ�سالمي
مب�ؤ�س�ساته املختلفة يف اململكة ،وال زالت ت�سعى لدعم العمل الإ�سالمي بكافة
�صورة على م�ستوى العامل ،ورعاية الأقليات واجلاليات الإ�سالمية مادي ًا
وثقافي ًا ،م�ضيف ًا �إن الوزارة ت�شرف على مكاتب الدعوة يف اخلارج ،والتي
بلغ عددها ( )26مكتب ًا يف �أنحاء العامل ،وهي ت�شرف على خم�سة مراكز
�إ�سالمية ،ومعهد ًا �إ�سالميا ،ويتبعها �أكرث من ( )1600داعية موزعني على
قارات العامل.
و�أفاد نائب رئي�س اللجنة �أن لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد منا�شط وبرامج تقوم بتنفيذه ــا يف اخلارج ,مثل برنامج �ضيوف
خادم احلرمني ال�شريف ــني للحج والعمرة ،وبرنامج زيارات �أئمة احلرمني
ال�شريفني لل ــدول اخلارجي ــة ،وبرنام ــج الإمام ــة يف رم�ض ــان ،واحل ــ�ضور
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات اخلارجية التي تُدعى لها الوزارة ،وتبادل
الزيارات بني م�س�ؤويل الوزارة ونظرائهم يف الدول الإ�س ــالمي ــة ،واال�ستفادة
من و�سائل الإعالم والتقنية احلديثة يف التوا�صل مع امل�سلمني يف خمتلف
الدول ،وبحث احتياجاتهم ،وكذلك تو�ضيح حقيقة الإ�سالم لأتباع الديانات

وفيما يتعلق ب�صيان ــة امل�ساجد ,وما الحظ ــه بع�ض �أع ــ�ضاء املجل�س ب�أن
الوزارة مل تتمكن من �صيانة ما ن�سب ــته ( )%81من م�س ــاجد وجوامع اململكة،
�أكدت اللجنة �أنها تتابع مع الوزارة اخلطوات املتبع ــة يف متابعة القرارات
ال�صادرة من املجل�س� ،إال �أنها تقف عند عدم اعتماد التكاليف الالزمة.
وزاد الدكت ــور الغ�ش ــيان �أنه ال ي ــوجد لدى ال ــوزارة مع ــوق يف �ص ــرف
م�ستحقات �شركات �صيانة امل�ساج ــد ،حي ــث �أنه ــا تقوم ب�صرفها من املعتمد
يف ميزانيتها ،لكن قلة االعتمادات يحول دون �شمول جم ــيع امل�ساجد التي
ت�شرف عليها الوزارة.
وب�ش�أن �أهداف الوزارة قال نائب رئي�س اللجنة� :إن �أهداف الوزارة تندرج
�ضمن ر�سالتها املبنية على دعوة النا�س �إلى اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة,
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مقترح مقدم من الحرقان والشراري

الشورى يوافق على
مشروع نظام تنمية
االبتكارات
د .مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والع�شرين
التي عقدها يوم الأربعاء املوافق 1437/5/8هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،على م�شروع نظام تنمية االبتكارات.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستــــمع املجلــــ�س لوجـــهة نظر جلنة التعليم
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظـات الأعــــ�ضاء و�آرائهم جتاه مقرتح
م�شروع «نظام تنمية االبتكــــارات» املقــــدم من ع�ضــــوي املجــــل�س
الدكتــــور حامـد ال�شــــراري ،والدكتــــور عبدالعــــزيز احلرقــــان،
ا�ستنا ًدا للمادة «الثالثة والع�شرين» من نظام املجل�س ،تالها رئي�س
اللجنة الدكتور م�شعل ال�سلمي.
وكانت جلنة التعليم والبحث العلمي قد �أو�ضحت يف وجهة نظرها جتاه
امللحوظات والآراء التي طرحها عدد من الأع�ضاء حول املو�ضوع؛ �أن م�شروع
نظام البحث العلمي قد �سبق للمجل�س �أن اقرتح ــه و ُرفع للم ــقام ال�س ــامي،
و�أُعيد للمجل�س مبوجب املادة «ال�سابعة ع�شرة» من نظ ــام املجل ــ�س ،ودر�س
املجل�س التباين ،و�أُعيد رفعه للمقام ال�سامي مرة �أخ ــرى مبرئي ــات املجل�س
حول جممل التباين.
ور�أت اللجنة �أن من املتجذر تنظيم ًيا �أن يك ــون هن ــاك ات�ساق وان�سجام
بني كل م�شاريع الأنظمة التي يقرتح ــها� ،أو يدر�س ــها املجل�س ،لكي تخرج يف
النهاية بهيئة موحدة ومرتابطة ،وبكيانات متكاملة ت�ؤدي وظائفها بان�سجام
تام بعيدً ا عن االزدواجي ــة� ،أو التع ــار�ض ،م�ؤك ــد ًة حر�ص ــها على �أن ت ــكون
درا�ستها مل�شروع النظ ــام املقرتح درا�سة مو�ضوع ــية ومعمقة ت�ضمن حتقيق
14
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�أهداف النظ ــام وفق ن�س ــق تنظ ــيمي متك ــامل ومرتابط مع بقية الأنظمة
والأجهزة احلكومية ذات ال�صلة الوثيقة.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن ما توجهت �إليه اللجنة من ربط للنظام بنظام
البحث العلمي ،الرتباطهما الوثيق واملتالزم ،مو�ضح ًا �أن االبتكار مالزم
للبحث العلمي يف املقاالت ،وم�سميات امل�ؤ�س�سات البحثية ،وحتى يف حمركات
البحث الإلكرتوين.
و�أ�شار الدكتور ال�سلمي �إلى �أن االبتكارات لي�ست بال�ضرورة نتيجة للبحث
العلمي ،وم�شروع النظام ال يقرر ذلك ،كما �أن اال�ستفادة من خدمات مركز
تنمية االبتكارات ال يتطلب لدعم املبتكر �أن يكون ابتكاره نتيجة بحث علمي،
وذلك على الرغم من �أن معظم االبتكارات حتتاج بعد االبتكار واالخرتاع
�إلى تطوير لكي ت�صل �إلى مرحلة ميكن معها اال�ستفادة منها بت�صنيعها
وت�سويقها ،ومبا �أنه ال يوجد حال ًيا �أي جهة حكومية تدعم الأفكار؛ فمن
ال�ضروري وجود النظام املنا�سب لكي يحقق لها الدعم ال�ضروري.
ولفت رئي�س اللجنة �إلى �أن النظام ال يحجب االبتكار وال يق�صره على
املركز وغريه ،و�أن االبتكار ميكن �أن يوجد يف خمتلف البيئات ،ومن خمتلف
الفئات والأعمار� ،إ ّال �أن النظام يتيح وجود مركز مزود بو�سائل الدعم
املختلفة ،كالدعم املادي من خالل �صندوق البحث العلمي� ،أو الفني� ،أو
القانوين لتمكني املبتكرين من �أي جهة ،وم�ساعدتهم متى رغبوا ذلك،
وبالطرق التي تزيد من فر�ص تنمية ابتكاراتهم وبلورتها يف �صورة عملية
تخدم املبتكر وابتكاره.
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واعترب ال�سلمي �أن م�شروع النظام ،وما ين�ش�أ عنه �سيوفر امل�ساندة والدعم
لطالب اجلامعات لتنمية ابتكاراتهم املبنية على العلوم والتقنية.
وبني رئي�س اللجنة �أن ما ورد يف النظام يتعلق بدعم وم�ساعدة املبتكرين
واملخرتعني يف مراحل مبكرة من ابتكاراتهم وخمرتعاتهم ،وذلك للو�صول
بها لتكون يف �ص ــورة مي ــكن بلورت ــها ،واحت ــ�ضانها ،وا�ستثمارها من خالل
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الربحية.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن نظام البحث العلمي ،وما يت�ضمنه من مواد تتعلق
بال�صندوق �سبق عر�ضه بتفا�صيله على املجل ــ�س عند درا�ست ــه وفـ ـ ًقا للمادة
ال�سابعة ع�شرة من نظام املجل�س ومي ــكن الرجوع �إليه ،ور�أت اللجنة االكتفاء
بالإ�شارة �إليه فقط يف م�شروع النظام ،ك ــما �أن اللج ــنة عدلت على م ــ�شروع
النظام املقرتح مبا ي�ضمن عدم تكرار ما هو متحقق فعل ًيا.

وبخ�صو�ص اجلوانب املالية والإدارية قال رئي�س اللجنة �أنه مت ربط �إقرار
الهيكلة وتنظيم املكافـ ـ�آت باملج ــل�س الوط ــني� ،أما ما يتعلق باجلوانب الفنية،
والتخ�ص�صية التنفيذي ــة؛ ر�أت اللجن ــة �أن تك ــون ملجل�س الإدارة �صالحيات
�أو�سع لتحقيق املرونة وال�سرعة يف كل ما يتعلق بت�سهيل �أمور املبتكرين.
ولفت رئي�س اللجنة النظر �إلى �أن ال�صندوق �سيكون املمول الرئي�س ،ولي�س
الوحيد مل�شاريع االبتكار املمولة من املرك ــز ،و�أن ن�سبة متويله مل�شاريع االبتكار
قد تتفاوت من م�شروع لآخر ،كما �أن م�شروع اللجنة هو نظام ،ويت�ضمن �إن�شاء
مركز تتحقق من خالله �أهداف النظ ــام ،وهذا �أمر لي�س بجديد ،ويظهر يف
كثري من الأنظمة.

و�أفاد رئي�س اللجنة �أن نظام البحث العلمي ،وم�شروع النظام املقرتح هما
من مقرتحات املجل�س ،وال يح�سن التعامل معهما بطريق ــة تفرت�ض �صدور
�أحدهما ،م�ضيف ًا �أنه من ال�ضرورة �أن ين�س ــجم ما ي ــ�صدر عن امل ــجل�س من
مقرتحات و�أنظمة مع بع�ضها البع�ض ،وتتكامل مع الأنظمة القائمة.
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الشورى يطالب
باإلفصاح عن أكبر
عشرين مالكًا للشركات
المدرجة بالسوق
د .حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

طالب جمل�س ال�شـــورى هيئة ال�سوق املالية بالإف�صاح عن �أكرب
ع�شرين مالك ًا لكل �شركة من ال�شركات املدرجة بال�سوق.
ودعا الهيئـة �إلى الإ�ســـراع يف ا�ستكمال الإجـــراءات الالزمـــة
لإدراج �ســـوق الأ�ســـهـــم ال�ســـعـــودي يف مـــ�ؤ�شر (�إم �إ�س �سي �آي)
للأ�سواق النا�شئة.
جاء ذلك يف القـــرار الـــذي �أ�صـــدره املجـــل�س خـــالل جل�ستـــه
العادية الرابعـــة والع�شـــرين ،التي عـــقدها يوم الأربعاء املوافق
1437/5/22هـ ،برئا�سة معايل نائـــب رئيـــ�س املجـــل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ،بعد �أن ا�ستمع املجلـــ�س لوجهـــة نظر
اللجنة املالية ب�ش�أن ملحوظات الأعـــ�ضاء و�آرائهم جتاه التقـرير
ال�سنـوي لهيئة ال�سوق املاليـــة للعـــام املايل 1436/1435هـ ،التي
تالها رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
وطالب املجل ــ�س يف ق ــراره هيئ ــة ال�س ــوق املالي ــة بتن�شيط �أدوات الدين
(كال�صكوك) وتنويعها عند قيم تكون مبتناول الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
كما ط ــالب املجل ــ�س الهيئ ــة ال�س ــوق بالعم ــل على تر�سيخ ثقافة احلوكمة
و�أهمية االلتزام مببادئها ،وقواعدها لدى كبار التنفيذين ،و�أع�ضاء جمال�س
�إدارات ال�شركات.
وكان رئي�س اللجنة املالي ــة الدكت ــور ح�س ــام العنقري قد �أو�ضح يف وجهة
نظر اللجنة ب�ش�أن ملحوظ ــات الأع ــ�ضاء و�آرائهم ح ــول املو�ضوع؛ �أن املجال
متاح للأجانب املقيمني يف اململ ــكة ال�ستث ــمار �أموالهم يف �سوق املال ،وذلك
عن طريق ال�صناديق اال�ستثمارية ،وكذلك التداول املبا�شر يف �سوق الأ�سهم.
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وب�ش�أن مطالبة هيئة ال�سوق املالية بالإف�صاح عن �أكرب ( )20مال ًكا لكل
�شركة من ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم؛ �أكد رئي�س اللجنة �أن ذلك من
�ش�أنه تعزيز مبادئ احلوكمة الفاعلة.
وفي ــما يتعل ــق مبا الح ــظه ع ــدد م ــن الأع ــ�ضاء م ــن �ضع ــف تـ ـ�أهيل
املحا�سب ــني القانوني ــني ال�سع ــوديني ،واقـرتاحهم دخول ال�شركات املحا�سبية
العاملية الكربى.
قال الدكتور ح�سام العنقري� :إن اللجنة مع �إدراكها التام لوجاهة املق�صد
ـ�صو�صا يف ظل ما �أثري حول تورط عدد من املحا�سبني
من هذه امللحوظة ،خ ـ ً
القانونيني يف التالعب يف الق ــوائم املالي ــة لع ــدد من ال�ش ــركات املدرجة يف
ال�سوق؛ �إ ّال �أنها تو�ضح ب�أن احل�صول على ت ــرخي�ص مزاول ــة مه ــنة املحا�سبة
القانونية باململكة مق�ص ــور على املواط ــنني مبوجب املادة الثانية من نظام
املحا�سبني القانونيني.
كما �أن ال�شركات املحا�سبي ــة العامل ــية وم ــن بين ــها ال�شرك ــات املحا�س ــبية
الأربع الكبار لها فروع يف اململك ــة ،وهذه الفروع مملوكة ملحا�سبني قانونيني
�سعوديني ،وهي بالفعل تراجع غالبية ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية.
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و�أ�ضاف العنق ــري �أن اللج ــنة �ستن ــاق�ش ع ــدد ًا م ــن املو�ض ــوعات التي
�أثريت على التقرير ال�سنوي لهيئ ــة ال�سوق املالية مع م�س�ؤويل الهيئة خالل
درا�ستها لتقرير الهيئة القادم ،مبين ًا �أن من بني املو�ضوعات التي �ستناق�شها
اللجنة مع م�س�ؤويل الهيئ ــة :تقي ــيم دور الهيئة يف احلد من ت�سييل حمافظ
الأ�سهم ،و�ضمان توفر الكف ــاءة الإدارية واملالية لل�شركات املدرجة ،وتنظيم
عمل املتحدث الر�سمي لل�س ــوق ،ورفع م�س ــتوى الر�سالة الإعالمية والتوعوية
للهيئة ،واحلد من وجود التداوالت غري امل�شروعة ،وتقييم جتربة ال�صناديق
وامل�ساهمات العقارية.
وقدم ع�ضو املج ــل�س الدك ــتور ف ــهد العن ــزي ،نقطة نظام على التو�صية
إلزاما
الثانية؛ حيث �أ�شار �إلى �أنها ب�صيغتها احلالية غري قانونية؛ لأن فيها � ً
للهيئة بالإف�ص ــاح ،يف ح ــني �أن مه ــمة الهيئ ــة ح�س ــب ن�ص املادة اخلام�سة
من نظام الهيئ ــة ,تكمن يف تنظيم ومراقبة الإف�صاح الكامل عن املعلومات
املتعلقة بالأوراق املالية واجلهات امل�صدرة لها ،وتعامل الأ�شخا�ص املطلعني،
وكبار امل�ساهمني وامل�ستثمرين فيها ،وحتديد وتوفري املعلومات التي يجب على
امل�شاركني يف ال�سوق الإف�صاح عنها حلاملي الأ�سهم واجلمهور.

�أي ج ــزء م ــن ه ــذه املعلوم ــات ح�س ــب ما ي ــراه جم ــل�س الهيئ ــة �ض ــرور ًيا
حلماية امل�ستثمرين.
مبعنى �أن الإف�صاح هو �سلط ــة تقدي ــرية مطلقة للهيئة ،كما ن�صت املادة
الثامنة والأربعون من نظام الهي ــئة على �أن حت ــدد الهيئة مناذج وتعليمات
الإف�صاح مبا يف ذلك املعل ــومات التي يج ــب �أن تت�ضم ــنها ن�شرات الإ�صدار
والتقارير الدورية.
و�أو�ضح رئي�س اللجن ــة �أن الهيئ ــة تف�صح حال ًيا عمن ميتلك ( )%5و�أكرث
يف ال�شركات املدرجة يف ال�سوق ،م�شري ًا �إلى �أن اللجنة قامت بزيارة للهيئة،
واطلعت على كل ما هو حديث لديها ،والهيئة دائ ًما تتطلع ملثل هذه التو�صيات.

م�ضيف ًا� :أن املادة ال�سابع ــة ع�ش ــرة من نظ ــام الهي ــئة تن�ص على �أن �أية
معلومات غري معلنة حت�ص ــل عليها الهيئ ــة تعد �سرية ،وللهيئة الإف�صاح عن
ال�شورى  -العدد  - 172جمادي الأول 1437هـ مار�س 2016م

17

مداوالت القبة

وزارة التجارة والصناعة..
في مواجهة
تحدي االستراتيجية
الوطنية للصناعة
أ .عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافق1437/5/20هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،تقرير جلنة االقت�صاد والطاقة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
لوزارة التجارة وال�صناعة للعام املايل 1436/1435هـ الذي تاله
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد.
وبعد طـــرح تقـرير اللجنة وتو�صيـــاتها للمناقــ�شة �أ�شاد �أحد
الأع�ضاء باجلهود الكبرية التي تقوم بها وزارة التجارة وال�صناعة
يف حماربة كافة �أ�صناف الغ�ش التجاري ،وخا�صة تلك التي تتعلق
ب�صحة وغذاء الإن�سان يف حـــال وجـــود منتجـــات ملوثــة يثبت
�ضررها الكبري على �صحة امل�ستهلك ،مدعومة يف ذلك بنظام الغ�ش
التجاري ,الذي يلزمها بتحذير امل�ستهلك من وجـــود �سلعـة �أو منتج
عليه تغيري� ،أو تعديل� ،أو عبث بطبيعته� ،أو عنا�صره� ،أو بياناته.
تداخل بين عمل وزارة التجارة والهيئة
العامة للغذاء والدواء

والحظ الع�ضو التداخل الكبري بني عمل الوزارة ،وعمل الهيئة العامة
للغذاء والدواء يف هذا اجلانب ،وخا�صة ما يتعلق يف �ش�أن الإبالغ والإعالن
عن وجود منتجات دوائية كانت �أو غذائية ملوثة وخطرية على ال�صحة.
م�ضيف ًا �أننا جند �أحيا ًنا ازدواجية وا�ضحة يف �إعالنات هاتني اجلهتني،
فمرة جند �أن الوزارة تعلن عن وجود منتج غذائي �أو حتى دوائي ملوث و�ضار
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بال�صحة ،ومرة جند �أن الإعالن �صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
�سوا ًء للمنتج نف�سه �أو ملنتجات �أخرى.
وتابع الع�ضو �أن هذا التداخل يف العمل بني اجلهتني نتج عنه يف كثري من
الأحيان خلل يف متابعة بع�ض ال�صالحيات والإملام بها للإعالن �أو التبليغ
عن �ضرر املنتج ،وبع�ض الإعالنات تكون مبهمة ومقت�ضبة دون �أن ترفق
مبعلومات وافية و�شافية للم�ستهلك ،و� ً
أي�ضا ال يذكر �أو يو�ضح منها م�صدر
هذه املعلومات عند الإعالن ،مما يت�سبب يف �إ�ضعاف الر�سالة املراد �إي�صالها
للم�ستهلك.
واخللل يت�ضح جل ًيا بني اجلهتني عند التبليغ عن منتج ملوث �أو �ضار؛
وذلك يف اتخاذ الإجراء املنا�سب لذلك ،ويتمثل يف الت�أخر الذي قد يح�صل
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ل�سحب هذا املنتج من ال�سوق املحلي لفرتة طويلة ،مما يرتتب عليه وقوع
�ضرر -ال �سمح اهلل.-
ور�أى الع�ضو �أنه من ال�ضروري توحيد اجلهود والتن�سيق بني اجلهتني فيما
يتعلق بالتبليغ وال�ضبط للمنتجات الغذائية والدوائية ،وحتديد �صالحيات كل
جهة يف هذا اجلانب ب�شكل وا�ضح من ًعا للتداخل الذي ال يخدم امل�ستهلك
وي�ؤخر الإجراء املنا�سب.
وعن الطلب من وزارة التجارة وال�صناعة حتديث ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية
لقطاعي التجارة وال�صناعة ،اعرت�ض ع�ضو �آخر على هذا التوجه ,م�ش ًريا
�إلى وجود ا�سرتاتيجية وطنية لل�صناعة حتى عام 1441هـ ،ونحن يف عام
1437هـ ومل يتبق على حتقيق �أهداف هذه اال�سرتاتيجية �سوى �أربع �سنوات
فقط ،وعندما ن�ستعر�ض هذه اال�سرتاتيجية و�أهدافها جند �أن الهدف الأول
م�ضاعفة القيمة امل�ضافة ال�صناعية بثالثة �أمثال ،فيما �أكد الهدف الثاين
م�ضاعفة ن�سبة امل�صنعات ذات القاعدة التقنية من ( )%60 -30من �إجمايل
الإنتاج ال�صناعي.
وهنا ت�ساءل الع�ضو عما �إذا مت حتقيق ذلك ,كما ن�صت اال�سرتاجية يف
�أهدافها على م�ضاعفة ن�سبة ال�صادرات ال�صناعية من ( )%35-18من
�إجمايل ال�صادرات� ,إال �أنه مل يتحقق �شيء من هذا �سوى ن�سبة ال تتجاوز
( ،)%15و� ً
أي�ضا م�ضاعفة ن�سبة العمالة الوطنية يف ال�صناعة من (-15
 )%30وزيادة تعدادها خم�سة �أ�ضعاف.
م�ضيف ًا �أن واقع احلال يقول� :إن م�ساهمة توظيف ال�سعوديني يف القطاع
ال�صناعي مل تتجاوز ( ،)%15وكذلك من �أهداف هذه اال�سرتاتيجية م�ساهمة
ال�صناعة يف �إجمايل الناجت املحلي �إلى ( )%20بحلول عام 1441هـ ،والوزارة
يف تقريرها ذكرت بالن�ص �أن هذه امل�ساهمة مل تتعد ( ،)%12ما ي�ؤكد �أن
الوزارة لديها م�شكلة كبرية جدً ا يف تطبيق اال�سرتاتيجية ,و�شدد على �ضرورة
�أن تقدم الوزارة املعوقات التي تواجه تطبيق هذه اال�سرتاتيجية.

تخصيص مقاعد خاصة بالشباب في
مجالس الغرف التجارية

�أُقرت عام 1434هـ ،وملاذا مت ربطها بقطاع التجارة؟ لذلك؛ فمن املهم
�أن يكون لل�صناعيني وال�صناعة جهة م�ستقلة تهتم ب�ش�ؤونهم .لذا ،من
ال�ضروري ف�صل ال�صناعة بوزارة م�ستقلة تكون مرج ًعا لكل ما يتعلق بالتنمية
ال�صناعية ،ال�سيما و�أن جمل�س ال�شورى �أ�صدر �ساب ًقا قرارات تطالب بف�صل
ال�صناعة بوزارة م�ستقلة.
وا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء �أن تخ�ص�ص وزارة التجارة وال�صناعة مقاعد
لفئة ال�شباب من اجلن�سني ،وكذلك �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية لالن�ضمام يف
ع�ضوية جمال�س الغرف التجارية ال�صناعية.
خدمات وزارة التجارة والصناعة
موجهة إلى التجار فقط!

والحظ �آخر �أن كل خدمات وزارة التجارة وال�صناعة موجهة �إلى التجار
فقط ،فالتقرير وما ي�شتمل عليه من �إجراءات كلها خلدمة التجار ولي�س
حلماية امل�ستهلك ،ولفت النظر �إلى �أن العامل ب�أ�سره يتحدثون عن انخفا�ض
الأ�سعار ولكن يلحظ عدم انخفا�ضها بل �إنها يف ازدياد م�ضطرد ،وطالب
الع�ضو الوزارة بو�ضع جدول حمدد للوظائف الن�سائية.
من جهته قال �أحد الأع�ضاء� :إن م�سرية التنمية ال�صناعية حتتاج �إلى
املزيد من اجلهود ،ال�سيما و�أن لدينا املوارد الطبيعية والعقول املميزة والدعم

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن تقرير الوزارة مل يذكر ما مت يف اال�سرتاتيجية
ال�صناعية ،ويح�سن حتليل املعدالت املحققة ومقارنتها مبا هو م�ستهدف،
وطرح عدة ت�سا�ؤالت عما حدث لال�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية التي
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الكبري من الدولة ،فال نزال ن�ستورد العديد من املنتجات من اخلارج ،مع
�إمكانية ت�صنيعها حمل ًيا.

العائق الرئي�س الذي يواجه الإدارة املخت�صة لتتمكن من امل�شاركة الفعالة يف
االجتماعات الدورية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

فما مت ر�ؤيته يف معر�ض القوات امل�سلحة لدعم توطني �صناعة قطع
الغيار الع�سكري ،هو فخر للجميع ،ونحن نحتاج �إلى معار�ض �أخرى م�شابهة
لهذا املعر�ض لطرح االحتياجات واملتطلبات ،ور�أى منا�سبة �إعداد درا�سات
اجلدوى املقرتحة يف �صناعة البرتول والغاز وغريها.

مت�سائ ًال �إن كان املهم هو التمكن من امل�شاركة الفاعلة يف االجتماعات
التي تنعقد يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية� ،أم �أن الأهم هو تويل
وزارة التجارة م�س�ؤولية احلماية الفكرية بالفعل ،بالتن�سيق مع مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الثقافة والإعالم.

وانتقد ع�ضو �آخر �ضعف القدرات الإدارية حلماية حقوق امللكية الفكرية,
وقال� :إن التقرير ذكر �أن النق�ص الكبري يف القوى الب�شرية امل�ؤهلة يف جمال
القانون الدويل وحقوق امللكية الفكرية ممن يجيدون اللغة الإجنليزية هو

وقالت �إحدى الع�ضوات� :إن معظم التو�صيات التي ت�صدر يكون فيها ما
يتعلق بتوظيف املر�أة ،وك�أن املر�أة حديثة عهد بالتعليم والتوظيف ،ولي�س لها
جمال وظيفة يف �أي قطاع يف احلكومة ،وهذا غري �صحيح ،فيح�سن �أن تقوم
اللجنة بالرتكيز على الوظائف النوعية للمر�أة و�إعطاء املر�أة منا�صب قيادية
يف جمال العمل.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى كرثة الرتاخي�ص التي متنحها وزارة التجارة
وال�صناعة وكذلك �شطب بع�ضها ،م�ؤكد ًا �أن ذلك ي�ستدعي وجود معايري
لإعطاء الرتاخي�ص� ،أهمها اجلدية والقدرة.
واعترب �آخر �أن التقرير املرفق عن اال�سرتاتيجية يف تقرير اللجنة
يو�ضح �أن الوزارة تواجه بع�ض املعوقات ،مما يتطلب حتديثها لتتما�شى مع
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اجلامعات ليكون الربط بني اجلامعات وال�شركات من مراحل مبكرة ،ي�سهل
بعد ُه الدعم الداخلي املوجه للتطوير.
بدوره قال �أحد الأع�ضاء� :إن ال�سوق املحلية تعاين من م�شكالت الغ�ش
التجاري والت�سرت وممار�سة الأجانب للتجارة ،وهذه االختالالت يف ال�سوق
املحلية باململكة مرتبطة ببع�ض ،وكل منها له عالقة وثيقة بالآخر ،وكل هذا
على ح�ساب الوطن واملواطن.

توجه الدولة الداعم للمبادرات الوطنية وال�ساعية لتحقيق التوطني ملختلف
ّ
ال�صناعات الرئي�سية والتكميلية.
ومبا يحقق التحول من االقت�صاد الريعي �إلى االقت�صاد التنموي،
مقرتح ًا �إن�شاء قاعدة بيانات موحدة تت�ضمن معلومات عن امل�صانع الوطنية
ومنتجاتها ،بالإ�ضافة ملعرفة الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاع ال�صناعي
الوطني.
كما طالب الع�ضو ب�إعادة النظر يف بع�ض القيود املفرو�ضة حال ًيا حلماية
امل�ستهلك على ال�شركات ال�صناعية الوطنية �أو امل�ستثمر يف ال�صناعة ،التي
قد يكون لها ت�أثري �سلبي على اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي الوطني.
كذلك تعريف �أ�صحاب امل�صانع وامل�ستثمر يف القطاع ال�صناعي الوطني
مبا تقدمه اجلهات احلكومية ذات العالقة لهم من خدمات جمانية
كالدرا�سات واال�ست�شارات يف املجاالت ال�صناعية املتنوعة.

كما �أن العديد من مزاويل التجارة يتخذونها و�سيلة لتبيي�ض بع�ض
الأموال التي مت احل�صول عليها بطرق غري م�شروعة؛ م�ضيف ًا �أن وزارة
التجارة م�س�ؤولة عن ق�صر كل الرتاخي�ص للمحالت التجارية على الوزارة،
و�أن تطالب جميع املحالت ببناء نظام حما�سبي قائم على معايري تعتمدها
الوزارة وترتبط بنظام �إلكرتوين بالوزارة ،و�أن يكون هناك ح�سابات بنكية،
و�أن تتم الرقابة ب�صورة �آلية ،وذلك لر�صد جميع االختالالت التي متار�س يف
ال�سوق ،وت�شخ�ص الوزارة اخللل ،كذلك اجلهات الأمنية ت�ستطيع �أن تر�صد
املمار�سات غري امل�شروعة.
من جهته قال الدكتور خليل كردي يف مداخلة مكتوبة ملعايل رئي�س
اجلل�سة� :إن ح�صر عمل الوزارة يف حماية امل�ستهلك هو تقلي�ص من الأدوار
التي ت�ضطلع بها الوزارة ومنها ان�سياب التجارة يف الب�ضائع واخلدمات
للأ�سواق ،وت�شجيع اال�ستثمار ال�صناعي واخلدمي والتجاري ،ومكافحة
الغ�ش ،و�سبل املناف�سة غري احلرة؛ بحيث يكون هناك مناف�سة حرة للجميع،
فالوزارة لها �أدوار كثرية جدً ا.
و�ستقوم جلنة االقت�صاد والطاقة بدرا�سة ما مت طرحه �أثناء النقا�ش من
ملحوظات و�آرا ,ومقرتحات درا�سة معمقة ,ومن ثم تعود بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل تعالى.

�أي�ض ًا احلاجة لربنامج وطني لنقل وتوطني ال�صناعة ،وا�سرتاتيجية
للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطني التقنية ،و�أن تقوم ال�شركات الوطنية
الكربى والتي تدعم �أبحاث تطويرية بجامعات �أجنبية بتبني مبتعثي
اجلامعات ال�سعودية و�إتاحة الفر�صة لهم لإكمال درا�ستهم العليا بتلك
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الشورى يوافق
على االستراتيجية
الوطنية لإلسكان
م .مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافق1437/5/20هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ على اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان.
و�شدد املجل�س يف قراره على �أن ت�ستوفى اال�سرتاتيجية �ضرورة
التن�سيق مع اجلهات املعنية ،ويف مقدمتها وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والقطاع اخلا�ص.
كما �أكد املجل�س على �ضرورة �إعادة تقومي التحليالت املالية
التي وردت يف اال�سرتاتيجية مبا يف ذلك ما يتعلق بالأعباء املالية
على املواطنني ،ودور الأ�سواق الثانوية يف توفري ال�سيولة ،ودور
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف توفري امل�ساكن ،و�إدارة املخاطر.
دعا إلى إيضاح آليات توفير المساكن
لذوي االحتياجات الخاصة واألرامل
واأليتام والمطلقات

ودعــــا املجلـ�س �إلى �إي�ضــــاح �آليــــات توفيــــر امل�ســــاكن لــــذوي
االحتياجات اخلا�صة ،والأرامل ،والأيتام ،واملطلقات بدون عائل
�ضمن منت اال�سرتاتيجية.
كما دعا �إلى �إعادة النظر يف فرتة االنتقــــال لدور �أكرب للقطاع
اخلا�ص بحيث يتم تقلي�ص هذه الفرتة �إلى �أقل من عــــ�شر �سنوات،
و�إعادة النظر يف تقديرات الطلب الكـــامن والفعلي على الإ�سكان،
ودور الوحدات ال�شاغرة يف تلبية �إجمايل الطلب.
22
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وطالب املجلــــ�س يف قراره بتحــــديث هــــذه اال�سرتاتيجــــية
كل خم�س �سنوات يف �ضوء خطــــة التنمية وما ي�ستجد على �أر�ض
الواقع من متغريات.
جاء قــــرار املجل�س بعــــد �أن ا�ستمــــع لوجهة نظر جلنة احلج
والإ�سكان واخلدمات ،ب�ش�أن ملحوظــــات الأعــــ�ضاء و�آرائهم جتاه
اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان ،تــــاله رئيــــ�س اللجنة املهند�س
مفرح الزهراين ،الذي �أو�ضح وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهــــم ب�ش�أن املو�ضــــوع ،حيــــث قال� :إن املداخالت
التي قدمهــــا عدد من �أعــــ�ضاء املجل�س على تقرير اللجنة ب�ش�أن
الإ�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان تركــــزت يف �أحــــد ع�شر حمو ًرا
�أ�سا�س ًيا متثلت يف دور الوزارة كم�شرع ومنظم ،ودور القطاع اخلا�ص
وبيئة اململكـــة ،وفتــــرة �إعداد اال�سرتاتيجيــــة ،وامل�ؤ�شر العقاري،
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والقــــدرة ال�شرائيــــة لدى الفــــئات ال�شبابيــــة ،وتكاليف �إعداد
بناء على
اال�سرتاتيجية ،و�ضرورة حتليل الفجــــوة املعلوماتيــــة ً
قاعدة املعلومات لدى الوزارة ،والفتــــرة االنتقالية (� 10سنوات)،
وعدم �ضرورة االلتزام بفرتة زمنية معينة لال�سرتاتيجية ،ودور
املجتمع املدين والفئات اخلا�صة ،وتعريف امل�صطلحات.
و�أ�ضاف املهند�س الزهراين �أن اللجنة ترى �أن اال�سرتاتيجية حللت
البيانات احلالية والتاريخية ،و�أعدت مناذج تنب�ؤات معتمدة ب�شكل �أ�سا�سي
على بيانات م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،والتنب�ؤات الواردة يف
خطة التنمية التا�سعة ،وتوقعات وزارة االقت�صاد والتخطيط بعيدة املدى
بخطة التنمية التا�سعة ،ومن �أمثلة ذلك مناذج مقدرة الإنفاق على متلك
م�سكن ،وتنب�ؤات الطلب على الإ�سكان يف املدى القريب ب�سيناريوهاته
املختلفة ،وغري ذلك.
وتابع �أن اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان �أخذت جتارب اململكة يف
االعتبار ،ومن �أمثلة ذلك جتربة �صندوق التنمية العقارية ،وجتربة وزارة
الأ�شغال العامة والإ�سكان ،وجتربة القطاع اخلا�ص يف توفري ال�سكن عرب
تاريخ قطاع الإ�سكان باململكة وحتليلها واال�ستفادة منها ،وو�ضع ت�صور للدور
امل�ستقبلي لل�صندوق وللقطاع اخلا�ص.

وزاد الزهراين ب�أن الر�ؤية الواردة باال�سرتاتيجية كانت على كل من
قطاع و�سوق الإ�سكان وتنميتهما ،وعلى ح�صول الأ�سرة ال�سعودية على
امل�سكن املنا�سب يف ذات الوقت ،حيث ن�صت على متكني كافة فئات املجتمع
من احل�صول على م�سكن منا�سب كما ورد يف ال�صفحة ( )62من وثيقة
اال�سرتاتيجية .م�ضيف ًا �أن اال�سرتاتيجيات ب�شكل عام تعك�س الو�ضع القائم
والتنب�ؤات امل�ستقبلية وفق ًا للمعطيات وقت �إعدادها و�إ�صدارها ،وهي
قابلة للتحديث والتطوير والإ�ضافة مع تغري املعطيات ،وميكن درا�سة عمل
تعديالت خا�صة يف ظل التغريات التي وقعت خالل الفرتة الطويلة املن�صرمة
منذ رفع الوثيقة للإقرار� ،أما �إعادة كتابتها فيعني �ضياع فرتة زمنية جديدة
يف الوقت.
و�أفاد املهند�س الزهراين �أن اللجنة ر�أت �أن الوثيقة ركزت بالفعل على دور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من م�ؤ�س�سات خريية ،وم�ؤ�س�سات بحثية ،وتعاونيات
�إ�سكان ،واعتربتها �شريك ًا مهم ًا للقطاعني العام واخلا�ص للإ�سهام يف تطوير
الإ�سكان.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اال�سرتاتيجية البد �أن متر بكافة املراحل العلمية
املتعارف عليها حتى ت�صدر الن�سخة النهائية ،ومل يكن بالإمكان اخت�صار �أي
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من هذه املراحل و�إ ّال �أخل ذلك مبوثوقيتها ،وامل�شكلة لي�ست يف فرتة الإعداد
ولكن يف فرتة انتظار الإقرار.
�أما ما يتعلق بور�ش العمل؛ ف�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه مت عقد ( )4ور�ش
عمل رئي�سة كانت �أ�شبه بامل�ؤمترات والندوات الكربى ،ح�ضرها ما يزيد على
( )600خمت�ص ومهتم بال�ش�أن الإ�سكاين ،وكانت تلك الور�ش تُعقد مع نهاية
كل مرحلة من مراحل �إعداد اال�سرتاتيجية ،كما مت عقد ع�شرات ور�ش العمل
الفنية املتخ�ص�صة ،ومت �أخذ املنا�سب من املرئيات يف االعتبار ،وزيادة ور�ش
العمل عن ذلك كان �سي�ؤدي �إلى طول فرتة الإعداد.

�أما ب�ش�أن الرتكيز على ال�شرائح �صغرية ال�سن يف ظل غياب ثقافة
االدخار؛ قال الزهراين� :إن وزارة الإ�سكان بد�أت يف درا�سة �صناديق االدخار
الإ�سكانية التي �ستكون مالئمة بال�ضرورة ل�شرائح الفئات �صغرية ال�سن،
و�ست�ؤدي لتعميق ثقافة االدخار وقد اقرتحت اال�سرتاتيجية �إن�شاء مثل هذه
ال�صناديق.
كما �أن اال�سرتاتيجية هي �أُطر عامـ ــة غري تف�صيلـ ــية ميكن حتديثها كل
عدة �سنوات ،فال ميكنها �أن ت�شمل م�ؤ�شـ ــر ًا عقاري ًا ،ولكنها �أو�صت ب�إن�شاء
املركز الوطني لبحوث وبيانات الإ�سكان ،كما �أن وزارة العدل وفرت بالفعل
للمناطق واملدن والأحياء م�ؤ�شرات عقارية تتيح للم�ستفيدين معلومات ب�ش�أن
ال�صفقات العقارية املنفذة خالل فرتة معينة (�شهري ،ربع �سنوي� ،سنوي).
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان اهتمت
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص والتن�سيق معه ،وقد �أبرزت دوره خا�صة فيما
يخ�ص التمويل والبناء وت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة ،وحتفيز املطورين.

وفيما يخ�ص امل�صطلحات ،قال رئي�س اللجنة� :إن “الوحدة ال�سكنية”
( )HousingUnitهو تعبري متعارف عليه حملي ًا ودولي ًا ،وكذلك تعبري
“الأ�سر املعي�شية” ( )Householdتعبري متعارف عليه حملي ًا ودولي ًا،
ويعني الأفراد الذين ي�شكلون �أ�سرة ويعي�شون يف نف�س املنزل ،ممث ًال لذلك
بالدرا�سة املن�شورة بوا�سطة الأمم املتحدة يف نيويورك عام 2007م.

كما اهتمت اال�سرتاتيجية بالتن�سيق وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف
جمال �إعادة التطوير ،وخا�صة فيما يتعلق بالتجديد العمراين �أو �إعادة
الت�أهيل و�إبراز الدور احلكومي الداعم له ،ودور مالك العقارات كما ورد يف
�صفحة ( )96-95من وثيقة اال�سرتاتيجية.
م�ضيـ ــف ًا �أن اال�ستـ ــراتيج ـ ـيـ ــة قـ ــد ا�سـ ــتخـ ــدمـ ــت القـ ــيا�س املـ ــقارن
( )Benchmarkملقارنـ ــة امل�ؤ�شـ ــرات الأ�سا�سيـ ــة الدولي ــة للإ�سكان .كما
در�ست اال�سرتاتيجية موا�ضيع عدة ك�صناديق الإ�سكان ،وتخ�صي�ص ن�سبة
من امل�شاريع ،ومنح مميزات ب�شروط البناء ،والتمويل امل�ستهدف.

و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان ا�ستندت يف جميع
مراحلها �إلى البيانات الر�سمية ال�صادرة عن م�صلحة الإح�صاءات العامة
واملعلومات ،ويف حالة عدم توفر بيانات ب�ش�أن ق�ضايا معينة يتم اال�ستعانة
ببيانات اجلهات الر�سمية ذات العالقـ ــة ،كما ا�ستـ ــندت اال�سرتاتيج ــية يف
حتديد ن�سبة امللكية للم�ساكن �إلى الأرقام املعلنة بنتائج التعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن عام 1431هـ.

وبني رئي�س اللجنة �أن وزارة الإ�سكان تبنت البديل اال�سرتاتيجي املتوازن
القائم على قيام احلكومة بدور املنظم وتهيئة املناخ للقطاع اخلا�ص للقيام
بدور فعال ،كما �أكدت الـ ــوزارة على التقليـ ــ�ص التدريجي للدور احلكومي
املبا�شر ،واالجتاه للقيام بدور وا�ضع ال�سيا�سات و�صانع ال�سوق مع االزدياد
املطرد يف دور القطاع اخلا�ص.

ولفت رئي�س اللجنة النظر �إلى �أن القدرة ال�شرائية هي �أحد العوامل التي
اعتمدت عليها اال�سرتاتيجية للتنب�ؤات املالية حل�صول املواطن على م�سكن.

�أما ما يتعلق مبعد الدرا�سة؛ فقال رئي�س اللجنة �إن اال�ست�شاري الذي قام
بالدرا�سة هو �أحد بيوت اخلربة العاملية الكربى (امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون
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الدويل  ،)GIZوهو بيت خربة متخ�ص�ص يف هذا النوع من الدرا�سات.
م�ضيف ًا �أن اال�سرتاتيجية اهتمت بزيادة وتنويع م�صادر التمويل ،فتناولت
تقدمي احلوافز لتمكني القطاع اخلا�ص من توفري الدعم ،وحت�سني �شروط
الإقرا�ض ،والتقليل من خماوف البنوك التجارية من املخاطر ،وتعزيز منو
متويل املطورين.
كما اهتمت � ً
أي�ضا بق�ضـ ــية الأ�سـ ــواق الثانوية ودورها يف توفري ال�سيولة،
وطرحت العديد من احللول كتنويع �أدوار ال�صندوق و�إن�شاء بنك اجلملة
وال�سوق الثانوية للتمويل العقاري و�صناديق الإ�سكان.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن �أهمية الإ�سكان �أمر ال خـ ــالف عليه يف اال�سرتاتيجية
�أو يف �أي موقع �آخر ،ولذلك؛ اهتمت اال�سرتاتيجية خـ ــالل مراحـ ــلها املختلفة
بدرا�سة جتارب الدول الأخرى و�إجراء مقارنات معها.
ف�أعدت �أوراق عمل فنية ت�ضمـ ــنت جتـ ــارب دوليـ ــة يف مثل :التخطيط
احل�ضري ،و�سـ ــوق الأرا�ضي والإن�شاءات لقطـ ــاع الإ�سكان يف اململكة ،و�إطار
متويل الإ�سكان ،والعوامـ ــل االجتماعـ ــية االقت�صاديـ ــة يف �سوق الإ�سكان يف
احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�إطار الإدارة العامة لقطاع الإ�سكـ ــان ،وقاعدة البيانات
الإ�سكانية لال�سرتاتيجية ،وحتليل البيانات ،والتحليل العنقودي.

كما �أعدت وثيقة البدائل اال�سرتاتيجـ ــية وحتليل مقـ ــارن ال�سرتاتيجيات
الإ�سكان لدول خمتارة هي (�أملانيا ،وفرن�سا ،والنم�سا ،و�إيطاليا ،و�إ�سبانيا،
وال�سويد ،واململكة املتحدة ،و�أ�سرتاليا ،والواليات املتحدة ،وكندا).
كما در�ست اال�سرتاتيجية موا�ضيع عدة ك�صناديق الإ�سكان ،وتخ�صي�ص
ن�سبة من امل�شاريع ،ومنح مميزات ب�شروط البناء ،والتمويل امل�ستهدف،
وتطوير الأطر ،وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
ولفت الزهراين النظر �إلى �أن �صـ ــندوق التنم ــية العقارية قدم م�ساندة
فعالة لقطاع الإ�سكان ،ودر�ست اال�سرتاتيجية �سبل تنويع �أدواره ،و�أفردت
لذلك برناجم ًا ذا �أولويـ ــة من وثيق ــة اال�سرتاتيجية� ،إ ّال �أنه يلحظ حمدودية
ن�سبة الوحدات ال�سكنية املمولة من قبل ال�صندوق مقارن ًة مبجموع الوحدات
ال�سكنية امل�شيدة ،وخا�ص ًة خالل خطط التنمية من اخلام�سة �إلى الثامنة.
واعترب رئي�س اللجنة �أن اال�سرتاتيجية وثيقة لها ر�ؤية ،و�أهداف ،وغايات
ممتدة ،ويف ذات الوقت فهي وثيقة قابلة للتعديل والتحديث ملواكبة التطورات
واملتغريات يف قط ـ ــاع الإ�سكان ،كما ترى اللجنـ ــة �أن اال�سرتاتيجية ناق�شت
البدائل اال�سرتاتيجية ،وقد اختارت البديل املتوازن القائم على ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،وو�ضعت الغايات واقرتحت الربامج.
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الشورى يوافق
على مشروع نظام
حقوق ذوي اإلعاقة

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والع�شرين،
التي عقدها يوم الأربعاء املوافق 1437/5/22هـ ،برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على م�شروع
نظام حقوق ذوي الإعاقة.
وقد اتخذ املجل�س قراره بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه مقرتح م�شروع تعديل نظام رعاية املعوقني ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )37/وتاريخ 1421/9/23هـ ,املقدم من
عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين
من نظام املجل�س ،تلتها رئي�س اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
و�أو�ضحت رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب يف معر�ض
وجهة نظر اللجنة �أن م�شروع النظام املقرتح عبارة عن مو�ضوعني ُقدما
ب�شكل م�ستقل للجنة من قبل عدد من �أع�ضاء املجل�س ،ور�أت اللجنة �أنهما
يت�سقان وي�سلكان م�سا ًرا واحدً ا ,مع اختالف ب�سيط يف بع�ض البنود وبع�ض
املواد ،فتم دجمهما يف مو�ضوع واحد ،واخلروج به ب�صورة نهائية.
و�أو�ضحت رئي�س اللجنة �أن التعديالت �شملت �إ�ضافة مفردة «الالئحة» يف
التعريفات ،ويف املادة «الثالثة» مت تعديل كلمة »:مناح» �إلى« :مناحي» ملالئمتها
لغو ًيا ،ويف املادة «التا�سعة» مت حتديد �صرف عوائد �صندوق ذوي الإعاقة
على الربامج واخلدمات املوجهة لذوي الإعاقة فقط ،كما مت دمج املادتني
«العا�شرة» و»احلادية ع�شرة» ،و�أ�ضيفت مادة جديدة هي املادة «الثامنة
ع�شرة» ،لتخويل جمل�س �إدارة الهيئة �صالحية �إ�صدار الالئحة التنفيذية.
26

ال�شورى  -العدد  - 172جمادي الأول 1437هـ مار�س 2016م

و�أ�شارت الدكتورة حمدة العنزي �إلى �أن التغيري الذي ح�صل يف بع�ض
مواد النظام كان مبن ًيا على مبادرة من عدد من الأع�ضاء يف م�شروعني
منف�صلني بناء على املادة الثالثة والع�شرين من نظام املجل�س لعدم مرونته،
مو�ضحة �أن اللجنة ترى �أ ّال حاجة للرجوع للنظام القائم ،على اعتبار �أنه مل
يرد كم�شروع نظام من احلكومة.
ور�أت رئي�س اللجنة �أن جمع كافة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف نظام
واحد غري مفيد؛ لأن ذوي الإعاقة يختلفون متام ًا عن املوهوبني ،مبينة �أن
هناك م�شروع مقرتح من �أحد الزمالء يف املجل�س للموهوبني وم�صطلح ذوي
االحتياجات اخلا�صة كما يعرف اجلميع وا�سع جد ًا.
وقالت الدكتورة العنزي� :إن اللجنة ال ترى منا�سبة �إ�ضافة ممثل لوزارة
الداخلية ملجل�س �إدارة الهيئة؛ لأنه لي�س من اخت�صا�صات الداخلية الأ�صلية،
م�ضيفة �أن ال�صياغة �سليمة ،وال يوجد تداخل ،وكل ن�ص ي�ؤدي حلكم حمدد.

مداوالت القبة

و�أفادت رئي�س اللجنة �أنه وكاملعتاد ف�إن تنظيم الهيئة ي�صدر بعد �صدور
النظام ،يحدد االخت�صا�صات ،واملهام املحددة للهيئة وجمل�س �إدارتها .
و�أكدت الدكتورة حمدة على �أهمية قيام الهيئة ب�إجراء بحوث مدفوعة من
قبل الراغبني من القطاع اخلا�ص ،و�أهمية زيادة مراكز البحث املوثوقة ،وهو
�أمر لن ي�ؤثر على عمل الهيئة الأ�سا�س بل �سيدعمه.
و�أ�شارت �إلى �أن املعاق ب�أكرث من �إعاقة هو معاق على �أي حال من الأحوال،
كما �أن الرعاية هي جزء من اخلدمات ،وهذا يخدم املعاق ب�شكل �أف�ضل .كما
�أن مكان برنامج الو�صول ال�شامل هو الالئحة التنفيذية.
ورف�ضت اللجنة �إ�ضافة مندوب لهيئة الغذاء والدواء ملجل�س �إدارة الهيئة؛
بحجة �أن لديها ق�س ًما للأجهزة الطبية؛ مربرة موقفها ب�أن هذا جزء من
عملها بحكم �أن الهيئة جهاز تنفيذي .كما �أن �أنواع الإعاقة مذكورة يف املادة
“الأولى” وحددت اجلهات امل�س�ؤولة ت�صني ًفا لها يف املادة “الثانية” ،وقد
ذكرت اللجنة حتديد �آليات لتنفيذ النظام من خالل الأجهزة املعنية للهيئة،

وجمل�سها ،واجلهات ذات العالقة كل ح�سب جماله ،وترك التفا�صيل لالئحة
التنفيذية.
ور�أت اللجنة �أنه من املطلوب من الدولة (الدعم) بكل �أنواعه ،وي�صعب
حتديد الدعم الذي يقدم للجمعيات اخلريية بهذا اخل�صو�ص يف النظام،
ويرتك لظروف احلكومة وموازناتها ،مع �أن املادة ذكرت �شي ًئا من ذلك،
مثل :الإعفاءات اجلمركية.
واعتربت رئي�س اللجنة �أن وجود امل�شاركني يف جمل�س �إدارة الهيئة من
غري احلكوميني �إ�ضافة جيدة ومهمة ،وم�شاركة كل ذوي العالقة يف املجل�س
قوة للمجل�س ،وتخفي�ض وت�سهيل الإجراءات البريوقراطية.
وختمت الدكتور حمدة العنزي بالقول� :إن اللجنة مل تر تخ�صي�ص
ن�سب لذوي الإعاقة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ص ،فالعربة هي بقدرة
الأ�شخا�ص على العمل يف جمال معني ،ومن جانب �آخر ،ال يحبذ توظيف
منتجا.
املعاق فقط لأنه معاق ،بل البد �أن يكون ً
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املتطلبة حلجب هذه التطبيقات املحرفة ،وخماطبة �شركة �أبل حلذف
( )12تطبيق ًا فيها �أخطاء على متجر (�أَبل �ستور) ،وخماطبة �شركة قوقل
حلذف ( )7تطبيقات فيها �أخطاء على متجر (�أندرويد) ،وخماطبة �شركة
مايكرو�سفت حلذف تطبيقني فيهما �أخطاء على متجر (ويندوزفون) ،و�أدرج
املجمع قائمة فيها مناذج من �أخطاء التطبيقات امل�شار �إليها ,مبين ًا فيها
مو�ضع اخلط�أ و�صفته ،مع بيان ا�سم التطبيق و�أيقونته ورقم �إ�صداره ،وا�سم
مطوره ،واملن�صة التي يعمل عليها.

الأخرى ،ون�شر وتوزيع كتاب اهلل عز وجل وترجماته باللغات العاملية ،وتزويد
املكاتب واملراكز بـ (� )250ألف ن�سخة �سنو ًيا من �إ�صدارات املجمع ،وكذلك
الكتب املطبوعة.
وبخ�صو�ص البحث مع جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف
باال�ستعجال يف طباعة م�صحف بريـال� ,أفادت اللجنة ب�أنها بحثت املو�ضوع
مع الوزارة واملجمع فكان اجلواب �أن املجمع قام بت�أمني خط متكامل لإنتاج
وطباعة م�صحف بريـال ومت تركيبه وجتربته كما مت االنتهاء من �إعداد
وجتهيز الربنامج اخلا�ص مب�صحف بريـال ومت الت�أكيد ب�أن تبد�أ الطباعة
مب�شيئة اهلل خالل �شهرين من تاريخه.
و�أ�ضاف �أن جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف قام ب�إجراء
درا�سة �شاملة جلميع التطبيقات املتعلقة بالقر�آن الكرمي على الأجهزة
الذكية ،وتقومي حمتواها ،ثم التحذير من الأخطاء والتحريفات التي فيها،
وذلك من خالل مركز البحوث الرقمية خلدمة القر�آن الكرمي وعلومه يف
املجمع ,فبحث املركز عن �أ�شهر التطبيقات للقر�آن الكرمي و�أكرثها تداو ًال
على املتاجر العاملية ،ومت تنزيلها على الأجهزة التي تعمل عليها ،وبخا�صة
التطبيقات التي بد�أ �أن فيها �أخطاء ،وقد بلغ عدد التطبيقات التي حملت
من من�صات الت�شغيل املتعددة ( )77تطبيق ًا .ومتت مراجعة هذه التطبيقات
مراجعة �أولية فما تبني �أن فيه خط�أ �أُدخل دورة املراجعة والتدقيق من قبل
خمت�صني من ذوي الكفاءات العالية يف املجمع.
وزاد الدكتور الغ�شيان �أن التطبيقات التي اكت�شف فيها �أخطاء بلغت
جوهرية ( )21تطبيق ًا من املن�صات املتعددة ،وقد قام املجمع بالتوا�صل
والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة التخاذ الالزم وا�ستكمال الإجراءات
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�ساع يف �أن يف ِّعل �أهدافه بالو�سائل املعا�صرة
وتابع الغ�شيان �أن املجمع ٍ
وال�سريعة ،لتقدمي البديل ال�صحيح الذي يثق به النا�س ويرتكون ما �سواه،
وقد امتازت التطبيقات الإلكرتونية التي قام املجمع ب�إ�صدارها بالدقة
وال�صحة والثقة من قبل جمهور امل�ستخدمني كم�صحف املدينة املنورة
ملن�صة (الآي فون) و(الآي باد) ،وتطبيق م�صحف املدينة املنورة على
نظام (ويندوزفون) ,كما �سيتم �إطالق م�صحف املدينة املنورة على نظام
(�أندرويد) وهو �أحدث تطبيقات القر�آن الكرمي التي �أ�صدرها املجمع على
متجر(جوجل) قريب ًا ،كما يقوم املجمع بالرتتيبات الأولية لإ�صدار م�صحف
املدينة النبوية مع التف�سري �-إن �شاء اهلل.-
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة وما الحظه بع�ض الأع�ضاء من �أنه
ي�شتمل على ( )18وحدة �إدارية باملقر الرئي�س و ( )13فرع ًا وكلها ترتبط
بالوزير ،و�أن هذا نطاق �إ�شرايف كبري ،ومطالبة عدد من الأع�ضاء الوزارة ب�أن
تعيد النظر يف �إعادة تنظيم هيكلها الإداري بهدف تقلي�ص عدد الوحدات
الإدارية؛ �أكدت اللجنة �أنها بحثت هذا املو�ضوع مع م�س�ؤويل الوزارة ،ف�أفادوا
ب�أن الوزارة ب�صدد �إعادة درا�سة الهيكل الإداري للوزارة وفروعها والأمانات
املرتبطة بها بالتن�سيق مع معهد الإدارة العامة.
وحول ما �أثري ب�ش�أن الن�شاط الذي يتطلب وجود وظائف �أع�ضاء هيئة
تدري�س ،و�أن هناك ( )25وظيفة من وظائف هيئة التدري�س و( )30وظيفة
من الوظائف التعليمية (م�ستويات) .قال الغ�شيان� :إن امل�س�ؤولني بوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد �أفادوا ب�أنه عند �إن�شاء الوزارة
عام 1414هـ مت نقل عدد من الوظائف التعليمية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
للوزارة حيث مت نقل معهد الأئمة واخلطباء مع الوظائف املعتمدة له من
�إدارة و�أع�ضاء هيئة تدري�س من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية �إلى
الوزارة ،ومت نقل الوظائف للمدار�س اخلارجية من اجلامعة الإ�سالمية �إلى
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،وكذلك نقل وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س
من اجلامعة �إلى جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف.
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الشورى يطالب الهيئة
العامة لإلحصاء بالتحول
إلى نظام اإلحصاء
الجيومكاني

طالب جمل�س ال�شـــورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة ع�شرة
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/4/29هـ ،برئا�سة معايل
رئيـــ�س املجلـــ�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممـــد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،الهيئـــة العامـــة للإح�صــاء بالإ�ســـراع يف التحـــول �إلى
نظام الإح�صاء اجليومكاين؛ ال�ستكـمال البنية الأ�سا�سية لقواعد
املعلومات املكانية املوحدة الوطنية.
كما طالب املجل�س يف قراره الذي جاء بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر
جلنة االقت�صاد والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للإح�صاء (م�صلحة الإح�صاءات
العامـــة واملعلومـــات �سابقـــ ًا) للعــــام املــايل 1436/1435هـ ،التي
تالها رئي�س اللجنـــة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد ،طالب ب�إلزام
جميع الأجــــهزة احلكوميـــــة بتـــوفــري املعـــلومــــات والبيـــانــــات
مل�شـــروع الربــــط الآيل لنظــــام املعلــــومات ،على الأ�س�س الفنــية
واجلدول الزمني الذي يتطلبه امل�شروع.
ودعا املجل ــ�س يف ق ــراره �إلى و�ض ــع ميزان ــيات مل�شروع ــات امل�س ــوحات
الإح�صائية والتحول �إلى نظام الإح�ص ــاء اجليومك ــاين ،توفر مرونات كافية
للإنفاق عليها ال�ستكمالها يف الوقت املطلوب.
وكــانت اللجن ــة ق ــد �أو�ضح ــت وجه ــة نظره ــا جت ــاه ما ط ــرح ــه ع ــدد
م ــن الأع�ض ــاء م ــن ملح ــوظ ــات و�آراء �أثن ــاء مناق�ش ــة املو�ض ــوع يف وق ــت

�سابق ،حيث �أو�ضح رئي�س اللجن ــة �أنه طبقـ ـ ًا لرابط ــة البني ــة التحتية العاملية
للبيانات املكانية ()GSDI؛
ف�إن الهيك ــل الأ�سا�س الوط ــني للبيان ــات اجليومكان ــية هو اله ــيكل الذي
يجمع بني التكنولوجيا ،وال�سيا�سـات ،واملعايري ،واملوارد الب�شري ــة ال�ضروري ــة
للح�صول على البيان ــات اجليومكاني ــة ،وجتهي ــزها ،وتخزين ــها ،وحت ــديثها،
وتوزيعها ،وحت�سني ا�ستخدامها.
الراشد« :االحصاء» شرعت في
المراحل التنفيذية لمشروع نظام
المعلومات الوطني

و�أ�ش ــار الرا�ش ــد �إلى �أن الهيئة تعمل حال ًيا على تطوير البوابة الإلكرتونية
ب�شكلها االحرتايف اجلديد ،بحيث ت�صب ــح مف ــيدة وثري ــة بالبيانات جلميع
عموم امل�ستفي ــدين ،والباحثني ،واملهتم ــني من املحلل ــني ،م�ض ــيف ًا �أن ميكن
الو�ص ــول للبيان ــات بك ــل �سهول ــة وب�أحدث التقن ــيات وباملوا�ص ــفات العاملي ــة
لبوابات الإنرتنت القيا�سية.
ولف ــت رئي�س اللجن ــة النظر �إلى �أن الهيئ ــة �شرعت يف املراحل التنفيذية
مل�شروع نظام املعلومات الوطني والذي يهدف �إلى تط ــوير وحتدي ــث و�ضمان
�شمول الأ�ساليب واملنهجي ــات الإح�صائي ــة ،ونظ ــم التقن ــية امل�ستخدمة يف
وحدات ومراكز املعلوم ــات الإح�صائية يف اململكة ،و�إيجاد �آلية عمل الن�سياب
املعلومات الإح�صائية ب�شكل �آيل ومنظ ــم بني تلك الوح ــدات والهيئ ــة العامة
للإح�صاء ب�صفتها امل�شرف واملنظم للقطاع.
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الشورى يطالب
المواصفات والمقاييس
بتفعيل نظام القياس
والمعايرة

طالب جمل�س ال�شورى الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة بالإ�سراع يف تفعيل نظام القيا�س واملعايرة ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ 1434/11/13هـ.
جاء ذلك يف القــرار الـــذي �أ�صـــدره جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل
جل�سته العادية الع�شرين ،التي عقـــدها يـــوم الثـــالثاء املوافق
1437/5/7هـ ،برئا�سة معايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�شيـــخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,بعـــد �أن ا�ستمـــع املجل�س
لوجهة نظر جلنة االقت�صاد والطاقة ب�ش�أن ملحـــوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتـــاه التقـــرير ال�سنـــوي للهيئـــة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1436/1435هـ الذي تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد.
ودعا املجل�س يف قراره �إلى ربط �إدارة املراجعة الداخلية تنظيمي ًا مبجل�س
�إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
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كما طالب الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة بالتن�سيق
مع وزارة التجارة وال�صناعة للقيام بتقييم �أداء املختربات اخلا�صة ،ومدى
فعاليتها ،م�شدد ًا على �ضرورة الإ�سراع يف �إكمال �إجراءات اعتماد خمترباتها
عاملي ًا.
وكانت جلنة االقت�صاد والطاقة قد �أو�ضحت يف ردهــا على ما طرحه بع�ض
�أع�ضاء املجل�س من ملحوظات و�آراء حول تقرير الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة� ،أن الهيئـ ــة تقوم بالتفتي ــ�ش الف ــني وب�شكـ ــل دوري على
امل�صانع للت�أكد من ا�ستمرارية مطابقة الإنتاج للموا�صفات واملقايي�س.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد �أن الهيئة ت�سعى مع
اجلهات ذات العالقة �إلى االرتق ــاء بجودة املنت ــجات وال�سل ــع املطروحة
يف الأ�س ــواق ،م�ضي ــف ًا �أن ــه �إمي ــا ًنا من الهيئ ــة ب�أهمي ــة هذا الن�شاط؛ فقد
�أعادت �صياغة ر�سالت ــها �ضم ــن خطت ــها اال�سرتاتيجية املعتمدة من جمل�س
�إدارتها عام 2014م ،لت�شمل تعزي ــز �سالم ــة امل�سته ــلك ،والقدرة التناف�سية
لل�صناعة ال�سعودية.
تن�سق مع هيئة
و�أكد رئي�س اللجنة �أن هيئة املوا�صفات واملقايي�س واجلودة ّ
الغذاء والدواء عند منح عالمة اجلودة للمنتجات الغذائية ،تنفيذ ًا ملا ورد يف
تنظيم الهيئتني ووفق �آلية متفق عليها بني الطرفني.
و�أفـاد الرا�شد �أن املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية تعتـرب ملزمة لكافة ال�سلع
واملنتجات التي مت�س ال�صح ـ ــة ،وال�سالم ـ ــة ،وحماية امل�ستهلك ،والبيئة.
مو�ضحـ ـ ـ ًا �أن الهيئ ـ ــة لديه ـ ــا ما يزيد على ( )6000موا�صف ـ ــة قيا�سية
�إلزامية ،وتتجه الآن �إلى �إ�ص ـ ــدار لوائح قطاعي ـ ــة؛ �أي الئحة فنية �إلزامية
واح ـ ــدة ت�ش ـ ــمل ع ـ ــدد ًا من املوا�صف ـ ــات القيا�سي ـ ــة يف قط ـ ــاع حمدد وفق
املمار�سات الدولية بهذا ال�ش�أن.

مـقــال

ميكافيللي يصف العالج للدول المضطربة ...؟!
يقول املفكر ال�سيا�سي الإيطايل ال�شهري «نيقوالي ميكافيللي» (1527-1469م) ب�أن «اال�ستبداد» الديكتاتوري ال�سيا�سي
�ضروري وحتمي يف ثالث حاالت ،هي� :إن�شاء دولة من عدم؛ �إنقاذ دولة من �إنهيار و�شيك؛ �إ�صالح دولة بالغة الف�ساد .وهذا
ما �أكد عليه ميكافيللي يف كتابه «الأمري » ال�صادر عام  1515م ،والذي ح�ض فيه �أمري فلورن�سا على اال�ستبداد ،واتخاذ كل
الو�سائل املمكنة لتوحيد �إيطاليا ،بكل مناطقها وفئاتها ،و�إقامة دولة �إيطالية قوية ،تقف ند ًا مع الدول الأوروبية القوية
القائمة �آنذاك.
تلك كانت ر�سالة ميكافيللي يف كتابه «الأمري» ...فهو يريد دولة قوية ومتنفذة ،ي�سعى �أمريه لتكوينها ...متخذ ًا مبد�أ
«الغاية تربر الو�سيلة» ...وهذا هو ال�شعار امل�أثور عنه .يلج�أ ال�سيا�سي لتحقيق هدفه (غايته) �إلى �أي و�سيلة كانت ،طاملا �أن
اللجوء �إليها �ضروري لتحقيق هدفه ،ولو تعار�ضت تلك الو�سيلة مع الأخالقيات والقيم النبيلة ال�سائدة .وبحيث ي�أخذ دون
تردد بكل الو�سائل ،التي ميكن �أن حتقق هدفه .وتلك اجلزئية من فكره هي املبد�أ االنتهازي الذي ا�شتهر به ميكافيللي...
و�أ�ضحت كل «امليكافيللية» ب�سببه تعني «االنتهازية» عند البع�ض...
لكن ميكافيللي تغنى ،يف كتابه الالحق ال�صادر عام 1521م املعنون بـ «املطارحات» ،بالدميقراطية (حكم الغالبية)...
مع ت�أكيده ب�أن الديكتاتورية اال�ستبدادية �ضرورية يف احلاالت الثالث فقط التي ذكرت �آنفــ ًا� .أما يف حالة �صالح الدولة،
وعودة احلياة فيها �إلى اال�ستقرار ،والو�ضع الطبيعي املقبول فع ًال ،ف�إن الدميقراطية هي الأن�سب وال�ضامن لال�ستقرار
ال�سيا�سي والإزدهار احل�ضاري يف املدى الطويل .فهو� ،إذ ًا مل يناد باحلكم املطلق �إال يف ظل ظروف حددها.
تذكرت هذا اجلانب من الفل�سفة امليكافيللية (والتي �أ�ضحى بع�ضها نظريات علمية معتمدة) عند حتليل الو�ضع
ال�سيا�سي العام القائم الآن يف بع�ض الأقطار العربية امل�ضطربة ( وخا�صة �سوريا ،اليمن ،العراق ،ليبيا ،وغريها)  ،وت�أملي
يف احللول املمكنة .وفكرت يف « �أف�ضل» حل لهذه الإ�شكالية ال�سيا�سية اخلطرية التي تعاين منها هذه الدول الآن ...قالقل،
عدم ا�ستقرار ،تفكك ،تدخالت �أجنبية مغر�ضة ،غياب للأمن ...وفو�ضى عارمة� ...أحالت حياة �شعوب هذه البالد �إلى
جحيم ال يطاق .
مل �أجد �أف�ضل من و�صفة ميكافيللي� ،سيما وقد تواجدت كل احلاالت الثالث ،التي �أ�شار �إليها ،يف هذه الدول يف الوقت
احلا�ضر ،ون�ش�أت  -يف ر�أيي � -ضرورة وجود « قادة» �أقوياء م�ستبدين (ينفردون بال�سلطة) لتجاوز �أزمة هذه الدول .ك�أن ينه�ض
قائد� ،أو حزب وطني ،يف كل منها ،وي�ستويل على ال�سلطة ،معيد ًا الأمن واال�ستقرار �إلى ربوع هذه البالد التي عانت الأمرين منذ
ثورات ما �سمى بـ «الربيع العربي» ،يف العام 2011م .وتت�ضمن هذه الهبة جتاوز اخلالفات الطائفية واملذهبية م�ؤق ًتا ،وحتى
ا�ستقرار البلد ،وبدء العملية ال�سيا�سية التي ت�ضمن ،يف نهاية الأمر ،لكل ذي حق حقه ،وفق د�ستور مقبول جديد.
لن�أخذ ليبيا كمثال حي على هذه احلالة التي نتحدث عنها هنا .لقد ثار �شعبها على الديكتاتور الليبي الفا�سد معمر
القذايف ،يوم 2011/2 /17م ،مطال ًبا بحقوقه التي �سلبها القذايف لأكرث من �أربعني عا ًما .وبعد التخل�ص من ذلك امل�ستبد،
وقعت ليبيا يف فو�ضى اخلالفات و�شراك اال�ضطرابات ،ولهيب احلراب الأهلي  -كما هو معروف .-هنا تبدو احلاجة وا�ضحة
ملن يقتحم هذا امل�شهد ،ومي�سك بال�سلطة بيد من حديد .ثم ي�شرع بعد ذلك مبا�شرة ،يف نقل بالده �إلى بر الأمان ،وفق
الإجراءات واخلطوات ال�سيا�سية الالزمة يف هذه احلالة.
«م�صلحا» ...لي�شكر ويخلده تاريخ بالده .ولي�س �شبيه ًا ملعظم امل�ستبدين
�إ ًذا ،على هذا الديكتاتور اجلديد (املنقذ) �أن يكون
ً
يف عامل اليوم وعامل املا�ضي  .مبعنى �أن عليه �أن يعيد الأمن واال�ستقرار وامل�ؤ�س�ساتية �إلى ليبيا ،ثم يتيح لل�شعب اختيار
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية يف حكومته ،وفق الد�ستور املتفق عليه� .أما �إن مل يكن �صا ً
وم�صلحا ،ومت�سك بال�سلطة
حلا
ً
عندئذ ،قد خرج على ديكتاتور ،ليقع يف قب�ضة ديكتاتور �آخر .و�سيعود لليبيا عدم اال�ستقرار
عنوة ،فيكون ال�شعب الليبي
ٍ
ال�سيا�سي املبطن  ،وال�سافر .و�سين�ش�أ �صراع من جديد بني غالبية هذا ال�شعب و» معمر قذايف « جديد  ....وغالب ًا ما �ستقوم ثورة
�شعبية �ضد امل�ستبد الح ًقا ...وتدخل ليبيا من جديد يف دوامة الفو�ضى القاتلة ....لذلك ،ف�إن ا�شرتاط �أن يكون الديكتاتور
اجلديد «م�صلح ًا» هو ا�شرتاط �أ�سا�سي و�ضروري وحيوي يف و�ضع ليبيا ،وما �شابهها من دول .هذا يف اجلانب النظري� .أما يف
الواقع ،فقد يغلب ال�شر ،ويطغى اجلنون ،وتنت�صر الفو�ضى املدمرة .وذلك ما ال ير�ضاه كل اخلريين يف العامل .

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الشورى يطالب
ببرنامج زمني إلعادة
تأهيل األحياء العشوائية

طالب جمل�س ال�شورى وزارة ال�شـ�ؤون البلديـــة والقروية بو�ضع
برنامج زمني لإعـــادة ت�أهـــيل الأحـــياء الع�شوائيـــة بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص.
وضع برامج متخصصة للتدريب في
مجاالت أعمال القطاع البلدي

كما طالب املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره خالل جل�سته العادية
اخلام�سة ع�شرة التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/4/22هـ،
برئا�سة معايل نائـــب رئي�س املجـــل�س الدكـــتور حممد بن �أمني
اجلفري ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقرويـــة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة لو�ضع برامج متخ�ص�صة للتدريب يف املجاالت التي
تتطلبها �أعمال القطاع البلدي.
ودعا املجل�س �إلى الربط بني التخطيط العمـــراين وم�شروعات
البنية التحتية ،وبناء قاعدة بيانات جغـــرافية تف�صيلية للبنى
التحتية يف املدن ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية لو�ضع الت�صميمات
والتجهيزات وال�ضوابط املتعلقـــة بال�سالمـــة العامـــة وال�ســـالمة
املرورية داخل املدن ومتابعة تنفيذها و�صيانتها.
كما دعا املجل�س يف قراره الـــوزارة �إلى التن�ســـيق مع اجلـــهات
املعنية لو�ضع �آلية لتكامل املرافق واخلـــدمات داخل املدن ،وو�ضع
م�ؤ�شرات لقيا�س جودة اخلـــدمات املقدمـــة وت�ضـــمني 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�شـــوارع
اجلديـــدة ب�أ�سماء م�ســـ�ؤويل الدولـــة مبرتبـــة وزيـــر �أو املرتبـــة
املمتازة �أو �أع�ضاء هيئة كبار العلماء �أو �أعـــ�ضاء جملـــ�س ال�شـــورى
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�أو مثـقـفي و�أدبـــاء و�إعـــالميي اململكة امل�شهـــورين الذيـــن قدموا
خدمات لبالدهم.
وكان قد ا�ستمع لوجهة نظر جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات
ب�ش�أن ملحوظات الأعـــ�ضاء و�آرائهم جتـــاه التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�شـــ�ؤون البلديـــة والقـــروية للعام املايل 1435/1434هـ ،التي
تالها رئي�س اللجـــنة املهنــــد�س مفرح الزهراين ،ففي رد اللجنة
على ما ر�آه الحظـــه بع�ض الأعـــ�ضاء ب�أن هـــناك ق�صور ًا يف تنفيذ
القرارات املتعلقة بالإ�صحـــاح البيئي ,وطالبوا ب�ضرورة تو�ضيح
العقبات التي حتـــول دون تنفـــيذ هذه الـــقرارات و�إيجـــاد حلول
عملية ملثل هذه احلاالت.
�أو�ضح املهند�س الزهراين �أن اللجـــنة تـــرى �أن الـــوزارة قامت
بعدة �أعمال فيما يخ�ص الإ�صحاح البيئي خالل �سنة التقرير من
حيث توحيد م�سمى م�شاريع الإ�صحاح البيئي؛ وف�صل عقود �أعمال
مكافحة الآفـــات ال�صحراوية عن عقود النظافة؛ وف�صل �أعمالها
يف �إدارة م�ستقلة مب�سمى �إدارة ال�صحة العامـة ،الفـــت ًا النظر �إلى
�أن املرحلة القادمة ت�شمل �إجناز ا�سرتاتيجيـــة متكاملـــة تكون
مرجع ًا للأمانات والبلديات يف تنـــفيذ كافـــة م�شـــاريع الإ�صحاح
البيئي وا�ستكمال حلقة الأنظمـــة الإلكرتونية امل�ساندة لربنامج
الإ�صحاح البيئي يف الأمانات والبلديات؛ وتنفيذ برامج التوعية
الهادفة �إلى تعزيز �شراكة كافـــة فئـــات املجتمع و�صنع خريطة
بيئية متكاملة لتحقيق �أف�ضل النتائج يف مكافحة الآفات الناقلة
للأمرا�ض والأوبئة.
وب�ش�أن ما طالب به بع�ض الأع�ضاء ب�أن تتبنى اللجنة تو�صية تدعو وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية �إلى الإ�سراع يف �إنهاء اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سيول
والنظام املبكر للكوارث والفي�ضانات ،ملا ي�سب ــبه ذلك م ــن خ�س ــائر ب�شريـ ــة
ومادية؛ حيث ُذكر يف التقرير �أن النظام املبكر للكوارث وال�سيول يف اململكة
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يقع �ضمن امل�شروعات التي مل تتم تر�سيتها ،ر�أت اللجنة �أن الوزارة قامت
بجهود يف هذا املجال يف كافة املدن واملحافظات من خالل م�شاريع درء
خماطر ال�سيول؛ وتنفيذ م�شروعات ت�صريف ال�سيول.
وقد بد�أت يف �إعداد اال�سرتاتيجية من خالل عدة حماور ،وقد ا�ستطاعت
الوزارة ت�صنيف ( )29مدينة على درجة عالية من اخلطورة ،ومت التن�سيق
مع اجلهات املعنية ووزارة املالية لإعطاء الأولوية من حيث االعتمادات املالية
لتلك امل�شروعات ،ومت اعتماد ( )%90من املبالغ املطلوبة خالل اخلطة
اخلم�سية التا�سعة مبا ميثل املراحل الأولى لال�سرتاتيجية ،ومن ثم هناك
مراحل �أخرى خم�سية من 1436هـ حتى 1441هـ ،ومراحل ع�شرية من
1441هـ حتى 1461هـ ،مت حتديد امل�شروعات الالزمة لها.
وفيما يتعلق بعدم تطبيق نظام كود البناء ،وما ر�آه عدد من الأع�ضاء ب�أن
يكون من �أولويات الوزارة� ،أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن الوزارة اتخذت العديد
من الإجراءات للتح�ضري لتطبيق كود البناء ال�سعودي ،وقد مت طرح م�شروع
درا�سة فنية تف�صيلية ملتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء ال�سعودي ،وتوجيه
الأمانات ب�ش�أن الإجراءات املتبعة لدى الأمانات حيال تطبيق كود البناء
ال�سعودي على املخططات الهند�سية للمباين ،وجرى التن�سيق مع جامعة
امللك �سعود ب�ش�أن اال�ستفادة من اخلربات العلمية والعملية يف جمال تطبيق
كود البناء ال�سعودي ،والتن�سيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي
والإدارة املركزية للم�شروعات التطويرية ،كما مت تزويد اجلامعات واملكتبات
وبع�ض القطاعات احلكومية واملكاتب اال�ست�شارية وقطاع املقاوالت بن�سخ من
كود البناء ال�سعودي.
وحول ما ورد يف التقرير من �أن لدى الوزارة ( )8594وظيفة �شاغرة� ،أكد
املهند�س الزهراين مطالبة اللجنة بتحويل بع�ض هذه الوظائف ال�شاغرة �إلى
وظائف فنية ،وهو �أي�ض ًا ما تطلبه الوزارة.
وفيما يتعلق ب�أن الوزارة تواجه م�شكلة يف عدم وجود الكفاءات خارج املدن
كاف من املهند�سني والفنيني الأكفاء
الرئي�سة ،قال الزهراين� :إنه ال يوجد عدد ٍ
للإ�شراف على امل�شروعات خارج املدن الكربى ،ويعزى ذلك لقلة االمتيازات
املادية ،والت�أهيل والتدريب الالزم ،م�ضيف ًا �أن هناك وظائف �شاغرة لأ�سباب
متعددة منها الرتقية والنقل و�صعوبة �شغل بع�ض الوظائف التخ�ص�صية يف
املناطق البعيدة ،ومع كل ذلك هناك نق�ص عام يف الوظائف التي حتتاجها
الوزارة ويتوفر من ي�شغلها حتى يف املدن الرئي�سة ،ووفق ًا ملا �أو�ضحته الوزارة
ف�إن احلاجة للوظائف تكمن يف تلك النوعية من الوظائف التي ال يتوفر لها
�شواغر ،وال ميكن حتوير بع�ض الوظائف الأ�سا�سية ال�شاغرة لتغطيتها.
ويف رد اللجنة على ما �أثري خالل مناق�شة التقرير ب�ش�أن و�ضع املقابر
وحاجتها �إلى معاجلة عاجلة من قبل البلديات والأمانات ،وما ذهب �إليه
بع�ض الأع�ضاء ب�ضرورة �إلزام البلديات حتديد مواقع للمقابر يف املخططات
مثلما تفعل مع مواقع املدار�س ،وامل�ساجد ،واخلدمات احلكومية الأخرى،
�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن م�شروعات ت�سوير املقابر ترد �ضمن ميزانيات

البلديات �سنوي ًا ،وتناق�ش وفق قواعد مناق�شة امليزانية ،وما يعتمد يف
امليزانية يجد طريقه للتنفيذ ،وما ال يتم اعتماده يعاد طرحه يف م�شروعات
امليزانيات القادمة.
وبخ�صو�ص املوظفني غري ال�سعوديني الذين ميثلون ن�سبة ( )%20من
موظفي الوزارة ومطالبة بع�ض الأع�ضاء ب�سعودة تلك الوظائف وتوطينها،
بني رئي�س اللجنة �أن ارتفاع ن�سبة غري ال�سعوديني يف وظائف البلديات
يرتكز يف وظائف فنية متخ�ص�صة يف مدن وقرى ال يتوفر فيها �سعوديون يف
التخ�ص�ص املطلوب� ،أو ال يتجهون للعمل فيها.
و�أكد املهند�س الزهراين ت�أييد ما الحظه �أحد الأع�ضاء بعدم وجود
�أر�صفة منا�سبة يف الأحياء ،وال ممرات لعبور امل�شاة ،وال لوائح �إر�شادية
ملواقع املدار�س ،وال توجد عالمات (قف) يف التقاطعات لتو�ضيح �أولوية
املرور داخل الأحياء ،و�إن وجدت هذه الأمور ف�إنها تفتقر لل�صيانة.
مطالب ًا بالعمل على ت�صميم الطرق  -كما تقوم به وزارة النقل  -بحيث
تكون الطرق مكتملة الأركان ،وبها هند�سة مرورية مكتملة ،بحيث يكون
الطريق �آم ًنا ،وبخا�صة عند املدار�س.
وقال رئي�س اللجنة� :إن ال�سالمة املرورية �أ�صبحت حل ًما م�ستحيلاً ،
واجلميع يتحدث عنه� ،إ ّال �أننا ال جند �أي جهود تبذل من �أجل رفع م�ستوى
ال�سالمة املرورية ،وللأ�سف جند �أن احلديث دائ ًما عن الإدارة العامة للمرور
مق�صرة يف متابعة املرور داخل املدن
ووزارة الداخلية ،باعتبار �أنهما �أجهزة ّ
ويف الطرق ،و�أرقام الإح�صاءات تتحدث عن هذا الف�شل.
�إ ّال �أن ن�سبة ( )%50من هذا الف�شل مرتبط بوزارة ال�ش�ؤون البلدية ،حيث
خ�صو�صا داخل املدن -ال تقوم ب�أي عمل مقدر يف جمال
�إن هذه الوزارة –
ً
ال�سالمة املرورية وتنظيمها� ،سواء الأر�صفة� ،أو املواقف ،والرتكيز على ال�سالمة
يف مداخل الطرق وال�شوارع الفرعية ،وو�ضع الإ�شارات املرورية املنا�سبة.
و�أ�شار املهند�س الزهراين �إلى ظاهرة االزدحام يف مدينة الريا ,و�أرجع
�سببه �إلى وجود بنايات بال مواقف �سيارات ،و�إن وجدت فال ُيجرب قاطنوها
على الوقوف داخلها.
كما �أن البلديات مل ت�ضع مواقف ،ومل حتدد �ساعات للوقوف ،م�ضيف ًا �أن
اللجنة قد تبنت تو�صية يف ال�سابق تطالب ب�إن�شاء �شرطة بلدية متخ�ص�صة؛
ر�سوما على املواقف يف املناطق التجارية احليوية يف املدينة.
لتفر�ض ً
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األمير فيصل بن بندر خالل زيارته مجلس الشورى:

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

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبد العزيز
�أمري منطقة الريا�ض �أن منطقة الريا�ض تقطف اليوم ثمار
الغر�س املبارك الذي غر�سه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز� ،أيده اهلل ،على مدى عقود من الرعاية الكرمية
والت�أ�سي�س املتوا�صل ،واخلطط املتوالية ،واال�ستغالل الأمثل
للموارد واخلربات ،حتى حتققت ر�ؤيته الطموحة ،لتكت�سب
الريا�ض �إلى جانب مكانتها الوطنية وال�سيا�سية ،مقومات
ح�ضارية متعددة ،ومكانة عاملية ،وجودة يف احلياة ،توفر العي�ش
الرغيد ،و�سبل احلياة احلديثة الع�صرية ل�ساكنيها.
و�أ�ضاف يف كلمة له خالل زيارته ملجل�س ال�شورى �أن هذا العهد
الزاهر ،وبالتوازي مع القفزات املت�سارعة يف التجديد والرقي
ابتداء من �إ�صدار جمموعة من
والنماء الذي ت�شهده بالدنا،
ً
القرارات الإ�صالحية والتنموية والإدارية الر�شيدة ،ومرور ًا
ب�إن�شاء جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،وجمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ،وو�صو ًال �إلى �إطالق برنامج التحول
34
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الوطني الطموح ،تواكب منطقة الريا�ض هذه امل�سرية املباركة
عرب ا�ستعدادها لتحقيق املزيد من مواقع الريادة والنجاح ،من
خالل تنفيذ جمموعة متنوعة ومتكاملة من امل�شاريع العمالقة
والربامج التطويرية الكربى ،التي من �ش�أنها الرقي بالريا�ض
�إلى املكانة العالية التي تليق بها كعا�صمة للمملكة العربية
ال�سعودية ،م�ضيف ًا �أن م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام والذي
ي�سري بخطى مت�سارعة نحو االجناز �أحد هذه امل�شاريع الكربى.
إنجازات الشورى أثمرت العديد من
المشاريع واألنظمة وإيجاد الحلول لقضايا
المواطن وتطلعاته

وعرب �سمو �أمري منطقة الريا�ض با�سمه وا�سم �أهايل منطقة الريا�ض
عن بالغ ال�شكر والتقدير والثناء على ما يقوم به جمل�س ال�شورى من �أعمال
جليلة ،وما يقدمه من �آراء �سديدة ،وما حققه من �إجنازات وعطاءات خالل

تغطية

م�سريتها املباركة� ،أ�سهمت بف�ضل اهلل ،يف تعزيز �صور التالحم بني قيادة
هذه البالد الر�شيدة و�شعبها الويف ،م�شري ًا �إلى �أن هذه اجلهود �أثمرت عن
�إجناز العديد من امل�شاريع والأنظمة واللوائح واالتفاقيات واخلطط ،وعملت
على ا�ست�شعار �صوت املواطن و�سعت لإيجاد احللول لق�ضاياه وتطلعاته،
وحر�صت على تعزيز �أوا�صر ال�صداقة بني اململكة و�أ�شقائها و�أ�صدقائها
حول العامل .مثمن ًا للقيادة الر�شيدة هذا املجل�س الذي هدفت يف ت�شكيله �أن
يكون من نخبة �أبناء الوطن ،ممن تكاملت معارفهم ،وت�أكدت خرباتهم يف
القيادة ،والدراية ،والر�أي.
و�أ�شار الأمري في�صل بن بندر �إلى �أن التنمية يف منطقة الريا�ض ت�سري
وفق ر�ؤية �إ�سرتاتيجية بعيدة املدى تراعي حتقيق التوازن بني �أجزائها،
يقودها “املخطط الإقليمي ملنطقة الريا�ض” الذي و�ضعته الهيئة العليا
لتطوير مدينة الريا�ض ،بالتن�سيق مع جمل�س املنطقة وبال�شراكة مع خمتلف
اجلهات احلكومية والأهلية واخلا�صة ،ليتولى �صياغة التوجهات امل�ستقبلية
للمنطقة يف كافة قطاعاتها احليوية ،ويعمل على ن�شر التنمية وتوزيعها ب�شكل
متوازن يف خمتلف �أنحاء املنطقة ،وذلك عرب توزيع كل من مرافق التعليم
العام والعايل واخلدمات ال�صحية يف املنطقة ،وتعزيز قطاعات النقل واملياه
وال�صرف ال�صحي والطاقة الكهربائية واالت�صاالت والتنمية االقت�صادية
وال�صناعية.

ونوه �سموه �إلى �أن املخطط الإقليمي للمنطقة تناول ق�ضايا التنمية
املختلفة ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها وفق خطط تطويرية ،و�سيا�سات
وتوجه عملية التنمية ،وهو ميثل قاعدة عمل
قطاعية ،وبرامج تنفيذية ،تقود ّ
م�شرتكة جلميع اجلهات العاملة يف املنطقة ومرجعية �إ�سرتاتيجية جلميع
الربامج التنفيذية لهذه اجلهات.
كما �أ�شار �سمو �أمري منطقة الريا�ض �إلى �أن برنامج متابعة م�شاريع
منطقة الريا�ض هو �أحد خمرجات املخطط الإقليمي ،الذي و�ضعته الهيئة
العليا لتطوير مدينة الريا�ض.
وت�شارك يف الربنامج �أكرث من  65جهة ذات عالقة بامل�شاريع التنموية
يف املنطقة ،ويتولى �إح�صاء ور�صد ومتابعة امل�شاريع على م�ستوى منطقة
الريا�ض ح�سب القطاعات واجلهات التي تتوزع عليها امل�شاريع ،بهدف تكوين
ر�ؤية �شاملة عن الو�ضع التنموي يف املنطقة ،وحماولة تذليل �أي عقبات قد
تواجه م�سرية التنمية الإقليمية.
م�ؤكد ًا �أن هذا الربنامج يرتكز يف عمله على نظام �إلكرتوين يحوي كافة
املعلومات الأ�سا�سية عن امل�شاريع القائمة وامل�ستقبلية ومواقعها على م�ستوى
املنطقة ،حيث بلغ عدد م�شاريع املنطقة هذا العام  4638م�شروع ًا بتكلفة
�إجمالية تزيد عن  460مليار ريال.
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مخطط استراتيجي شامل لمدينة الرياض

ولفت �سموه �إلى �أن م�سرية التنمية يف مدينة الريا�ض ت�سري على خطى
التخطيط اال�سرتاتيجي بعيد املدى ،حيث �أعدت الهيئة العليا لتطوير
مدينة الريا�ض «املخطط الإ�سرتاتيجي ال�شامل ملدينة الريا�ض» ليقود
التنمية احل�ضرية امل�ستقبلية يف جميع قطاعات املدينة ،ويعالج خمتلف
ق�ضاياها التنموية ،عرب جمموعة وا�سعة من الربامج التنفيذية ذات الطبيعة
الإ�سرتاتيجية ،ي�شرتك يف تنفيذها خمتلف اجلهات املعنية يف املدينةً ،
كل
ح�سب تخ�ص�صه.
وقال �سمو الأمري في�صل بن بندر� :إن املخطط الإ�سرتاتيجي ر�سم �صورة
من مالمح التنمية امل�ستقبلية بالعا�صمة ت�ضمنت برناجم ًا تنفيذي ًا طموح ًا،
والع�شرات من ال�سيا�سات التنفيذية التي تتوزع على قطاعات التنمية
املختلفة احل�ضرية ،واالقت�صادية ،والبيئية ،وجوانب النقل ،واخلدمات
واملرافق العامة ،م�ضيف ًا �أنه بهدف ر�صد �سري عمليات التنمية يف املدينة
يف جميع جوانبها ،جرى ت�أ�سي�س «املر�صد احل�ضري ملدينة الريا�ض» حتت
مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ،مب�شاركة  36جهة من القطاعات
احلكومية واخلا�صة واملجتمع املدين ،وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة
36
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لتنمية امل�ستوطنات الب�شرية ،ك�أحد �أ�س�س التنمية ال�شاملة التي ت�سهم يف
متابعة �سري عمليات التنمية احل�ضرية ،و�صياغة ال�سيا�سات التي تقود �إلى
حتقيق التنمية احل�ضرية امل�ستدامة مب�شيئة اهلل.
وعرب �سموه عن فخره بامل�ستوى الرفيع من ال�شراكة والتكامل املثمر والب ّناء
الذي تتميز به �أجهزة املنطقة وم�ؤ�س�ساتها العامة واخلا�صة ،م�شيد ًا بالتعاون
والعطاء املتفاين الكبري من �سكانها ،وم�ؤكد ًا موا�صلة اجلهود لالرتقاء
بالأداء يف كافة �أجهزة املنطقة ومرافقها وخدماتها مبا يلبي تطلعات و�آمال
�سكانها يف كافة املجاالت ،وجتاوز كافة التحديات وتذليل كافة العقبات �أمام
توفري احلياة الكرمية ل�سكان املنطقة وزائريها.
وختم �سمو �أمري الريا�ض كلمته بال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س املجل�س
ولأع�ضاء املجل�س على الدعوة الكرمية ،م�ؤم ًال يف ا�ستمرار التوا�صل واحلوار
بني �إمارة منطقة الريا�ض وجمل�س ال�شورى ،وذلك يف ظل ال�سعي امل�شرتك
نحو حتقيق الهدف الأ�سمى يف خدمة ديننا ووطننا ومواطنينا� ،سائ ًال اهلل
جلت قدرته� ،أن يبارك يف اجلهود ،ويجعلها خال�صة لوجهه الكرمي ،وان
يحفظ ويل �أمرنا و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد.
وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ قد رحب يف كلمته يف املنا�سبة ب�سمو �أمري منطقة الريا�ض
و�صحبه الكرمي مقدر ًا ل�سموه هذه الزيارة التي يلتقي فيها ب�أع�ضاء املجل�س
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الطالعهم على م�شاريع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض والأفكار والر�ؤى
التي تتعلق بتنفيذها.
التواصل بين الشورى ومجالس المناطق

كما حيا معاليه اجلهود الرائدة التي يبذلها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان ابن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية �سعي ًا
للتطوير التنموي ورقي ًا بالأداء االقت�صادي والتنموي والإداري.

أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة
وحاجاتها التنموية

وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى :نحن يا �صاحب ال�سمو م�سرورون اليوم
بلقائكم وزيارتكم ,و�أنتم �أحد رجال هذه الدولة الذين ي�ضطلعون مبهام
جليلة ولكم باع طويل وخربة وا�سعة يف جمال امل�س�ؤولية والإدارة  ,وتتولون
مهام �إمارة منطقة الريا�ض ,وتر�أ�سون الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
بالإ�ضافة �إلى العديد من امل�س�ؤوليات واملهام ,وهنا ن�ستذكر الدور الكبري
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ـ جتاه
منطقة الريا�ض وا�ستذكر معاليه �إر�ساءه الكثري من امل�شروعات ال�ضخمة
واخلطط التطويرية حني كان ـ ـ يحفظه اهلل ـ ـ �أمري ًا ملنطقة الريا�ض ورئي�س ًا
لتلك الهيئة ,م�شري ًا �إلى �أن �سمو الأمري في�صل بن بندر يوا�صل امل�سرية نحو
مزيد من التطوير والرقي لهذه العا�صمة العزيزة وكذا ملحافظات ومراكز
املنطقة  ,ن�س�أل اهلل لكم الإعانة والتوفيق.
و�أ�ضاف معاليه �إن التوا�صل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق
والزيارات املتبادلة بينهما �أ�سهمت يف �إي�ضاح ال�صورة لأع�ضاء جمل�س
ال�شورى حيال �أولويات كل منطقة وحاجاتها التنموية ،واملقومات املتوافرة
يف كل منطقة مما ينعك�س بالفائدة على قرارات جمل�س ال�شورى ال�صادرة
ب�ش�أن التقارير ال�سنوية للوزارات والأجهزة احلكومية �أو املتعلقة مب�شروعات
الأنظمة ,وبالتايل الإ�سهام يف توجيه املقدرات واجلهود التنموية نحو
الأولويات واالحتياجات ,والعمل على قيا�س الأداء واملخرجات للخطط
والربامج واملنجزات وذلك كله ي�أتي بتوجيهات من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ــ ,م�ؤكد ًا �أن جمال�س املناطق
�أثبتت قدرتها على حتديد �أولويات املناطق التنموية واال�ستثمارية وو�ضع
الر�ؤى والت�صورات ب�ش�أن احتياجات املدن واملحافظات والتعاون مع اجلهات
املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�شاد ال�شيخ عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل ال�شيخ بالدور الكبري
الذي يبديه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية حيال جمال�س املناطق وحر�صه على تدعيمه والو�صول
بنتائج ايجابية تعود بامل�صلحة على الوطن واملواطنني.

ويف ختام كلمته �س�أل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اهلل تعالى �أن يحفظ
علينا �إمياننا و�أمننا ,ويدمي على قائدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد التوفيق
والت�سديد.
بعد ذلك �شاهد احل�ضور عر�ض ًا مرئي ًا عن �أبرز م�شروعات منطقة
الريا�ض والتي تتمثل يف م�شروع امللك عبد العزيز للنقل العام ،واملخطط
اال�سرتاتيجي ال�شامل لتطوير مدينة الريا�ض وم�شروع املر�صد احل�ضري،
واملخطط الإقليمي لتطوير منطقة الريا�ض.
ح�ضر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري ،ومعايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن عبداهلل
ال�صمعان ،ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل
عمرو ،و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
وقد رافق �سموه خالل الزيارة معايل وكيل �إمارة منطقة الريا�ض عبداهلل
بن جمدوع القرين ومعايل امل�ست�شار اخلا�ص وامل�شرف العام على مكتب
�سمو �أمري منطقة الريا�ض �سحمي بن �شوميي بن فويز ومعايل �أمني منطقة
الريا�ض رئي�س مركز امل�شاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة
الريا�ض املهند�س �إبراهيم بن حممد ال�سلطان ووكيل �إمارة منطقة الريا�ض
لل�ش�ؤون التنموية �أمني جمل�س املنطقة �سليمان القنا�ص و�أع�ضاء جمل�س
املنطقة وكبار م�س�ؤويل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض .
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تغطية

رئيس مجلس الشورى شارك في أعمال المؤتمر
المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية ناقش
التحديات التي تواجه األمة العربية

�شارك جملـ�س ال�شــــورى يف �أعمــــال امل�ؤتــــمر الأول لر�ؤ�ســــاء
الربملانات العربيــــة الذي عقــــد يف العا�صمة امل�صريــــة القاهرة
مب�شاركــة  17رئي�س ًا للمجــال�س والربملانات العربية ،و�أكرث من 50
ع�ض َوا من �أع�ضاء املجال�س العربيــــة والربملان العــــربي ،وبح�ضور
الأمني العام للجامعة العربية.
ور�أ�س وفد جملــــ�س ال�شــــورى يف امل�ؤمتر معايل رئيــــ�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
وي�أتي انعقاد امل�ؤمتر مببادرة من الربملان العربي بالتن�سيق مع الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية واالحتاد الربملاين العربي حتت �شعار «ر�ؤية
برملانية ملواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية».
وناق�ش امل�شاركون على مدى يومني التحديات الراهنة التي تواجه الأمة
العربية ،والإجراءات ،والتدابري الالزمة للحفاظ على وحدة ال�صف العربي،
واخلروج بر�ؤى برملانية تعك�س ت�ضافر اجلهود الر�سمية وال�شعبية ،وي�ؤ�س�س
لدعم العمل العربي امل�شرتك على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية ،والت�شريعية
والأمنية والق�ضائية واالقت�صادية واالجتماعية والإعالمية.
38
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و�أعرب مع ـ ــايل رئ ـ ــي�س جم ـ ــل�س ال�ش ـ ــورى -يف ت�صريح �صحفي بهذه
املنا�سبة -عن متنياته ب�أن حتقـ ــق النتائج التي تو�صل �إلي ـ ــها امل�ؤمتر الأول
لر�ؤ�ساء الربملانات العربية تطلعات �أ�صحاب اجلالل ـ ــة والفخام ـ ــة وال�سمو
قادة الدول العربي ـ ــة ل�صياغة م�ستقبل عربي �أف�ضل ،يقوم على حفظ �أمن
ال�شعوب العربية ويحقق �أمنياتها.
و�أو�ضح معايل الدكتور عبد اهلل �آل ال�شيخ �أن اململ ـ ــكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم ـ ــان بن عبد الع ـ ــزيز �آل �سعود
حفظه اهلل  -تويل وح ـ ــدة ال�صف العربي اهتمامها حيث كانت من الدولالعربية ال�سبع التي �أ�س�ست جامعة الدول العربي ـ ــة وعملت على توحيد كلمة
العرب على م ـ ــبادئ و�أ�س�س قوي ـ ــة حتق ـ ــي ًقا للوحدة العربي ـ ــة التي ت�صبو
�إليها الأمة العربية.
و�أكد معاليه �أن املجال�س ال�شوري ـ ــة والربملاني ـ ــة يف الدول العربي ـ ــة تعي
خطر املرحلة التي متربها املنطقة ،وما يواجهها من حتديات �أمنية وثقافية
واقت�صادية و�سيا�سية ،حتت ـ ــم على اجلم ـ ــيع العمل �ضمن منظومة م�شرتكة
للحد من �آثارها على البالد العربية.

تغطية

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني :مواقف المملكة
العربية السعودية التاريخية من فلسطين ال ينكرها
إال جاحد ظالم لنفسه وألمته
�أكد معايل رئي�س املجل�س الوطني الفلـــ�سطيني الأ�ستاذ �سليم
الزعنون �أهمية دعم التحالف الإ�سالمي الع�سكري بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية ملحاربة الإرهاب بجميع �أ�شكاله و�صوره.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي ملعاليه عقب ا�ستقبال معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ملعاليه يف مقر املجل�س يف الريا�ض خـــالل الزيــارة التي قام
بها للمملكة م�ؤخر ًا.
و�أو�ضح �سليـــم الزعنـون �أن زيارتـــه للمملكـــة ولقـــاءه مبعايل
رئي�س جمل�س ال�شـــورى جاءت من �أجـــل تن�ســـيق املواقف الثنائية
بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الوطني الفل�سطيني.
و�أكد الزعنون دعم منظمة التحرير الفل�سطينية للتحالف الإ�سالمي
الذي ي�ضم �أكرث من  35دولة ,وقال :نحن وراء رئي�سنا حممود عبا�س الذي
�أعلن الوقوف مع هذا التحالف بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
و�أ�ضاف :يجب �أن يزداد عدد دول التحالف الإ�سالمي ويجب �أن نقول
للعامل �أجمع �أنه ال ميكن لأكرب دولة عربية �أن تتعر�ض لتهديدات متعددة.
وقد ا�ستعر�ض معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مع معايل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني
الأ�ستاذ �سليم الزعنون خالل اللقاء العالقات الثنائية بني اململكة وفل�سطني
وجممل الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين� ،إ�ضافة
�إلى �سبل تعزيز التعاون الربملاين امل�شرتك بني جمل�س ال�شورى واملجل�س
الوطني الفل�سطيني.
ونوه بالعالقات التاريخية التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني
يف �شتى املجاالت ،م�شيد ًا يف ذات ال�صدد بعالقات التعاون الربملاين بني
جمل�س ال�شورى املجل�س الوطني الفل�سطيني.
و�أكد معايل الدكتور �آل ال�شيخ حر�ص جمل�س ال�شورى على تعزيز وتطوير
هذه العالقة وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة يف املجل�سني مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن دعم املجل�س الكامل لكفاح
ال�شعب الفل�سطيني ،م�شري ًا �إلى �أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية الأولى
للمملكة التي تبذل جهدها لتوحيد ال�صف العربي و�إعادة �إحياء وحدة الأمة
العربية يف مواجهة حماوالت التغلغل و�شق ال�صف العربي.

من جانبه �أعرب معايل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني عن �سعادته
بزيارة اململكة ،م�شري ًا �إلى �أهمية تعزيز العالقات الثنائية التي جتمع بني
البلدين يف خمتلف ال�صعد ،و�أكد �أن مواقف اململكة العربية ال�سعودية
التاريخية من فل�سطني ال ينكرها �إال جاحد ظامل لنف�سه ولأمته ،و�أن القيادة
الفل�سطينية ترف�ض �أي ت�صرف م�سيء ملواقف اململكة امل�شرفة.
كما �أكد معايل الأ�ستاذ �سليم الزعنون الت�ضامن الفل�سطيني الكامل مع
اململكة العربية ال�سعودية يف حربها �ضد الإرهاب ويف ن�صرتها لل�شعب اليمني
�ضد التغلغل الإيراين واالنقالب احلوثي على ال�شرعية يف اليمن ال�شقيق،
م�شري ًا �إلى �أن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز تبذل جهود ًا مباركة لتوحيد ال�صف العربي والإ�سالمي.
و�أ�ضاف� :إن الفل�سطينيني يذكرون بامتنان بالغ املواقف امل�شرفة للمملكة
جتاه توحيد ال�صف الفل�سطيني ،والدعم ال�سيا�سي واملادي الكبري لكفاح
ال�شعب الفل�سطيني �ضد االحتالل ال�صهيوين.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري ،ومعايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو ،وع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الفل�سطينية يف املجل�س الع�ضو املرافق الدكتور حممود بن حممد البديوي
وع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور عبداملح�سن بن فهد املارك و�أع�ضاء جلنة
ال�صداقة ال�سعودية الفل�سطينية باملجل�س.
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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�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض
اجتماع ًا مع معايل رئي�س جمل�س النواب العراقي الدكتور �سليم
بن عبداهلل اجلبوري والوفد املرافق خالل زيارته للمملكة
م�ؤخر ًا .ورحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�ستهل االجتماع
مبعايل رئي�س جمل�س النواب العراقي والوفد املرافق له مقدر ًا
لهم تلبية دعوة جمل�س ال�شورى لزيارة اململكة.
وا�ستعر�ض معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل االجتماع ما يربط اململكة
العربية ال�سعودية وجمهورية العراق و�شعبيهما ال�شقيقني من عالقات
تاريخية ،م�ؤكد ًا عمق العالقات بني البلدين ،و�أهمية ال�سعي لتعزيزها وال
�سيما على �صعيد العالقات الربملانية بني املجل�سني يف البلدين  .و�أ�شار معاليه
�إلى �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل  -حري�ص على توثيق العالقات مع الدول العربية والإ�سالمية,
فمبادراته وتوجيهاته  -رعاه اهلل  -كلها ت�صب يف �صالح ال�شعوب العربية
والإ�سالمية ووحدتها وا�ستقرارها .وقدم معاليه نبذة عن م�سرية جمل�س
ال�شورى يف اململكة وجلانه املتخ�ص�صة ودوره الت�شريعي والرقابي.
من جانبه �أكد معايل رئي�س جمل�س النواب بجمهورية العراق الدكتور
�سليم اجلبوري �أن �سعي اململكة العربية ال�سعودية �إلى �إيجاد فر�صة وحدة
�إ�سالمية؛ مبادرة حقيقية تدل على فهم اململكة لدورها وم�س�ؤوليتها التاريخية
يف الدفاع عن ق�ضايا الأمة وال�سعي لإيجاد احللول الواقعية لها من خالل
حالة الت�ضامن العملية التي متثلت م�ؤخر ًا يف التحالف الإ�سالمي ،معرب ًا عن
�أمله يف �أن تكون هذه املبادرة خط البداية لتكوين القوة الإ�سالمية العربية
الفاعلة والقادرة على حماية مقدرات الأمة وهويتها من الإرهاب ومن كل
حماوالت الهيمنة التي ت�سعى لتغييب الهوية وتغيريها.
و�شدد رئي�س الربملان العراقي على �أهمية التوا�صل والتن�سيق والعمل
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني لتوحيد الر�ؤى واجلهود لتعود الأمة �إلى
حالة التكاتف والوحدة واالندماج وتغادر حالة التفرق وامل�شاحنة واملناكفة
واالنكفاء ،مبين ًا �أن تاريخ العالقات الدبلوما�سية العراقية ال�سعودية حافل
باملواقف الإيجابية ولي�س هناك �أي موقف يجعلنا يف حرج من عالقاتنا عرب
التاريخ ونعتز بهذه العالقة ونعمل على تر�سيخها وتقويتها من خالل �إدامة
التوا�صل واحلوار والتعاون بني بلدينا.
40
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م�ضيــف ًا �أن �أي تـ ــراجع للعـ ــالقات ليـ ــ�س �إال حـ ــدث طـ ــارئ وم�ؤقـ ــت
وم�صريه �إلى الزوال يف ظـ ــل زخم الأخـ ــوة العميقة والتاريخية التي تربط
البلدين ال�شقيقني.
و�أكد يف هذا ال�سياق على دور �سفارة اململكة يف العراق واجلهد الذي يقوم
به ال�سفري ثامر ال�سبهان ،وكذلك ال�سفارة العراقية يف الريا�ض وعلى ر�أ�سها
ال�سفري الدكتور ر�شدي العاين.
وختم رئي�س جمل�س النواب بالإ�شارة �إلى �ضرورة التما�سك العربي
والإ�سالمي يف ظل ما متر به املنطقة من ظرف ح�سا�س وتهديدات الإرهاب
والهيمنة ،التي ت�ستهدف اجلميع دون متيز وي�سعى لإلغاء �شكل الدولة احلديثة
وا�ستبدالها بدولة توح�ش وقتل وتخريب لكل �أوجه احل�ضارة والتقدم.
بعد ذلك جرى بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
التي ت�صب يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني ،وبخا�صة العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب العراقي ,وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني من خالل تبادل الزيارات بينهما مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ويف ختام االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة ،ثم �صحب
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �ضيف والوفد املرافق له بجولة يف �أروقة املجل�س
والقاعة الكربى والقاعة الأندل�سية.
ح�ضر االجتماع وحفل الغداء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو وعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية العراقية يف املجل�س برئا�سة رئي�س اللجنة الدكتور فايز ال�شهري
وع�ضو جمل�س ال�شورى الع�ضو املرافق الدكتور نواف الفغم.

تغطية

وفد الشورى أطلع الجانب الروسي على مواقف المملكة في اليمن وسوريا

لجنـــــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس الشــورى
تــزور روســيا

قام وفـد من جلنـــة ال�شـــ�ؤون اخلارجيـــة يف جمـــل�س ال�شـــورى
برئا�سة ع�ضو ال�شـــورى رئي�س اللجنـــة معايل الدكتور نا�صر بن
عبدالعزيز الداود بزيارة �إلى رو�سيا االحتادية خـالل الفرتة من
1437 /5/17-15هـ املوافــق 2016 /2/ 26-24م ،تلبية لدعوة
من جلنة ال�ش�ؤون الدولية مبجل�س ال�شيوخ الرو�سي.
د.الداود :العالقات بين الرياض وموسكو
شهدت تطورًا نوعيًا

و�أكد معـــايل الدكتـــور نا�صر الـــداود على �أهـــمية العالقـــات
الثنائية بني اململكة ورو�سيا م�شري ًا �إلى �أن العالقـــات بني البلدين
�شهدت تطور ًا نوعي ًا عك�ستها الزيارات واللقـاءات املتبادلـــة بني
م�س�ؤويل وقادة البلدين ،وكان �أبرزهــا اللقـــاء الـــذي جـــرى بـــني
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمـــان بن عبدالعـــزيز �آل �سعود
 -حفظه اهلل  -وفخامـــة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على

تقرير :عادل احلربي

هام�ش قمة دول جمموعة الع�شرين التي عقدت مبدينة �أنطاليا
الرتكية م�ؤخر ًا ،وكـــذلك الزيارة الناجحة التي قام بها �صاحب
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�ش�ؤون االقت�صاديــة والتنمـــية� ،إلى رو�سيا ،وما نتج عنها
من اتفاقيات مهمة �أ�س�ست للمـــزيد من التقارب بني البلدين على
ال�صعد كافة؛ خ�صو�ص ًا االقت�صادية منها.
و�أو�ضــح الدكتـ ــور الـ ــداود يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �أن االجتماعات مع
اجلانب الرو�سي تناولت العالقـ ــات الثنائيـ ــة وامل�ستجدات على ال�ساحتني
الإقليمية والدوليـ ــة ،و�سبل دعمـ ــها يف خمتـ ــلف املجاالت والق�ضايا الدولية
الراهنة ذات االهتمـ ــام امل�شـ ــرتك ،كما تناولت �سبل تعزيز التوا�صل وتفعيل
العمل الثنائي للجـ ــان الربملانية بني اململكة ورو�سيا ،ملا متثله هذه اللجان من
فاعل يف دفـ ــع �أوجـ ــه التعاون البناء يف كافة املجاالت مبا يخدم امل�صالح
دور ٍ
امل�شرتكة للبلدين.
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تغطية

ودعا �أع�ضاء الوفد رو�سيا االحتادية �إلى ا�ستخـ ــدام عالقــاتها مع النظام
الإيراين لوقف هذه التدخالت واالنخراط يف جهـ ــود دعـ ــم ال�سـ ــالم وح�سن
اجلوار يف املنطقة ،م�شريين �إلى �أن اململكـ ــة ا�ستجابت لنـ ــداء ال�شرعيـ ــة يف
اليمن عرب حتالف دويل مدعـ ــوم بقرار دويل ،وقامت بواجبها جتاه ال�شعب
اليمني ال�شقيق ال�ستعادة ال�شرعية املغت�صبة من قبل فئة باغية رهنت نف�سها
للخارج وانقلبت على خيار ال�شعب اليمني.

و�أ�شار الدكتـ ــور نا�صـ ــر الداود �إلى �أن وفـ ــد ال�شـ ــورى �أطلـ ــع مـ ــ�س�ؤويل
و�أع�ضاء اجلمعيـ ــة الفدراليـ ــة الرو�سـ ــية الذين التقـاهم خالل الزيارة على
مواقف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلـ ــمان بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل  -جتـ ــاه خمتلف الق�ضايا الإقليمية
الراهنـ ــة ،وبخا�صة الو�ضع يف اليمن ،و�سوريا ،وجهـ ــود اململـ ــكة يف مكافـ ــحة
الإرهاب وخدمة الأمن وال�سلم الدوليني.
من جهة �أخرى �أكد وفد جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شورى على
�أهمية الدور الرو�سي يف مواجهة �إرهاب الدولـ ــة الإيرانيـ ــة ،وكبح التدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربيـ ــة التي باتت ت�شـ ــكل معـ ــول هدم
جلهود ال�سالم التي يبذلها املجتمع الدويل يف املنطقة.
وقال الوفد خالل لقائه املمثل اخلا�ص للرئيـ ــ�س الرو�سي ل�ش ـ ـ�ؤون ال�شـ ــرق
الأو�سط نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانـ ــوف بحـ ــ�ضور �سفـ ــري خادم
احلرمني ال�شريفني يف رو�سيا عبدالرحمن بن �إبراهـ ــيم الر�سـ ــي� :إن رو�سيا
يف عالقاتها مع النظام يف طهران يعول عليها كثري ًا للجم الإرهاب الإيراين
الذي ثبت بالأدلة التي وثقها املجتمع الدويل �أنـ ــها معـ ــول هدم لكل اجلهود
الدولية الرامية �إلى ا�ستقرار و�أمن منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أ�شار رئي�س الوفد معايل الدكتـ ــور نا�صر بن عبدالعـ ــزيز الداود �إلى �أن
اململكة العربية ال�سعودية ا�ستنفدت كل و�سائـ ــل احلوار والتفاهم مع النظام
الإيراين الذي ي�صر على ن�شر الإرهاب يف املنطقة ،م�ؤكدً ا �أن النظام الإيراين
مل يقدم �أي مبادرة حقيقيـ ــة ميكن �أن ت�أخذها اململـ ــكة على حمـ ــمل اجلد،
م�شري ًا �إلى �أن طهران تتجاهل كل الأعراف واملواثيق الإ�سالمية والدولية
وتوا�صل دعمها الفا�ضح للإرهاب وتدخالتها يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول.
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و�أ�ضاف الوفد يف حواره مع نائب وزير اخلارجية الرو�سي �أن اململكة
العربية ال�سعودية التزمت �سيا�سة �ضبط النفـ ــ�س يف تعاملها مع االنتهاكات
الإيرانية ومل تقم ب�أي عمل عدائي كمـ ــا مل ت�ستجب لال�ستفزازات الإيرانية
الإرهابية املتكـررة التي مل ت�سـ ــتثن حتى موا�سـ ــم احلـ ــج والعمرة والأماكن
املقد�سة ،الفت ًا النظر �إلى �أن ما قامت به اململكـ ــة من �إجراءات �ضد النظام
الإيراين جاء رد فعل على االعـ ــتداء الإيراين ال�سـ ــافر �ضد �سفـ ــارة خـ ــادم
احلرمني ال�شريفني يف طهران والقن�صليـ ــة ال�سعوديـ ــة يف م�شهد ،والعبث
الإيراين يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويف �ش�أن العالقات الثنائية بني البلـ ــدين قال معايل رئي�س وفد ال�شورى:
�إن العالقات بني اململكة العربية ال�سعوديـ ــة وجمهوريـ ــة رو�سـ ــيا االحتادية
ت�شهد تطور ًا كبري ًا منذ اللقاء الذي جـ ــرى بني خادم احلـ ــرمني ال�شـ ــريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز والرئي�س الرو�سـ ــي فالدميري بوتني يف قمة دول
جمموعة الع�شرين التي عقدت يف مدينـ ــة �أنطاليا الرتكيـ ــة �أخيـ ــرا.
م�ؤكد ًا �أن زيارة وفد جمل�س ال�شورى �إلى مو�سكو ت�أتي يف �إطار تعزيز
العالقات مع الأ�صدقـ ــاء الرو�س ب�شـ ــكل عام والربملانيني الرو�س ب�شكـ ــل
خـ ــا�ص ،منوه ًا يف هذا ال�سياق بزيارة �صاحب ال�سمو امللـ ــكي الأمـ ــري

تغطية

حممـ ــد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيـ ــ�س
جمـ ــل�س الوزراء وزير الدفاع �إلى رو�سيا ،وما نتج عنـ ــها من اتفاقـ ــيات
مهـ ــمة؛ فتحـ ــت الأبواب لثالثني وفد ًا �سعودي ًا زارت رو�سـ ــيا منذ تلك
الزيـ ــارة وبحثت وال تزال تبحث املزيد من التعاون بني البلدين ال�صديقني.
و�أكد معايل رئي�س الوفد �أن جمل�س ال�شـ ــورى يويل التقـ ــارب الربملاين مع
اجلانب الرو�سي �أهمية خا�صة ويتطلع �إلى دعـم التعاون الربملاين يف املجاالت
كافة ،معترب ًا �أن العالقات الربملانية بني البلدين ال�صديقني مر�شحة للمزيد
من التعاون.

اململ ــكة العربي ــة ال�سعودي ــة على تفا�ص ــيل االتف ــاق واال�ستم ــاع �إلى وجهة
النظر ال�سعودية.
وقد �أكد وفد ال�شورى يف هذا املجـ ــال على �أولويـ ــة �إنقاذ ال�شعب ال�سوري
وفتح املجال �أمام امل�ساعدات الإن�سانية لت�صل �إلى القــرى املحا�صرة ،جمدد ًا
ت�أكيده على �أن مواقف اململكة يف ن�صرتـ ــها لل�شعـ ــب ال�سوري �ضد اجلماعات
الإرهابية ثابت ال يتغـ ــري ،و�أنه ال منـ ــا�ص من احلـ ــل ال�سيا�سي املبني على
مقررات جنيف (.)1

ولفت معايل الدكتور نا�صر الداود النظر �إلى �أن العالقات بني الريا�ض
ومو�سكو هي عالقات تاريخية تعود �إلى ت�سعني عام ًا ما�ضية ,حيث �أن مو�سكو
هي �أول دولة تعرتف باململكـ ــة العربيـ ــة ال�سعوديـ ــة ،كما �أن لرو�سيا مواقفها
امل�شرفـ ــة امل�ؤيـ ــدة للحـ ــق الفل�سطيني يف مواجهـ ــة االحـ ــتالل الإ�سـ ــرائيلي،
م�شيـ ــر ًا �إلى �أن هـ ــذه املواقـ ــف ال�سيا�سيـ ــة حمل تق ــدير ال�شعـ ــب ال�سعـ ــودي
الذي يتــطلع ال�ستغـ ــالل القوا�سم امل�شرتكـ ــة بني البلدين ال�صديقـ ــني ،وبناء
عالقات متميزة تليق بها.
من جانبه �أ�شاد معايل نائب وزير اخلارجية الرو�سي بالتطورات التي
�شهدتها العالقات ال�سعودية الرو�سية م�ؤخر ًا ،م�شري ًا �إلى �أن مو�سكو حري�صة
على رفع م�ستوى التعاون الثنائي مع اململكة العربية ال�سعودية ,ولديها العديد
من الفر�ص الواعدة يف هذا املجال ،كما �أنها منفتحة لبحث الفر�ص املماثلة
يف اململكة.
وقال نائب وزير اخلارجيـ ــة الرو�سي �إن احلكومـ ــة الرو�سية تعمل على
ت�شجيع رجال الأعمال والقطاع اخلا�ص يف كال البلدين على بحث توطيد
العالقات يف املجاالت االقت�صادية ،وت�سعى بالتعـ ــاون مع اململكـ ــة لتعزيز
�أوا�صر ال�صداقة والتعاون يف املجاالت كافة ،الفت ًا النـ ــظر �إلى �أن اجلـ ــهود
الرو�سية يف دعم جهود ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط حتتاج �إلى �شريك
بحجم اململكة العربية ال�سعودية التي نعـ ــول عليها كثري ًا يف احلرب الدولية
على الإرهاب ويف ا�ستقرار تلك املنطقة.
وعرب معايل نائب وزير اخلارجيـ ــة الرو�سي عن �أملـ ــه ب�أن يجد االتفاق
الرو�سي  -الأمريكي حول �سوري ــة ،فر�صته لفائـ ــدة ال�شعب ال�سوري ،م�ضيف ًا
�أن االت�صال الذي �أجراه الرئي ــ�س فالدمي ــري بوتي ــن م ــع خـ ــادم احلرمني
ال�شريفني حول هذا االتفاق يعك ــ�س مدى االهت ــمام الرو�سي باطالع قيادة

بعـ ــد ذلك دار حـ ــوار بني وفـ ــد جلنـ ــة ال�ش�ؤون اخلارجيـ ــة يف جمـ ــل�س
ال�شـ ــورى ومعـ ــايل نائب وزيـ ــر اخلارجيـ ــة الرو�سي ،ثـ ــم تبـ ــودلت الهـ ــدايا
التذكارية يف نهاية اللقاء.
من جهة �أخرى عقد وفـ ــد جلنـ ــة ال�ش ـ ـ�ؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شورى
يف اليـ ــوم الثـ ــاين من زيارتـ ــه لرو�سـ ــيا اجتماع ًا مع نائب رئيـ ــ�س جم ــل�س
ال�شيوخ الرو�سي ال�سـ ــيد �إليا�س �أوماخاتوف ورئيـ ــ�س جلنـة ال�ش�ؤون الدولية
مبجل�س ال�شيوخ ال�سيد ق�سطنطني كو�سات�شوف بح�ضور �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني يف رو�سـ ــيا عبدالرحمن بن �إبراهـ ــيم الر�سي ،وعدد من �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ الرو�سي.
وثمن رئي�س الوفد معايل الدكتـ ــور نا�صر بن عبدالعزيز الداود يف بداية
االجتماع الدعوة الكرمية من جمل�س ال�شيوخ الرو�سي ،م ـ ـ�ؤكد ًا �أن معـ ــايل
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى يثمنون للجانب الرو�سي مبادرتـ ــه بالدعوة
للزيارة وااللتقاء بالفعاليات الرو�سية ب�شكل عام والربملانية ب�شكل خا�ص.
من جانبه �أكد نائب رئي�س جمـ ــل�س ال�شيـ ــوخ الرو�سي �أهمية العالقات
ال�سعودية ـ الرو�سية ،الفت ًا النظر �إلى �أن اللقاءات بني جمل�س ال�شيوخ الرو�سي
وجمل�س ال�شورى ال�سعودي هي جزء من تقارب حثيث يدعمه خادم احلرمني
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بعد ذلك دار حـ ــوار بني وفد جلـ ــنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شورى
ونائب رئي�س جمل�س ال�شيوخ الرو�سي حيث �أكد الطرفان على �ضرورة
ا�ستمرار احلوار بني اململكة ورو�سيا.
م�شريين �إلى �أن واقع العالقات ال�سعودية الرو�سية يجب �أن يرتقي
لطموحات القيادتني يف البلـ ــدين ال�صديقني الذين احتفال م�ؤخر ًا بذكرى
مرور ت�سعني عام ًا من العالقـ ــات التي بد�أت باعرتاف رو�سيا باململكة العربية
ال�سعودية ك�أول دولة يف العامل تعتـ ــرف بالكيان العظيم الذي وحده و�أ�س�س
بنيانه امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود رحمه اهلل.
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وفخامـ ــة الرئيـ ــ�س فالدميري بوتني،
ل�صالح البلدين ال�صديقني ول�صالح ال�سالم العاملي ب�شكل عام.
بدوره قدم وفد جمل�س ال�شورى يف بدايـ ــة االجتـ ــماع نبذة عن جمل�س
ال�شورى ،ودوره الرقـ ــابي والتنظيمي ،حيث �أ�شـ ــار معايل رئيـ ــ�س الوفـ ــد �إلى
�أن املمار�سة ال�شورية يف اململكة ت�سهم يف تطوير العمل احلكـ ــومي والرقابة
عليه مبا ي�صب يف �صالح الوطن واملواطن.
كما �أ�شار �أع�ضاء الوفـ ــد �إلى �أن اململكـ ــة العربيـ ــة ال�سعودية جزء من
منطقة تعي�ش مرحلـ ــة �صعبة حتـ ــتاج �إلى تكـ ــاتف القـ ــوى الدولية لإنقاذها
مـ ــن ال�صـ ــراعات التي تهـ ــدد �أمن وا�ستـ ــقرار العالـ ــم �أجمع ،م�ؤكـ ــدين
على ال ــدور الرو�سي ومواقفـ ــه يف ق�ضايـ ــا املنطـ ــقة خ�صو�ص ًا يف دعمه للحق
الفل�سطيني �ضد االحتالل الإ�سرائيلي.
وقال وفد جمل�س ال�شـ ــورى �إن ات�صـ ــاالت خـ ــادم احلرمـ ــني ال�شـ ــريفني
امللك �سلمـ ــان بن عبدالعزيـ ــز  -حفظـ ــه اهلل  -بعـ ــدد من زعماء العامل وما
ت�شهده الريا�ض من ن�شاط دبلوما�سي كبري يهدف �إلى حفـ ــظ الأمن وال�سلم
الدوليني واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أكد الوفـ ــد يف هـ ــذا ال�سـ ــياق �أن املجـ ــال�س الربملانيـ ــة تتحـ ــمل جز ًءا
من امل�س�ؤولية لتقريب وجهات النظر واحتواء اخلالفات عرب فتـ ــح قنوات
التوا�صل واحلـ ــوار الدائم فيما بينهـ ــا.
م�ضـ ــيف ًا �أن جمـ ــل�س ال�شورى يقوم بهذه الزيارة �إلى مو�سكو للهدف ذاته
ويتطلع ال�ست�ضافـ ــة �أع�ضاء من جمل�س ال�شيـ ــوخ الرو�سي يف �أقـ ــرب فر�صـ ــة
ملزيـ ــد من التن�سـ ــيق والتـ ــ�شاور مبا يخدم التقارب بني البلدين ال�صديقني
ب�شكل عام وجمل�س ال�شورى وجمل�س ال�شيوخ الرو�سي ب�شكل خا�ص.
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من جهة �أخرى ثمن ف�ضيلة ال�شيخ راوي عني الدين رئي�س جمل�س الإفتاء
يف رو�سيا اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني بامل�سلمني يف �شتى بقاع الأر�ض،
م�ؤكد ًا �أن امل�سلمني يف رو�سيا ينظرون �إلى مواقف اململكة العربية ال�سعودية
ببالغ التقدير واالمتنان.
و�أ�ضاف ال�شيخ راوي عني الدين خالل ا�ستقباله لرئي�س و�أع�ضاء وفد
جمل�س ال�شورى� :إن امل�سلمني يف رو�سيا تابعوا ببالغ ال�سعادة االت�صال الأخري
بني خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وفخامة الرئي�س
فالدميري بوتني الذي �أكدا فيه على عمق العالقة بني البلدين ال�صديقني,
كما �أكدا على اهتمام القيادة الرو�سية بالتوا�صل مع القيادة ال�سعودية ودعم
العالقات الثنائية املتميزة.
و�أ�شاد ف�ضيلته بجهود اململكة العربية ال�سعودية يف خدمة احلرمني
ال�شريفني واحلجاج واملعتمرين ،م�شري ًا �إلى �أن حجم التو�سعة الأخرية التي

تغطية

و�أ�ضاف معاليه �إن العالقات بني البلدين ال�صديقني جتاوز عمرها
الت�سعني عام ًا ،م�شري ًا �إلى �أن الزيارات املتبادلة ت�سهم يف مزيد من التقارب
ب�إذن اهلل تعالى بف�ضل توفر الرغبة ال�صادقة لدى البلدين وحر�صهما على
الدفع بهذه العالقات �إلى �شراكة حقيقية بني بلدين ميلك كل منهما مقومات
جناحها.

�شهدها احلرمان ال�شريفيان وامل�شاعر املقد�سة تبعث الفخر واالطمئنان لدى
كل امل�سلمني ،وهي حمل تقدير وا�سع يف �أو�ساط املجتمع امل�سلم الذي يقدر
للمملكة �سعيها الدائم للعمل على راحة احلجاج واملعتمرين ،منوه ًا يف هذا
ال�سياق بدعم اململكة للن�شاطات الإ�سالمية يف رو�سيا خا�صة يف معار�ض
“احلالل” التي يقيمها امل�سلمون يف رو�سيا ،وكذلك �إمداد اململكة مل�سلمي
رو�سيا بامل�صحف ال�شريف ،ودعمها لت�أهيل العلماء ال�شرعيني الرو�س من
خالل ا�ستقبالهم يف جامعاتها ,وللمنا�سبات الإ�سالمية ذات العالقة.
و�أو�ضح ال�شيخ راوي عني الدين �أن امل�سلمني يف رو�سيا جتاوز عددهم
الثالثة والع�شرين مليون م�سلم يق�صد منهم �أكرث من �ستة ع�شر �ألف حاج
مكة املكرمة �سنوي ًا لأداء منا�سك احلج والعمرة ويجدون كل رعاية وخدمات
مميزة من �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف مو�سكو وكذلك من امل�س�ؤولني
يف وزارة احلج ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية.
وعرب ال�شيخ راوي عني الدين عن ترحيبه بزيارة وفد ال�شورى ال�سعودي،
وعد هذه الزيارة �إ�ضافة مهمة يف �سجل التقارب بني البلدين ال�صديقني،
م�شري ًا �إلى �إن زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
الأخرية �إلى مو�سكو كانت ناجحة جدً ا ،و�أن كثافة الزيارات املتبادلة بني
امل�س�ؤولني ال�سعوديني والرو�س هي �إحدى ثمارها املباركة.

و�أكد معاليه �أن اململكة تويل �أهمية خا�صة للم�سلمني يف كل مكان من
منطلق ا�ست�شعارها مل�س�ؤوليتها يف ن�شر الإ�سالم الو�سطي وقطع الطريق
على الدول واجلماعات املتطرفة التي تت�شدق با�سم الدين ،وت�ستغل م�شاكل
الأقليات ودفعهم لالنقالب على ال�شرعية يف بلدانهم وا�ستهداف الأمن
واال�ستقرار الدوليني.
ويف ختام الزيارة جتول �أع�ضاء الوفد يف �أرجاء جامع مو�سكو الكبري
مبدين �إعجابهم مبا �شاهدوه من تكامل يف اخلدمات و�إبداع يف املعمار
والت�صميم.
ح�ضر اال�ستقبال �سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف رو�سيا عبدالرحمن
بن �إبراهيم الر�سي.
يذكر �أن وفد ال�شورى �ضم �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
معايل الدكتور خالد بن عبداهلل ال�سبتي ،الدكتورة �إلهام بنت حمجوب
ح�سنني ،الدكتورة �أمل بنت �سالمة ال�شامان ،الدكتور زهري بن فهد احلارثي،
الأ�ستاذ �صالح بن ح�سن العفالق ،الدكتور عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر.
ورافق الوفد �أمني املرا�سم يف جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ خالد الرتكي،
ومدير �أعمال جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الرو�سية الأ�ستاذ �سلطان
الطويل ،وم�ساعد مدير �إدارة الإعالم يف املجل�س الأ�ستاذ عادل احلربي.

من جهته عرب معايل الدكتور نا�صر الداود عن فخره واعتزازه مبا �شاهده
من فن يف البناء والت�صميم يف جامع مو�سكو الكبري ،م�ؤكد ًا �أن دعم اململكة
للم�سلمني يف كل بقاع الأر�ض هو دعم لل�سالم واال�ستقرار الدويل من خالل
دعمها للمواطنني امل�سلمني يف بلدانهم ليكونوا قادرين على امل�ساهمة يف بناء
�أوطانهم ون�شر الأخالق والقيم الإ�سالمية ال�سامية.
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عضو المجلس األستاذ عبدالرحمن الراشد:

ال وجود لثقافة االنفراد أو االنتصار للرأي
في مجلس الشورى

حوار – منصور العساف

ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستـــاذ عبد الرحــمن بن را�شد الرا�شد

فرتات متتاليـــة .الرا�شد لـــم تقتـــ�صر اهتـــماماتــه على التجـارة

رجل �أعمال ن�ش�أ يف بيئة جتاريـــة منذ نعومــة �أظــــفاره ,حـــيث

فح�سب بل له اهتمامات ريا�ضية ,فهو داعم للريا�ضة يف املنطقة

كان والده واحد ًا من كبار رجـــال الأعـــمال باملنطــقة ال�شرقية,

ال�شرقيـة من خالل نادي االتفاق الذي ع�شقه منذ نعومة �أ�ضفاره,

عبدالرحمن الرا�شد املتخ�ص�ص يف الإدارة واخلبـــري االقتـ�صادي

وقدم له الدعم وما يزال.

عمل يف عدد مـــــن القطاعــــات يف القطـــاع اخلــــا�ص ,وبخــــا�صة
يف الغرفـــــة التجاريـــة باملنطقـــة ال�شرقيـــة حـــيث بـــد�أ ع�ضو ًا

جملـــة ال�شـــورى حــاورت الأ�ستـــاذ عبــدالرحمن الرا�شد عن

يف اللجنة ال�صناعية لأربع �ســنوات ،ليت�ســـلم بعـــد ذلك منــــ�صب
نائب رئي�س الغرفة ملدة �أربع �سنوات ,ثم رئيــ�س ًا للغرفة لثالث

�آداء جمل�س ال�شورى ,وعن ت�ضخم �أ�سعـــار العقـــار ,و�أزمة الإ�سكان,
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وبرنامج التحول الوطني ,والريا�ضة ,وخرجت باحلوار التايل:

حوار
 الوالدة وأيام الطفـــولة ،أين ومتى كــانت ومــا الذيتذكره من أحداثها العابرة؟

البدايات والن�ش�أة ك ــانت يف الأح ــ�ساء وال زلــت �أتــذكر �أيـ ــام الطفولة
يف مدينة الأح�ساء حيث در�ست فيها املرحلة االبتدائية واملتو�سـطة �إلى �أن
انتقلت للخرب لدرا�سة املرحلة الثانوية ...كانت �أيام جميلة وذكريات ال تن�سى
حيث ال�سبعينات امليالدية التي انتهت بالتحاقي باجلامعة عام 1980م لكنها
هذه املرة كانت يف مدينة �سياتل يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 -إذًا أنت لم تدرك الطفرة االقتصادية األولى؟

العام وك�أ�س امللك ,كما كان نــادي االتفاق �أي�ض ًا ميلك تر�سانة من الالعبني

نعـ ــم كنـ ــت حينـ ــها يف الوالي ــات املت ــحدة الأمريكـ ــية �أدر�س املرحـ ــلة

املميزين ،وال �ش ــك �أن هذا النــادي مت ــيز من ــذ �أن ا�ستل ــمه املــدرب الوطني

اجلامعي ــة وكان تخ�ص ــ�صي �إدارة مالية ,وقد عدت يف منت�صف الثمانينات

املحبوب خليل الزياين �صاحب الإجنازات الدولي ــة ,حي ــث �أح ــرز االتفــاق

امليالدية عام (1985 – 1984م) بعد �أن ح�صـ ــلت على درجة «البكالوريو�س»

بطولة الدوري العام عام 1983م ,وبطولة الأندية اخلليجي ــة �أبط ــال الدوري

و�أذكر حينها �أن عودتي وافقت �إجنازات املنتخب ال�سعودي بفوزه بك�أ�س �أمم

والك�أ�س يف عام 1983م ,وبطولة الأندي ــة العربي ــة عام 1984م ,وك�أ�س امللك

�آ�سيا عام 1984م.

عام 1985م ,وبطولة الأندية اخلليجي ــة �أبطال الدوري والك�أ�س عام 1986م,
والدوري املمتاز عام 1987م.
أعشق نادي االتفاق منذ الصغر

ولذا كان ع�صر الثمانين ــات هــو الع ــ�صر الذهبي لفريق االتفاق ,كما قاد
املدرب الوطني خليل الزياين منتخبــنا الوطــني لأول ح�ضور عاملي حيث ت�أهل
املنتخب ال�سعودي �إلى �أوملب ــياد لو�س �أجنل ــو�س عام 1984م ،كما ح�صل يف

 -بمناسبــــة اإلنجـــازات الرياضيـــة ،عرف عنـــك دعمك

ذات العام على ك�أ�س �آ�سيا لأول مرة يف تاريخــه ,كنا يف نادي االتفاق فخورون

للقطــاع الريــاضي عبــر عضـــويتك فــي نـــادي االتفاق،

ب�إجنازات منتخبــنا الوط ــني ال �سي ــما وهي ت�أتي مبدرب وطني جاء من نادي

فكيف بدأ اهتمامك بالرياضة ونادي االتفاق على وجه

االتفاق.

الخصوص؟

نعم كنت اتفاقي ًا منذ �صغري ,ولك �أن تت�صور حج ــم املنافــ�سة الكــبرية
بني فريقي القاد�سية يف اخلرب واالتفاق يف الدم ــام ،ونحــن يف املنط ــقة

فتح االستثمار في المجال الرياضي وإعادة
النظر في نظام االحتراف

ال�شرقية معظمنا منق�سمون بني القاد�سية والنه�ضة واالتفاق حتى يف مدينتي

 -وكيـــف – بــرأيك – تستعيد المنظومة الرياضية في

الأح�ساء...كان هناك جمهور اتفاقي وجمهور قد�ساوي كبري ,وكان التناف�س

بالدنا هيبتها ممثلة في منتخبنا الوطني؟

على �أ�شده ،وال تن�سى حينها �أن فريق القاد�سية ميلك يف �أواخر ال�سبعينات
عدد ًا من الالعبني الكبار �أمــثال ن ــا�صر ع ــيد امل�شه ــور ب «رال ــي» وكـ ــذلك
خمي�س عبد الرحمن و�سعود ج ــا�سم ،وكانــوا قد حجزوا مواقعهم يف املنتخب
ال�سعودي عطف ًا على م�ستوياتهم الفنية التي يقدمونها يف م�سابقتي الدوري

عدم وجود القوانني واللوائح املنظمة كان �سبب ًا يف ما يحدث للمنظومة
الريا�ض ــية يف بالدن ــا� ،إذ تغل ــب الأعم ــال االجتهاديـ ــة على الع ــمل املن ــظم
املدرو�س ،ولذا كان من ال�ضــرورة مب ــكان �أن ت�س ــابق الرئا�س ــة العام ــة
لرعاية ال�شباب واالحتاد ال�سعــودي لكرة القدم �س ــري �أعمالها بالت�سريع يف
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حوار
 ملفـــات كنـــت تـــود طرحـــها قـــبل عضويتك فيالمجلس؟

امللفات كثرية ,منها �إن�ش ــاء هيئ ــة للت ــوطني تكــون معنية بزيادة املكون
املحلي يف القطاع ــات اال�سرتاتيج ــية وم�شرتي ــات الدول ــة ،وقد عملت على
املو�ضوع وقدمت مقرتح م�ش ــروع لإن�ش ــاء هيـئة للتوطني ,وهذا املقرتح يدر�س
الآن يف جلنة االقت�صــاد والطاق ــة مبجلــ�س ال�شــورى ,وال �شك �أنه بالن�سبة يل
�إجناز ال �سيما يف حال �إقراره.
ال بد من مساءلة الجهة الحكومية عن ما
إذا حققت أهدافها المرسومة

 قـــرارات صـــدرت عن مجــلس الشورى وكان لك دورفي إقرارها ؟

حقيق ًة ال حت�ضرين الآن ،لك ــن بحكــم �أنني ع ــ�ضو يف املجــل�س ف ــال بد
�أين �-أ�سوة بزمالئي� -أن يل دور يف بع ــ�ض التعديــالت واملقت ــرحات ورمبا
القرارات ،ولعل عملنا يف اجلان املتخ�ص�صة ي�أتي جماعي تذوب فيه نقا�شات
الأع�ضاء ل�صالح املخرج النه ــائي ،وال�شــك �أنه كان يل كما كان للزمالء دور
تنظيم العمل امل�ؤ�س�سي وتوزيع املهام والأدوار ,ومنح ال�صالحيات وفتح فر�ص

يف تبني هذا القرار �أو ذاك.
لكن ال يح�ضرين �شي ــئ ًا منــها الآن ،و�صــدقني �أنه لي ــ�س لدي ح�سا�سية

مع �ضرورة �ضبط عملية اختــيار الكـ ــوادر واللج ــان العاملـ ــة ,والق�ضاء على

يف تبني مقرتحاتي من عدمـ ــه ما يهـمني �أن نخرج بعــمل جماعي مدرو�س،

املح�سوبيات وامليول فالريا�ضة  -وبالذات كرة القدم  -ملف يح ــظى ب�شعــبية

نتوخى في ــه الدرا�سـ ــة املت�أنية التي ال�ش ــك �أنه ــا هي من �ستحقق الأكرثية
بالت�صويت ،وتنــال القبول والر�ضى العام ،وال �أخفيك ف�أحيان ًا لي�س بال�ضرورة

اال�ستثمار و�إعادة النظر يف بع�ض اللوائح والأنظمة وخا�صة نظام االحرتاف،

جارفة لي�س لدينا نحن فقط بل يف جميع دول العامل.
 -بعد العودة من الواليات المتحدة أين كانت محطتك

موافقة جميع �أعــ�ضاء اللج ــنة ،و�أحــيان ًا تتبنى �أنت ر�أي معني ومع النقا�ش
تزداد ر�ؤيتك عمق ًا ّ
وتطلع على ما مل تــكن على علم به ،وهنا ال�شك �أنك �سوف

األولى؟

ت�صوت ملا تراه يخــدم ال�صالح العام ،وه ــذا �أي�ض ًا يحدث مع الأع�ضاء �أثناء

قدمت للعا�صم ــة الريا�ض وع ــملت يف �أحد البن ــوك مدة ث ــالث �سنوات,

نقا�شاتهم حتت قبة املجل�س.

ثم التحقت بالعمل مع الوالد يف مدينة اخلرب ,ثم عملت نائ ًبا لرئي�س جمل�س
الغرفة التجارية باملنقطة ال�شرقية ملدة �أربع �سنوات.
ثم رئي�س ًا لها ملدة اثنتي ع ــ�شر �سنة ,ث ــم رئيــ�س ًا ملج ــل�س الغـرف ال�سعودية
ملدة ثالث �سنوات ,ثــم حظي ــت باخــتياري من قبل خادم احلرمني ال�شريفني
ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى يف دورته ال�ساد�سة.
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 من خـــالل المداخـــالت أو حتى الظهور اإلعالمي هلترى أن البعض يقدم نفسه؟

املحك يف ذلك هو خمرجــات الأداء ,فــمداخالت الأع ــ�ضاء ,ترثي عمل
املجل�س ,لأن الع�ضو يطرح ر�ؤيته� ,أو مقرتحه وفق ما يراه �شخ�صي ًا ب�أنه يخدم
ال�صالح العام.

حوار

المواطن هو المستفيد األول من عمل المجلس

 كيف ترى دراســـة المجلـــس لتــقارير اآلداء السنويةالجهات الحكومية؟

بنظرة عامة يبدو لك العمل يف بع�ض الأوقات روتين ًا ,ال�سيما عند قراءة
تقارير اجلهات احلكومية التي من املهم حني ننقا�شها �أن نت�ساءل هل حققت
هذه اجله ــة �أو تــلك الأه ــداف التي ر�سمــتها ،فبعــيد ًا عن املعلومات والنتائج
التي يعر�ضها لنا التقرير والتي للأ�سف يركز عليها بع�ض الأع�ضاء.
�أرى �أن من الأهمية مبكان �أن نركز على ال�س�ؤال التايل :هل حققت هذه
اجلهة �أو تلك �أهدافها املن�شــودة؟ ,هل �سارت وفق ًا خلططها وا�سرتاتيجياتها
املر�سومة �س ــلف ًا ،هــذا هو امله ــم ،علينا �أن نركز على النتائج النهائية فدورنا
ت�شريعي ورقابي ولي�س لنا �ش�أن بالدور التنفيذي.
 لكن العضو ممثل للمواطن؟ والمجلس يفتح قنواتالتواصل مع المواطنين بشكل متسارع؟

جميع املجال ــ�س الربملانيـ ــة يف الع ــامل ت�ست ــمع وت�صغ وت�ست�أن�س بر�أي
املواطن ،فاملواطن هو امل�ستفيد الأول ,وهذا هو املف ــرت�ض ,فالإ�ص ــغاء له
و�سماع ر�أيه ومقرتحاته املبا�شر هو لب املو�ضوع ,خ ــذ مثا ًال لذلك يف احلديث
عن اخلدمات البلدية يف ــرت�ض �أن ن�سمع ل ــذوي ال�شـ ـ�أن ال �إلى امل�سـ ـ�ؤولني يف
الوزارة الذين ت�ست�ضيفهم اللجن ــة ملناق�ش ــتهم ،يفرت�ض �أن يح�ضر امل�ستفيد
الأول من اخلدمة وهو املواطن وي�س ــت�أن�س بر�أي �أع ــ�ضاء املج ــال�س البل ــدية,
ور�ؤ�ساء البلديات ,و�أمناء املناطق والعمد.
ما يتداول في وسائل التواصل االجتماعي
ربما يثري عمل المجلس

 -هذا هو ما يحدث في اللجان؟

لي ــ�س ع ــلى كـ ـ ــل ح ــال ,فـ ـكـ ـث ــري ًا م ــا يت ــم الت ــوا�صل م ــع امل�سـ ـ�ؤولني يف
ه ــذه الوزارة �أو تلك ملناق�ش ــتهم ،وكم كن ــت �أمت ــنى ح�ض ــور �شريح ــة متثل
(امل�ستفيد الأول) كي تعم الفائدة.
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حوار
هل حل اإلعالم محل البرلمان؟ ال سيما في ما يتعلقبالدور الرقابي؟

الإعالم هو ال�سلطة الرابع ــة ،ال �سيما من الناحية الرقابية التي تطرح فيها
النقا�شات �أو ًال ب�أول ويتابع فيها املواط ــن �أداء امل�ؤ�س ــ�سات احلكومية واجلهات
اخلدمية بل ويراقبها ،ويناق�ش من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي مع هذا
امل�سئول �أو ذاك ،وال �شك �أن هذا رمبا يرثي العمل ال�شوري ،وهو ي�شكل �إ�ضافة
لعمل املجل�س �إن هو ظهر ب�شكل مقنن.
ولذا ال بد �أن يتم ر�صد هذا الزخ ــم الإعالمي ملعرفة طرق اال�ستفادة من
م�ضامينه وحمتوياته ،وهو كح ــال جمعية منا�صري امل�ستهلك  -يف اخلارج-
الذين ي�صورون ويوثقون التجاوزات ،ولذا كان احت ــواء م�ضامني ور�سائل مثل
هذا الزخم وتطويعه ل�صالح املواطن واملجتمع� ،أمر مك ــمل لع ــمل املجل�س
وال يتعار�ض معه.
ما يطرح في الشأن العام يجب أن يقدم وفق
دراسة مسبقة

 تحت قبة المجلس..كيف ترى نقاشات الشأن العام؟في المجلس قادة رأي ولكن بشكل
صحي شوري

 -في مجلس الشورى هل ثمة قادة رأي؟

قد يح ــدث ذلك ,وال �أخ ــفيك �أن ه ــناك من ي�سعى ل ــذلك ،لكن هذا يتم
ب�شكل �صحي �شوري ,فطبيعة عمل املجل�س فيه جت ــاذب و�أراء متباين ــة ,وقد
ال ي�سع وقت اجلل�سة لبع�ض الأع�ضاء �شرح وج ــهة نظ ــره لزمالئه حتت قبة
املجل�س �أو �أثناء النقا�شات يف اجلل�سات العام ــة ،لذا ي�س ــعى البع�ض للتعريف
بها عن طريق املقابالت ال�شخ�صية واالط ــالع على ما ل ــدى الآخ ــرين.
 -كيف ترى عمل لجان الصداقة البرلمانية؟

جلان ال�صداقة الربملانية لديها م�ش ــكلة يف �أن كثري من �أع ــمالها روتينية
وهو �أ�شبه بعمل عالقات عام ــة ،و�أرى �أن �أع ــمالها البد �أن تتو�سع يف كثري من
امللفات �سوا ًء يف اجلوانب الربملانية �أو االقت�ص ــادية �أو االجتم ــاعية لتعريف
ال�شعوب بع�ضها ببع�ض وفق ًا ل�سيا�سة هذه الدولة وتلك.
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يتوخى يف هذا امللف التطوي ــر والت ــجديد ،و�أنه فر�صة للأع�ضاء لر�صد
ظواهر معينة وطرح ــها بعد درا�ست ــها درا�س ــة م�ستف ــي�ضة ،وكم كنت �أمتنى
لو �أن الزمالء الأع�ضاء �سع ــوا  -ال�سيما يف ه ــذا املل ــف  -للتح ــ�ضري امل�س ــبق
للمداخالت التي يطرحونها بح ــيث تقدم وفق درا�سة ور�صد ومتابعة ،ال �أن
يرجتلها الع�ضو كتعب ــري عن موق ــف �أو �ش ــعور وقتي ،فطرح الأفكار مرهون
بدرا�سة م�سبقة وكفاءة يف التعامل لتحقيق نتيجة مبتغاه.
 برأيك كيف ننمي ثقـــافة الممارســة البرلمانية فيالمدارس؟

نعم...يجب �أن نراعى يف ه ــذا املج ــال ثقافة القبول للر�أي الآخر وال�سماع
له ,وتفعيل دور احلوار ,فاخللي ــط والتن ٍّوع يف جمل�س ال�شورى مث ًال ،ينم عن
متثيل جمعي م�ؤطر ب�أطر �أدب احلوار وق ــبول االخ ــتالف يف وجهات النظر,
ولعلك �شاهدت هذا بعينك ,ففي جمل ــ�س ال�ش ــورى ال وجود لثقافة االنفراد و
االنت�صار للر�أي ملجرد احل�ضور �أو �إق�صاء الآخرين ،ف�إن�شاء جمال�س طالبية

حوار

و�أنت تعلم �أي�ض ًا �أن ارتف ــاع امل�ؤ�شر العق ــاري مره ــون بعدم توفر قنوات
االدخار بالبلد ,ولي�س للمواطنني من بديل يف عمي ــلة االدخ ــار �سوى الأ�سهم
والعقار ،ولأن امل�س�ألة تعود �إلى الدورات االقت�صادية التي تدور وتتفاوت علو ًا
وانخفا�ض ًا حالها حال النفط والدورات املالية الأخرى.

برنامج التحول الوطني نقلة نوعية
لالقتصاد السعودي

 من منظــورك االقتصادي كيف ترى خطوات برنامجالتحول الوطني؟

نعم التحول الوطني يقت�ضي حتول االقت�ص ــاد ال�سعـودي من اقت�صاد ريعي
�إلى اقت�صاد منتج ,وهو ال �شك نقله نوعية رمبا يواجه حتديات كبرية وتكلفة
�أكرب ،ولذا ال بد من توخي احلذر يف �أثنا تنفيذ مراحل هذا الربنامج  ,خا�صة
ما يتعلق بالتكلفة االجتماعية.
فالقطاع اخلا�ص لديه مرونة �سريعة يف التكيف مع الظروف االقت�صادية
وال �شك �أن هذا احلراك �سوف يولد  -ب�إذن اهلل  -فر�ص جديدة و�أفاق وا�سعة
يف املدار�س من �ش�أنها �أن تناق�ش وتطرح هموم وم�شاك ــل الطالب على طاولة
احلوار الذي يديره ويحدده الط ــالب �أنف�س ــهم يف امل ــدار�س �أي ًا كانت ,والتي

كل فاجلميع متفائل وهلل احلمد.
وخطط ور�ؤى مدرو�سة ،وعلى ٍ

ال�شك �أنها متثل ركيزة ركائز الدعم لثقافة �شورية ب ّناءه.
ارتفاع المؤشر العقاري مرهون بعدم تعدد
قنوات االدخار في البلد

 -بوصفك رجل أعمال كيف ترى تضخم اسعار العقار؟

�أ�سعار الأرا�ضي تعود للعر�ض والطلب ,وامل�شكلة يف العقار �إجرائية �أي �أنها
م�شكلة �أنظمة عم ــل ،فاملفت ــر�ض �أن الأرا�ضي داخل النطاق العمراين تكون
خمططة وال ميكن الإبق ــاء على الأرا�ضي اخل ــام داخ ــل املدن ،و�أنت تعلم �أن
اململكة العربية ال�سعودية تكاد تكون الدولة الوح ــيدة التي ال يــوجد فيها ر�سم
ت�سجيل للعقار ،لذا ال بد من حتديث نظام النطاق العمراين.
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دراسة

اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي:
والمتخ َّيل الراهن ( ) 2 - 2
الصورة النمطية
ُ

د .حممد ال�شرقاوي

المتخ َّيل األميركي عن المسلمين
 -4توجيه ُ
ميكن حتديد الفرق بني ال�سرديات الإعالمية التي بلورت �صورة
امل�سلمني يف �أذهان الأمريكيني من خالل عينة الدرا�سة يف ثالث فئات
رئي�سة؛ وذلك بالتوازي مع ِّ
ِّ
امل�ستقل �أو الليربايل �أو
خط التحرير
املحافظ؛ الذي تبنَّته تلك القنوات الثالث:
� اً
أول� :سرديات االتهام :تعاملت مع تغطية تلك احلوادث من منطلق

ال يرتدد �أحيا ًنا يف �إ�صدار بع�ض الأحكام اجلاهزة؛ مثل :ت�صوير امل�سلمني
ك�شعوب غري ُم ِّ
تح�ضرة متيل �إلى العنف و�إلغاء الآخر ومعاداة �أمريكا؛ ومن
خالل فوك�س نيوز امت َّدت هذه ال�صورة نحو امل�سلمني الأمريكيني ً �-
أي�ضا-
ك�أقلية “ال تن�سجم” مع مقومات املجتمع الأمريكي ،و�أ�صبح لفظ “م�سلم”
يف �أذهان كثري من الفئات اليمينية التي ت�شاهد هذه القناة با�ستمرار ين ُّم
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عن تخ ُّيالت التع�صب والعنف واالنغالق الفكري ،وقوالب �أخرى تعزُّزها
ال�سرديات املتداولة؛ �سواء يف فوك�س نيوز �أو قنوات ميينية �أخرى؛ مثل :قناة
( ( CBNامل�سيحية ،وقناة ()OAN؛ التي ُتقدِّ م نف�سها كقناة �أمريكا
املوحدة.
َّ
ثان ًيا� :سرديات معيارية :ا�ستندت �إلى التقييم املحايد للإ�سالم ك�إحدى
الديانات ال�سماوية الثالث التي تدعو �إلى ال�سالم والتعاي�ش ,و�سل�سلة �أخرى
من القيم الكونية؛ وقد تعاملت قناة �إم �إ�س �إن بي �سي �أكرث من غريها مع
امل�سلمني الأمريكيني ك�أحد املك ِّونات الع�ضوية للمجتمع الأمريكي ،و�سعت يف
الوقت ذاته �إلى ت�صحيح �صورتهم �ضمن �أ َّمة قامت وال تزال على �أكتاف
املهاجرين ،و�ضرورة احرتام املوا�صفات الدينية واالجتماعية والثقافية

دراسة

جلميع الأقليات؛ غري �أن هذه ال�سرديات املعيارية مل تتوالد بفعل الوازع
الأخالقي �أو املعنوي لدى ال�صحفيني الليرباليني لإن�صاف الإ�سالم وامل�سلمني
بال�ضرورة.

ال�شكل البياين رقــم  1يو�ضح عدد �ضحايا العنف امل�سلَّح وما تعتربه
�أمريكا �إرها ًبا بني  2004و)40(2013

بل جاءت بفعل تداعيات اللياقة ال�سيا�سية؛ التي تظل حمورية يف اخلطاب
العام الأمريكي خارج دائرة احلمى االنتخابية التي َّ
غذتها ت�صريحات بع�ض
املر�شحني؛ مثل دونالد ترامب ،واملثري هنا �أن تكون ال�سرديات املعيارية
هي �أ�صل التقييمات الأخالقية �أو املعنوية؛ وهي بالتايل ما يبلور منظومة
يتم�سك بها الأمريكيون يف ت�ص ُّوراتهم عن املجتمعات والثقافات
القيم التي َّ
والديانات الأخرى.
ثال ًثا� :سرديات و�صفية :تداولتها قناة �سي �إن �إن؛ ومن يقرتب من
خطها التحريري يف نقل م�شاهد التفجري� ،أو القتل� ،أو غريها من احلوادث
املرتبطة ب�أ�شخا�ص م�سلمني ،ومل تف�سح الباب لالجتهاد �أو ت�أويل املعطيات
التم�سك مبيثاق
والوقائع على الأر�ض من ِق َبل مذيعيها �أو محُ ِّلليها من خالل ُّ
ال�شرف املهني.
-5نقاط فراغ بين السرديات واألرقام
يف الأول من �أكتوبر/ت�شرين الأول � ،2015أبدى الرئي�س باراك �أوباما
وا�ضحا من تالحق عمليات القتل ب�سبب انت�شار الأ�سلحة اليدوية
انزعاجا
ً
ً
بعدما قتل �شاب �أمريكي ت�سعة من الطالب والأ�ساتذة يف �أحد املعاهد العليا
يف والية �أوريغان.
وقد وجد �أوباما نف�سه يتح َّدث عن مع�ضلة العنف يف املجتمع الأمريكي
للمرة اخلام�سة ع�شرة على التوايل منذ دخوله البيت الأبي�ض عام ،2009
وعب عن امتعا�ضه ال�شديد مما �أ�سماه «احلديث الروتيني والتغطية
َرّ
الإعالمية الروتينية» ملثل تلك الت�صفيات اجل�سدية املتكررة؛ ودعا �أوباما
و�سائل الإعالم لعقد مقارنة بالأرقام بني �ضحايا العنف امل�سلح ،وبني
�ضحايا ما تعتربه احلكومة الأمريكية �إرها ًبا؛ �سواء يف اخلارج �أو الداخل
خالل ال�سنوات الع�شر بني  2004و2013؛ وك�شفت الإح�صائيات الر�سمية �أن
 316.545من الأمريكيني لقوا م�صرعهم ب�سبب انت�شار الأ�سلحة اليدوية،
�شخ�صا (� 277ضحايا الإرهاب
فيما �أودت حوادث الإرهاب بحياة 313
ً
الدويل و 36ب�سبب الإرهاب الداخلي).

يالحظ جون هوغان �-أ�ستاذ درا�سات الإرهاب يف جامعة ما�ست�شو�ست�س
يف مدينة لويل� -أن الباحثني الأكادمييني �أ�صبحوا يلم�سون عدم التنا�سب
الوا�ضح بني الت�ص ُّورات العامة حول امل�سلمني يف و�سائل الإعالم وبني احلاالت
والإح�صاءات امللمو�سة لأعمال العنف؛ وي�شري �إلى «التوافق يف الر�أي بينهم
حول ت�ضخيم خطر الإرهاب اجلهادي يف الواليات املتحدة ،و�سوء تقدير
حلجم اخلطر املاثل من قبل جماعات اجلناح اليميني واملناه�ضني للحكومة؛
و�إذا كان هناك در�س ينبغي ا�ستيعابه فهو �أننا تنا�سينا خالل الأعوام
الع�شرين املا�ضية ما حدث يف مدينة �أوكالهوما ،و�أن العنف املتطرف ي�أتي
بكل الأ�شكال والأحجام ،ويقع يف الغالب يف �أماكن ق َّلما يحوم اال�شتباه
حولها»(.)41
على الرغم من وفرة مثل هذه الدرا�سات و�أهميتها يف ت�صحيح الكثري
من عنا�صر ال�صورة النمطية جتاه امل�سلمني يف املتخ َّيل الأمريكي ،تظل
�أغلبية التغطية الإعالمية تعيد �إنتاج �سرديات �سلبية عنهم بفعل التداخل
بني اخلطابني ال�سيا�سي والإعالمي.
�أ .يف ظل ال�صورة املرجعية

ملمو�سا
مل تخ ِّلف تلك الإح�صاءات والدرا�سات اجلديدة �أث ًرا ت�صحيح ًّيا
ً
بعد لل�صورة املتداولة عن الإ�سالم وامل�سلمني؛ بل ازدادت �سلبيتها مع وقع بث
تعليقات بع�ض «خرباء» الإرهاب وال�شرق الأو�سط على ال�شا�شة ب�شكل غري
حمدود يف حتديث ما يختزله ذهن الأمريكي العادي عن امل�سلمني ،وال تقوم
ال�صورة املتداولة كنتاج ذهني ي�أتي من عدم؛ بل تَتعزَّز وتُعزَّز يف الوقت ذاته
ال�شورى  -العدد  - 172جمادي الأول 1437هـ مار�س 2016م

53

دراسة

ال�صورة املرجعية التي توالدت خالل القرن الع�شرين عرب �أفالم هوليود،
ويالحظ �إدوارد �سعيد وجود «�سوق التم ُّثالت عن �إ�سالم متجان�س يقوم
انت�شاره على الغ�ضب والتهديد والت�آمر ،وهو �سوق �أكرب و�أكرث �إفادة وقدرة
على توليد مزيد من الإثارة»(.)42
ثمة م�ؤ�شرات جديدة على تزايد مفعول ال�سرديات الإعالمية املعادية
تبي �أنّ ن�سبة
للعرب وامل�سلمني بني اجليل اجلديد من الأمريكيني؛ فقد َنّ
يتم�سكون بت�ص ُّورات �سلبية عن الإ�سالم مقابل  %7فقط من ذوي
 %55منهم َّ
الت�ص ُّورات الإيجابية.
وتزيد ن�سبة ذوي الت�ص ُّورات الإيجابية بني ال�شباب وم�ؤيدي احلزب
الدميقراطي ب�ست ع�شرة نقطة عما هو عليه احلال بني منا�صري احلزب
اجلمهوري؛ لكن اال�ستطالع الذي �أُجري خالل �شهر مار�س�/آذار 2015
تو�صل ً �-
أي�ضا� -إلى خال�صة تدعو �إلى بع�ض الت�أمل يف �صريورة تلك ال�صورة
َّ
ال�سلبية بني �أجيال الأمريكيني؛ وهي �أن  %40ممن ترتاوح �أعمارهم بني
الثامنة ع�شرة والتا�سعة والع�شرين ال ينظرون بعني الر�ضا �إلى الإ�سالم
مقارنة مع ن�سبة  %63و�سط الفئة العمرية بني اخلام�سة والأربعني والأربعة
وال�ستني ،ون�سبة  %58يف اخلام�سة وال�ستني �أو ما يزيد(.)43
وتُثري هذه الن�سبة املرتفعة مبعدل �أربعة من كل ع�شرة �شبان �أمريكيني
غري را�ضني عن الإ�سالم وامل�سلمني الت�سا�ؤل حول مدى ارتباطها بنوعية
امل�ضمون الإخباري الذي ي�ستقبلونه عرب هواتفهم الذكية و�أجهزة الكمبيوتر
املحمولة؛ ف�ضلاً عن �شا�شات التلفزيون على مدار ال�ساعة .وي�أتي هذا
التح ُّول الذهني �ضمن خلفية �سيا�سية واجتماعية ُمر َّكبة يف الواليات املتحدة؛
�إذ يوجد الإ�سالم يف �أعني الأمريكيني يف �أ�سفل ال�سلم بني �شتى بقية الأديان.
وفـ ـقـ ـ ـًا ل ــدرا�س ــة ق ــام بـ ـه ــا م ــرك ــز بي ــو ل ــدرا�س ــات ال ــر�أي الـ ـع ــام
( )Pew Research Centerع ــن حت ُّوالت مواق ــف الأمريكي ــني جتاه
�أتباع الديانات واملعتقدات ،ومدى تباينها بني منا�صري احل ــزب اجلمهوري
واحلزب الدميقراطي منت�ص ــف  ،2014ي�أتي امل�سل ــمون يف املرتبة الأخرية
بن�سبة  %33يف �أعني اجلمهوري ــني واملتعاطف ــني مع ــهم ،ي�سبقهم امللحدون
( ،)%34والهن ــدو�س ( ،)%47والب ــوذي ــون ( ،)%49وامل ــورم ــون (،)%52
والكاثوليك ( ،)%66واليهود ( ،)%67وي�أتي يف املرتب ــة الأولى امل�سيح ــيون
الإجنيلي ــون ( )%71وه ــم ُي�ش ِّكلون القاع ــدة الرئي�س ــة للت ــيار املحاف ــظ
توجهات احلزب اجلمهوري.
املـ ـ�ؤثر يف ُّ
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ال�شكل البياين رقم ُ 2يبينِّ مواقف اجلمهوريني والدميقراطيني من
�أتباع الديانات واملعتقدات يف )44(2014

دراسة

بيد �أن هذه ال�صورة تختلف ن�سب ًّيا لدى امل�ؤيدين للحزب الدميقراطي؛
الذي ي�ستقطب �إلى �صفوفه الك ــثري من ممث ــلي خمت ــلف الأقل ــيات العرقية؛
وبالنظر �إلى املرجعية الليربالية للدميقراطيني ،ف�إنهم ي�ضعون املورمن يف
املرتبة الأخرية بن�سبة  ،%44وقبلهم امللحدون (.)%46
فيما ي�أتي امل�سلمون يف املرتبة الثالثة من الأ�سفل بن�سبة %47؛ وهم
بذلك �أقل �شعبية من امل�سيحيني الإجنيليني ( ،)%53ثم الهندو�س (،)%54
فالبوذيون ( ،)%57والكاثوليك ( ،)%61ويوجد يف املرتبة الأولى اليهود
بن�سبة .%62
يبدو من ا�ستقراء هذا الر�سم البياين �أن �صورة امل�سلمني بعيدة عن
املرتبة الأولى؛ التي تظل لـ”امل�سيحيني الإجنيليني” يف نظر م�ؤيدي احلزب
خ�ص�صها املوالون للحزب الدميقراطي لـ”اليهود”؛ وي�أتي
اجلمهوري ،فيما ُي ِّ
امل�سلمون يف املرتبة الأخرية لدى اليمني ويف املرتبة الثالثة ما قبل الأخرية
لدى الي�سار ،وال ي�ستغرب املرء من مدى منا�صرة الدميقراطيني الأمريكيني
لليهود بالنظر �إلى مدى �إ�سهام عدد كبري من املنظرين ورجال ال�سيا�سة يف
�صياغة الفل�سفة الليربالية للحزب الدميقراطي من منطلق خدمة و�ضعهم
ك�أقلية عرب تاريخ �أمريكا.
ويو�ضح �صامويل �شور�شتاين م�ؤ ِّلف كتاب “ال�شعب الذي يختار :ال�سيا�سة
املحيرِّ ة لليهود الأمريكيني” كيف ظ َّل التناغم ال�سيا�سي بني اليهود الأمريكيني
واحلزب الدميقراطي على الوترية ذاتها منذ الع�شرينات من القرن املا�ضي،
ويعزو ذلك �إلى تب ِّني �أغلب اليهود الفل�سفة الليربالية التقليدية ب�ش�أن العالقة
بني الدين والدولة ٍّ
رئي�س لدى احلزب الدميقراطي ،فيما يعتربون
كخط ٍ
هيمنة فكر ِّ
املب�شرين الربوت�ستانت على قاعدة احلزب اجلمهوري تهديدً ا
لذلك النظام الليربايل(.)45
ب .قوة ال�سرديات الإعالمية مقابل قوة الأرقام

تنطوي ال�صورة املتداولة حال ًّيا عن امل�سلمني على ت�سيي�س اخلطاب
العام؛ وذلك بالتلويح مبا قد ُي�ش ِّكل تهديدً ا لأمن الواليات املتحدة يف الداخل
ومل�صاحلها اال�سرتاتيجية يف اخلارج؛ خا�صة لدى مهند�سي ا�سرتاتيجية
احلزب اجلمهوري ،وال غرابة �أن يكرث اال�ستدالل بحوادث متف ِّرقة من قبيل
عمليات التفجري والقتل التي يرتكبها بع�ض املتطرفني امل�سلمني من خالل
جتان�سها مع اخللفية ال�سوداوية التي تعك�س ال�شبح املتنامي لتنظيم الدولة
الإ�سالمية.

بيــد �أن ال�ص ــورة املرجع ــية ت�ش َّبع ــت يف امل ــا�ض ــي بخ�صوب ــة اخلي ــال
ال�سينم ــائي م ــن خ ــالل �إنـ ـت ــاج ه ــول ــيود لأكـ ـث ــر م ــن ت�سع ــمائ ــة فـ ـي ــلم
ُتقدِّ م �شخ�صي ــات �سلبي ــة قامت ــة عن الع ــرب وامل�سلم ــني؛ ب ــداي ــة بفي ــلم
( )The Palace of Arabian Nightsالذي �أخرج ــه جورج ميلي�س
عام .1905
ويقول جاك �شاهني الذي ك َّر�س عقودًا من حيات ــه لدرا�سة تلك ال�صور
عموما مل تق ــدِّ م �شخ�ص ــية �إيجابية ميكن �أن ي�سرتيح
النمطية � :إن هوليود ً
�إليها امل�شاهد الأمريكي�“ ،أو يقبله كجار له بالنظر �إلى مدى الت�شابه
بينهما”؛ بل �إن تكرار تلك ال�صور ال�سلبي ــة ل�شخ�ص ــية الع ــربي يف ال�سينما
حتمل يف طياتها مت ُّثالت �سلبية عرب الأجيال”( .)46غ ــري �أن التحـ ـ ُّول بني
ال�صورتني املرجعية واملتداولة ال يتم�شى مع ما تُظهره الإح�صائيات اجلديدة
عن طبيعة التهديدات القائمة وهوية مد ِّبري �أعمال العنف.
 -6استنتاجات
بعد حتليل �أ�سباب التح ُّول من ال�صورة املرجعية �إلى ال�صورة املتداولة
للإ�سالم وامل�سلمنيُ ،تقدِّ م هذه الدرا�سة �ستة ا�ستنتاجات رئي�سة حول الن�سق
الراهن الذي يتح َّرك من خالله الإعالم الأمريكي:
�أ-حركية �صورة الإ�سالم وامل�سلمني عرب الباب الدوار

تظل �صورة الإ�سالم وامل�سلمني يف الـ ُمتخ َّيل الأمريكي رهينة بالتفاعل بني
�سرديات االتهام؛ التي ترت َّدد يف م�ضمون فوك�س نيوز وغريها من القنوات
اليمينية ،وال�سرديات املعيارية من خالل �إم �إ�س �إن بي �سي ،ثم ال�سرديات
الو�صفية كما الحظنا يف �أداء �سي �إن �إن؛ وهي بالتايل تت�أ َّثر �سل ًبا و�إيجا ًبا
مب�ستوى تغيرُّ ال�صورة الذهنية؛ التي يتب َّناها الفرد الأمريكي تب ًعا ملدى
اقتناعه �أو رف�ضه ملا ُتقدِّ مه تلك القنوات ،ويف �ضوء هذا التناف�س بد�أ تقلُّ�ص
�إعالم ال�سرديات الو�صفية املحايدة ل�صالح �إعالم الر�أي والغزل ال�سيا�سي.
ويف حلظة ت�أ ُّمل عند مفرتق الطرق بني هذه التيارات الثالثة املتناف�سة،
يبدو �أن الإعالم الأمريكي مي ُّر حال ًّيا مبرحلة انف�صام بني �شخ�صية املجتهد
يف البحث عن الأخبار العاجلة وك�شف الأ�سرار املثرية املرتبطة بزمنه
الذهبي قبل ب�ضعة عقود ،وبني �شخ�صية العار�ض لآراء وحتليالت حمرتيف
“التحليل ال�سيا�سي”؛ لتقدمي قراءات للأحداث مبا ين ُّم عن �أهواء �سيا�سية
و�أيديولوجية َّ
مبطنة يف �أغلب احلاالت؛ وي�شغل ه�ؤالء املح ِّللون يف الغالب
ح ِّيزًا زمن ًّيا على الهواء �أطول من مدة التقارير ال�صحفية امليدانية ،و� ً
أي�ضا
من وقت مقدِّ مي الربامج الإخبارية.
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دراسة

وقد تكاثرت �سرديات االنق�سام وا�ستبعاد الآخر خالل عام  2015من
خالل فوك�س نيوز وبقية و�سائل الإعالم اليمينية املحافظة؛ و�أوجدت تربي ًرا
لنظام الت�صنيف الذي يعتربه هرني تاجفيل (ُ - )1982-1919م�ؤَ ِّ�س�س
نظرية الهوية االجتماعية  -حجر الزاوية يف �صناعة املتخ َّيل ال�سلبي عن
الآخر ،واحتكار املتخ َّيل الإيجابي عن الذات �أو الأنا اجلماعية؛ ويقوم
نظام الت�صنيف على ثالث عمليات ذهنية يف تقييم الفوارق بني الـ”نحن”
كمجموعة داخلية وبني الـ”هم” كمجموعة خارجية؛ �أولها :الت�صنيف
االجتماعي؛ الذي ُي�سقط على املجموعتينْ �أو�صا ًفا تن ُّم عن االختالف
العرقي� ،أو الديني� ،أو اجلغرايف� ،أو غريه.
تغي املعايري املهنية
ب -رُّ

ِّ
باخلط االحرتايف
تتم�سك
تراجع ت�أثري امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي َّ
املتوازن حتت وط�أة املناف�سة؛ التي ابتدعتها قناة فوك�س نيوز كمعقل لتعزيز
اخلطاب املحافظ اليميني مقابل قناة (�إم �إ�س �إن بي �سي)؛ التي ترفع راية
قطبي الرحى يف امل�شهد الإعالمي الأمريكي؛
الفل�سفة الليربالية؛ باعتبارهما ِ
ومن جت ِّليات هذا التم ُّرد على املدر�سة التقليدية يف الإعالم الأمريكي الذي
قادته �شبكات  NBCو ABCو CBSلعقود طويلة ،تظ ُّل فوك�س نيوز قناة
“الريادة” لي�س يف حجم م�شاهديها فح�سب؛ بل يف قدرتها ً �-
أي�ضا -على
توجيه اخلطاب العام نحو اليمني ،و�أحيا ًنا اليمني املتطرف.
ي�ضع هذا الزخم املتنامي يف اخلطاب اليميني يف بعد ْيه الإعالمي
وال�سيا�سي حتديات جديدة �أمام جهود تغيري ال�صورة النمطية؛ �سواء املرجعية
�أو املتداولة حال ًّيا عن امل�سلمني؛ خا�صة �إذا تر َّقب املرء بع�ض االحتكام �إلى
منظومة القيم الإن�سانية ،والعودة �إلى منا�صرة فكرة البوتقة التي تطفو من
حني �إلى �آخر يف ت�صريحات ال�سا�سة ومر�شحي الي�سار الليربايل ،و�أ�صبح
النيل من �سمعة امل�سلمني �أحد �أ�سلحة املواجهة الذي ي�ستخدمه اليمني يف
مواجهة الي�سار؛ بداية بامل�ستوى الإعالمي ،ومرو ًرا بامل�ستوى ال�سيا�سي،
ونهاية بامل�ستوى الثقايف.
ج�-صناعة الـ”نحن” و”الآخر»

�أ�سهمت و�سائل الإعالم اليمينية من خالل �سرديات االتهام يف تعزيز
االن�شطارية بني الـ”نحن” الأمريكيني والـ”هم” امل�سلمون ،وتعزَّز هذا
�سميه العامل
املتخ َّيل القائم على تكري�س ميزان ال�ضدية واالعتداد مبا ُي ِّ
النف�ساين �سيغموند فرويد برنج�سية الفوارق ال�ضئيلة بني “نحن الإيجابيون”
وبني “هم ال�سلبيون».
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ثان ًيا :حتديد هوية االنتماء �إلى املجموعة الداخلية مبا يتم�شى مع قيمها
وثقافتها امل�شرتكة .ثال ًثا :املقارنة االجتماعية؛ وهي الأخطر من �سابقت ْيها
عندما يحتكر �أع�ضاء كل جمموعة “الف�ضائل” للمجموعة الداخلية،
و ُي�سقطون “النواق�ص” على املجموعة الأخرى.
د -م�شروع تغييب الآخر “امل�سلم

«�أ�صبحت و�سائل الإعالم اليمينية يف ع�صر �صحافة الر�أي يف الواليات
املتحدة تعمل �أ�سوة بكتُّاب اال�ست�شراق يف نهاية القرن التا�سع ع�شر؛ عندما
ح َّولوا العربي �أو امل�سلم �إلى خانة الآخر ال�صامت؛ بل ت�سعى ً �-
أي�ضا -لتكري�س
هيمنة اخلطاب اليميني املت�شدِّ د بني الأمريكيني؛ وذلك �أملاً يف �أن ي�صبح
�سميه الباحث
العربي �أو امل�سلم متقوق ًعا �ضمن خانة الآخر املغ َّيب� ،أو ما ُي ِّ
تغييب الآخر بذريعة �أنه “�إرهابي”؛ حتى ُي ْثبِتَ براءته.
ينطوي هذا املد على م�شروع َ�ش ْي َط َنة امل�سلمني يف �أمريكا؛ و�أحيا ًنا
تخوينهم ،وت�ضييق اخلناق عليهم �إعالم ًّيا و�سيا�س ًّيا؛ وقد تعالت بع�ض
الأ�صوات عرب �شا�شة فوك�س نيوز تطالب بعدم منح ت�أ�شريات الدخول �إلى
�أمريكا للراغبني يف الهجرة �أو ال�سفر �إليها من مواطني الدول العربية
والإ�سالمية ،و�أ�صبحت ت�ش ِّكل يف �أذهان بع�ض الأمريكيني “حلاًّ عمل ًّيا”
يف مواجهة التطرف والإرهاب ،والأكرث من ذلك� ،أ�صبح الإعالم اليميني
ينادي مبحاكاة بع�ض اخلطايا التي ارتكبتها �أمريكا يف حق بع�ض الأقليات
وتكرارها مع امل�سلمني؛ وقال فرانكلني غراهم -ابن وخليفة بيلي غراهم،
�أبرز ُم ِّ
ب�شر �إجنيلي يف البالد منذ ال�سبعينات ،وامل�ست�شار الروحي لثالثة
من الر�ؤ�ساء الأمريكيني -يف مقابلة مع فوك�س نيوز عقب حادث والية
تيني�سي� :إنه “ينبغي منع جميع امل�سلمني من الهجرة �إلى �أمريكا ،و�أن تتم
معاملتهم على غرار معاملة اليابانيني والأملان عقب احلرب العاملية الثانية”.

دراسة

و�أ�ضاف� :إن امل�سلمني الذين ي�أتون �أمريكا “لديهم القدرة على �أن ي�صبحوا
دفاعا عن �شرف دينهم
مت�شدِّ دين” ،وبالتايل “ي�سهمون يف �أعمال القتل ً
و�شرف حممد»(.)47
هـ  -منطق “الإرهاب اجلهادي” ومنطق “اخللل العقلي»

ثمة ازدواجية تك َّررت يف الطرح الإعالمي خالل عام  2015و� ً
أي�ضا منذ
2001؛ عندما ال يرت َّدد بع�ض املذيعني واملحللني يف «ا�ستخال�ص» الأ�سباب
الكامنة خلف الهجمات امل�سلحة بالنظر �إلى ا�سم املهاجم و�أ�صله العرقي؛
وكما الحظنا ل َّوحت فوك�س نيوز بورقة اخللل العقلي �أو اال�ضطرابات النف�سية
يف �أغلب احلاالت �إذا كان ا�سم املهاجم �أمريك ًّيا �أبي�ض؛ ويف املقابل ،يكون
تغليب احتمال النوايا الإرهابية �إذا كان اال�سم عرب ًّيا �أو م�سل ًما ،وتنعك�س هذه
االزدواجية �سل ًبا على اجلالية امل�سلمة والعربية؛ وذلك يف ِّ
ظل ُمر َّكب اخلوف
املتنامي ب�سبب �سهولة ا�ستخدام ورقة اال�ضطرابات النف�سية؛ �سواء يف و�سائل
الإعالم� ،أو �أمام املحاكم ل�صالح املهاجمني البي�ض.

ويف هذا ال�سياق ،تزداد التحديات يف طريق الن�شطاء والداعني �إلى
ت�صحيح �صورة الإ�سالم ،والدفاع عن خ�صو�صيته على غرار بقية الأديان يف
الواليات املتحدة؛ وتبقى امل�سافة متباعدة بني الت�أكيد على حرية التعبري كما
ي�ضمنها الد�ستور الأمريكي من جهة ،وبني حرية العقيدة واحرتامها ك�إحدى
تفريعات الد�ستور والفل�سفة ال�سيا�سية القائمة لدى الأمريكيني ،وتقول مها
اجلنيدي  -رئي�سة جمعية املنظمات الإ�سالمية يف الواليات املتحدة� :إن
احلاجة تدعو �إلى �أكرث من القانون ملكافحة ال�صور النمطية واملواقف عميقة
اجلذور يف �أغلب احلاالت .وتدعو �إلى التفاعل املبا�شر والتعليم والتعاي�ش
والتفاعل بني خمتلف الأديان من �أجل التح ُّرر من قب�ضة امل�شاعر املعادية
للإ�سالم يف هذه البالد(.)49
________________
* �أ�ستاذ ت�سوية النزاعات الدولية يف جامعة جورج مي�سني ،وزميل يف مركز حتليل
ال�سرديات وت�سوية النزاعات -وا�شنطن
امل�صدر – مركز اجلزيرة للدرا�سات
الهوام�ش:
40. Jones, Julia, Bower, Eve. “American deaths in terrorism vs. gun violence in

و� -صورة الإ�سالم وامل�سلمني خلف مبد�أ احلريات

مع تنامي �صحافة الر�أي ك�سمة بارزة فيما ُتقدِّ مه فوك�س نيوز وغريها،
يالحظ املرء اجتاهً ا متزيدًا نحو تربير النيل من �سمعة الإ�سالم �أو امل�سلمني
�أو العرب ب�ضرورة «حماية» مبد�أ حرية التعبري؛ ولو �إزاء الأمور احل�سا�سة
ثقاف ًّيا� ،أو املقد�سات من الناحية الدينية ،ووجدت مذيعة فوك�س نيوز ميغن
التم�سك بحرية
كيلي -مقدمة ثاين �أ�شهر برنامج على هذه القناة� -ضالتها يف ُّ
التعبري والت�شجيع على ن�شر ال�صور الكاريكاتريية عن النبي حممد ،وهي
تع ِّلل ذلك بالت�سا�ؤل« :ماذا نريد �أن نفعل �إزاء جمموعة تريد قتلنا؟» وتختم
برناجمها بالقول�« :إنني قلقلة من �أمريكا التي تريدوننا �أن نعي�ش فيها»(.)48

one graph” CNN, 2 October 2015, (Visited on 25 December 2015):
http://www.cnn.com/201502/10//us/oregon-shooting-terrorism-gun-violence/
41. Shane, Scott, “Homegrown Extremists Tied to Deadlier Toll Than Jihadists
in U.S. Since 911/”, op, cit.
42. Said, E. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How
to See the Rest of the World, (Vintage Books, Random House, Revised edition
1997), p. xxviii.
43. Kaleem, Jaweed, “More Than Half of Americans Have Unfavorable
View of Islam, Poll Finds”, Huffpost, 10 April 2015, (Visited on 25 December
2015):http://www.huffingtonpost.com/201510/04//americans-islampoll_n_7036574.html
44. “How Americans Feel About Religious Groups. Jews, Catholics
”& Evangelicals Rated Warmly, Atheists and Muslims More Coldly
PewResearchCenter, 16 July 2014, (Visited on 25 December 2015):
http://www.pewforum.org/201416/07//how-americans-feel-about-religious-groups
45. Sides, John. “Why Most American Jews Vote for Democrats”, The
Washington Post, 24 March 2015.
46. Shaheen, J. Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, (Olive
Branch, New York, 2001), p. 11.
47. Merritt, Jonathan, “Franklin Graham’s Turn Toward Intolerance”, The Atlantic,
19 July 2015, (Visited on 25 December 2015):
http://www.theatlantic.com/politics/archive/201507//franklin-grahams-turntoward-intolerance/398924/
48. ‘Confused and Wrong’: Megyn Kelly Blows Up at O’Reilly, Guest over
)Muhammed Cartoons, mediaite, 5 May 2015, (Visited on 25 December 2015
http://www.mediaite.com/tv/confused-and-wrong-megyn-kelly-blows-up-atoreilly-guest-over-mohammed-cartoons/
49. Elgenaidi, Maha, “Addressing Islamophobia, One Person as a Time”,
ISLAMiCommentary, June 29 2015, (Visited on 25 December 2015):
http://islamicommentary.org/201506//addressing-islamophobia-one-person-at-atime-by-maha-elgenaidi/

ال�شورى  -العدد  - 172جمادي الأول 1437هـ مار�س 2016م

57

تحقيق

مجلس الشورى والمواطن ..بين الرضا والمطالب

ماذا يريد املواطـــن من جملـــ�س ال�شـــورى؟ �س�ؤال يتبادر �إلى الذهن
حينما ن�ستحـــ�ضر العالقـــة بني جمل�س ال�شـــورى واملواطـــن ،فاملجـل�س
من املواطن و�إليه� ,أع�ضاء املجل�س هم مواطنون ن�ش�أوا يف هذا املجتمع,
ويعي�شون يف و�سطه ,يتعاي�شـــون همـــوم املواطنني وق�ضاياهم ,ويعون
حاجاتهم ,ومن هذا املنطلق يتفاعل �أع�ضـــاء املجلـــ�س مع تلك الق�ضايا
والهموم ,ويطرحونا حتت قبـــة ال�شورى بكل �شفافية� ,سعي ًا �إلى حلول
ناجعة ,تلبي حاجات املواطنني.
فع�ضو جمل�س ال�شورى هو بالنهايـــة مواطـــن يطـــمح �إلى االرتقاء
ب�آداء الأجهزة احلكومية ,وحتقيق �أرقى درجات الر�ضا عن خدماتها,
وتطوير الأنظمة وحتديثها .وممـــا ال �شـــك فيـــه �أن رئا�ســـة جمل�س
ال�شورى و�أع�ضاء املجل�س يبذلون جـــل جهـــدهم ,وي�سعون وفق ما �أتيح
للمجل�س من �صالحيـــات وفـــق نظامـــه� ,إلى حتقـــيق تطلـــعات القيادة
الر�شيدة ,وتلبية حاجات املواطنني وطموحاتهم ,من خالل ما يتو�صل
�إليه املجل�س من قرارات ,وما يقدمه من مبادرات ملعاجلة ق�ضية وطنية,
ورفعـــها ملقام خادم احلرمني ال�شرفـــني  -حفظه اهلل  -بحـــ�سب ما ن�ص
عليه نظام جمل�س ال�شورى.
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جملة ال�شورى بو�صفها �إحدى قنوات الت ــوا�صل بني املجل�س واملواطنني,
وكذلك امل�سئولني فتحت باب ال�س�ؤال كنــافذة ي�ستطلع من خاللها �أع�ضاء
املجل�س الرغبات التي ي�أمل املواطـ ــن بـ ـ�أن ال يغف ــلها املج ــل�س� ،سيما و�أنه
ي�ستقبل زخم ًا من املطالب التي تقدم لـ ــه من خالل قنواته امل�شرعة للتوا�صل
مع املواطن ،واملمثلة با�ستقبال املواطن ــني داخــل �أروقة املجل�س ،وفتح باب
ا�ستقبال العرائ�ض املقدم ــة من املواطن ــني ،ناهيـ ــك عن �إقراره لإدارة تعنى
وتهتم بالتوا�صــل مع جمالــ�س املن ـ ــاطق ،وم�ؤخر ًا �إن�شاء �إدارة عامة للإعالم
والتوا�صل املجتم ــعي التي من مه ــامها دعم كافة �سبل التوا�صل امل�ستمر بني
املواطنني واملجل�س.
وللحقيقة والأمانة ,فمن خ ــالل املتابع ــة لأعمال جل�سات جمل�س ال�شورى
نرى �أن غالبية ما قدم ــه امل�شارك ــون يف ه ــذا اال�ست ــطالع يتداوله �أع�ضاء
املجل�س خالل اجلل�س ــات العام ــة� ,سواء يف ال�ش�أن العام ,الذي ي�سبق مناق�شة
بنود جدول �أعمال اجلل�سات� ,أو �أثناء مناق�ش ــة التقاري ــر ال�س ــنوية للأجهزة
احلكومية ,وتعديل الأنظمة النافذة.
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عضو الشورى صوت للمواطن

يقول الأ�ستاذ الإعالم والعالقات العامة بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الأ�ستاذ ح�سن ال�صميلي� :إن املطلوب من ع�ضو جمل�س ال�شورى هو معاي�شة
�أو�ضاع املواطن ومالم�سة ق�ضاياه احلياتية وتفهم رغباته ،ولذا فعلى املجل�س
ممث ًال ب�أع�ضائه االنفتاح على املواطن ,ومتابعة م�ستجدات الأخبار والأو�ضاع
املعي�شية ،كما عليه متابعة الأو�ضاع التي مت�س البلد من الناحية ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،ناهيك عن �ضرورة ال�سماع للم�سوغات التي ي�سوقها املواطن
يف مطالباته للمجل�س.
ويـ ــرى �أن ع�ضـ ــو املجـ ــل�س هـ ــو ممـ ــثل للمواطـ ــن والوطـ ــن ,واملجل�س
بتعـ ــدد �أع�ضائـ ــه وجلانـ ــه وملفاتـ ــه التي يناق�شـ ــها ي�أتي كممـ ــثل لكافـ ــة
�أطياف املجتمع ،ولذا جتد املجال�س الربملانية يف معظم دول العامل تعول على
قرارات جمال�سها النيابية ،نظري ما متثله هـ ــذه املجال�س من ثقل اجتماعي
ور�سمي يتمثل بقـ ــوة �صوت مواطنيـ ــها ورغباتهـ ــم اجلماعيـ ــة يف الت�صويت
على هذا القرار �أو ذاك.
توسيع صالحيات مجلس الشورى

بدوره يرى الأ�ستاذ �سعـ ــد ال�سكـ ــران �أن من ال�ضـ ــرورة مبكان �أن يطالب
املجل�س بتو�سعة �صالحياته و�أن ال يكتـ ــفي بالدور الت�شـ ــريعي والرقابي ،بل
ي�سعى �إلى �أن تكون قراراته ملزمة للجهات التنفيذية ,ال�سيما و�أن والة الأمر
-رعاهم اهلل -حر�صـ ــوا �أ�شد احلــر�ص على متابعـ ــة �أداء اجلهات التنفيذية

ومراقبـ ــة �أعـ ــمال امل�ؤ�سـ ــ�سات واملرافـ ــق العامـ ــة ،والعمـ ــل عـ ــلى حتقـ ــيق
رفاهية املواطن.
ويقول� :إن جمل�س ال�شورى يحقق  -بال �أدنى �شك -ن�سبة عالية من ر�ضى
املواطن يف حال �أدرك هـذا الأخيـ ــر ( املواطـ ــن ) الدور املناط بهـ ــذا املجل�س
وما يقدمه �أع�ضاءه ،ال�سيما و�أنه ي�سمع يف كثري من الأخبار ال�صادرة عن
جمل�س الوزراء عب ــارة (بنا ًء على مـ ــا رفعـ ــه جملـ ــ�س ال�شـ ــورى) وبا�ستقراء
قرارات جمل�س الوزراء خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية يت�ضح لنا هذا اجلهد
املتنامي الذي عك�س دون �أدنى �شك الدور الذي يقوم به املجل�س يف جماالت
عديدة ت�صب يف جمملها يف �صالح الوطن واملواطن.
كما ا�ستطاع املجل�س من خالل هذا القرارات �أن يحقق رغبات املواطن
يف جمالت عديدة ،لعل من �أهمها حزمة القرارات التي كانت ومازالت هي
املعرب عن رغبات �أبناء الوطن.
الظروف الخاصة

منحى �أخر حول بع�ض املطالب
من جهته ي�أخذ الأ�ستاذ مبارك الدو�سري ً
التي من الأهمية مبكان �أن يعمل جمل ــ�س ال�ش ــورى على تبنيها ,مو�ضح ًا �أن
دوره كمجل�س ت�شريعي يخول له الرفع ملقام خادم احلرمني ال�شريفني بتبني
وتفعيل القرارات ال�ص ــادرة التي تخ�ص ذوي االح ــتياجات اخلا�ص ــة ،كذلك
الأمر بتفعيل املجل�س الأعلى للمعاقني ،ونظام رعاية املعاقني ,و�أن ينال ذوو
االحتياجات اخلا�صة مزيد ًا من االهتمام والرعاية من ق ــبل الدولة ,ك�أن يتم
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�إعفاءهم من جميع الر�سوم احلكوم ــية� ,أو النظر يف نظام التقاعد والعمل
اخلا�ص بهم ،وكذلك �إقرار مزيد من امل�شاري ــع والأنظم ــة التي جتعل املعاق
يعي�ش حياة كرمية يف بلد احلرمني ال�شريف ــني ،ناهيك عن �ضرورة اطالع
�أع�ضاء املجل�س على ملفات امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية بالتعاون مع وزارة
ال�شئون االجتماعية ،وامل�سارعة يف �إعادة ر�سم بع�ض �سيا�ساتها ،والعمل على
درا�سة بع�ض التو�صيات واملطالب التي تن ــادي بها ه ــذه اجلمع ــيات التي ال
�شك �أنها �صيغت مبا يحقق تطلع الفئ ــات امل�ست ــفيدة والتي مل تقف درا�ستها
على امل�ؤ�س�سات الأكادميية بل  -زياد ًة على ذلك  -جاءت كملخ�ص درا�سات
وزيارات ميدانية من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إثراء نقا�شات اللجان املتخ�ص�صة
باملجل�س والتي بدورها ترفع تو�صياتها �إلى املجل�س لإقرارها.
وي�ضيف� :إن ذوي االحتياجات اخلا�صة ممثلني مبجل�س ال�شورى لكون
جميع �أع�ضاء املجل�س حري�صون على تبني ما من �ش�أنه خدمة اجلميع ,مبا
فيهم ذوو االحتياجات اخلا�صة الذين يطالبون مبزيد من االطالع على
القرارات القدمية التي تهمهم و�إعادة درا�ستها مبا يتالءم مع م�ستجدات
الظروف واحلياة ب�شكل عام.
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الرسالة اإلعالمية ال تواكب عمل وأداء
مجلس الشورى

املعلمة نوف القحطاين بدورها ترى �أن من ال�ضرورة مبكان �أن يتبنى
جمل�س ال�شورى جملة من القرارات البناءة التي �ست�سهم  -مب�شيئة اهلل –
يف دفع عجلة التوا�صل بني امل�س�ؤول واملواطن ،ال �سيما تلك التي مت�س ب�شكل
مبا�شر اهتمامات املواطن كاخلدمات ال�صحية والأمنية والتعليمية ،و�أي�ض ًا
العمل على ت�سريع و�إجناز مطالب املواطنني وتذليل العقبات والعوائق التي
تواجههم.
وتقول� :إن ك�سب ثق ــة املواطن �سـ ــوف ي�سـ ــهم  -بال �أدنى �شك  -يف نقل
ال�صورة ال�صادقة لعمل املج ــل�س ,ولعل مثل هذه القرارات �سوف ت�سهم يف
تقريب وجهات النظر بينه وبي ــن املواطنــني.
ال�سيما و�أن الأعمال التي يقوم بها املجل�س غائبة �أو مغيب ــه ب�سبب
الر�سال ــة الإعالميـ ــة التي ال تواكب عمل و�أداء جمل�س ال�ش ــورى ،فمما ال
�شك فيه �أن �أع�ضاء املجل�س يبذلون جهدهم يف حتقيق دور �أكرب للمجل�س كما
يجتهدون يف تلم�س حاجات املواطن.

تحقيق

ملفات ساخنة

من جهته �أكد الأ�ستاذ على اجلب ــعان ارتفاع �سقف التطلعات والآمال من
جمل�س ال�شورى قائ ًال � :إن ه ــذا املجل ــ�س ي�ضـ ــم نخــبة من �أبناء هذا الوطن
املعطاء ,متيزوا بتنوع التخ�ص ــ�صات العلمية ,وت ــراكم اخلبــرات العمليـ ــة,
وبالتايل يرثون ب�آرائه ــم وخرباته ــم مناقــ�شة املو�ضوعات التي تناق�ش حتت
القبة� ,أو تدر�س يف اللجان املتخ�ص�صـ ــة ,لهذا كــانت الطموحات والآمال
معقودة على هذا املجل�س يف مناق�شة ما يهم وما يحول وي�صب يف �صالح
�أفراد ال�شعب ال�سعودي.

وي�ضيف �إن هذا املج ــل�س ي�أتي مبثاب ــة جلن ــة مت ــثل ر�أي و�صوت �أفراد
املجتمع �إلى امل�س�ؤول ودرا�سة طلباتهم واحتياجاته ــم ,ثم �إقرار ما يخدمهم
ويي�سر �أمورهم من قرارات و�أنظمة ،فمجل�س ال�ش ــورى ممثل للجمهور �أمام
امل�ؤ�س�سات والوزارات ،وال نريد وجود �أي هوة بني جمل�س ال�شورى واملجتم.
ويرى الأ�ستاذ اجلبعان �أن اجلمهور ي�أمل من جمل�س ال�شورى الرتكيز
واالهتمام ب�أربع ــة حم ــاور هي :التعل ــيم ،وال�صح ــة ،والق�ض ــاء ،والأم ــن
فهي ع�صب املجتم ــع وتقدم خدمات ال ميكن �أن تعطي وتنجح �إذا مل ترع
من قبل الدولة ،ويجني منها اجل ــميع ثمار النجاح على مر الزمن ,ويعم
الرخاء وتقوى الأبدان وي�سود الع ــدل والأمن ب�إذن اهلل .مو�ضح ًا �أن التعليم
هو اللبنة الأ�سا�سية يف املجتمع ومن خ ــالل التعليم تظهر منجزات املجتمع
وتنار العقول ,وتنه�ض الهمم بالتطلع �إلى فك ــر وتوجهات مبنية على القيم
واالجتاهات الفكرية ال�سليمة ،كما �أن ال�صح ــة هي لبن ــة �أخرى يف املجتمع
ال�سعودي ،فنالحظ �أن اخلدم ــات ال�صح ــية ال ترقى �إلى طموحات الدولة
و�إمكاناتها �إال يف بع�ض القطاعات ,ولكن مراك ــز الرعاي ــة الأولية م�صابة
مبر�ض مزمن وتئن كما يئن مر�ضاها ومرتاديها.
�أما القطاع الثالث الذي يتطلب اهتمام املجل�س وفق ما يراه الأ�ستاذ علي
اجلبعان فهو الق�ضاء ويقول :نعلم �أن الق�ضاء جهة م�ستقلة و�أنها تق�ضي
بحكم ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكن الأعمال الإدارية والتنظيمية ت�ؤخر الأعمال
الق�ضائية ،بل متر ال�شهور �إن مل تكن ال�سنوات على بع�ض الق�ضايا وهي تدور
يف مكاتب الق�ضاء ،ولهذا ميكن ملجل�س ال�شورى االطالع على نوعية امل�شاكل
يف املجتمع ال�سعودي من خالل وزارة العدل  ،ثم ي�ضع الأطر ملتابعتها حماو ًال
و�ضع �أنظمة لعالجها.
ويختم اجلبعان تطلعاته قائ ًال  :ي�أمل اجلمهور من جمل�س ال�شورى
مناق�شة ال�ش�ؤون الأمنية ,والق�ضاء على جرائم ال�سرقات ،والعنف الأ�سري
الذي �أ�صبح ظاهرة حتتاج �إلى درا�سة.
مستشير ومستشار

الأكادميي والإعالمي الأ�ستاذ يحيى بن ع�شتل القحطاين يقول� :إن جمل�س
ال�شورى ال�سعودي ميتاز ب�أع�ضائه الذين هم �أهل لثقة والة الأمر  -حفظهم
اهلل -وهم ي�شكلون �صفوة املجتمع ,يبدون �آراءهم يف ما ينفع الوطن واملواطن
الذي �شاهد ومل�س �إجنازات املجل�س خالل ال�سنوات املا�ضية ,وهو الآن يتطلع
�إلى �إجنازات جديدة تواكب احلراك امل�ستمر ,ون�أمل �أن تفعل القرارات التي
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ي�صدرها جمل�س ال�شورى من قبل اجلهات املختلفة ،وبناء عليه ف�إن املجتمع
ال�سعودي ي�أمل �أن تنفذ الأجهزة احلكومية قرارات املجل�س ,و�أن يرى لها
واقع ًا ملمو�س ًا على �أر�ض الواقع ,لتمنحنا  -بعد ف�ضل اهلل -احلياة الكرمية
والرفاهية التي نرجوها.
مزيد من التواصل

وحول ما تريده من جمل�س ال�شورى ,ت�ضيف الأ�ستاذة نوف القحطاين �أن
�أنظمة املجل�س و�أعماله و�ضعت خلدمة املواطن واملجتمع على وجه العموم,
وع�ضو املجل�س هو من ميثل املواطن وينقل همومه وق�ضاياه ،ب�صورة �أكرب
و�أكرث عمق ًا ,ولذا يجب �أال يقت�صر توا�صل املجل�س مع املواطن على العرائ�ض
التي يرفعها املواطنون ,بل يجب على املجل�س �أن يفعل قنوات التقنية احلديثة
يف هذا املجال.
كما يجب عليه �أن يقابل عدم ر�ضى املواطن عن �أداء املجل�س ,ب�أن يو�ضح
املجل�س حدود �صالحياته للمواطن غري امللمني بها� ،إ�ضافة �إلى �أن على
املجل�س �إبراز �إجنازاته املتمثلة يف الأنظمة والقرارات ال�صادرة منه عرب
62
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و�سائل الإعالم ليدرك املواطن حجم الإجناز الذي ي�ؤديه املجل�س وي�ستطيع
من خالله تقييم �أداء املجل�س ب�صورة وا�ضحة و�شفافة.
الدور الرقابي

وعن مدى ر�ضاه عن �أداء املجل�س يف ال�سنوات ال�سابقة ,وحول ما يطالب
به املجل�س يقول الأ�ستاذ حممد احلرير� :إن املجل�س يعمل وفق �صالحياته
املخولة له ,وهو بطبيعة احلال �أ�سهم كثري ًا يف ت�شكيل �أمنوذج رقابي �إلى حد
ما ،و�إن كنت �آمل تعديل الدور الرقابي للمجل�س ب�صورة �أكرب فلو قلت يل –
قبل �أكرث من ع�شر �سنوات – �أن ثمة « ا�ستجواب لوزير ما حتت قبة جمل�س
ال�شورى كنت تراين متعجب ًا بل وغري م�صدق ,رغم �أن �أم ًرا مثل هذا يبدوا يل
�أنه لبنة �أولى من لبنات الو�ضوح وال�شفافية يف عمل جمل�س ال�شورى.
آمال وتطلعات

املهند�س م�سفر املهنا يقول :يبدو �أن ال�سنوات الأخرية عززت من ثقة
املجتمع يف جمل�س ال�شورى خا�صة مع جناح املجل�س يف ممار�سة �صالحياته
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الرقابية والت�شريعية ب�شكل غري م�سبوق ،وتفاعله املميز مع �أولويات املواطن
وهمومه ،وهذا �أ�سهم �أي�ض ًا يف ثقة ع�ضو جمل�س ال�شورى بدوره كممثل ,وال
�شك �أن �أعمال املجل�س يف الآونة الأخرية �أ�سهمت هي الأخرى يف جتديد
الثقة ,ولعل من الأمثلة على ذلك ما قام به املجل�س من:

ولعل �إطاللة خادم احلرمني ال�شريفي ـ ــن يف جم ـ ــل�س ال�شورى من خالل
خطابه ال�سن ـ ــوي يعت ـ ــرب فر�ص ـ ــة �أخرى و�إ�ضافة من ت ـ ــلك الإ�ضافات التي
تعطي ومتنح املجل�س مزيد ًا من الق ـ ــوة وال�صالحية لإي�صال �صوت املواطن
للقيادة العليا يف البلد.

�إعادة النظر يف كثري من الأنظمة لأجهزة الدولة.
انفتاح املجل�س على و�سائل الإعالم.
ترتيب الأولويات.
م�ضاعفة االهتمام بالتعليم وال�صحة والق�ضاء والأمن.
مزيد من التوا�صل مع املواطن.
مناق�شة ق�ضايا املواطن وهمومه اليومية.

وي�ضيف :لقد قـدمت القي ـ ــادة الر�شي ـ ــدة ملجل ـ ــ�س ال�ش ـ ــورى كث ـ ــري ًا من
ال�صالحيات ,وهي�أت له الإمكانات املادية واملعنوية ليقوم بدوره على �أو�سع
نطاق ,فاملجل�س الآن يناق�ش امل�سئولني و�صنـاع القرار يف امل�ؤ�س�سات وامل�صالح
والهيئات وحتى الوزارات فيما تق ـ ــوم به هذه اجل ـ ــهات من �أعمال ,ويراجع
ويدقق يف خمرجاتها ,وهذا يعطي املواطن من خ ـ ــالل ع�ضو املجل�س فر�صة
التوا�صل مع امل�سئولني �أي ًا كانو.

�إننا بالنظر �إلى منجزات وخمرجات جمل�س ال�شورى ن�أمل �أن ي�ستمر �أداء
املجل�س يف ت�صاعد ال�سيما و�أنه يحظى بالدع ـ ــم املبا�شر من خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العه ـ ــد ،ومع هذا فاملواطن
يتطلع �أي�ض ًا �إلى مزيد من ال�صالحيات للمجل�س.
كما ي�أمل من املجل�س نف�سه �أن يقرتب �أكرث من املواطن ,ويفتح و�سائل
التوا�صل امل�ستمر معه لتحقيق الهدف امل�شرتك وهو حتقيق �أمن ورفاهية
الوطن واملواطن ،ولذا فعلى ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن ي�ست�شعر م�سئوليته
يف كونه ممث ًال دائم ًا للمواطن ,و�أنه عون ًا للجهات الر�سمية لأداء واجباتها
الوطنية ،كما �أنه حلقة الو�صل القوية مع القطاع الأهلي ،وعلى املجل�س �أن
يدعو بني فرتة و�أخرى املواطنني لإطالعهم على �سري �أعماله وما يدور حتت
قبته اخل�ضراء.
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الحصانة السيادية

املحامي الدكتور
�سعود بن عبداهلل العماري()1

تمهيد:
ُيعد مبد�أ احل�صانة ال�سيادية من �أهم املبادئ الرا�سخة يف القانون الدويل،
مت�س �سيادة
وهو يت�سم باحل�سا�سية ال�شديدة نظر ًا الرتباطه الوثيق مب�سائل ُّ
الدول ورجاالتها وم�س�ؤوليها ،مع اعتبارات مرتبطة بالقانون الداخلي والقانون
الدويل على حد �سواء.
ونظر ًا ملا قد ينتج عن خرق مبد�أ احل�صانة ال�سيادية من م�سا�س مبا�شر
ب�سيادة الدولة ،وما يرتتب على ذلك من �آثار بعيدة املدى يف القانون الدويل،
ف�إن احرتام هذا املبد�أ مرهون مبا متار�سه الدول ،من خالل �أنظمتها القانونية
وممار�ساتها الق�ضائية ،مبا يتفق مع هذا املبد�أ ويحفظ له متيز ُه و�أهميته يف
وحفظ العالقات بني الدول ،واملحافظة على احرتام الدول وممثليها،
تنظيم
ِ
متا�شي ًا مع مبادئ وقوانني احل�صانة ال�سيادية.
�أو ًال :تعريف:
يعني مبد�أ احل�صانة ال�سيادية؛ عدم خ�ضوع دول ٍة ما ،بغري �إرادتها ،لق�ضاء
دولة �أخرى .فال يجوز لدولة ذات �سيادة �أن تفر�ض �سلطتها الق�ضائية على
دولة �أخرى ذات �سيادة ،نظر ًا لأنه ال توجد دولة متلك احلق ق�ضائي ًا وقانوني ًا
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يف احلكم على �أفعال دولة �أخرى ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ اال�ستقالل بني
الدول� ،إذ �أن من املعلوم ،بداه ًة وقانون ًا� ،أن يف فر�ض �إحدى الدول �سيادتها
على دولة �أخرى انتهاك ًا و�إخال ًال مببد�أ ال�سيادة.
ثاني ًا� :أ�سا�س احل�صانة و�أهدافها:
تت�أ�س�س احل�صانة ال�سيادية ،وفق ًا لأحكام القانون الدويل ،على �أفكار
ال�سيادة التامة ،واال�ستقالل ،وامل�ساواة القانونية بني الدول .ويف هذا
اخل�صو�ص ،ن�صت املادة الأولى من النظام الأ�سا�س للحكم يف اململكة العربية
ال�سعودية؛ ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (�أ )90/يف 1412/8/27هــ ،على
�أن« :اململكة العربية ال�سعودية دولة عربية �إ�سالمية ذات �سيادة تامة.»...
جانب تاريخي ،تُع ُّد اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية من
ومن ٍ
الدول التي طورت مبادئ احل�صانة ال�سيادية على مر ال�سنني ،وقننت تلك
املبادئ لت�صبح جزء ًا من قوانينها الوطنية .ويف هذا جندُ ،على �سبيل املثال،
يف القانون الإجنليزي تكرار ا�ستخدام بع�ض العبارات وامل�صطلحات مثل؛
الكرامة� ،أو اال�ستقالل� ،أو اال�ستقالل والكرامة� ،أو امل�ساواة واال�ستقالل ،وهي
ب�شكل ُي�ستنتج منه �أن فر�ض الوالية الق�ضائية على حاكم دول ٍة ما
تُ�ستخدم ٍ
تتنافى مع الكرامة امللكية للعاهل� ،أي ا�ستقالله املطلق عن كل �سلطة عليا.

دراســـة قانــونيـــة

ويهدف مبد�أ احل�صانة ال�سيادية� ،أو ح�صانة الدولة� ،إلى منع بحث امل�سائل
التي تتعلق ب�أفعال دولة ما يف حماكم دولة �أخرى .ولهذا تُع ُّد احل�صانة مبثابة
احلاجز �أو املانع الذي يحول دون فر�ض والية حمكمة �أجنبية ،يف دولة ما،
وممار�سة اخت�صا�صها يف املقا�ضاة و�إنفاذ الأحكام �ضد دولة �أخرى.

الر�سمية ،فه�ؤالء امل�س�ؤولني جمرد �أدوات للدولة ،وال ميكن �إ�سناد ت�صرفهم
عقوبات على �سلوك لي�س
جلزاءات �أو
الر�سمي �إال لها ،وال ميكن خ�ضوعهم
ٍ
ٍ
خا�ص ًا ،و�إمنا ُن ِّفذ بالنيابة عن الدولة .وبعبارة �أخرى؛ ال ميكن �أن يتحمل
م�س�ؤولو الدولة عواقب الأفعال غري امل�شروعة التي ال تُ�سند �إليهم �شخ�صي ًا بل
�إلى الدولة التي يت�صرفون نيابة عنها.»...

و ُيفهم من هذا �أن احل�صانة ال�سيادية هي امتيا ٌز ممنو ٌح للدولة وممثليها،
وفق ًا للمبادئ الدولية والقوانني الوطنية يف هذا اخل�صو�ص ،بغر�ض املحافظة
على �سيادتها وا�ستقاللها �إزاء الدول الأخرى .ولهذا متتنع حماكم �أية دول ٍة
عن ممار�سة الوالية الق�ضائية يف �أية دعوى مقامة �أمام حماكمها �ضد دولة
ُ
الدول ،لتحقيق هذه الغاية� ،أن تقرر حماكمها ،من تلقاء
�أخرى .وت�ضمنُ
نف�سها ،احرتام ح�صانة الدول الأخرى .وهكذا ف�إن احل�صانة ال�سيادية قي ٌد
�أو ا�ستثنا ٌء تن�ص عليه ،دائم ًا� ،أحكام القانون الدويل والقوانني الوطنية،
ومبوجبه تخرج الدول الأجنبية ذات ال�سيادة عن اخت�صا�ص والية حماكم
الدولة.

ثالث ًا :مناذج وتطبيقات عملية للقوانني الإجنليزية والواليات
املتحدة الأمريكية:
ومن �أجل التعرف �أكرث على هذا املبد�أ املهم الذي ُيطبق يف حدود �ضيقة
وت�شريعات كل من �إجنلرتا
وق�ضايا حمددة� ،سوف نتحدث عن قوان ِني
ِ
والواليات املتحدة الأمريكية املتعلقة باحل�صانة ال�سيادية ،نظر ًا لتطور قوانني
كل منهما يف هذا اخل�صو�ص ،مع وجود �سوابق ق�ضائية كثرية ُي�ستند �إليها
و ُيع َّول عليها يف الق�ضايا املماثلة التي تنظرها حماكمهما.

وت�شمل احل�صانة ال�سيادية للدولة جميع الأعمال التي تقوم بها الدولة من
طريق ممثليها ،وقد ن�صت ،على هذه احل�صانة ،املادة اخلام�سة من اتفاقية
الأمم املتحدة حل�صانات الدول وممتلكاتها من الوالية الق�ضائية ،حيث جاء
فيها ما يلي« :تتمتع الدولة ،فيما يتعلق بنف�سها وممتلكاتها ،باحل�صانة من
والية حماكم دولة �أخرى ،رهن ًا ب�أحكام هذه االتفاقية».

الحصانة السيادية في إنجلترا:
فلو نظرنا لقانون احل�صانة الإجنليزي ،ال�صادر عام 1978م ،لوجدنا
�أن املادة الأولى منه تن�ص على ما يلي« :تتمتع الدولة باحل�صانة �ضد الوالية
الق�ضائية ملحاكم اململكة املتحدة با�ستثناء ما ُن َّ�ص عليه يف الأحكام التالية
من هذا اجلزء يف هذا القانون» .و ُيفهم من هذا �أن الت�شريع الإجنليزي اجته
نحو الإقرار بح�صانة الدول ،بحيث �أنه ال جتوز ُمقا�ضاة الدول ذات ال�سيادة
�أمام املحاكم الإجنليزية ،مع مراعاة اال�ستثناءات التي �أوردها هذا القانون.

وال تقت�صر احل�صانة ال�سيادية على الدول فقط ،بل تنطبق ،بذات القدر
نف�سه ،على قادة الدول وممثليها ووكالئها ،فال يجوز ملحاكم دولة ما مقا�ضاة
حاكم �أجنبي عن طريق و�سائل التقا�ضي املتبعة فيها ،لأنه ميثل دولته ويعمل
ويت�صرف با�سمها ،ومن البديهي �أن متتد �إليه احل�صانة احرتام ًا ل�سيادة
دولته وا�ستقاللها ،ومتكين ًا له من �أداء املهام امل�سندة �إليه على الوجه الأمثل،
والأمر ذاته ينطبق على م�س�ؤويل الدولة وممثليها الذين يت�صرفون نيابة عن
دولهم.
وهكذا ،فمن حيث املو�ضوع يتمتع باحل�صانة ال�سيادية م�س�ؤولو الدولة
بوجه عام ،بغ�ض النظر عن مركزهم يف ت�سل�سلها الهرمي .وقد �أيد هذا
االجتاه ق�ضاء املحكمة الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة ،حيث ن�صت املحكمة يف
�إحدى الق�ضايا املعرو�ضة عليها على ما يلي« :ترف�ض دائرة اال�ستئناف �إمكان
�إ�صدار املحكمة الدولية �أوامر ب�إح�ضار م�س�ؤويل الدولة املت�صرفني ب�صفتهم

ويف هذا ال�ش�أن ،اجتهت معظم القوانني واملحاكم الإجنليزية وغريها �إلى
الت�أكيد على �أن على كل دولة ذات �سيادة ملزمة �أن حترتم ا�ستقالل كل دولة
�أخرى ذات �سيادة ،و�أال َت ُب َّت حماكم بلد ما يف �أعمال حكومة بلد �آخر متت
َ
ُ
و�سائل
االنت�صاف من هذه الأعمال عن طريق
داخل مناطق �سيادته ،ويلزم
تتيحها ال�سلطات ذات ال�سيادة فيما بينها .والأمر ذاته ينطبق على م�س�ؤويل
الدولة من الأفراد ،وذلك لأنه �إذا كانت الدولة ال ت�ستطيع الت�صرف �إال من
خالل الأفراد املنتمني �إليها ،ف�إن ح�صانة الدولة �ست�صبح غري ذات �أثر ،ورمبا
بال قيمة� ،إذا متت مقا�ضاة الفرد الذي يت�صرف نيابة عن دولته.
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كذلك ،بينّ القانون الإجنليزي ،وغالبية القوانني الأخرى� ،أن الدول التي
دول �أجنبية تُع ُّد ذات �سيادة وفق ًا
تتمتع بعدم اخل�ضوع لوالية الق�ضاء يف ٍ
لأحكام القانون الدويل العام ،وهي التي ُي�س َب ُغ عليها و�صف الدولة ،وتتمتع
مبظاهر ال�سيادة ،وفق ًا لهذا الو�صف ،كواحد ٍة من ال�شخ�صيات امل�شمولة
بالقانون الدويل.
وللتو�ضيح ،نود �أن نتطرق ،هنا ،لق�ضية ذات �أهمية كبرية ترتبط بح�صانة
اململكة العربية ال�سعودية ال�سيادية ،وح�صانة م�س�ؤوليها وممثليها ،وهي
الق�ضية التي ُرفعت �ضد اململكة ،و�ضد م�س�ؤولني �سعوديني �آخرين ،من قبل
املدعو ُجونز و�آخرون.
وبعد عراك طويل وجمهد وعديد من املداوالت الق�ضائية� ،أ�صدر جمل�س
اللوردات الربيطاين ،وهو �أعلى �سلطة ق�ضائية� ،إذ �أنه يتمتع ب�صالحيات
املحكمة العليا للبالد ،يف �شهر �أبريل من عام 2006م ،حكم ًا بالإجماع برف�ض
دعاوى املدعني املقامة �ضد اململكة وم�س�ؤوليها ،ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ احل�صانة
ال�سيادية ،التي حتمي اململكة العربية ال�سعودية وم�س�ؤوليها من اخل�ضوع لوالية
الق�ضاء الإجنليزي ب�صفته ق�ضا ًء �أجنبي ًا عنها .ويف هذا ال�ش�أن� ،أعلن جمل�س
اللوردات ب�أنه ال ميكن لدولة �أن تت�صرف �إال من خالل ت�صرفات م�س�ؤوليها
ووكالئها ،فت�صرفاتهم هي ت�صرفات الدولة ،وح�صانة الدولة ،فيما يتعلق
أ�سا�س بالن�سبة ملبد�أ احل�صانة.
بهم� ،أمر � ٌ
وقد ا�ستند جمل�س اللوردات ،كذلك� ،إلى �أن كلمة «دولة» ،الواردة يف
اتفاقية الأمم املتحدة حل�صانات الدول وممتلكاتها من الوالية الق�ضائية،
والتي ت�سري بحقها ح�صانة الدولة وممتلكاتها من اخل�ضوع لوالية حماكم
دولة �أخرى ،ت�شمل ممثلي الدولة الذين يعملون بتلك ال�صفة.
و�أكد جمل�س اللوردات على وجود الكثري من ال�سوابق الق�ضائية التي
تُبني �أن الدولة الأجنبية تتمتع باحلق يف طلب احل�صانة ملوظفيها كما كانت
�ستطلبها لنف�سها لو كانت هي املُدعى عليها.
وعلى ذلك فقد ر�أى املجل�س �أنه ال ميكن التحايل على حق الدولة الأجنبية
يف احل�صانة مبقا�ضاة م�س�ؤوليها �أو وكالئها ،كما ال يجوز التمييز بني الدعوى
�ضد اململكة والدعوى �ضد الأفراد املُدعى عليهم ،لأن ت�صرفاتهم تعزى ،تبع ًا
لذلك ،للمملكة ،وحيثما تنطبق ح�صانة الدولة ال تكون للمحكمة الوطنية والية
ق�ضائية ميكنها ممار�ستها.
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ونتيجة لذلك ،قرر املجل�س �أنه ال ميكن االدعاء على �أي منهم باحلق
املدين ،لأن �أعمالهم هي �أعمال ذات �صبغة ر�سمية ،و�أي عمل ذو �صبغة ر�سمية
ال ميكن تقدميه للمقا�ضاة بناء على احلق املدين يف حماكم اململكة املتحدة.
وبالتايل ف�إن الدعوى املرفوعة من جونز و�آخرين والتي ُيطالبون فيها
ب�أن تكون للمحكمة الإجنليزية والية ق�ضائية على اململكة العربية ال�سعودية،
ال ت�ستند �إلى �أ�سا�س ،لأنه حتت مظلة قانون ح�صانة الدولة لي�س للمحاكم
الإجنليزية �أية والية ق�ضائية على اململكة العربية ال�سعودية� ،أو على �أي م�س� ٍؤول
من م�س�ؤوليها ،لأن الدولة م�س�ؤولة عن ت�صرفات �أجهزتها مبا يف ذلك الأفراد
املنتمون لهذه الأجهزة.
فحيثما كان ت�صرف ال�شخ�ص �ضمن الإطار الر�سمي ،ف�إن ت�صرفاته
هذه ال بد و�أن تُن�سب �إلى دولته ،التي تتمتع باحل�صانة من الوالية الق�ضائية
للمحاكم الأجنبية فيما يتعلق بهذه الت�صرفات.
و ُيفهم من هذا �أنه ال يجوز ،وفق ًا ملبد�أ احل�صانة ال�سيادية يف القوانني
الإجنليزيةُ ،م�ساءل ُة رئي�س الدولة �أو حماكمته ،والأمر ذاته ينطبق على ممثلي
الدولة ووكالئها ،لأنهم يت�صرفون نيابة عن دولتهم ،وهذا ي�ستتبع حقهم يف
التمتع بذات القدر من احل�صانة الذي تتمتع به الدولة ،لأنهم مبثابة �أدوات
للدولة ،فال يجوز �أن ُين�سب ت�صرفهم الر�سمي �إال �إلى الدولة ،وعليه فال يجوز
�أن يتعر�ضوا لعقوبات �أو جزاءات عن �سلوك ُنفذ نيابة عن الدولة.
ومن اجلدير بالذكر �أن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أيدت ،ب�أغلبية
�ساحقة ،حكم جمل�س اللوردات الربيطاين بتمتع اململكة وم�س�ؤوليها باحل�صانة
ال�سيادية ،و�أ�صبحت تلك الق�ضية �سابقة ق�ضائية ُي�ستند �إليها يف ق�ضايا
م�شابهة ،لي�س للمملكة فح�سب و�إمنا لأية دولة ذات �سيادة.
وقد جاء حكم جمل�س اللوردات الربيطاين وحكم املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان لي�ؤكدا �أمام الدول واملحاكم �أن القانون الدويل �سيبقى ويظل هو
القانون ال�سائد يف عالقات وتعامالت الدول ذات ال�سيادة مع بع�ضها ،لأنه
ال ي�ستند �إلى املعاهدات الدولية فح�سب ،بل ي�ستند كذلك �إلى القانون الدويل
املتعارف عليه ،الذي يت�ضمن �آراء الأكادمييني املتخ�ص�صني ذوي املكانة
العلمية املرموقة ،وقرارات املحاكم ،واملمار�سات الفعلية ،وعلى �إثر ذلك فقد
جاء هذا احلكم لري�سخ م�ضمون القانون الدويل وي�ؤكده.
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الحصـــانـة السيـــاديـــة فـــي الواليـــات المتـــحدة
األمريكية:
ن�ص قانــونها املع ــروف
�أما بالن�سب ــة للوالي ــات املتحـ ــدة الأمريكية ،فق ــد َّ
با�سم «قانون ح�صانات اجلهات الأجنبية ذات ال�سي ــادة» �أو Foreign
 ،Sovereign Immunities Actال�صادر عام 1976م ،على �أن
الدول ذات ال�سيادة وممثليها وم�س�ؤوليها يتمتعون باحل�صانة ،مع وجود
بع�ض اال�ستثناءات التي َّ
ت�ضمنها هذا الت�شريع .وبهذا يو ِّفر هذا القانون نف�س
امليزات التي يو ِّفرها القانون الإجنليزي للدول ذات ال�سيادة.

ويف هذا الإطار ،ع َّدت بع�ض حماكم الواليات املتحدة الأفراد مبثابة
(�أدوات) للدول الأجنبية ،مبوجب قوانني احل�صانات ال�سيادية الأجنبية.
وق�ضت املحكمة العليا للواليات املتحدة باحل�صانة املطلقة للعاهل الأجنبي
يف العديد من �أحكامها ،ا�ستناد ًا �إلى �أن ح�صانة رئي�س الدولة ُم�ستمد ٌة من
�ستقل له �سياد ٍة ال يجوز �إخ�ضاعه
احل�صانة التي تتمتع بها دولته ككيانٍ ُم ٍ
لل�سلطة الق�ضائية لدول ٍة �أجنبية.
ومن ال�سوابق الق�ضائية التي ر�سخت احل�صانة ال�سيادية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،الق�ضية التي رفعها املدعو برويت �ضد منظمة الأقطار
امل�صدرة للبرتول (�أوبك) ،حيث �أ�صدرت املحكمة االبتدائية الفيدرالية يف
والية �أالباما الأمريكية ،يف  22مار�س 2001م ،حكم ًا غيابي ًا �ضد منظمة �أوبك،
ولكن �أوبك قررت عدم املثول �أمام املحكمة الأمريكية لكونها تتمتع بجميع
حقوق ومزايا الدول امل�ستقلة ،مبوجب القانون الدويل والقانون الأمريكي،
وذلك على �أ�سا�س �أنها منظمة دولية لها �شخ�صية اعتبارية ،وفق ًا لقانون دولة
املقر (النم�سا) ومتثل دول ذات �سيادة
وقد ترتب على هذا قيام رئي�س املحكمة ب�إ�صدار �أمر ب�إبطال احلكم
النهائي ال�صادر �ضد منظمة �أوبك ،ا�ستناد ًا �إلى العديد من الأ�س�س والأ�سانيد
القانونية منها؛ قانون عدم امل�سا�س ب�سيادة الدول الأجنبية ،ومبد�أ حق الدول
يف الت�صرف يف ثرواتها الطبيعية.
ويف ق�ضية مماثلة؛ قام املدعو جاك�سون مبقا�ضاة جمهورية ال�صني

ال�شعبية ،بيد �أن الأخرية رف�ضت املثول �أمام املحكمة الأمريكية ،وا�ستندت،
يف ذلك� ،إلى احل�صانة التي تتمتع بها كدولة ذات �سيادة ال يجوز �إخ�ضاعها
لوالية املحاكم الأجنبية ،وانتهت الق�ضية ل�صاحلها.
وهكذا ،ف�إن قانون احل�صانة ال�سيادية الأجنبية مينع املحاكم الأمريكية
من ب�سط واليتها الق�ضائية على الدول الأجنبية ،مبا يف ذلك ممثلي هذه
الدول والأجهزة التابعة لها.
كما �أن ال�شخ�صيات االعتبارية امل�ستقلة واجلهات �أو الهيئات احلكومية
التابعة للدولة الأجنبية وكذلك ال�شركات اململوكة لها مثل �شركة الزيت العربية
ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية)( )1على �سبيل املثال ،تتمتع باحل�صانة مبوجب
ن�شاطات حددها نف�س القانون ،حيث
هذا القانون ،فيما عدا ما ي�ستثنى من
ٍ
مينح قانون احل�صانة ال�سيادية الأجنبية االخت�صا�ص �أو الوالية الق�ضائية
للمحاكم الأمريكية على الدول الأجنبية وم�س�ؤوليها يف حاالت ا�ستثنائي ٍة
ن�شاطات جتارية معينة� ،أو رعاية
حمددة ت�شمل انخراط احلكومة الأجنبية يف
ٍ
الإرهاب� ،أو خمالفة التزامات تعاقدية ترتب عليها �إ�ضرار بالآخرين.
ويف هذا ال�صدد� ،أ�صدرت م�ؤخر ًا �إحدى املحاكم الأمريكية؛ وهي املحكمة
اجلزائية ملنهاتن(� ،)2أحد �أحياء مدينة نيويورك ،حكم ًا يت�ضمن �إ�سقاط
التهم املوجهة �إلى اململكة العربية ال�سعودية من قبل عائالت �ضحايا �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب لعام 2001م ،حيث قام ه�ؤالء مبقا�ضاة اململكة
واتهامها بتقدمي الدعم املادي لتنظيم القاعدة املتهم الوحيد يف هذه الأحداث
الإرهابية ،ولكن بتاريخ � 29سبتمرب 2015م رف�ضت املحكمة دعوى املدعني،
وق�ضت ب�أن اململكة العربية ال�سعودية دولة تتمتع باحل�صانة ،وبالتايل ال ميكن
مقا�ضاتها ب�ش�أن دعاوى التعوي�ض املرفوعة �ضدها.
موجز مهم عن قضايا نظرتها محاكم أمريكية
ضد أشخاص سعوديين أو ضد المملكة:
ُرفعت خالل العقد املن�صرم عدة ق�ضايا نا�شئة عن �أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب عام 2001م� ،ضد �أ�شخا�ص �سعوديني �أو �ضد حكومة اململكة
العربية ال�سعودية.
حيثُ قام العديد من ذوي �ضحايا الهجمات على برجي مركز التجارة
العاملي يف مدينة نيويورك ،ب�إقامة دعاوى مدنية� ،ضد حكومة اململكة العربية
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وجهات �أخرى ،مطالبني بالتعوي�ض عن اخل�سائر والإ�صابات التي
ال�سعودية
ٍ
حلقت بهم .واملدعون هم �أ�شخا�ص تعر�ضوا لإ�صابات يف تلك الهجمات،
أ�شخا�ص توفو يف الهجمات ،و�شركات الت�أمني التي تغطي
وكذلك �أ�سر وممثلو �
ٍ
اخل�سائر التي حلقت �أ�صحاب املباين وال�شركات.
وقد زعم املدع ـ ــون ،يف دع ـ ــواهم �ض ـ ــد اململك ـ ــة� ،أن اجلمــعيات اخلريية
ال�سعودية هي امل�س�ؤولة عن تطوير ومنو �شبكة تنظيم القاعدة ،التي كانت وراء
الهجمات ،كما زعم املدعون.
�أي�ضا� ،أن احلكومة ال�سعودية كانت م�س�ؤولة ب�ش ــكل مبا�شر لأن ــها �أ�ش ــرفت
على ن�شاطات اجلمعيات واملتربعني الأف ـ ــراد ،وكانــت على علم ب�أن اجلمعيات
اخلريية تقوم بتمويل امليلي�شيات املقاتلة ب ــد ًال من تق ــدمي الإغ ــاثة الإن�سانية،
ومن تلك الدعاوى ما يلي:
الق�ضية الأولى (بورنيت �ضــــد الربكــــة لال�ستــــثمار والتطــوير ،املتعلقة
بالهجمات الإرهابية)()3

�أقرت املحكمة اجلزئية للمنطقة اجلنوبية من نيويورك طلب اململكة رف�ض
الدعوى لعدم االخت�صا�ص .ويف تلك الق�ضية ف�شل املدعون يف �إقناع املحكمة
ب�أن ما قامت به اململكة يعد من جملة اال�ستثناءات الواردة يف قانون احل�صانة.
الق�ضية الثانية ( ُم ٌ
تعلقة بالهجمات الإرهابية يف � 11سبتمرب 2001م)()4

�أيدت حمكمة ا�ستئناف الواليات املتحدة للدائرة الثانية حكم حمكمة
املقاطعة الفيدرالية برف�ض الدعوى �ضد اململكة لعدم االخت�صا�ص.
الق�ضية الثالثة (�شركة الت�أمني الفيدرالية و�آخرون �ضد اململكة العربية
ال�سعودية املتعلقة بالهجمات الإرهابية يف � 11سبتمرب )5()2001

ُرف�ض طلب املُدعي �إعادة فتح ملف الق�ضية التي �صدر فيها حك ٌم ل�صالح
اململكة ،و ُر َّدت تلك الدعوى �ضد اململكة عمال بقانون احل�صانة.
ويف اخلام�س والع�شرين من �شهر �سبتمرب عام 2015م ،رف�ضت املحكمة
اجلزائية للمنطقة اجلنوبية يف نيويورك الق�ضية املرفوعة �ضد اململكة مرة
�أخرى لعدم االخت�صا�ص وفقا لقانون احل�صانة امل�شار �إليه.
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خالصة القول:
مما �سبق يت�ضح لنا �أن �أحكام ومبادئ القانون الدويل تنظر �إلى احل�صانة
ال�سيادية للدولة على �أنها عن�صر من عنا�صره ،كما ُي ِق ُّر عد ٌد ال ح�صر له من
الت�شريعات والقوانني الداخلية للعديد من الدول املتقدمة والنامية مببد�أ
ح�صانة الدولة ،وتقبل حماكمها الدفع به ،لأنه جزء من قوانينها امل�ستمدة
من القانون الدويل املتعارف عليه.
وقد ر�أيت ،عن كثب ومن واقع املمار�سة العملية ،مدى االحرتام الكبري
الذي يحظى به مبد�أ احل�صانة ال�سيادية �أمام الق�ضاء� ،إذ �أن الت�صرفات
ال�صادرة عن دولة ذات �سيادة يجب �أال تكون عر�ضة للمقا�ضاة واحلكم عليها
يف حماكم دولة �أخرى ذات �سيادة ،لأن هذا الفعل من �ش�أنه تعكري �صفو
العالقات الدولية والروابط ال�سلمية بني الدول التي تهدف �إلى حتقيق الأمن
واالحرتام املتبادل بينها.
وكما ذكرت �آنف ًا ،ال يقت�صر �أثر هذا املبد�أ على الدول ذات ال�سيادة
فح�سب ،بل ميتد �أثره لي�شمل م�س�ؤويل الدولة .لأنه �إذا كانت ح�صانة الدولة
�أمر ًا قطعي ًا غري قابل لل�شك �أو الريبة ،وكانت هذه احل�صانة تنطبق على
االدعاءات املوجهة �ضد الدولة ،ف�إن الأمر ذاته ينطبق على االدعاءات املوجهة
�ضد م�س�ؤويل الدولة ،وينطبق ،كذلك ،على كل فرد ،مهما دنا موقعه يف
الت�سل�سل الهرمي ،ما دام �أنه يعمل ل�صالح الدولة ،وما دام �أن االدعاء بالفعل
اخلاطئ حدث ومت �أثناء مزاولة �أي عمل يندرج حتت �سلطة الدولة الر�سمية.
ويف هذا اخل�صو�ص ،البد من التفرقة بني الت�صرف الر�سمي والت�صرف
ال�شخ�صي� ،إذ �أن الأول يحاط ب�سياج منيع من احلماية ،لأنه يندرج حتت مبد�أ
احل�صانة ال�سيادية للدولة� ،أما الت�صرف الآخر� ،أي الت�صرف ال�شخ�صي ،فال
يحظى ب�أي نوع من احلماية؛ لأنه ال ميت ب�صلة للت�صرفات التي متار�س نيابة
عن الدولة وال يندرج �ضمنها.
* �سبق و�أن رفع عدة �أطراف ق�ضايا �أمام املحاكم الأمريكية �ضد �أرامكو ال�سعودية ،وا�ستطاعت
الأخرية من خالل الدفع بقانون احل�صانة ال�سيادية �إقناع الق�ضاء الأمريكي بعدم النظر يف تلك
الق�ضايا 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)).

مـقــال

دور الصناعات العسكرية في تنمية االقتصاد
قبل عدة �أ�سابيع انتهى معر�ض القوات امل�سلحة لدعم توطني �صناعة قطع الغيار ,الذي ا�ستمر
�ستة �أيام وحظي بح�ضور وم�شاركة كبرية من �شركات �صناعية حملية ،وتنبع �أهمية املعر�ض يف
كونه الأكرب من نوعه يف اململكة العربية ال�سعودية وال�شرق الأو�سط يف جمال دعم وحتفيز
ال�صناعة الوطنية ملواد وقطع غيار املنظومات الع�سكرية ,والأ�صناف الطبية امل�ساندة ،كما �أنه
يعد فر�صة لإيجاد عالقة �إ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص طويلة املدى يف جمال الت�صنيع املحلي؛
توجه الدولة الداعمة للمبادرات الوطنية
�إ�ضافة لذلك ف�إن �أهداف املعر�ض ت�أتي يف �سياق ّ
وال�ساعية لتحقيق التوطني ملختلف ال�صناعات الرئي�سية والتكميلية ،ومبا يحقق التحول من
االقت�صاد الريعي الى االقت�صاد التنموي.
ريا من املنتجات املدنية والتجارية كانت يف
�إن املتتبع لتاريخ ال�صناعات الع�سكرية يجد �أن كث ً
الأ�صل منتجات ت�صنع للأغرا�ض الع�سكرية؛ مبعنى �أن ال�صناعة املخ�ص�صة للأغرا�ض الع�سكرية،
وبهدف التفوق ،غالب ًا ما تكون متقدمة تقن ًيا و�سرية بطبعها ,وبالتايل ت�سبق ال�صناعات التجارية
بفارق زمني كبري من �أجل �ضمان هذا التفوق الع�سكري.
�أما يف الآونة الأخرية ،فقد تقل�ص هذا الفارق بينهما حيث برزت مقومات �أخرى للتفوق ,ولعل
من �أهمها دعم االقت�صاد و�ضمان تفوقه وقوته؛ مما �أدى �إلى حتول �أغلب املنتجات الع�سكرية �إلى
منتجات جتارية يف وقت ق�صري ،وخري مثال على ذلك �شبكة االنرتنت؛ فالربط الإلكرتوين بني
احلا�سبات الآلية للم�ؤ�س�سات الأمريكية املهمة موجود منذ فرتة طويلة (ال�ستينيات من القرن
املا�ضي) لنقل البيانات املهمة عند حدوث هجوم ع�سكري مفاجئ من قبل القطب العاملي الآخر
�آنذاك ،االحتاد ال�سوفياتي �سابقا ،يف حقبة ما ُت�س ّمى باحلرب الباردة .فعند انتفاء احلاجة
من تلك التقنية او تقادمها وا�ست�شعارهم ب�أهميتها يف اجلانب االقت�صادي ،وا�ست�شرافها ب�أهمية
االقت�صاد املعريف ،ظهرت فكرة حتويل تلك التقنية للأغرا�ض التجارية ،وهي التقنية التي
�أ�صبحت فيما بعد تعرف بالإنرتنت التي غيرّ ت وجه العامل منذ بداية الت�سعينات يف القرن املا�ضي،
وهذا ما نلم�سه يف وقتنا احلا�ضر ،وبذلك �ضمنت هيمنتها االقت�صادية.
ولنتخيل كم من املبالغ الطائلة التي تدرها تلك التقنية لالقت�صاد االمريكي! ،وكذلك برنامج
غزو الف�ضاء وما نتج عنها من تطبيقات مدنية وجتارية عديدة ،واالمثلة كثرية.
فغالب املنتجات ال�صناعية والتقنية الع�سكرية -التي انتفت احلاجة لها ع�سكريا -يتم حتويلها
�أو حتويرها لقوة البلد االقت�صادية ,وهذه القوة م�صبها دعم القدرة الع�سكرية وتفوقها من خالل
البحث والتطوير وهكذا؛ هي حلقة مرتابطة.
لقد �سلط معر�ض القوات امل�سلحة ال�ضوء على القدرة التقنية لل�شركات ال�صناعية الوطنية
والقدرة املعرفية العلمية ملنظمات البحث والتطوير املحلية والفر�ص اال�ستثمارية يف املجاالت
ال�صناعية املختلفة ،وجهود وزارة الدفاع متمثلة يف القوات امل�سلحة يف توطني ال�صناعة ذات
املنتجات عالية الكفاءة وقليلة التكلفة.
لذا ،قد يكون من املنا�سب التفكري يف و�ضع �سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية طويلة املدى لتحويل �أو
تكييف جزء من نتائج الأبحاث واملنتجات التي �أ ُنفق عليها الكثري وملكيتها ال�صناعية للوزارة،
وانتفت احلاجة لها يف اجلانب الع�سكري �إلى الأغرا�ض املدنية والتجارية لتكون رافدً ا لالقت�صاد
الوطني ,وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الوطنية ا�سوة بالدول املتقدمة.

د .حامد الوردة ال�شراري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الهيئة العامة
لمجلس الشورى
تحيل مقترح نظام
الهيئة العامة
للعقار على جدول
أعمال المجلس
�أحــالت الهيئـــة العــامــة ملجلــ�س ال�شــورى على جــدول �أعــمال
املجل�س عدد ًا من التقــارير التي رفعــتها اللجــان املتخــ�ص�صة ب�ش�أن
عدد من املقرتحات التي قدمها �أع�ضاء املجلــ�س ا�ستناد ًا للمادة 23
من نظام جمل�س ال�شورى �إ�ضافة �إلى عدد من املو�ضوعات الأخرى.
جاء ذلك خالل االجتمــاع الرابع للهيئــة العامــة مــن �أعــمال
ال�سنة الرابعة للدورة ال�ساد�ســة ملجلــ�س ال�شــورى الذي عقدته
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وبح�ضور معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعــد رئيــ�س املجــل�س الدكتور
يحيى بن عبداهلل ال�صمعان ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.
وقد قررت الهيئة العامة خ ــالل االجت ــماع �إحالة عدة تقارير ب�ش�أن عدد
من املقرتحات املقدمة من عــدد من �أع�ض ــاء املجــل�س ا�ستناد ًا للمادة  23من
نظام جمل�س ال�شورى ,وهي تقرير جلنة احل ــج والإ�س ــكان واخلدمات ب�ش�أن
درا�سة مقرتح م�شروع نظام الهيئة العامة للعقار املق ــدم من ع�ض ــو املجل�س
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ال�سابق املهند�س حممد القويح�ص ،وع�ضوي املجل�س الدكتور مفلح الر�شيدي
والدكتور م�شعل ال�سلمي ،وتقـ ــرير جلنـ ــة ال�ش�ؤون الأمنية ب�ش�أن اقرتاح تعديل
نظام املرور ال�صادر باملر�سوم امللكـ ــي رقـ ــم م 85/وتاريخ 1428/10/26هـ
ب�إ�ضافة مادة جديدة �إلى الباب الرابـ ــع من النظـ ــام تن�ص على �أن «ت�ضمن
الرخ�صة رغبة ال�سائق يف التربع ب�أع�ضـ ــائه من عـ ــدمه حال وفاته» املقدم
من �أع�ضاء املجل�س الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم والدكتور عي�سى الغيث
والدكتور طارق فدعق ،وتقرير جلنة التعليم والبحـ ــث العلمي ب�ش�أن مقرتح
م�شروع نظام البحث العلمي ال�صـ ــحي الوطـ ــني املقـ ــدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور لبنى الأن�صاري ،وتقرير اللجنة ال�صحية ب�ش�أن مقرتح تعديل الفقرة
(�أ) من املادة ال�ساد�سة ع�شرة من النظام ال�صحي املقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتورة حنان الأحمدي وع�ضو املجلـ ــ�س ال�سابـ ــق الدكتور خالد املحي�سن،
وتقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية ب�ش�أن اقرتاح �إ�ضافة مادة جديدة لنظام الدفاع
املدين ب�ش�أن معاقبة املتهورين يف �أوقات الظروف املناخيـ ــة القا�سـ ــية املقدم
من ع�ضو املجل�س الدكتور حامد ال�شراري.
كما �أحالت الهيئة العامة تقرير جلـ ــنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي ملعهـد الإدارة العامـ ــة للعـ ــام املايل 1436/1435هـ ،وتقرير
جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات ب�ش ـ ـ�أن التقـ ــرير ال�سـ ــنوي لوزارة الإ�سكان
للعام املايل 1435/1434هـ ،وتقـ ــرير جلـ ــنة املـ ــياه والزراعة والبيئة ب�ش�أن
م�شروع الئحة اجلزاءات عن خمالفات م�صانع وحمالت املياه.
ووافقـت الهيئـ ــة العامـ ــة ملجلـ ــ�س ال�شـ ــورى على �إحـ ــالة تقـ ــرير جلـ ــنة
ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�سالميـ ــة والق�ضائيـ ــة ب�ش ـ ـ�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف
جمهورية املالديف ال�شعبية يف جمال ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،وتقرير
جلنة االقت�صاد والطاقة ب�ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون لال�ستخدامات ال�سلمية
للطاقة الذرية بني حكومة اململكة وحكومة جمهورية فنلندا.

حصاد الشهر

رئيس االتحاد
البرلماني الدولي :
للمملكة دور مهم
يمكنه اإلسهام
في حل العديد من
القضايا العالقة
�أكد معــايل رئيـ�س االحتــاد الربملــاين الــدويل �صابر ت�شودري
�أهمية دور اململكة العربية ال�سعودية بقيــادة خــادم احلــرمـــــني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العـزيز �آل �سعــود -حفــظه اهلل -يف
حميطها العربي والإ�سالمي ،وما متثلــه من ثقل دويل ميكنه الإ�سهام
يف حل العديــــد من الق�ضــــايا العالقة .جـــاء ذلك خالل ا�ستقبال
معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض ملعايل رئيـــ�س االحتــــاد الربملاين
ؤخرا.
الدويل يف �إطار زيارته الر�سمية الت قام بها للمملكة م� ً
وقدم معايل رئي ــ�س االحت ــاد الربملاين ال ــدويل �شك ــره للممل ــكة الع ــربية
ال�سعودية على دعمها لرت�شحه لرئا�سة االحتاد ،وم�سان ــدة جم ــل�س ال�شورى
لأعمال االحتاد و�أن�شطته التي تهدف �إلى تنمية العمل من �أجل ال�سالم العاملي
والتعاون الدويل عن طريق م�ؤازرة �أهداف الأمم املتحدة .و�شدد معاليه على
�أن االحتاد الربملاين الدويل لن يكون و�سيلة لتنف ــيذ �أج ــندات بع�ض الدول،
وا�ستغالل اجتماعات االحتاد لبث الفرقة بني ال ــدول الأع ــ�ضاء م�ؤكد ًا على
دور الدبلوما�سية الربملانية يف ن�شر احلوار والت�سامح بني ال�ش ــعوب خ�صو�ص ًا
يف ظل الأحداث الإقليمية والعاملية املتالح ــقة .و�أف ــاد ت�شودري �أن االحتاد
الربملاين الدويل �سريكز خالل الفرتة املقبلة على مناق�شة مو�ضوع الإرهاب
و�أخطاره على العامل �أجمع ،وما متثله هذه الظاهرة من تهديد �أمني وثقايف
واجتماعي  ،الفت ًا النظر �إلى �أن �إنهاء ال�صراع الفل�سطيني والإ�سرائيلي وفق
املبادرة العربية �سيكون له �أثر ًا كبري ًا يف تق ــليل النزاعات العاملي ــة .من جانبه
رحب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى با�سمه ونيابة عن مع ــايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حمم ــد بن �إب ــراهيم �آل ال�ش ــيخ بزيارة
رئي�س االحتاد الربملاين الدويل �صابر ت�شودري �إلى اململكة ونوه بدور االحتاد
الربملاين الدويل باعتباره من ــرب ًا دول ــي ًا مهم ًا لع ــر�ض ومناق�ش ــة الق ــ�ضايا
ال�سيا�سية ،خا�صة ما يتعلق منه ــا بحف ــظ ال�سل ــم والأمن الدوليني وق�ضايا
حقوق االن�سان والبيئة ،بالإ�ضافة �إلى الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية التي
تهم �سائر �شعوب العامل.
وا�ستعـر�ض معايل الدك ــتور حمم ــد بن �أمني اجلف ــري خالل اال�ستقبال
الأو�ض ــاع الإقليمي ــة يف املنطق ــة ،مـ ـ�ؤك ــد ًا �أن اململك ــة العربي ــة ال�سع ــودي ــة

وحلفاءها يوا�صلون دعم وم�سان ــدة ال�شرع ــية يف جمه ــورية اليمن ال�شقيق،
�ضد ملي�شيات احل ــوثي وق ــوات الرئي�س املخ ــلوع وما تقوم به من عمليات
�أ�سهمت يف تدمري م�ؤ�س�س ــات الدول ــة .و�أ�شار معاليه �إلى �أن اململكة العربية
ال�سعودية دولة حمبة لل�س ــالم ولها دور حم ــوري �إقليمي ًا ودولي ًا يف خدمة
الأمن وال�سالم ون�شر ثقافة احل ــوار والت�سامح ،م�ست ــ�شهد ًا يف ذلك بالعديد
من املبادرات التي قدمتها اململك ــة يف هذا املجال ومنها املبادرة اخلليجية
حلل الأزمة اليمنية ،الفتا الن ــظر �إلى جه ــود اململكة يف مكافحة الإرهاب.
وتطرق معاليه �إلى الو�ضع الأمني يف املنطقة وعرب عن تنديده بالتدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية يف عدد من ال ــدول العربية وبخا�صة يف لبنان
واليمن والعراق و�سوريا .وتناول اجلانبان خـالل اللقاء عدد ًا من املو�ضوعات
و�سبل تعزيز �أط ــر التع ــاون والتوا�ص ــل بني االحتاد
ذات االهتمام امل�شرتك ُ
الربملاين الدويل وجمل�س ال�شورى.
ح�ضر اال�ستقبال معايل الأمني العام ملجل ــ�س ال�شــورى الدكتور حممد بن
عبد اهلل �آل عمرو ،وع�ضو جمل�س ال�ش ــورى ع ــ�ضو االحتاد الربملاين الدويل
الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني .من جانب �آخ ــر اجتمع ع�ضو املجل�س ع�ضو
االحتاد الربملاين الدويل الأ�ستاذ �صالح احل�صيني يف مقر املجل�س بالريا�ض
اليوم مبعايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل �صابر ت�ش ــودري ،بح�ضور ع�ضو
جمل�س ال�شورى ع�ضو االحتاد الربملاين الدويل الأ�ستاذة هدى احللي�سي.
وجرى خالل االجتماع بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهت ــمام امل�شرتك،
و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني جمل�س ال�شورى واالحتاد الربملاين الدويل.
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لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع
بوفد البرلمان البريطاني
عقـــدت جلنـــة ال�صداقــة الربملانيـــة ال�سعودية
الربيطانيـــة يف جملـــ�س ال�شـــورى برئا�ســـة عـــ�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور
خالد بن عبداهلل بن م�شاري �آل �سعود مبقر املجل�س
بالريا�ض اجتماع ًا مع اعـــ�ضاء حزب املحافظني يف
الربملان الربيطاين برئا�سة النائب رحمان �شي�شت
وذلك يف �إطار زيارتهم للمملكة م�ؤخر ًا.

ومت خـــالل اللقـــاء مناق�شـــة عدد من املو�ضـــوعات والق�ضـــايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة واململكـــة املتحدة يف �شتى املجاالت,
�إ�ضافة �إلى الأو�ضاع الراهنة التي ت�شهدها املنطقة.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وجمل�سي اللوردات والعموم الربيطانيني ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�ضر االجتماع �سفري اململكة املتحدة لدى اململكة ال�سيد �ساميون كولي�س.

لجنة صداقة شورية تجتمع
بوفد لجنة الصداقة في
المجلس الوطني الفلسطيني

عقدت جلنة ال�صداقـــة الربملانيـــة ال�سعوديــة الفل�سطينـــية
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنة الدكتور
فايز بن عبداهلل ال�شهري يف مقر املجلـــ�س يف الريـــا�ض اجتـــماع ًا
مع �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية الفل�سطينيـــة ال�سعوديــة يف
املجل�س الوطني الفل�سطيني برئا�سة رئيـــ�س اللجنـة جمال عاي�ش
وذلك خالل الزيارة التي قاموا بها م�ؤخرا للمملكة �ضمن الوفد
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املرافق ملعايل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون .
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة وفل�سطني وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني
البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعــزيز العمل والتعـ ــاون الثنائي على �صعـ ــيد العـ ــالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الوطني الفل�سطيني وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقـ ــة الربملانيـ ــة يف البلدين مبا ي�سـ ــهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك
بني اجلانبني.
ح�ضر االجتماع ال�سفري الفل�سطيني لدى اململكة با�سم عبداهلل الأغا.

حصاد الشهر

اللجنة المالية في مجلس الشورى تزور هيئة السوق المالية

قامت جلنــة ال�شـــ�ؤون املاليـــة يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام بن عبد املحـــ�سن العنـــقري
بزيارة �إلى مقر هيئـــة ال�ســـوق املاليـــة بالريـــا�ض ،وقـــد كان يف
ا�ستقبال �أع�ضاء اللجنــة معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اجلدعـــان و�أعـــ�ضاء جمل�س الإدارة،
وكبار م�س�ؤويل الهيئة.
و�أبدى معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية خالل اجتماع عقده مع
�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون املالية �شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على دعمه وحر�صه

على توا�صل املجل�س ممث ًال يف جلنة ال�ش�ؤون املالية مع هيئة ال�سوق املالية مبا
ي�سهم يف تطوير �أعمال الهيئة وتوجهاتها يف الإ�شراف على ال�سوق املالية.
و�أفاد رئي�س اللجنة املالية الدكتور ح�سام العنقري �أن �أع�ضاء اللجنة
املالية ناق�شوا مع م�س�ؤويل هيئة ال�سوق املالية عدد ًا من املو�ضوعات املتعلقة
بال�سوق املالية ،وا�ستمع الوفد �إلى �شرح مف�صل عن التوجهات والر�ؤى
الإ�سرتاتيجية لهيئة ال�سوق املالية ،الفت ًا النظر �إلى �أن االجتماع ي�ؤمل منه
املزيد من التفاعل والتعاون بني جمل�س ال�شورى والهيئة مبا يحقق تطلعات
املتداولني بال�سوق وذلك من خالل ما �ستطرحه اللجنة من تو�صيات على
تقرير الأداء ال�سنوي القادم لهيئة ال�سوق املالية.

لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية تعقد اجتماعًا بحضور
معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد
عقدت جلنــة حقـــوق الإن�سـان والهيئـــات الرقابيــــة � -إحــدى
اللجان املتخ�ص�صة مبجل�س ال�شــورى  -اجتماعها اخلام�س يف مقر
املجل�س بالريا�ض بحــ�ضور معــايل نائب رئيــ�س جمــل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلــفري ومعايل رئي�س الهيــئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد الدكتور خــالد املحي�ســن ،وبرئا�سة ع�ضو جمل�س
ال�شورى نائب رئي�س اللجنة اال�ستاذ �سعود ال�شمري.
وقد �أبدى معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى يف كلمة افتتح بها االجتماع
ترحيبه و�شكره با�سمه ونيابة عن معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد
اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ملعايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد وم�س�ؤوليها على ح�ضور اجتماع اللجنة ,كما عرب عن تقديره ملا تقوم
به الهيئة من جهود كبرية ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة.
و�أكد معايل الدكتور اجلفري حر�ص جمل�س ال�شورى على دعم وم�ساندة
جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية لالرتقاء ب�أداء عملها وتطوير
خدماتها التي تقدمها للمواطنني .

من جانبه قدّم معايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد �شكره ملجل�س
ال�شورى نظري ما يقدمه من قرارات �ساعدت الهيئة كثري ًا يف عملها ور�سم
ا�سرتاتيجياتها وحت�سني �أدائها للو�صول �إلى امل�ستوى الأمثل يف حماية النزاهة
والق�ضاء على الف�ساد.
وا�ستعر�ض معايل الدكتــور خالد املحي�سن خالل االجتماع �أهم املعوقات
التي متر بها الهيئة الوطنية ملكافحة الف�س ــاد و�أبرز الإجنازات� ,إ�ضافة �إلى
طموحات الهيئة امل�ستقبلية وما ت�صبوا �إليه يف جمال عملها واخت�صا�صاتها .
كما �أجاب م�س�ؤولوا الهيئة عن اال�ستف ــ�سارات التي قدمها �أع�ضاء املجل�س
ب�ش�أن �أداء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد .
�شارك يف االجتماع معايل نائ ــب رئي ــ�س الهيئـ ــة الوطنــية ل�شـ ـ�ؤون حماية
النزاهة الدكتور عبداهلل العبدالقادر ،ومعايل نائب الرئي�س ل�ش�ؤون مكافحة
الف�ساد الأ�ستاذ �أ�سامة الربيعة ،وعدد من م�س�ؤويل الهيئة .
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وفد مجلس الشورى
يزور الحد الجنوبي
ويشيد بالروح
المعنوية العالية
لجنودنا البواسل
قام وفـد من جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة
ال�ش�ؤون الأمنية اللواء عبداهلل ال�سعــــدون بزيــــارة للمرابطــــني
�أبطال القوات امل�سلحــــة يف احلد اجلنــــوبي ،حيث ا�ستــــمع الوفد
لإيجاز عن �إجنـازات رجــــال القــــوات امل�سلحــــة يف حماية حدود
اململكة والت�صدي مليلي�شيات احلوثي وقــــوات املخلــــوع علي �صالح،
والتقدم الذي حققته قواتنا البا�سلة يف ميدان املعركة.

وقد زار الوفد مركز عمليات الدفاع الوطني وا�ستمع �إلى �إيجاز عن
عمليات عا�صفة احلزم و�إعادة الأمل ،م�شيد ًا مبا مل�سه من روح عالية لدى
جنودنا البوا�سل وا�ستعداد وجاهزية للدفاع عن حدود الوطن ون�صرة الأخوة
اليمنيني �ضد الفئة الباغية.
وقال رئي�س الوفد اللواء عبداهلل ال�سعدون �إن الوفد وقف على واقع
قوات التحالف واطلع على ما تقوم به القوات امل�سلحة من جهود يف مراقبة
حدود اململكة على مدار ال�ساعة ور�صد �أي حتركات مللي�شيات احلوثي وقوات
الرئي�س املخلوع  ،وهي جهود ت�ستحق ال�شكر ،م�شري ًا �إلى �أن �أع�ضاء الوفد
�شهدوا الروح العالية التي يتمتع بها جنودنا البوا�سل واطلعوا على التجهيزات
واخلدمات املتقدمة التي وفرتها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
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�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -لدعم املجهود احلربي لأبطالنا على
احلد اجلنوبي.
ونوه اللواء ال�سعدون بالدعم الكبري الذي يحظى به �أفراد القوات امل�سلحة
يف احلد اجلنوبي من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد و�سمو ويل
ويل العهد  -حفظهم اهلل  .-و�أكد اللواء ال�سعدون �أن جمل�س ال�شورى لن
يتوانى يف تقدمي كل الدعم املعنوي لأبطال قواتنا البا�سلة ،مو�ضح ًا �أن زيارة
وفد املجل�س ووقوفهم ميداني ًا على الو�ضع يف اجلنوب �سينعك�س ب�إذن اهلل
�إيجاب ًا على درا�سة املجل�س لتقارير وزارتي الداخلية والدفاع و�صو ًال �إلى
قرارات ت�صب يف �صالح القوات امل�سلحة والأمنية.
و�ضم الوفد �أع�ضاء املجل�س املهند�س ثامر القناوي ،والدكتور جربيل
عري�شي ،واللواء مهند�س حمد احل�سون ،والدكتور زهري احلارثي ،والأ�ستاذ
عبدالعزيز العطي�شان ،والأ�ستاذ ع�ساف �أبوثنني ،والأ�ستاذ نايف الفهادي
والأ�ستاذ حممد املطريي ،والدكتور نواف الفغم.

حصاد الشهر

انتخاب األستاذة هدى الحليسي عضوًا في اللجنة التنسيقية
للنساء البرلمانيات في االتحاد البرلماني الدولي
انتخبـت ع�ضــــو جمــــلــــ�س ال�شــــورى الأ�ســــتاذة هــــدى بنــــت
عبدالرحمن احلليــــ�سي عــــ�ضو االحتــــاد الربملاين الدويل ع�ضو ًا
يف اللجنة التن�سيقية للن�ســـاء الربملانيــــات يف االحتــــاد الربملاين
الــــدويل كــــ�أول �إمــــر�أة �سعوديــــة حت�صـــل على من�صب يف هيئات
االحتاد الربملاين الدويل.
جــــاء ذلك على هامــــ�ش �أعمــــال اجلمعيــــة العمومية ١٣٤
لالحتاد الربملــــاين الــــدويل الــــذي ٌعقــــد يف العا�صــمة الزامبية
ؤخــــرا.
لو�ساكــــا م� ً
و�أبدت الأ�ستــــاذة هــــدى احلليــــ�سي �سعــــادتها بهذا االنتخاب
م�ؤكدة �أنه ي�أتي نتيجة للدور الكبــــري واملهم الــــذي و�صــــلت �إليه
املر�أة ال�سعودية.
ورفعت �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز � -أيده اهلل  ،-و�سمو ويل عهده الأمني نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ,و�سمو ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزرير الدفاع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
 يحفظهما اهلل -على ما جتده املر�أة ال�سعودية من دعم وت�أييد يف �شتىاملجاالت حتى �أ�صبحت ت�ضاهي نظرياتها يف املنطقة والعامل �أجمع”.
و�أ�ضافت احللي�سي “ �إن انتخابي يف اللجنة التن�سيقية للن�ساء الربملانيات
يف االحتاد الربملاين الدويل دليل وا�ضح على املكانة التي و�صلت �إليه
املر�أة ال�سعودية ،وال �شك �أن هذا ال ٌي�سجل با�سمي فقط بل ٌي�سجل با�سم

املر�أة ال�سعودية التي لديها القدرة على حتمل امل�س�ؤولية والنجاح يف �شتى
املجاالت”.
و�أعربت الأ�ستاذة هدى احللي�سي عن �شكرها وتقديرها ملعايل ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رئي�س جمل�س ال�شورى
وملعايل نائبه ومعايل امل�ساعد على دعمهم �أع�ضاء املجل�س يف امل�شاركة يف
املحافل الربملانية الإقليمية والقارية والدولية.
جت ــدر الإ�ش ـ ــارة �إلى �أن اللـ ـ ـج ـ ــنة التن�سيق ـ ــية للن�س ـ ــاء الب ـ ــرملاني ـ ــات
يف االحتاد الربمل ـ ــاين الدويل تتك ـ ــون من � ١٠أع�ضاء ميث ـ ــلون املجموعات
اجليو�سيا�س ـ ــية باالت ـ ــحاد ،وبالتايل ف�إن الأ�ست ـ ــاذة هدى احل ـ ــلي�سي متـ ــثل
املجموعة العربية يف اللجنة.

العدواني يشكر خادم
الحرمين الشريفين بمناسبة
تعيينه على وظيفة مدير عام
مركز أبحاث الشورى بالمرتبة
الخامسة عشرة
رفع الأ�ستاذ �إبراهيم بن عبدالعزيز العدواين بالغ �شكره
وامتنانه ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  -حفظهم اهلل  -مبنا�سبة

تعيينه على وظيفة (مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى) باملرتبة
اخلام�سة ع�شرة.
كما عرب العداوين عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مثمن ًا ملعاليه الدعم وامل�ساندة.
و�أكد اعتزازه بهذه الثقة ال�سامية الكرمية� ،سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يكون
عند ح�سن ظن القيادة الر�شيدة ,وان يعينه على بذل كل ما ي�ستطيع خلدمة
هذا البلد ومواطنيه.
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متابعات برلمانية

رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ينوه بدور المملكة في
دعم األمن واالستقرار اإلقليمي
ث ّمــن رئيــــ�س اجلمـعيــــة الوطنيــــة الباك�ستانيــــة �ســــردار �أياز �صــــادق الدور
الريادي الــــذي تــــ�ؤديه اململكــــة العربيــــة ال�سعوديــــة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعــــود  -حفظه اهلل  -يف دعم الأمن
واال�ستقرار الإقليمي..
و�أكد خالل ا�ستقباله يف مكتبه مبقر اجلمعية الوطنية يف �إ�سالم �آباد �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية باك�ستان الإ�سالمية عبداهلل بن مرزوق الزهراين �أن باك�ستان تويل
اهتمام ًا بالغ ًا لعالقاتها مع اململكة ،وحري�صة على تعزيز وتطوير هذه العالقات يف �شتى
املجاالت ،مو�ضح ًا �أن العالقات الأخوية التي تربط باك�ستان باململكة مبنية على �أ�س�س دينية
تاريخية ثقافية عريقة..
ودعا �إلى �ضرورة تعزيز تبادل الوفود الربملانية بني البلدين لت�أ�صيل الروابط والعالقات
الودية بني البلدين ال�شقيقني ..من جانبه �أعرب ال�سفري الزهراين عن ثقته ب�أن العالقات
الأخوية بني اململكة وباك�ستان ت�شهد املزيد من االزدهار والتقدم.

السفير العنقري يلتقي
أعضاء لجنة الصداقة
الفرنسية السعودية في
الجمعية الوطنية الفرنسية
اجتمع معايل �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية فرن�سا الدكتور خالد بن حممد العنقري ,مع
�أع�ضاء جلنة ال�صداقة ال�سعودية الفرن�سية يف اجلمعية
الوطنية وذلك على غداء عمل داخل الربملان الفرن�سي.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات التي
تهم كال اجلانبني ،وتطوير العالقات امل�شرتكة بني البلدين.
و�ألقى رئي�س اللجنة �أوليفيي دا�سو كلمة يف بداية االجتماع عرب فيها
عن ترحيبه مبعايل ال�سفري يف مقر الربملان ،م�شري ًا �إلى �أن العالقات
ال�سعودية الفرن�سية ت�شهد تطور ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة املا�ضي ًة.
من جانبه �أو�ضح معايل ال�سفري العنقري �أن العالقات بني اململكة
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العربية ال�سعودية وجمهورية فرن�سا قوية ،ويف الفرتة احلالية ت�شهد �أف�ضل حاالتها،
م�شري ًا �إلى �أن العالقات االقت�صادية ازدهرت خالل ال�سنوات املا�ضية لت�صبح فرن�سا
ثالث �أكرب �شريك اقت�صادي بالن�سبة للمملكة.

متابعات برلمانية

مجلس األمة الكويتي يرفع الحصانة عن دشتي
قرر جمل�س الأمة الكويتي ،رفع احل�صانة عن النائب عبداحلميد
د�شتي ا�ستجابة لطلب النيابة العامة ،بعد اتهامه يف ق�ضيتني �إحداهما
الإ�ساءة للمملكة العربية ال�سعودية ,والأخرى الإ�ساءة للق�ضاء الكويتي.
وجاء قرار املجل�س مبوافقة  38نائ ًبا ،بينما عار�ض  5نواب يف القاعة رفع احل�صانة.
ونفى وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة ،علي العمري� ،أن تكون احلكومة قد ق�صرت
جتاه هذه الق�ضية� ،إذ �أن �إحالة طلب النائب العام ب�صفة ا�ستعجال ملجل�س الأمة لتتم
اتخاذ الإجراءات الد�ستورية جتاهه.
ويواجه النائب الكويتي ق�ضيتني �إحداهما ق�ضية �أمن دولة تتعلق باتهامه بالإ�ساءة
للمملكة العربية ال�سعودية والأخرى تخ�ص تهمة الإ�ساءة للق�ضاء تتعلق بحكم حمكمة
اجلنايات بق�ضية العبديل.

وكانت وزارة اخلارجية الكويتية قد رفعت �شكوى ق�ضائية �ضد د�شتي
بعد ظهوره على الف�ضائية ال�سورية يف  24فرباير� ،إذ اتهم ال�سعودية
مب�ساعدة الإرهاب.

الجروان يرحب بالحوار ”اليمني-
اليمني“ في الكويت في  18أبريل

رحب رئي�س الربملان العربي �أحمد اجلروان باحلوار “اليمني-
اليمني” ،املزمع عقده يف � 18أبريل املقبل بدولة الكويت.
وعد “اجلروان” يف بيان له ا�ست�ضافة الكويت للحوار اليمني  ،ت�ضفي
مزيد ًا من الإيجابية والتفا�ؤل ب�ش�أن الو�صول �إلى حل و�إنهاء الأزمة يف

اليمن ،م�شيدً ا بالدبلوما�سية الكويتية ودورها الفاعل وامل�شهود به عربيا ودوليا
و�أي�ضا بالدور الفاعل ملجل�س التعاون اخلليجي يف ال�ش�أن اليمني..
و�أكد رئي�س الربملان العربي� ،أن ال�شعب العربي والأمة العربية يف انتظار
ا�ستقرار اليمن وعودة احلكمة اليمنية �إلى حا�ضنة العمل العربي امل�شرتك ملا
فيه خري وم�صلحة الأمة العربية جمعاء .و�أ�شار “اجلروان” �إلى �أن �إخماد
نريان الأزمات يف املنطقة م�صلحة دولية ولي�ست حملية �أو عربية فح�سب ،ملا
لال�ستقرار و�أمن املنطقة من دور كبري وم�ؤثر على الأمن وال�سلم الدوليني،
داعيا لتظافر اجلهود الدولية من �أجل حل هذه الأزمات.

جدل في ليبيا حول المادة  18من االتفاق السياسي ينتهي
بإحالة النزاع حول المادة إلى المحكمة العليا
عر�ض رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيله �صالح  ،ورئي�س امل�ؤمتر
مقرتحا جديدً ا على جلنة احلوار ال�سيا�سي
العام نوري بو�سهمني
ً
وبعثة الأمم املتحدة يق�ضي ب�إحالة النزاع حول املادة الثامنة
من ملحق الرتتيبات الأمنية يف االتفاق ال�سيا�سي اخلا�صة ب�إقالة
القيادات الع�سكرية والأمنية �إلى الدائرة الد�ستورية باملحكمة
العليا لتقول كلمتها فيها ،على �أن يتعهد اجلميع بااللتزام بن�ص
احلكم وعدم ال�ضغط على �أع�ضاء املحكمة.
وزراء ير�شحهم جمل�س النواب ،وخم�سة وزراء ير�شحهم امل�ؤمتر الوطني،
وبح�سب املقرتح ـ املقدم  ،ف�إن بو�سهمني وعقيله جددا اقرتاحهما بتقلي�ص
وخم�سة وزراء يختارهم ال�سراج ،دون �أن يتطرق املقرتح �إلى كيفية توزيع
املجل�س الرئا�سي �إلى رئي�س ونائبني ،بحيث يبقى ال�سراج على ر�أ�س املجل�س
احلقائب الوزارية بينهم مكتفيا بالت�أكيد على مبد�أ الكفاءة.
ويختار بو�سهمني نائب وعقيله نائب ،وت�شكل احلكومة من  15وزي ًرا ،خم�سة
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متابعات برلمانية

مجلس الواليات األلماني
يوافق على تشديد اإلجراءات
على الالجئين
وافق جمل�س الواليات الأملاين على م�شروع قانون لالئتالف احلاكم
ين�ص على ت�شديد املزيد من �إجراءات اللجوء.
وين�ص ما يعرف بـ “احلزمة  2لقوانني الالجئني” على تطبيق �إجراءات بت
�سريعة لطلبات اللجوء املقدمة من جمموعات معينة من الالجئني وفر�ض قيود
على مل �شمل �أ�سر الالجئني .كما �أ�صبح من ال�صعب مبوجب القانون اجلديد
ت�أجيل ترحيل الالجئني اعتمادًا على �شهادة طبية .ويف الوقت نف�سه وافق جمل�س
الواليات على م�شروع قانون يق�ضي بت�سهيل طرد الالجئني اجلنائيني .مما يذكر

�أن كال امل�شروعني وافق عليهما الربملان الأملاين (بوند�ستاج) .كما وافق
جمل�س الواليات على اقرتاح مقدم من واليات راينالند-بفالت�س و�شمال
الراين -وي�ستفاليا و�شليزفيج  -هول�شتاين مبطالبة احلكومة االحتادية
بتوفري املزيد من املخ�ص�صات املالية لإدماج و�إيواء الالجئني.

البرلمان الكندي يصادق
على تقليص المهام العسكرية
الكندية ضد داعش

ؤخراعلى تعديل املهمة
�صـادق الربملان الكــــندي م� ً
الع�سكرية �ضد تنظــــيم داعــــ�ش الإرهــابي يف �سوريا
والعراق جلهة �إعــادة الطائــــرات املقاتلــــة �إلى كندا
و�إر�سال مزيد من عنا�صر القوات اخلا�صة..

وكان رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو �أعلن يف فرباير املا�ضي �أن بالده �ستوقف ال�ضربات
اجلوية التي ت�شنها يف �إطار التحالف الدويل �ضد التنظيم يف �سوريا والعراق و�ستعيد مقاتالتها
ال�ست �إلى البالد ،ولكنها �ست�ضاعف عدد عنا�صر القوات اخلا�صة ثالث مرات لي�صل �إلى
 210ع�سكريني مهمتهم تدريب القوات العراقية.
يذكر �أنه يف فرباير نفذت املقاتالت الكندية من طراز اف� 18-آخر غارة لها �ضد تنظيم
داع�ش الإرهابي قرب بغداد ،منهية بذلك مهمتها يف �إطار التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة �ضد التنظيم الإرهابي.

البرلمان األوروبي يؤكد
ضرورة تشكيل الحكومة
الليبية لسد الفراغ السياسي

�أكد الربملان الأوروبي يف بروكـــ�سل �أن ت�شكـــيل احلكومـــة الليبيـــة
املقبلة يف طرابل�س هو ال�سبـــيل لو�ضع حد للفراغ ال�سيا�سي والتق�سيم
الرمزي واجلغرايف للبالد الذي يت�سبب يف انت�شار الإرهاب.
ودعا الربملان الأوروبي يف بي ــان له الهي ـ ــئات الليب ـ ــية الر�سم ـ ــية الى املوافقة
على االقرتاح املقدم �إلى جمل�س الن ـ ــواب ،كخطوة �أ�سا�سية التخاذ م�سار ال�سالم
واال�ست ـ ــقرار يف الب ـ ــالد والدف ـ ــاع عن املواطن ـ ــني الليبي ـ ــني .و�أ�ضاف �إن ليبيا
�آمنة وم�ستق ـ ــرة �سيا�سي ـ ــا حاجة ملحة للمواطن ــني الليبيني ،و�أي�ضا لأمن املنطقة
ب�أ�سرها و�أمن االحتاد الأوروبي.
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متابعات برلمانية

مبنى البرلمان الباكستاني يضاء بالطاقة الشمسية
�أ�صبح الربملان الباك�ستاين �أول برملان يف العامل يعتمد كلي ًا على الكهرباء املولدة
بالطاقة ال�شم�سية.
�صرح بذلك رئي�س الوزراء الباك�ســتاين ن ــواز �ش ــريف �أثناء ت�شغيل ــه نظام �إمدادات الطاقة
ال�شم�سية ملبنى الربملان الوطني يف �إ�سالم �آباد..
و�أكد �شريف �أن ت�شغيل مبنى الربملان الوطني بالطاقة ال�شم�سية يدل على م�ضي باك�ستان نحو
جتاوز �أزمة الطاقة والبحث عن طرق بديلة لإنتاج الطاقة ،مو�ضح ًا �أن الربملان الباك�ستاين �أ�صبح
يعتمد على االكتفاء الذاتي يف انتاج الكهرباء بالطاقة املتجددة ..ويولد نظام امدادات الطاقة
ال�شم�سية ملبنى الربملان الباك�ستاين  80ميجاوات من الطاقة الكهربائية ،حيث ي�ستهلك الربملان منها

 62ميجاوات بينما حتول  18ميجاوات �إلى ال�شبكة الوطنية.

رئيس البرلمان األلماني يقترح إلغاء
الحصانة البرلمانية

اقرتح رئي�س الربملان الأملاين «البوند�ستاج» نوربرت المرت �إلغاء احل�صانة
الربملانية .وقال “المرت” املنتمي للحزب امل�سيحي الدميقراطي “حزب مريكل” يف حديث
مع �صحيفة “دير �شبيجل” الأملانية ن�شرته م�ؤخ ًرا� :إن احل�صانة متثل عب ًئا على النواب �أكرث من
كونها ميزة لهم .و�أ�ضاف �إنه “ال يرى �أي ميزة يف ن�ص الد�ستور الأملاين على حماية النواب من
املالحقة اجلنائية” .يذكر �أن والية براندنبورج ت�سري على هذا النهج بعدم متتع �أي برملاين ينتمي
للوالية للح�صانة ،وهو ما �أ�شار �إليه “المرت” بقوله“ :البد �أن ن�سري على نهج والية براندنبورج،
حيث يقر قانونها ب�إمكانية م�سائلة ع�ضو الربملان جنائيا �إذا ما تقدم �أحد من الأع�ضاء �أو رئي�س
الربملان بطلب حتقيق يف �أمر جنائي ،ويف هذه احلالة ال بد من �إيقاف ع�ضو الربملان عن العمل”.

فشل البرلمان األوكراني في إقالة الحكومة

ف�شـــل الربملان الأوكـراين ،يف �إقالة حكومـــة البـــالد ,بعد �أن دعـــا
الرئي�س بيرتو بورو�شينكو ،رئي�س احلكومة �أر�سيني يات�سينيوك� ،إلى
تقدمي ا�ستقالته بهدف ا�ستعادة الثقة بال�سلطة.
ودعا عدد من النواب� ،إلى �إع ــادة الت�صويت يف م�س�ألة �سحـ ــب الثق ـ ــة ب�سبب

حدوث عدد من امل�شك ـ ــالت التقنية �أثناء عملية الت�صويت ..يذكر �أن �أع�ضاء
الربملان ،انتقدوا م�ؤخـ ـ ـ ًرا عمل احلك ـ ــومة الأوكراني ـ ــة واعتربوا �أداءها غري
فاعل� ,إال �أنهم مل يتمكنوا من احل�صول على � 226صوت ًا �أثناء الت�صويت حول
�سحب الثقة من احلكومة الأوكرانية..

رئيس الوزراء األسترالي يهدد بحل البرلمان
هدد رئي�س الوزراء الأ�سرتايل مالكومل ترنبول ،بحل جمل�سي الربملان والدعوة
النتخابات مبكرة يف الثاين من يوليو القادم� ,إذا مل جتز جل�سة يعقدها الربملان ال�شهر
املقبل م�شروعات قوانني تقدمت بها احلكومة للإ�صالح العمايل.
و�أجاز جمل�س ال�شيوخ تعديالت يف نظام الت�صويت مما ميهد الطريق �أمام الدعوة النتخابات مبكرة
حلل جمل�س ال�شيوخ امل�شاك�س لرتنبول .وقال ترنبول لل�صحافيني يف كانبريا“ :لقد ات�صلت باحلاكم
العام كي �أن�صحه بدعوة جمل�سي الربملان لالنعقاد يف � 18أبريل املقبل ملناق�شة و�إجازة م�شروعات
قوانني جلنة البناء والت�شييد الأ�سرتالية ,وم�شروع قانون املنظمات امل�سجلة� .إذا تقاع�س جمل�س ال�شيوخ
عن �إجازة هذه القوانني �س�أن�صح احلاكم العام بحل جمل�سي الربملان و�إ�صدار �أمر ب�إجراء انتخابات».
ومن املقرر �إجراء انتخابات بحلول يناير  ,2017ولكن كان من املتوقع �أن تتم الدعوة لها يف الن�صف
الثاين من  .2016ومن �أجل الدعوة ملثل هذه االنتخابات يحتاج ترنبول �إلى �أن يرف�ض جمل�س ال�شيوخ
قانونا مرتني كاجراء ي�ستدعي الدعوة النتخابات مبكرة.
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شوريات

دبلوماسية الدعاية Propaganda Politics
تعني دبلوما�سية الدعاية حماولة منظمة للت�أثري على عقول وعواطف و�سلوك جماعة معينة ،حتقيق ًا
لهدف عام معني .والدعاية احلقة �أداة من �أدوات الدبلوما�سية .ولكي تكون دبلوما�سية الدعاية ناجحة وفعالة
يجب �أن يتوفر بها عدد من ال�شروط الأ�سا�سية مثل� :أن تت�سم بالب�ساطة يف العر�ض ،حتى ميكن فهمها بدون
جهد من قبل القارئ وامل�ستمع .فكلما كانت الدعاية ب�سيطة كلما زاد ت�أثريها يف عامة اجلماهري وحققت بذلك
الأهداف املرجوة منها.
كما يجب �أن تت�سم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ �أو امل�ستمع و�إثارة اهتمامه ,وكلما كانت الدعاية
مرتبطة بالواقع الذي تعي�شه اجلماهري ،كلما قوي جذبها لالنتباه .ذلك �أن اجلماهري دائم ًا معنية بواقعها.
وبالإ�ضافة �إلى االهتمام بواقع اجلماهري يجب االهتمام �أي�ضا بتحريك عواطفهم ،لأن حتريك العواطف
ي�ساعد على �إثارة االهتمام باملادة الدعائية.
ولكي تكون الدعاية الدبلوما�سية مقبولة يجب �أن تكون معقولة؛ �أي �أن املادة الدعائية تنطوي على مقدار
من ال�صحة ،ذلك �أن الكذبة املطلقة لي�س من ال�سهل بيعها للجماهري؛ لأن اجلماهري حينما تتلقى �أي مادة
دعائية ،حتاول مقارنتها �إلى حد ما بالواقع للت�أكد من مدى �صحتها الن�سبية.
وحتى حتقق الدعاية الت�أثري املن�شود يف عقول وعواطف و�سلوك اجلماهري يجب �أن تكون املادة الدعائية
متفقة يف امل�ضمون ،ذلك �أن التناق�ض يف امل�ضمون ي�ؤدي �إلى الت�شكيك يف املادة الدعائية.
ولرت�سيخ املادة الدعائية يف �أذهان اجلماهري املخاطبة البد من تكرارها ،بحيث تظهر للجمهور املخاطب
وك�أنها حقيقة م�سلم بها .فتقدمي املادة الدعائية مرة �أو مرتني ال يكفي ،بل البد من تكرارها عدة مرات ،ويف
كافة الو�سائل الإعالمية :الإذاعة ،وال�صحافة ،والتلفزيون.
ويف جمال اال�سرتاتيجيات دبلوما�سية الدعاية ميكن �أن منيز بني نوعني من اال�سرتاتيجيات :اال�سرتاتيجية
املو�ضوعية �أو ا�سرتاتيجية احلقيقة  Strategy of Truthوا�سرتاتيجية الكذبة الكربى .Strategy of Big Lie
فاال�سرتاتيجية املو�ضوعية تعني تقدمي املادة الإعالمية للمتلقي ب�شكل �إخباري ،يراعى فيها �أكرب قدر من
ال�صحة والدقة واملو�ضوعية ،ومن ثم يرتك للمتلقي مهمة ا�ستنتاج مغزى �أو داللة اخلرب الإعالمي.
واال�سرتاتيجية املو�ضوعية مبنية على �أ�سا�س تقدمي املعلومات ال�صحيحة .كما �أن لهذه اال�سرتاتيجية ميزة
كربى تتمثل يف جذب القراء وامل�ستمعني الذين يحر�صون على احل�صول على معلومات �صحيحة ت�ساعدهم على
ت�صحيح الأخبار املغلوطة وامل�شكوك فيها والتي تقدم لهم يف الداخل.
�أما ا�سرتاتيجية الكذبة الكربى فهي تعني حتريف �أو ت�شويه املادة الإعالمية من �أجل التالعب بالر�أي العام
املوجه نحوه الدعاية .ولقد ا�ستعمل الإعالم النازي هذه اال�سرتاتيجية بفعالية ،معتمد ًا على الفكرة التي
عر�ضها هتلر يف كتابه (كفاحي) وهي� :أن الكذبة� إذا كانت كذبة كربى ،ورددت ترديد ًا كافي ًا ف�سوف ت�صدقها
اجلماهري ،ت�صديق ًا جزئي ًا على الأقل� ،إذ �أن �أكرث النا�س يفتقرون �إلى �سعة الأفق الالزمة لإدراك �أن ترديد
ت�صريحات ما ال يعني �صحتها.
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