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أسرة التحرير

الشورى و خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص

متى ما ارتفعـــت ن�ضبـــة البطالـــة يف املجتمــــع؛ فاإنها  تنـــذر باخلطــر, وتدق جر�س الإنذار ب�ضرورة 

املبادرة لإيجاد حلول ناجعة خلف�س ن�ضبـــة البطالـــة, وهذا لن يتاأتى اإل من خـــالل �ضيا�ضات وقرارات 

حازمة, تهيئ �ضوق العمل ل�ضتيعاب العاطلــــني عن العمـــل, اإلى جانــب توجيه خمرجات التعليم نحو 

احلاجة الفعلية لل�ضوق.

ومبا اأن حجم البطالة يف اململكـــــة, و�ضل اإلى  11.6% - بح�ضب وزير العمل اأثناء ح�ضوره جل�ضة 

املجل�س - وهـــذه الن�ضبـــة تعد اأعـــلى من املعدل العاملي لن�ضبة البطالة يف اأي جمتمع, كان لزاًما البحث 

عن حلول ملعاجلة ق�ضية البطالة, واإيجاد بيئــــة جاذبة لل�ضبـــاب والفتيات للعمل يف القطاع اخلا�س, 

وكان من بني احللول تعديل بع�س مواد نظـــام العمل, وخــ�ضو�ضًا �ضــاعات العمـــل يف القـــطاع اخلا�س, 

ومنح العامل يومي اإجازة يف الأ�ضـــبوع, بحيث ل تتجـــاوز �ضاعات العمل 40 �ضاعة يف الأ�ضبوع, مبعدل 

8 �ضاعات يومًيا, وهذا ما حتقق بالفعل, واأقره جمل�س ال�ضورى يف وقت �ضابق.

بيد اأن هذا التعديل كان حمل نقا�س يف دوائر القطـــاع اخلـــا�س, وباأنه �ضريفع الكلفة على املواطن 

خا�ضة يف ال�ضلع ال�ضناعيـــة, وقطـــاع التــ�ضييد والبـــناء,  فعــاد املو�ضوع جمـــددًا اإلى جمل�س ال�ضورى 

بطلب رفع �ضاعات العمل اإلى 45 �ضاعـــة يف الأ�ضبــوع, اإل اأن اأعــ�ضاء جملـــ�س ال�ضورى وا�ضت�ضعاًرا منهم 

مب�ضوؤوليتهم الوطنية, وحر�ضهم على توظيف ال�ضباب والفتيات, قـرروا التم�ضــك بنـــ�س املــادة )98( 

كما هو يف قراره املجل�س ال�ضابق, التي تق�ضي بخف�س �ضاعات العمل واإجازة اليومني يف الأ�ضبوع, وعدم 

العودة عنه, اإدراًكا منهم باأن خفـــ�س �ضاعات العمـــل يف القطـــاع اخلــا�س �ضيكون حافًزا لل�ضعوديني 

للعمل فيه, اإذ كان طول �ضاعات العمل يف هذا القطاع اأحد الأ�ضباب الرئي�ضـــة لعزوف ال�ضباب والفتيات 

عن العمل فيه, اإلى جانب تدين الرواتب.

وبعد اأن قال جمل�س ال�ضورى كلمته الف�ضل يف هذا املو�ضـــوع, ورفع قراره اإلى مقـــام خـــادم احلـــرمني 

ال�ضريفني لتخاذ ما يراه, ويف انتظار قراره - يحفــظه اهلل - فـــاإن على رجـــال الأعمـــال وال�ضــــركات 

الكربى الوعي بامل�ضوؤولية, وتقدير حجم امل�ضكلــة املتمثلة يف ارتفاع ن�ضبة البطالة, وتغليب م�ضلحة 

الوطن واملواطن, ملا يف ذلك من اإ�ضهام يف اأمن املجتمع وا�ضتقراره.
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اأكد ع�شو جمل�س ال�شورى نائب رئي�س جلنة 
ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية باملجل�س الدكتور 
ثـــامـــر بـــن نا�شـــر الغ�شيان اأن نظـــام جمـــل�س 
ال�شورى اأقيم على اأ�شـــا�س �شلب وقاعـــدة متينة 
يدل على ذلك اأن العمل جـــار عليه دون اأن تكون 
اإحـــدى مـــواده، مـــحـــل نـــزاع اأو ت�شـــكل عائقـــًا 

اأو تعاين من �شعف.
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الدراسة
اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي: 

ل الراهن ) 1 -2( الصورة النمطية والُمتخيَّ

املتحـــدة  الوليـــات  يف  اليميـــني  ال�شيـــا�شي  اخلطــاب  ز  تعزَّ
خـــالل عام 2015 برتكيز و�شــائل الإعـــالم الأمريكيـــة على حـــوادث 
ها اأفراد م�شلمون، اأو جماعات  العنـــف والهجمات الدمويـــة؛ التي �شنَّ
احلـــوادث  تلك  ـــلت  و�شكَّ الإ�شـــالم«؛  عن  »الدفاع  با�شم  متطرفة، 
مقتـــل خم�شـــة جنود  مثـــل:  م�شتفي�شـــة؛  اإعالمية  تغطيـــة  حمـــور 
عبد  يو�شف  الأمريكي حممـــد  ال�شاب  بر�شا�س  تيـــني�شي  ولية  يف 
العزيز، ومهاجمة اإلتون �شيم�شون ونادر ال�شويف مقرَّ تنظيم م�شابقة 

للر�شوم الكاريكاتريية يف مدينة غارلند بولية تك�شا�س.
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تحت القبة
وزير العمل تحت قبة الشورى :

العمل في قطاع التجزئة يجب أن يقتصر

على السعوديين

اأو�شـح معايل وزيــر العمــل الدكتــور مفــرج بن �شعــد 
احلقباين اأن برنامج )نطاقات( لي�س اأداة توظيف، واإمنـا 
اأداة لإدارة ال�شـــوق وت�شانــــده جمموعــــة مـــن ال�شيا�شات، 
توطني  ن�شبة  يرفع  اأن  ا�شتطاع  الربنامج  اأن  اإلى  م�شيـرًا 
الوظــائف يف القطــاع اخلــا�س من )10%( اإلى )%17(، 
حيث رفع عدد املوظــفني ال�شعــوديني يف �شوق العمل من 

)700،000( اإلى )1.7( مليون عامل.
عــلى  الأجــور  حمايــة  تطبيــــــق  اأهميــة  عــلى  و�شــدد 
جمــيع املن�شاآت بهدف حمايــة حقــوق العمـال، وعدم ربط 

هذا احلق باأي م�شتخل�س ل�شاحب املن�شاأة لدى الدولة.

6



حتت القبة: 
ال�شورى يدعو رئا�شة احلرمني اإلى و�شع خطة �شاملة ملواجهة النمو املتزايد يف اأعداد الزوار واملعتمرين ... 20
ال�شورى يدعم حتويل م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي اإلى من�شاأة م�شتقلة ل تهدف للربح ........... 24
�شوريون: منظومتنا الرقابية ل تواكب متطلبات التحول الوطني والقت�شادي...........................36

ح�ضاد ال�ضهر .......................... 62

جممتع ال�ضورى ....................... 72

د. �ضدقة يحي فا�ضل  ...........  31
زامل �ضبيب الركا�س .............. 35
د. زيد بن حممد الرماين ......... 39

م�ضعل بن عبدالرحمن ال�ضعالن ... 71 
د. عبد اهلل الع�ضكر... �ضوريات ...78

متابعات برملانية ....................... 74

دد
ع

 ال
ذا

ه
ي 

ف
ت

اال
مق

ال

استشارات قانونية

نطاق اكتساب الشخصية المعنوية 

للشركات

)الأولى(  مادته  يف  ال�شعودي  ال�شركات  نظام  ن�س 
على اأن ال�شركة »عقد يلتزم مبقت�شاه �شخ�شان اأو اأكرث 
باأن ي�شاهم كل منهم يف م�شروع ي�شتهدف الربح بتقدمي 
هذا  عن  ين�شاأ  قد  ما  لقت�شام  عمل  اأو  مال  من  ح�شة 

امل�شروع من ربح اأو خ�شارة«.

وعرفت جملة الأحكام العدلية ال�شركة )�شركة العقد( يف املادة )1329( باأنها » عقد بني اثنني اأو اأكرث 
على كون راأ�س املال والربح م�شرتكًا بينهما «.
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د. يحيى بن عبداهلل ال�ضمعان

�ضلطان الفهد

التحقيق

قصور اإلعالم الخارجي .... غياب اإلستراتيجية ...

أم ضغف الكوادر اإلعالمية

واقًعا  تفر�س  دولية  ا�شتحقاقات  اململكة  تواجه 
ويف  والإعالمي،  الدبلوما�شي  التعامل  من  جديًدا 
ظل �لن�صاط �لدبلوما�صي �ملحموم يو��صل �إعالمنا 
اخلارجي �شباتــــه، وتتقـــاذف الآراء امل�شوؤولية عن 
ذلك، حيث برزت موؤخــرًا الكثيـــر من النتقـــادات 
التي تنـــاولت غيـــاب »الإعالم اخلارجي ال�شعودي«، 
و�شلمت بتق�شريه وعدم قدرته على �شرح وتف�شري 
واملوؤثرة  التاريخية  ال�شعودية  القرارات  من  الكثري 
ال�شعودية يف  العربية  للمملكة  الذهنية  ال�شورة  يف 

اخلارج.
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ح�شاب املجل�س يف تويرت
@ShuraCouncilـSA
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وزير العمل تحت قبة الشورى :

العمل في قطاع التجزئة يجب أن يقتصر
على السعوديين

اأو�ضـح معايل وزيــر العمــل الدكتــور مفــرج بن �ضعــد احلقباين 

اأن برنامج )نطاقات( لي�س اأداة توظيف, واإمنـا اأداة لإدارة ال�ضوق 

وت�ضانده جمموعة من ال�ضيا�ضات, م�ضيـرًا اإلى اأن الربنامج ا�ضتطاع 

اأن يرفع ن�ضبة توطني الوظــائف يف القطــاع اخلــا�س من )%10( 

اإلى )17%(, حيث رفع عدد املوظــفني ال�ضعــوديني يف �ضوق العمل 

من )700,000( اإلى )1.7( مليون عامل.

    و�ضــدد عــلى اأهميــة تطبيــق حمايــة الأجــور عــلى جمــيع 

املن�ضاآت بهدف حمايــة حقــوق العمـال, وعدم ربط هذا احلق باأي 

م�ضتخل�س ل�ضاحب املن�ضاأة لدى الدولة.

وثمن ملجل�س ال�ضورى دعمــه وم�ضاندتــه لأعمــال وزارة العـمل, 

موؤكدًا اأن مالحظــات املجلــ�س وقراراتــه مهمــة يف م�ضرية وزارة 

العمل وكياناتها التي تتمثـل يف املوؤ�ض�ضــة العامــة للتدريب التقني 

واملهــني, واملوؤ�ض�ضــة العامــــة للتاأمينــات الجتماعيــة, و�ضنــدوق 

املوارد الب�ضرية.

جاء ذلك خالل ح�ضور معاليه اجلل�ضــة العاديـة الرابعة ع�ضرة 

من اأعمال ال�ضنة الرابعــة للدورة ال�ضاد�ضــة التي عقدها جمل�س 

املوافــق 2016/1/26م,  الثالثــاء 1437/4/16هـ  يوم  ال�ضورى 

برئا�ضة معايل رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ. 
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وا�ضتهل معــايل رئي�س املجلــ�س اجلل�ضــة بالتاأكيد على حر�س 

جمل�س ال�ضورى على دعــم كل اجلــهود التي تبــذلها وزارة العــمل 

يف �ضبــيل تنفــيذ املهــام املــوكلــة اإليهــا والتــغلب على ال�ضعــوبــات 

التي تواجهها يف اإطار اخت�ضا�ضاتـها, منوهــًا باجلـهود التي تبذلها 

حكومة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمــان بن عــبد العزيز اآل 

�ضعود - حفظه اهلل - لتوفيـر امل�ضتوى املعي�ضي الأف�ضل للمواطنني 

ودعــم الربامــج الراميــة اإلى اإيجــاد الفـر�س الوظيــفية لل�ضــباب 

والفتيات يف القطاع اخلا�س ملعاجلة ق�ضية البطالة. 

العمل على حر�شه  وزير  �شكره ملعايل  املجل�س عن  رئي�س  واأعرب معايل 
لتنفيذها  الوزارة  تطمح  التي  التطورات  مبختلف  ال�شورى  جمل�س  لإحاطة 

تعزيزًا خلدماتها التي تقدمها لعدد من القطاعات املهمة يف املجتمع. 
اأمام  وا�شتعر�س  الوزارة،  عن  موجزة  ملحة  العمل  وزير  معايل  قدم  ثم 
املجل�س توجهات الوزارة وخططها احلالية وامل�شتقبلية، لدعم وتعزيز فر�س 
الوزارة،  عن  مرئًيا  ا  عر�شً وقدم  اخلا�س،  القطاع  يف  لل�شعوديني  العمل 

وتوجهاتها امل�شتقبلية والتحديات التي تواجهها.
بعد ذلك اأتـــاح معـــايل الرئيـــ�س املجـــال لرئيــ�س جلنــة الإدارة واملوارد 
الب�شرية- املهند�س حممد بن حامـــد النقـــادي لعـــر�س اأ�شئـــلة وا�شتف�شارات 

املواطنني التي وردت اإلى املجل�س.
واأفاد معايل وزير العمــــل يف رده على اأ�شئلــة املواطنني اأن تطبيق حماية 
الأجور �شدر ب�شاأنه اأمر �شام  يوؤكد على اأهميـــة تطبيـــق حمـــاية الأجــور على 
اجلميع بهدف حماية حقوق العمال، وعدم ربط هذا احلــق باأي م�شتخل�س 
ل�شاحب املن�شاأة، م�شريًا اإلى اأن التعاقد مع العـــامل مت دون اأن يكــون هناك 
�صرط مربوط بح�صول �صاحـــب �لعـــمل عـــلى �مل�صتخلـــ�ص �أو علــى �لــدخل، 
فبالتايل؛ ل يجوز اأن نربط بني �شيـــئني خمتلـــفني بتعـــاقدات خمتلـــفة، ومن 
غري املقبول اأن نطلب من العامل اأن ينتظــر حتى يحـــ�شل �شاحب العمل على 
امل�شتخل�س ليدفع اأجره، فالعامل مرتبط باأ�شرة وبعقد، ويجب علينا اأن ندفع 

حقوقه يف وقتها.

الوزارة تراقب بشكل أسبوعي تطبيق المادة 

77  من نظام العمل

واأو�شح معاليه اأن املادة “ال�شابعـــة وال�شبعــني” من نظـــام العمـــل؛ مل تلِغ 
حًقا كان قائًما يف نظام العمل ال�شابق، موؤكـــدًا اأن هيئـــة ت�شويـــة اخلالفـــات 

العمالية لها اأن تقر اإعادة العامل اإلى العمل اأو ل تقّره، وهــذا حــق تقـــديري 
اأكرث من كونه حًقا نظامًيا، علًما اأن الوزارة لديـــها متابعــة ب�شـــكل اأ�شبــوعي 

ملراقبة تطبيق هذه املادة.

نطاقات  ليس أداة توظيف،

وإنما أداة إلدارة السوق

كما اأجاب معايل وزير العمــــل على اأ�شئلة اأع�شاء املجل�س وا�شتف�شاراتهم، 
فردًا على �شوؤال  عن برنامج )نطاقـــات( قال الدكتـــور احلقباين: اإن وزارة 
العمل اأدخلت متغرًيا اآخر يقوم على ا�شتقرار املوظفني ال�شعوديني يف القطاع 

اخلا�س.
م�شيفًا: اأن املن�شاأة التي ل حتافــظ على ال�شعـــوديني يكون نطاقها اأقل، 
اأما ما يتعلق مبدى جناح برنامج )نطاقــات(؛ فــقد ا�شتـــطاع الربنامج اأن 
ال�شــعودي،  العـــمل  �شـــوق  اإلى )17%( يف  التوظيف من )%10(  يرفع ن�شبة 
وا�شتطاع كذلك اأن يزيد من عدد العمالة ال�شعوديــة امل�شاركة يف ال�شوق من 
ا اأن يحقـــق الكــثري،  )700،000( اإلى )1،700،000( عامل، وا�شتطــاع اأي�شً
وعلينا اأن نعي اأن )نطاقات( لي�س اأداة توظيـــف، واإمنــا اأداة لإدارة ال�شـــوق 

وت�شانده جمموعة من ال�شيا�شات.

العمالة المنزلية

ويف رده على �شوؤال لأحـــد الأع�شــــاء عن التفاقــيات التي تـــربمها وزارة 
العمل مع عــدد من الدول امل�شــــدرة للعمالـــة املنــزلية، اأو�شـــح وزير العمل 
كما يف  ن�شـــــو�س  فيها  يوجد  ول  اإطارية،  اتفاقيات  القائمة  التفاقيات  اأن 
عقود العمل، م�شـــيفًا اأن الــوزارة حتـــتاج اإلى تطـــوير اآليات ال�شتقدام من 
خالل مكاتب ال�شتقدام، اأو �شركات ال�شتقدام، والعمـــل على تاأجــري العمالة 
املنزلية من خالل �شركات ال�شتقدام، كا�شتقدام العمـــالة املنزلية وتاأجريها 
ملدة �شاعات اأو اأيام، م�شـــريًا اإلى اأن الوزارة طلبت ت�شـــكيل جلنـــة من وزارة 
الداخلية، ووزارة اخلارجيـة، ووزارة العمل لدرا�شة هذا امللف، ومراجعة كل 

تفا�شيله، والتغلب على امل�شاعب التي قد تطراأ يف التفاقيات.

ملف عمل المرأة

واأقر معايل الوزير احلقباين يف رده على �شـــوؤال عن عمل املراأة يف القطاع 
اخلا�س اأن الوزارة حتتاج اإلى م�شاعفة اجلهود فيـــما يتعـــلق مبلف م�شاركة 
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املراأة، لت�شارك بفعالية يف �شـــوق العمل، وهذا يتطلب من املـــراأة، واملجتمع، 
ومن وزارة العمل اأن يعملوا على تهيئة الظروف.

واأ�شاف: اإن الوزارة تعمل حالًيا على م�شروع مراكــز العمل عن ُبعد، وهذا 
م�شروع ي�شّهل عملية النتقال، وكذلك العمل من املنـــــزل الذي ُيعد فـــــر�شة 
لكثري من الن�شاء الالتي ل ي�شتطعن اخلروج، وم�شروع مراكـــــز الأعمال يف 
مناطق اململكة املختلفة الذي �شي�شهل عملية و�شول الوظيفة اإلى املراأة، ولدى 
املـــــراأة من  النقل الذي �شيطبق بوا�شطة �شركة تقوم بنقل  الوزارة م�شروع 

ا م�شروع حا�شنات الأطفال. مقر �شكنها اإلى مقر عملها، واأي�شً

واأجاب معايل الدكتور مفـــــرج احلقبـــــاين على  ت�شـــــاءل اأحد الأعـــــ�شاء 
عن جهود الوزارة يف ملف معاجلة العجز القائم يف املهن واملهارات املطلوبة 
ل�صوق �لعمل، وخا�صة يف جانب �رتباط �لرب�مج �ملقدمة من منظومة �لتعليم 
والتدريب باحتياجات �شوق العمل، وحتقيق ما هو مطــــلوب من وزارة العمل 
من اإ�شدار تقارير دوريـة حول منا�شبة تلك الربامـــــج مع احتيـــــاجات �شوق 
العمل. حيث قال معاليه: اإن وزارة العـــــمل تعـــــمل حـــــالًيا على عدة حماور؛ 

اأحدها يتعلق بال�شراكات ال�شرتاتيجية مع القطاعات ذات العــــالقة، م�شيفًا 
ا يف �شراكات  يف هذا ال�شياق اأن لدى الوزارة اأكرث من )20( معهًدا متخ�ش�شً
ا�شرتاتيجية يف قطـــــاعات خمتلـــــفة، واملتدرب يف اأول يـــــوم من التحاقه يف 
هذا املعهد هو موظف يف هذه ال�شركـــــة اأو تلك املن�شاأة، وهذه �شراكات نعمل 

عليها ونعززها، 

الوزارة تدرس تحديد الفجوة بين بعض 

التخصصات واحتياجات سوق العمل

وتابع القول: لدينـــــا �شراكـــــة مع �شركة )اأرامكو(. كما اأن هناك احتياًجا 
وما  الطائرات،  ل�شيانة  خا�شة  كليـة  ولدينا  العمل،  ل�شوق  بالن�شبة  وا�شًحا 
يتعلق ب�شكك احلديد، وكذلك ما يتعـــــلق ببعـــــ�س الحتيـــــاجات الأ�شا�شـــــية 
اخلدمية مثل حتلية املياه، اأو الكهرباء، ونعمل حـــــالًيا على ا�شتيعاب الأعداد 
الكبرية من طالبي التدريب من الذكور والإناث من خالل التو�شع يف الكليات 

التقنية واملعاهد املتخ�ش�شة.
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خطة )آفاق(

وفيما يتعلق بالتعليم اأ�شاف وزير العمل اأن هناك خطة )اآفاق(، وُحددت 
ن�شب معينة للملتحقني املقيدين يف اجلامعات، اأو كليات املجتمع، اأو الكليات 
التقنية، حيث تعمل الوزارة يف هذا ال�شياق بالتن�شيق مع وزارة التعليم، اإلى 
جانب جلنة وزارية تعمل على حتقيق هذه الن�شبة، و�شيكون هناك بوابة قبول 
موحدة للجميع. كما مت عمل درا�شة من خالل �شندوق تنمية املوارد الب�شرية 
لتحديد الفجوة بني بع�س التخ�ش�شات املوجودة حالًيا يف املعاهد، والكليات، 
واجلامعات، واحتياجات �شوق العمل، و�شوف يكون القبول م�شتقباًل بناًء على 

تلك املحددات.

إيقاف الخدمات عن المنشآت

ونفى وزير العـمل وقـــــف الـــــوزارة اخلـــــدمات مبا�شـــــرة عن املوؤ�ش�شات 
وال�شركات اخلا�شة، مو�شحًا اأنه بعد ثالثة اأ�شهر من تاأخـــــر املن�شاأة يف دفع 
امل�شتحقات التي عليها، وبخا�شة ما يتعلق باأجـــــور العمال، يتم اإيقاف بع�س 
اخلدمات، لأن الوزارة ت�شعى حلماية حقوق العامـــــل وحاجـــــته، وهذا مبداأ 
حقوقي، مت�شائاًل هل للوزارة احلق اأن ت�شـــــمح لل�شركات مبمار�شة مهامها 
تاأخـــــر راتبه  العامل على حتمـــــل  قـــــدرة  اإن  واأ�شـــــاف  دون دفع الأجور؟، 
�شعيفة، والعامل الوافـــد ل يت�شرر من اإيقاف خدمات ال�شركات فبا�شتطاعته 
اأن ينقل خدماته دون موافقة �شاحب العمل املتاأخر. امل�شوؤولية حمددة على 

امل�شوؤول ولي�س على العمال. 

واأبدى الدكتور احلقباين �شعـــــادة الوزارة م�شـــــاركة اأعــــ�شاء املجل�س يف 
تقدمي احللول. 

 

قطاع التجزئة

واأكد الدكتور مفرج احلقـــــباين اأن قطـــــاع التجزئة يجب اأن ل يعمل فيه 
غري ال�شعوديني، كما اأن ن�شبة املحالت التجاريـــــة اأ�شـــاًل زائدة عن احلاجة، 
وبالتايل فقد ل نحتاج اإلى نف�س العدد احلـــــايل من العمالة الوافدة لتوطني 

قطاع التجزئة، كما اأن هناك فريًقا يعمل الآن على توطني الأن�شطة.

وعن ماهية الأن�شطة الأكرث قابلية وقـــــدرة على التنفيذ، قال: اإن الوزارة 
اتخذت بع�س القـــرارات، اإل اأنهـــا مل تنفـــذ حرفـــًيا، حــــيث مت مـــنع بع�س 
امل�شميات الوظيفية لبع�س الأن�شطة، ومت العمل فيها مب�شمى اآخـــر، ولكن لكي 

يتم تنفيذ القرار يجب اأن نتاأكد من قدرتنا على مراقبة تنفيذه. 

هذا  معاجلة  يف  الأخـــرى  املعنيـــة  اجلهــات  م�شاركـــة  اأهميـــــة  موؤكـــًدا 
الو�شـــع مـــثل: وزارة التجـــارة، ووزارة الداخليـــة، ووزارة ال�شـــوؤون البلديـــة 
والقروية، واإل �شوف تبـــــقى القرارات دون تطبــيق، وك�شــف عن عــقد ور�شـــة 
عمـــل قـــريًبا - اإن �شـــاء اهلل - مع وزارة التجـارة، ووزارة ال�شـــوؤون البلديــــة 

والقروية يف هذا اخل�شو�س.
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محالت التجزئة تفوق الحاجة

 واأو�شح وزير العـــــمل اأن هـــــناك درا�شة اأجراها جمل�س الغرف ال�شعودية 
اأثبتت اأن معدل حمالت التجزئـــــة لدينــــا اأكرث بكثري عن احلاجة، فال�شعودة 
لكامل القطاع مطلب مهم، ولكن يتـــــطلب اإجنـــازها اإيجـــاد البيئة املكانية، 
وبخا�شة �شاعات العمل وتعديلها، م�شـــــددًا على اأن حت�شني البيئـــة املكانيــة، 

وظروف العمل مهمان جدًا لنقل ال�شعودة.

يكون  املـــــلف؛ بحيث  هـــــذا  بالتـــــدرج يف  تعمل  العمل  وزارة  اأن  واأو�شح 
الذهاب للمناطق وفقًا للتوفر، وربـما �شُتغلق بع�س املحـــــالت، وهذا ل اإ�شكال 

فيه مقابل اأن ننقل هذه التجارة لل�شعوديني. 

تحديد أوقات العمل مهم جدًا

اأهم،  التجزئة  العــمل يف قطـــاع  اأوقـــات  اأن  العمل  وزير  واأ�شاف معايل 
وحتديد اأوقات العمل مهـــم جدًا للجميـــع، وقد تــم رفع طـــلب بذلك للمـــقام 
ال�شامي، فاأي حماولة لتوطني فـــر�س العمـــل يف اململكة العربية ال�شعودية ل 
ي�شاحبها دعم حمائي لن يكتب لها النجاح، كذلك متت مناق�شة رئي�س هيئة 
ال�شتثمار عن مدى اإمكانيـــة درا�شة فتح ال�شتثمار يف العمالة املنزلية اإذا مل 

يكن من الأن�شطة ال�شلبية. 

تحديد األجور

واعترب د.احلقباين اأن الأجـــور يف القطــــاع اخلا�س تخ�شع لقوى العر�س 
الوافدة  ال�شعودي؛ لأن العمالة  والطلب، ول ميكن حتديدها يف �شوق العمل 
م�شيطرة على ال�شـــوق، ومن الطبيــعي اأن تكـــون الأجور ال�شائدة منخف�شة، 
م�شـــريًا اإلى اأن الـــوزارة تعمـــل من خالل برنامج نطاقات، وحماية الأجور؛ 
عــل اإلزام ال�شركـــات بتحــويل الراتب اإلى البنك �شــواء كـــان العامـــل وافــــًدا 
اأو مواطًنا، ملعرفة دفع الأجور وحقيقة موؤ�شـــر الرواتـــب، اإلى جــانب ما توفره 

الوزارة من برامج تدريبية متخ�ش�شة لهذه الفئة.
و�شـــدد على �شـــرورة اأن تبـــداأ الـــوزارة مع القــطاع اخلا�س، وتعمل مع 
التخطيط القطاعي،اإذ ما مت القيام به يحتــاج اإلى عـــمل اأكرث. ل فًتا النظر 
اإلى اأن هناك عدٌد من املبادرات املتعلقة بتمكني املواطن ال�شعودي من مهارة 
القيام باأعماله بنف�شه، وبع�شها مت تنفيذه، وبع�شها الآخر يف طور الت�شاركية 

مع اجلهات الأخرى.

وقال معاليه: اإن �شندوق التنمية الب�شرية يدعم جهود املن�شاآت ال�شغرية 
ويتم دعم  املايل،  الدعم  بتقـــدمي  ا�شرتاتيجيـــني، وذلك  عن طريق �شركاء 
اأ�شحاب الأعمال ال�شغرية على م�شتوى ال�شخ�س املالك، ومن يقوم بتوظيفه. 
كما اأن هناك ت�شاركية قوية مع هيئة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، م�شيفًا 

اأن وزارة العمل وال�شندوق ممثالن يف ع�شوية جمل�س اإدارة هذه الهيئة.
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وفيما يتعلق بتدريب وتاأهيل ال�شباب، اأو�شح الدكتور احلقباين اأنه قد مت 
العمل الآن مع وزارة التعليم يف هذا املجال، وهناك م�شروع التثقيف املهني، 
وقد متت املوافقة على برنامج الت�شاركية بني وزير العمل، ووزير التعليم، ومت 
العمل على التثقيف املهني لل�شباب باملراحل اجلامعية والثانـــوية، ون�شعى اإلى 
الو�شول اإلى املراحل املتو�شطة، ثم البتدائية، وهنـــاك مراكز اإر�شاد مهني 
�شيتم انطالق بع�شها قبل نهاية هذا العام، لفـــتًا النظر اإلى اأن جمل�س اإدارة 
ال�شندوق قد وافق على اإطالق برامج يف اجلامعات احلكومية، كما اأن هناك 
ال�شباب، وتدريبـــهم، مثل برنامج )دروب( الذي  اإلكرتونًيا لدعم  برناجًما 
يقوم بدورات جمانية، ويتكفل بتكاليف ال�شهادة من القطاع اخلا�س، وهناك 
اجتاه جديد باأن يكون اعتماد �شهــــادات هـــذا التدريب من من�شاآت القطاع 
اخلا�س، ولي�س من وزارة اخلدمة املدنيـــة، كما يوجد اأي�شًا عمل م�شرتك مع 
هيئة توليد الوظائف، كما اأن مكافحة البطالة ت�شب يف ذلك الجتاه، وهناك 
عمل م�شرتك مع وزارة التجارة، اإ�شافة اإلى بوابة “ت�شعة اأع�شار” التي لدى 

الوزارة تعنى بدعم املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة والنا�شئة. 
واأ�شاف الوزير د. مفرج احلقباين اأن العمل يف هذا املجال حمدود، ومل 
ن�شل اإلى ما نريده، ونطمح للتقدم وتقديـــم الأف�شل، ونحن حري�شون على 
اإيجاد قدوة لل�شباب، فهناك اغرتاب مهني، حيــث كــنا �شابقًا نقوم باأعمالنا 
باأنف�شنا، والآن جميع اأعمالنا يقوم بها الوافــدون، ولبـــد اأن نهتم بالعمل يف 

هذا املجال لنعود اإلى طبيعتنا املهنية. 
و�شكر الوزير احلقباين القطاع اخلا�س على توظيف اأبناء الوطن وبناته، 
وعلى م�شاهمته ب�شكل عام، وقال: اإن وزارة العمــل بدون قطـــاع خا�س ناجح 
ل ت�شتطيع اأن تنجح؛ لأنها تقوم على اإيجاد فر�س عمل يف هذا القطاع. ومن 
حيث املبداأ نوؤمن باأن العالقة مع القطاع اخلا�س هي عالقة تكاملية، اإل اأن 
هذه العالقة وهذا التقدير والت�شاركية ل تاأتي على ح�شاب قيام هذا القطاع 

مبهامه، وواجباته املقررة له نظاًما.

ولفت معاليه اإلى اأن الوزارة تتابع �شوق العمل - ب�شكل يومي واأ�شبوعي- 
من خالل تقرير اإح�شائي كمي عن حـــالة ال�شـــوق وفــــًقا للمـــادة “ال�شابعة 
وال�شبعني” من نظام العمل، كما تتابع ال�شركات التي ميكن اأن يكون لديها 

حالة ف�شل ملوظفيها ال�شعوديني.
م�شريًا اإلى اأنه قد اجتمع �شخ�شًيا مع اإحــدى ال�شـــركات التي تدعي اأنها 
واجهت م�شكلة، واأبلغها اأنه من حقها، ولكن لن ي�شمـــح لها بف�شل املوظف 
ال�شعودي؛ ليبقى الوافد هو الذي يقوم بالعمل، فــاإذا كـــانت لديهـــم م�شــكلة، 
فيجب اأن تكون على اجلميع، اأما اأن تكون على ال�شعوديـــني، فهذا غري ممكن. 

ولي�س مـــن م�شوؤوليتــــنا يف الوزارة اأن جنـــرب املن�شـــاأة التي تواجه م�شكالت 
اقت�شاديــــة ومـاليـــة اأن تبقـــى، فهــناك �شركـــات ت�شـــطر اإلى اإغـــــالق فروع 

اأو تقلي�س عدد العمالة.

تقليص العمالة الوافدة

وتــابع احلقبــاين اأن تقلـــي�س العمالـــة يف املنــ�شاأة يجــب األ يقـــت�شر على 
العمال ال�شعوديني فح�شب؛ لأن الوزارة لديها من الأنظمة ما يحول دون قيام 
هذه املن�شاآت بـــذلك. واملـــادة “ال�شابعـــة وال�شبعـــون” مل تلغ حًقا كان قائًما، 

واإعادة العامل اإلى العمل اإجراء تقديري، ولي�س اإجراء نظامًيا.
ويف �شاأن م�شاركة الوزارة يف خطة التحـــول الوطــني قال معاليه: اأن لدى 
وزارته خطة للعمل وفًقا للتحول، وقد قدمتها اإلى جملـ�س ال�شوؤون القت�شادية 
والتنمية، وراجعت الأولويات، وحـــددت موؤ�شـــرات القيــا�س والأداء، واآليات 
العمل امل�شتقبلية، وقدمت يف اأكرث من ور�شة عمل. م�شيفًا اأن الفر�شة مواتية 
للوزارة يف املرحلة احلالية اأن تزيد من فـــر�س التوظــيف لل�شعوديني، م�شريًا 
اإلى اأن توفري الفر�س الوظيفية لل�شعوديني يف القطـــاع اخلا�س لي�س م�شوؤولية 
الوزارة وحدها، بل م�شوؤولية م�شرتكـــة، ولهـــذا ن�شـــاأت هيــئة توليد الوظائف 
بخطاب من وزارة العمل، كما اأن لديـــنا م�شاحة لعملية الإحالل التي ن�شتطيع 

من خاللها اأن نوجد فر�س عمل.

اختالف في أرقام البطالة

وعن البطالة وتخفـــي�س معــدلتها، اأجـــاب الــوزير اأن هناك اختالف يف 
اأرقام البطالة، ونحن نعمل مع وزارة القت�شاد والتخطيط يف درا�شة لآليات 
حتديد معدلت البطالة. م�شيفًا اأن الأ�شــلوب املتبــع حالًيا هو اأ�شلوب امل�شح 
امليداين، وهو اأ�شلــوب مقــر علمًيا، وهـــو اأحد الأ�شاليب ال�شائدة يف منظمة 

العمل الدولية.
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وبني اأن هذا امل�شح لو ا�شند اإلى عمل اإلكرتوين لكان اأف�شل، موؤكدًا العمل 
التوظيف،  اأدوات  اأهم  اأحد  �شتكون  التي  الوطنية  العمل  بوابة  على ذلك يف 
مو�شحًا يف هذا ال�شياق اأن كل من يرغب ال�شتقدام عليه اأن ي�شع الوظيفة 
التي يرغب ال�شتقدام بها، ومبوا�شفاتها على البوابة الوطنية، ويعلن عنها 
بها  تقدم  وظيفة  اأن هناك  وجدنا  فاإذا  اآلية،  ويكون هناك مطابقة  وطنًيا، 
فهذه  له.  تاأ�شرية  باإ�شدار  ن�شمح  فلن  حملي،  طلب  وعليها  عمل،  �شاحب 
البوابة �شتكون موؤ�شًرا جلدية من يرغب يف التوظيف ومن يرغب يف العمل. 
عن  الباحثني  عدد  نعرف  البوابة  هذه  خالل  من  فاإننا  نف�شه  الوقت  ويف 
اأُطلقت  وقد  عليها،  نقي�س  اأن  موؤ�شرات ممكن  تعطينا  البوابة  فهذه  العمل، 

األًيا و�شتكون قريًبا فاعلة.
القت�شادية  ال�شوؤون  قدمـــت يف جمـــل�س  العـــمل  وزارة  اأن  معاليه  وتابع 
والتنمية عدًدا من الوظائف التي نريد عر�شــــها على اأبـــنائنا، وبناتنا خالل 
الفرتة، فت�شاءل �شمو رئي�س املجل�س عن تاأثري هذا العـــدد على معدل البطالة. 
وقد عدنا لعمل تطوير حما�شبي ملعرفة التغيري، وكان لدينـــا روؤية ننتظر اأن 
تدر�س، وتقر نهائًيا يف جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمـــية، و�شنكون اأمام 

املجتمع ملتزمني باأن ن�شري وراء هذا الأهداف باإذن اهلل.

واأكد الوزير احلاجـــة اإلى مزيـــٍد من العــــمل على التفـــتي�س، والتاأكد باأن 
العامل الوافد يعمل يف املجال الذي ا�شُتقدم من اأجله. واملو�شوع �شعب من 

حيث ال�شكل، ولكن من حيث الإجـــراء اإذا مل ن�شتطـــع اأن نوفر فر�س عمل 
اإ�شافية، فلدينا خمزون كبري من الوظائف املتاحة التي ت�شغلها عمالة وافدة 
حالًيا، وعندها �شيكون من م�شوؤوليات وزارة العـــمل اأن متـــنع عمـــل العمالـــة 
الوافدة يف مثل هذه الأن�شطـــة، وكـــما ذكر �شمـــو ويل ويل العهد يف اإحدى 
املقـــــابالت ال�شحافـــية حيـــث قال: “اإذا مل ن�شتطع اأن نوؤمن فر�س عمل من 
خالل توليد الوظائف اجلديدة ف�شيكون الإحالل هو ال�شبيل”، م�شريًا اإلى اأن 

هذا دور وزارته راجًيا من اهلل �شبحانه وتعالى التوفيق.
بيد اأنه ا�شتــدرك قائاًل: اإذا مل تنجـــح وزارة العمل، ومنظومة العمل يف 
اإيجاد هذه املمانعـــة يف �شــــوق العـــمل، واإيجـــاد الفر�شة احلقيقية لالأبناء، 
والبنات، وحمايتهم من املزاحمـــة ال�شر�شــة من العمالة الوافدة؛ فاإن الوزارة 

مل تقم بواجبها بال�شكل املطلوب، واأرجو اأن ل نكون كذلك باإذن اهلل.
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برنامج حماية األجور

واأو�شح الوزير اأن كثرًيا من ال�شركات ل تلتــزم بدفع الأجور لعمالتها اإل 
بعد اأن توقف عنها اخلدمات. مفيًدا اأن برنامج حمايـــة الأجــور غطى نحو 
خم�شــــة ماليني و�شتمائـــة األف عامل، وهنـــاك اإ�شـــادة عاملية بهذا الربنامج 
من املنظمات العاملية، وقد ق�شى على كثري من مظــاهر التحـــايل، وعدم دفع 

الرواتب، والتاأخر فيها، وو�شف الربنامج باأنه اإيجابي من جميع النواحي.

تفتيش أكثر من )841( ألف منشأة

وبــالن�شبــة للتفـــتي�س، اأ�شــار وزيـــر العـــمل اإلى اأن وزارتـــه قـــامت العــــام 
املا�شي بزيـــارة اأكرث من )148( األف من�شــاأة. وهـذه املن�شاآت يعمل بها قرابة 
اأربعة ماليني وخم�شمائـــة األف عامـــل، وقد �شبطـــت الوزارة اأكرث من )73( 

األف خمالفة.

ولفت النظر اإلى جملــة من التحـــديات التي تواجــه الوزارة يف الزيارات 
التفتي�شية اأولها حجم املن�شــــاآت الكربى، وكرث عدد من�شـــاآت القطاع اخلا�س 

التي ت�شل اإلى  مليون وثمامنائة األف من�شاأة، 

وقــــال: مهــــما عملنا من زيارات فلــــن ن�شتطــــيع اأن نق�شي على جمــــيع 
املخالفات، فاملخالف يحقق دخاًل بهذه املخالفــــة. لذا؛ فاإن حماربتــه حتتاج 
اإلى جهد اأكبــــر من الــــوزارة، ومن خــــالل العمــــل يف الفرتة الأخرية تبني 
لنا اأن التقنية هي احلل، قمنا بتغــــيري طريقتــــنا يف التفتــــي�س، وذلك بالعمل 
على التفتي�س املوجــــه عن طــــريق ذكــــاء الأعــــمال، حيث نخــــتار ال�شركات 
التي نعتــــقد اأن لديــــها خمالفــــة، اأو هناك �شبــــهة خمالفــــة كبرية، فنوجه 

جهودنا لهذه ال�شركات.

ولفت معاليــــه اإلى اأن الــــوزارة تختار نوعية املخالفات فهناك خمالفات 
ب�شيطــــة، وخمالفــــات ج�شيمــــة. كما اأن لدينا برنامــــج التفتــــي�س الذاتي اأو 
التقييم الذاتي، والهدف منه توعية املن�شاآت فكثري منها يخالف لعدم معرفته 
مبتطلبات الوزارة. وهناك برنامج مراآة التفتيــــ�س، حيــــث ن�شع لكل من�شاأة 
-عن طريق اخلدمات الإلكرتونية - املخالفــــات امل�شتبهة للمن�شاأة من واقع 
قواعد البيانات لدينا؛ حتى ت�شحح هــــذه املخالفــــات ولي�س �شبطها، فكثري 
من زيارات الوزارة تنتهي بجانب الإنذار املكتــــوب، اأو ال�شفهي. والغر�س منه 

اأن املن�شاأة ت�شحح و�شعها.

القضاء على المخالفات ليست
مسؤولية الوزارة فقط

واأكد الدكتور مفرج احلقــــباين اأن القــــ�شاء على املخالفات املنت�شرة يف 
ال�شوق ل يقت�شر على وزارة العمل فح�شب، واإمنا يحتاج الأمر اإلى م�شاركة 
جهات حكومية اأخرى. م�شريًا اإلى اأن الوزارة عقدت قبل فرتة وجيزة ور�شة 
عمل مع )16( جهة حكومية، لوجــــود تقــــاطع مبا�شر بني عمل الوزارة يف 
التفتيــــ�س وعمل تــــلك اجلــــهات، وقد ظهر من هذه الور�شة تو�شيات عملية 

�شنعمل على تطبيقها. 
اإن وزارة العمل نعمل ب�شكــــل م�شتمر مع وزارة الداخلية على  واأ�شاف : 
مو�شوع خمالفات املادة “التا�شعة والثالثني” من نظام العمل، وهي خمالفة 
العامل يف العمل لدى �شــــاحب عمل اآخــــر، وهي من املخــــالفات اجل�شيمة، 
التي توقع عقوبة الرتحيل لهذا العامل، والغرامة قد ت�شــــل اإلى ال�شجن على 
ا. كما  �شاحب العمل الذي تركه يعمل لدى �شاحب عمل اآخر، وامل�شــــغل اأي�شً
املخالفات وحماربتها، فهناك جهٌد  اإ�شرافية على مو�شوع هذه  لدينا جلنة 

كبرٌي ل يظهر لل�شوق اأحياًنا، اإل اأننا م�شتمرون يف هذا اجلهد.
واأ�شار معايل وزير العمل اإلى اأن وزارتــــه تعــــمل على اإيجاد حلول لرفع 
اإنتاجية املوظف يف القطاعات احلكومية، واأتى برنــــامج امللك �شلمان لتنمية 
املوارد الب�شرية يف هذا ال�شياق. وهي تنتظر ماذا �شيثمر عنه هذا الربنامج، 

وما هي املبادرات.
و�أ�صار معاليه �إلى مناق�صــــة مقتــــرح باأن يكــــون �صرط �لعمل يف �لقطاع 
احلكومي اأن ل يعمل املوظــــف يف القطــــاع اخلا�س، حيث مل يكن يف ال�شابق 
اليــــوم فهو متــــاح فنًيا من خالل بوابة العمل  اأما  اإجرائًيا،  اأو  متاًحا فنًيا، 
الوطنية. موؤكدًا يف هذا ال�شياق اأنه مع بوابــــة العمل الوطنـــية اأ�شبح باإمكاننا 
معرفة تاريخ املوظــــف يف العمل، وبالتــــايل �شي�شاعد كثــــرًيا يف بناء ال�شرية 

الذاتية ومتابعتها، ويف تطبيق مثل هذه املقرتحات.
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اأما بالن�شبة لتخ�شيــــ�س التفتــــي�س، فقــــال الوزيـر اأن كل �شيء متاح يف 
هذه املرحلة، واأي �شيء يوؤدي اإلى رفع كفاءة العمل احلكومي �شيكون متاًحا، 
ووزارة العمل تدر�س هذا املو�شوع، وتن�شق مع اجلهات التي ميكن اأن ت�شارك 
الوزارة عن  ت�شتغني  ليكــــون م�شروًعا وطنــــًيا، ول  امل�شروع  الوزارة يف هذا 

املقرتحات الإيجابية مبثل هذا املقرتح.  
وفيما يخ�س �شركات ال�شتقدام بنيَّ الوزير احلقباين اأنها �شركات اأُ�ش�شت 
وفق ما ن�س عليه الأمر ال�شامي الكرمي، واملجال لزال مفتوًحا لإن�شاء �شركات 
اإيقاف منح تراخي�س جديدة ملكاتب ال�شتقدام، ولكن  جديدة، وكان هناك 
الوزارة عادت اإلى منح تراخي�س جديدة ملكاتب ال�شتقدام، حيث مت الرتخي�س 

موؤخًرا لـــ )149( مكتًبا جديًدا، وهذا �شريفع من معدل التناف�س يف ال�شوق. 

العمالة المنزلية النسائية

واعترب الوزير اأن امل�شكلة لدينا يف العمالة املنزلية الن�شائية، وذلك نظًرا 
ل�شعي الكثري من املنظمات الدولية ملتابعة بع�س الق�شايا التي تثار، ما جعل 
بع�ص �لدول �ملر�صلة للعمالة تخ�صع ل�صغوط �صيا�صية توقف �إر�صال �لعمالة، 
وهم مل يوقفوا اإر�شال العمالة املنزلية على اململكة فقط، بل اأوقفوا على دول 

خليجية اأخرى. 

العمالة الماهرة

وفيما يخ�س العمالة املاهرة اأكد الوزير �شرورة تطوير �شيا�شات العمل 
حتى تكون العمالة التي توؤدي العمل ماهرة، وهذا يحتاج اإلى تطوير اأ�شاليب 
الإنتاج وهو خارج اإطار وزارة العمل. م�شيفًا اأن هنــــاك من يقول باأن وزارة 
ن�شهب  باأننا  العكــــ�س  يقولون  واآخــــرون  القطاع اخلا�س،  العمل ت�شيق على 
يف اإ�شدار التاأ�شريات، وقد ت�شاءلُت هل نحــــن اأكرث فاعليــــة يف التعامل مع 
ال�شتقدام اأم ل؟، فتمت املقارنة بني  معدل ال�شتقــــدام لكل ملــــيون ريـال 
من الإنفاق احلكومي �شابًقا وحالًيا، يف عام 2004م كان يتم اإ�شدار )23( 
تاأ�شرية لكل مليون ريال من الإنفاق احلكومي، وحالًيا املعدل )13( تاأ�شرية 
لكل مليون، مما يعني اأنه من حيث الفعالية نحن الآن اأف�شل من ال�شابق، ولو 
ا�شتمرينا على نف�س املعدل ال�شابق، وزادت عدد املاليني التي تنفقها الدولة، 
ف�شيكون عدد الوافدين الذين ن�شتقدمهم يف العــــام الواحد حــــوايل )19( 
ن�شبة  وباأن  التاأ�شريات،  كانت يف عدد  الزيادة  باأن  نقول  نحن  وافد.  مليون 

كبرية من مربرات ال�شتقدام كانت الزيادة يف الإنفاق والتاأييد احلكومي.
اأنه يف عام 1436هـ اأ�شدرت الوزارة حوايل )430(  واأفاد د. احلقباين 
األف تاأ�شرية من التاأييد احلكومي، ومثلــــها تقــــريًبا من الإنفــــاق احلكومي، 

دت الوزارة يف عملية التاأ�شريات، ف�شيكون هناك �شرر على العملية  ولو �َشدَّ
مع  تعاونت  العمل  وزارة  اأن  مبيًنا  الإنتاج.  تكاليف  و�شرتتفع  القت�شادية، 
القطاع احلكومي باأن اعتربت كل تاأييد حكومي ياأتي جلهة معينة يتم اإ�شدار 
التاأ�شريات، مامل يكن لدى املن�شاأة ال�شادر لها هذا التاأييد م�شاكل اأخرى. 
التاأ�شريات  اأقل مما كنا �شابًقا، ولكن عدد  لذلك فمن حيث العدد باملليون 

زاد تبًعا لزيادة الإنفاق احلكومي وهلل احلمد. 

نطاقات استطاع أن يوظف )700( ألف عامل 
وعاملة سعوديين

ونفى وزير العمل يف رده على �شــــوؤال لأحد الأع�شــــاء اأن يكــــون برنامج 
ل ا�شرتاتيجية التوظيف ال�شعوديــــة، م�شريًا اإلى اأن نطاقات  نطاقات قد عَطّ
ا�شتطاع توظيف 700 األف موظــــف وموظفــــة �شعوديني ُجدد، مقارنة مبا كان 
عليه احلال عام 1431هـ، وزاد من م�شاهمة املراأة يف العمل بالقطاع اخلا�س 

من )70( األف اإلى )436( األف.

استقرار معدل البطالة خالل
الثالثة أعوام الماضية

و�أ�صاف �إن وز�رة �لعــــمل ب�صــــدد حتلــــيل برنامج نطاقات وحتديد نقاط 
�شعفه؛ لأنه ل �شيء يولد كاماًل، ولكن املوؤ�شــــرات تقــــول باأن معدل البطالة 
ا�شتقر خالل الأعوام الثالثـــة املا�شيــــة، بل على امل�شتــــوى الإجمايل انعك�س، 
حيث كان )12،6%( واليوم )11،6%(، ومعظــــم امل�شتفيــــدين من الن�شــــاء 

الالتي ُيعتربن هن الأكرث يف البطالة.
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العمل مع القطاع الخاص للحد
من البطالة النسوية

البطالة  م�شتوى  من  للحد  اخلا�س  القطاع  مع  العمل  وزارة  تعاون  واأكد 
الن�شوية، م�شريًا اإلى اأن معدل البطالة بالن�شبة للذكور انخف�س، من )%6،7( 

اإلى اأن اأ�شبح )%5،5(.
ونفى معاليه الدعاء باأن برنامج نطاقات كامل، وقال: اإن الربنامج يتطور 
من نطاقات واحد اإلى نطاقات اثنني. والآن نحن يف مطبخ النتقال لنطاقات 
نطاقات  ندعم  و�شوف  الكم،  فقط  ولي�س  الكيف  العتبار  يف  وناأخذ  ثالثة، 
الذي يركز على التوطني اجلزئي بربامج اأخرى ت�شاعد على حتقيق التوظيف 
من  وقت  يف  نطاقات  يحتاجه  كان  ما  وهو  واملجالت،  املهن  لبع�س  الكامل 
الأوقات، واليوم فريق منظومة العمل �شيعمل على هذه ال�شرتاتيجية. م�شريًا 
اإلى اأن الفكرة ال�شرتاتيجية لتزال هي املرجع الرئي�س لكل مبادرات وزارة 
العمل. فقد عمل الوزارة على هذه ال�شرتاتيجية على الرغم من اأنها تكلف 
لقد  واأ�شاف  ال�شرتاتيجية.  عليه  ن�شت  ملا  وفقا  �شنوًيا،  ريـال  مليار   )14(
حتدثنا مع وزارة املالية بهذا اخل�شو�س ولكننا اأكملنا ولي�س لنا منة اأو ف�شل، 

وال�شرتاتيجية ركن منهجي قوي جًدا يف احلراك باملنظومة.
وفيما يخ�س الوظائف الفنية قال الوزير احلقباين: اإن القطاع اخلا�س 
قد يقول اأنه مل يجد موظفني �شعوديني جاهزين ويطالبنا بتدريبهم، ومن ثم 
تبداأ عملية التحايل، لذلك قلنا يف ذلك الوقت �شنطالب بالكم، ونتيح للقطاع 
اخلا�س اأن يختار من خالل التزامه بتوظيف ال�شعوديني، وله حق اختيار من 
يوظف، واليوم لدينا �شيٌء اأهم من ذلك فنحن يف منظومة العمل نقول هل 

معدل التوظيف موؤ�شر؟ فلو قلنا اأننا حققنا )40%( فهل هذا جيد؟.
عن  كاملة  روؤية  الكرمي  ال�شامي  للمقام  الوزارة  رفع  عن  معاليه  وك�شف 
�شوق العمل، وعن التحديات التي تواجه ال�شوق، وعن معدل النك�شاف املايل، 
م�شريًا اإلى اأن معدل النك�شاف املهني يعادل يف خطورته النك�شاف املايل، 
والتجاري، واأو�شح اأن املق�شود هو اأن يكون ال�شوق مفتوًحا ومعتمًدا اعتماًدا 
كبرًيا على م�شدر خارجي، وقد يتاأثر باأي عامل اقت�شادي، اأو غريه، اإل اأنه 
عرب عن خ�شية الوزارة من �شيطرة بع�س اجلن�شيات على مهنة معينة مما 

يزيد من معدل اخلطورة.

االقتصاد الياباني لن يحتمل العمالة الوافدة

بالن�شبة  ال�شريع  امل�شار  خدمة  اأطلقت  الوزارة  اإن  العمل:  وزير  وقال 
لال�شتقدام، حيث ت�شتطيع اأن حت�شل على عمالة خالل دقيقتني، اإذا التزمت 
املن�شاأة بربنامج نطاقات. م�شيفًا اأنه لو فتح املجال لالقت�شاد الياباين باأن 

ال�شعودي،  اأُتيح لالقت�شاد  الذي  والكيف  الكم  ي�شتقدم عمالة وافدة بنف�س 
من  عمل؟،  فر�شة  �شيجد  تكلفته  ارتفاع  على  الياباين  للعامل  ميكن  فهل 
يوؤدي خدمات النظافة يف اأمريكا هم اأمريكان وتكلفتهم عالية، والأمريكان 
ي�شتطيعون اأن يح�شروا عمالة وافدة، موؤكدًا يف هذا ال�شياق اأن وزارة العمل 
ل ت�شيق على اأحد، ولو التزم القطاع اخلا�س بربنامج نطاقات فلن ي�شتكي، 

وجناحنا من جناح القطاع اخلا�س ولكن لي�س على ح�شاب التوطني. 

إشكالية التوطين الوهمي

وردًا على �شوؤال عن التوطني الوهمي، اأو غري املنتج، قال الوزير احلقباين: 
الأيام،  من  يوم  املن�شاآت يف  لإحدى  ال�شادرة  التاأ�شريات  اأوقفت  وزارته  اإن 
تابع  يوم  ثاين  يف  وفجاأة  يعملون،  ال�شعوديني  يجدوا  مل  املفت�شني  اأن  بحجة 
الرجل �شاحب املن�شاأة، واأح�شر معه امل�شتندات، ونظام الرواتب للموظفني 
ال�شعوديني، وكل اأموره كانت �شليمة، اإل اأننا قلنا باأننا نريد اأن ن�شاهدهم، 
ويف اليوم التايل اأح�شر حافلتني واحدة للرجال، والأخرى للن�شاء، وقال لنا: 
فيه،  م�شكوًكا  توطيًنا  كان  اآنذاك  التوطني  اأن  م�شكلة  يف  ودخلنا  قابلوهم. 
ولكننا تعاقدنا مع مكتب ا�شت�شاري ليدر�س احلالة، وما هو مفهوم التوطني 
النظامي، ووجدنا اأن التوطني الذي يتم التفاق فيه بني الطرفني يعمل بكل 
القوى القانونية، وهذا التوطني ن�شميه غري املنتج، ونحن نلزم الآن باأن يكون 

هناك تدريب للموظف وهو على راأ�س العمل.
لكل  �شنوات  ثالث  منذ  معلن  الأجور  حماية  نظام  باأن  الوزير  واأو�شح 
املن�شاآت يف املن�شاأة التي حتتوي مائة عامل واأكرث، ومتى ما حل هذا التطبيق 
رواتب  ب�شرف  يفيد  ما  العمل  لوزارة  املن�شاأة  ترفع  مل  فاإذا   املن�شاأة،  على 
موظفيها، ياأتيها مندوب من الوزارة، واإذا تكرر الفعل من املن�شاأة يف ال�شهر 
الثاين تغلق الوزارة خدمتي ال�شتقدام، ونقل الكفالة عن تلك املن�شاأة، ويف 

ال�شهر الثالث توقف جميع اخلدمات عنها، 
ويف ختام اجلل�شة قدم معايل رئي�س املجل�س �شكره ملعايل وزير العمل على 

ما اأفاد به املجل�س، �شائاًل اهلل له ولزمالئه التوفيق.
ح�شر اجلل�شة معايل نائب وزير العمل اأحمد بن �شالح احلميدان ومعايل 
عبدالرحمن  بن  �شليمان  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  حمافظ 
الدكتور  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  حمافظ  ومعايل  القويز 
ال�شابق  الب�شرية  املوارد  تنمية  �شندوق  عام  ومدير  الفهيد،  فهد  بن  اأحمد 
اإبراهيم بن فهد املعيقل، ومدير عام �شندوق تنمية املوارد الب�شرية الدكتور 

عبد الكرمي بن حمد النجيدي، وعدد من م�شوؤويل وزارة العمل.
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مجلس الشورى يدين ويستنكر الحادث اإلرهابي الذي 
استهدف أحد المساجد بمحافظة األحساء

اأعرب جمـــــل�س ال�ضــــورى عن بالــــغ اإدانته وا�ضتنكاره للحادث 
الإرهابي الذي ا�ضتهدف اأحد امل�ضاجد مبحافظـــة الأح�ضاء واأ�ضفر 

عن ا�ضت�ضهاد وجرح عدد من املدنيني ورجال الأمن الأبرياء.
جاء ذلك يف بيان ا�ضتهل به املجل�س جل�ضــــته العادية اخلام�ضة 
ع�ضرة التي عقدها يــــوم الثنــني 1437/4/22هـ برئا�ضة معايل 

نائب رئي�س جمل�س ال�ضورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري.
وعرب املجل�س يف بيانه الذي تـــاله معـايل الأمني العام للمجل�س 
الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمرو عن اأحـــر تعازيــه و�ضـــادق 
موا�ضاته لأ�ضر وذوي ال�ضهداء الذين اغــتالتهم يد الغدر واخليانة 
يف هذه اجلرمية الب�ضعــة, �ضائاًل اهلل اأن يتغـــمد ال�ضــهداء بوا�ضع 

رحمته ويعجل ب�ضفاء امل�ضابني.
ودان املجل�س العمل الإجرامي الـــذي يك�ضــف مرة بعد اأخرى 
دناءة املخططات الإرهابية وحجم ال�ضـالل والتيـــه الذي تعي�ضه 
الفرق الإرهابية املارقـة عن الدين؛ حــتى باتـــت امل�ضـــاجد التــي 

يذكر فيها ا�ضم اهلل هدفًا لعملياتهم الإرهابية.
معه  ت�شبح  اإرهابي جبان  عمــل  كـــل  اأن  ال�شـــدد  املجل�س يف هذا  واأكد 
امل�شوؤولية املجتمعية اأعظم جتاه مواجهة وتعرية الفكر املتطرف املنحرف عن 
�ل�صر�ط �مل�صتقيم ومنهج جماعة �مل�صلمني، و�لتاأكيد على وحدة �ل�صف، و�أن 
هذا البلد الذي خ�شه اهلل و�شرفه بخدمـــة احلرمني ال�شريفني وحباه بالأمن 
والأمان؛ ي�شتحق منا جميعًا الذود عن حيا�شه والذب عن اأمنه كل يف جماله.
واأ�شاد جمل�س ال�شورى بامل�شاعر املجتمعية والر�شمية ال�شادقة التي تتالت 
من كل مناطق اململكة؛ لتوؤكد على رف�س هـــذا العمـــل الإجـــرامي، وعلى وجه 
اخل�شو�س م�شاعر ومواقف اأهايل حمافظة الأح�شاء، التي كـــانت ومــازالت 

مثاًل للتعاي�س بني اأفـــراد املجتــمع دون متــييز بني فئة واأخرى، واأن مثل هذه 
الأعمال الدنيئة لن تزيد املجتمع ال�شعـــودي اإل وحــدة يف ال�شف، ووقوفًا يف 
وجه الإرهاب والإرهابيني وذودًا عن حيا�س هـــذا الوطـــن الـــذي ينعم بحمد 

اهلل وف�شله بالأمن والأمان وال�شتقرار.
وقال البيان اإن املواطنني ال�شعوديني يوؤكدون مع كل حـــادث اإرهــابي على 
وطنيتهم ووعيهم مبخططات ال�شر التي ت�شتهدف بالدهم، واإنهم اليوم على 
قدر عال من الوعي باأهمية مواجهة هذا اخلطر الــذي ي�شتهدف هذه البالد 

املباركة يف اأمنها وا�شتقرارها ومتانة ن�شيجها الجتماعي.
ونوه جمل�س ال�شورى بيقظة رجال الأمـــن الأبــطال ومهنيتهم العالية يف 
تعاملهم مع املوقف، م�شريًا اإلى اأن كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها قد حالت 

دون متكن الإرهابيني من دخول امل�شجد وقتل املزيد من امل�شلني الآمنني.
ويف هذا ال�شدد اأ�شاد جمل�س ال�شــورى بب�شالة ومهنية اجلندي ال�شعودي، 
�شواء اأولئك الأ�شاو�س املرابطــني على احلــدود اجلنوبية اأو زمالئهم الأبطال 
يف الأمن الداخلي الذين ي�شطــرون يــومًا بعد يوم، ومعركة بعد اأخرى اأ�شمى 
والنفي�س  الغايل  يبــذلون  الإطـــالق، وهـــم  واأ�شرفها على  البطولت  مالحم 

للدفاع عن بالد احلرمني ال�شريفني و�شعبها.
وعرب املجل�س عن التقدير البالغ للدول ال�شقيقة وال�شديقة وجمال�س ال�شورى 
والربملانات التي عربت عن ا�شتنكارها واإدانتها للحادث الإرهابي الآثم، وهي 

مواقف توؤكد وقوف املجتمع الدويل �شد الإرهاب بكافة اأ�شكاله و�شوره.
ويف ختام بيانه �شاأل جمل�س ال�شورى املــولى عز وجل اأن يوفق هذه البالد 
و�شمو  عبدالعزيز،  بن  �شلــمان  امللك  ال�شريفـــني  احلرميــــن  خادم  بقيادة 
ويل عهده الأمني و�شمو ولــي ويل العهد -حفظـــهم اهلل- اإلى ما فيه اخلري 

وال�شالح واأن يحمي اململكة ومواطنيها من كيد اأعداء الدين والوطن.
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م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

دعا إلى استكمال تنفيذ مشروعات تطوير 

وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية 

مجلس الشورى يطالب 
وزارة الحج بدراسة شاملة 

لتخطيط مشعر منى

طالب جمل�س ال�ضـــورى خـــالل جل�ضتــــه العادية التا�ضعة التي 
عقدها يوم الثنني املوافق 1437/4/1ه, برئا�ضـــة معايل رئي�س 
املجل�س ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيــخ, 
وزارة احلج بالتن�ضيق مع جهات الخت�ضا�س لإعداد درا�ضة �ضاملة 

ومتكاملة لتخطيط م�ضعر منى.
واأكـــد جمـــل�س ال�ضــــورى يف قــــراره على اأن تــراعي الدرا�ضة 
ان�ضيابية حركة النقل بني م�ضعر منى وامل�ضاعـــر املقد�ضـــة, ورفع 
الطاقة ال�ضتيعابية للطرق املوؤدية اإلى من�ضـــاأة اجلـــمرات, ورفع 
الطاقة ال�ضتيعابية لل�ضكن داخل م�ضــعر منى, وتقلي�س امل�ضاحات 
املخ�ض�ضة لالأجهزة احلكومية, ورفع امل�ضاحـة املخ�ض�ضة لكل حاج 
عن املعدل احلايل, مبا ي�ضمن زيادة راحـــة احلجـــاج, ورفع كفاءة 

اخلدمات وو�ضائل الأمن وال�ضالمة.
كما دعا املجلــ�س يف قــراره اإلى ا�ضتكـــمال تنفـــيذ مــ�ضروعات 
تطوير واإن�ضاء مدن احلجـــاج يف املنافـــذ الربيـــة, والتن�ضـــيق مـع 
جهات الخت�ضا�س ملراجعـــة خطــة تفويج احلجاج وحتديثها مبا 

يعالج ال�ضعوبات التي تتكرر �ضنويًا يف حركة تفويج احلجاج.
وطالب املجل�س وزارة احلج بتوحيـــد اأعمــال الرقابـة امليدانية 
على م�ضاكن احلجاج اأثناء مو�ضم احلج مع و�ضـــع معايــري وا�ضحة 

ميكن تطبيقها ومراقبة اللتزام بها.

جـــاء قــرار املجــل�س بعـــد اأن ا�ضتمــع لوجـــهة نظر جلنة احلج 
والإ�ضكان واخلدمات, ب�ضاأن ملحوظـــات الأع�ضـــاء واآرائهـــم جتاه 
التقرير ال�ضنوي لـوزارة احلـــج للعـــام املايل 1435/1434ه, التي 

تالها رئي�س اللجنة املهند�س مفرح الزهراين.
الواردة يف تقرير وزارة احلج م�شنفة  الدرا�شات  اأن  اللجنة  واأو�شحت   
وموزعة على اأ�شا�س التفريق بني ما مت البدء فيه وما مل يتم البدء فيه �شمن 
ت�شتعني  باأنها  تقريرها  يف  اأفادت  الوزارة  اأن  اإلى  م�شرية  الوزارة،  خطة 

باجلهات ال�شت�شارية املتخ�ش�شة للقيام بالدرا�شات املتنوعة.
واأكدت اللجنة على ل�شان رئي�شها املهند�س مفرح الزهراين اأنها تتفق مع 
اأهمية الطاقة ال�شتيعابية لل�شكن داخل م�شعر منى، مبينة اأن دعوة اللجنة 
لدرا�شة �شاملة ومتكاملة لتخطيط م�شعر منى يراعى فيها – من بني اأمور 
اأخرى- رفع الطاقة ال�شتيعابية لل�شكن داخل م�شعر منى، وتقلي�س امل�شاحات 

املخ�ش�شة لالأجهزة احلكومية.
اإيجاد  بخ�شو�س  الوزارة  مندوبي  ناق�شت  اللجنة  اإن  الزهراين:  وقال 
حلول عاجلة للحج القادم؛ لئال يكون هناك تزاحم وتكد�س كبريين، ولكي 
طواف  لآداء  احلرام  امل�شجد  اإلى  احلجاج  دخول  يف  م�شكالت  حت�شل  ل 
الإفا�شة وطواف الوداع. وقد اأكد املندوبون حر�س الوزارة على هذا اجلانب.
الرقابة على عن�شر واحد وهو  اأعمال  اأهمية توحيد  اللجنة  واأكد رئي�س 
م�شاكن احلجاج وفقًا ملعايري وا�شحة وحمددة، وذلك ملعاجلة ما ظهر من 
�شعوبات حول تعدد جلان املراقبة وعدم و�شوح املعايري. ولإزالة ما قد يكون 

ح�شل من لب�س.
التقني،  احلل  م�شروع  اعتماد  باأهمية  القول  الزهراين  املهند�س  واأيد 
وتاريخ   )12/18( رقم  القرار  اأ�شدر  اأن  للمجل�س  �شبق  قد  اأنه  اإلى  م�شريًا 
وزارة  “على  )اأوًل(:  البند  من   )1( الفقرة  يف  املت�شمن  1436/4/20ه، 
احلج بناء نظام الكرتوين - بالتن�شيق مع جهات الخت�شا�س– مينع دخول 

احلجاج غري النظاميني وو�شائط النقل غري النظامية”.
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

الشورى يتمسك بإجازة 
اليومين للقطاع الخاص 

و40 ساعة عمل
في األسبوع

قرر جملــــ�س ال�ضـــورى التم�ضك بقراره ال�ضابق اخلا�س بخف�س 

�ضاعات العمل يف القطاع اخلـــا�س اإلى اأربعـــني �ضاعـة اأ�ضبوعيًا مبا 

يتيح اإجازة يومني ملن�ضوبي هذا القطاع.

فقـــد �ضـــوت املجلـــ�س بعدم املوافقة على تـعديل املادة )98( 

مــــن نظـــام العمـــل, والتم�ضـــك بنــــ�س املـــادة يف النظـــام الــذي 

اأقره جمل�س ال�ضورى يف وقت �ضابــق بقـــراره ذي الرقم )9/14( 

والتاريخ 1435/4/3هـ”.

جاء ذلك خالل اجلل�ضــة العاديــة ال�ضاد�ضـــة ع�ضرة من اأعمال 

ال�ضنة الرابعة للدورة ال�ضاد�ضة ملجل�س ال�ضورى التي عقدها  يوم 

الثالثاء 23 ربيع الثاين 1437هـ املوافق 2 فرباير 2016م برئا�ضة 

معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, بعد 

اأن ا�ضتمــــع املجلــ�س اإلى تقـــرير جلنـــة الإدارة واملوارد الب�ضـرية 

ب�ضاأن م�ضروع تعديل املواد ) 98-99-100-104( من نظام العمل 

وتاريخ 23/8/1426هـ تاله  رقم م/51  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر 

رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.

وتن�س املادة )98( على: “ ل يجوز ت�شغيل العامل ت�شغياًل فعليًا اأكرث من 
وتخف�س  يوميًا،  �شاعات  ثماين  يزيد على  ل  الأ�شبوع ومبا  �شاعة يف  اأربعني 
�شاعات العمل الفعلية خــــالل �شــهر رم�شـــان للم�شلمني، بحيث ل تزيد على 

خم�س وثالثني �شاعة يف الأ�شبوع ومبا ل يزيد على �شبع �شاعات يوميًا “
كما قرر املجل�س عدم املوافقة على تعديل املواد ) 99 و 100 و 104 ( من 

نظام العمل. 

واأو�شحت اللجنة يف تقريرها اأن املجل�س �شبق له مناق�شة هذه املواد والتي 
ياأتي من اأبرزها املادة )98( من نظام العمل التي تتناول �شاعات العمل يف 
القطاع اخلا�س، يف حني اأو�شت اللجنة بعدم املوافقة على  مقرتح احلكومة 
بتعديل املادة )98( وفق الن�س التايل “ ل يجوز ت�شغيل العامل ت�شغياًل فعليًا 
اأكرث من ت�شع �شاعات يف اليوم الواحد اإذا اعتمد �شاحب العمل املعيار اليومي، 
الأ�شبوعي،  املعيار  اعتمد  اإذا  الأ�شبوع  �شاعة يف  واأربعني  اأكرث من خم�س  اأو 
وتخف�س �شاعات العمل الفعلية خالل �شهر رم�شان للم�شلمني بحيث ل تزيد 

على �شبع �شاعات يف اليوم اأو خم�س وثالثني �شاعة يف الأ�شبوع“.

تبـــاينت وجهــات نظر  للمناق�شـــة  وتو�شياتهـــا  اللجنة  تقرير  وبعد طرح 
اأع�شاء املجـل�س، بني مـوؤيد لتو�شـــية اللجنـــة، وبني موؤيد للتعديالت املقرتحة 

من احلكومة.
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  فقد راأى اأحد الأع�شاء الذين داخلوا على املو�شوع اأن تخفي�س �شاعات 
العمل يف القطاع اخلا�س مطلب مهم لتوطني الوظائف، مطالبًا برفع احلد 

الأدنى لالأجور اإلى 6 اآلف ريال.
اأ�شباب  اأحد  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  �شاعات  طول  اأن  اآخر  راأى  فيما 
اأن يتحول القطاع اخلا�س  عزوف املواطنني عن العمل فيه، موؤكدًا �شرورة 

اإلى بيئة جاذبة لعمل املواطنني واملواطنات. 

ودعــا اأحـــد الأعـــ�شاء اإلى التمــ�شك بقـــرار جمــــل�س ال�شـــورى اخلــــا�س 
بخف�س �شاعات العمــــل اإلى 40 �شاعة اأ�شبوعـــيًا، مطـــالبًا القطـــاع اخلــا�س 

بتحمل م�شوؤولياته الوطنية.
ولفت اأحد الأع�شـــاء النــظر اإلى اأن خفــ�س �شـــاعات العـــمل �شيزيد من 
الأخطار الجتماعية والأمنية ب�شبب العمالة الوافدة، واأ�شاف اآخر اإن خف�س 
�شاعات العمل �شيدفع بالعمالة الوافدة اإلى القيام باأعمال اأخرى خالل يومي 

الإجازة مما �شيزيد معه التحويالت املالية للخارج.
ويف ال�شياق ذاته اأكد اأحد الأع�شاء اأن خف�س �شاعات العمل يف القطاع 
�شيزيد  حيث  املواطنني،  على  واخلدمات  ال�شلع  اأ�شعار  من  �شيزيد  اخلا�س 
�إلى  ت�صل  �لعمالة  تكلفة  �أن  فاملعروف  �لن�صاط،  على   )%50( اإلى  التكلفة 
)33%( من قيمة �لن�صاط، وبطبيعة �حلال �صرتتفع كلفة �مل�صروعات، و�ل�صلع.

اأكرث  من  �شيكون  املقاولت  قطاع  اأن  موؤكدًا  اأخر،  ع�شو  معه  واتفق 
القطاعات تاأثرًا ب�شبب تاأثره حاليًا من قرارات وزارة العمل.

وطالب اأع�شاء اآخرون بالتدرج يف تطبيق قرار خف�س �شاعات العمل يف 
القطاع اخلا�س حتى ل تتاأثر قطاعات الأعمال، مع و�شع اآليات حمفزة على 

توطني الوظائف.

امل�شكالت على  باملزيد من  ينذر  التخفي�س  اأن هذا  الأع�شاء  اأحد  وراأى 
املدى الق�شري ولن يكون يف �شالح القت�شاد الوطني.

للمراأة  العمل  �شاعات  تتجاوز  ل  باأن  الأع�شاء  اأحد  طالب  جانبه  من 
اأن يفرق  العاملة يف القطاع اخلا�س 6 �شاعات يوميًا، م�شددًا على �شرورة 

النظام بني موظفي القطاع اخلا�س يف الأعمال املكتبية والأعمال امليدانية.

 واأبدى اأحد الأع�شاء معار�شته لتو�شية اللجنة، وراأى اأن تخفي�س �شاعات 
العمل �شيخلق م�شكالت، وتكاليف اإ�شافية ل ح�شر لها على القطاع اخلا�س، 
و�شيدفعها املواطن وامل�شتهلك، مت�شائاًل عن ما ذا �شيعمل املزارع و�شاحب 

املن�شاأة ال�شغرية واملتو�شطة؛ حيث يطالب العامل بيومي اإجازة.
واأ�شاف: اإذا كان الهدف توطني الوظائف، فلذلك اإجراء اآخر وهو اإقفال 
من  الكثري  �شيُحل  هذا  لأن  م�شاًء،  التا�شعة  ال�شاعة  عند  التجارية  املحالت 

امل�شكالت، و�شيجعل القطاع اخلا�س جاذًبا.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن هناك خدمات ل ميكن اأن تتوقف، مثل: اخلدمات 

ال�شحية، التي يتوجب عليها العمل ملدة )24( �شاعة على طوال العام.
لإ�شالح  تاريخي  ا�شتحقاق  اأمام  اإننا  القول:  اإلى  الأع�شاء  اأحد  وذهب 
اإجراء  ت�شتوجب  الوطنية  فامل�شلحة  اخلا�س،  القطاع  يف  العمل  منظومة 
هذه الإ�شالحات ال�شرورية يف نظام وبيئة عمل القطاع اخلا�س. ولي�س من 
املقبول اأن يوجد لدينا حوايل )9( ماليني عامل اأجنبي يعملون يف القطاع 
العمالة  وحتويالت   ،)%11،5( ال�شعوديني  بني  البطالة  ون�شبة  اخلا�س، 
الوافدة يف ازدياد ب�شكل �شنوي، اإلى اأن و�شلت اإلى تريليون ون�شف تريليون 

ريـال يف لـ)22( عام املا�شية. 
وقال اأحد الأع�شاء: اإن تعديل بع�س مواد نظام العمل جاء يف �شياق جمموعة 
والقانونية،  والإدارية،  والجتماعية،  القت�شادية،  الإ�شالحات  من  وا�شعة 
والإجرائية، التي تهدف اإلى تنويع بنية القت�شاد ال�شعودي وتهيئته للتحول اإلى 
القت�شاد املعريف، موؤكًدا اأن الرتاجع عن قرار جمل�س ال�شورى ال�شابق حيال 

تلك املواد ي�شعف من قوة النظام اجلديد يف جذب العامل ال�شعودي.
اإيجابيات  له  اإجازة  يومي  العامل  ومنح  العمل  �شاعات  خف�س  اأن  وراأى 
يف  الوظائف  وتوطني  املحلي،  القت�شاد  على  الإيجابي  الأثر  منها:  كثرية، 
القطاع اخلا�س بال�شرعة املطلوبة، والتخفيف من الآثار ال�شلبية على ترابط 
يزيد من  اأنه  كما  العاملة،  باملراأة  يتعلق  فيما  الأبناء خا�شة  وتربية  الأ�شرة 

فر�س العمل للمراأة، وبالتايل تقلي�س حجم البطالة. 

خفض ساعات العمل في القطاع 
الخاص مطلب لتوطين الوظائف

رفع الحد األدنى لألجور
إلى ٦ آالف ريال

عمل المرأة في القطاع الخاص يجب
أال يتجاوز ٦ ساعات يوميًا
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د. فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

طالب بإعادة دراسة طريقة التفويج

لزيارة الروضة الشريفة 

الشورى يدعو رئاسة 
الحرمين إلى وضع خطة 
شاملة لمواجهة النمو 
المتزايد في أعداد الزوار 

والمعتمرين

طالب جمل�س ال�ضورى الرئا�ضة العامــــة ل�ضوؤون امل�ضجد احلرام 

وامل�ضجد النبوي بو�ضع خطة �ضاملــــة ملواجـــهة النمو املتزايد يف 

اأعداد الزوار واملعتمرين بعد انتهاء التو�ضعات املتوقعة.

ودعا املجلـــــ�س الرئا�ضـــــة اإلى ال�ضتعانـــــة ببيـــــوت اخلـــــربة 

اإعادة تنظيم  منها يف  التخطيـــــط وال�ضتفـــــادة  املتخ�ض�ضة يف 

جهازها مبا يتنا�ضب مع احتياجاته امل�ضتقبلية.

فيه اجلهات  الذي يطالب  ال�ضابـــــق  املجل�س على قراره  واأكد 

الأمنية بالعودة اإلى حرا�ضة مرافق الرئا�ضـــــة املهمة مثل م�ضنع 

ك�ضوة الكعبة, وخزانات مياه زمزم, وحمطات الكهرباء.

وطالب املجل�س باإعـــــادة درا�ضـــــة طريقـــــة التفـــــويج لزيارة 

الرو�ضة ال�ضريفة بامل�ضجد النبـــــوي للن�ضاء خا�ضة, وال�ضتفادة 

من الدرا�ضات والأبحاث يف هذا املجال.

جاء ذلك يف قرار اأ�ضـــــدره جملـــــ�س ال�ضـــــورى بعد اأن ا�ضتمع 

خالل جل�ضته العاديــة احلاديـــــة ع�ضرة التي عقدها يوم الثنني 

املوافق 1437/4/8هـ برئا�ضـــــة معايل رئيـــــ�س املجلـــــ�س ال�ضيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيـــــخ لوجهة نظر 

جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والق�ضائية, ب�ضاأن ملحوظــــات الأع�ضاء 

واآرائهم جتاه التقرير ال�ضنوي للرئا�ضة العامـــــة ل�ضوؤون امل�ضجد 

احلرام وامل�ضجد النبوي للعام املايل 1436/1435هـ التي تـــــالها 

رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�ضغري.

اأمام رئي�س اللجنة، لتو�شيح  اأتاح املجال  وكان معايل رئي�س املجل�س قد 
التقرير، ففيما  واآرائهم جتاه  الأع�شاء  ب�شاأن ملحوظات  اللجنة  وجهة نظر 

احلالية(  )القائمة  ال�شريفني  احلرمني  يف  زمزم  مياه  �شقيا  بتحويل  يتعلق 
اإلى عبوات مياه �شغرية مغلفة من م�شنع تعبئة مياه زمزم حتل حمل الو�شع 
القائم حالًيا، اأو�شحت اللجنة اأن تعبئة مياه زمزم املغلفة هو من اخت�شا�س 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  م�شروع  م�شنع 

�شعود - رحمه اهلل -، ل�شقيا زمزم، وت�شرف عليه وزارة املياه.
اأ�شارت  امل�شـــجد احلرام بكرثة،  العبـــوات داخل  اإتاحة تلك  وبخ�شو�س 
اللجنة اإلى ما اأفادت به الرئا�شة العامة للم�شـــجد احلـــرام وامل�شجد النبوي 
باأن هذا الإجراء رمبا يزيد من كمية املخلفات يف امل�شجد احلرام و�شاحاته، 
ال�شريفان  احلرمان  ي�شهدها  التي  الب�شرية  الكثافة  ظل  يف  رفعها  و�شعوبة 

ا يف املوا�شم. وخ�شو�شً
واأ�شاف رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�شغري اأن الرئا�شة ترى اأن التنويع يف 
اأ�شاليب ال�شقيا بني جممعات ال�شرب واحلافظات املعباأة والعبوات ال�شغرية 
هو الأ�شلوب الأن�شب، فلكل موقع ما ينا�شبه من طريقة توفري اخلدمة فيه، 
يف  )330مل(  ال�شغرية  العبوات  بتوزيع  تقوم  الرئا�شة  اأن  اإلى  النظر  لفتًا 
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بع�س املواقع يف امل�شجد احلرام؛ كج�شر املطاف املوؤقت، وامل�شعى وغريهما.
لهما؛  امل�شلمني  ال�شريفني وحمبة  با�شتثمار مكانة احلرمني  يتعلق  وفيما 
والإعالمية  والثقافية  والعلمية  ال�شيا�شية  القيادات  من  عدد  بدعوة  وذلك 
ووجهاء املجتمعات يف العامل الإ�شالمي لزيارة اململكة واأداء منا�شك احلج اأو 
العمرة وفق خطة مر�شومة حتدد معاملها واأهدافها، اأو�شح رئي�س اللجنة اأن 
هذا العمل تقوم به فعلًيا جهات عدة، منها وزارة الثقافة والإعالم، ووزارة 
ال�شوؤون الإ�شالميـــة، ووزارة اخلارجيــة، وهيئـــة ال�شياحـــة، وقطاعات اأخرى. 
والرئا�شة من جانبها تدرك اأهميـــة هذه اخلطــوة، وقد رفعت الرئا�شة بخطة 

يف هذا ال�شاأن.

وفيما يتعلق بو�شع اآليات تنظيميــة واإجرائيـــة ثابــتة ومدرو�شة ت�شهم يف 
حتقيق الأمن وال�شالمة والعدالة اأثناء تقبيل احلجر الأ�شــود.

اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن تقبيل احلجر الأ�شـــود يخ�شع لتنظيم ومتابعة 
واهتمام الرئا�شة واجلهات املعنية، كما اأن هناك درا�شات قائمة يف عدد مــن 
املراكز البحثية واجلامعـــات، ومنـــها جامعـــة اأم القـــرى، واملو�شـــوع حمــــل 
اهتـــمام الرئا�شــــة وعنايتـــها، حيـــث يتــم ما بني وقـــت واآخر مناقـــ�شة هذا 
املو�شوع يف املجل�س ال�شت�شاري بالرئا�شة لبحث ودرا�شـــة الآليـــات املنا�شبـــة 
والكفــيلة بتحقيـــق العدالـــة وال�شالمـــة اأثنــاء تقبــيل احلــجر الأ�شـــود، ومبا 

ا. يحقـــق اأمــن و�شـــالمة اجلميع ويحقق العدالة اأي�شً

ويف رد اللجنـــة على ما طـــالب به اأحد الأعـــ�شاء بدرا�شة اإعـــادة مقام 
اإبراهيم )عليه ال�شالة وال�شالم( اإلى مكانه الأ�شلي بجـــوار الكعـــبة على اأن 
يكون حتت �شطح الأر�س وي�شاوى �شطحه مب�شتوى املطـــاف ويغـــطى بزجاج 
مقاوم، اأو عالمة مميزة لي�شتدل عليه، اأو�شحت اللجنة اأن مثل هذا الإجراء 
داخل �شمن اخت�شا�س هيئة كبار العلماء، وقد �شبق اأن �شدر قرار هيئة كبار 

العلماء رقم )35( وتاريخ 1395/2/14هـ، حول هذا ال�شاأن.
ال�شريف  املكـــي  تكليف اجلامـــعات مبهـــمات معهد احلـــرم  وبخ�شو�س 
وثيًقا  تعاوًنا  اأن هناك  اللجنـــة  اأو�شحت  املخرجات،  ل�شمان جودة  وفروعه 
وم�شتمًرا بني الرئا�شة وعدد من اجلامعات يف هذا ال�شاأن، م�شيفة على ل�شان 
ج طالبه  رئي�شها اأن معهد احلرم املكي ال�شريف يوؤدي ر�شالته التعليمية ويخرِّ
يف املرحلة الثانوية؛ ليوا�شلوا تعليمهم العايل يف جامعات اململكة املتعددة، 
كما متت ت�شمية الق�شم العايل فيه بكلية احلرم املكي ال�شريف، وهناك تعاون 
اأم القرى، واجلامعة الإ�شالمية وجامعة طيبة يف جميع  بني الكلية وجامعة 
املجالت املتعلِّقة بامل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي ال�شريف وبالذات اجلانب 

الأكادميي.
اأوقـــاف احلـــرمني  اإدارة  وبالن�شبة لت�شمني تقرير تف�شـــيلي �شنوي عن 
ال�شريفـــني ا�شتثــــماًرا وعوائـــَد وم�شروفاٍت من م�شـــادرها املختلفة، اأو�شح 
رئي�س اللجـــنة اأن اجلهــــة امل�شوؤولــة عن اإدارة اأوقاف احلرمني ال�شريفني هي 

وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد.
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وفيما يت�شل مبطالبة اأحد الأع�شاء باإحداث اإدارة للحــ�شود يف امل�شجد 
احلرام وامل�شجد النبوي، اأو�شحت اللجنة اأنه مت اإن�شــــاء اإدارة احل�شــــود يف 
امل�شجد احلرام واإدارة احل�شود يف امل�شجد النبوي، وهي واإن كانت حديثة اإل 

اأنها خطت خطوات جيدة يف جمال عملها.
قــــبل  التعـــامل من  حــ�شن  تزيـــــد من  برامج متخ�ش�شة  اإيجاد  وب�شاأن 
القائمني على احلج والعــــمرة مع احلجاج واملعتمـــرين، اأو�شح رئي�س اللجنة 
الدكتور ال�شغري اأن الرئا�شة العامة للم�شجد احلرام وامل�شجد النبوي اأن�شاأت 
اأكادميية متخ�ش�شة يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة لتدريب العاملني 
واجــــهة  ليكونوا  اهلل-  -باإذن  توؤهلهم  التي  التدريبية  بالربامج  وتزويدهم 
لتوجيهات  ترقى  ممـــيزة  خدمات  تقدمي  يف  املباركة،  البالد  لهذه  فة  م�شرِّ
وطموحات ولة الأمر ـ حفظهم اهلل ـ وذلك بالتعاون مع عدد من اجلامعات 

ومعهد الإدارة واملوؤ�ش�شات التدريبية املختلفة.
باإحداث  الرئا�شة  اأ�شباب مطالبة  الأع�شاء عن  ا�شتف�شار عدد من  وعن 
اأنه   اللجنة  اأو�شحـــت  توافرهـــا،  رغـــم  قياديـــة  ووظائــف  جديدة  وظائف 
بال�شتف�شار من الرئا�شـــة عن هـــذا اجلــانب، اأو�شحــت اأن �شبـــب املطالبـــة 
باإحداث وظائف قيادية يعود اإلى اأمور عدة منها: �شخـــامة عمل الرئا�شــــة 
ا مع التـــو�شـــعات العمالقـــة  وتو�شـــــع مهامهــــا واخت�شا�شاتهــــا، وخ�شـــو�شً

والتاريخية باحلرمني ال�شريفني.

واإخ�شاعهم  الرئا�شة  يف  امليدانيني  العاملــني  جميع  تدريب  اأهمية  وعن 
لدورات تدريبية م�شتمرة؛ نظًرا لأهمية عملهم وما يقومون به جتاه احلجاج 
تلك  ملواجهة  اأدائهم  م�شتوى  وحت�شيـــن  مهاراتهم  وتطوير  والزوار  والعّمار 
اأن هـــذا اجلـــــانب حمـــل اهتمام  اإلى  اللجنة  اأ�شار رئي�س  الكبرية؛  الأعباء 
الرئا�شة، حيث اأُن�شاأت لهذا الغر�س اأكادميية خا�شة؛ وهي اأكادميية امل�شجد 
واأرقى  اأف�شل  تقـــدمي  ل�شمـــان  وذلك  النبوي؛  امل�شجد  واأكادميــــية  احلرام 
واحلجاج،  والعّمار  الزّوار  من  ال�شريفــــني  احلرمـــني  لقا�شدي  اخلدمات 
من�شوبي  من  واملوظفات  للموظفني  التدريب  جمال  ودعم  تكثيف  خالل  من 

الرئا�شة وبالذات العاملون يف امليدان.
وحجم  احلديث  الإعالم  لو�شائل  احلـــرمني  رئا�شة  ا�شتثمار  مدى  وعن 
تفاعلها مع املتلقي من خالل تـــلك الو�شائط؛ قال الفالح: اإن رئا�شة �شوؤون 
للو�شول  و�شعت  اهتماماتها،  اأولويات  الإعالمي يف  ال�شاأن  و�شعت  احلرمني 
اإلى النا�س واإلى املتلقي اأينما كـــان ب�شتى ال�شـــبل، وا�شتثمار كل و�شيلة حتقق 
هذا التوا�شل والتفاعل مع اجلميع، كما تفاعلت ب�شكل مبا�شر ومكثف مع كافة 
و�شائل الإعالم وبالذات الإعالم التفاعلي؛ واأن�شاأت موقًعا موثًقا يف )تويرت( 
لدى  وبالتايل  و)الوات�س اب(؛  و)الفي�س بوك(  و)اليوتيوب(  و)اأن�شتقرام( 
لكل  وا�شتثمار  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائــل  كـــل  يف  فاعل  ح�شور  الرئا�شة 

جمال وكل جديد يف ميدان التوا�شل الجتماعي.
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د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

الشورى يطالب التأمينات 
االجتماعية بدراسة ربط 
الراتب التقاعدي بمعدل 

التضخم السنوي

دعا جمل�س ال�ضورى املوؤ�ض�ضــــة العامــة للتاأمينات الجتــــماعية 

اإلى درا�ضة ربط الراتب التقــــاعدي مبعدل الت�ضخـــم ال�ضنوي يف 

�ضبيل املحافظة على القوة ال�ضرائية لدخل املتقاعد.

وطالب املوؤ�ض�ضة بت�ضمني تقاريرها القادمة معلومات تف�ضيلية 

عن �ضركة ح�ضانــة لال�ضتثمار لت�ضــــمل هيكــــلها الإداري واأداءها 

الت�ضغيلي وال�ضتثماري.

كــــما دعـا املجلــــ�س املوؤ�ض�ضــــة اإلى مــــراجــــعة ا�ضرتاتيجــــيتها 

ال�ضتثمارية بهدف رفع معدل العائد ال�ضتثماري احلقيقي ال�ضنوي, 

لتكون �ضمن اأف�ضل ع�ضر موؤ�ض�ضات تقاعدية على م�ضتوى العامل.

واأكد املجل�س �ضرورة اتخـــاذ املوؤ�ض�ضة الإجراءات الت�ضحيحية 

النظامية واملالية بالتن�ضيق مع اجلــــهات ذات العالقــــة ملعاجلة 

العجز الكتواري نحو حتقيــــق ال�ضتدامــــة املاليــــة, ومراجعة 

توزيع حمفظتها العقاريــــة جغرافيًا واحلد من الرتكيز يف مدينة 

الريا�س؛ مبا ي�ضهم يف حتقيق التنمية القت�ضادية والجتماعية 

يف خمتلف مناطق اململكة.

جاء ذلك بعد اأن ا�ضتمع جمل�س ال�ضورى خالل جلــــ�ضته العادية 

الثالثة ع�ضرة, التي عقدها يوم الثنني املوافــــق 1437/4/15هـ, 

برئا�ضة معايل رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ, لوجهة نظر اللجنة املالية ب�ضاأن ملحوظات 

الأعــــ�ضاء واآرائهــــم جتــــاه التقـرير ال�ضنـوي للموؤ�ضــــ�ضة العامة 

للتاأمينات الجتماعية للعــــام املايل 1436/1435هـ, التي تــــاله 

رئي�س اللجنة الدكتور ح�ضام العنقري املوؤ�ض�ضة 

وكان رئي�س اللجنة املالية قد اأو�شح للمجل�س اأن هناك جلنة م�شكلة من 
اجلهات املعنية لدرا�شة مقرتح ا�شرتاك ممثل للجمعية الوطنية للمتقاعدين 

يف جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.

واأ�شاف الدكتور العنقري اأن نظام التاأمني �شد التعطل عن العمل ُيعد من 
الأنظمة التكافلية التي يلتزم امل�شرتكون بها مب�شاندة بع�شهم البع�س بغ�س 
النظر عن جهة التوظيف، كما اأن امل�شمولني بنظام التاأمينات الجتماعية �شواًء 
كانوا من املوظفني احلكوميني اأو كانوا من موظفي القطاع اخلا�س، يخ�شعون 
لنف�س الأحكام والقواعد فيما يتعلق باحتمالية ال�شتبعاد من العمل اأو التعطل، 

وبالتايل؛ ل يوجد ما ي�شتدعي معاملتهم ب�شكل خمتلف يف تطبيق نظام �شاند.
وفيما يتعلق بت�شمني تقرير املوؤ�ش�شــــة ملعلومات عن خمـــالفات ال�شعودة 
الوهمية، قـــــال الدكــــتور العنقــــري اأنه بالرغم من التاأثري ال�شــلبي للتوظـيف 
الوهمي على نظــــام التاأميـــنات الجتماعــــية؛ اإّل اأن هذا الأمـر يعد من مهام 

وم�شوؤوليات وزارة العمل.

معلومات تفصيلية عن شركة حصانة 
لالستثمار لتشمل هيكلها اإلداري 

وأداءها التشغيلي واالستثماري

د.العنقري: دراسة مقترح بإشراك 
جمعية المتقاعدين في مجلس إدارة 

التأمينات االجتماعية
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د. عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

طالب بإيجاد مراكز للمرضى

طويلي اإلقامة 

الشورى يدعم تحويل 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي إلى منشأة 
مستقلة ال تهدف للربح

دعا جمل�س ال�ضورى اإلى دعم حتويل املوؤ�ض�ضة العامة مل�ضت�ضفى 

م�ضتقلة  من�ضاأة  اإلى  الأبحاث  ومركز  التخ�ض�ضي  في�ضل  امللك 

املوؤ�ض�ضة  ودعم  الإدارية,  ال�ضتقاللية  ومنحها  للربح  تهدف  ل 

لإن�ضاء م�ضروعات وقفية تهدف لتنويع م�ضادر دخل املوؤ�ض�ضة.

 – – بالأغلبية  جاء ذلك يف القرار الذي وافق عليه املجل�س 

خالل  جل�ضته العادية الثانية ع�ضرة, التي عقدها يوم الثالثاء 

ال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�ضة  1437/4/9هـ,  املوافق 

الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل ال�ضيخ, بعد اأن ا�ضتمع 

لوجهة نظر اللجنة ال�ضحية ب�ضاأن ملحوظات الأع�ضاء واآرائهم 

في�ضل  امللك  مل�ضت�ضفى  العامة  للموؤ�ض�ضة  ال�ضنوي  التقرير  جتاه 

التي  1436/1435هـ  املايل  للعام  الأبحاث  ومركز  التخ�ض�ضي 

تالها رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.

وطالب املجل�س يف قراره بدعم املوؤ�ش�شة لإيجاد مراكز للمر�شى طويلي 
بزيادة  املوؤ�ش�شة  طالب  كما  اململكة.  مناطق  يف  احتياجاتهم  تلبي  الإقامة 
ن�شبة ا�شتقطاب العلماء ال�شعوديني من اجلامعات النا�شئة يف مركز الأبحاث 
امليزانية  يف  الأبحاث  خم�ش�شات  ودعم  الدكتوراه،  بعد  ما  برامج  �شمن 

العامة للموؤ�ش�شة.
ودعا املجل�س املوؤ�ش�شة اإلى التن�شيق مع وزارة التعليم يف برنامج )وظيفتك 
احلرمني  خادم  برنامج  �شمن  للموؤ�ش�شة  �شنوية  بعثات  لعتماد  – بعثتك( 

ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي.
وجدد املجل�س يف قراره التاأكيد على قراره ال�شابق الذي ين�س على »اإعطاء 
املوؤ�ش�شة العامة مل�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث املرونة 
ال�شعوديني  ال�شحيني  للممار�شني  املالية  واملزايا  الكوادر  ملراجعة  الالزمة 

املميزين؛ مبا يعزز اإمكانية ا�شتقطابهم والحتفاظ بهم، واإعطائهم الفر�س 
ل�شغل املراكز القيادية باملوؤ�ش�شة.

وكانت اللجنة ال�شحية قد اأفادت يف وجهة نظرها جتاه ما اأبداه عدد من 
التخ�ش�شي  امللك في�شل  مل�شت�شفى  بفتح فرع  يتعلق  املجل�س   فيما  اأع�شاء 
الأمرا�س  العديد من  ومراقبة  ملتابعة  ال�شرقية  املنطقة  الأبحاث يف  ومركز 
التي قد ل تعرف اأ�شبابها؛ اأنها ا�شتو�شحت ذلك من املوؤ�ش�شة، واأكدت اأنها 
تقدم خدماتها للمر�شى عن طريق برنامج التعاون امل�شرتك مع م�شت�شفيات 

وزارة ال�شحة من خالل )24( مركزًا يف خمتلف مناطق اململكة.
ح�شابهم  على  للعالج  ماديًا  القادرين  املر�شى  ا�شتقبال  وبخ�شو�س 
اخلا�س، وال�شتفادة من التاأمني الطبي، اأو�شح رئي�س اللجنة الدكتور العتيبي 
اأن املوؤ�ش�شة افادت باأنها ت�شتقبل عددًا متزايدًا من املر�شى ال�شعوديني الذين 
يحتاجون لرعاية طبية تخ�ش�شية وت�شتدعي حالتهم ال�شحية عالجًا مكثفًا، 
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ويتم قبولهم ح�شب لئحة قبول املر�شى املعتمدة من جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة، 
امل�شتع�شية يف ظل حمدودية  بع�س احلالت  قبول  املوؤ�ش�شة عن  اعتذار  مع 
املوؤ�ش�شة،  ميزانية  تدعم  الدولة  ولكون  اأنه  م�شيفًا  ال�شتيعابية،  الطاقة 
وتكفلت بتحمل تكاليف عالج املر�شى ال�شعوديني الذين تنطبق عليهم لئحة 
قبول املر�شى يف املوؤ�ش�شة؛ فاإن املواطن بذلك ل يحتاج لأي م�شدر مادي اآخر 

لتحمل تكاليف عالجه يف املوؤ�ش�شة.
وثمن رئي�س اللجنة اهتمام الدولة بدعم املوؤ�ش�شة، مفيدًا اأن املوؤ�ش�شة تاأمل 
الوقت  التي تواجهها يف  ا�شتمرار دعمها لتخطي ال�شعوبات والتحديات  يف 
احلا�شر، لزيادة الطلب على اخلدمات ال�شحية التخ�ش�شية، و�شعوبة توفر 
اأ�شّرة التنومي نتيجة الإ�شغال العايل لالأ�شّرة، و�شعوبة ا�شتقطاب املمار�شني 

ال�شحيني ال�شعوديني ب�شبب تطبيق �شلم الرواتب املوحد.
واأو�شح رئي�س اللجنة اأن املوؤ�ش�شة تقدم خدمات تخ�ش�شية تقوم مبتابعة 
اخلدمات  تكامل  بعدم  املوؤ�ش�شة  خدمات  وتتاأثر  املراكز،  تلك  يف  مر�شاها 
و�شعوبة  الإقامة،  طويلي  للمر�شى  طبية  مراكز  وجود  عدم  مثل  ال�شحية 
املوؤ�ش�شة،  يف  عالجهم  انتهاء  بعد  اإحالتهم  ملراكز  املر�شى  حتويل  اإعادة 
م�شريًا اإلى اأن اإيجاد حلول لهذه ال�شعوبات �شيمكن املوؤ�ش�شة من قبول وعالج 
اأعداد اأكرث من املر�شى الذين هم يف اأم�س احلاجة لها وعلى قائمة النتظار.
وما  بعثتك(  برنامج )وظيفتك -  الأع�شاء عن  بع�س  ا�شتف�شارات  وعن 
بهذا  املوؤ�ش�شة  اهتمام  اللجنة  رئي�س  اأكد  امل�شت�شفى؟،  بحاجة  يفي  كان  اإذا 
الطب  كليــــات  ال�شعوديـــــة من  الكفــــاءات  امل�شت�شفى  ي�شتقطب  المر حيث 
بعثــــتك(، لأن  التعليــم على برنامـــج )وظيفــتك -  املختلفة وتبعثهم وزارة 

برنامج البتعاث يعد اأحد اأهم الربامج الرائدة بالفكر وال�شتثمار يف الكوادر 
ال�شعودية املوؤهلة بحيث ترقى خدمات املوؤ�ش�شة من خمرجات هذا الربنامج.
ونقل رئي�س اللجنة تثمني املوؤ�ش�شة ملجل�س ال�شورى على دعمه بالقرارات 
ال�شابقة لتمكني املوؤ�ش�شة من تطبيق النظم واللوائح اخلا�شة بها، واإعطائها 
مزيدًا من املرونة املالية والإدارية ملوا�شلة دعم ا�شتقطاب الكوادر ال�شحية 
لزيادة  والطوارئ  اخلارجية  العيادات  يف  التو�شعة  اأن  مو�شحًا  املتميزة، 
تنفيذ عدة م�شروعات  الراهن م�شتمرة، ومت  الوقت  ال�شتيعابية يف  الطاقة 
واملتمثلة  املطلوبة،  الدقيقة  والتخ�ش�شات  الحتياج  اأولويات  تو�شعية ح�شب 
يف م�شروع اإن�شاء مركز امللك عبد اهلل لالأورام واأمرا�س الكبد )ب�شعة 300 
املرحلة  اإن�شاء  اإلى  بالإ�شافة  ال�شاملة،  والعيادات  الطوارئ  ومبنى  �شرير(، 

الأولى للمقر اجلديد لفرع جدة.
في�شل  امللك  وم�شت�شفى  ال�شحة  وزارة  باأن  الراأي  اللجنة  رئي�س  واأيد 
التخ�ش�شي ومركز الأبحاث كٌل يعمل على حدة ومبعزل عن الآخر، واملطالبة 
بدعوة مندوبي الوزارة وامل�شت�شفى للتن�شيق بينهما لتلبية الطلب املتزايد على 
ال�شحي  املجل�س  يقوم  اأن  املوؤمل  من  اأنه  اإلى  م�شريًا  ال�شحية،  اخلدمات 
ال�شعودي بهذه املهمة، كما اأو�شحت املوؤ�ش�شة اأنها تعمل من خالل الأهداف 
املحددة لها يف التنظيم الأ�شا�س للموؤ�ش�شة، وتقدمي اأعلى م�شتوى من الرعاية 
ال�شحية املتخ�ش�شة، كما اأن احلالت التخ�ش�شية واحلرجة متثل ما ن�شبته 
القطاعات  جلميع  مكماًل  تكون  بذلك  وهي  احلالت،  اإجمايل  من   )%80(
ال�شحية الأخرى مبا فيها وزارة ال�شحة للخدمات التي قد ل تتوفر يف تلك 

القطاعات. 
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العامة  للموؤ�ش�شة  احلالية  الت�شغيلية  الطاقة  اأن  اللجنة  رئي�س  واأو�شح 
مل�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث هي الطاقة الق�شوى بعد 
اأ�شّرة يف  املوؤ�ش�شة )20( �شريرًا )4  الأ�شرة يف  اإجمايل عدد  اأن متت زيادة 
الطلب  مع  جتاوبًا  جدة(  فرع  يف  �شريًرا  و16  بالريا�س،  الرئي�س  امل�شت�شفى 
املوؤ�ش�شة  اأن  املقدمة، م�شيفًا  التخ�ش�شية  ال�شحية  املتزايد على اخلدمات 
قامت بزيادة يف كثري من خدماتها التخ�ش�شية، فعلى �شبيل املثال يف الريا�س: 

اإجمايل زراعة الأع�شاء زادت بن�شبة )%24،7(
ت�شخي�س الأجنة وراثيًا )PGD( زادت بن�شبة )%24،8(

الإجراءات الإ�شعاعية زادت بن�شبة )%26،2(
العالج الإ�شعاعي ملر�شى الأورام زادت بن�شبة )%15،8(

ويف فرع جدة: 
اإجمايل زراعة الأع�شاء زادت بن�شبة )%11،3(

العمليات اجلراحية )عدا عمليات القلب( زادت بن�شبة )%6،1(
الفحو�س املخربية زادت بن�شبة )%18،2(

العالج الإ�شعاعي ملر�شى الأورام زادت بن�شبة )%19،3(
على  وحتر�س  الوطنية  الكوادر  تنمية  تدعم  املوؤ�ش�شة  اأن  العتيبي  وتابع 
ال�شتثمار فيها وتنميتها لتكون خري معني لها يف ت�شغيل م�شروعات التو�شعة 
باملرونة  املوؤ�ش�شة  اأن حتظى  باأمل  الريا�س وجدة،  التي ت�شهدها يف  الكربى 
العام  ففي  اهلل(،  )باإذن  ذلك  حتقيق  من  �شتمكنها  التي  واملالية  الإدارية 
 )79( موظفًا،   )88( بابتعاث  املوؤ�ش�شة  قامت  )2014م(  1436/1435هـ 

موظفًا منهم يعملون يف املجال الطبي.
واأفاد رئي�س اللجنة اأن اللجنة طلبت من املوؤ�ش�شة ت�شمني تقريرها القادم 
اأكد يف قراره  اأن  اأنه �شبق للمجل�س  اإلى  معلومات عن مركز التوحد، م�شريُا 
ال�شابق  على تقرير املوؤ�ش�شة للعام 1435/1434هـ  على �شرورة دعم مركز 
اأبحاث  مركز  اأن  اأو�شحت  املوؤ�ش�شة  اأن  كما  املوؤ�ش�شة،  يف  التوحد  اأبحاث 

لل�شناعات  ال�شعودية  ال�شركة  من  مقدمة  منحة  خالل  من  تاأ�ش�س  التوحد 
الأ�شا�شية )�شابك(، ليتخ�ش�س يف القيام باأبحاث علمية حول م�شببات هذا 
ال�شطراب، وتطبيق وتقنني و�شائل الت�شخي�س املبكر املعتمدة عامليًا، والقيام 
بدرا�شة وتقنني طرق التدخل املبكر املثبتة علميًا واملعتمدة دوليًا، ون�شر وتعميم 
طرق الت�شخي�س والتدخل املبكر على خمتلف مراكز اململكة التي تقدم الرعاية 
الالزمة للم�شابني با�شطراب التوحد، موؤكدًا تطلع املوؤ�ش�شة لدعم ميزانية 
مركز الأبحاث وتخ�شي�س بند مايل لأبحاث التوحد اأ�شوة بربنامج الأبحاث 
القدرات  وتدريب  لتاأهيل  القلب، وذلك  اأبحاث  وبرنامج  لل�شرطان،  الوراثية 
ال�شعودية يف املراكز الأخرى باململكة لت�شخي�س الأطفال امل�شابني با�شطراب 

التوحد والتدخل املبكر، وم�شاعدتهم كي يندجموا يف املجتمع. 
امل�شغولة  الوظائف  جميع  يف  ال�شعودي  غري  الكادر  بهيمنة  يتعلق  وفيما 
بامل�شت�شفى، ونق�س وظائف التمري�س، قال العتيبي: اإن م�شت�شفى امللك في�شل 
التخ�ش�شي ومركز الأبحاث اأو�شح تفا�شيل الو�شع الراهن للقوى الب�شرية 
 )%42( ال�شعوديني  املوظفني  ن�شبة  تبلغ  حيث  1436/1435هـ،  املايل  للعام 
من اإجمايل املوظفني، وقدم رئي�س اللجنة عر�شًا لن�شب ال�شعودة من اإجمايل 

القوى العاملة يف املوؤ�ش�شة لبع�س الفئات الوظيفية املذكورة على النحو الآتي:
)85%( يف وظائف تقنية املعلومات.

)83%( يف الوظائف الإدارية واملالية.
)72%( يف الوظائف الإدارية املعاونة وامل�شاندة.

)58%( من اإجمايل ال�شت�شاريني وال�شت�شاريني امل�شاركني.
)46%( يف الوظائف الفنية ال�شحية.

)11%( يف وظائف التمري�س.
للممار�شني  املوحد  الرواتب  �شلم  تطبيق  اأن  العتيبي  الدكتور  واأ�شاف 
ال�شتقطاب  على  املوؤ�ش�شة  قدرة  عدم  اإلى  اأدى  ال�شعوديني  ال�شحيني 

واملحافظة على الكوادر الوطنية املميزة.
املنطقة  يف  الأمرا�س  زيادة  ب�شاأن  الأع�شاء  اأحد  طرحه  ما  على  وردًا 
ال�شرقية؛ ب�شبب اآثار الغازات والأبخرة من ال�شناعات التحويلية والبرتولية، 
و�شركة  اأرامكو  �شركة  قبل  من  متخ�ش�شة  طبية  مراكز  اإن�شاء  و�شرورة 
التخ�ش�شي  فهد  امللك  وم�شت�شفى  امل�شت�شفى  بني  البحثي  والتعاون  �شابك، 
بالدمام فيما يخ�س الأمرا�س ال�شائعة باملنطقة ال�شرقية وفتح �شراكات مع 
الدائم  ا�شتعدادها  اأكدت  املوؤ�ش�شة  اأن  اللجنة   رئي�س  اأو�شح  اجلهات،  تلك 
للتعاون مع �شركة اأرامكو و�شركة �شابك، اأو اأي جهة اأخرى يف جمال الأبحاث؛ 
ملا فيه  خدمة للوطن واملواطن، لفتًا النظر اإلى اأن املوؤ�ش�شة اأكدت على دعم 
املقدمة  املختلفة  واجلهات  ال�شحي،  القطاع  يف  النا�شئة  اجلامعات  جميع 

للخدمات ال�شحية يف اململكة؛ لإن�شاء مراكز بحثية ح�شب احتياجاتها.
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دعا إلى توفير قواعد معلومات

متكاملة عن االستثمار الصناعي

الشورى يطالب برفع 
رأسمال برنامج )كفالة(

دعا جملـــ�س ال�ضـــورى خـــالل جل�ضتـــه العادية التا�ضعة التي 

عقدها يوم الثنني املوافق 1437/4/1هـ, برئـــا�ضة معايل رئي�س 

املجل�س ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل ال�ضيخ؛ 

�ضندوق التنميـــة ال�ضناعيـــة ال�ضعـــودي اإلى تقـــدمي اخلـــدمات 

امل�ضاندة يف املجـــالت املاليـــة والفنـــية والإداريـــة والت�ضويقـــية 

والتقنية للم�ضتفيدين بالتعاون مع جهات متخ�ض�ضة.

كما دعا املجلـــ�س ال�ضنـــدوق لتوفـــري قواعد معلومات متكاملة 

عن ال�ضتثمار ال�ضناعي يف اململكة, مع حتديثها امل�ضتمر وعر�ضها 

للم�ضتفيدين بالطريقة املنا�ضبة.

وطالب املجلـــ�س ال�ضنـــدوق برفـــع راأ�ضمـــال برنـــامج كفـــالـــة 

ليتنا�ضب مع القرو�س التي يكفلها وحجم الطلب على خدماته.

جاء ذلك يف القرار الـــذي وافـــق عليــه املجـــل�س  -بالأغلبية- 

بعد اأن ا�ضتمـــع خـــالل اجلل�ضـــة لوجـــهة نظـــر اللجنـــة املاليـــة, 

ب�ضاأن ملحوظـــات الأع�ضـــاء واآرائهـــم جتـــاه التقـــرير ال�ضـــنوي 

ل�ضنـــدوق التنـــميـــة ال�ضـــناعيـــة ال�ضعـــودي, وبرنـــامج كفـــالة 

متويل املن�ضاآت ال�ضغيـــرة واملتو�ضطـــة, واحل�ضـــاب اخلـــتامي لهـما 

للعام املـــايل1436/1435هـ, التي تالهـــا رئي�س اللجنة الدكتور 

ح�ضام العنقري.

واأو�شحت اللجنة املالية يف معر�س وجهة نظرها اأنه بعـــد �شدور موافقة 
جمل�س الوزراء على الرتتيبات التنظيمية للهيئـــة العامــة للمن�شاآت ال�شغرية 
واملتو�شطة؛ فاإن مهمة دعـــم املن�شـــاآت ال�شغــــرية واملتو�شطة اأ�شبحت مناطة 
بالهيئة، ولي�شت من مهام �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. الدور اأ�شبح 

مناًطا بالهيئة دور ال�شندوق يف دعم ؛ فاإنه يف ظل. 
واأو�شح الدكتور العنقري اأن ال�شنـــدوق تلــقى خالل عام التقرير )185( 
طلًبا لتمويل اإن�شـــاء م�شروعـــات �شناعية جديـــدة، اأو تطـــوير م�شانع قائمة، 
ومت خالل هذا العام املوافقــة على تقدمي )145( قر�شًا مببلغ اإجمايل يقارب 

�شتة مليارات ريـال.
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د. ناصر بن عبدالعزيز الداود
رئيــس لجنة الشؤون الخارجية

أعضاء الشورى يطالبون 
الخارجية باستراتيجية 

لمواجهة الهجمات 
الشرسة ضد المملكة

ناقــــ�س جملـــ�س ال�ضــورى خالل جل�ضته العادية الثانية ع�ضرة, 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/4/9هـ, برئا�ضة معايل 

رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتــور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�ضيخ, تقرير جلنة ال�ضـــوؤون اخلارجيـــة ب�ضـاأن التقرير ال�ضنوي 

لوزارة اخلارجية للعام املــــايل 1436/1435هـ, الذي تـاله رئي�س 

اللجنة معايل الدكتور نا�ضر بن عبدالعزيز الداود.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�ضياتها ب�ضاأن املو�ضوع للمناق�ضة, 

طالب اأحد الأع�ضـــاء بحمايـــة املواطنــني ال�ضعوديني مما يح�ضل 

من العبث يف التاأ�ضريات اخلارجية؛ وما يتــرتب عليها من ا�ضتغالل 

مادي واإيذاء نف�ضي, ل�ضيما الطالب املبتعثني اإلى بريطانيا, الذين 

التي يدر�ضون فيها حتى يطالبون  اأو اجلامعة  املعهد  اإن يتغري  ما 

بتاأ�ضرية جديدة, وهذا الأمر يكلف الطالب مبالغ مالية كبرية ل 

ي�ضتطيعون الوفاء بها. 

وطالب ع�شو اآخر وزارة اخلارجيـــة بتو�شيـــح �شيا�شـــات اململكـــة جتــاه 
الق�شايا احليوية يف املنطقة، وتزويد املجل�س بذلك ب�شكل �شنوي.

كما طالب الع�شـــو باأّل يـــزيد عدد الدبلومـــــا�شيني املعينـــني من خـــارج 
ال�شــلك الدبلوما�شي - ك�شفراء اأو ممثلني- للمملكــة عن )10%( من جمموع  

ال�شفراء واملمثلني. 

�شيا�شاتها،  �شد  �شر�شة  هجمات  تواجه  اململكة  اإن  الأع�شاء:  اأحد  وقال 
ولبد من و�شع ا�شرتاتيجية مالئمة ملواجهة هذه الهجمات. 

ت�شرف على رعاية حقوق  اأن وجود هيئة حكومية  اإلى  اآخر  واأ�شار ع�شو 
لوزارة اخلارجية  اأن  اإّل  الإن�شان،  هيئة حقوق  تتمثل يف  اململكة  الإن�شان يف 
موؤكدًا  اململكة،  الإن�شان يف  العامل على و�شع حقوق  اإطالع  دوًرا حمورًيا يف 
بحيث  اخلارجية،  ووزارة  الإن�شان  هيئة حقوق  بني  الوثيق  التن�شيق  �شرورة 
تقوم الهيئة بتزويد الوزارة مبا تراه منا�شًبا لتتولى الوزارة تو�شيح ذلك يف 

املحافل الدولية املعنية. 

منظم  اإعالمي  هجوم  من  اململكة  له  تتعر�س  ما  اإلى  النظر  اآخر  ولفت 
يف اخلارج، ولحظ ق�شوًرا اإعالمًيا من قبل و�شائل الإعالم التابعة للمملكة 
�شيا�شاتها،  يح  وتو�شّ اململكة  عن  والدفاع  ال�شر�شة،  الهجمة  هذه  ملواجهة 
اأنه على  وك�شف حقيقة مواقفها جتاه الق�شايا احليوية يف املنطقة، م�شيفًا 
اإّل  لالإعالم اخلارجي؛  والإعالم  الثقافة  لوزارة  وكالة  لدينا  اأن  الرغم من 
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اأن هذه الوكالة ل تقوم بالأعمال املنوطة بها على الوجه ال�شحيح، واقرتح 
اأن يكون الإعالم اخلارجي حتت مظلة وزارة اخلارجية ولي�س وزارة الثقافة 
الدفاع  الإعالم اخلارجي يف  اأدوات  الوزارة توظيف  ت�شتطيع  لكي  والإعالم 
�شيا�شاتها اخلارجية  مع  والتوافق  مواقفها،  وتو�شيح  اململكة،  �شيا�شات  عن 

التي ترمي لتحقيقها. 
اأو  واملعونات،  امل�شاعدات  اأدوات  ا�شتخدام  الأع�شاء  اأحد  وا�شتح�شن 
وتوجيه  لتع�شيد  للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  مثل:  املالية  القرو�س  اأدوات 
وا�شرتاتيجيتها،  اأهدافها  اململكة من حتقيق  ال�شيا�شات اخلارجية، ومتكني 

واأن يكون هذا ال�شندوق حتت مظلة وزارة اخلارجية.

امل�شافرين  لكل  التوعوي  باجلانب  لالهتمام  اخلارجية  وزارة  اآخر  ودعا 
والعنف  اجلن�شي،  التحر�س  م�شمى  حتت  يندرج  ما  كل  يف  اململكة  خارج 

الأ�شري، واملخالفات املرورية، واأنظمة الهجرة.

منذ  ثابتة  للمملكة  اخلارجية  ال�شيا�شة  مبادئ  اإن  اآخر:  ع�شو  وقال 
وهذان  العامليَّة،  اجليو�شيا�شية  التغريات  بح�شب  تتطور  لكنها  تاأ�شي�شها، 
التعاطي مع  نكهتها اخلا�شة يف  للمملكة  يعطي  والثبات- هما ما  التطور   -
ملفات ال�شيا�شة اخلارجية، موؤكًدا اأن ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة حتتاج اإلى 

اأن تعمل على عدة م�شتويات اأخرى؛ اإ�شافة اإلى امل�شتوى احلكومي.

واأ�شاف: اإن اململكة حتتاج اإلى تفعيل الدبلوما�شية الربملانية بالتن�شيق مع 
وزارة اخلارجية، ليفّعل دور الدبلوما�شية الربملانية على م�شتوى الربملانات 

العاملية. 

اململكة  ا�شرتاك  الربملانية  الدبلوما�شية  م�شتويات  من  اأن  الع�شو  وراأى 
والدفع  العاملية،  واملكاتب  واللجان  واملنظمات  الهيئات  رئا�شة  اأو  يف ع�شوية 
بالطاقات ال�شعودية اإلى هذه الهيئات، واإي�شال ال�شوت ال�شعودي اإليها، اإلى 
جانب احلاجة اإلى ذراع اإعالمي خارجي قوي جدًا، واأن يكون جهاز الإعالم 
حتت  ويكون  والإعالم،  الثقافة  وزارة  عن  وماليًا  اإداريًا  م�شتقاًل  اخلارجي 

اإ�شراف وزارة اخلارجية.

وطالب الع�شو وزارة اخلارجية بالتن�شيق مع الأجهزة احلكومية بتحديد 
املواقف الكاملة، واإ�شدار تقارير دورية توزع على م�شتوى العامل، وتعطى ن�شخ 
الإن�شانية،  اململكة  فيها جهود  تو�شح  والإعالميني،  العاملية  للربملانات  منها 
وال�شيا�شية، ومواقفها الر�شمية، كما ينبغي تعزيز دور اململكة يف قيادة العامل 

الإ�شالمي.
الوظائف  رواتب  �شلم  بني  كبري  فارق  وجود  الأع�شاء  اأحد  وانتقد 
1432هـ  عام  ال�شادر  العام،  املوظفني  رواتب  ب�شلم  مقارنًة  الدبلوما�شية 
اأنه مل يتم تعديل رواتب الوظائف الدبلوما�شية بطريقة عادلة،  اإلى  م�شريًا 
والفروقات ل تزال موجودة، م�شدًدا على �شرورة اأن تعمل وزارة اخلارجية 
ال�شوؤون  جلنة  وطالب  ال�شّلم،  هذا  تعديل  على  املدنية  اخلدمة  ووزارة 

اخلارجية باملجل�س بدرا�شة هذا املو�شوع. 

وا�شتغرب اأحد الأع�شاء عدم حتديث موقع وزارة اخلارجية على �شبكة 
ْث منذ �شنوات، وا�شت�شهد بق�شم )ال�شيا�شة  الأنرتنت، م�شريًا اإلى اأنه مل ُيَحدَّ
اخلارجية للمملكة( على املوقع الذي ل يزال يتحدث عن حرب غزة ومتوز 
وو�شع لبنان وغريها يف عام 1427هـ، كما اأن م�شاعدات اململكة اخلارجية 
ب�شاأن  املوقع  على  ق�شم  وهناك  2008م،  عام  منذ  ْث  دَّ حُتَ مل  املوقع  على 
التفجريات يف الوليات املتحدة كان اآخر حتديث له عام 2002م، بينما اآخر 

حتديث عن مو�شوع التفجريات يف الريا�س كان عام 2003م.
وت�شاءل ع�شو اآخر عن ثمرة ال�شيا�شة اخلارجية خالل ال�شنوات املا�شية؟ 
م�شيفًا اأنه عندما احتجنا يف ق�شية اأخالقية قانونية وهي ) اإحراق ال�شفارة 
نددت  التي  الدول  من  قليلة  قلة  اإّل  وم�شهد( مل جند  ال�شعودية يف طهران 
من  ثغرة  هذه  وعدها  الدولية،  الدبلوما�شية  للقوانني  الإيراين  بالنتهاك 
ال�شتف�شار  ال�شوؤون اخلارجية  للجنة  ينبغي  ال�شيا�شة اخلارجية كان  ثغرات 

عنها. 
الأحواز يف جنوب  اإلى ق�شية  اأن وزارة اخلارجية مل تتطرق  اآخر  لحظ 
نا�شبتنا  التي  اإيران  مع  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأدوات  �شمن  وعدها  اإيران، 

العداء يف كل حمفل.
اأي  يت�شمن  مل  اخلارجية  وزارة  تقرير  اأن  الع�شوات  اإحدى  ولحظت 
معلومات عن مركز معلومات املراأة يف وزارة اخلارجية الذي تاأ�ش�س بناء على 

اقتراح بضم اإلعالم الخارجي
لوزارة الخارجية

تعديل رواتب الوظائف الدبلوماسية 
بطريقة عادلة
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الأمر ال�شامي رقم 16973 وتاريخ 1423/5/11هـ، وتبع بالأمر ال�شامي رقم 
)55/ب/27344( وتاريخ 1425/5/26هـ، ومت اإن�شاء املركز عام 1435هـ، 
لال�شتفادة  الأطراف  املتعددة  للعالقات  اخلارجية  وزارة  وكالة  من  منبثقًا 
التنمية  م�شرية  يف  م�شاركتها  بهدف  املوؤهلة  الن�شائية  الوطنية  الكوادر  من 
واملوؤمترات  املحافل  يف  اململكة  متثيل  يف  امل�شاركة  اإلى  بالإ�شافة  ال�شاملة، 

الدولية، اإ�شافة اإلى اأهداف ومهام اأخرى تتعلق باملراأة ال�شعودية.

وقد مت تعيني رئي�شة ملركز وقاعدة معلومات املراأة يف وزارة اخلارجية، 
لوزارة  الإداري  الهيكل  اأن  اإلى  م�شرية  الإداريات؛  من  عدد  اإلى  اإ�شافة 
اخلارجية - حتت وكالة الوزارة للعالقات متعددة الأطراف- مل ي�شتمل على 
مركز وقاعدة معلومات املراأة �شمن اجلهات املرتبطة بالوكالة على الرغم 

من اإن�شائه منذ عامني.

بداياته  اأن  اإل  املركز؛  يف  املبذول  الكبري  اجلهد  رغم  اإنه  واأ�شافت 
بالرغم  املالية،  واملخ�ش�شات  املوظفات،  املكان، وعدد  متوا�شعة من حيث 
من احلما�س ال�شديد الذي يقوم به املركز، وطالبت الوزارة بتزويد املجل�س 
بتقرير كامل عن املركز، مع الهتمام بدعمه بالكوادر الب�شرية والإمكانات 

ليحقق املركز اأهدافه ومهامه.

تتعاون وزارة اخلارجية مع اجلامعات لال�شتفادة  اأن  اآخر  واقرتح ع�شو 
من خريجي اأق�شام العلوم ال�شيا�شية والعالقات اخلارجية.

للوزارة  الإلكرتوين  املوقع  على  ا�شتبيان  وجود  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 
عن ر�شا املتعاملني، هدفه ا�شتطالع الراأي لقيا�س مدى ر�شاهم عن بوابة 
عن  ا�شتبيان  هناك  يكون  اأن  اإلى  نحتاج  اأننا  م�شيفًا  الإلكرتونية،  الوزارة 

ال�شفارات،  التعامل مع  ب�شبب  الر�شا  اأغلب عدم  �شفاراتنا يف اخلارج؛ لأن 
ر�شى  مدى  يقي�س  بحيث  ال�شفارات،  جميع  ال�شتبيان  هذا  ي�شمل  اأن  على 

املواطنني عن ال�شفارة بعينها.
وقال ع�شو اآخر: اإن مرتبة ال�شفري تخّول من يتعني عليها اأن ميّثل اململكة، 
وينال الثقة امللكية، ويرعى مواطنيها يف اخلارج، وهي توازي املرتبة اخلام�شة 
ع�شرة، مقرتحًا اأّل تقل مرتبة من يعني عليها عن املرتبة اخلام�شة ع�شرة، 

ويف حال كانت مرتبته اأقل من اخلام�شة ع�شرة فُيعطى امتيازاتها.

�شاملة  علمية  بدرا�شة  القيام  اخلارجية  وزارة  مطالبة  اإلى  اآخر  ودعا 
لظاهرة اإقامة اأعداد كبرية ن�شبًيا من املواطنني ال�شعوديني يف بع�س الدول 
املجاورة متهيًدا لتخاذ ال�شيا�شات املنا�شبة املحققة للم�شلحة العامة للبالد؛ 
وللم�شالح امل�شروعة لهوؤلء املهاجرين، خا�شًة اأن عدد املهاجرين الدائمني 

بلغ حوايل مليون �شخ�س، اأي ما يعادل 5% من جمموع �شكان اململكة. 
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س على منح جلنة ال�شوؤون اخلارجية مزيًدا 
اآراء ومقرتحات، والعودة  من الوقت لدرا�شة ما طرحه اأع�شاء املجل�س من 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة.

دراسة علمية شاملة لظاهرة إقامة 
5% من السعوديين في الخارج
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ن�ضتخدم  اليوم »مدخاًل« ) Approach ( مب�ضطًا لالإملام الأويل باأهم مالمح ال�ضراع العاملي باملنطقة العربية, مبا يجرى 

اأن  نتائجه  من  كان  والذي  املنطقة,  وعلى  يف  العاملي  الت�ضارع  هذا  معظمها  �ضبب  ج�ضام,  �ضيا�ضية  ووقائع  اأحداث  من  فيها 

بعدم  مبتلية  امل�ضطربة  املنطقة  هذه  وتخبطًا.  ا�ضتقرار  وعدم  ا�ضطرابًا,  العامل  مناطق  اأكرث  العربية  منطقتنا  اأ�ضبحت 

وتخلف  �ضعف  من  فيه  املنطقة  فما  اخلا�ضة.  قبل  للعامة,  معروفة  تكون   اأن  تكاد  “عوامل“  ب�ضبب   , املزمن  ال�ضتقرار 

وا�ضطراب وت�ضرذم, يرد - عادة - اإلى العاملني الرئي�ضيني: العامل الذاتي ) الداخلي ( واأبرز عنا�ضره ومكوناته ال�ضلبية 

هي: �ضوء تف�ضري الدين الإ�ضالمي احلنيف من قبل البع�س, املذهبية املتطرفة, الطائفية الق�ضائية, ال�ضتبداد....الخ .  

اأما العامل اخلارجي, فيرتكز يف: عداء التحالف ال�ضهيوين - الإمربيايل لهذه المة, و�ضعيه لتقوي�س العروبة والإ�ضالم, 

املهمة  املنطقة  هذه  امكانات  على  ال�ضيا�ضي   والكربى  العظمى  العاملية  القوى  �ضراع  اإلى  اإ�ضافة  دارهما.  عقر  من  بدءًا 

ومقدراتها املختلفة. 

وهناك, ول �ضك, “ تداخل “ وثيق بني العاملني الداخلي واخلارجي. ولول الو�ضع الداخلي والذاتي العربي الرديء, 

ملا متكن العامل اخلارجي من حتقيق اأغلب ماآربه ال�ضلبية يف الأر�س العربية. فالعامل اخلارجي جنح متامًا يف “ ت�ضخري “ 

الو�ضع الداخلي ) باأغلب معطياته ( خلدمة اأغرا�س القوى اخلارجية, وحتقيق اأهدافها - الواحد تلو الآخر - ب�ضهولة 

قيا�ضية. بل اإن كثريًا من الأهداف اخلارجية ال�ضارة حتققت “ بيد املعنيني, ل بيد عمرو “...؟! 

ياأتي هذا الت�ضارع العاملي على املنطقة ليزيد طينها بلة. فاملنطقة ذات موقع ا�ضرتاتيجي فريد, لأنها تربط بني قارات 

العامل القدمي الثالث, اآ�ضيا, اأفريقيا, اأوروبا. كما اأن بها موارد طبيعية هائلة, اإ�ضافة اإلى كونها حتتوي على اأكرب م�ضادر 

الطاقة يف العامل. حتى اأ�ضبح من ال�ضعب على اأي قوة دولية كربى, اأو عظمى, اأن تكون كذلك ما مل يكن لها نفوذ يذكر بهذا 

اجلزء من العامل. وهذا ما تاأكد بو�ضوح منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. 

وللتب�ضيط, دعونا ن�ضلم اأن باملنطقة العربية الآن تكتالن عامليان كبريان متناف�ضان.... الأول هو التكتل الغربي بزعامة 

الوليات املتحدة. اأما التكتل الثاين امل�ضاد واملناف�س للتكتل الغربي, فهو يتكون من القوى املناوئة حاليًا للغرب, وفى مقدمتها 

رو�ضيا وال�ضني, ومن ي�ضري يف فلكيهما. ولكل من هذين التكتلني حلفاء من املنطقة نف�ضها. وكل من هذين التكتلني يعمل ملا 

هذين  حراك  يكون  ما  وغالبًا  تكتل,  كل  يف  قليلة  يحقق ما يعتقد اأنه م�ضاحله. وكثريًا ما تكون هذه الـ “م�ضالح“ لفئات 

التكتلني باملنطقة يف اجتاه �ضلبى وم�ضاد بالن�ضبة للم�ضالح العليا العربية والإ�ضالمية احلقيقية. فعندما يدعي اأحدهم اأنه  

يعمل على ا�ضتتباب الأمن وال�ضتقرار باملنطقة, فاإنه غالبًا ما يعمل ذلك مبا يتوافق وم�ضاحله ومراميه واأهدافه املتغرية 

التفا�ضيل, الثابتة الأهداف تقريبًا. 

اأما اأن يعمل على اإقامة ا�ضتقرار قائم على اأ�ض�س �ضحيحة و�ضلبة, عمادها احلرية والعدالة وامل�ضاواة وال�ضورى والتكافل 

الجتماعي... كي تعي�س الأمة كرمية م�ضتقلة, يف اأر�ضها, وتتمتع بحقوقها امل�ضروعة, وباإمكاناتها الطبيعية والب�ضرية, مبا 

يحقق لها الأمن وال�ضتقرار والتقدم والزدهار, ويجعل لها مكانة مقبولة بني اأمم الأر�س املعا�ضرة, فهذا غري وارد من قبل 

الأغيار, اأطراف هذين التكتلني. 

لي�س يف نوايا معظم هوؤلء الأطراف - كما يبدو - خريًا لهذه الأمة, بل اإن بع�ضهم يعمل على ا�ضتغالل اإمكاناتها ل�ضاحله, 

عرب اإ�ضعافها , واإذللها  واأف�ضل و�ضائل اإ�ضعافها ) يف ح�ضاباتهم ( هي: تخبطها الفكري والعقائدي, وتق�ضيمها و�ضرذمتها, 

وخلق كيانات ودويالت متناف�ضة ومهرتئة ومتهالكة منها, وعلى اأ�ض�س طائفية ومذهبية وم�ضلحية خا�ضة.   

اإن م�ضوؤولية الإ�ضالح وت�ضحيح هذا الو�ضع تقع على ال�ضعوب والنخب العربية املفكرة امل�ضتنرية, اإ�ضافة اإلى القيادات 

اأك�ضب,  املخل�ضة. ل يفكر الأغيار يف التكتلني اإل يف ما يحقق م�ضاحلهم الأنانية والنتهازية. ومعظمهم يتبع اأ�ضلوب “اأنا 

ي�ضتحيل,  مل  اإن  ي�ضعب,  قوى  التكتلني  هذين  زعماء  اأن  �ضحيح,  واأفيد”.  لأ�ضتفيد,  اأ�ضلوب“  “ولي�س  غريي,  وليخ�ضر 

مقارعتها, والت�ضدي ملخططاتها. ولكن, وب�ضيء من التنظيم ال�ضيا�ضي, وقليل من احلكمة ال�ضيا�ضية, ميكن اإرغام هذه القوى, 

اأو جعلها م�ضطرة ل�ضتخدام اأ�ضلوب يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة, ول يخدم م�ضالح طرف على ح�ضاب طرف اآخر. 

لأن  ورفعتها...  خلريها  دائمًا  العاملني  لأمتهم,  والأوفياء  ل�ضعوبهم,  املخل�ضني  املنطقة  وقادة  �ضا�ضة  عون  يف  اهلل  كان 

مهمتهم ثقيلة, وعبئهم تنوء به اجلبال , ب�ضبب هذه البيئة ال�ضر�ضة التي يفكرون ويعملون فيها.

اأ. د.  �ضدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

الصراع  العالمي في وعلى المنطقة ...؟!
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د.  مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

التعليم في حاجة إلى
رؤية جديدة تتوافق
مع التحول الوطني

ع�ضرة,  الثالثة  العادية  جل�ضته  خالل  ال�ضورى  جمل�س  ناق�س 

التي عقدها يوم الثنني املوافق 1437/4/15هـ, برئا�ضة معايل 

اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�ضيخ  املجل�س  رئي�س 

التقرير  ب�ضاأن  العلمي,  والبحث  التعليم  جلنة  تقرير  ال�ضيخ,  اآل 

تاله  الذي  1436/1435هـ,  املايل  للعام  التعليم  لوزارة  ال�ضنوي 

رئي�س اللجنة الدكتور م�ضعل ال�ضلمي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�ضياتها ب�ضاأن املو�ضوع للمناق�ضة, 

للمبنى  تفتقد  الأهلية  املدار�س  بع�س  اأن  الأع�ضاء  اأحد  لحظ 

ا لل�ضكن ويتم حتويله  املثايل؛ حيث ت�ضتاأجر بع�ضها مبنى خم�ض�ضً

مباٍن  بو�ضع  الأهلية  املدار�س  ُتلزم  باأن  اللجنة  مطالبًا  ملدر�ضة, 

منوذجية للعملية التعليمية.

واأ�شار ع�شو اآخر اإلى امل�شروعات املتعرثة لبــناء املــدار�س داخــل الأحيــاء، 
وراأى اأن هذا يعطل العملــية التعليمــية يف الأحــياء التي حتــتاج للمــدار�س، 
م�شيفًا اأن هناك مدار�س تتعر�س مل�شــكالت يف البنــاء والت�شغيل وذلك بعد 

افتتاحها ب�شنوات ق�شرية ب�شبب �شوء تنفيذ اأعمال البناء. 
ويف هذا ال�شياق اأبدى اأحد الأع�شاء اأ�شفــه لعدم حما�شبــة وزارة التعــليم 
اإدارة امل�شروعات وال�شيانــة بالوزارة، واملقــاول املــ�شوؤول عن اإنــ�شاء مــبان 
�ملد�ر�ص �لتي تتعر�ص للهبوط يف �لبناء، الفتًا �لنظر �إلى �أن �ل�صركات �لتي 
ُت�شند اإليها اأعمال النظافة ل تلتــزم بالعــقود؛ بل تعــطي مديــري ومديرات 

املدار�س مبالغ مالية ليقوموا باإح�شار عّمال النظافة للمدار�س، وهذا الأمر 
ي�شغل مديري املدار�س عن عملهم الأ�شا�س. 

من جهته اأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى مطالبة بع�س املعلمني واملعلمات الطالب 
والطالبات باإح�شار و�شائل تعليمية ل تندرج �شمن واجباتهم، م�شريًا اإلى اأن 

ذلك ي�شكل عبًئا مالًيا متزايًدا على الأ�شر متو�شطة وحمدودة الدخل. 

باأن ت�شــع حًدا لطلــبات املعلمــني املتــزايدة على  وطالب الع�شو الوزارة 
اأولياء الأمور، واإيجاد و�شيلــة توا�شل لأوليــاء الأمــور مع الوزارة لتو�شح لهم 

الطلبات التي لي�شت من واجباتهم. 

واأكد ع�شو اآخر اأهمية اأن تقوم وزارة التعليم بتعديل اأو�شاع اخلريجني 
اجلامعيني الذين مت تعيينهم على الكادر الإداري ل الكادر التعليمي. 

طلبات بعض المعلمين تشكل عبًئا 
مالًيا متزايًدا على األسر

مشروعات المدارس داخل
األحياء متعثرة
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اجلامعات،  تت�شابه  اأن  على  الإ�شرار  عن  الع�شوات  اإحدى  وت�شاءلت 
اأن نظام اجلامعات مل ي�شدر؛ فمن  اأنه طاملا  لت�شبح مثل املدار�س؟ وراأت 
الأف�شل اإيقافه وعدم العمل به. م�شرية اإلى اأن اأهم �شمات اجلامعات التنوع 

والتمايز. 
وعار�س اأحد الأع�شاء ا�شتقالل اجلامعات يف الوقت الراهن؛ م�شريًا اإلى 

اأنها ل تزال متخبطة من الداخل، ول ميكن اأن ت�شتقل وهي بهذه احلالة. 
اأن اجلامعــات لي�س من م�شئــولياتها درا�شة �شــوق  اإلى  اآخر  ولفت ع�شو 

العمل؛ بل هي من م�شئوليات جهات اأخرى. 
وقال اآخر: اإنه على الرغم من مرور عام على قرار دمج وزارتي التعليم 
تزال  ل  الــوزارة  اأن  اإّل  واحــدة؛  وزارة  يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة  العايل 
تائهة ول تعرف اإلى اأين تتجه، وراأى الع�شو اأنه من املنا�شب العــودة للوائح 
اجلامعات القدمية؛ حيث كانت اإنتاجيتها اآنذاك اأف�شل من الوقت احلايل. 

ودعا اأحد الأع�شاء اإلى اإعادة النظر يف كون وزير التعليم رئي�ًشا ملجال�س 
اجلامعات؛ مت�شائاًل: هل �شيــذهب الــوزير كل يوم ملجــل�س يراأ�شه يف )27( 

جامعة؟، وعد ذلك �شياًعا للوقت واجلهد. 
وت�شاءل ع�شو اآخر عن التق�شري يف تنفيذ امل�شروعات التعليمية الكربى 
)املدار�س( التي هي حمور الرتكاز يف العملية التعليمية، م�شريًا اإلى ما ورد 
يف تقرير الوزارة باأن  املخ�ش�س للمدار�س بعد الــدعم )21( بليــون ريـال، 
واملنفق منها )5( بليون ريـال، وهــذا يعني اأنه مل ي�شرف يف هذا الباب اإّل 
)20%( من امليزانية. وطالب العــ�شو جلنــة التعليــم بال�شتف�شــار عن هذا 
املو�شوع، ومطالبة الوزارة بتفعيل اللوائح املالية التي حتدد اآلية ال�شرف يف 

الإعالنات وامل�شروعات البحثية والأوقاف.
وراأى اأحد الأع�شاء اأن هناك خم�شة حتديات رئي�شة لبد لوزارة التعليم 
العليا،  التعليم اجلامــعي والدرا�شــات  من التخطيط لتجاوزها فيما يخ�س 
التعــليم  وهي: تنويع م�شادر دخل اجلامعــات ل�شمــان ا�شتدامتــه، وجــودة 
اجلامعي والدرا�شات العليا، واإعادة هيكلة النظام الإداري للجامعات، ورفع 

الكفاءة الت�شغيلية للجامعات، والرتقاء بالتعليم.
للقطاع اخلا�س يف  �شــراكة حقيــقية  يكون هناك  اأن  اآخر  واقرتح ع�شو 
العملية الإدارية والتعليمية للجامعــات، وال�شتثمار الأمثل للبنى التحتية يف 
اجلامعــات، كــما اقتــرح الع�شو فتــح اأبواب احلــرم اجلامــعي لطالب العلم، 
والباحثني، والزّوار، وامل�شتفيدين من املرافق العامة والثقافية والرتفيهية يف 

اجلامعات ملختلف �شرائح املجتمع يف جميع الأوقات.
واقرتح اآخر اإن�شاء جمال�س اأمناء للجامعات بع�شوية ذوي ال�شاأن من خارج 
املنظومة التعليمية، وتكون هذه املجال�س م�شوؤولة عن ر�شــم �شيا�شــة اجلامعــة 

املالية والإدارية والتنفيذية، وي�شرف على تنفيذها مديرو اجلامعات، ويكون 
ذلك يف اإطار ال�شيا�شة العامة للوزارة.

واأكد اأحد الأع�شاء �شرورة غر�س ثقافة الإدارة املرنة وخدمة العمالء، 
ونقلها من القطاع اخلا�س اإلى الإدارات اجلامعية، ورفع كفاءة البنى التحتية 
طالب  كما  والكهرباء.  املياه  يف  الكبري  الهدر  على  للق�شاء  اجلامعات،  يف 
الع�شو بتفعيل دور اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شت�شاري، ليقوموا بال�شت�شارات 

بدل ال�شتعانة مبكاتب ا�شت�شارية خارجية.

وراأى ع�شو اآخر اأنه من الأن�شب عقد اجلامعات �شراكات مع القطاعات 
ال�شتثمارية ل�شتقطــاب اأع�شاء هيئة التدريــ�س املتميـزين من خمتلف اأنحاء 
الفكر  واإثراء  والثقافــات،  اخلبــرات  وتنــوع  املــايل،  الدعــم  ل�شمان  العامل 

التعليمي واملجتمعي.
واقرتح اآخر اإلغاء التخ�ش�شات اجلامعيــة التي ل يحتاجها �شوق العمل، 
مع اإيجاد برامج تنفيذية للدرا�شات العلــيا، والحتفــاظ بحق اجلامعات يف 
تدريــ�س املناهــج التي تــرى اأهميتــها، كما اقرتح الع�شو اإيجاد نظام للتعاقد 
مع ال�شعوديني - كما هو احلــال مع غري ال�شعــوديني- دون احلاجة للتعيني 

على نظام اخلدمة املدنية.

واأ�شار اأحد الأعــ�شاء اإلى العديــد من كليات املجتمع والقت�شاد املنزيل 
التي ت�شرف عليها الأموال، ويتخرج منها الآلف ول يح�شلون على وظيفة؛ 
موؤكدًا اأن من موؤ�شــرات قيــا�س الأداء التي يجــب مراعــاتها يف اجلامعــات 

حتديد وقت اخلريج للح�شول على وظيفة.

إلغاء التخصصات التي ليس لها
حاجة في سوق العمل
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الأطفال  ريا�س  مو�شــوع  يف  الــوزارة  اإنــجازات  عن  اآخر  ع�شو  وت�شاءل 
ب�شكل وا�شح، واأ�شاف اأنه يبدو اأن الوزارة لي�س اأمامــها ا�شرتاتيجــية وا�شحة 
لتطوير ريا�س الأطفال ُبنيت على اأ�شا�شها خطة عمل حمــددة بزمن واآليات 
وموؤ�شرات اأداء، م�شيــفًا اأنه منذ خــم�س �شنــوات والوزارة تكــرر الدرا�شات 

التجريبية وت�شل اإلى التو�شيات ذاتها. 

واأ�شار اآخر اإلى اأهمية اأن تعمل وزارة التعليم على و�شع ا�شرتاتيجية عامة 
للتعليم، ثم يكون لكل من التعليــم العام والتعلــيم العــايل نظامــه اخلــا�س، 
فيكون للتعليمني روؤية و�حدة يحقــقها �لنظــامان، مع �صــرورة �رتباط هذه 
الروؤية بالروؤية العامة لربنامج التحول الوطني، موؤكــدًا اأن التعــليم هــو الذي 

�شيحقق هذا التحول على املدى البعيد.
واأعرب عن الأمل يف اأن يكون يف قلب هذه الروؤية العمل على بناء �شخ�شية 
الإن�شان ال�شعودي املنا�شبة لهذا التحول، وعدم التــركيز على تلقــني مناهــج 

العلوم والريا�شيات”. 
اإلى ت�شكــيل جلنة خا�شة لدرا�شة جميع الفئات من  ودعا اأحد الأع�شاء 
املعلمني الذين مت تعيينهم على كــادر، اأو مرتبة، اأو م�شتوى غري الذي يتنا�شب 
مع موؤهالتهم، ل�شيما اأن النظام الأ�شا�س للحكم يقوم على العدل وال�شورى 

وامل�شاواة ح�شب ال�شريعة الإ�شالمية.

وقال اآخر: اإن قرار وزارة التعليــم القا�شي بال�شماح للطالب ال�شعوديني 
باللتحاق باملــدار�س الأجنبــية خمــالف لقــرار جملــ�س الــوزراء رقم )26( 
ال�شادر يف 1418/2/24هـ، املنظــم لالئحــة التعلــيم الأجــنبي الذي ين�س 
يف املادة “اخلام�شة” على:” ل يجوز قبــول الطــالب ال�شعــوديني يف املدار�س 
الأجنبية عدا من تقت�شي �شــرورة التحاقــهم فيــها من الطــالب القــادمني 
من اخلارج الذين ل متكنهــم ظروفهــم الدرا�شــية من اللتحــاق باملدار�س 

ال�شعودية؛ فللوزير النظر يف املوافقة على قبولهم مدة حتددها ظروف كل 
طالب يف كل �شنة مبا ل يتجاوز )3( �شنوات”.   وقال: اإن وزارة التعليم جهة 
الوزراء،  اللوائح ال�شادرة من جمل�س  تنفيذية ل متلك يف نظامها خمالفة 
حيث مل يتخذ جمل�س الوزراء قرارًا بتعديل الالئحة وهي موجودة على موقع 

الوزارة كما اأقرها جمل�س الوزراء. 

واأ�شاف العــ�شو: اإن الـــوزارة عـــزت ذلك، عـــرب امل�شــرف عـــلى الإعـــالم 
الرتبوي فيها، اإلى اأن قــرار الوزارة يهـــدف اإلى منــح اأولــياء الأمـــور حـــرية 

الختيار يف تعليم اأبنائهم.
القـــرار �شــيادي ميـــ�س النتمـــاء والهـــوية  اأن  اأكد  اأن ع�شو املجل�س  بيد 
الوطنية، مطالًبا وزارة التعليم بالرجوع عن هذا القرار واللتـــزام بتطبيق 

الالئحة ال�شادرة عن جمل�س الوزراء.

تطبيق  يف  التعليم  وزارة  تاأخر  على  ترتب  ما  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
نظام العمل اجلزئي وفقًا للتوجيه ال�شامي من خ�شائر كبرية يف جمال توفري 
فر�س عمل جديدة للخريجات، وحرم املعلمات من حقهن يف نظام عمل له 
اإيجابيات كبرية، م�شيفًا اأن هذا النظـــام من الأنظـــمة املرنة التي تنا�شب 
و�شع املراأة واأدوارها يف الأ�شرة، ومينحها اخلـــيار يف طبيــعة العمل، عالوة 
على معاجلة م�شكلة عدم انتظام بع�س املعلمات يف الدوام، وحت�شني م�شتوى 
اأداء املعلمة عن طريق تخفيف العبء عنـــها، واحلــد مـــن الإجازات الطويلة 
للمعلمة، وت�شــديد الحتيـــاج الناتــج عن ت�شـــرب املعلمات ب�شـــبب ال�شتـــقالة 

اأو التقاعد املبكر.

تأخر وزارة التعليم في تطبيق
نظام العمل الجزئي
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مكانة المملكة في ميزان االقتصاد العالمي

اأن مكانة اململكة ب�ضفتها موطن الإ�ضالم ومهبط الوحي ومهد الر�ضالة وبالد احلرمني وقبلة امل�ضلمني   ل�ضك 

يف م�ضارق الأر�س ومغاربها, وما تتمتع به من و�ضع �ضيا�ضي واجتماعي م�ضتقر وح�ضور ثقايف واإعالمي واقت�ضادي 

فاعل, اإ�ضافة اإلى موقعها اجلغرايف املتو�ضط الذي جعلها ملتقى احل�ضارات الإن�ضانية قدميًا وحديثًا, وما حباها 

اهلل به من مميزات ا�ضتثمارية وقوة اقت�ضادية كمنتج رئي�ضي للطاقة و�ضريك اأ�ضا�ضي يف ميزان القت�ضاد العاملي 

مما اأهلها لتكون واحدة من اأكرب ع�ضرين اقت�ضاًدا عاملًيا اأو ما يعرف بالدول الأكرث تاأثريًا يف العامل. 

واملنظمات الدولية ب�ضكل عام بداأت تت�ضكل بعد نهاية احلرب العاملية الثانية؛ وانت�ضار احللفاء وما �ضاحبها من 

تغريات �ضيا�ضية واقت�ضادية اأدت اإلى اإن�ضاء منظمة الأمم املتحدة بهدف احلفاظ على ال�ضلم العاملي والأمن والتعاون 

انت�ضار الأ�ضلحة وحماية حقوق الإن�ضان, بقيادة الوليات املتحدة  القت�ضادي والجتماعي الدويل؛ واحلد من 

القت�ضاد  نظام  تبنت  والتي  الغربي؛  باملع�ضكر  تعرف  التي  الدول  من  وغريها  الغربية؛  اأوروبا  ودول  الأمريكية 

توزيع  ويكون  وال�ضركات؛  لالأفراد  خا�ضة  ملكية  مملوكة  عام  ب�ضكل  النتاج  و�ضائل  فيه  تكون  الذي  الراأ�ضمايل 

النتاج حمكوًما بحرية ال�ضوق وقوة العر�س والطلب؛ وتتيح للمالك الحتفاظ بالأرباح اأو اإعادة ا�ضتثمارها, ومن 

جهة اأخرى ن�ضاأت الكتلة ال�ضرتاكية اأو ما يعرف باملع�ضكر ال�ضرقي بقيادة الحتاد ال�ضوفيتي واأوروبا ال�ضرقية 

وال�ضني وكوبا وغريها من الدول التي تبنت نظام القت�ضاد ال�ضرتاكي الذي ميتاز بامللكية الجتماعية, وبقيت 

الكثري من دول العامل خارج نطاق املع�ضكرين اأو ما يعرف بدول عدم النحياز. 

ونعتقد �أنه مع تطور �حلياة �القت�شادية يف �لعامل و�شقوط �الحتاد �ل�شوفيتي وتال�شي �الأفكار �ال�شرت�كية، بد�أ 

العامل يتجه اإلى ما يعرف بالعوملة القت�ضادية, وما متثله من النفتاح واإزالة القيود والعوائق التي تعيق حرية 

حركة التجارة العاملية, وقد ان�ضمت معظم دول العامل اإلى ع�ضوية منظمة التجارة العاملية, ولكن مع التطورات 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية الالحقة, والتي اأدت اإلى اإعادة النظر يف تكوين قمة للدول التي تتحكم يف اأكرث من %80 

من الأن�ضطة التجارية والقت�ضادية العاملية, ومن هذا املنطلق ن�ضاأت فكرة قمة الع�ضرين دولة الأكرث تاأثريًا يف 

القت�ضاد العاملي. 

واقت�ضادي  �ضيا�ضي  ا�ضتقرار  من  به  تتمتع  وما  الإ�ضالمية,  احل�ضارة  مركز  باعتبارها  اململكة  اأن  اإلى  ونخل�س 

واجتماعي وا�ضتثماري ناجح ي�ضتقطب الكثري من ال�ضركات العاملية, ويعي�س فيها ماليني الوافدين يتمتعون بحق 

م�ضاعدة  يف  ت�ضهم  واململكة  املالية,  حتويالتهم  خالل  من  بلدانهم  تنمية  يف  وي�ضاركون  الكرمية,  واحلياة  العمل 

الدول النامية واملت�ضررة ون�ضرة امل�ضت�ضعفني وت�ضتقبل ماليني الالجئني داخلًيا وتدعمهم خارجًيا, اإ�ضافة الى ما 

حباها اهلل به من ثروات وقوة اقت�ضادية كمنتج رئي�ضي للطاقة مما يجعلها �ضريًكا اأ�ضا�ضًيا يف قمة الدول الع�ضرين 

الأكرث تاأثريًا يف العامل, ونعتقد اأن ما مير به العامل من �ضعوبات �ضيا�ضية واقت�ضادية واأمنية واجتماعية تزيد 

هذا  حلماية  والقانونية  والقت�ضادية  الأمنية  الأنظمة  وحتديث  لتطوير  الوطن  جتاه  جميًعا  م�ضوؤولياتنا  من 

الفر�س  العي�س فيه, وباجلملة ال�ضتفادة من  ن�ضتحق  الذي ل نحميه ل  الوطن ومقد�ضاته ومكت�ضباته, فالوطن 

ال�ضتثمارية العاملية لتنويع وحتفيز النمو القت�ضادي يف الفرتات ال�ضعبة.

زامل �ضبيب الركا�س
م�ضت�ضار متخ�ض�س فى الأنظمة
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شوريون: منظومتنا 
الرقابية ال تواكب 

متطلبات التحول الوطني 
واالقتصادي

ناق�س جمل�س ال�ضورى خــالل جل�ضتـــه العاديـــة العا�ضرة التي 

عقـــدها يوم الثــــالثاء املوافــق 1437/4/2هـ, برئـــا�ضة معــــايل 

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

ال�ضيـــخ, تقــرير جلنة حقــوق الإنـــ�ضان والهيــئـــات الرقــــابيــة 

ب�ضــــاأن التقرير ال�ضنوي لهيئة الرقابــة والتحقيــق للعـــام املـــايل 

1436/1435هـ, الذي تلته رئي�س اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.

وبعــــد عر�س تقـــرير اللجــنة وتـــو�ضيـــاتها ب�ضــــاأن املو�ضــــوع 

للمناق�ضة, راأى اأحد الأعـــ�ضاء اأن املجـــالت الرقابيــة يف الهيئة 

توؤدي اإلى نوع من ت�ضتت اجلهد يف عملية املراقبة, اإ�ضافة اإلى اأنها 

تفتقر اإلى الروؤية ال�ضمولية املوحدة.

وراأى الع�شو اأن تتم الرقابة يف �شوء خطط و�شيا�شات حمددة، وبرامج 
بتنفيذها،  احلكومي  اجلهاز  يف  الأول  امل�شوؤول  يتعهد  بحيث  وا�شحة،  عمل 
ل�شيما واأن هذا التوجه هو حمور الرتكاز يف املنهجيات املعا�شرة، والأكرث 

�شيوعًا يف التطبيق على م�شتوى العامل.

وتابع الع�شو: اإن حت�شني اأداء الأجهزة احلكومية يوؤدي اإلى حت�شني نوعية 
الوطني،  الكلية على م�شتوى القت�شاد  الكفاءة  للمواطنني، وحتقيق  احلياة 
كما اأن جناح اأي جهاز اإداري مرتبط بنجاح رئي�س اجلهاز، وجناح اجلهاز 
لذلك؛  لأهداف اجلهاز،  وا�شحة  روؤية  اإدارية متتلك  قيادة  يتطلب  الإداري 
فاإن تقدمي امل�شوؤول املعني على راأ�س اجلهاز احلكومي خطة عمل متثل روؤيته 
لتطوير اجلهاز اأ�شبح �شرورة ملحة، م�شيفًا اأن هيئة الرقابة والتحقيق من 
اإجناز  من  تتمكن  وحتى  احلكومية؛  املوؤ�ش�شات  على  الرقابية  الأجهزة  اأهم 

يتعهد  تطويرية  وبرامج  خطًطا  لديها  تكون  اأن  املهم  فمن  الرقابي؛  عملها 
باإجنازها امل�شوؤول الأول يف اجلهاز احلكومي، وذلك بعد مناق�شتها يف جمل�س 
املراقبة  يتم عمل  وبذلك  ال�شريفني،  ملقام خادم احلرمني  ورفعها  ال�شورى 

واملحا�شبة بناًء على برنامج عمل نا�شج ووا�شح املعامل.
راأ�س  على  يعني  قيادي  م�شوؤول  “كل  على:  تن�س  تو�شية  الع�شو  واقرتح 
اأول  اأداء ذلك اجلهاز خالل  اأن يقدم خطة لتطوير وحت�شني  جهاز حكومي 
وُتقر من  ال�شورى،  تناق�س اخلطة يف جمل�س  تعيينه، بحيث  اأ�شهر من  �شتة 
جمل�س الوزراء، وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى 

مبتابعتها وتنفيذها”. 

الإن�شان  وحقوق  الرقابية  الهيئات  جلنة  اأن  اآخر  ع�شو  لحظ  بدوره 
ل�شيما  التنمية،  خطط  م�شروعات  يف  التعرث  معاجلة  كيفية  اإلى  تتطرق  مل 
على  موؤ�شًرا  امل�شاريع  تعرث  وعد  جدًا،  عالية  املتعرثة  امل�شروعات  ن�شبة  واأن 
ل  اأنه  على  م�شددًا  التنموية،  لأهدافها  ف�شل يف حتقيق هذه اخلطط  وجود 
ميكن حل هذه امل�شكلة مبجرد تو�شية فقط، بل ل بد من بحث ودرا�شة هذا 
التعرث الكبري، وحما�شبة امل�شوؤولني عن ذلك، وو�شع احللول املنا�شبة لتاليف 

تكرارها يف اخلطط القادمة.
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كما عد الع�شو ا�شتقاللية الأجهزة الرقابية ماليًا واإداريًا �شرًطا اأ�شا�شًيا 
الرقابة  هيئة  عمل  ت�شعب  اإلى  م�شرًيا  وجترد،  حياد  بكل  اأعمالها  ملمار�شة 
والتحقيق وتداخله مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مما يوؤدي اإلى اإرباك العمل 

يف اجلهات اخلا�شعة للرقابة، وزيادة التكلفة على الهيئة.

واخت�شا�شات  �شالحيات  ودرا�شة  بحث  يف  الإ�شراع  الع�شو  واقرتح 
الهيئة  اأعمال  اأن معظم  اإلى  التداخل، م�شريًا  الرقابية، وفك هذا  الأجهزة 
يغلب عليها الطابع املهني والفني؛ مما يتطلب اأن يكون معظم من�شوبيها من 
املحا�شبني واملراجعني املهنيني املوؤهلني علميًا ومهنيًا، وهذا بخالف ما هو 

حا�شل الآن وفق ما جاء يف تقرير الهيئة. 

ياأت بجديد؛ فتقارير  الهيئة مل  اإن تقرير  الأع�شاء:  اأحد  من جهته قال 
اجلهات الرقابية تتوالى على املجل�س كل عام مت�شمنًة معلومات، و�شكاوى، 
وق�شايا متكررة، وجهات حكومية ل ت�شتجيب ول تتعاون معها، وم�شروعات 
ومهام  و�شالحيات  والأدراج،  امللفات  حبي�شة  رقابية  وت�شريعات  اأنظمة 

الأجهزة الرقابية متداخلة، وكوادرها الب�شرية واإمكاناتها املادية حمدودة.

طموحة  تو�شيات  تقدمي  جاهدًا  يحاول  املجل�س  اإن  الع�شو:  واأ�شاف 
تواكب  الرقابية ل  الراكدة، لكن منظومتنا  املياه  نقلة، مع حتريك  لإحداث 
التنموية  التحديات  ملواجهة  ترتقي  ول  الحتياجات،  تالم�س  ول  التطلعات، 
ال�شفافية  اأن  اإلى  م�شريًا  والقت�شادي،  الوطني  التحول  ومتطلبات  الراهنة 
اأن تكون جزءًا ل يتجزاأ  واآليات موؤ�ش�شية لبد  واملحا�شبة وامل�شاءلة كاأدوات 
التوا�شل  �شبكات  تكون  باأن  القبول  ميكن  ول  املن�شود،  الوطني  التحول  من 

الجتماعي اأكرث تاأثريًا من التقارير والآليات الرقابية.
اأداء  وتقييم  للرقابة  موؤ�ش�شية حا�شمة  اآليات  وجود  و�شدد على �شرورة   

املوؤ�ش�شات.  
 

عن  م�شوؤولة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  اأن  اإلى  النظر  اآخر  ع�شو  ولفت 
يف  التق�شري  عن  الناجتة  واملخالفات  الإدارية،  املخالفات  عن  الك�شف 

الرقابة الداخلية يف اجلهات احلكومية، لكنها مع الأ�شف تركز على متابعة 
دوام املوظفني دونًا عن مراقبة الأداء املوؤ�ش�شي ومتابعة املخالفات الإدارية، 
الإخفاقات  منع  يف  دورها  عن  والتحقيق  الرقابة  هيئة  مب�شاءلة  مطالبًا 
الكبرية يف بع�س القطاعات احلكومية والتي ل تنتج اإّل ب�شبب �شعف وق�شور 

الرقابة، اأدت يف بع�س الأحيان اإلى كوارث كما حدث يف م�شت�شفى جازان.

وزاد الع�شو: اإن ما حدث يف جازان ك�شف عن حجم هائل من املخالفات 
النظامية والإدارية، وال�شتهانة بكل معايري ال�شالمة و�شوابط الت�شغيل التي 
مت�شائاًل  �شارمة،  وحما�شبة  حمكمة  رقابة  وجود  يف  حتدث  اأن  لها  كان  ما 
عن دور الهيئة طاملا اأنها ل تر�شد التجاوزات واملخالفات الإدارية اإّل بعد اأن 

ت�شبح الق�شية حتت اأنظار الراأي العام.

املراقبة  وديوان  والتحقيق  الرقابة  هيئة  من  كاًل  اأن  اإلى  الع�شو  واأ�شار 
ال�شحي  القطاع  البيئة يف  و�شالمة  ل�شحة  رقابًيا  برناجًما  العامة ميتلكان 
حالت  من  عددًا  املا�شي  العام  �شهد  ذلك  ومع  التقرير؛  بينه  ما  ح�شب 
انت�شار العدوى، واحل�شرات، والقوار�س، واحلرائق، وتدهور حال املباين يف 
بع�س املرافق ال�شحية، مما يدل على اأن هذه الرقابة املزدوجة من جهتني 

رقابيتني غري فاعلتني. 

اإلى ذلك راأى اأحد الأع�شاء اأن كل املوؤ�شرات توؤكد اأن منظومتنا الرقابية 
التنموي، ومل تنجح يف حفظ  مت�شخمة، وغري فاعلة، ول ترتقي لحتياجنا 
املال العام، موؤكدًا احلاجة اإلى حلول اأكرب من التو�شيات التي ت�شمنها تقرير 
اللجنة، والتي تقدم حلوًل جزئية، بينما احلاجة تق�شي باإيجاد حلول �شمولية 
موؤ�ش�شات،  من  مكوناتها  وبجميع  برمتها،  الرقابية  املنظومة  هند�شة  تعيد 
التحقيق  واإجراءات  رقابية،  ومنهجيات  موؤ�ش�شية،  واآليات  وت�شريعات، 

والتقا�شي، وتنفيذ الأحكام.

ب�شكل  بعملها  لتقوم  املنظومة  هذه  تفعيل  اإلى  نطمح  كّنا  اإن  واأ�شاف 
اخت�شا�س  واأنظمتها من �شميم  الرقابية  الهيئات  اأدوار  ومراجعة  م�شوؤول، 
اأن توا�شل جلنة حقوق الإن�شان والهيئات الرقابية جهودها  املجل�س؛ فيجب 
و�شع  عن  الأمر  لويل  متكامل  ت�شور  لو�شع  املجل�س  من  املهتمني  مب�شاركة 
تتجاوز  ومقرتحات  تو�شيات  مت�شمًنا  مكوناتها،  بجميع  الرقابية  املنظومة 

ال�شعوبات والثغرات القائمة. 

دراسة صالحيات واختصاصات األجهزة 
الرقابية وفك التداخل فيما بينها

استقاللية األجهزة الرقابية
ماليًا وإداريًا شرط أساسي لممارسة 

أعمالها بحياد وتجرد
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والعمرة،  احلج  مو�شم  على  الرقابة  عند  التوقف  اإلى  اآخر  ع�شو  ودعا 
اإلى  م�شريًا  احلج،  عمل  يف  ت�شب  التي  ال�شلبيات  من  العديد  اأظهر  والذي 
واأن هناك عدة  ونظرة غري جيدة عن احلج.  �شلبية  �شورة  يعطي  اأن ذلك 
م�شروعات خدمية متعرثة يف احلج منها: م�شتوى النظافة، و�شوء التكييف، 

وغريها. 

وا�شتح�شن اأحد الأع�شاء اإعطاء مو�شوع اإ�شدار )نظام اإ�شاءة ا�شتعمال 
ال�شلطة( حقه من الهتمام، م�شيفًا اأن الهيئة بحاجة اإلى اآلية اأكرث علمية يف 

قيا�س الأداء وفق معايري وا�شحة.

اأثر نقل وظائف املحققني اجلنائيني من  اللجنة بدرا�شة  الع�شو  وطالب 
هيئة  اأداء  على  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  اإلى  والتحقيق  الرقابة  هيئة 

الرقابة والتحقيق، وما اإذا �شيكون لذلك اأثر �شلبي على اأداء الهيئة.

وراأى ع�شو اآخر اأن هناك ازدواجية وتكرار يف عمل اأجهزة هيئة الرقابة 
وعد  العامة،  املراقبة  وديوان  الف�شاد،  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  والتحقيق، 
هذه الزدواجية �شبًبا ملعظم املعوقات التي ت�شكو منها هذه الأجهزة، حيث 
فهيئة  واحد؛  والعمل  اأ�شماوؤها  تعددت  رقابية  اأجهزة  ثالثة  لدينا  توجد 
مكافحة الف�شاد ت�شمي التجاوزات املالية واملخالفات الإدارية ف�شادًا، وديوان 
والتحقيق  الرقابة  وهيئة  واإدارية،  مالية  خمالفات  ي�شميها  العامة  املراقبة 

ت�شميها خمالفات اإدارية.

ثالث  اعتماد  الزدواجية  لهذه  ال�شلبية  الآثار  من  اأن  الع�شو  وراأى 
ميزانيات لهذه الأجهزة، بينما الأمر ل يحتاج اإل مليزانية جهاز واحد يحقق 

نف�س الأهداف التي اأُن�شئت من اأجلها هذه الأجهزة، فهذه الأجهزة بدًل من 
اأن حتافظ على خزينة الدولة اأ�شبحت عبًئا على اخلزينة، ول ذنب لها اإل 
اأن ال�شالحيات واحدة، وبالتايل اأ�شبح عملها مكرًرا، موؤكدًا يف هذا ال�شياق 
اأن تكرار عمل هذه الأجهزة وخماطبتها للجهات امل�شمولة بالرقابة اأّدى اإلى 

متلمل هذه اجلهات، وعدم الرد على هذه الأجهزة.

ولحظ الع�شو ت�شتت جهد التخ�ش�شات )الفنية، واملالية، والقت�شادية، 
والقانونية، والهند�شية( يف اأكرث من جهاز رقابي، وقيامها بعمل مكرر، وعدم 
اأنه  يعني  اآخر  اإلى جهاز  اأي �شالحية  نقل  لأن  الزدواجية؛  لهذه  وجود حل 

اأ�شبح لدينا جهازان هام�شيان.

واأكد اأن دمج هذه الأجهزة يف جهاز واحد لن ينق�س �شيئًا من الأهداف 
التي اأُن�شئت من اأجلها، ودون اأن يوؤثر ذلك على �شمعة اململكة اأمام املنظمات 
يوجد  دام  ما  ال�شفافية،  منظمة  مثل:  الف�شاد  مبكافحة  ُتعنى  التي  الدولية 
هناك جهاز رقابي يتمتع بكامل ال�شتقاللية مرجعه امللك، حيث ل يهم هذه 
لي�س  وباأنه  وا�شتقالليته،  الرقابي  اجلهاز  فاعلية  بقدر  امل�شمى  املنظمات 

�شوريًا.

وختم اأحد الأع�شاء املداخالت بقوله: اإن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق 
مل يو�شح عدد الوظائف املعتمدة لها، م�شريًا �شغور اأكرث من )400( وظيفة 

بالهيئة، واأغلبها وظائف اإدارية وفنية.

ونظام  املوظفني،  تاأديب  نظام  اإ�شدار  يف  بالإ�شراع  الع�شو  طالب  كما 
هذه  لأهمية  العام،  املال  حماية  ونظام  ال�شلطة،  ا�شتعمال  �شوء  مكافحة 

الأنظمة يف تفعيل عمل الهيئة وتطويره.

اقتراح دمج األجهزة الرقابية في جهاز 
واحد مرجعه الملك
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ع الو�ضعي الغربي مل ي�ضع حماية للم�ضتهلك يف قوانينه الو�ضعية اإل بعد عام 1945م. فاإّن �ضياغة حقوق امل�ضتهلك يف  اإذا كان امل�ضرِّ
الإ�ضالم مّتت يف ع�ضر تكوين الر�ضالة يف عهد النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.  

لذا, فاإن تخلف اأكرث النظم الإ�ضالمية املعا�ضرة يف جمال تاأ�ضيل حقوق امل�ضتهلك وتطبيقات حمايته ل ميثل الهتمام احلقيقي 
للفكر الإ�ضالمي. فقد حّدد الإ�ضالم احلقوق التي يتمتع بها الفرد يف الدولة الإ�ضالمية حتديدًا وا�ضحًا, اإذ وجدت اأ�ض�ضها يف القراآن 

وال�ضنة, ثم تولى الفقهاء بيانها وحتديد نطاقها. 
الإميان, وحق  �ضبق: بحق  ملا  ومثلوا  اإلى حق عام وحق خا�س,  ينق�ضم  العبد, وقيل  :احلق  تعالى, وهناك حق  فهناك حق اهلل 
القذف, وحق الق�ضا�س, وحق امللكية, وحق ال�ضفعة, وحق اخليار. وتربز من هذه التق�ضيمات عناية الفكر الإ�ضالمي بحقوق الفرد, 
ومن �ضمنها حقوقه املتعلقة با�ضتهالكه. خا�ضة اأن الفكر الإ�ضالمي قد اأفرد للم�ضتهلك �ضمن ما ي�ضميه الفقهاء )حقوق العباد( حقوقًا 

تندرج �ضمن احلقوق العينية املالية.
 اإّن مدلول م�ضطلح امل�ضتهلك يت�ضع ليطلق على َمْن يح�ضل على متطلباته الأ�ضا�ضية اأو الكمالية ل�ضد حاجاته ال�ضخ�ضية والأ�ضرية. 
اعترب  ولذا,  وحاجاته.  الإن�ضان  رغبات  لإ�ضباع  واخلدمات  لل�ضلع  املبا�ضر  الإن�ضاين  التناول  على  تن�ضب  ال�ضتهالك  عملية  لأن  ذلك 

�القت�شاديون �ال�شتهالك �لهدف �لنهائي من �لن�شاط �القت�شادي.
من  وطاعة  العبادات  من  عبادة  اإنه  الإن�ضانية,  احلاجات  و�ضد  الغرائز  لإ�ضباع  ا�ضتهداف  جمرد  لي�س  الإ�ضالم  يف  ال�ضتهالك   اإن 
�ل�شاحلة  �شبحانه، ب�شرط �الإخال�ص و�لنية  �إلى ر�شا �هلل  �لقرب، وهو تعود فطري حياتي وهو و�شيلة موؤدية  �لطاعات وقربة من 
َها  اأَيُّ َيا  امل�ضلم. يقول تعالى: {  وحتري الك�ضب احلالل وا�ضتهالك الطيبات والتقوي على عبادة اهلل ثم العمل املثمر ل�ضالح املجتمع 
اُه َتْعُبُدوَن } )البقرة: 172(, وقد قيل اإن النية يف ال�ضتهالك حتوله  َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوا�ْضُكُروا هلِل اإِْن ُكْنُتْم اإِيَّ الَِّذيَن اآََمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِّ

من عادة ومطلب غريزي اإلى عبادة يثاب عليها الإن�ضان. 
اإن اأهم حقوق امل�ضتهلك يف الإ�ضالم حقه يف امللكية اخلا�ضة الفردية, وحريته املن�ضبطة, وتوفري حد الكفاية له, وحقه يف اخليار, 

وحقه يف ال�ضمان, وتوفري نظام لرقابة الأ�ضواق, ودفع اأ�ضباب ال�ضرر, وحقه يف احل�ضول على معلومات كافية. 
فالتملك غريزة فطرية لالإن�ضان, وحٌق للم�ضتهلك من هذا الباب, َبْيَد اأنه لي�س حقًا مطلقًا فالإ�ضالم ينادي مببداأ الإباحة للتملك, 
وي�ضع من القيود واحلدود ما ي�ضمن قيام امللكية دون ظلم اأو ا�ضتغالل اأو اإ�ضرار بالآخرين, فهي مقيدة بالطيبات واملباحات. واحلرية 
�ال�شتهالكية حق للم�شتهلك ب�شرط �أن تكون من�شبطة، بالتز�م �ل�شو�بط �ل�شرعية يف ك�شب �ملال و�إنفاقه، فحرية �لتعامل يف �الإ�شالم 

مقيدة، فال ت�شح �لعقود �إال �إذ� خ�شعت لل�شروط �ملعتربة �شرعًا.
ينة, واأن يكون له �ضكن منا�ضب, وو�ضيلة موا�ضالت جيدة, واأن   وتوفري حق الكفاية حق للم�ضتهلك, بحيث ت�ضان هيئته باللبا�س والزِّ
ْلَناُهْم َعَلى  َباِت َوَف�ضَّ يِّ ْمَنا َبِني اآََدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف الرَبِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ ينال من طيبات املطعم وامل�ضرب, قال تعالى: { َوَلَقْد َكرَّ

ياًل } )الإ�ضراء: 70(. ْن َخَلْقَنا َتْف�ضِ َكِثرٍي مِمَّ
 وللم�شتهلك يف عمليات �لبيع و�ل�شر�ء حق �خليار باأنو�عه �ملختلفة: خيار �ل�شرط، وخيار �لتعيني، وخيار �لروؤية، وخيار �لعيب، 
وخيار املجل�س, وخيار الغنب, وخيار التدلي�س, وتف�ضيالت هذه الأنواع ميكن الطالع عليها �ضمن بحث معا�ضر موثق للدكتور: يو�ضف 

املر�ضفي, وبحثه بعنوان: )اخليارات يف العقود يف الفقه الإ�ضالمي). 
اإن من ي�ضر الإ�ضالم و�ضماحته اإقراره حق اخليار, رفعًا للحرج وتي�ضريًا على النا�س, وجتنبًا ملا قد يلحق باأحد املتعاقدين من �ضرر 
اأقّر  له,  وتوفريها  امل�ضتهلك  حقوق  حفظ  اأجل  ومن  الإ�ضالم.  يف  اخليار  ت�ضريع  وحكمة  �ضبب  هو  وهذا  العقد,  لزوم  حالة  يف  وحرج 
اأو جتعله فري�ضة  الت�ضويقية املحّرمة, التي ت�ضتغله  التبادل والبيوع واملمار�ضات  امل�ضتهلك وامل�ضرتي من �ضور  الإ�ضالم �ضوابط حتمي 

لعقد �ضاع حقه فيه ب�ضبب غنب اأو تغرير اأو غرر اأو تطفيف اأو خداع اأو مكر اأو احتكار من البائع اأو املنتج. 
ومن ثم فقد دعا الإ�ضالم اإلى جمموعة من ال�ضوابط والأحكام ال�ضامنة حلقوق امل�ضتهلك يف عملية البيع وال�ضراء مثل: جتنب 

الغ�س واخلداع والبعد عن التغرير والتدلي�س, ومنع الحتكار. 
اإّن من حق امل�ضتهلك اأن يعرف اأف�ضل ما ميكن اأن يتاح له من معلومات تتعلق مبا ينفق عليه دخله وذلك حتى يكون يف اإمكانه حتقيق 

اأمثل درجات الإ�ضباع القت�ضادية والنف�ضية براحة واطمئنان. 
ومن اأهم اجلوانب التي تدخل �ضمن توفري املعلومات الكافية لتخاذ قرار امل�ضتهلك ب�ضكل �ضليم: و�ضوح اأ�ضعار ال�ضلعة املعرو�ضة, 

وتاريخ �ضالحية ال�ضلعة, ومكونات ال�ضلعة. 
وقد تو�ضلت درا�ضة فقهية خا�ضة مبجال حماية امل�ضتهلك يف الفقه الإ�ضالمي اإلى اأنه يجب على كل من يقدم �ضلعة للم�ضتهلك اأن 
يبنيِّ كيفية ا�ضتعمالها وتاريخ �ضالحيتها واإل كان غ�ضًا حمرمًا منعه الإ�ضالم. ولأهمية حماية امل�ضتهلك يف الإ�ضالم, كان على املنتج اأن 

ُيْعـِلم امل�ضتهلك بالبيانات اخلا�ضة ب�ضفات وخ�ضائ�س ال�ضلعة. 
اإن الإ�ضالم نظام كامل للحياة, ي�ضمل الن�ضاطات التي يقوم بها الإن�ضان, لذا فالإ�ضالم ل يرى حرجًا يف �ضعي الفرد امل�ضلم اإلى تكثري 

ما يح�ضل عليه من منافع يف �ضلوكه القت�ضادي, بحيث ل اإ�ضراف ول تبذير, ول �ضرر ول �ضرار, ول ترف ومباهاة.
 ويف �ضبيل ذلك وفر الإ�ضالم للم�ضتهلك ال�ضمانات الكافية واحلقوق ال�ضرورية والتنظيمات املنا�ضبة لي�ضتطيع توفري احلياة الكرمية 

له ولأ�ضرته وملجتمعه واأمته, وليتمكن من حتقيق رفاهيته واإ�ضباع حاجاته الأ�ضا�ضية ويلبى رغباته وطموحاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixzz41AAWi3bL#/27673/http://www.alukah.net/web/rommany/0 :رابط املو�ضوع

اأ. د /  زيد بن حممد الرماين
ع�ضو هيئة التدري�س

 بجامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضالمية

حقوق المستهلك وتطبيقات حمايته!!
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د. ثامر الغشيان لــ » الشورى«:

مناقشة الوزراء تحت القبة .. جرأة في الطرح .. 
وشفافية في النقاش

اأكد ع�ضو جمل�س ال�ضورى نائب رئي�س جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 

والق�ضائية باملجلـــ�س الدكتـــور ثامر بن نا�ضر الغ�ضـــيان اأن نظام 

جمل�س ال�ضورى اأقيم على اأ�ضـــا�س �ضلب وقاعـــدة متينة يدل على 

ذلك اأن العمل جـــار عليه دون اأن تكون اإحـــدى مواده, حمل نزاع 

اأو ت�ضكل عائقًا اأو تعاين من �ضعف.

ال�ضورى ي�ضم كفـاءات نخبوية تتميز  اأن جملـــ�س  اإلى  واأ�ضار 

بتنوع التخ�ض�ضات واخلربات العمليــة, فمنـــهم الوزير, والطبيب, 

والقت�ضادي, ورجـــل الأعمـــال, ومديـــري اجلامعـــات, وعمـــداء 

الكليات, ينتظر منهم املجل�س الكثري.

ولفت النظـــر اإلى اأن عـــمل جمل�س ال�ضورى يختلف عن اجلهات 

التنفيذية التي تبا�ضر هموم املواطـــن ب�ضكل عملي, فعمل املجل�س 

يقـــوم على م�ضاريـــن؛ الأول: العـــمل الرقـــابي من خـــالل درا�ضة  

تقارير الآداء ال�ضنوي للجهات احلكومية يف اللجنـــة املتخ�ض�ضة, 

ومناق�ضتها حتــت القبـــة, وامل�ضـــار الثـــاين: العـــمل عـــلى درا�ضـــة 

الأنظمة اجلديدة الواردة من احلكومـــة, واقرتاح اأنظمة جديدة 

من قبل اأع�ضاء املجلـــ�س ل�ضـــد فراغ ت�ضـــريعي, اأو تعـــديل اأنظمة 

نافذة ي�ضتوجبه متغريات الع�ضر وم�ضتجداته.

جاء ذلك يف حوار اأجرتـــه جملـــة »ال�ضورى« مع الدكتور ثامر 

الغ�ضيان, تناول ن�ضاأته وحياتـــه التعليميـــة, وعمـــله يف جمـــل�س 

حوار – منصور العساف
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أفضل وسيلة للحوار الوصول  إلى المعلومة 
خطوة خطوة

الإذاعة  يف  بربنامج  يكلفني  ما  دائمًا  الف�شالء  املعلمني  اأحد  وكان 
احل�شن  بال�شلوك  اإ�شارة  فيه  يعجبني(  ول  )يعجبني  بعنوان  ال�شباحية 
وحتذير من ال�شلوك ال�شلبي، وقد غر�س هذا الربنامج يف نف�شي حب الإلقاء 

واختبار املو�شوعات بالنظر يف �شلوكيات املجتمع.

وهكذا ا�شتمر م�شوار التعلم من مرحلة اإلى اأخرى حتى و�شلت اإلى املرحلة 
اجلامعية يف جامعة الإمام حممد بن �شعود والتي ميكن اأن اأخت�شر اأهم قيمة 
حر�س عليها م�شايخنا الكرام وهي اأن هذه املرحلة - اجلامعة - ل تعطيك 
�شوى مفاتيح لأبواب العلم وما على الطالب اإل اأن يوا�شل نف�س امل�شوار ويكمل 

الطريق.

س: كيف برأيك ننمي لغة الحوار في مدارس أبنائنا؟

الدرا�شة  من  الثامن  امل�شتوى  يف  املدار�س  يف  التطبيق  بداأت  حينما  ج: 
اأن  اإلى طرق التدري�س ومقرر على النف�س الرتبوي وجدت  اجلامعية رجعت 
اأف�شل و�شيلة للحوار هو اأن جتعل الطالب ي�شل اإلى املعلومة خطوة خطوة ل 
اأن تقدم له املعلومة اأو النتيجة جاهزة، وراأيت اأن اأف�شل و�شيلة لذلك بال�شوؤال 
وكان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  املركب،  ال�شوؤال  اإلى  الو�شول  الب�شيط قبل 
و�شلم ي�شتثري اأذهان ال�شحابة بالأ�شئلة قبل تقدمي اجلواب، مثل �شوؤاله عليه 
ال�شالة وال�شالم: اأتدرون من املفل�س؟، و�شوؤاله: اأتدرون اأي يوم هذا؟ اأتدرون 
ما الغيبة؟ وكان ل يكرث عليهم اإجابتهم بل يتدرج بهم حتى ي�شل وهم اإلى 

ال�شواب يف اجلواب.

س: هل حل اإلعالم محل البرلمان، ال سيما فيما يتعلق 

في الدور الرقابي؟

ج: اأخ�شى اأن ُيغ�شب جوابي هذا الإعالم، ولكني اأحب اأن اأذكر هنا قاعدة 
الثابتة؛ اإذا مل يقم اأهل ال�شاأن الرقابي مب�شوؤولياته كاملة ولج فيها من يح�شن 
مبوجبها،  ويت�شرف  مهمته  اإن�شان  كل  يعرف  اأن  والأ�شهل  يح�شن،  ل  ومن 
عليها  الرقابة  واأجهزة  مبهمات،  يقوم  والقا�شي  م�شوؤوليات،  عليه  فالعامل 
الأكمل  الوجه  على  بها  قامت  لو  نظامها  مبوجب  اأدوات  ولها  حمددة  اأدوار 
الأمت ملا ترك فر�شة ملن يت�شرف اأحياًنا بغري احرتافية في�شئ من حيث يظن 

اأنه ُيح�شن.

ال�ضورى وجلانه املتخ�ضـــ�ضة, واآداء املجلـــ�س يف املجالني الرقابي 

والتنظيمي« الت�ضريعي«. فاإلى تفا�ضيل احلوار:

س: الوالدة والطفولة متى وأين كانت؟

ج: احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده وبعد:
�شعيدة  ن�شاأة  بها  ون�شاأت  1386هـ،  �شنة  الريا�س  مدينة  يف  ُولدُت  فقد 
فقد  �شيء،  يكدرها  يكاد  ل  ال�شغر  ملرحلة  ذكرياتي  اإن  حيث  احلمد،  وهلل 
و�شائل  يل  َرا  وفَّ لزمنهما  �شابقنْي  عظيمني  كرميني  بوالدْين  عليَّ  اهلل  منَّ 
احلياة الكرمية دون ترف اأو اإ�شراف، وغر�شا يف نف�شي حب الف�شائل وح�شن 

التعامل مع النا�س.

الدكتور  ذاكرة  في  يزالون  ما  ومعلمون  أساتذة  س: 

ثامر؟

اأن اأعرج على دور املعلمني يف حياتي؛ ا�شتكماًل للجواب ال�شابق  ج: قبل 
يف  غبة  والرَّ التعلم  على  احلر�س  يف  علي  اهلل  ف�شل  بعد  الف�شل  اإن  اأقول: 
موا�شلة الدرا�شات يعود لوالداي الكرميني حيث �شجالين يف مدر�شة خا�شة 

اأهلية، وكانت املدار�س اخلا�شة ُتعد على اأ�شابع اليد الواحدة يف الريا�س، 

وحر�شا على غر�س حب العلم منذ اأن الن�شاأة، ثم جاء دور املعلمني حيث 
تاأثرت يف املرحلة البتدائية مبعلمني يحملون ر�شالة التعليم، واأثر يفَّ �شلوكهم 
عليه  مو�شى  ق�شة  علينا  يق�س  كان  حينما  اأحدهم  اأن�س  ول  علمهم،  قبل 
ال�شالم، وكيف األقته اأمه يف اليم بالرغم من تعلقها ال�شديد به يقينا بوعد 

اهلل لها، وكان يحكى وعيناها ميلوؤها الدمع.

ثم اإين وهلل احلمد وفقت يف تلك املرحلة باأ�شاتذة اأح�شنوا واأخل�شوا يف 
اأداء اأماناتهم، وقد تعجبون اأين وهلل احلمد بداأت يف التدرب على الإعراب 
يف الرابعة البتدائية بطريقة ل يكاد معلمو اليوم اأن ي�شلوا اإليها، حيث كان 
اأحدهم  ميثل  ال�شمية  اجلمل  يف  ق�شمني  اإلى  الف�شل  يق�شم  العربية  معلم 
ال�شم، والآخر اخلرب، واأحيانًا اأخرى ثالثة اأق�شام ليمثل كل ق�شم فعاًل مرة 
ما�س واأخرى م�شارع وثالثة اأمر، وهكذا فر�شخت اأ�ش�س القواعد يف اأذهاننا 
ف�شيحة  فيها  املدر�شة  وكانت  املتو�شطة  املرحلة  جاءت  ثم  بديع  باأ�شلوب 
الأرجاء �شاحات وف�شول ومالعب وخمتربات مما اأتاح يل ولزمالئي فر�س 

اإظهار طاقاتهم،
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س د. ثامر عملت في الدورة السابقة في لجنة الشؤون 

ثم  لها  رئيسًا  وكنت  والشباب  واألسرة  االجتماعية 

وأنت  والقضائية  اإلسالمية  الشؤون  لجنة  في  عملت 

اآلن نائب الرئيس، ما سر هذا التنوع؟

ال�شوؤون  جلنة  اخت�شا�شات  يف  نظرت  حينما  اأوًل  حمله،  يف  �شوؤال  ج: 
املظامل  وديوان  العام  والدعاء  التحقيق  بهيئة  تعني  اأنها  فراأيت  الإ�شالمية 
وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها تقارير كثرية، وكنت يف تلك 
الفرتة مهتمًا بال�شاأن الجتماعي ب�شكل خا�س من مبداأ اأن خري النا�س اأنفعهم 
للنا�س، واأن التقارير اخلا�شة بلجنة ال�شوؤون الجتماعية تقريران فقط وهما: 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية والرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب، مما اأتاح لنا النظر 
يف  اأنظمة مهمة خرجت من اللجنة يف ذلك الوقت وفيها: م�شروع نظام العمل 
جمع  ونظام  الطفل،  حماية  ونظام  الإيذاء،  من  احلماية  ونظام  التطوعي، 
للبيوت الجتماعية،  الأ�شا�شية  اللوائح ومنها الالئحة  اإلى  اإ�شافة  التربعات، 
دور  لئحة  وم�شروع  الأ�شري،  الإر�شاد  ملراكز  التنظيمية  الالئحة  وم�شروع 
الرعاية الجتماعية.  هذا غري التعديالت على اأنظمة ال�شمان وغريها ثم اإين 
خالل الدورة ال�شابقة )اخلام�شة(، كان يلفت نظري اأثناء مناق�شة تقارير جلنة 
ال�شوؤون الإ�شالمية بع�س اجلوانب التي كنت اأمتنى اأن اأكون يف اللجنة للم�شاركة 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  يف  العمل  على  فعزمت  التخ�ش�س،  بحكم  فيها 

والق�شائية يف الدورة احلالية، �شائاًل اهلل التوفيق وال�شداد.  

س: ال يحالف الحظ معظم التوصيات اإلضافية برأيك 

أين يكمن السبب؟

الدرا�شات  باإعداد  لها  والتح�شري  جتويدها  التو�شية  يف  املهم  ج: 
والإح�شائية والنظر يف القرارات ال�شابقة، وغالب اللجان وهلل احلمد تتبنى 
مثل تلك التو�شيات والتي خ�شعت للكثري من البحث والتاأمل، واإن مل تتبناها 
اللجنة فاإنها اإذا ا�شتكملت تلك اجلوانب فهي جديرة بالفوز اإذا طرحها اأحد 

الزمالء الكرام واأح�شن يف طريقة عر�شها.
وهناك مالحظ جديرة بالتاأمل وهي اأن التو�شيات التي تعمل عليها اللجان 
وتعر�شها يف تقريرها ويوافق عليها املجل�س مل تكن مثار جدل �شلبي – هذا 
تو�شيات  لأن  الطبيعي  من  وهذا  �شحيح،  – والعك�س  الغالب  هو  الأعم  يف 
اللجان يدر�شها بعناية ما ل يقل عن ع�شرة اأع�شاء، فيهم املتخ�ش�شون وذوو 
اخلربة يف جمال التو�شية. بخالف التو�شيات الإ�شافية التي غالًبا ل توافق 

عليها اللجان.

س: كيف تلقى د. ثامر خبر تعيينه عضوًا في مجلس 

الشورى؟

اأم عبد اهلل كانت تتفاءل دائمًا وتقول  اأن الأهل ول �شيما د  ج: العجيب 
يل منذ اأن كنت يف املرحلــــة املاج�شـــتري �شيكــون لك -اإن �شاء اهلل-م�شتقبل 
ل�شت  تعلمني  كما  واأنا  كيف؟  �شاحكًا  لها  فاأقول  الدولة،  يف  ومن�شب  كبري 
ممن يحب الظهور، وقليل العالقات وبعيد عن الأ�شواء، وكنت اأظن يف تلك 
املرحلة اأن الإن�شان مغمور واإن كـــان جاًدا يف عملـــه بعيًدا عن املنا�شب، حتى 

جاءين اخلرب وكنت واهلل ل اأتوقعه.

على  فحر�شت  احلمل  ثقيل  من�شب  اأنه  اأيــام  اأول  مـــع  يل  تك�ّشـــف  ثم 
اأدائه على الوجه الأكمل منذ بداية عملي يف الدورة الأولى 1430/3/3هـ، 
اآلية العمل يف املجل�س، مما جعل زمالئي  وكان ثمرة تلك البداية ا�شتيعاب 
يف الدورة اخلام�شة ال�شابقة ي�شرون على اأن اأكلف مب�شوؤولية رئا�شة اللجنة 
تلك  الأخريتني يف  لل�شنتني  وال�شباب(  والأ�شرة  الجتماعية  ال�شوؤون  )جلنة 

الدورة.

يجب التحضير للتوصية اإلضافية وتجويدها 
بالدراسات واإلحصاءات

زوجتي تفاءلت  لًي بمستقبل كبير ومنصب 
في الدولة
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ولكن ميكن القول اإن اللجنة التي اأعمل بها وهي جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والق�شائية جلنة تتميز بالحرتافية واملهنية، ل�شت لأين اأعمل بها، ولكن يدل 
على ذلك اأن القرارات التي �شدرت من املجل�س بناء على تو�شياتها قد اأُِخذ 
بغالبها يف جمل�س الوزراء، وهذا اأمر يبعث على الرتياح يف عمل اللجنة، كما 
اأن اجتماعات اللجنة عندما تتميز بالنظر اإلى الق�شايا واأهميتها مبو�شوعية 
وحيادية دون النظر هل كان من�شاأها اللجنة اأو اأحد الزمالء يف املجل�س �شواء 

كان مداخلة اأو تو�شية.
املواطن  تهم  لق�شايا  الزمالء  من  طرح  فهي  العام  ال�شاأن  نقا�شات  اأما 
اأو وليدة الأحداث القريبة، ولكن تعدد املو�شوعات يف  للمو�شوعات العاجلة 
اجلل�شة الواحدة وعدم وجود اآلية ت�شمن اخلروج بقرار من املجل�س ي�شعف 

اأهمية ال�شاأن العام.

اأما مناق�شة الوزراء حتت قبة املجل�س فقد تطور النقا�س خالل ال�شنوات 
ال�شبع املا�شية من حيث قوة الطرح لهموم املواطنني، واجلراأة وطبيعة اللقاء، 
فبعد اأن كان الوزراء ياأتون اإلى املجل�س وهم �شبه اآمنني، خا�شة يف ظل غياب 
لعر�س  اجلل�شة  وقت  من  جزءًا  ويخ�ش�س  بع�شهم  ياأتي  كان  بل  الإعالم، 

م�شاريع وزاراته.
لكن اأ�شبحنا نرى ونلم�س منهم احلر�س التام على ا�شتكمال جميع اجلوانب 
التي قد ت�شكل مو�شع ت�شاوؤل على الوزارة، ويفيد من طرح الزمالء، ولو مل تكن 
لقاوؤه  الوزراء قد ترك  اأ�شحاب املعايل  اأن كثريًا من  واأنا على يقني  تو�شية، 

باأع�شاء املجل�س اأثرًا يف اأ�شلوب العمل ب�شكل اإيجابي مب�شيئة اهلل تعالى.   

س: هل هناك هوة بين طموحات المواطن من جهة، 

وأداء مخرجات مجلس الشورى من جهة أخرى؟ وأين 

برأيك يكمن الخلل؟

خلف  املواطن  اإلى  وا�شحة  ب�شورة  ال�شورى  جمل�س  مهام  و�شلت  لو  ج: 
العتب على املجل�س، فاملجل�س ميكن اخت�شار عمله يف م�شارين؛ الأول: العمل 
الرقابي من خالل  تقارير اجلهات واللقاء مب�شوؤولها )املندوبني(، وامل�شار 
الثاين العمل على الأنظمة اقرتاحًا اأو تعدياًل اأو درا�شة، وبالتايل يت�شح اأن 
عمل املجل�س يختلف عن اجلهات التنفيذية التي تبا�شر هموم املواطن ب�شكل 
الإعالم،  مع  بالتعاون  ال�شورة  اإي�شاح  يف  دور  املجل�س  على  ويبقى  عملي، 
اإل اإذا قامت اجلهات بتنفيذه بعد املوافقة من  اأثر عمله ل يظهر  اأن  وبيان 

املقام ال�شامي. 

ثمة  هل  المجلس  أعضاء  بين  ومن  القبة؛  تحت  س: 

قادة للرأي؟

ج: من خالل تعاملي مع الزمالء وجدت فيهم ا�شتقالًل يف الراأي، واحرتامًا 
الربملانية،  اللجان  العمل يف  من  مزيدًا  الفر�س  اأتاحت  وكلما  الآخر،  للراأي 
واللجان اخلا�شة واللجان املتخ�ش�شة يتك�ّشف للرا�شد تلك الطاقات الكبرية 
حتت القبة، وكل ما يحز يف نف�شي هو عدم ال�شتثمار الأمثل لتلك الطاقات 
اإدارة  اأو  والكليات،  للجامعات  واإدارتهم  وقيادتهم  خرباتهم  من  بالرغم 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات، ومن بينهم وزراء اأو وكالء، كلهم كفاءات نخبوية كبرية 

ينتظر منهم املجل�س الكثري.

لجان  وأداء  الحالي،  المجلس  نظام  ترى  كيف  س: 

الوزراء  ومناقشة  العام،  الشأن  ونقاشات  المجلس، 

تحت قبة المجلس؟ 

ج: اأقيم نظام املجل�س احلايل على اأ�شا�س �شلب وقاعدة متينة يدل على 
ذلك اأن العمل جار عليه دون اأن تكون اإحدى مواده، حمل نزاع اأو ت�شكل عائقًا 
ال�شعب  فمن  باملجل�س  املتخ�ش�شة  اللجان  اأداء  اأما  �شعف،  من  تعاين  اأو 
اإجنازاتها  اللجان املتخ�ش�شة وحجم  يتفاوت عمل  اإذ  العام عليها،  احلكم 

بح�شب عدد التقارير وطبيعة العمل، واخت�شا�شات كل جلنة.

في الشورى استقالل في الرأي, واحترام
للرأي اآلخر

لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية تتميز 
باالحترافية والمهنية
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اإلسالم والمسلمون في اإلعالم األميركي: 
ل الراهن ) 1 -2( الصورة النمطية والُمتخيَّ

ز اخلطــاب ال�ضيـــا�ضي اليميـــني يف الوليـــات املتحـــدة خـــالل  تعزَّ

عام 2015 برتكيز و�ضــائل الإعـــالم الأمريكيـــة على حـــوادث العنـــف 

ها اأفراد م�ضلمون, اأو جماعات متطرفة,  والهجمات الدمويـــة؛ التي �ضنَّ

ـــلت تلك احلـــوادث حمـــور تغطيـــة  با�ضم »الدفاع عن الإ�ضـــالم«؛ و�ضكَّ

اإعالمية م�ضتفي�ضـــة؛ مثـــل: مقتـــل خم�ضـــة جنود يف ولية تيـــني�ضي 

بر�ضا�س ال�ضاب الأمريكي حممـــد يو�ضف عبد العزيز, ومهاجمة اإلتون 

�ضيم�ضون ونادر ال�ضويف مقرَّ تنظيم م�ضابقة للر�ضوم الكاريكاتريية يف 

مدينة غارلند بولية تك�ضا�س.

وازداد �ضيـــاق التهويـــل والت�ضكـــيك يف نوايـــا امل�ضلمـني, ومن بينهم 

امل�ضلمون الأمريكيـــون, وطبيعة دينهم بعد هجمـــات باري�س يف 13 من 

ا ب�ضالح امل�ضلم  نوفمرب/ت�ضرين الثاين 2015, ومقتل اأربعة ع�ضر �ضخ�ضً

الأمريكي �ضيد فاروق وزوجته يف �ضان بارنادينو بوليـــة كاليفورنيا يف 

ز هـــذا ال�ضيـــاق املتنـــامي  12 من دي�ضمرب/كانـون الأول 2015, وتعـــزَّ

د. حممد ال�ضرقاوي

يف التاأثري على �ضورة الإ�ضـــالم وامل�ضلميـــن باخلط التحريري لو�ضائل 

“ال�ضـــرف” املهـــني  مبيثـــاق  تلويحـــها  يف  ـــد  تتوحَّ قد  التي  الإعالم؛ 

؛ لكنها تتباين  يف تقدمي الأخبار وتوفري املعلومات للجمهور ب�ضكل اآينٍّ

اإلى حدٍّ كبري يف تف�ضري ما يحـــدث, اأو بالأحـــرى تاأويله, تبًعا للمنحى 

ال�ضيا�ضي املحافظ اأو الليـــربايل الذي متيـــل اإليه كل موؤ�ض�ضـــة اإذاعيـة 

اأو تلفزيونية اأو �ضحفية.

اعني لتزكية احلزب اجلمهوري لنتخابات الرئا�شة؛ مثل  َوَجَد بع�ُس ال�شَّ
لبلورة  احلوادث  تلك  يف  �شالَّتهم   ،)Donald) Trump ترامب  دونالد 
الذين  رين  املب�شِّ وجماعات  املحافظ  اليمني  حما�شة  مع  تتما�شى  �شرديات 
�شفقوا لقرتاحاته، ومنها منع امل�شلمني من دخول الوليات املتحدة. ومتَّ َدْمُغ 
ا، بالدعوة  ب للعنف اأي�شً ف، والتع�شُّ �شورة الإ�شالم وامل�شلمني باألوان التطرُّ
اإلى اإق�شاء امل�شلمني الأمريكيني من ال�شباق اإلى البيت الأبي�س يف امل�شتقبل؛ 
د بني كار�شون (Ben Carson(- وهو املر�شـــح الوحـــيد من اأ�شل  فقد �شدَّ
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اإفريقي- يف �شبتـــــمرب/اأيلـــول 2015 عــــلى اأن “الإ�شـــــالم ل يتمـــا�شى مـــع 
“اأي مـــر�شـــح م�شلــــــم  ُمعلًنا معار�شــــته تويلِّ  قيـــم الد�شتور الأميـــركي”، 
زعامة الوليات املتحـــدة”؛ و�إِْن كان �لد�صــــتور �الأمريكي ال ي�صرتط �عتناق 

الرئي�س ديًنا بعينه.
ومع تداول هذه الت�شريحــــات املثيـــرة عبـــر و�شـــائل الإعــــالم املختلفـــــة 
على مـــدار ال�شاعـــة، اأ�شبـــح اخلطـــاب العـــام يف اأمريكا مييل نحو اليمني، 
دية والبوتقـــة الثقافية املنفتحة على  ويتخلَّى تدريجيًّا عن قيم الت�شامح والتعدُّ
ب  �َس دعوات التمييز العن�شري، وَدْمغ امل�شلمـني باأو�شاف التع�شُّ العامل؛ لُيكرِّ
ا اأن بع�س و�شائل  والإرهاب ومنافـــاة قيــــم الد�شتــــور الأمريكــي. وبـــدا جلــــيًّ
الإعالم الأمريكية تعامـــلت مع الإ�شــالم وامل�شلمني ب�شكل يختلف عن تعاملها 
مع فئات اجتماعية وديانات اأخرى، وبـــرز هـــذا املنــحى خـالل تغطية حوادث 
راح فيها بعــ�س امل�شلميــن الأمريكيــــني �شحايــــا الت�شفيــــة اجل�شديـــة؛ مثل: 
قتل اأحد املتع�شـــبني البيـــ�س غريـــغ هيك�س ثالثة طالب م�شلمـــني يف جامعة 

نورث كارولينا �ل�صمالية يف فرب�ير/�صباط 2015.
ونتيجة لهذا املنحى، تدنَّت معايري التـوازن واحلياد وامل�شداقية يف و�شائل 
الإعالم اليمينية بفعل تنامي الغْزل ال�شحفي »Spin Journalism« وغلبة 
اإعالم الراأي حاليًّا على اإعالم اخلرب اأو الوقائع، اأو اإعالم ال�شتق�شاء؛ الذي 
ا�شتهرت به ال�شحافة الأمريكيـــة يف ال�شتيـــنات وال�شبعينات، عندما كانت 
ل قوة النقد الرئي�شة يف وجه املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية، واأ�شهمت بالتايل يف  ُت�شكِّ
اإنهاء حرب فيتنام وا�شتقالة الرئي�س نك�شون مرغًما بفعل ف�شيحة ووترغيت.
ويف هذا ال�شياق، ياأخــذ اخلطـــاب الإعــالمي اأحـــياًنا اأبعــــاًدا �شيـــا�شيــــة 
واأيديولوجية وثقافية غري متناهـــية يف تعـــزيز الـُمتخــــيَّل الـــذهني والنــــاجت 
املعريف بني الـ”نحن” الأمريكيني، كهوية جماعيـــة وقيمــة ح�شارية اإيجابية، 
و”الآخر” الذي ي�شمل امل�شلمني؛ باعتبارهم جممـــوعة اجتـــماعية “جمبولة 
ف والعنـــف؛ “تنحـــرف” عن م�شار الهوية والقيم  دينيًّا وثقافيًّا” على التطـرُّ

الأمريكية املعا�شرة.
وتكمن الق�شية املحورية هنا يف تفكيك التـــفاعل بني اخلطـــاب الإعالمي 
واخلطاب ال�شيا�شي �شـــمن تركيـــب �شـــورة الإ�شـــالم وامل�شلمني يف اأذهان 
الأمريكيني خالل عام غري اعتيادي يف م�شتوى حوادث العـــنف، و�شـــريورة 
حمالت انتخابات الرئا�شة الأمريكية؛ ومن التحوُّلت املثرية يف هذا التفاعل 
اأقــوى املر�شحني اجلمهوريني -  تـــرامب -  -مثاًل- ارتفـــاع �شعبيـــة دونالد 
اإلى حمـــور تغـــطيـــة  له  ده على منطق اللياقة ال�شيا�شية؛ الذي حـــوَّ بعد مترُّ
ـــالـــة �شمـــن ا�شتـــراتيجيـــته الإعالميـــة  اإعالمية د�شمـــة ي�شتـــغلُّها كـــاأداة فعَّ
البيـــت  اإلى  الـــو�شـــول  اأمل  عـــلى  اجلمـــهوري  احلـــزب  بتزكـــية  للفـــوز 

الأبي�س يف نـــوفمرب/ت�شرين الثاين 2016.

اإلطار المنهجي للدراسة
 اأ. م�ضكلة الدرا�ضة

تراجعت �شورة الإ�شالم وامل�شلمني يف اأعني الأمريكيني من �شورة منطية 
مرجعية �شاغتها هوليود خـــالل القـــرن الع�شرين اإلى �شـــورة متداولـــة اأكرث 
قتامة ين�ُشُجها الإعالم اليميني؛ وذلك يف ظلِّ تزايد اأعمال العنف وا�شتخدام 
ال�شالح اليدوي خالل عام 2015، ول تختـــلف ال�شـــورة الراهنـــة لالإ�شـــالم 
ا لحظـــه الراحل اإدوارد �شعيد قبل  وامل�شلمني يف اأذهان الأمريكيني كثرًيا عمَّ
خم�شة وثالثني عاًما يف كتابه تغطية الإ�شالم: كيف يحدد الإعالم واخلرباء 
روؤيتنا اإلى بقية العـــامل، عنـــدما قـــال: “قد تكون مبالغة طفيفـــة اإذا قلنـــا: 
اإن تغطية امل�شلمني والعرب ومناق�شة اأمورهم وفهمهم ل تخرج عن �شورتْي 
ا من التفا�شيل  دي نفط اأو اإرهابيني حمتملـــني، ومل ي�شل �شوى القليل جدًّ ُمورِّ
وكثافة البعد الإن�شاين و�شغف احلياة العربيـــة والإ�شالميـــة اإلى وعي اأولئك 

الأفراد الذين تقوم وظيفتهم على تغطية العامل الإ�شالمي«)1(.
ع ال�شـــورة املتداولـــة حاليًّا عن الإ�شالم وامل�شلمني بالعالقة  واليوم تت�شبَّ
مـــه اخلطـــاب ال�شيـــا�شي لبعـــ�س مر�شـــحي احلـــزب  اجلدليـــة بيـــن ما ُيقدِّ
اجلمهوري، وبني ما ُتنِتُجه و�شائل الإعالم خـــالل مو�شـــم حمـــالت انتخابات 
م  الرئا�شة؛ ونتيجة لهذا التحوُّل انقلبـــت ال�شـــورة املعياريـــة التي كـــانت ُتقدِّ
الوليات املتحدة؛ باعتبارها بوتقة ثقافيـــة منفتحــة على العامل، اأو تعاي�شت 
اإلى حلبـــة �شـــراع اجتـــماعي  فيها خمتلف الأقليات والثقافـــات والأديـــان، 
مفتوح؛ يقوده التيار املحافـــظ؛ الذي ي�شـــعى اإلى تطـــهري “منــاقب” اأمريكا 
ى به كثـــريون ب�شـــاأن  من “رذائـــل” امل�شلمـــني؛ وذلك حفاًظـــا على ما يتـــغنَّ
“ال�شتثـنـــاء الأميـــركي” و”�شفـــاء” املرجعيـــة امل�شيحيـــة - اليهودية لقيام 

اأمريكا يف منت�شف القرن الثامن ع�شر.
وظهرت متغريات جديدة لهذا التحوُّل يف �شورة الإ�شالم وامل�شلمني يف 
اأعني الأمريكيني مع تزايد تاأثري و�شائل الإعالم على توجيـــه الف�شـــاء العـــام 
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نحو تكري�ص �أمناط ذهنية معينـــة يف تركـــيب تلك �لـ�صـــورة وتـــد�ولها دون 
ا اإذا كان  حتفُّظ، اأو ُم�َشاَءلة اأخالقية، يف اأغلب الأحيان؛ وقد يت�شـاءل املرء عمَّ
د اأداة لنقل معلومات اأ�شا�شية عن الأحـــداث با�شتخدام  الإعالم ل يزال جمَرّ
نة تقف خلف ال�شردية  اأن هناك �شرديات ُمبطَّ اأم  قاعدة الأ�شئلة اخلم�شة؛ 
�شق الذهني والثقايف الذي ينطلق منه  النَّ الإعالمية ويتعنيَّ تفكيكها ملعرفة 

القائم بالت�شال يف بلورة اخلطاب العام.
ز الدرا�شـــة على حتلــــيل ال�شـــياق ال�شــــيا�شي  وتبًعا لهذا التحوُّلت، تركِّ
ان  ي بظالله عمل املوؤ�ش�شــات الإعالمــية يف تقدمي اخلزَّ والثقايف الذي ُيغطِّ
الإخباري واملعريف الذي ي�شـــتند اإليـــه الأمريكيون يف متابـــعة �شوؤون ال�شاعة 

وبلورة فهمهم ملا يحدث من حولهم وبقية العامل.

 ب. ت�ضاوؤلت الدرا�ضة

تنطلق الدرا�شة من متابعة اخلطاب الإعالمي الأمريكي وتفكيكه لفهم 
بفعل  م�شطرب  عام  خالل  وامل�شلمني  الإ�شالم  �شورة  تركيب  يف  داته  حُمدِّ
العدد القيا�شي حلـــوادث العنـــف، وحتــليل حالت تتقارب يف مداها الزمني 
واإطارها ال�شيا�شي؛ خا�شـــة خـــالل حمـــالت النتخـــابات الرئا�شــــية؛ التي 
التحولت تربز  وتبًعا لهذه  الإعالمية؛  املوؤ�ش�شات  التناف�س بني  ي حيوية  ُتغذِّ

الت�شاوؤلت الآتية: 

كيف اأ�شهــــمت و�شائـــل الإعـــالم الأمريكيــة يف تــغريُّ ال�شــورة الذهـــنية 
لالإ�شالم وامل�شلمني خالل عام 2015؟. 

ما قوة الدفع الرئي�شة وراء تنامي اخلـــوف من امل�شلمـــني والإ�شـــالم، اأو 
عليــه احلال  كـــان  اأعلى ممــا  م�شــتوى  اإلى  بـ”الإ�شـــالموفوبيا”،  ُيعرف  ما 

عقب هجمات �شبتمرب/اأيلول 2001؟.

ز اخلطاب الإعالمي الأمريكي بالأبعاد ال�شيا�شية والأيديولوجية  كيف َتَعزَّ
يف تعميق الهوة بني “الأنــــا” اجلماعيـــة الأمريكيـــة، و”الآخر” امل�شلم الذي 

الهوية والقيم الأمريكية املعا�شرة؟. م�شار  “ينحرف” عن 
وتت�شابك هذه الت�شاوؤلت فيما بينـــها بالنظــر اإلى اأن عام 2015 اتَّ�شم 
املرجعــية” لالإ�شالم  بـ”ال�شـــورة  ته  ت�شميَّ �شلبية بني ما ميكن  اأكرث  بتحوُّل 
بتهــا اأفـــالم هوليــود بعــد ا�شتبـــدال  وامل�شلمني يف اأعني الأمريكيني، كما ركَّ
ب؛  “العدو الأحمر” من �شورة ال�شيوعي ال�شوفيتي، اإلى �شــورة امل�شلم املتع�شِّ
خا�شة عقب الثورة الإيرانية عام 1979، وال�شورة املتداولة حاليًّا واملالزمة 
للخطاب اليميني يف فرتة احلـــمالت النتخـــابية؛ وذلك من خالل التلـــويح 
ا” بني الإ�شالم من جهة،  مبا يعتربه اأغلب اليمينيـــني الأمريكيـــني “تعـــاُر�شً

وبني احلرية والدميقراطية واحلداثة والقيم الكونية من جهة اأخرى.

 ج. اأهداف الدرا�ضة

ت�شعى الدرا�شة اإلى تفكيك الـُمتخيَّل الأمريكي الراهن عن امل�شلمني بدًل 
من اجرتار ال�شورة النمطية التقليدية؛ التي ن�شجتها هوليود اأكرث من و�شائل 
الإعالم خالل العقود الثمانية ال�شابقة؛ وبالنظر اإلى التقاطع بني الإعالمي 
الإعالم  و�شائل  خمتلف  لدى  التحريري  اخلط  جماراة  �شمن  وال�شيا�شي 
الأمريكية، تر�شد هذه الورقة البحثية عدًدا من ال�شرديات الإعالمية، وما 
ر الذهني والناجت املعريف عن  تنطوي عليه من حمولة �شيا�شية تبلور الت�شوَّ
حلوادث  التغطية  من  عينات  ذاته  الوقت  يف  ك  وُتفكِّ وامل�شلمني.  الإ�شالم 
تتباين بني امل�شلم املهاجم وامل�شلم ال�شحية، وبني ال�شردية الإن�شانية مقابل 

ال�شردية الأمنية يف التعامل مع تفا�شيل كل حادث على حدة.

 د. جمتمع الدرا�ضة

 ،»CNN ل جمتمع البحث من ثالث قنوات تلفزيونية: “�شي اإن اإن يت�شكَّ
و”فوك�س نيوز Fox News«، و”اإم اإ�س اإن بي �شي MSNBC«؛ وقد بلغ 
عدد وحدات اأو مفردات العينة الق�شدية 64 تقريًرا ومقابلة اإخبارية ومقاًل؛ 
ال�شيا�شي  جال  ال�شِّ ذروة  يف  اأمريكية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  ن�شرتها  اأو  بثَّتها 
حول امل�شلمني خالل الفرتة املمتدة من الأول من يونيو/حزيران اإلى 31 من 
عت هذه الوحدات بني 15 تقريًرا اإخباريًّا  دي�شمرب/كانون الأول 2015، وتوزَّ
و5 مقابالت من “�شي اإن اإن”، و18 تقريًرا اإخباريًّا و6 مقابالت من “فوك�س 
اإن بي �شي”. وجرى  اإ�س  “اإم  اإخباريًّا و5 مقابالت من  نيوز”، و15 تقريًرا 
بثُّها على  اأخرى مت  اإخباريًّا، ومقابالت  تقريًرا  اأكرث من 80  ا- م�شح  -اأي�شً
�شة  الهواء؛ ف�شاًل عن 20 مقاًل من�شوًرا على املن�شات الإلكرتونية املتخ�شِّ
العام  الراأي  ل�شتطالع  بيو  مركز  منها  الأمريكي؛  الإعالم  اأداء  تقييم  يف 
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بالن�شبة  الإعالم  اأهمية  وموؤ�ش�شة   ،)Pew Research Center(
ال�شبق  وموؤ�ش�شة   ،)Media Matters For America( اأمريكا  اإلى 
كولومبيا  جامعة  وجملة   ،)The Right Scoop( ال�شليم  ال�شحفي 
لل�شحافة (Columbia Journalism Review(، و�شحيفة نيويورك 

.)The New York Times) تاميز
ر تلك القنوات التلفزيونية املراتب الثالث الأولى من حيث �شعبيتها  وتت�شدَّ
واإقبال الأمريكيني على م�شاهدتها، وتتمتَّع بتاأثري قويٍّ لي�س يف توجيه الراأي 
ا- يف �شياغة اخلطاب العام بني الطبقة ال�شيا�شية يف  العام فح�شب؛ بل -اأي�شً
الوليات املتحدة؛ وذلك خالل عام غزير باأحداث العنف وت�شادم ال�شرديات 

ال�شيا�شية ملر�شحي النتخابات.

مت اأكرب قدر من تغطية  وهناك �شبب اآخر لختيار هذه القنوات؛ التي قدَّ
العامل  بقية  اأو  املتحدة  الوليات  داخل  �شواء  بامل�شلمني؛  املت�شلة  احلوادث 
الإعالم  بو�شائل  مقارنة  الهواء،  على  واأيام  �شاعات  خالل  منتظم  ب�شكل 
الأخرى )تلفزيونات، واإذاعات، اأو �شحف(؛ كما ُيعزى اختيار هذه القنوات 
ها التحريري، ومرجعيتها الفل�شفية بني ثالثة  ا- اإلى تباين خطِّ بعينها -اأي�شً

اأبعاد رئي�شة: م�شتقلة، وحمافظة، وليربالية: 
من  والدويل  الأمريكي  اجلمهور  خماطبة  بني  جتمع  التي  اإن؛  اإن  �شي 
ى ال�شتقالل واحلياد يف تعاملها مع  خالل قنوات قومية واأخرى دولية، وتتوخَّ

ال�شوؤون الداخلية واخلارجية على حدٍّ �شواء.

 ،  )Rupert Murdoch) مردوخ  روبرت  لها  موَّ التي  نيوز؛  فوك�س 
ل جناًحا اإعالميًّا  ويديرها روجر اأيلز (Roger Ailes( منذ عام 1996 لُت�شكِّ
الروح  “�شيطرة  بع�شهم  اعتربه  ما  على  للردِّ  وذلك  اجلمهوري؛  للحزب 
الليربالية” على و�شائل الإعالم وقتها؛ غري اأن القناة اأظهرت ميوًل متزايدة 
منذ �شتِّ �شنوات نحو حركة ال�شاي (Tea Party Movement(؛ التي 
الدينية  واجلماعات  اليمني  اأ�شوات  وا�شتقطبت  احلزب،  رحم  من  انبثقت 
دة، و�شاعدت بالتايل يف و�شول عدد من مر�شحي احلركة اإلى ع�شوية  املت�شدِّ
جمل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ داخل الكونغر�س؛ منهم تيد كروز اأحد اأقوى 
عام  خالل  الأبي�س  البيت  ل�شباق  اجلمهوري  احلزب  تزكية  اإلى  ال�شاعني 

.2016
نتيجة  عام 1996  الأخرى  الولدة هي  وهي حديثة  �شي؛  بي  اإن  اإ�س  اإم 
ى القناة  التناف�س بني التيارين الليربايل واملحافظ يف احلقل الإعالمي؛ وتتبنَّ
منطلًقا ليرباليًّا معلًنا يف تعاملها مع الق�شايا القومية والدولية، وحتافظ على 
عالقات حميمية مع التياَرْين الدميقراطي وامل�شتقلِّ يف ال�شيا�شة الأمريكية.

المدخل النظري للدراسة
م الإعالمي التَّحكُّ

اأكرث  اأو  الرئي�شة  الدفع  قوة  واجلديد  القدمي  ب�شنفيه  الإعالم  اأ�شبح 
املوؤ�ش�شات تاأثرًيا من خالل حيويته وتفاعله �شمن الف�شاء العام اإذا �شلَّمنا 
ظهرت  التي  (Mediatization Theory(؛  الإعالمي  م  التَّحكُّ بنظرية 
الأملانية  املدر�شتني  بني  للتفاعل  كح�شيلة  وذلك  فقط؛  �شنوات  ثماين  قبل 
دور  لتفكيك  النظرية  هذه  وت�شعى  التوا�شل.  نظرية  يف  والإ�شكندينافية 
الإعالم املتنامي بالنظر اإلى اأن الإعالم القدمي واجلديد اأ�شبحا حا�شرْين 
“�شمن النظام الجتماعي والثقايف؛ الذي ُينتج رموًزا وعالمات  با�شتمرار 
بني  لها  والرتويج  ون�شرها  بثَّها  ويتولَّى  معينة،  وقيًما  ومعاين  وبالغات 

اجلمهور«)2(.

لالإعالم فح�شب؛  التكنولوجي  م  التقدُّ على  تقت�شر  ل  النظرية  اأن  غري 
الأفراد  بني  التوا�شل  كيفية  على  تطراأ  التي  التحوُّلت  ا-  -اأي�شً ت�شمل  بل 
عندما َيْبُنون )من البنائية( الواقع الداخلي واخلارجي يف اأذهانهم؛ وذلك 
ْونه من و�شائل الإعالم)3(؛ وت�شمل النظرية  من خالل العتماد على ما يتلقَّ
يف  املمعنة  ال�شعوب  بني  املجتمعي  التحوُّل  اأوجه  اأولهما:  اأ�شا�شني؛  نْي  �شقَّ

احلداثة، وثانيهما: دور الإعالم يف نقل تلك التحوُّلت املجتمعية ون�شرها.

ومن هذا املنطلق ميكن اعتبارها على غرار موجات التحوُّل التاريخية 
الكربى؛ مثل الثورة ال�شناعية وع�شر التنوير واحلداثة والعوملة؛ وتبًعا لهذا 
التحول اأ�شبح الإعالم يتولَّى وظائف اأكرب يف حياة الأفراد من خالل التفاعل 
كروتز  فريدريك  يالحظ  وهنا  رة،  املتطوِّ التوا�شل  اأدوات  عرب  امل�شتمرِّ 
“تركيب املعرفة عن  اأن  (Fredrik Creutz( من جامعة برمين الأملانية 

ا با�شتمرار)4(. العامل ومعناه يتغريَّ

م الإعالمي ل تقت�شر على مدى  ويالحظ بع�س الباحثني اأن نظرية التَّحكُّ
ا- خمتلف عمليات  تاأثري اخلطاب ال�شيا�شي العام فح�شب؛ بل تتعقب -اأي�شً
م الإعالم  التحوُّل املجتمعي ب�شكل �شامل)5(؛ وعلى هذا املنوال ينطوي حتكُّ
احلياة  جمالت  و”ا�شتعمار”  والت�شبُّع  والندماج  الخرتاق  “مدى  على 
نورم  روؤية  املختلفة” ح�شب  الإعالم  و�شائل  ِقَبل  من  والثقافية  الجتماعية 
فري�شن (Norm Friesen( وتيو هاغ (Theo Hug()6(؛ ونتيجة لهذا 
ى م�شتوى التلقني الذاتي والطوعي  الخرتاق الإعالمي لأذهان الأفراد، يتقوَّ

م الإعالمي. يف ع�شر التَّحكُّ



دراسة

ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م48

احلتمية الإعالمية

مع تطوُّر الثورة الرقمية، اأ�شبح الطرح الإعالمي ل�شوؤون ال�شاعة يالزم 
هواتف  منهم   %64 ن�شبة  متلك  اإذ  ال�شاعة؛  مدار  على  الأمريكيني  حياة 
تلك  ا�شتخدام  اأوجه  قائمة  راأ�س  على  العاجلة  الأخبار  متابعة  وتاأتي  ذكية، 
رهم من �صرط �ملكان ومرونة خدمات  الهواتف بن�شبة 68%؛ مما يعك�ص حترُّ

الإنرتنت)7(.
على هذه الوترية، يتَّ�شع �شوق ا�شتهالك املادة الإخبارية على مدار ال�شاعة 
هواتفهم  دون  العي�س  ي�شتطيعون  ل  الأمريكيني  من   %46 ن�شبة  اأن  حدِّ  اإلى 
الذكية؛ وهكذا ت�شبح احلاجة ملتابعة �شوؤون ال�شاعة والتوا�شل مع الآخرين 
عرب اللغة الن�شية �شمن م�شافِّ احلاجات الب�شرية الأخرى؛ كاملاأكل وامللب�س 
اأ�شبح مغرو�ًشا يف  الأ�شرية. وهذا ينمُّ عن حتوُّل �شلوكي وثقايف  والعالقات 
د بالتايل ما يعتربه يورغن  حياتهم اليومية بفعل تغلغل الثورة الرقمية، وُيج�شِّ
هابرما�س “ا�شتعمار عوامل احلياة من ِقَبل الإعالم” تبًعا لتفكيك الأ�شكال 
التقليدية للحياة، وتغرُيّ الأدوار الجتماعية، ودور احلداثة يف انت�شار مفاهيم 

فردية متباينة ب�شاأن العقالنية؛ وذلك حتت وطاأة املال والقوة)8(.
العاديني  الأفراد  قدرة  عرقلة  ال�شياق  هذا  “ا�شتعمار” يف  لفظ  ويعني 
�شلوكهم  وتوجيه  العامل،  يدور من حولهم يف  ملا  بهم  بلورة فهم خا�سٍّ  على 
“تركيب  اأن  ا- كيف  -اأي�شً ومواقفهم يف ذلك الجتاه، ويالحظ هابرما�س 
الف�شاء العام كن�شق يف حياتنا الجتماعية ي�شمن الدخول اإليه من ِقَبل جميع 
املواطنني، ويتجلَّى جزء من هذا الف�شاء العام من خالل كل حمادثة جتمع 

اأفراًدا عاديني �شمن ت�شكيل هيئة عامة«)9(.

العقالنية  يحلُّ حملَّ  والقوة  املال  اإعالم  ينتجه  الذي  اأن اخلطاب  غري 
يف تلك املحادثات؛ وذلك من خالل ال�شتناد اإلى اآراء املحلِّلني على �شا�شات 
 William) وليام غام�شن  املختلفة، ويالحظ  ال�شحفية  واملنابر  التلفزيون 
ى  يتبنَّ كيف   )Andre Modigliani) موديغلياين  واأندريه   )Gamson

م املعنى لأي  الأفراد املادة الإعالمية على اأ�شا�س اأنها “تركيبة تف�شريية ُتقدِّ
بنية  الإعالم  خلطاب  التف�شريية  الرتكيبة  هذه  وت�شمل  ق�شية”.  اأو  حدث 
داخلية قائمة بذاتها؛ اإذ تنطلق من “فكرة اأو اإطار تنظيمي رئي�س يف حتديد 

معنى لق�شية ما يف �شوء �شل�شلة من الأحداث«)10(.
ل هذه الرتكيبة التف�شريية اإلى مرجعية لال�شتيعاب  يف الوقت ذاته تتحوَّ
غام�شن  الباحثان  وي�شري  فرد،  كل  لدى  الذهني  املتخيَّل  ون�شج  املعريف، 
�شوًرا  اأذهاننا  يف  نحمل  ونحن  املجتمع  يف  ك  “نتحرَّ اأننا  اإلى  وموديغلياين 
اأنتجها الإعالم عن العامل، ون�شتخدمها يف بناء مفهومنا للق�شايا ال�شيا�شية 
والجتماعية؛ بيد اأن العد�شة التي ننظر من خاللها اإلى تلك ال�شور لي�شت 
د وجهة نظر النخب ال�شيا�شية والقت�شادية التي ت�شيغها،  حمايدة بل جُت�شِّ

ع الرتكيز عليها«)11(. وت�شجِّ
يه  كمثال على مدى تاأثري تلك العد�شة وال�شياغة ال�شحفية، اأو ما ُي�شمِّ
املتخيَّل  على   )Media Determinism) الإعالمية«  “احلتمية  الباحث 
الأمريكيون  ن�شج  كيف  اأوباما  باراك  ر  يتذكَّ الأمريكيني،  لدى  الذهني 
بعنوان  كتابه  يف  يقول  اإذ  2006؛  عام  اأوباما”  “املر�شح  عن  ت�شوُّراتهم 
و�شائل  تقوله  مبا  اأنا  د  اأحتدَّ العام،  الراأي  اإلى  “بالن�شبة  الأمل”:  “جراأة 
اه، وتتغريَّ �شورتي ح�شبما تن�شره و�شائل  ُلِني اإيَّ ي؛ فاأنا اأقول ما ُتَقوِّ الإعالم عنِّ

ي«)12(. الإعالم عنِّ
ب�شري  اأو  مادي  كوجود  املجتمع  فكرة  اإلغاء  نحو  الباحثني  بع�س  ومييل 
تلك  نتاج  ذاته  املجتمع  ويعتربون  الأفراد،  بني  بالتفاعالت  مرتبط  غري 
ر “فن  التفاعالت، وكيف اأن املجتمع يقود طبيعة التوا�شل بيننا، وهذا ما ُيَف�شِّ
البناء الجتماعي )ذهنيًّا( الذي يظل غري ظاهر” كما يقول وليام غام�شن 
واأندريه موديغلياين)13(؛ واإذا اعتمدنا فكرة احلتمية الإعالمية يف بعدها 
لهما،  املالئم  والن�س  وال�شورة  ال�شوت  عرب  ال�شيكولوجية  وقوتها  املعريف 
اأولهما: البنائية كمفهوم  اأ�شا�شني؛  ي�شبح اإدراك الفرد حمكوًما بعن�شرين 
للرتكيب الذهني للواقع بدًل من وجوده املادي ب�شكل م�شتقلٍّ عن ت�شوُّراتنا، 
ُطِلَح عليه بالعالئقية؛ واأعني بذلك اأهمية العالقة بني الفرد  وثانيهما: ما ا�شْ
وو�شائط التوا�شل، وكيف يرتاح ملوؤ�ش�شة اإعالمية دون الأخرى اأكرث من تقييم 

ق. انه املعريف ب�شكل متدفِّ ل اإلى خزَّ املحتوى الإعالمي؛ الذي يتحوَّ

بني املال والإعالم

و�لرتكيبة  ر�أ�صمالها،  مبلكية  مرتبًطا  �إعالمية  موؤ�ص�صة  كل  ن�صاط  يظل 
كانت  التي  ال�شركات اخلم�شني  َتَقلَّ�س عدد  وقد  تقوم عليها،  التي  البنيوية 
فقط  كربى  �شركات  �شتِّ  اإلى   1981 عام  املختلفة  الإعالم  و�شائل  متلك 
 News) كورب  ونيوز   ،)General Electric) اإي  جي   :2011 عام 
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 Time) وتامي وارنر ،)Viacom) وفياكوم ،)Disney) وديزين ،)Corp

الإعالمية  ال�شركات  هذه  وحتتكر   .)CBS) اإ�س  بي  و�شي   ،)Warner

�شياغة ما ي�شتهلكه 277 مليوًنا من الأمريكيني مقابل عائدات �شخمة بلغت 
قرابة 276 مليار دولر عام 2010؛ وهي بالتايل تتقا�شم الف�شاء الإعالمي 

ا. بكافة اأبعاده املالية وال�شيا�شية والثقافية اأي�شً
لعتبارات  وامل�شلمني  الإ�شالم  تغطية  تبعية  �شعيد  اإدوارد  لحظ  وقد 
لو�شائل  ال�شيا�شي  القت�شاد  َيه  ن�شمِّ اأن  ميكن  ما  اأو  وا�شرتاتيجية،  بنيوية 
ح كيف اأن تكوين املعرفة  الإعالم حتى بع�س اجلامعات الأمريكية؛ فهو ُيَو�شِّ
امل�شالح  خالل  من  دان  “يتحدَّ الإعالمية  وتغطيته  الإ�شالمي  العامل  عن 
للغاية؛  �شخمة  وترية  على  الفرد  اإلى  بالن�شبة  والقت�شادية  اجليو�شيا�شية 
�شا�شعة  بنية  وهي  املعرفة؛  لإنتاج  معينة  بنية  وحتري�س  مب�شاعدة  وذلك 
�شني  املتخ�شِّ بع�س  اإلى  اإ�شارة  يف  وذلك  فيها«)14(؛  م  التَّحكُّ ميكن  ول 
الأكادمييني والكتاب ال�شحفيني عن �شوؤون العامل الإ�شالمي؛ الذين ت�شتند 

اإليهم الدوائر الر�شمية يف حتديد �شيا�شاتها العامة اإزاء الدول الإ�شالمية.
الغْزل  تكرب فر�س  والإعالم،  املال  العالقة احلميمية بني  ويف ظل هذه 
ر خطب الرئي�س نيك�شون  ال�شيا�شي الذي بلوره وليام �شفاير؛ الذي كان حمرِّ
الراأي منذ عام 1986،  نيويورك تاميز، كنواة ل�شحافة  وكاتب تعليقات يف 
ى مع م�شلحة  وهو القيام بو�شٍف اأو تاأويٍل ب�شكل انتقائي حلدث ما مبا يتم�شَّ
حزبية معينة؛ وعلى هذا املنوال اأ�شبح الإعالم الأمريكي مييل نحو �شحافة 
املناف�شة  بفعل  رواًجا  الأكرث  العملة  اأ�شبح  الذي  ال�شيا�شي؛  والغزل  الراأي 
املحتدمة؛ خا�شة بني حمطتي فوك�س نيوز واإم اإ�س اإن بي �شي، ومن خلفهما 

التياران املحافظ والليربايل.
اإن  الوهم”:  �شيا�شة  “الأخبار:  بعنوان  كتابه  يف  بينيت  وليام  ويقول 
ت اإلى مزيج تافه لآراء  “عالقة الدفء اجلديدة )بني ال�شيا�شة والإعالم( اأدَّ
املبا�شرة  امل�شالح  بني  توازن  حتقيق  اأجل  من  احل�شبة  ت�شرب  الأخبار  يف 
للزبون وبع�س امل�شالح املت�شاربة اأحياًنا لزبائن اآخرين وبني �شمعة امل�شت�شار 
يف  معه  للتعاون  املرا�شلون  وي�شعى  الأمور  بواطن  يعرف  الذي  املحلل(  )اأو 
تغطياتهم«)15(. وي�شري تيموتي كوك من جامعة لويزيانا اإلى اأن “الإعالم 
هذا  ي  ويوؤدِّ ر فيها”،  ثِّ يها وُيوؤَ ل نتاًجا لل�شيا�شة، واأنه يف الوقت ذاته ُيغذِّ ُي�َشكِّ
كم�شاركني  احلكومة  ممثلي  “ت�شمل  الأخبار  �شياغة  عملية  اأن  اإلى  الو�شع 

اأ�شا�شيني يف �شنع منتوج الأخبار«)16(.
زت على  يعتقد بع�س حملِّلي الإعالم اأن التغطية -خا�شة التلفزيونية- ركَّ
ز  كافة اأوجه ممار�شة القوة؛ �شواء على امل�شتوى ال�شيا�شي اأو غريه؛ مما ُيعزِّ
ْنع املال. وقد ارتفعت  ْنع الأخبار و�شُ ْنع ال�شيا�شة و�شُ العالقة احلميمية بني �شُ
التربعات املالية للمر�شح بني كار�شون بعد ت�شريحه باأن “الإ�شالم ل يتم�شى 

اأكتوبر/ �شهر  نهاية  دولر  مليون  ع�شرين  الأمريكي” اإلى  الد�شتور  قيم  مع 
ت�شرين الأول 2015.

العام  الراأي  على  والقوة  املال  لإعالم  املتنامي  املدِّ  هذا  حتليل  ز  ويتعزَّ
ٍل وحركات  بدرا�شات حديثة ُتظهر تق�شيم املجتمع اإلى جمموعة �شبكات توا�شُ
�شيا�شية  ومواقف  مت�شابهة  ت�شوُّرات  ذوي  من  جمموعات  ت�شمُّ  اجتماعية 
د  �شِّ وفل�شفية متقاربة، يقول نيك كولدري وجيم�س كوران: “اإن قوة الإعالم جُتَ
ف بنيتها الأ�شا�شية  بة، تتوقَّ �شكاًل نا�شًئا للقوة الجتماعية يف جمتمعات مركَّ

ب�شكل متزايد على �شرعة النت�شار واملعلومات وال�شور«)17(.
التفكري؛  بلورة  يف  موؤثرة  اآلية  الإعالم  و�شائل  ت�شبح  املنطلق  هذا  من 
فهي “ال تقدم �ل�صرط �ل�صابق للمعرفة يف ممار�صاتنا �ليومية فح�صب �صمن 
التفكري  وكيفية  معرفته،  ميكن  ما  ا-  -اأي�شً د  حُتدِّ بل  ال�شيميائية؛  اأنظمتنا 

ب�شاأنه” كما يقول اأ�شتاذا درا�شات التوا�شل نورم اأفري�شن وتيو هاغ)18(.

 استراتيجيات اإلعالم األميركي في 
تغطية اإلسالم والمسلمين

اأ . فوك�س نيوز: �ضوت ال�ضتثناء اليميني و�َضْيَطَنة امل�ضلمني 

ع�شرين  قبل  تاأ�شي�شها  منذ  نيوز  فوك�س  لقناة  التحريري  اخلطُّ  ي�شعى 
وجماعات  اجلدد  املحافظني  دور  وتعزيز  اليميني  الفكر  خدمة  اإلى  عاًما 
رين الربوت�شتانت يف ال�شيا�شة وبقية جمالت احلياة العامة؛ ول ُيْخِفي  املب�شِّ
اأغلب مذيعي وحُملِّلي هذه القناة ُميوَلهم اإلى الت�شكيك يف “النوايا املبيتة” 
ب والإرهاب والإ�شالم،  لدى امل�شلمني، والتلويح بوجود قرينة قوية بني التع�شُّ
“�شراع احل�شارات”؛ التي جعلت من فكرة  وي�شتندون يف ذلك اإلى نظرية 
د  �شمويل هانتنغتون منذ 1993 ن�شًقا مالئًما للدفاع عن خطاب اليمني املت�شدِّ
“قناعتهم” بن�شوب  على  للردِّ  وذلك  وامل�شلمني؛  والأقليات  املهاجرين  �شدَّ 
وتعزيز  الآخر  واإلغاء  القوة  با�شتخدام  ك�شبها  يتعنَيّ  ودينية  ثقافية  حروب 

مركزية احل�شارة الغربية كمحور ثقايف وح�شاري عاملي.
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كني  بعد هجمات �شبتمرب/اأيلول 2001 اأَْوَجدت هذه القناة منرًبا للُم�شكِّ
واملنتقدين؛ حتى املتحاملني على الإ�شالم وامل�شلمني، ويقول غريغ �شارجانت 
يف الوا�شنطن بو�شت: “اإننا لن نعرف ما اإذا كان م�شاهدو فوك�س نيوز يحملون 
ب�شبب  ي�شاهدونها  اأنهم  اأم  املحطة؛  تلك  يتابعون  اأنهم  ب�شبب  الأفكار  تلك 
كهم بتلك الأفكار. هذه ق�شية مثل ال�شوؤال عن اأ�شل الدجاجة والبي�شة؛  مت�شُّ
كلٌّ  ز  ُيعزِّ متداخلنْي  الحتمالن  يكون  وقد  للفال�شفة،  تركها  الأف�شل  ومن 
تاأ�شي�س  العلني هو  فاإذا كان هدف فوك�س  الأمر،  الآخر؛ ومهما كان  منهما 
عي الكثريون، فاإن هذه املحطة  واقع بديل يحافظ على ا�شتمراره بذاته كما يدِّ

قت جناًحا بارًعا ب�شاأن ت�شورات الأمريكيني عن امل�شلمني«)19(. قد حقَّ
الإ�شالم  عن  املتطرفة  ال�شرديات  لبع�س  الرتويج  يف  القناة  اأ�شهمت 
اأيديولوجي؛  منطلق  من  اإ�شالميًّا”  “تطرًفا  تعتربه  ما  على  ا  ردًّ وامل�شلمني 
�س من خالله حمولة �شيا�شية وثقافية �شلبية خالل تغطية الأحداث التي  ُتكرِّ
هت اللوم مراًرا اإلى  تتعلَّق بامل�شلمني كما �شرنى لحًقا يف هذه الدرا�شة، كما وجَّ
الرئي�س باراك اأوباما لعدم ا�شتخدامه عبارة: “اإرهاب الإ�شالم الراديكايل«.

حوادث  مع  التعامل  يف  القناة  هذه  لدى  املتبعة  املهنية  املعايري  تتباين 
املبكر  التلويح  خالل  من  ذها  نفَّ الذي  ال�شخ�س  هوية  ح�شب  اأحياًنا  العنف 
مقتل  حادث  ففي  النف�شية؛  ال�شطرابات  معاناة  اأو  الإرهاب،  يف  بال�شتباه 
حممد  ال�شاب  مب�شد�س  تيني�شي  ولية  يف  جتنيد  مركز  يف  جنود  خم�شة 
يو�شف عبد العزيز يف منت�شف يوليو/متوز 2015 -مثاًل- حاولت التقارير 
وخلفيته  املهاجم  هوية  عن  �شورة  تقدمي  نيوز  فوك�س  متها  قدَّ التي  الأولية 
اإجراء  الإرهابية” قبل  “ميوله  يف  ال�شتباه  منطلق  من  وذلك  الجتماعية؛ 
ة جمل  ي املطلوب؛ وعلى الرغم من �ُشحِّ املعلومات وقتها، يجد املرء عدَّ التحرِّ
تفتح �لباب �أمام جمموعة من �لتخمينات �لتلقائية حول عالقته هو �أو تورُّط 
والده يف الإرهاب؛ يقول التقرير: “لقد قال املركز القومي الأمريكي ملكافحة 
الإرهاب: اإنه مل يجد �شيًئا يدلُّ على عالقة عبد العزيز باأي منظمة اإرهابية. 
ع  ال�شام ي�شجِّ اأن تنظيم الدولة الإ�شالمية يف العراق واأر�س  اإلى  اأ�شار  لكنه 

املتطرفني على �شنِّ هجمات يف الوليات املتحدة«)20(.

ذهن  يف  ال�شكِّ  لبذور  ذكي  زرع  عن  املفتوحة  العبارات  هذه  مثل  وتنمُّ 
اإرهابية”، واإن كان  “خلية  اأن يكون املهاجم من  امل�شاهد، وتعزيز احتمالت 
املركز القومي الأمريكي ملكافحة الإرهاب قد نفى كلية عالقة ال�شاب حممد 
يو�شف عبد العزيز باأية منظمة اإرهابية. ويزداد اإمعان حمرر فوك�س نيوز يف 
ن بالقول:  الغْزل ال�شيا�شي عندما ُيقحم والد املهاجم يف دائرة الت�شكيك املبطَّ
اإن “نيويورك تاميز نقلت عن بع�ص �صباط �الأمن قولهم: �إنه متَّ �لتحقيق قبل 
ة �شنوات ب�شاأن والد عبد العزيز حول احتمال عالقته باأي منظمة اإرهابية  عدَّ
اأجنبية، واأنه متَّ �شطب ا�شمه بعد ذلك من قائمة املراقبني امل�شتبه فيهم«)21(.
للمعنى  د  مُتهِّ حتى  النفي  معلومات  على  التحايل  على  اآخر  مثال  وهذا 
لي�س  الإرهابية”  “الرتو�شات  ز  ُتعزِّ معلومات  لرتكيب  حماولة  يف  املعاك�س 
ال�شلطات  اإليه  تو�شلت  ما  رغم  والده  ا-  -اأي�شً بل  فح�شب؛  املهاجم  ب�شاأن 
الأمن  رجال  عنها  عربَّ  التي  اليقني  لغة  املحطة  تقبل  ل  وهنا  الأمريكية. 
والتحقيقات على ما يبدو؛ بل َتَدع الباب مفتوًحا اأمام اجتهادات ذاتية جتد 

تربيرها يف ال�شورة املرجعية ال�شلبية اأ�شاًل عن امل�شلمني.
املرا�شل  كان  يف م�شهد اأكرث اندفاًعا نحو ا�شتخدام “و�شمة الإرهاب”، 
اإخفاء  من  ن  متكَّ العزيز  عبد  اأن  كيف  الهواء  على  ي�شرح  روبر�س  جون 
معاناته من كاآبة م�شتحكمة واإدمان على املخدرات؛ لكن اإحدى مذيعات فوك�س 
له فعلته  الكاآبة ل تغفر  “اإن حالة  نيوز غريتا فان �شو�شترين قاطعته قائلة: 
الإرهابية، واإن عائلته ل تريد اأن تواجه حقيقة اأنه اإرهابي عرب اأفكاره املعادية 

ر اإزهاق اأرواح خم�شة من الأفراد«)22(. لأمريكا ذلك اليوم عندما قرَّ
ع يف اإ�شدار اأحكام جاهزة على امل�شلمني يظلُّ اأمًرا عاديًّا  ومثل هذا الت�شرُّ
ع يف التدقيق اأو مراعاة م�شاعر  يف �شلوكيات بع�س و�شائل الإعالم؛ التي ل تتورَّ
الإ�شالمية؛  املنظمات  فعل  لردود  ح�شاًبا  تقيم  ل  بل  الأمريكيني؛  امل�شلمني 
نيوز  فوك�س  “مرا�شل  بالقول:  بو�شت  فاجن يف �شحيفة هاف  مارينا  وعلقت 

ري املوؤامرة«)23(! يقول ملذيعة فوك�س نيوز: اإنها اأ�شبحت من منظِّ
م�شابقة  انعقاد  مكان  ال�شويف  ونادر  �شيم�شون  اإلتون  مهاجمة  وبعد 
“متَّ  اأنه  نيوز  فوك�س  تقرير  ذكر  تك�شا�س،  ولية  يف  الكاريكاتريية  للر�شوم 
ف على هوية املهاجمني؛ هما: اإلتون �شيم�شون ونادر ال�شويف”، واأوحى  التعرُّ
بو�شمة الإرهاب ب�شكل �شمني: “على الرغم من اأنه مل ميكن تاأكيد عالقة 
دة؛ فاإن �شيم�شون كان معروًفا لدى  امل�شتبه فيهما باأية منظمة اإرهابية حمدَّ
املخابرات الأمريكية، واإنه كان مو�شع حتقيق اإرهابي موؤخًرا ب�شبب ما ُزعم 
عن حماولته ال�شفر اإلى اإفريقيا معقل جماعة ال�شباب املوالية للقاعدة؛ وفًقا 
مل�شادر فوك�س نيوز«)24(. وبجرة قلم ت�شبح نية ال�شفر “خمطًطا اإرهابيًّا”، 
وهذه  اإرهابي؛  لتنظيم  “معقال”  الأطراف  مرتامية  كقارة  اإفريقيا  وتغدو 
ومن  دوليًّا؛  اإرهاًبا  تعتربه  ا  عمَّ نيوز  فوك�س  مها  ُتقدِّ �شاملة  جامعة  �شردية 

خاللها تختزل ح�شيلة ال�شورة التي �شتتولَّد يف اأذهان جمهورها.
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ويف الوقت الذي اأبدت فيه املحطات الأخرى بع�س الرتيُّث؛ �شارع مذيعو 
ع حلرية  “جتمُّ باأنها  اإلى ت�شمية م�شابقة الر�شوم الكاريكاتريية  فوك�س نيوز 
احلريات  عن  الدفاع  مبادرة  -رئي�شة  غارنر  باميال  وظهرت  التعبري”. 
الأمريكية- على ال�شا�شة تقول لثالثة من حماوريها على الهواء: اإن “التجمع 
احلاجة  وكانت  التعبري،  حرية  منا�شري  من  ثالثمائة  مب�شاركة  حيويًّا  كان 
تدعو اإلى عقده بالنظر اإلى احلرب العنيفة على حرية التعبري... و�شاأوا�شل 

عقد هذه التجمعات يف الوليات املتحدة«)25(.
يف  للدخول  مواتية  فر�شة  اإلى  ا-  -اأي�شً تك�شا�س  ولية  حادث  ل  يتحوَّ
�شجال �شيا�شي مع البيت الأبي�س؛ فقد ا�شتغلت املذيعة غريتا فان �شو�شترين 
ح البيت  “اإلى الآن مل ي�شرِّ اأوباما قائلة:  احلادث للنيل من موقف الرئي�س 
الأبي�س بوجود عالقة بني املهاجمني وتنظيم الدولة الإ�شالمية، ومل ي�شف 
الحرتا�س،  من  القدر  هذا  على  اأوباما  حكومة  هل  اإرهابي؛  باأنه  احلادث 

وميكن بالتايل اأن ُتْلِحَق ال�شرر بالأمن القومي«)26(.
ترجيح  نحو  امليول  نيوز  فوك�س  تغطية  من  العينات  بع�س  درا�شة  ُتظهر 
اأغلب  يف  الأمريكيني  امل�شلمني  يهاجمون  َمْن  لدى  النف�شية  ال�شطرابات 
احلالت؛ فقد اأطلق غريغ هيك�س البالغ من العمر 46 عاًما النار على جريانه 
نورث  بولية  رزان(  واأختها  ي�شر  وزوجته  بركات  )�شياء  الثالثة  امل�شلمني 
ق�شم  يف  يدر�س  بركات  وكان   ،2015 فرب�ير/�صباط  منت�صف  يف  كارولينا 
اأن ي�شقط جثة هامدة  الدكتوراه يف الكيمياء يف جامعة نورث كارولينا قبل 
اإلى جانب زوجته و�شقيقتها، وتباينت التف�شريات حول اأ�شباب اجلرمية بني 
ما اعتربه بع�شهم “خالًفا” على ا�شتخدام موقف ال�شيارات، وبني “جرمية 

كراهية” لهوؤلء الطالب امل�شلمني.
كان هيك�س قد ن�شر على الفي�شبوك اأنه “�شد الإميان”، واأنه يريد “نهاية 
اإيلَّ  ه  ُتوجِّ فاإنك  ديانتك..  فيها  ُتعلن  التي  اللحظة  “منذ  واأ�شاف:  الدين”، 
ال�شتيمة اإلى حدٍّ ل ت�شتطيع فهمه؛ حتى اإذا كانت معتقداتك تقوم على م�شمون 
ل �شتيمة بحقي؛ لكن  جيد؛ فاإن غطر�شة تلك املعتقدات تكون مبا يكفي لت�شكِّ
�شوى جمموعة  ولي�شت  اأي م�شمون جيد،  املعتقدات عن  تلك  تنمُّ  ل  عندما 

افة من الأكاذيب والأوهام؛ فاإن ذلك يقوي ال�شتيمة اإلى حدٍّ كبري«)27(. �شفَّ
اأن  فيها  ذكرت  مقت�شبة؛  تقارير  �شمن  احلادث  نيوز  فوك�س  تناولت 
وال�شحايا،  القاتل  ال�شيارات” بني  “خالًفا على موقف  كان  �شبب احلادث 
ومن جتليات الغْزل ال�شيا�شي التي خ�شعت له تغطية هذا احلادث ما جاء يف 
مقدمة “نقاط �حلديث” لبيل اأوريلي مقدم اأ�شهر برنامج على حمطة فوك�س 
�حلديث  نقاط  “فقرة  قائاًل:   )The O’Reilly Factor) بعنوان  نيوز 
�شوا للقتل؛ اإنهم اأبرياء ق�شى عليهم  اليوم حتزن لل�شبان الثالثة الذين تعرَّ
�شخ�س يعاين ا�شطرابات نف�شية، متاًما ككل الب�شر الأبرياء الذين يقتلهم 

اجلهاديون يف �شتى اأرجاء العامل«)28(.

اإلى الدفاع عن حاكم ولية لويزيانا بوب جندل؛ الذي  ثم ينتقل اأوريل 
الثالثة  ال�شحايا  �شديق  خان  �شفيع  �شرح  فقد  النتقادات؛  لبع�س  تعر�س 
اأ�شتغل هذه اللحظة لأقول للعاملني يف فوك�س نيوز ولبوبي  اأن  “اأريد  قائاًل: 
جندل اأن يتوقفوا عن جتريد امل�شلمني من �شفات الإن�شانية. لقد اأ�شبح هذا 
الفعل ياأتي بعواقب وخيمة«)29(. فردَّ اأوريلي قائاًل: اإن “حاكم ولية لويزيانا 

جندل رجل جيد، ويتمتع بروح وطنية، وي�شاعد ماليني املواطنني«)30(.
اإذا و�شعنا ما قاله اأوريلي على الهواء على م�شرحة حتليل ال�شرديات، فثمة 
د فنَّ الرتكيب الذكي ل�شورة مقابل اأخرى؛ فهو عندما  عبارة مهمة للغاية جُت�شِّ
فاإنه  نف�شية”.  ا�شطرابات  يعاين  �شخ�س  عليهم  ق�شى  اأبرياء  “اإنهم  يقول: 
يرمي اأوًل بورقة الرباءة التي قد توحي بالإن�شانية، ورمبا بالتعاطف مع ذويهم 
كتخفيف للفاجعة؛ لكنه يف اجلملة ذاتها ي�شف اجلاين باأنه يعاين “ا�شطرابات 
نف�شية”؛ وهنا يتخيَّل املتلقي م�شهد املختل العقلي الذي يقوم باأعمال العنف 

ب�شكل غري اإرادي ك�شورة مرجعية تظل خم�ش�شة للبي�س من الأمريكيني.
املرجعية عن  لل�شورة  ا  الأمريكيني مناق�شً امل�شهد يف متخيَّل  ياأتي هذا 
دت املذيعة الأخرى يف فوك�س  اجلاين امل�شلم يف حالة عبد العزيز عندما �شدَّ
نيوز غريتا فان �شو�شترين على اأن “حالة الكاآبة ل تغفر له فعلته الإرهابية، 
واأن عائلته ل تريد اأن تواجه حقيقة اأنه اإرهابي عرب اأفكاره املعادية لأمريكا 
والد  ويقول  الأفراد”.  من  خم�شة  اأرواح  اإزهاق  ر  قرَّ عندما  اليوم،  ذلك 
اأمريكي  كل  متطر  الإعالم  و�شائل  اأن  اإلى  “بالنظر  �شاحلة:  اأبو  ال�شحية 
ا البتة؛ فاإنها  ا تعتربه اإرهاًبا اإ�شالميًّا، وهو لي�س اإ�شالميًّ كل يوم باأخبار عمَّ

�س عليها«)31(. ر الأمريكيني ملثل هذه الفواجع وحترِّ حت�شِّ
اأو  بامل�شلمني  املت�شلة  احلوادث  تغطية  مع  التعامل  هذا  منوال  على 
امل�شلمني الأمريكيني، تغلب �شرديات التهام يف م�شمون فوك�س نيوز اأكرث من 
ال�شرديات الو�شفية املحايدة، وينطوي هذا البعد على حقيقة اأن القناة متزج 

الروؤية ال�شيا�شية والأيديولوجية مع قواعد العمل الإعالمي.

دية  ب. اإم اإ�س اإن بي �ضي: �ضوت الي�ضار املدافع عن التعدُّ

هها الليربايل واأ�شلوبها النقدي-  رت هذه القناة -وهي املعروفة بتوجُّ �شخَّ
قدًرا وافًرا من بثِّها على الهواء على مدار عام 2015 للتعامل مع ال�شرديات 
كاأفراد  لحقتهم  التي  والتهديدات  لهم،  املعادية  ا  واأي�شً للم�شلمني،  املوؤيدة 
اأو موؤ�ش�شات دينية، ويف مقدمتها امل�شاجد، ودخل عدد من مذيعات ومذيعي 
د  القناة اأحياًنا يف �شجالت حادة مع بع�س ال�شيا�شيني واأن�شار اليمني املت�شدِّ
لتوجيه اخلطاب العام نحو حتليل الوقائع واحلقائق بدًل من جماراة منطق 
التهام والنيل من �شمعة امل�شلمني وقيم الإ�شالم، وخالل �شهر دي�شمرب/كانون 
الأول 2015 بثت القناة �شل�شلة تقارير حول تنامي النزعة املعادية للم�شلمني 
الأمريكيني بعد هجمات باري�س وكاليفورنيا، وا�شتعر�س اأحدها ثالثة ت�شجيالت 
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مكتب  موظفي  من  الثالث  ي�شخر  فيما  امل�شاجد  من  اثنني  د  تتوعَّ �شوتية 
التحقيقات الفيدرالية ب�شبب حمايتهم لتلك املوؤ�ش�شات الإ�شالمية)32(.

كثرًيا ما اأثارت تغطية القناة بع�س اجلدل، واأحياًنا الحتجاج من بع�س 
منا�شري التيار اليميني؛ كما حدث عندما ا�شت�شاف ت�شاك تود يف برناجمه 
التحليلي (Meets the Press Daily( النا�شطة امل�شلمة داليا جماهد؛ 
اأغلب الهجمات الإرهابية يف الوليات املتحدة وقعت على  اأن  اأو�شحت  التي 

اأيدي اأ�شخا�س م�شيحيني بي�س«)33(.
فقد اأجرى ت�شارلز كورزمان من جامعة نورث كارولينا وديفيد �شاجنز 
من   382 مع  مقابالت   2015 يونيو/حزيران  �شهر  خالل  ديوك  جامعة  من 
مديري ورجال ال�شرطة من خمتلف اأرجاء الوليات املتحدة ملعرفة ت�شوُّراتهم 
التي  الدرا�شة  واأظهرت  العنف..  باأعمال  الرئي�شة  التهديدات  م�شدر  حول 
�شعف  قرابة  اأن   )New America) اأمريكا  نيو  موؤ�ش�شة  عليها  اأ�شرفت 
عدد ال�شحايا نتيجة اأعمال العنف خالل الأعوام الأربعة ع�شر؛ التي اأعقبت 
العن�شريني  اأيدي  على  ُقتلوا  �شبتمرب/اأيلول،  من  ع�شر  احلادي  هجمات 
الأمريكية  للحكومة  املناه�شني  املتع�شبني  اأو  اجلدد،  النازيني  اأو  البي�س، 
مع  مقارنة  ع�شر هجوًما  ت�شعة  نفذوا  الذين  امل�شلمني؛  واملتطرفني من غري 

�شبعة هجمات اأقدم عليها بع�س املتطرفني امل�شلمني)34(.
اأن  اأكدت  املتحدة  الوليات  يف  القانون  تنفيذ  وكالت  اإن  كورزمان:  يقول 
اإلى م�شتوى ما هو عليه من  امل�شلمني ل ت�شل  العنف من املتطرفني  خماطر 
ل ن�شبة  متطريف اجلناح اليميني)35(، واأن اأعمال العنف املناه�شة للحكومة ت�شكُّ
74% مقابل 39% من اأعمال العنف امل�شتوحاة من �شلوكيات تنظيم القاعدة. وتاأتي 

يف املرتبة الثالثة اأعمال العنف التي ت�شتهدف البيئة بن�شبة %33)36(.
اأ�شهمت القناة اإلى حدٍّ كبري يف ن�شر ال�شرديات املعيارية التي تتعامل مع 
ا- لتذكري  امل�شلمني والإ�شالم على غرار �شائر املجتمعات والأديان؛ و�شعت -اأي�شً
الأمريكيني بدور امل�شلمني الأمريكيني عرب التاريخ للتخفيف من خ�شية اليمني 

دية والختالف العرقي والديني يف الوليات املتحدة. املحافظ من التعدُّ

ق والأ�ضئلة العميقة  ج . �ضي اإن اإن: التحقُّ

مع  التعامل  يف  ملمو�س  مهني  تريُّث  اإبداء  على  اإن  اإن  �شي  قناة  داأبت 
ط فيها �أو ر�ح �صحيتها بع�ص �مل�صلمني، ومل ُت�صقط  حو�دث �لعنف �لتي تورَّ
اأحكام القيمة عليها، اأو جُتاري بع�س ال�شيوف من خرباء الدرا�شات الأمنية، 
بتاأويالتهم يف  بعيًدا  اأحياًنا  يدفعون  الأو�شط ممن  ال�شرق  �شوؤون  اأو حملِّلي 
القناة  كت  ومت�شَّ والإرهاب،  والتطرف  امل�شلمني  بني  مبا�شرة  عالقة  ن�شج 
ا- بت�شوير امل�شلمني الأمريكيني كبقية الأقليات دون ا�شتخدام عبارات  -اأي�شً
تنمُّ عن ا�شتبعادهم نحو خانة الآخر، اأو �َشْيَطَنِتهم كما فعلت بع�س القنوات 
بع�س  ق من  التحقُّ تقنية  اإن  اإن  �شي  اعتمدت  اليمينية؛ ويف عدة منا�شبات، 

الوقائع يف وجه بع�س الت�شريحات غري املو�شوعية حول الإ�شالم وامل�شلمني، 
اإلى  الدخول  من  امل�شلمني  منع  ترامب  دونالد  دعوة  حول  اجلدل  ذروة  ويف 
يف  الإلكرتوين  موقعها  على  مقاًل  القناة  ن�شرت  -مثاًل-  املتحدة  الوليات 
امل�شلمني  حول  “احلقيقة  بعنوان:   2015 الأول  دي�شمرب/كانون  من  التا�شع 
“تلك احلقيقة قد تكون مفاجئة؛ ولكنها لي�شت  يف اأمريكا”، قالت فيه: اإن 

رها ترامب وموؤيدوه«)37(. بالطريقة التي يت�شوَّ
�شرد املقال عدًدا من اخل�شائ�س التي يت�شم بها امل�شلمون الأمريكيون؛ مثل: 
م�شتوى حت�شيلهم الدرا�شي الذي يفوق متو�شط احل�شول على درجات جامعية 
متقدمة بني �شائر الأمريكيني؛ فهم ياأتون يف املرتبة الثانية يف قائمة الأقليات 
الأكرث تعلًُّما بعد اليهود الأمريكيني، واأو�شحت القناة اأن اأغلب امل�شلمني الأمريكيني 

ك امل�شيحيني بديانتهم. ا، واأن ت�شبثهم بعقيدتهم على غرار مت�شُّ متدينون جدًّ
اجلالية  وزعماء  الن�شطاء  من  بالقليل  لي�س  عدًدا  القناة  ا�شت�شافت 
التوازن والردِّ على ت�شريحات  الوليات املتحدة؛ وذلك لتحقيق  امل�شلمة يف 
الربنامج  خالل  مرة  ذات  ا  عري�شً عنواًنا  ال�شا�شة  على  وو�شعت  ترامب، 
ون على خطة  يردُّ الأمريكيون  “امل�شلمون  يقول:   )Newsday) ال�شباحي 
ترامب املقرتحة”. وقالت �شعدية خالق التي كانت من بني �شيوف الربنامج: 
خطة تتنافى مع الد�شتور، وتتعار�س مع روح اأمريكا، وهي لي�شت ما  “اإنها 
اأنه يهاجم قانون احلريات  عه املرء من رئي�س الوليات املتحدة؛ ب�شبب  يتوقَّ

الذي ي�شمن احلرية الدينية، وهذا اأمر خطري«)38(.
ومن الأمثلة الأخرى على توخي القناة مواجهة الغزل ال�شيا�شي اعتماد 
فعلت  كما  ال�شيوف؛  بع�س  تاأويالت  مع  التعامل  يف  املفتوح  ال�شوؤال  تقنية 
املذيعة األي�شني كامريوتا عندما وجهت هذا ال�شوؤال اإلى �شيفْيها يف الربنامج: 
اإلى  بالن�شبة  اأحياًنا خميفة  اأو  تكون مربكة،  قد  األفاًظا  ترامب  “ا�شتخدم 
بطريقة  وال�شريعة  اجلهاد  لفظ  د  ُيردِّ فهو  امل�شلمني؛  غري  من  الأمريكيني 
العاديون  الأمريكيون  يفهمه  ل  الذي  فما  التطرف؛  مع  يت�شاويان  جتعلهما 
عندما ي�شمعون ال�شريعة واجلهاد. ماذا يتعني اأن يعرفه الأمريكيون عن كيفية 
اتباع امل�شلمني الأمريكيني مثل هذه الأمور”. وف�شحت املجال اأمام �شيفيها 
املنطقة  وجتاوز  العبارات،  تلك  معنى  لتو�شيح  امل�شلمة  اجلالية  ن�شطاء  من 
ال�شبابية التي اأثارتها ت�شريحات ترامب يف اأذهان موؤيديه من الأمريكيني.

�شعت القناة يف عدة منا�شبات اإلى حتفيز اأذهان �شيوفها وجمهورها لعقد 
مقارنة بني و�شع امل�شلمني وو�شع اأقليات اأخرى يف الوليات املتحدة؛ فقد �شاألت 
املذيعة اأ�شلي بانفيلد -مثاًل- اأحد موؤيدي ترامب: “اإْن كان يتعني منع اإ�شدار 
تاأ�شريات الدخول اإلى الوليات املتحدة اإلى امل�شلمني بالنظر اإلى اأعمال العنف 
يحاولون  امل�شلمني  “اإن  قائاًل:  ال�شيف  ردَّ  وعندما  بع�شهم”.  بها  قام  التي 
ال�شيطرة على العامل”. يف اإ�شارة اإلى احتمال وجود موؤامرة اإ�شالمية؛ ت�شاءلت 
اأ�شلي: “هل اأفهم من كالمك اأن هناك موؤامرة يهودية دولية لل�شيطرة على 



دراسة

5353 ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م

ر مثل هذه الأ�شئلة التحفيزية للتفكري املتاأينِّ بدًل من  العامل؟!«)39(. وتتكرَّ
الجنراف خلف بع�س ال�شرديات املعادية للم�شلمني.               “ يتبع “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قصور اإلعالم الخارجي .... غياب اإلستراتيجية ...
أم ضغف الكوادر اإلعالمية

حتقيق ـ عادل احلربي

تواجه اململكة ا�ضتحقاقات دولية تفر�س واقًعا جديًدا من التعامل 

�لدبلوما�شي و�الإعالمي، ويف ظل �لن�شاط �لدبلوما�شي �ملحموم يو��شل 

اإعالمنا اخلارجي �ضبــاته, وتتقـــاذف الآراء امل�ضوؤوليـــة عن ذلك, حيث 

برزت موؤخــرًا الكثيـــر من النتقـــادات التي تنـــاولت غيـــاب »الإعالم 

اخلارجي ال�ضعودي«, و�ضلمت بتق�ضريه وعدم قدرته على �ضرح وتف�ضري 

الكثري من القرارات ال�ضعودية التاريخية واملوؤثرة يف ال�ضورة الذهنية 

للمملكة العربية ال�ضعودية يف اخلارج.

وعندما واجهت اململكة  �ضياًل عرًما من الهجـــوم الإعالمي �ضواء يف 

بع�س و�ضائل الإعالم العربية, اأو و�ضائل الإعالم الفار�ضيـة, واحلزبية 

التابعة للنظام يف اإيران, اأو و�ضائل الإعالم الغربية, كان من املفرت�س 

اأن يكون لالإعالم اخلـــارجي دور كبري يف الذب عن اململكـــة العربيـــة 

ال�ضعوديـــة, والدفـــاع عن مواقفـــها جتـــاه خمتـــلف الق�ضـــايا العربية 

والإ�ضالمية, والدولية, و�ضرح ال�ضيا�ضــة اخلارجية للمملكة, ومواقفها 

ال�ضيا�ضية والقت�ضاديـــة, اإل اأنـــه ولالأ�ضف وقـــف الإعـــالم اخلارجي 

ال�ضعودي عاجًزا, عن القيام بدوره يف خدمة اململكة ومواقفها العادلة, 

ومما خفف من وطاأة الق�ضور الإعـــالمي اخلارجي بع�س ال�ضيء, الدور 

الذي تقـــوم به وزارة اخلارجيـــة وبخا�ضـــة معـــايل وزير اخلارجـــية 

الأ�ضتاذ عادل اجلبري, الذي بذل ويبـــذل جهوده لبيان حقيقة املوقف 

ال�ضعـــودي جتـــاه الكثـــري مـــن الق�ضـــايا, التي يحاـــول اإعـــالم النظـــام 

الإيراين تزييف احلقائق, وجتيي�س بع�س الإعالميني املرتزقة, ل�ضن 

الهجوم على اململكة.

الإ�شالمي،  للعامل  بالن�شبة  دينًيا  ثقال  متثل  ال�شعودية  العربية  اململكة   
وعربًيا بالن�شبة للدول العربية، وثقـــــاًل �شـــيا�شًيا واقتـــ�شادًيا على امل�شـــتوى 
الدويل.. اململكة لي�شت دولة هام�شيــــة، هي دولـــــة حمـــور، ودولــــة موؤثرة يف 
القت�شاد وال�شيا�شة وحتى يف املجال الع�شكري. ودولــــة بهذا احلجم واملكانة 
الإقليمية والدولية، ل بد اأن يكون لها اإعالم قوي ي�شاند �شيـــا�شتها اخلارجية، 
وهذا ما دعا بع�س املراقبيــــن واملحللـــني، وعدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى 
اإلى املطالبة بنقل وكالة الإعالم اخلــــارجي من وزارة الثقافة والإعالم اإلى 

وزارة اخلارجية.
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جملــة »ال�شـــــورى« ا�شتطلـــــعت اآراء بعـــــ�س املهتمـــــني بال�شاأن الإعالمي، 
واملتخ�ش�شني يف جمال الإعالمي، حول الإعـــــالم اخلارجي ال�شعودي. حيث 
كان ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطـــــان بن �شلمان  بن عبدالعزيز رئي�س 
الهيئـــــة العامـــــة لل�شياحـــــة والتـــــراث الوطني، راأي يف هذا اخل�شـــــو�س، 
اإلى اإعالم  فقال: »اإن اململكة العربية ال�شعودية اأ�شحت دولة عاملية؛ حتتاج 
عاملي، ول يكفي اأن يخـــــرج عدد من امل�شـــــوؤولني للحديث عن اململكـــــة و�شرح 
مواقفها والتعريف بها.. فاململكة دولة عاملية واإعالمها لبد اأن يكون عامليًا«.

واأكد الأمري �شلطان بن �شلمـــــان اأن الإعــالم ال�شعودي مطالب باأن ينه�س 
ويرتقي مل�شتوى دولتـــــه، مو�شحًا اأن اململكة العربيـــــة ال�شعوديـــــة مل تعد تلك 
الدولة الإقليمية؛ بل اأ�شبح لها دور دويل موؤثر وقوي، واأنظـــــار العامل اليوم 
من�شبة عليها ب�شفتها اأحد الالعبني الأ�شا�شيني يف ال�شيا�شـــــة والقت�شاد 
الدوليني، ولأنها بلد عظيم فيها احلرمـــــان ال�شريفـــــان قبلة امل�شلمني، وفيها 

الكثري من ال�شواهد التاريخية، وت�شتحق اإعالمًا موازيًا لهذه املكانة.
وعن م�شاهمة الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني يف هذا املجال يقول 
�شموه: »اإن املواطن لكي يكون �شفريًا لبلده ومدافعًا عنها هو اأحوج ما يكون 
ملعرفة تاريخه، واأن يدرك اأنه وريث ح�شارات عظيمة، ليكون ال�شفري الأول 
يف علمه ويف عالقاته ويف كل جهد يقدمه، ومن هذا املنطلق فاإن جهود الهيئة 
جميعها ت�شب يف هذا الجتاه«، م�شريًا اإلى اأن الهيئة عملت طوال اخلم�شة 
ع�شر عامًا املا�شية على اإنهاء حالة اجلفاء بني املواطن وتاريخ وطنه وملحمة 
تاأ�شي�شه، وهذا التاريخ ل يرت�شخ بالقراءة يف الكتب بل مبعاي�شة املواقع التي 

�شهدت ق�ش�س ومالحم تاأ�شي�س وتوحيد هذه البالد.
واأ�شاف �شموه: » اإن الهيئة ت�شهم من خالل مكتبة ال�شور وبرنامج األوان 
ال�شعودية والعديد من الربامج الأخرى بدعم املحـــــتوى العربي والإجنليزي 
عن اململكة العربية ال�شعودية على ال�شبكة العنكبوتية، وجرى �شخ كمً  كبري 
من املواد ال�شمعية والب�شرية؛ خلدمة اأي باحث عن مواد �شمعية اأو ب�شرية 
عن اململكة، وهذه م�شاهمة نعتقد اأنها كبرية �شمن جهود ت�شحيح ال�شورة 
الذهنيـــــة عن اململكـــــة التي يجب اأن ت�شارك فيها جميع اجلهات كل ح�شب 

اخت�شا�شه«.
من جانبه اأ�شار د. علي القرين القـــــائم باأعمال �شفارة اململكة يف فرن�شا 
�شابقا واأ�شتاذ الإعالم اإلى الق�شـــــور يف اأداء اإعالمـــــنا اخلارجي يف الوقت 
الذي تلعب فيه اململكة دوًرا قيادًيا ممًيزا على كـــــافة امل�شتويات، ول ميكن 

اأن نعزو هذا الق�شور ل�شبب واحد اأو جلهـــــة واحدة، بل الق�شور هو ق�شور 
املنظومة الإعالمية الكاملة للمملكة يف كل اجلهات الداخلية واخلارجية.

فصل وكالة اإلعالم الخارجي عن وزارة اإلعالم

واأكد د. القرين �شرورة جتنب ردة الفعل الإعالميـــــة املوؤقتة والتي تتوقف 
بزوال اأو بتنـــــاق�س احلمـــــالت الإعالميـــــة املغر�شـــــة، لفـــــتًا النظـــــر اإلى 
اأهمية البدء يف عملية ت�شحيحية للمنظومة الإعالمية اخلارجية بدءًا بف�شل 
وكالة الإعالم اخلارجي عن وزارة الإعالم واإحلاقها بوزارة اخلارجية، حيث 
يرى اأنها املعني ب�شورة اململكة يف اخلارج، وهي الأعرف بالواقـــــع الإعالمي 
يف الدول الأخرى من خالل �شفاراتنا يف اخلـــــارج والتي يفرت�س اأنها تراقب 

امل�شهد الإعالمي يف الدول امل�شيفة ب�شفة م�شتمرة ودقيقة.

السفارات نشطة في الرصد اإلعالمي فقط

وتابع د. القرين: اإن ال�شفـــــارات ال�شعوديـــــة يف اخلارج ن�شطة يف جمال 
الر�شد الإعالمي، ولكنها تتـــــوقف عند ذلك، مع اأنه من املفـــــرت�س اأن تبادر 
ال�شفارات يف تكثيف ن�شاطها الإعـــــالمي واتخاذ زمام املبادرة من اأجل بناء 
�شورة ذهنية جيــــدة وت�شحـــــيح املفاهيم والرد على املغالطـــــات الإعالمية، 
و�شنع الأ�شدقاء، وهذا ما تن�س عليـــــه كافـــــة توجيهات القيـــــادة الر�شيدة، 

وتعليمات وزارة اخلارجية.

األمير سلطان بن سلمان: المملكة 
دولة عالمية.. تستحق إعالم عالمي

د. القرني: إلحاق وكالة اإلعالم 
الخارجي بوزارة الخارجية أصبح ضرورة

الأمري �ضلطـــــان بن �ضلمان
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إعادة النظر في منظومة اإلعالم الخارجي

وطالب د. القرين باإعـــــادة النظر يف املنظومـــــة الإعالميـــــة اخلارجية، 
وال�شتعانة باخلربات املوؤهلة تاأهـــــياًل عاليًا ولديها القـــــدرة على التعامل مع 

و�شائل الإعالم، وعلى احلوار باللغات الأجنبية املهمة.

بدوره اأو�شح د. عبدالرحمن بن �شامل اخلريجي اأ�شتاذ الإعالم الذي عمل 
م�شوؤوًل اإعالميًا ومتحدثًا ر�شميًا ملنظمة الدول امل�شدرة للنـــــفط اأوبك وكبري 
الإعالميني يف �شندوق الأوبك للتنمية الدولية يف فيينا اأن العالقات الدولية 
والإعالمية خا�شة ل ميكن اإدارتها وتطويعها من خـــــالل و�شائـــــل الإعالم 

التقليدية واجلديدة، وعرب الر�شائل الإعالمية املقننة فح�شب، بل اأ�شبح من 
ال�شرورة توظيف مفردات ولغة اخلطــــاب الإعالمي ب�شكل تقدمي )وخارج 
ال�شندوق ال�شحري( لت�شليط الأ�شواء ب�شفافية مطلقة على احلقائق واإعالن 
املواقف التي مت تبنيها واحت�شانها؛ وفق ا�شرتاتيجـــــيات حم�شـــــوبة؛ وخطط 
للوعـــــي اجلمـــــعي وهيمنة  امل�شبوق  النمو غري  تاأخذ يف احل�شبان  ات�شالية 
و�شائل التوا�شل الجتماعي التي اأحـــــدثت نقلة ثوريـــــة يف تعاطي اجلماهري 

مع الأحداث ال�شيا�شية داخليًا وخارجيًا. 

تمكين الطاقات البشرية »الوطنية«

واأ�شاف د. اخلريجي اأنه »بالرغم من اأن العمل العالمي املوؤ�ش�شي يعد 
من احلتميات لنجاح ال�شيا�شة اخلارجية والدبلوما�شية الناعمة، اإل اأن هذا 
التفوق مرهون اأوًل واأخريًا بح�شد ومتكني الطاقات الب�شرية »الوطنية«، ذات 
احلرفية العالية؛ التي متـــــلك الأدوات املهنيـــــة املتطورة؛ وتتبنى من خالل 

عملها اأف�شل املمار�شات احلديثة يف الت�شال والتوا�شل«.
واأ�شاف اإن »هذه الكفاءات يقع على عاتقها اإدارة املن�شـــــات الإعالميـــــة 
املوؤثرة لإي�شاح املواقف املعتمدة واخلطـــــوات املتخـــــذة من خالل »ماأ�ش�شة« 
الر�شائل الت�شالية بلغة مبتكرة وع�شرية تتـــــواكب مع التقاطعات ال�شيا�شية 
اجلديـــــدة، والتفاعـــــل مع الق�شـــــايا احلا�شمـــــة والآنيـــــة الدولية بخطاب 
اإعالمي متغري؛ ومدلولت لفظيـــــة متجــــددة يت�شقان مع املعطيات الإعالمية 
اجلديدة للخروج من جلباب اللغـــــة النمطيـــــة الرتيبـــــة واململة والتي فقدت 

تاأثريها و�شدقيتها«.

د.الخريجي: المشهد اإلعالمي الجديد 
يفرض تجديد الخطاب اإلعالمي 

السعودي داخليًا وخارجيا

د. علي بن حممد القرين



تحقيق

5757 ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م

إعادة صياغة وتطوير المهام اإلعالمية 

للسفارات

وزاد د. اخلريجي اأن »وزارة اخلارجـــــية متثل واجهــــة التـــــ�شال الدويل 
للمملكة انطالقًا من مهامها كاأحد اذرع احلكومة املخت�شة يف اإدارة ال�شيا�شة 
اخلارجية للمملكـــــة، ورعاية م�شالـــح املواطنـــــني يف اخلـــــارج، ومـــن خالل 

ممثلياتها يف اخلارج التي يتجاوز عددها املائة واخلم�شة ع�شر ممثليه.
اإل اأن احلاجة باتت ملحة، ومن خالل التن�شيق العايل امل�شتوى مع وزارة 
الثقافة والإعالم واجلهات ذات العالقة، لإعادة �شياغـــــة وتطـــــوير املهام 
الإعالمية لل�شفارات واملمثليات ال�شعودية يف اخلارج ب�شكل يواكب املتغريات 
الدولية وروح الع�شر، مع الو�شع يف العتبار التـــــاأثري امل�شطـــــرد وال�شعبية 
اجلارفة ملن�شات التوا�شل الجتماعي يف اململكـــــة بني جميع اأطياف املجتمع 

باختالف اأعمارهم ومرجعيتهم الفكرية والجتماعية«.

استراتيجيات جديدة للتوضيح المتواصل

اإلى »اأن تتبنى ا�شرتاتيجيات  ودعا د. اخلريجي وزارة الثقافة والإعالم 
جديدة للتو�شيح املتوا�شل، وباأ�شاليب موؤثرة وجذابة ومبتكرة، ملواقف اململكة 
حيال الكثري من املو�شوعات والق�شايا احلرجة واحلا�شمة على ال�شعيدين 
الداخلي والدويل«، م�شيفًا »اأن امل�شهد الإعالمي اجلديد يفر�س التعاطي مع 
الق�شايا ال�شاخنة بقالب ات�شايل متفرد؛ بحيث يعك�س ديناميكية ال�شيا�شة 
اخلارجية ال�شعودية وقدرتها اخلالقـــــة على حماكـــــاة الواقع والتفاعل مع 

ديناميكية الإعالم«. 

خطاب إعالمي يليق بمكانة المملكة

واأ�شار د. اخلريجي اإلى اأن ما تتمتع به اململكة من مكانة اإقليمية ودولية، 
خطاب  لها  يكون  اأن  ي�شتحـــــق  واقت�شادي،  و�شيا�شي  ديني  ثقل  من  لها  ملا 
اإعالمي مدرو�س ومبني على اأ�ش�س علمـــــية حتـــــدد احلد الأدنـــــى من اإطار 
اإحـــــداث التغيري املطلوب، مو�شحًا »اأن كل  واأ�شلوب عر�شه حتى ي�شهم يف 
املوؤ�ش�شات الدينية واملدنية،  ما ي�شدر عن الدوائر الر�شميــة، وخ�شـــــو�شًا 
مكانـــــة  اأن  كما  واملحـــــلي،  والإقليمي  الدويل  للمجتمع  كربى  اأهمية  ي�شكل 
اململكـــــة على اخلريطة ال�شيا�شية الدولية يرفع �شـــــقف التوقعات ملا ميكـــــن 

�أن ي�صدر من ردود �أفعال من �الأو�صاط رفيعة �مل�صتوى«.

االتفاق على »دليل إرشادي«

و�عتـــــرب د. �خلريجي: »�أن بد�ية �لطريق للت�صحيح تنطلق من ��صتنباط 
املو�شوعات والق�شايا احلرجة التي يعتـــــقد وبال�شـــــرورة اأن يكون للمملكة 

لتو�شيح  اإقـــــناعي  ات�شايل  واقرتاح مدخل  بعناية،  ودرا�شتها  منها،  موقف 
يتعار�س مع  العامل املعا�شر؛ ول  يتنا�شب وواقع  موقف اململكـــــة حيالها مبا 
ثوابت اململكة ال�شرعية والثقافية وال�شيا�شية«، واقرتح اإعداد »دليل اإر�شادي«، 
بقالب ات�شايل جذاب، ولغـــــة اإعالمية غري منطية ل�شيا�شة اململكة ومواقفها 
الداخلية واخلارجية، ي�شهم يف توحـــــيد اخلطـــــاب ال�شيا�شي واحليلولة دون 

ازدواجيته.

التعاون مع المهنيين السعوديين المتخصصين

وطالب د. اخلريجي وزارة الثقافـــــة والإعـــــالم بالتعـــــاون مع املهـــــنيني 
ال�شعوديني املتخ�ش�شني يف ال�شرتاتيجيــات الت�شاليـــــة، وت�شحيح ال�شورة 
الذهنية، والبدء يف اإجراء درا�شــــات تاأ�شي�شـــــية حل�شر وحتديد املو�شوعات 

والق�شايا التي تهم اململكة.
كما اقرتح درا�شة حتلـــــيل حمتـــــوى لعيـــــنة من املواد الإعالمية، ومواقع 
النرتنت، لل�شنـــــتني الأخيـــــرتني، لتحديـــــد طبيعـــــة خطـــــاب ما ين�شر عن 
اململكة، وحتليـــــل مناذج من الت�شـــــريحات ال�شادرة من الوزرات واجلهات 
احلكومية ذات العالقة؛ لتحـــــديد مواقف اململكـــــة حول املو�شوعات ال�شائكة 

حمليَا ودوليًا«.
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لقاءات مع المراكز االستراتيجية الدولية

ا عقـــــد لقاءات مع اأكـــــرب املراكز ال�شرتاتيجية  واقرتح د. اخلريجي اأي�شً
يف الوليات املتحدة الأمريكـــــية واأوربا للتعرف على طبيعـــــة ال�شور النمطية 
والنطباعات عن اململكة و�شـــــيا�شاتها اخلارجـــــية، واللتقاء مبمثلي الأندية 
الطالبية ال�شعودية يف اخلارج؛ وبعـــــ�س القيـــــادات ال�شحفـــــية يف الوليات 

املتحدة واأوروبا.

اإلعالم ال يعمل منفردًا

من جانبه قال د. حممد بن �شليمان الأحمد ع�شو هيئـــــة التدري�س بق�شم 
الإعالم يف جامعة امللك �شعود: »اإن الإعالم وو�شائله ور�شائلـــــه ل ميكن اأن 
ت�شنع املواقف الدوليـــــة منفردة، فهي جزء من منظومـــــة متكاملة؛ ت�شمل 
اأن  ال�شيا�شية والتاريخيـــــة والقت�شاديـــــة والجتماعيـــــة«، مو�شحًا  الأبعاد 

الإعالم الغربي والإ�شرائيلي لن ي�شتطيع مهما بذل اأن يغري ال�شورة الذهنية 
لل�شهيونية لدى املواطن العربي وامل�شلم والفل�شطيني على وجه اخل�شو�س.

»اإلرهاب« أضر بالصورة الذهنية

واأ�شاف د. الأحمد: اأن الإعـــــالم �شـــــواء اخلـــــارجي اأو الداخـــــلي وحده 
لن ي�شنع اأو يغري ال�شورة الذهنية لأي �شعب عـــــند ال�شعـــــوب الأخرى، م�شرًيا 
اإلى اأن ما قامت به اجلماعات الإرهابية مثل داع�س وحـــــزب اهلل والقاعدة 
وغريها، والتي ينتمي لبع�شها عدد من ال�شـــــباب ال�شعوديني ممن خرج على 
ويل الأمر وتنكر لأ�شرته وجمتمعه، قد اأ�شاءت للمملكة ب�شكل خا�س وللعرب 
اإعالميـــــة  اأي حمـــلة  اأ�شـــف حائاًل �شـــد جنـــاح  ب�شفة عامة، ووقفت بكل 
يقوم بها الإعالم الداخلي اأو اخلارجي العربي اأو ال�شعـــــودي لتغيري ال�شورة 

الذهنية لدى الكثري من الغربيني جتاه اململكة والعرب وامل�شلمني ».
واأكد د. الأحـــــمد اأن اإعالمنـــــا اخلـــــارجي بذل ويبـذل جهوًدا على كافة 
ب�شكـــــل عام، واخلارجـــــية على  الذهنيـــــة  ال�شـــــورة  اأن  اإل  امل�شتويـــــات.. 
وجه اخل�شو�س ي�شعب تغيريها اعتماًدا على املبادرات الإعالمية وحدها اأو 

الإعالم اخلارجي فح�شب. 

ندفع ثمن تجاهلنا للعالم الخارجي

من جانبه قـــــال الدكتور اإبراهيم البعيزـ  اأكادميي  اأن الو�شوح وال�شفافية 
حتتم علينا العرتاف باأننا ندفـــــع اليوم ثمنًا باه�شًا لتجاهلنا اأهمية العامل 
اخلارجي يف خطابنا الإعالمي، وعدم قـــــدرتنا على اإدراك ما ي�شهده العامل 

من نقلة وتغري يف امل�شهد الإعالمي والبيئة الت�شالية ب�شكل عام.

ولفت د. البعيز النظـــــر اإلى اأن الزمـــــن جتـــــاوز الأ�شاليب التقـــــليدية يف 
الإعالم الـدويل، م�شريًا اإلى اأن الإذاعات املوجهـــــة؛ اأو املكـــــاتب الإعالميـــــة 

يف ال�شفارات مل تعد مقبولة اأو موؤثرة يف الوقت احلا�شر.

د. األحمد: اإلعالم ال يعمل بمفرده.. 
وأضرار »اإلرهابيين« عميقة

د. حممد بن �ضليمان الأحمد

د. اأبراهيم البعيز
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التغيير ال يحدث بين عشية وضحاها

ودعـــــا د. البعيز اإلى وجـــــوب التفـــــكري يف مبادرات جديدة �شمن �شياق 
ا�شرتاتيجية ات�شالية ذات اأهداف حمددة ووا�شحـــــة، تنطلق مع قناعة باأن 
تغيري ال�شورة النمطية ل يحدث بني ع�شيـــــة و�شحـــــاها؛ بل هو نتيجة لعمل 

وجهد تراكمي متوا�شل. 
واأ�شار د. البعيز اإلى اأن »الدبلوما�شية العامة تاأتي كاأحد اأبرز املنهجيات 
احلديثة يف العمل الت�شايل والإعـــــالمي، حيث ل بـــــد من اإتاحـــــة الفر�شة 
للموؤ�ش�شات الثقافيـــــة؛ وموؤ�ش�شـــــات املجتمـــــع املدين للحـــــ�شور وامل�شـــــاركة 
يف فعاليات التوا�شـــــل بكل اأبعـــــاده ال�شيا�شيـــــة والقت�شادية والثقافية، ومبا 
يعزز من فر�س الدميومة يف هذه العالقـــــات ويبعدها عن املوؤثرات الطارئة 

للمواقف ال�شيا�شية املتباينة.

الندوات المشتركة بين الجامعات

السعودية والغربية

واأ�شاف د. البعيز اأن من املبادرات التي ميكـــــن الأخذ بها يف هذا املجال 
عقد �شل�شلة من الندوات امل�شرتكـــــة بني اجلامعـــــات ال�شعوديـــــة واجلامعات 
الغربية، وخا�شة يف املراكز املتخ�ش�شة يف الدرا�شـــــات الإ�شالمية والعربية 
وال�شـــــرق اأو�شطيـــــة، مع العمل على ابتعـــــادها عن كل مظهر قد يف�شر باأنها 

دعاية احلكومية«.
واقرتح تنظيم �شل�شلـــــة من الزيـــــارات الطالبيـــــة لأبناء بع�س الـــــدول، 
وبخا�شة الكربى منها للمملكـــــة مع الرتكيـــــز ب�شـــــكل خـــــا�س على الطــــالب 
املتخ�ش�شني يف الدرا�شات والعلوم الجتماعية مبا يف ذلك القانون، العلوم 

د.البعيز: الخط الفاصل بين الخطابين 
الداخلي والخارجي انتهى

ال�شيا�شيـة، القتـــــ�شاد، الإعـــــالم، والدرا�شات املناطقية، بحيث ت�شمل هذه 
الزيارات لقاءات مع �شباب )من اجلن�شني( من اجلامعات ال�شعودية.

ودعـــــا د. البعـــــيز اإلى حـــــث مـــــوؤ�ش�شات املجتـــــمع املدين يف اململكـــــة 
)مثل اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شـــــان، هيئة ال�شحفيني، الأندية الأدبية، 
اجلمعيات اخلريية، مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني( على فتح قنوات 
للتوا�شل مع نظرائها يف اخلـــــارج، وطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير 
قنواتهـــــا من حيث امل�شـــــمون وال�شكـــــل، بحيث تكـــــون مرجعية اإعالمية يف 

ق�شايا واأحدث املنطقة العربية.

واأن ي�شـــــمل التطويـــــر توظيـــــف معديـــــن واإعالمـــــيني من اأبنــــاء الدول 
واملناطـــق امل�شتهدفـــــة، وبناء جـــــ�شور من الثقـــــة وامل�شداقيـــــة بني القـــــناة 

وجمهورها امل�شتهدف.

ال يوجد خط فاصل بين الخطابين

واأكــد د.البعيـــــز اأن اخلـــــط الفا�شـــــل بني اخلطــــاب الداخلي واخلطاب 
اخلارجي قد انتـــــهى، مما ي�شتـــــوجب التاأكد باأن ل يكون هناك اأي تناق�س 
بني اخلطـــــابني، لأن �شبكـــــات التوا�شـــــل الجتماعي والقنوات الف�شائيـــــة 
قـــــادرة على ك�شـــــف ذلك التناقـــــ�س مما �شيكـــــون له نتائـــــج �شلبيـــــة على 

امل�شتويني املحلي واخلارجي.
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)506( من القانون املدين امل�شري على اأنه:« تعترب ال�شركة مبجرد تكوينها 
�شخ�شًا اعتباريا«، ولكن ل يحتج بهذه ال�شخ�شية على الغري اإل بعد ا�شتيفاء 
ال�شركة  تقم  مل  اإذا  للغري  ذلك  ومع  القانون،  يقررها  التي  الن�شر  اإجراءات 
الت�شريعية  القاعدة  ب�شخ�شيتها، وهذه  يتم�شك  اأن  املقررة  الن�شر  باإجراءات 
بالن�شبة  املدين  القانون  ي�شتلزمها  مل  فقط،  التجارية  بال�شركات  خا�شة 
لها  القانونية  بال�شخ�شية  الغري  الحتجاج على  املدنية حيث يجوز  لل�شركات 

مبجرد تكوينها دومنا اعتبار لتخاذ اإجراءات ال�شهر.
واإن كان اأمر اكت�شابها لل�شخ�شية كقاعدة عامة ل يتوقف على اإجراءات 
ال�شهر القانوين؛ اإل اأن امل�شرع ذهب اإلى اأن �شركة امل�شاهمة و�شركة التو�شية 
اإل  بالأ�شهم وال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة ل تكت�شب ال�شخ�شية املعنوية 
بعد م�شي خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ قيدها يف ال�شجل التجاري » مو�شوعة 
احلديث  اجلامعي  املكتب  الرو�س،  اأبو  اأحمد  تاأليف  التجارية،  ال�شركات 

بالإ�شكندرية، �شنة الن�شر 2002م ، �س 37 - 38 ..
وبهذا اأي�شا اأخذ املنظم ال�شعودي، يقول الدكتور حممد اجلرب: » وموقف 
نظام ال�شركات ال�شعودي واإن كان يتفق مع موقف معظم الت�شريعات العربية 
ال�شجل  يف  القيد  من  جتعل  والتي  احلديثة  الت�شريعات  اجتاه  يخالف  اأنه  اإل 
التجاري  )القانون  املعنوية«  ال�شخ�شية  ال�شركة  لكت�شاب  �شرطًا  التجاري 

ال�شعودي، تاأليف حممد بن ح�شن اجلرب، �س 204 (.
وذكر اأي�شًا يف كتاب ) القانون التجاري - الأعمال التجارية - التاجر - 
ال�شركات التجارية( ما ن�شه: » يعترب التوقيت الذي يكتمل فيه تكوين ال�شركة 
ال�شخ�شية  تكت�شب  حتى  ال�شركة  تكوين  يكتمل  اإن  ما  اإذ  املهمة؛  الأمور  من 
املعنوية، ويالحظ اأن تكوين �شركات الأ�شخا�س يتم مبجرد موافقة ال�شركاء 
تكوينها  يتم  الأموال  و�شركات  التاأ�شي�س،  عقد  بنود  كل  وعلى  تاأ�شي�شها  على 
بانتهاء اإجراءات التاأ�شي�س القانونية، اأما �شركات امل�شاهمة التي تطرح راأ�س 

مالها لالكتتاب العام ل يتم تاأ�شي�شها اإل اإذا اكتتب بكل راأ�س مالها «.

اأن  على  )الأولى(  مادته  يف  ال�ضعودي  ال�ضركات  نظام  ن�س 
كل  ي�ضاهم  باأن  اأكرث  اأو  �ضخ�ضان  مبقت�ضاه  يلتزم  »عقد  ال�ضركة 
عمل  اأو  مال  من  ح�ضة  بتقدمي  الربح  ي�ضتهدف  م�ضروع  يف  منهم 

لقت�ضام ما قد ين�ضاأ عن هذا امل�ضروع من ربح اأو خ�ضارة«.
يف  العقد(  )�ضركة  ال�ضركة  العدلية  الأحكام  جملة  وعرفت 
املادة )1329( باأنها » عقد بني اثنني اأو اأكرث على كون راأ�س املال 

والربح م�ضرتكًا بينهما «.
هو  لل�ضركة  القانونية  الطبيعة  حتديد  فاإن  ذلك  من  وبالرغم 
مثار خالف ؛ فالفقه التقليدي يرى اأن ال�ضركة قائمة على فكرة 
العقد , بينما يرى الجتاه احلديث اأن ال�ضركة قائمة على فكرة 
النظام. )القانون التجاري للدكتور عبدالهادي الغامدي والدكتور 

بن يون�س حممد, �س 131 - 132(.
اكت�ضاب  م�ضدر  يف  ال�ضراح  بني  خالفًا  هناك  اأن  يتبني  وبهذا 
ال�ضركة لل�ضخ�ضية املعنوية, هل هو العقد, اأو النظام, وفيما ياأتي 
ال�ضركة  باكت�ضاب  وعالقته  والنظام  العقد  من  بكل  للمراد  بيان 

لل�ضخ�ضية املعنوية.

الفرع الأول : العقد كم�ضدر لكت�ضاب ال�ضخ�ضية املعنوية.
ال�شابق ذكرهما من نظام  املادتني  ال�شركة عقدًا كما ورد بن�س  باعتبار 
حتديد  يف  وا�شعة  املتعاقدين  حرية  فاإن  العدلية؛  الأحكام  وجملة  ال�شركات 
وتنظيم ما ين�شاأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات؛ فالفقه التقليدي يرى 
اأن املعيار الذي يحدد الطبيعة القانونية لل�شركة يكمن يف الت�شرف الإرادي 
املن�شئ لها، وهو عقد ال�شركة الذي يوِجد ال�شركة ويحدد العالقة بني ال�شركاء 

مبا لهم من حقوق وعليهم من التزامات.
يقول الدكتور م�شطفى كمال طه: » تعترب ال�شركة �شخ�شًا معنويًا مبجرد 
تكوينها ولو مل ت�شتوف اإجراءات ال�شهر التي يوجبها القانون، ذلك اأن ال�شهر 
معنوي  �شخ�س  قيام  على  اإ�شهاد  مبثابة  وهو  الغري،  م�شلحة  به  مق�شود 
املدنية  لل�شركات  اأن  ويالحظ  الطبيعي،  لل�شخ�س  بالن�شبة  امليالد  ك�شهادة 
يوؤكد  �شهر خا�شة؛ مما  اإجراءات  لأية  اأنها ل تخ�شع  �شخ�شية معنوية رغم 
ل  املعنوية  ال�شخ�شية  واأن  وال�شهر،  املعنوية  ال�شخ�شية  بني  العالقة  انتفاء 
تتوقف على ا�شتيفاء اإجراء ال�شهر والن�شر » )القانون التجاري، تاأليف الدكتور 

م�شطفى كمال طه، الدار اجلامعية، بريوت، �س 267 - 268(.
وبهذا الراأي اأخذ املنظم امل�شري؛ حيث ن�شت املادة )الثانية واخلم�شون( 
تعترب  التجارية  ال�شركات   « اأن  على  �شراحًة  امل�شري  املدين  القانون  من 
لها  لي�شت  اإذ  املحا�شة  �شركة  ذلك  من  وي�شتثنى  العتبارية،  الأ�شخا�س  من 
اأطرافها  اآثارها على  وتقت�شر  للغري  بالن�شبة  لها  ول وجود  معنوية  �شخ�شية 
فح�شب » والأ�شل اأن ال�شركة تكت�شب ال�شخ�شية القانونية مبجرد اإبرام العقد، 
املادة  ن�شت  وقد  التجارية،  وال�شركات  املدنية  ال�شركات  ذلك  يف  وي�شتوي 

نطاق اكتساب الشخصية المعنوية للشركات

�ضلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - الإدارة العامة للم�ضت�ضارين

مبجل�س ال�ضورى
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اأو  احلكمية  اأو  املعنوية  ال�شخ�شية  تكت�شب  ل  ال�شركات  اأن  يعني  وهذا   «
اإجراءات  من  النتهاء  بعد  اإل  الأردين  القانون  عليها  يطلق  كما  العتبارية 
تاأ�شي�شها وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات املوجود يف وزارة ال�شناعة والتجارة«. 
تاأليف الأ�شتاذ الدكتور فوزي حممد �شامي، �شنة الن�شر  )القانون التجاري، 

2001م ، �س 151(
ومع ذلك فاإنه يعاب على الفكرة التنظيمية لل�شركة افتقارها اإلى التحديد، 
العقد متامًا، فهذه الأخرية لتزال  اإلغاء فكرة  الدولة ل يعني  اأن تدخل  كما 
اأ�شا�س اإن�شاء ال�شركة، اإ�شافة اإلى اأن فكرة العقد تبدو اأكرث قوًة وو�شوحًا يف 

�شركات الأ�شخا�س.
وبعد هذا ميكن اخلروج من هذا الختالف القانوين يف حتديد الطبيعة 
القانونية لكت�شاب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية بالقول: اإن فكرة العقد وفكرة 
النظام تقومان وتتعاي�شان معًا داخل ال�شركة فال ميكن الأخذ املطلق باإحدى 
الفكرتني منفردًة، حيث ت�شود الفكرة التقليدية التعاقدية لل�شركة يف �شركات 
فاإذا   الأموال،  �شركات  لل�شركة يف  النظامية  الفكرة  ت�شود  بينما  الأ�شخا�س، 

جتلت اإحداهما توارت الأخرى دون اأن تنعدم.
ال�شركة  اكت�شاب  على  املرتتب  الأثر  اأن  نعلم  اأن  اإلى  الإ�شارة  بقيت 
لكت�شاب  املرتتب  الأثر  عن  يختلف  العقد  طريق  عن  املعنوية  لل�شخ�شية 
ال�شركة لل�شخ�شية املعنوية عن طريق النظام. ويقت�شر هذا الأثر على مدى 

الحتجاج بال�شخ�شية املعنوية يف مواجهة الغري.

حول  يتمحور  نقدًا  وواجه  الرتاجع  يف  اأخذ  تقليدي  املفهوم  هذا  اأن  اإل 
الفوارق الكبرية بني قواعد قانون ال�شركة وقواعد العقود ب�شفة عامة، وميكن 

اإيجازها يف الآتي : 

اأوًل : ل يقت�شر عقد ال�شركة كبقية العقود على ترتيب اآثار على اأطرافه 

متمثلة يف احلقوق واللتزامات، بل يتجاوز ذلك باأن ين�شاأ عنه �شخ�س معنوي 
لها،  املن�شئ  الت�شرف  تعني  )ال�شركة(  فكلمة  القانون،  باأحكام  خماطب 

وال�شخ�س املعنوي الناجت عنه.

م�شالح  وتعار�س  ت�شارب  على  القائمة  العقود  �شائر  بخالف   : ثانيًا 
عقدية؛ يقوم عقد ال�شركة على احتاد م�شالح اأطرافه نحو حتقيق هدف واحد 

وغر�س م�شرتك هو حتقيق الربح وق�شمته بني ال�شركاء.

ثالثًا : فكرة العقد ل تتما�شى مع بع�س اأنواع ال�شركات، ك�شركة امل�شاهمة، 
َتَدّخَل املنظم بالتنظيم والرقابة وب�شكل مبا�شر يف كثري من اإجراءاتها  التي 

وقواعدها، وذلك لتحقيق اأهداف اقت�شادية واجتماعية.
النظام  فكرة  على  قائمة  ال�شركة  اأن  يرى  حديٌث  اآخُر  اجتاه  ظهر  لذلك 

ولي�س العقد. 

الفرع الثاين : النظــــام باعتبـــاره م�ضـــدرًا لكت�ضاب ال�ضخ�ضية 
املعنوية لل�ضركة.

التعاقدية  ال�شفَة  الفقه احلديث  اإنكار  اإلى  التعاقدية  الفكرة  اأدى �شعف 
لل�شركة، واإ�شفاء ال�شفة النظامية.

غر�س  اإلى  تهدف  التي  القانونية  القواعد  جمموعة  بالنظام  ويق�شد 
الن�شمام  يف  الرغبة  عن  الإف�شاح  على  معها  الأفراد  دور  يقت�شر  م�شرتك 

اإليها.
حمل  م  املنظِّ اأحّل  اآمرة  بطريقة  للمنظم  وامل�شتمر  املبا�شر  فالتدخل 
وما يرتتب عليه من حرية  الإرادة  �شلطة  اإ�شعاف مبداأ  اإلى  واأدى  املوؤ�ش�شني 
اإن�شاء ال�شركة وتنظيمها - ال�شركات عموما و�شركة امل�شاهمة  املتعاقدين يف 
خ�شو�شا - ؛ اإذ مل يعد جمرد العقد كافيًا لتاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة، بل يلزم 
�شدور الرتخي�س بها، كما اأن املنظم خ�شها بالعديد من الأحكام والقواعد 
التنظيم  حل  بذلك  وغريه؛  والكتتاب  والرقابة  والإدارة  بالتاأ�شي�س  املتعلقة 
الت�شريعات  كل  الراأي  بهذا  اأخذ  وقد  التعاقدي،  التنظيم  حمل  القانوين 
ال�شركة  التجاري �شرطًا لكت�شاب  ال�شجل  القيد يف  التي جعلت من  احلديثة 
لل�شخ�شية املعنوية ، كالقانون الفرن�شي والأملاين والأردين. )القانون التجاري 

ال�شعودي، تاأليف حممد بن ح�شن اجلرب، �س 204 (.
يتم   « اأنه  الأردين على  ال�شركات  قانون  )الرابعة( من  املادة  فقد ن�شت 
وتعترب  القانون،  هذا  مبقت�شى  فيها  وت�شجيلها  اململكة  يف  ال�شركة  تاأ�شي�س 
اأردين  اعتباريًا  الوجه �شخ�شًا  وت�شجيلها على ذلك  تاأ�شي�شها  بعد  كل �شركة 

اجلن�شية ويكون مركزها الرئي�شي يف اململكة «.
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رئيس مجلس 
الشورى يبحث مع 

رئيس البرلمان 
القيرغيزي تطوير 

العالقات البرلمانية 
بين البلدين

عقد معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى الدكتور عبداهلل بن حممد 
اليوم  بالريا�س  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  ال�ضيخ  اآل  اإبراهيم  بن 
قريغيز�ضتان  جمهورية  يف  الربملان  رئي�س  معايل  مع  اجتماعًا 
وذلك  موؤخرًا,  للمملكة  زيارته  جيينبيكوف  خالل  ا�ضيلبيك 
بن  حممد  الدكتور  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  بح�ضور 
الدكتور  املرافق  الع�ضو  ال�ضورى  جمل�س  وع�ضو  اجلفري  اأمني 
لدى  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  و�ضفري  ال�ضامخ  عبدالعزيز 
و�ضفري  اجلمعة  عبدالرحمن  الأ�ضتاذ  قريغيز�ضتان  جمهورية 
باييف  جمعة  عبداللطيف  اململكة  لدى  قريغيز�ضتان  جمهورية 
الربملان  رئي�س  ملعايل  املرافقني  القريغيزي  الربملان  واأع�ضاء 

القريغيزي.
ورحب معايل رئي�س املجل�س يف م�شتهل الجتماع  مبعايل رئي�س الربملان 

القريغيزي �شاكرًا له اإجابة الدعوة وزيارة اململكة.
ال�شعودية وجمهورية  العربية  اململكة  التي جتمع  بالعالقات  ونوه معاليه   
التعاون  بعالقات  ال�شدد  ذات  يف  واأ�شاد  املجالت،  �شتى  يف  قريغيز�شتان 

الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان القريغيزي .
اآل ال�شيخ عن تطلعه باأن تتوج هذه الزيارة بنتائج  وعرب معايل الدكتور 
تعك�س الرغبة امل�شرتكة بني البلدين لتطوير العالقات الثنائية بينهما، موؤكدًا 

حر�س جمل�س ال�شورى على تعزيز وتطوير هذه العالقة وتفعيل دور جلنتي 
ال�شداقة يف املجل�شني مبا ي�شهم يف تطوير العالقات الربملانية بينهما ويحقق 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني.
املتخ�ش�شة  وجلانه  عمله  واآلية  ال�شورى  جمل�س  عن  نبذة  معاليه  وقدم 
وع�شويته يف الحتادات الدولية والقارية، والدور الذي يقوم به املجل�س يف 
املجالني الت�شريعي والرقابي، ومناق�شة الق�شايا التي تهم الوطن واملواطن0

بزيارة  �شعادته  القريغيزي عن  الربملان  رئي�س  اأعرب معايل  من جانبه 
بخادم  واللتقاء  خا�شة،  ب�شفة  ال�شورى  وجمل�س  عامة،  ب�شفة  اململكة 
اهلل-  -يحفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ومعايل 
ال�شيخ، منوهًا بح�شن ال�شتقبال واحلفاوة التي اأحاطت بالوفد منذ و�شوله 

اإلى اململكة.
واأ�شار رئي�س الربملان القريغيزي اإلى الزيارة التي قام بها معايل رئي�س 
جمل�س ال�شورى جلمهورية قريغيز�شتان عام 2013م،  وما حققته من نتائج 
بني  العالقات  وتطوير  والتعاون  للتقارب  جمالت  فتح  يف  اأ�شهمت  اإيجابيه 

البلدين.
العالقات مع  القريغيزي حر�س بالده على تطوير  الربملان  رئي�س  واأكد 
اململكة يف �شتى املجالت ملا متثله من ثقل  �شيا�شي واقت�شادي، منوها بدعم 
واإن�شاء  امل�شاجد  من  العديد  بناء  يف  واإ�شهامها  بالده،  يف  للتنمية  اململكة  
هذه  على  للمملكة  القريغيزي  وال�شعب  �شكره  مقدما  وامل�شت�شفيات  الطرق 
املو�شوعات  من  عدد  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  جرى  وقد  امل�شاعدات. 
املجالت  البلدين خا�شة يف  التعاون بني  اأفاق جديدة من  فتح  اإلى  الرامية 
التجارية والقت�شادية وال�شتثمارية و�شبل تطويرها، كما مت  بحث العالقات 
ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  القريغيزي  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني 

الربملانية يف املجل�شني مبا ي�شهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بينهما.
ويف نهاية الجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة. من جهة 
اأخرى ح�شر معايل رئي�س الربملان القريغيزي والوفد املرافق له جانبًا من 
اجلل�شة العامة التي عقدها جمل�س ال�شورى، وقام معاليه ومرافقوه بجولة يف 

اأروقة املجل�س والقاعة الكربى والقاعة الأندل�شية وا�شتمع ل�شرح عنها.
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رئيس مجلس 
الشورى يستقبل 

وفد أعضاء الجمعية 
البرلمانية لحلف 
شمال األطلسي

)الناتو(
ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن  ال�ضورى  اأكد معايل رئي�س جمل�س 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ اأن اململكة العربية ال�ضعودية قامت 
على ال�ضريعة الإ�ضالمية, تلك الر�ضالة التي حتمل ال�ضالم للعامل 
بل  بالرحمة,  ومعاي�ضته  الآخر  وقبول  الت�ضامح  دين  وهو  كله, 
ويدعو اإلى حماية املدنيني حتى يف حال احلرب ف�ضاًل عن احلالة 

الطبيعية ال�ضلمية.
واأ�شار معاليه اإلى اأن  اأعمال العنف والتطرف التي تقع من بع�س الفئات 
اإن  بل  ال�شحيح،  الإ�شالمي  الدين  متثل  ل  لالإ�شالم  انتماءها  تّدعي  التي 
الإ�شالم منها براء، ولطاملا اأكدت اململكة اأن الإرهاب لي�س له دين، اأو عرق، 
اأو طائفة. جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف مكتبه 
حلف  منظمة  يف  الربملانية  اجلمعية  وفد  رئي�س  الريا�س  يف  املجل�س  مبقر 
�شمال الأطل�شي، )الناتو( اللورد جوبلنق، يرافقه عدد من روؤ�شاء وفود دول 

اجلمعية الربملانية يف منظمة الناتو يف اإطار زيارتهم للمملكة موؤخرًا. 
وقال معايل الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ:  اإن اململكة العربية ال�شعودية تعي 

خطورة الإرهاب، وهي من اأوئل الدول التي ت�شررت منه، لذا فاإنها مل تاأل 
جهدًا يف �شبيل الت�شدي لكافة اأ�شكال الإرهاب، وامل�شاركة يف اأي جهد دويل 
اإلى حماربته، وترجمت اململكة هذه ال�شيا�شة باإجراءات م�شددة من  ي�شعى 
مة له، وجتفيف م�شادر متويله، وو�شع القوائم  خالل �شن الت�شريعات املجرِّ
اجلمعية  واأع�شاء  رئي�س  اأعرب  جانبهم  من  الإرهابية.  التنظيمات  باأ�شماء 
اللقاء عن �شعادتهم بزيارة اململكة  الناتو خالل  الربملانية يف منظمة حلف 
ومناق�شة الق�شايا امل�شرتكة. وقدموا نبذة عن اجلمعية الربملانية يف منظمة 
مناق�شة  يف  ودورها  املتخ�ش�شة  وجلانها  )الناتو(  الأطل�شي،  �شمال  حلف 
العربية  للمملكة  الريادي  بالدور  واأ�شادوا  والدولية.  الإقليمية  الق�شايا 

ال�شعودية يف املنطقة ويف العامل واأكدوا جناحها يف الت�شدي لالإرهاب.
ح�شر  املنا�شبة.  بهذه  التذكارية  الهدايا  تبادل  مت  ال�شتقبال  نهاية  ويف 
ودوقية  بلجيكا  مملكة  لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  ال�شتقبال 
لك�شمبورغ ورئي�س بعثة اململكة لدى الحتاد الأوروبي عبدالرحمن بن �شليمان 

الأحمد.

و يتلقى دعوة لزيارة اليابان

عبداهلل  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  معايل  تلقى 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ ر�ضالة من معايل رئي�س الربملان 
الياباين تاداموري اأو�ضيما تت�ضمن دعوة معاليه لزيارة اليابان .

خالل  اأوكودا  نوريهريو  اململكة  لدى  اليابان   �شفري  الر�شالة  بنقل  وقام 
ا�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى له يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س . 
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام 
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية واليابان وا�شتعرا�س عالقات التعاون 

بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت .

العالقات  �شعيد  على  الثنائي  والتعاون  العمل  تعزيز  �شبل  بحث  مت  كما 
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الياباين وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة 
الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم اأوجه التعاون يف �شتى املجالت مبا 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني .
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رئيس مجلس الشورى 
يستقبل سفير اليونان

ويستقبل سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى إندونيسيا

ال�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�ضتقبل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ 
يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س �ضفري جمهورية 

اليونان لدى اململكة  بوليخروني�س بوليخرونيو.
بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
املجالت، خا�شة  �شتى  تعزيزها يف  و�شبل  واليونان  اململكة 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان اليوناين، 
اليونانية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  وتفعيل دور جلنتي 
مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ا�ضتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س, 

ونوه ال�شفري اليوناين خالل اللقاء بالعالقات الثنائية التي تربط جمهورية اليونان واململكة 
العربية ال�شعودية، م�شريًا اإلى الزيارة التي قام بها معايل رئي�س جمل�س ال�شورى جلمهورية 
اليونان عام 2014م، وما حققته من نتائج اإيجابيه اأ�شهمت يف فتح جمالت للتقارب والتعاون 

وتطوير العالقات بني البلدين ال�شديقني وبني جمل�س ال�شورى والربملان اليوناين.

�ضفري خادم احلرمني ال�ضريفني لدى اإندوني�ضيا الأ�ضتاذ م�ضطفى 
بن اإبراهيم املبارك.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س �شـــبل تعـــزيز عالقـــات التعـــاون بني جمل�س 
ال�شــــورى والربملان الندوني�شي من خـــالل الزيـــارات املتبادلـــة بني جلنتي 

ال�شداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى والربملان الإندوني�شي.
وحمل معـــايل رئي�س جمـــل�س ال�شــورى ال�شفري املبارك نقل حتياته ملعايل 

رئي�س  واأع�شاء الربملان الإندوني�شي.

د. آل الشيخ يستقبل سفيري 
خادم الحرمين الشريفين 

المعينين لدى المغرب وموريتانيا

ا�ضتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضيـــخ الدكتــور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيــــم اآل ال�ضــــيخ يف مكتـــبه مبــقر املجــــل�س يف 
الريا�س �ضفيـــري خــادم احلرمني ال�ضريفني املعينني حديثًا وهما 
معايل الدكتور عبدالعزيز بن حمـــيي الديـن خوجه ال�ضفري املعني 
لدى اململكة املغربية, والدكتور هزاع بن زبن بن �ضــاوي املطريي 

ال�ضفري املعني لدى اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية.
ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س جمـــل�س ال�شــــورى بال�شفريين متمنيًا لهما 

التوفيق يف اأداء مهام عملهما.

واأ�شار معاليه اإلى دور جمـــل�س ال�شورى يف �شناعة القرار الوطني املتمثل 
يف درا�شة الأنظمة والق�شايا الوطنيـــة امللحــــة، والدور الذي  يقوم به املجل�س 

يف جمال الدبلوما�شية الربملانية.
وحمل معايل رئي�س املجل�س ال�شفريين حتـــياته وتقديره لأ�شحاب املعايل 
روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية يف املغرب وموريتــــاين، وحثهــما على بـــذل مزيد 
من اجلهد يف توثيق عالقـــات التعاون وال�شداقة بني اململكة وكل من املغرب 
وموريتانيا ول�شيما يف املجال البــرملاين مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للمملكة 
والدولتني ال�شقيقتني، وفق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز و�شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد -حفظهم اهلل-.



حصاد الشهر

65 ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م

نائب رئيس مجلس 

الشورى يجتمع

بوفد لجنة الشؤون 

الخارجية في

البرلمان األوروبي

بن  حممد  الدكتور  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  عقد 

وفد  مع  اأم�س  اجتماعًا  بالريا�س  املجل�س  مقر  يف  اجلفري  اأمني 

اندريه  برئا�ضة  الأوروبي  الربملان  يف  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة 

لدى  الأوروبي  الحتاد  مندوبية  رئي�س  يرافقه  بلنكوفيت�س 

اململكة اآدم كولخ, يف اإطار زيارتهم للمملكة. 

بالوفد  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  رحب  الجتماع  م�شتهل  ويف 
امل�شرتك بني جمل�س  العمل  تعزيز  اللقاءات يف  اأهمية مثل هذه  اإلى  م�شريًا 

ال�شورى والربملان الأوروبي . 

احلرمني  خادم  بقيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  معاليه  واأكد 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – يحفظه اهلل – تنتهج يف 
�شيا�شتها عدم التدخل يف �شوؤون اأي دولة، وت�شعى دائمًا حلل جميع امل�شاكل 
الإن�شانية  العون وامل�شاعدة  النظر، وتقدمي يد  يف املنطقة، وتقريب وجهات 

للدول املحتاجة، و�شعيها لإحالل ال�شالم يف العامل .

خمتلف  جتاه  الثابتة  ال�شعودية  العربية  اململكة  مواقف  معاليه  وبني 
ق�شايا املنطقة، ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية، وق�شية ال�شعب ال�شوري، 

والتدخالت الإيرانية ال�شافرة  يف �شوؤون اململكة ودول  املنطقة.

واأ�شار اإلى ما تقوم به قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن بقيادة اململكة 
ون�شرة  اليمنية  للجمهورية  ال�شرعية  لإعادة  جهود  من  ال�شعودية  العربية 
�شالح  علي  املخلوع  الرئي�س  وقوات  احلوثي  ميلي�شيات  على  اليمني  ال�شعب 
ال�شالح،  بقوة  الدولة  موؤ�ش�شات  على  وا�شتولت  ال�شرعية،  على  انقلبت  التي 
موؤكدًا اأن تدخل قوات التحالف يف اليمن جاء وفق القانون الدويل وا�شتجابة 

لنداء الرئي�س ال�شرعي لليمن فخامة الرئي�س عبدربه من�شور هادي .

ال�شوؤون اخلارجية يف الربملان الأوروبي  اأكد رئي�س وفد جلنة  من جانبه 
العالقات  لتعزيز  يتطلع  الذي  الأوروبي  للربملان  الزيارة  هذه  اأهمية  على 

امل�شرتكة مع اململكة يف كافة املجالت الربملانية والقت�شادية.
املبذولة  واجلهود  املنطقة  يف  الأحداث  تطور  حول  نقا�س  دار  ذلك  بعد 
والحتاد  ال�شعودية  العربية  اململكة  وموقف  للمنطقة  ال�شتقرار  لإعادة 

الأوروبي جتاه تلك الأحداث .

كما مت خالل الجتماع ا�شتعرا�س �شبل تطوير وتعزيز العالقات الربملانية 
ال�شداقة  جلان  تفعيل  خالل  من  الأوروبي  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني 

الربملانية وتبادل الزيارات بينهم .
ح�شر الجتماع معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن 
بن  الدكتور حممد  ال�شورى  العام ملجل�س  الأمني  ومعايل  ال�شمعان  عبداهلل 
عبداهلل اآل عمرو واأع�شاء جمل�س ال�شورى اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  برئا�شة  الأوروبي  الربملان  مع 

ال�شويلم.
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نائب رئيس مجلس 
الشورى يجتمع مع 

رئيس وفد الجمعية 
البرلمانية في منظمة 
حلف شمال األطلسي

)الناتو(

عقد معايل نائب رئي�س جملــــ�س ال�ضــــورى الدكتــــور حممد بن 

اأمني اجلفــــري يف مكتــبه مبقر املجــــل�س بالريـا�س اجتمــــاعًا مع 

رئيـ�س وفد اجلمعية الربملانية يف منظمة حــــلف �ضمال الأطل�ضي, 

)الناتو( اللورد جوبلنــــق, يرافقــــه عدد من روؤ�ضــــاء وفود دول 

اجلمعيــــة الربملانيــــة يف منظمــــة )الناتــــو( يف اإطــــار زيارتهم 

احلالية للمملكة. 

ويف م�شتهل الجتماع رحب معايل نائب رئيـــ�س جمـــل�س ال�شــــورى بالوفد، 
م�شريًا اإلى اأهمية مثل هذه اللقاءات يف تعزيز العمل امل�شرتك.

 وقدم معاليه تعازيه لأع�شاء الوفد من اجلن�شــــيتني الأملانيـــة والرتكية 
يف �شحايا احلادث الإرهابي الذي وقع يف مدينة ا�شطنبـــول الرتكيـــة موؤخرا 
متمنيا للم�شابني ال�شفاء العاجـــل، مـــوؤكدًا اأن مـــثل هذه العـــتداءات الآثمة  
دخيلة على جمتمعاتنا العربيـــة والإ�شالمية ومل تكن اأبدا جزءًا من التاريخ 

احل�شاري الإ�شالمي.

وتطرق معاليه اإلى جهود اململكـــة العربيـــة ال�شعودية يف مكافحة الإرهاب 
وت�شخري مواردها واإمكانياتها و�شـــن العديد من الت�شريعـــات لدحر الإرهاب 

وحماربة التطرف.

ولفت الدكتور حممد اجلفري النظر اإلى اخلطـــوات الوا�شعـــة التي قامت 
بها اململكة يف جمال الإ�شالحات يف كافة املجـــالت ال�شيا�شيـــة والق�شائية، 
ومنها اخلطوات التي اتخذتها اململكة يف جمال اإعطاء املراأة ال�شعودية املزيد 
امل�شاركة  ال�شعوديـــة  للمراأة  املمكن  من  التي  املجالت  وتو�شيع  الفر�س  من 
املراأة  ت�شارك  ال�شعودي حيث  املجتمع  ورفعة  بدورها يف منو  لالإ�شهام  فيها 

اليوم يف كافـــة مناحي احليـــاة وهـــذا الأمر اأ�شـــبح واقعًا ملمو�شا ومن ذلك 
وانتخـــابًا،  تر�شحًا  موؤخـــرًا  جرت  التي  البلديـــة  النتخـــابات  يف  امل�شـــاركة 
ودخول املراأة ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى بن�شبـــة ل تقـــل عن 20% من اإجمايل 

اأع�شاء املجل�س.

واأ�شار معاليه اإلى اأن اململكة العربية ال�شعودية منفتحة على ثقافات الأمم 
وال�شعوب الأخرى وت�شارك العامل اهتماماته يف ن�شر املحبة وال�شالم والتحاور 
بني اأتباع الأديان ال�شماوية واحل�شارات املختلفة وت�شكــل جزءًا  حيويًا وفاعاًل 
يف اجلهود الدولية حلفظ الأمن وال�شـــلم الدوليـــني، كـــما اأ�شهمت اململكة يف 

دعم وتنمية التنمية امل�شتدامة يف العديد من البلدان النامية. 

من جانبه اأعرب رئي�س وفد اجلمعيـــة الربملانيـــة يف منظمة حلف �شمال 
الأطل�شي، )الناتو( اللورد جوبلنـــق عن �شعادته ووفد اجلمعية  بزيارة اململكة 
موؤكدًا اأن مثل هذه الزيارات املتبادلة �شتعزز التعـــاون والعمل امل�شرتك بني 

جمل�س ال�شورى واجلمعية الربملانية حللف الناتو.
وقدر اللورد جوبلنق للملكــة العربية ال�شعوديـــة اإ�شهامها و�شعيها ل�شتقرار 
منطقة اخلليـــج العربي والعالـــم، معربًا عن قلقـــه ملا يحدث يف �شوريا التي 

باتت حا�شنة لالإرهاب والإرهابيني.

يف  الربملانية  واجلمعية  ال�شورى  جملـــ�س  بني  التعاون  مب�شتوى  واأ�شاد 
منظمة حلف �شمال الأطل�شي.

بعد ذلك دار نقا�س حـــول تطور الإحـــداث يف املنطقـــة واجلهود املبذولة 
لإعادة ال�شتقرار للمنطقة.

ح�شر الجتماع روؤ�شاء اللجـــان املتخ�ش�شة يف جمل�س ال�شورى وعدد من 
اأع�شاء املجل�س.



حصاد الشهر

67 ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م

مساعد رئيس مجلس 
الشورى يستقبل وفدًا 

تشريعيًا قطريًا

ويستقبل وفًدًا من 
محاكم دبي

ا�ضتقبل معايل م�ضاعـــد رئي�س جملــ�س ال�ضورى الدكتور يحيى 
بن عبداهلل ال�ضمعان يف مكتبــه مبقر املجل�س بالريا�س وفدًا من 

اإدارة الت�ضريع يف جمل�س الوزراء القطري. 
ورحب معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�شتهل ال�شتقبال بالوفد 
الزائر منوهًا باأهمية الزيارات املتبادلة بني دول جملـــ�س التعــاون اخلليجي 
والتي تهدف لالإطالع على املمار�شات الت�شريعية ملختلف هذه الدول مبا يعزز 

التكامل والتعاون بينها. 
الت�شريعي يف  العمل  اأن  اإلى  ال�شمعان  عبداهلل  بن  يحيى  الدكتور  ولفت 
دول جمل�س التعاون يت�شابه يف اأغلب مرافقه مما يوؤكد اأهمية تبادل اخلربات 

بني الأ�شقاء اخلليجيني.

كما ا�ضتقبل معــــايل م�ضاعــــد رئيــ�س جمــل�س ال�ضــورى وفـــدًا 

من حماكم مركز دبي املــايل العـــاملي التابع حلكـــومة دبي بدولة 

الإمارات العربية املتحـــدة ال�ضقيقـــة برئا�ضــة القا�ضــي علي بن 

�ضام�س املدحاين.

ورحب معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�شتهل ال�شتقبال بالوفد 
الزائر منوهًا باأهمية الزيارات املتبادلــــة بني الأجهـــزة الت�شـــريعية يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي والتي تهدف لالطالع على املمار�شـــات الت�شريعيــة 

ملختلف هذه الدول مبا يعزز التكامل والتعاون بينها.

وا�شتعـــر�س معاليــه اخت�شا�شــــات جمــــل�س ال�شـــورى يف �شن الأنظــــمة 
واإ�شدارها بعد مناق�شتها وموافقــة املجل�س عليها، مبينًا ما تتيحه املادة 23 
من نظام جمل�س ال�شورى لع�شو املجل�س من جمال ل�شــن الأنظمة اجلديدة اأو 

التعديل على نظام نافذ. 
من جانبه عرب الوفـــد القطـــري عن �شعادتـــه بزيــارة جملـــ�س ال�شــــورى 
والتعرف على جهوده يف املجال )التنظيمي والت�شريعي(، م�شيدًا مبا يقوم به 

املجل�س من جهود يف املجالني الت�شريعي والرقابي.

ولفت الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�شمعـــان اإلى اأن العمل الت�شريعي يف 
دول جمل�س التعاون يت�شابه يف اأغلب مرافقه مما يوؤكد اأهمية تبادل اخلربات 

بني الأ�شقاء اخلليجيني.
واأكد اهتمــــــام وحر�س اململكــــــة العربيــــــة ال�شعوديــــــــة منذ تاأ�شيــــــ�شها 
اإلى عهد خــــــادم احلرمـني ال�شريفني امللك �شلــــمان بن عبد العزيز اآل �شعود 
اإر�شاًء للعدالة، لفتًا النظر يف هذا ال�شدد  -يحفظه اهلل- مبرفق الق�شاء 
اإلى م�شروع امللك عبد اهلل لتطــــــوير مرفق القــــــ�شاء الذي بات اليــوم داعمًا 

ملرفق الق�شاء.
وا�شتعر�س معالــــــيه اخت�شا�شات جمــــــل�س ال�شــــــورى يف �شن الأنظــــــمة 
واإ�شدارهــــــا بعد مناق�شــــــتها وموافقــــــة املجل�س عليهــــــا، مبينًا ما تتيحه 
املادة 23 من نظــــــام جمل�س ال�شــــــورى لع�شــــــو املجل�س باقرتاح نظام جديد 

اأو تعديل نظام نافذ .
من جانبه عرب القا�شي علي املدحاين عن �شعادته بزيارة جمل�س ال�شورى 
والتعرف على جهوده يف املجال التنظيمي )الت�شريعي(، م�شيدًا مبا يقوم به 

املجل�س من جهود يف املجالني الت�شريعي والرقابي. 
بعد ذلك قام الوفد الزائر بجولة داخل املجل�س �شملت القاعة الرئي�شة  

واملعر�س التاريخي للمجل�س.
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لجنة الشئون االجتماعية بالشورى 
تعقد اجتماعًا بحضور د . القصبي

في رسالة لرئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس األمة الكويتي يستنكر االعتداءات 

اإليرانية على سفارة المملكة في طهران

اإحدى  وال�ضباب  والأ�ضرة  الجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  عقدت 
املجل�س  مقر  يف   اجتماعًا  ال�ضورى  مبجل�س  املتخ�ض�ضة  اللجان 
الدكتور  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزير  معايل  بح�ضور  بالريا�س 
ال�ضورى  نائب رئي�س جمل�س  الق�ضبي ومعايل  ماجد بن عبد اهلل 

الدكتور/ حممد بن اأمني اجلفري.
اأعمال  بها  افتتح  كلمة  يف  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  ورحب 
اجتماع مع  بعقد  الجتماعية مثمنًا مبادرته  ال�شئون  وزير  الجتماع مبعايل 
اأع�شاء املجل�س اأع�شاء جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب انطالقًا 
من حر�شه ل�شرح كل ما له عالقة بال�شوؤون الجتماعية وما يقع حتت اإ�شراف 

الوزارة من مرافق حكومية اأخرى بطبيعة رئا�شته لها.
واأكد معايل الدكتور اجلفري حر�س جمل�س ال�شورى على دعم وم�شاندة 
جميع الوزارات واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية لالرتقاء باأداء عملها وتطوير 

خدماتها التي تقدمها للمواطنني.
على  اللجنة  اأع�شاء  الجتماعية  ال�شئون  وزير  معايل  اأطلع  جهته  من 
حمددات الربنامج الذي تزمع الوزارة تنفيذه وعنوانه ) التحول من الرعوية 
وهي  املجتمع،  يف  الإنتاجية  م�شتوى  رفع  اإلى  يهدف  الذي  التنموية(  اإلى 
موجهة للمواطن لالإ�شهام فيها �شواء امل�شتفيد من خدمات الوزارة اأو املواطن 
العادي، مبينًا اأن هذا الربنامج ياأتي وفق خطوات عملية قادرة باإذن اهلل على 
والذي  العمل اجلماعي  الجتماعية من خالل  التنمية  م�شتوى  رفع  حتقيق  

�شتكون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية جزءًا اأ�شا�شيًا يف الربنامج. 

تلقى معــايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضيخ 
الدكتور عبداهلل بن حمــمد بن اإبــراهيم اآل 
ال�ضيخ ر�ضالة من معايل رئي�س جمــل�س الأمة 
بدولة الكويت ال�ضقيـــقة الأ�ضتاذ مرزوق بن 
علي الغامن عرب خالله عن ا�ضتنكاره ال�ضديد 
للهجوم الــذي تعر�ضت لـــه �ضفــــارة اململـــكة 
العربية ال�ضعودية يف طهران وقن�ضليتها يف 

مدينة م�ضهد يف اإيران.

الدكتوره  وال�شباب  والأ�شرة  الجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�شة  واأو�شحت 
حمده العنزي اأنه مت خالل الجتماع ا�شتعرا�س الق�شايا امللحة يف املجتمع، 
وت�شورات اللجنة  لتلك الق�شايا، واأهمية و�شع خطط مبنية على درا�شات 
علمية للق�شاء عليها، وتنفيذ امل�شروعات وجدولتها خالل ب�شع �شنوات وفق 

الأولويات التي تراها الوزارة، وجعلها اأولوية من اأولوياتها.
واأ�شارت اإلى اأن الجتماع تطرق اإلى تطوير الربامج التي تنفذها الوزارة 
تطوير  يف  منهم  القادرين  مل�شاعدة  الجتماعي  ال�شمان  من  للم�شتفيدين 
املنتجة  الأعمال  ببع�س  القيام  خالل  من  دخل  على  واحل�شول  قدراتهم، 
لهم،  املنا�شبة  الأعمال  نحو  وتوجيههم  مهاراتهم  و�شقل  تدريبهم  بعد 
والتي ت�شاعدهم يف رفع امل�شتوى املعي�شي لأ�شرهم، وتفعيل دورها يف عملية 
التنمية بتحويلها من اأ�شرة ُمَعالة اإلى اأ�شرة منتجة، وتر�شيخ مفهوم التنمية 
واإبداعه؛  وذاتيته  املجتمع  هوية  لتاأكيد  املجتمع  يف  عام  ب�شكل  الجتماعية 
وامل�شاركة اجلماعية الإيجابية من قبل الأفراد عن طريق اجلهات الأهلية، 

وتكثيف الربامج يف هذا الجتاه على نطاق وا�شع.

الدولية  والأعراف  للمواثيق  وا�شحًا  انتهاكًا  يعد  العمل  هذا  اإن  الغامن:  مرزوق  الأ�شتاذ  معايل  وقال 
ولتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�شية لعام 1961 والتي تكفل اأمن وحماية البعثات الدبلوما�شية واأع�شائها، 
الإجراءات  واتخاذ  واأع�شائها،  الدبلوما�شية  للبعثات  بتوفري احلماية الالزمة  الإيرانية  وطالب احلكومة 

القانونية بحق املعتدين على مقر البعثة الدبلوما�شية ال�شعودية.
كما طالب الغامن يف ر�شالته اإيران باحرتام مبداأ عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول العربية والتي 
من حقها امل�شروع احلفاظ على اأمن مواطنيها وال�شلم الأهلي ووحدة ن�شيجها الجتماعي، م�شريًا يف هذا 

ال�شدد اإلى اأنه لي�س من حق اأي طرف التعليق على الأحكام الق�شائية للدول.
ملكافحة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تبذلها  التي  باجلهود  الكويتي  الأمة  جمل�س  رئي�س  معايل  واأ�شاد 

الإرهاب واإر�شاء الأمن وال�شتقرار يف اململكة ويف املنطقة.
العربية  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود  لكافة  التام  الدعم  عن  الغامن  مرزوق  الأ�شتاذ  معايل  واأعرب 
الأمة  جمل�س  ت�شامن  عن  معربًا  واملنطقة،  اململكة  تواجه  التي  التهديدات  خمتلف  ملواجهة  ال�شعودية 

الكويتي مع ما تتخذه اململكة من اإجراءات لتعزيز الأمن وال�شتقرار.
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لجنة الصداقة البرلمانية في 
مجلس الشورى تجتمع بوزير 

الدولة البريطاني

لجنتا الصداقة والخارجية 

بمجلس الشورى تجتمع 

بوفد برلماني فرنسي

بوزارة  الأو�ضط  ال�ضرق  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  معايل  التقى 

اخلارجية الربيطانية ال�ضيد توبيا�س الوود خالل زيارته للمملكة 

موؤخرًا اأع�ضاء جلنة ال�ضداقة الربملانية ال�ضعودية الربيطانية 

�ضاحب  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�ضو  برئا�ضة  ال�ضورى  جمل�س  يف 

�ضعود   اآل  م�ضاري  بن  عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  الأمري  ال�ضمو 

وذلك  يف مقر املجل�س بالريا�س.

اللقاء مناق�شة عدد من املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام  ومت خالل 
املجالت  �شتى  يف  املتحدة  واململكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  امل�شرتك 

اإ�شافة اإلى الأو�شاع الراهنة التي ت�شهدها املنطقة.

كما مت بحث �شبل تعزيز العمل والتعـــاون الثنائي على �شعـــيد العــــالقات 
الربملانية بني جمل�س ال�شـــورى وجملـــ�شي اللـــوردات والعمــوم الربيطانيني، 

عقدت جلنتا ال�ضداقة الربملانية ال�ضعودية الفرن�ضية مبجل�س 

ال�ضورى برئا�ضـــة ع�ضـــو املجـــل�س معــايل الدكــتور عـبدالرحمن 

بن عبدالعزيز ال�ضويلم, و الـ�ضــوؤون اخلارجيـة يف املجل�س برئا�ضة 

م�ضرتكًا  اجتـماعًا  الداود  عبــدالعزيز  بن  نا�ضر  الدكتــور  معايل 

مع وفد جمموعــة ال�ضــداقـة الربملانيــة الفرن�ضــية ال�ضعودية يف 

جمل�س ال�ضيوخ الفرن�ضي برئا�ضــة ال�ضيـــدة ناتـــايل غويل رئي�ضة 

اللجنـة ونائبة جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والدفاع والقوات امل�ضلحة 

يف جمل�س ال�ضيوخ وذلك يف اإطار زيارتهم احلالية للمملكة.

وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم التعاون 
والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني0

ح�شر الجتماع �شفري اململكة املتحدة لدى اململكة ال�شيد �شاميون كولي�س 
والوفد املرافق للوزير الربيطاين .

باملجل�س  ال�شعودية  الربملانيـــة  ال�شـــداقة  جلان  اأن  اإلى  الإ�شارة  جتدر 
تهدف اإلى تنمية وتوثيق روابط ال�شداقـــة والتوا�شل بني املجل�س، واملجال�س 
عالقات  يعزز  مبا  وال�شـــديقة  ال�شقيقـــة  الدول  يف  والربملانات  الت�شريعية 
اململكة خارجيًا، ولتحقــــيق اكـــرب قـــدر من التوا�شـــل والتن�شيق يف خمتلف 

املحافل الربملانية على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

وجــــرى خــــالل الجتمـــاع مناق�شـــة عــدد من املو�شوعات والق�شايا ذات 

الهتمام امل�شتـــــرك بني اململكـــة العربيــة ال�شعــــودية وفـــرن�شا، وا�شتعرا�س 

عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت.

وتطرق املجتمعون اإلى الأو�شاع التي ت�شهدها املنطقة،  اإ�شافة اإلى �شبل 

دعم وتعزيز العمل والتعاون الثنــائي على �شعـــيد العالقـــات الربملانيـــة بني 

جمل�س ال�شورى والربملان الفرن�شي وتفعـــيل دور جلنتي ال�شـــداقة الربملانيــــة 

يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم اأوجه التعاون والعمل يف �شتى املجالت ملا فيه 

م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ح�شر الجتماع ال�شفري الفرن�شي لدى اململكة ال�شيد برتران بزان�شنو .
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وفد من أعضاء مجلس 
الشورى يزور مركز 

المعلومات الوطني
النقل  جلنة  اأع�ضاء  ال�ضورى  جمل�س  اأع�ضاء  من  وفُد  قام 

والت�ضالت وتقنية املعلومات يف املجل�س برئا�ضة رئي�س اللجنة 

املعلومات  مركز  بزيارة  العتيبي  غازي  بن  نا�ضر  مهند�س  اللواء 

الوطني,  حيث كان يف ا�ضتقبالهم مدير عام املركز اللواء الدكتور 

طارق بن عبداهلل  ال�ضدي.

وا�شتمع الوفد اإلى �شرح عن املركز وما ي�شعى اإليه نحو حتقيق التميز يف 

اإتاحة حلول  تقدمي خدمات ذكية، م�شتدامة واآمنة، ور�شالته التي تتمثل يف 

اأمن  حلماية  احلكومية  واجلهات  الداخلية  لوزارة  ريادية  تقنية  وخدمات 

الوطن وت�شهيل تقدمي خدمات ذكية للمواطنني واملقيمني والزائرين.

كما ا�شتمع الوفد اإلى �شرح عن اأهداف املركز الإ�شرتاتيجية الذي ي�شعى 

اإلى اإدارة املخاطر وتعزيز الأمن الوطني، ورفع م�شتوى التن�شيق الإلكرتوين 

باخلدمات  الوعي  وتعزيز  املناطق،  واأمارات  الداخلية  وزارة  قطاعات  بني 

املركز من  يقدمه  ما  اإلى  اإ�شافة  اململكة،  م�شتوى  على  املركز  يقدمها  التي 

خدمات ذكية للقطاع احلكومي واخلا�س والأفراد وحتويل اخلدمات الذاتية 

لوزارة الداخلية باآلية م�شتقلة وغري مرتبطة بالأجهزة اأو القنوات امل�شتخدمة 

لتقدمي اخلدمة وحت�شني اخلدمات الإلكرتونية املوجهة للجهات احلكومية، 

للم�شتفيدين  الأداء  واإدارة  الأعمال  ذكاء  جمايل  يف  فّعالة  خدمات  وتقدمي 

من خدمات املركز. 

واطلع اأع�شاء جمل�س ال�شورى خالل الزيارة على مركز الطباعة املركزية 

تتبع  وخدمة  )اأب�شر(  لبوابة  الإلكرتونية  واملن�شة  ال�شخ�شية،  للوثائف 

املركبات الأمنية وتوجيهها اإلى مواقع البالغات، واملر�شد الوطني للمعلومات 

واملعلومات،  البيانات  ونظم حماية  متعددة  اإح�شائية  معلومات  يقدم  الذي 

ومقر الأجهزة املركزية لتخزين معاجلة املعلومات) ال�شريفرات(.

يف  املعلومات  وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة  رئي�س  عرب  جانبة  من 

املجل�س املهند�س نا�شر العتيبي عن �شعادته وزمالئه اأع�شاء اللجنة بزيارة 

اإمكاناته، ونوه بالنقلة النوعية التي  مركز املعلومات الوطني والطالع على 

حققها مركز املعلومات الوطني وبالتقنيات احلديثة وال�شبكات ذات القدرة 

العالية يف الكفاءة والكوادر الوطنية التي تدير هذا ال�شرح .

على  يحر�س  والرقابية  الت�شريعية  ب�شفته  ال�شورى  جمل�س  اإن  واأ�شاف 

ما  ويقدم  والت�شالت،  بالتقنية  تتعلق  التي  والتنظيمات  الأنظمة  درا�شة 

للوطن  العام  ال�شالح  يخدم  مبا  كفاءتها  من  ويعزز  تطويرها  يف  ي�شهم 

املعلومات  بزيارة مراكز  تدفق  بالقيام  اللجنة   واملواطن، وهذا مما يدعو 

وحمايتها .

وملن�شوبي  ال�شدي  طارق  الدكتور  اللواء  املركز  عام  ملدير  �شكره  وقدم 

املركز على ما اأحيط به وفد املجل�س من حفاوة وح�شن ا�شتقبال.
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إرهاب داعش، وإرهاب المدارس األمريكية وجهان لعملة واحدة
م�ضعل بن عبدالرحمن ال�ضعالن

باحث يف مكتب نائب رئي�س جمل�س ال�ضورى

الإرهاب موجود فعليًا يف كل جمتمعات العامل, واإن اختلفت املُ�ضميات, فعلى �ضبيل املثال ت�ضهد الوليات املتحدة الأمريكية العديد من حوادث اإطالق 
النار على الطالب يف املدار�س, وهذه العمليات متكررة,  وبالتاأكيد هي �ضكٌل من اأ�ضكال الإرهاب, ُي�ضمى )School Shooting(, بواقع 162 اعتداًء 

 .Every town for gun safety منذ عام 2013م بح�ضب موقع
وهناك ت�ضابه كبري بني الأحداث الإرهابية التي �ضهدتها اململكة مع العتداءات املُ�ضلحة يف املدار�س الأمريكية يف عدد كبري من العنا�ضر, منها:

اأوًل: �ضغر �ضن اجلناة, ترتاوح اأعمارهم بني 15 اإلى 24 �ضنة.. 
ثانيًا: اجلاين مل تبدو عليه عالمة لرتكاب العنف قبل احلادثة.

ثالثًا: قتل الأبرياء بطرق ل جتد يف عقل الإن�ضان ال�ضوي اأي تربير.
رابعًا: ت�ضكل هذه اجلرمية �ضدمة لوالدي اجلاين واملحيطني به.

خام�ضًا: ارتكاب هذه اجلرائم �ضمن �ضل�ضلة جرائم �ضبيهة. 
�ضاد�ضًا: ح�ضول مثل هذا النوع من اجلرائم على تغطية اإعالمية كربى. 

�ضابعًا: نهاية مرتكب اجلرمية غالبًا ما تكون باملوت اأو بالنتحار.
الدين يف  ارتكاب اجلرمية. )دور  املجتمع يف  ُعليا يف  انق�ضامًا وا�ضحًا حول دور قيمة  الإرهابية يف احلالتني  العملية  بعد  املجتمع  ي�ضهد  ثامنًا: 

ال�ضعودية, ودور احلرية –يف حمل ال�ضالح-يف الوليات املتحدة الأمريكية(.
وت�ضري الدرا�ضات النف�ضية الأمريكية اإلى اأن ال�ضبب الرئي�س لالعتداءات يف املدار�س الأمريكية هو اخللل العقلي والنف�ضي, لثالثة اأ�ضباب:

اأوًل: اأ�ضباب مادية كتعاطي املخدرات.
ثانيا: اأ�ضباب �ضلوكية مثل جنون العظمة, وعدم الندماج, اأو اخلجل, اأو البحث عن الذات, اأو البحث عن املنزلة, اأو الأعرا�س اجلانبية لبع�س 

الأدوية, وبع�س اأنواع مر�س التوحد, والف�ضام, ومتالزمة اأ�ضربجر, وغريها.
ثالثًا: اأ�ضباب ُمكت�ضبة مثل عنف الوالدين, اأو اأحدهما, اأو التهمي�س, اأو العتداءات اجلن�ضية يف �ضغره, اأو لغياب الأبوة, وغريها.

و�ضببني ُم�ضاعدين هما توفر ال�ضالح, والقدرة على تنفيذ اجلرمية.
ولأن اأ�ضباب مر�س القلب يف الوليات املتحدة الأمريكية على �ضبيل املثال هي نف�س اأ�ضباب مر�س القلب يف ال�ضعودية, فبالتايل فاإن اأ�ضباب ا�ضتخدام 
ال�ضباب للعنف يف املدار�س الأمريكية بال�ضرورة �ضتتنا�ضب مع اأ�ضباب ا�ضتخدام ال�ضباب للعنف يف اململكة, وهذا يوؤدي بنا يف النهاية اأن ن�ضل اإلى اأن 
)الإرهابي( يف ال�ضعودية اأي�ضًا يعاين من خلل عقلي ونف�ضي وي�ضتخدم الدين كقناع فقط, نتيجًة ل�ضتغالل قوى ال�ضر و الظالم يف اإيران ومتثلها داع�س  

والقاعدة ملن يعانون من هذه العلل يف منطقتنا.
ولأن هذه اجلرائم  تعترب جرائم مروعة, وي�ضّعب ت�ضديقها, فاإن )الإرهابي( من حيث ي�ضعر اأو ل ي�ضعر  يتحا�ضى الك�ضف عن اأ�ضبابها احلقيقية 
لأنها جتلب له اخلزي )مثل تعاطي املخدرات(, لذا يقوم بالبحث عن تربير يلقى تفّهًما وا�ضتجابة من املجتمع لينفي عن نف�ضه �ضفة اخللل النف�ضي 
والعقلي, وغالبًا يكون تربير اجلاين با�ضتخدام قيمة ُعليا يف املجتمع, مثل ا�ضتخدام الدين اأو امل�ضاواة اأو احلرية )احلرية يف حمل واقتناء ال�ضالح يف 

حالة العتداء على املدار�س الأمريكية( كمربر للجرمية.
املُ�ضكلة احلقيقية اأن بع�س املجتمعات تف�ضل يف التفريق بني املرُبر الواهي الذي ي�ضتخدمه اجلاين, وبني ال�ضبب العلمي للجرمية, نتيجًة لإ�ضدار 
املجتمع حكمًا ُم�ضبقًا يوؤدي بال�ضرورة اإلى غياب النقد املو�ضوعي, لذا يبداأ املجتمع يف التربير للجاين من حيث ل ي�ضعر, لي�س لأن مربر اجلاين قوي 

ومتما�ضك, بل لأن املجتمع نف�ضه عنده ال�ضتعداد املُ�ضبق للتعاطي مع الأفكار التي تتما�ضى مع خلفيته املعرفية مهما كانت اجلرمية مروعة.
ال�ضود يف كني�ضة يف ولية  اأبي�س �ضد ت�ضعة من  اأمريكي  نار من مواطن  العن�ضرية, مثل جرمية اطالق  با�ضم  املُختّلني  ارتكاب جرائم  ومن ذلك 
كارولينا العام املا�ضي, فاجلاين يريد ا�ضتهداف القيم العليا يف املجتمع, بهدف التغطية على ال�ضبب احلقيقي للجرمية, وللو�ضول اإلى اأعلى ن�ضبة من 
املُتابعة للح�ضول على ال�ضهرة, مبعنى اأنه ُيريد اأن يقول »اأن الوليات املتحدة الأمريكية لديها متييز عن�ضري«, ودليل ذلك »اأن جرميتي املرتكبة �ضد 

ال�ضود«, اإّل اأن الإعالم الأمريكي ينجح عادًة يف ن�ضب اجلرمية ل�ضببها العلمي وهو اخللل العقلي والنف�ضي, وعندها يف�ضل اجلاين يف حتقيق اأهدافه.
اإّل اأننا يف املجتمع ال�ضعودي لالأ�ضف مل ننجح يف التفريق ب�ضكل وا�ضح بني املربر الواهي للمجرم, وبني ال�ضبب العلمي للجرمية, فلو اأننا ن�ضبنا جرائم 
اجلناة الإرهابيني اإلى اأ�ضبابها العلمية لقّل الإرهاب با�ضم الدين, لي�س ب�ضبب اأن العمليات الإرهابية فعاًل قّلت بل لأن املعنى ال�ضابق يف اأذهاننا وهو 

)ربط الإرهاب بالدين( اختلف. 
فالإرهاب يف راأيي عبارة عن عقول اإجرامية تخطط يف �ضبيل حتقيق م�ضالح واأهداف �ضيا�ضية لدولة اإقليمية جارة, و�ضباب خُمتلني عقليًا ونف�ضيًا 

ينفذون, وفئة من املجتمع حتّر�س )ُتربر( للجرمية بدون اأن ت�ضعر. 
�ضابقًا,  املذكورة  الأ�ضباب  الُدول على معاجلة  �ضيزود وينق�س تبعًا لقدرة  العامل  اأي مكان يف  للعنف )الإرهاب( يف  ال�ضباب  ا�ضتخدام  اأن  واأعتقد 
بالإ�ضافة اإلى ذلك كلما زادت التغطية الإعالمية ملثل هذه اجلرائم كلما زاد خلق املُقلدين )Creating Copycats(, وانت�ضرت )عدوى التجاوب( 

وهو �ضبب تركيز داع�س على اجلانب الإعالمي لأنهم يعلمون اأن له تاأثري بالغ يف ا�ضتقطاب الأ�ضخا�س املختلني نف�ضيًا وعقليًا من كل دول العامل.

مـقــال
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�ضـدر التقرير ال�ضنــــوي الثالــــث والع�ضرون ملجلــــ�س ال�ضــــورى الــــذي يلخــــ�س 
اأعمـــال ال�ضنــــة الثالثــــة مــــن الــــدورة ال�ضاد�ضــــة للمجــــلــــ�س التي امتــــدت مــــن 

1436/3/3 - 1437/3/2هـ.
ال�شورى،  ملجل�س  العامة  بالأمانة  والإح�شاء  التوثيق  اإدارة  اأعدته  الذي  التقرير  واأح�شى 
اأ�شدرها جمل�س ال�شورى خالل عام التقرير، واملو�شوعات التي ناق�شها  بالأرقام القرارات التي 
الواردة  واملو�شوعات  واخلا�شة،  املتخ�ش�شة  اللجان  در�شتها  التي  املو�شوعات  وكذلك  املجل�س، 

للمجل�س خالل ال�شنة الثالثة.
كما اأح�شى التقرير املو�شوعات التي ما تزال قيد الدرا�شة يف اللجان املتخ�ش�شة، والزيارات 
ا�شتقبلها  التي  وال�شديقة  ال�شقيقة  الربملانية  الوفود  اأو  املجل�س،  وفود  بها  قامت  التي  الربملانية 
وفود  وزيارات  الداخلية،  املجل�س  وفود  وزيارات  الربملانية،  ال�شداقة  جلان  ومنا�شط  املجل�س، 

جمل�س املناطق للمجل�س.

عرب جمموعة كاملة من الأهداف التنموية امل�شتدامة«.
وبينـــت اأن الفريـــق �شيعـــمل مع جمـــموعة عمـــل وكـــالت الأمم املتحدة 
املخت�شة بالعلــوم والتكنولوجيا والبتكار لتحقيق هدف التنمية امل�شتدامة، 
واإ�شدار التو�شيات لتعزيز امل�شاركة يف دعم التنمية وعمليات اآلية الت�شهيالت 

التكنولوجية عامليا.
من جهة اأخرى �شاركــت الدكتور حياة �شندي يف ندوة “ املراأة املعا�شرة 
يف خدمة املجتمعات الإن�شانية “ التي اأقيمت �شمن برامج مهرجان القرين 

الثقايف بدولة الكويت موؤخرًا.
وقـــد ا�شتقـــبل رئيــ�س جمـــل�س الأمـــة الكـــويتي الأ�شتاذ مـــرزوق الغامن 
يف مكتبه الوفد الن�شائي الإ�شالمي امل�شـــارك يف الندوة ومن بينهم الدكتورة 

حياة �شندي.

اختار الأميـــــن العـــام لالأمم املتحدة بان كي مون ع�ضو جمل�س 
ال�ضورى الدكتورة حياة �ضنــــدي كاأول عاملـــة عربيـــة و�ضعودية 
�ضمن 10 علماء لتنفـــيذ خطـــة جديـــدة بعنوان »حتويل عاملنا«, 

وذلك خلربتها العلمية الدولية املميزة.
تكوين  قرر  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اأن  �شندي  الدكتورة  واأو�شحت 
فريق ي�شم الأع�شاء الع�شرة، لدعم اآلية الت�شهيالت التكنولوجية للعامل بعد 
موؤمتر قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة الذي عقد مبدينة نيويورك يف 

�شبتمرب 2015.
وقالت »اإن الفريق يرتجم التقارير اإلى اآلية تطبيق �شتكون نقطة حتول يف 
العامل، وينتظر منه اأن يعك�س التوازن اجلغرايف ويوفر مزيجا من اخلربة يف 
خمتلف التخ�ش�شات، ما يوؤدي حل�شر العلم والتكنولوجيا وجوانب البتكار 

صدور التقرير السنوي ألعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى

في دورته السادسة

شاركت في ندوة ثقافية بمهرجان القرين

د. حياة سندي ضمن 10 علماء لتنفيذ خطة أممية بعنوان » تحويل عالمنا«
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اختارت اللجنة العلميـــة يف املوؤمتر الأوروبي اخلام�س ع�ضر لذوي القدرات الذهنية 

الفائقـة, عــ�ضو جملــ�س ال�ضـــورى الدكتور عبداهلل بن حممد اجلغيمان رئي�س اجلمعية 

العامليــة لأبحـــاث املوهبـــة والتمــيز, متحـــدثًا رئي�ضًيا يف املوؤمتر الذي تنظمه اجلمعية 

الأوروبيـــة لفائقي املوهـــبة يف فيـــينا خـــالل الفتــرة من 3 اإلى 6 مار�س 2016, بح�ضور 

علماء وباحثني وخمت�ضني من اأكرث من 120 دولة حول العامل. 

وي�شارك اجلغيمان يف املوؤمتر مبحــا�شرة علميـــة حــول »رعــاية املواهب من خالل منهجية التتبع 
املتوازي متناوال املنهجية التي قام بتطويره ا لرعاية املواهـــب القائمة على اأمنوذج الواحة الإثرائي«، 
ي�شتعر�س من خاللها تعريفًا عامًا عن تربية املوهـــوبني يف اململكـــة، وي�شرح اأمنوذج الواحة الإثرائي، 
والأبحاث العلمية التي قام بها لتطويره، كمــا يقــدم طريقــة جديدة عن اجلمع بني الأ�شاليب التقليدية 
يف تقدمي الربامج الإثرائية والتوجهات النظــرية احلديثــة يف نقد عدم فاعلية بع�س منها والبحث عن 

منهجيات جديدة لتقدمي الرعاية لهذه الفئة املهمة من اأي جمتمع. 

ن�ضــرها يف جمالت علمية حمكمة يف اململكة العربية ال�ضعودية 
واملغرب وبريطانيا.

وتناول البحث الأول الذي حمل عنوان » دور املدخل ال�شمعي الب�شري يف 
اكت�شاب اللغة الثانية وتعليمها من منظور اإ�شالمي« اأهمية املنظور الإ�شالمي 
لكت�شاب  الأ�شا�شية  الأداة  بو�شفه  ال�شماع،  مبداأ  على  الرتكيز  يف  و�شبقه 
اللغة، يف حني يبقى الب�شر - على اأهميته - اأداة م�شاعدة يف اكت�شاب اللغة.

وتناول البحث الثاين نظرية النظم للجرجاين باعتبارها منهًجا اأدنوًيا 
يف  ت�شوم�شكي  ومقولت  النظم،  نظرية  يف  ال�شبه  اأوجه  خالل  من  رائًدا، 

املنهج الأدنوي، مثبًتا اأوجه اتفاق كبرية بينهما.

وهدف البحث الثالث الذي تناول روؤية نقدية معا�شرة للجرجاين، اإلى 
اإبراز اأهمية ودور اجلرجاين ما�شًيا وحا�شًرا يف الفكر الل�شاين. فيما هدف 
اإلى تاأ�شيل املفهوم ال�شوري لبناء الن�س اللغوي،  املوؤلف يف البحث الرابع 

وعالقة �الرتباط بني ثنائية �للغة و�لفكر.
ويندرج البحث اخلام�س وعنوانه » نحو نظرية اإ�شالمية للغة « �شمن اإطار 
اإ�شالمي يف م�شاألة تعلم وتعليم اللغة. وتناول  التخطيط اللغوي من منظور 
املوؤلف يف البحث ال�شاد�س نظرية ت�شوم�شكي الكونية مع تعلم اللغة الثانية، 
املوؤ�ش�س احلقيقي  اأن ابن خلدون هو  اإلى  ال�شابع  البحث  املوؤلف يف  وخل�س 

لنظرية امللكة الل�شانية، ولي�س ت�شوم�شكي.

�ضدر كتاب جــــديد لعــ�ضو مــجل�س ال�ضــورى الدكتور �ضعود بن 
حميد ال�ضبيعي بعنوان » اأبحاث يف نظريـة اللغـــة « ت�ضمــن �ضبـــعة 
بحوث, هدفت اإلى تاأ�ضيل معرفة علميـة مت�ضلـة بنظرية اللغة 
الإن�ضانية, وهي يف جمملها بحوث للموؤلف باللغة الإجنليزية مت 

د. الجغيمان متحدث رئيسي في مؤتمر عالمي للموهوبة

» أبحاث في نظرية اللغة « كتاب جديد للدكتور سعود السبيعي
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انتقال  عن  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  امل�ضري  الرئي�س  اأعلن 

احتفاظ  بعد  املنتخب  الربملان  اإلى  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

فر�ضه  ا�ضتثنائي  كاإجراء  بها  التنفيذية  ال�ضلطة  رئي�س 

الظرف ال�ضيا�ضي.

وهناأ الرئي�س ال�شي�شي خالل كلمته التي األقاها اأمام جمل�س النواب 
مبنا�شبة انعقاد الدورة الت�شريعية اجلديدة، جمل�س النواب على الثقة 
التي منحها ال�شعب لأع�شائه. وقال اإن نتائج النتخابات الربملانية كانت 
امل�شتقبل  خلارطة  وا�شتكماًل  امل�شري  ال�شعب  اإرادة  عن  جلًيا  تعبرًيا 
موؤ�ش�شاتها  بناء  ا�شتعادت  بالده  اأن  موؤكًدا  جميعا  عليها  توافقنا  التي 
الد�شتورية يف اإطار تتوازن فيه ال�شلطات حتت مظلة الدميقراطية التي 
تفرط  لن  لها  كمكت�صب  عليها  وح�صلت  �جلماهري  �أجلها  من  نا�صلت 
وال�شيا�شية  والقت�شادية  الأمنية  الأو�شاع  اأن  على  و�شدد  اأبدا.  فيه 
م�شوؤولية  اجلميع  على  تفر�س  الآن  مب�شر  حتدق  التي  والجتماعية 
ال�شلطات  فيه  وتتكامل  اجلهود  فيه  تت�شافر  ا�شتثنائي  واأداء  تاريخية 

كي يبقى البنيان قائما و�شاخما.

السلطة التشريعية في مصر 
تنتقل إلى البرلمان المنتخب

ا�ضتقبل رئي�س جمل�س النواب العراقي الدكتور �ضليم اجلبوري يف مقر جمل�س 

النواب �ضفري خادم احلرمني ال�ضريفني يف بغداد ثامر بن �ضبهان ال�ضبهان, الذي 

�ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  حتيات  له  نقل 

-حفظه اهلل - و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  الداخليه,  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  العزيز  عبد  بن  �ضلمان  بن  حممد 

الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اهلل - , كما نقل له حتيات معايل رئي�س جمل�س 

ال�ضورى الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�ضيخ.

وناق�س اجلانبان م�شتقبل العالقات بني البلدين و�شبل تنميتها يف جميع املجالت مبا يعود 
الدكتور اجلبوري  ا�شتقرار املنطقة. وتطرق  اأمن  وال�شعبني وينعك�س على  البلدين  بالنفع على 
لأهمية العالقات مع اململكة ملا لها من اأهمية �شيا�شية واقت�شادية ودينية، واأكد حر�س العراق 
اأن  واأو�شح  العربيني.  البلدين  الربملانية بني  العالقات  توطيد  العالقات، ورغبته يف  على هذه 
اململكة ملا متلكه من مكانة دولية حتظى باحرتام املجتمع الدويل وهي توؤدي دورًا مهمًا وايجابيًا 
والإ�شالمية. العربية  الدول  ومكت�شبات  مقدرات  على  واحلفاظ  املنطقة  وا�شتقرار  امن   يف 

رئيس النواب العراقي يستقبل سفير المملكة
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ع�ضوية  اإلى  م�ضر  عودة  الدويل  الحتاد الربملاين  اأعلن 

 ,134 الـ  العامة  جمعيته  يف  وم�ضاركتها  الدويل  الحتاد الربملاين 

كانت  اأن  بعد  وذلك  زميبابوي,  يف  القادم  مار�س  يف  تعقد  التي 

ع�ضوية م�ضر قد علقت منذ حل الربملان ال�ضابق يف 2013 م.

للربملان  الدعم  تقدمي  موا�شلته  الدويل  الحتاد الربملاين  اأعلن  كما 
امل�شري، واإن�شاء مركز للبحوث والتدريب امل�شتمر ي�شتفيد من براجمه النواب 
امل�شريني واملوظفني. كما يدر�س الحتاد اإن�شاء مكتب اإقليمي له يف القاهرة 

بعد عر�س القرتاح علي املجل�س التنفيذي للموافقة عليه.

مصر تعود إلى عضوية 
االتحاد البرلماني الدولي

الربملان  مقر  يف  �ضما�س  بن  حكيم  املغربي  امل�ضت�ضارين  جمل�س  رئي�س  ا�ضتقبل   

�ملغربي يف �لرباط.

�ضفري خادم احلرمني ال�ضريفني لدى اململكة املغربية معايل الدكتور عبد العزيز 

حمي الدين خوجه.

 وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني و�شبل تطويرها، اإ�شافة اإلى 
الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

رئيس مجلس المستشارين المغربي يستقبل السفير خوجه

النواب الليبي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق
في الغارات الجوية على مدينة درنة

طالب جمل�س النواب الليبي املجتمع الدويل بالتحقيق العاجل يف 

واقعة الغارات اجلوية على مدينة درنة موؤخرًا.

عدة  ا�ضتهدف  الذي  الق�ضف  له  بيان  يف  النواب,  جمل�س  ودان 

مواطنني  اأربعة  مقتل  عن  واأ�ضفر  طربق,  باب  منها  بدرنة  مناطق 

وخ�ضائر مادية.

بعد  بياًنا  اأ�شدر  املجل�س  اأن  الرتكاوي،  اهلل  خري  درنة  عن  النائب  و�شرح 
الق�شف  طربق  يف  النواب  اأغلبية  فيه  ا�شتنكر  للنواب،  اجلانبية  الجتماعات 

اجلوي ملدينة درنة.
وطالبوا  ال�شحايا،  لأهايل  بالتعازي  بيانهم  يف  تقدموا  النواب  اإن  واأ�شاف 
املجتمع الدويل بفتح حتقيق عاجل يف احلادثة والك�شف عن احلقائق وتو�شيح 

الدوافع ورائها.
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النواب الفرنسي يدرج حالة الطوارئ 
في الدستور

البرلمان الجزائري يصادق على 
الدستور الجديد

الشيوخ األمريكي يقر عقوبات 
جديدة على كوريا الشمالية

الد�ضتور, يف تعديل  الطوارئ يف  اإدراج حالة  الفرن�ضيون, على  النواب  وافق 
للقانون الأ�ضا�ضي الذي دعا اإليه الرئي�س فرن�ضوا هولند بعد ثالثة اأيام على 

اعتداءات »باري�س« يف نوفمرب املا�ضي.
الأول من م�شروع  البند  الوطنية  اأقرت اجلمعية  اأ�شوات مقابل 26 �شوًتا،  وباأغلبية 103 
التعديل الد�شتوري، الذي ين�س على اأن حالة الطوارئ يعلنها جمل�س الوزراء يف حالتني، هما 
اإذا وقعت م�شيبة  اأو  اإذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام 
اأن  ميكن  الطوارئ  حالة  فاإن  النواب،  اأقره  الذي  التعديل  ومبوجب  طبيعية(.  )كارثة  عامة 
ت�شري لفرتة اأق�شاها اأربعة �شهور، واإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعني العودة 

جمدًدا اإلى الربملان للموافقة على ذلك.

�ضـــادق الربملـــان اجلزائـــري بغرفتـــيه على الد�ضتـــور اجلـــزائري 

اجلديد بعد تعديلـــه, بح�ضـور 516 نائًبا من بني 606 نواب ي�ضكلون 

غرفتي الربملان اجلزائري.

ومن اأبرز ما نـــ�س عليـــه الد�شتــور املعـــدل جتديــد انتخاب رئي�س اجلمهورية 
ملــرة واحــــدة فقـــط، ول ميكن لأي تعديل د�شتوري لحــق اأن ميــ�س بهذا الإجراء. 
كما ين�س عـــلى ا�شتحـــداث هيئــة عليا م�شتقلة ملراقبة النتخابــات، وي�شدد على 

ا�شتقالل الق�شاء.

كوريا  بحق  جديدة  عقوبات  الأمريكي,  ال�ضيوخ  جمل�س  تبنى 

ال�ضمالية, وذلك يف رد فعل على جتربتها النووية الرابعة, يف قانون 

يتعني اأن ي�ضادق عليه جمل�س النواب اأي�ضًا.

و�شوت 96 ع�شوًا يف املجل�س دون اأي اعرتا�س على الن�س الذي ي�شفي طابعًا 
كوريا  نظام  ت�شاعد  �شركة  اأو  �شخ�س  اأي  بحق  القائمة  العقوبات  على  اإلزاميًا 

ال�شمالية خ�شو�شًا يف حيازة مواد ل�شناعة اأ�شلحة دمار �شامل.
املا�شي  يناير   12 يف  مماثل  قانون  مقرتح  تبنى  قد  النواب،  جمل�س  وكان 
ال�شيغة  على  جمددًا  ي�شوت  اأن  الآن  ويتعني  �شوتني  مقابل  �شوتًا   418 باأغلبية 
التي اعتمدها جمل�س ال�شيوخ ، الأمر الذي يتوقع اأن يتم �شريعًا. ويجعل القانون 

اجلديد العقوبات القائمة اإجبارية بعد اأن كانت مرتوكة لتقدير رئي�س البالد. 
عقود  اإبرام  ورف�س  التاأ�شريات  وحظر  اأر�شدة  م�شادرة  العقوبات  وت�شمل 

عامة اأمريكية.



متابعات برلمانية

77 ال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016مال�شورى - العدد 171 - ربيع الآخر 1437هـ  يناير/ فرباير 2016م

البرلمان األوروبي يستبعد الخيار 
العسكري األجنبي في ليبيا

رئيس كازخستان يحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

البرلمان األوروبي يكلف النائب أفضل خان  بمتابعة شؤون 
الجاليات اإلسالمية في أوروبا

النواب الطاجيكي يقر تعدياًل للدستور يسمح بانتخاب الرئيس 
لفترات غير محددة

اأجنبي يف  ا�ضتبعد رئي�س الربملان الأوروبي مارتن �ضولتز القيام بعمل ع�ضكري 

ليبيا يف الوقت احلايل, داعًيا الى موا�ضلة العمل الدبلوما�ضي حلل الأزمة الليبية .

حاليا  نية  وجود  عدم  موؤخًرا  لتون�س  بها  قام  زيارة  ختام  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  واأكد 
للدخول يف عملية ع�شكرية يف ليبيا مراعاة مل�شالح دول اجلوار وبينها تون�س، مو�شحا ان الحتاد 
الوروبي ياأمل يف الو�شول الى ت�شوية �شلمية لالزمة يف ليبيا. الى ذلك جدد ا�شتعداد الوربيني 

لدعم جهود تون�س يف املجالت القت�شادية والمنية.

انتخابات  اإجراء  اإلى  ودعا  حل الربملان ,  عن  بييف,  نزار  �ضلطان  نور  كازاخ�ضتان,  رئي�س  اأعلن 

مبكرة وتوحيد الأمة يف ظل ال�ضعوبات القت�ضادية الناجمة عن انهيار اأ�ضعار النفط.

لنتخابات  موعد  املجل�س وحتديد  اإلى حل  الدولة  رئي�س  عامة  جل�شة  دعا يف  قد  وكان الربملان الكازاخ�شتاين، 
برملانية مبكرة.

“نور  اأن ولية الربملان ، الذي يتكون من 107 نواب ، تنتهي يف اخلريف املقبل. وفاز حزب  اإلى  جتدر الإ�شارة 
وطن” احلاكم يف انتخابات يناير 2012 ب 83 مقعدًا ، بينما ح�شل حزب “اآق جول” و”احلزب ال�شعبي ال�شيوعي” 

على 8 و7 مقاعد على التوايل.

وهي  يف الربملان الأوروبي  ال�ضرتاكية  املجموعة  رئي�س  كلف 

اأف�ضل خان,  الت�ضريعي الأوروبي  ثاين جمموعة �ضيا�ضية يف املجل�س 

كمبعوث مكلف مبتابعة �ضوؤون اجلاليات الإ�ضالمية يف اأوروبا.

مقر الربملان الأوروبي  يف  حفل  خالل  بيتيال  جاين  املجموعة  رئي�س  وقال 
دمج  لعملية  منحها  يجب  التي  الأهمية  تعك�س  اخلطوة  هذه  اإن  بروك�شل  يف 

اأقر جمل�س النواب يف طاجيك�ضتان بالإجماع, تعديالت للد�ضتور احلايل ت�ضمح 
بانتخاب رئي�س البالد اإمام علي رحمن لعدد غري حمدد من فرتات الولية.

واأفادت وكالة “تا�س” الرو�شية لالأنباء، اأن م�شودة القانون ب�شاأن التعديالت اأحيلت للمحكمة 
الد�شتورية التي �شتحدد موعدا لال�شتفتاء على هذه التعديالت. ويبلغ اإمام علي رحمن 63 عاما، 
و�شغل من�شب الرئا�شة لأول مرة عام 1992، واأعيد انتخابه يف النتخابات الرئا�شية اأعوام 1994 

و 1999 و 2006 و 2013، وتنتهي فرتة حكمه احلالية يف 2020.

اجلديد  املبعوث  واأو�شح  والإق�شاء.  التهمي�س  وجتنب  اجلاليات  هذه 
باجلاليات  بالتو�شل  �شريع  ب�شكل  �شيقوم  اأنه  جهته،  من  خان  اأف�شل 
وفرن�شا وبريطانيا  املانيا  مثل  الكربى  الدول  يف  وخا�شة   الإ�شالمية 

واإيطاليا والدمنرك للوقوف على اأو�شاعها.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�ضكر
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

اأو  �ضفة  وهي  الربملان,  لأع�ضاء  النظام  اأو  الد�ضتور  يعطيها  التي  القانونية  احلماية  من  نوع  هي  الربملانية  احل�ضانة 
ميزة من احلقوق ال�ضيا�ضية والقانونية يتمتع بها ع�ضو الربملان, حتى ي�ضتطيع اأن يوؤدي وظيفته الد�ضتورية كاملة بعيًدا 
عن تاأثري ال�ضلطة التنفيذية. وتتمثل يف نوعني من احل�ضانة: الأول عدم موؤاخذة اأع�ضاء الربملان لالآراء والأفكار التي 
اإجراءات جنائية �ضد  اأية  امل�ضوؤولية الربملانية. والأخر عدم جواز اتخاذ  يبدونها داخل الربملان, وهو ما يطلق عليه: 

ع�ضو الربملان يف غري حالة التلب�س. 
ظهرت احل�ضانة الربملانية اأول مرة يف اإجنلرتا عام 1688 على اأثر قيام الثورة الإجنليزية, واإقرار الوثيقة الد�ضتورية 
املعروفة با�ضم: قانون احلقوق, وقد ن�ضت تلك الوثيقة على اأن املناق�ضات والإجراءات داخل الربملان, ل ميكن اأن تكون 
�ضبًبا للمالحقة الق�ضائية اأو حماًل للم�ضاءلة اأمام اأي من املحاكم. وجاء اإقرار هذه احل�ضانة يف اإجنلرتا حلماية اأع�ضاء 
الربملان من ال�ضلطات التنفيذية ولي�س حمايتهم من مواطنيهم. واحل�ضانة الربملانية يف اإجنلرتا كانت قا�ضرة على الدعاوى 
املدنية اإ�ضافة اإلى الإجراءات اخلا�ضة بالدعاوى اجلنائية الب�ضيطة, وا�ضتثنت ق�ضايا اخليانة العظمى وق�ضايا اجلنايات 

وق�ضايا الإخالل بالأمن.
ولهذا فقد كان من املمكن دائًما القب�س على ع�ضو الربملان يف اأي من هذه اجلرائم دون رفع احل�ضانة عنه, كما ا�ضتثنت 
من احل�ضانة الربملانية اجلرائم التي ترتكب من اأع�ضاء الربملان يف مواجهة اإحدى املحاكم, وقد اأطلق على هذه اجلرائم 
» جرائم اإهانة املحكمة » اإل اأنه حدث تطور مهم خالل القرن الثامن ع�ضر يف جمال احل�ضانة الربملانية, فقد �ضدر قانون 

ينظم اأحكامها وي�ضع بع�س القيود وال�ضوابط لكيفية مبا�ضرتها.
وقد اأخذت معظم الدول يف الغرب مفهوم احل�ضانة الربملانية واإجراءاتها من النظام الإجنليزي, مثال ذلك ما حدث 
يف فرن�ضا وغريها, ولكن الدول الغربية زادت مواًدا وتو�ضيفات, مما جعل املوؤرخني يعدونه تطوًرا كبرًيا, مما عليه العمل 
يف مفهوم احل�ضانة الربملانية.  ويف فرن�ضا  جند معظم املواثيق الد�ضتورية الفرن�ضية ت�ضيف على مر ال�ضنني على الن�ضخة 
الإجنليزية �ضروحات على م�ضمون املواثيق, لكن قرار اجلمعية التاأ�ضي�ضية الفرن�ضية ال�ضادرة يف 23 يونيو 1789م  ن�س 
عليها يف د�ضتور عام 1791م. ثم يف د�ضتور 1795؛ وكذلك الد�ضاتري املتتالية يف عام 1799 ود�ضتور عام 1848 ود�ضتور 
1875 ود�ضتور 1946م؛ واأخريًا الد�ضتور احلايل ال�ضادر عام 1958م فقد ت�ضمنت كل هذه الد�ضاتري مبداأ احل�ضانة �ضد 

امل�ضئولية الربملانية.
اأما عن احل�ضانة الربملانية �ضد الإجراءات اجلنائية؛ فقد وجدت يف فرن�ضا منذ وقت بعيد ن�ضبًيا, حيث ن�س عليها   
بداءة يف قرار اجلمعية التاأ�ضي�ضية ال�ضادر يف 26 يونيو �ضنة 1790 م. هذا ول زالت تلك القواعد والأحكام �ضارية املفعول 

حتى الآن.
 اأما يف البلدان العربية فقد تاأخر الأخذ مبفهوم احل�ضانة الربملانية. وتاأتي م�ضر يف طليعة الدول العربية باعتبار 
اأنها اأول دولة توؤ�ض�س برملاًنا على النمط الغربي.  وفيها مل تت�ضمن اأول وثيقة د�ضتورية عرفتها م�ضر, وهي لئحة تاأ�ضي�س 
ا ي�ضري اإلى احل�ضانة الربملانية. وقد يكون ذلك راجًعا  جمل�س النواب, وانتخاب اأع�ضائه ال�ضادرة يف 22 اأكتوبر 1868 ن�ضً
اإلى حداثة العهد بالنظم الدميقراطية, فقد كان هذا املجل�س اأول جتربة للحياة النيابية يف م�ضر, فكان اأمًرا طبيعًيا اأّل 
يتقرر لالأع�ضاء كافة ال�ضمانات, التي حتقق لهم حرية التعبري اأو القول عند مبا�ضرة وظائفهم النيابية, ولكن ومبجرد اأن 
ا�ضتقرت احلياة النيابية, وعلى اأثر اإعادة ت�ضكيل جمل�س النواب عام 1882 جند اأن الالئحة الأ�ضا�ضية لهذا املجل�س والتي 
ا يقرر احل�ضانة الربملانية لأع�ضائه �ضد امل�ضئولية الربملانية, وهو ن�س املادة  �ضدرت يف 7 فرباير 1882 قد ت�ضمنت ن�ضً
الثالثة الذي جاء به )النواب مطلقو احلرية يف اإجراء وظائفهم ولي�ضوا مرتبطني باأوامر اأو تعليمات ت�ضدر لهم, تخل 

با�ضتقالل اآرائهم ول بوعد اأو وعيد يح�ضل اليهم(.
اأن  اأمر معروف, ذلك  ويف التجربة ال�ضعودية مل يت�ضمن نظام جمل�س ال�ضورى مواد تتعلق باحل�ضانة النيابية. وهذا 
جمل�س  فنظام  العربية.  الدول  بع�س  ومنها  الدول  معظم  فعلت  كما  الغربية,  التجربة  ت�ضتن�ضخ  مل  ال�ضورية  التجربة 
ال�ضورى ا�ضتقى مواده من التجربة الإ�ضالمية املبكرة, مع تو�ضيفات تت�ضق مع املعمول به يف الربملانات الغربية. و�ضبب اآخر 
اأن ميكانيكية العمل داخل املجل�س تعطي ملفهوم التقاليد العربية والإ�ضالمية وزّنا كبرّيا, مما يجعل ع�ضو جمل�س ال�ضورى 
يناأى بنف�ضه عن امل�ضادمات احلزبية مع ال�ضلطة التنفيذية اأو الق�ضائية, وبالتايل مل يجد امل�ضرع �ضبًبا لكتابة مواد حتمي 

ع�ضو جمل�س ال�ضورى.  
وخالل جتربتي يف املجل�س راأيت تقاليد غري مدونة جتري حتت القبة اخل�ضراء, وجتعل العمل ال�ضوري ي�ضري بان�ضيابية 
عجيبة. لي�س فقط يف تناول ومناق�ضة قرارات احلكومة, بل حتى يف اأ�ضلوب طرح الق�ضايا وامل�ضائل واملقرتحات. فالنقد 
الإيجابي متاح, لكنه نقًدا يقوم على تقاليد عربية واإ�ضالمية موغلة يف القدم, جتعل من التناول يبتعد كثرًيا عن الإثارة 

اأو املنفعة احلزبية, اأو جتريح احلكومة مل�ضلحة املعار�ضة.
ويف اخلتام راأيت بع�س ال�ضوريني يخلط بني مفهوم احل�ضانة النيابية واحل�ضانة الدبلوما�ضية. ويرى اأنهما مثل العملة 

النقدية لها وجهان. وال�ضدق اأنهما خمتلفان متاًما. ولعلي يف قابل الأيام اأتناول مفهوم احل�ضانة الدبلوما�ضية.

الحصانة البرلمانية
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