سالم حمد عبيد الشامسي
أول رئيس للمجلس االستشاري بالشارقة
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المؤلف :سالم حمد عبيد الشامسي
المجلس االستشاري إلمارة الشارقة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ندوة المجلس االستشاري بالشارقة

سالم حمد عبيد الشامسي

الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين.
سعادة رئيس المجلس األخت خولة عبدالرحمن المال

الموقرة

أيها اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس من فاز منكم بثقة الشعب ،ومن فاز منكم
بثقة الحاكم -حفظه هللا.-
أقدم لكم أصدق التهاني ،وأجمل التحيات ،وصادق الدعوات بالتوفيق والسداد.
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مقدمة الكتاب
سعيا ً من المجلس االستشاري بإمارة الشارقة في نشر ثقافة برلمانية تســاهم
في رفــع كفاءة أعضاء المجلس فقد شرع المجلس في الفصل التشريعي التاسع
إلى عقد عدة دورات تأهيــليه لالطالع على أفضل الممارسات و الخبرات في
الجانب البرلماني ،و يأتي هذا الكتاب القلــيل في صفحاته العميق في فكرة
واطروحاته لينقلنا بين دفتيه في أروقة القبة البرلــمانية ويبحــر بنا بين فكر
رجل وطني ساهم بجهده وعلمه و خبرته في وضع أساس المجلس االستشاري
الذي انطلق عام  1999ويأتي هذا المؤلف ليوثق لورقة عمل سعادة سالم
الشامسي رئيس المجلس االستشاري السابق في أول دور تشريعي له التي ألقاها
في الندوة التأهيليه األولى بتاريخ -24مارس  2016-م.
ولعلنا و نحن نوثق لهذه الورقة في إصدار كتاب «خواطر برلمانية» أن يكون
هذا اإلصدار دعما ً لألعضاء أوالً وللبرلمانين ثانيا ً ولجميع من يطمح أنه يعيش
رجل أعطى وأخلص ليوثق لنا تجربة رائدة في العمل البرلماني ..
في سيرة
ٍ
فبوركت جهود كل من ساهم في إصدار هذا الكتاب
وبوركت جهود صاحب الخواطر الندية.

خولة عبدالرحمن المال
رئيس المجلس االستشاري
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أيها اإلخوة واألخوات
كانت فرحتنا كبيــرة لما أصـدر صاحـب السمو الشيــخ الدكتور سلــــطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقــة حفظــه هللا القـانون رقــم (  ) 3بشــأن إنشــاء
المجلس االستشـاري في الســادس من ديسمبر 1999م  ،ليكون عونـا ً له وللحكومة على أداء
مهامها وواجباتها  ،وليم ّكن شعبه على المشاركة في اتخاذ القرار.
إنها ثقة غاليـة وعزيـزة نضعــها في مكانهــا األسمى ومنزلتها الرفيعــة ،شاكرين
سموه ،مقدرين عطاءه الكريم وهديتـه التي ال تقــدّر بثمـن لشعبــه الذي يبادله الحــب والوفاء
واإلخالص.
ولما أدرك صاحب السمو أن التجربة قد أينعت وآتت ثمــارها ،وأن الشعب قد تأهّل
لتحمــل المـــزيد مـن المسؤوليــة ،وحــان الوقــت أن يشــارك في انتخــاب ممثليــه .أصــدر
صاحب السمـو تشريعــا ً يخـــوّ ل الشعب بانتخـــاب نصــف ممثليــه في المجلس االستشـاري
إليمان سموه بحكمة التدرج في الصالحــيات تجنبا ً لعثــرات القفز والتسرع.
وها أنتم اآلن أيها األخوة واألخوات من ثمرات هذه التجربة الجديــدة التي نرجو أن
تــحقق أهدافهــا لما فيـه مصلــحة هذا المجتــمع ،وسعــادة هذا الشعــب ،وتــقدم هذا الوطــن.
والجديد كذلك في هذا المجلس أن الرئيسة امــرأة ،والنســاء أحيانا ً يتفوقــن على الرجــال في
حسن اإلدارة والحزم والعزم.
أشكركم على هذه الدعوة الكريمة ألتحدث إليكم عن تجربتي البرلمانية.
نبذة عن حياتي ومسيرتي الوظيفية :
 تخرجت عام 1970م من جامعة الكويت. التحقــت بالديــوان األميــري فــي مايــو 1970م  ،وكنــت أول موظــف خريــج يعمــل بالديــواناألميــري .
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 أول أميــن عــام للمجلــس الوطنــي ولمــدة  20عامــا ً تقريبــا ً  ،مــن 1972م – حتــى آخــر1991م .
 ثم عضواً في المجلس الوطني االتحادي -ثم نائبا ً ثانيا ً للرئيس  ،وذلك في الفترة 1993م – 1996م .

خواطر من هذه التجربة المتواضعة
ســمعت أحــد األعضــاء يقــول لآلخــر  :الحمــدهلل العمــل فــي المجلــس االستشــاري
مــا أســهله ومــا أيســره ،ال دوام كالدوائــر الحكوميــة ،وال مراجعــات ،جلســة أو
جلســتين فــي الشــهر  ،واجتمــاع أو اجتماعيــن فــي اللجنــة وكفــى هللا المؤمنيــن القتــال.
ثم التفت إليّ قائالً  :أليس ذلك صحيحا ً ؟
قلت له  :كال وألف كال.
قال لي  :كيف ؟
قلت له  :عضو المجلـس عنده مسؤوليات وصالحيات وواجبات ثقيلة كالجبــال ،لو أدّى عمله
على الوجه الصحيح واألمثل الذي يرضي هللا.
قال السائل  :اشرح لي ذلك ؟
ُ
قلت له  :حاكم الشارقة -حفظـه هللا -حسب تشريعات اإلمارة وقوانينــها اختـــار لمساعدته في
تصريف شؤون الحكم واإلدارة سلطتين :
 األولى  :السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس التنفيذي. الثانية  :المجلس االستشاري  ،وهو السلطة االستشارية والرقابية في اإلمارة.فالسلطة التنفيذية هي الحكومة التي تقوم بتصريف األعمـــال وتقديم الخدمات ،وكل
ما ينفع الناس ويحتاجون إليه من تعليم ،وصحة ،وكهرباء ،وماء ،وأمـــــن وخدمات مختلفة،
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وهذه الخدمات ال غنى للناس عنها.
بينما المجلس االستــشاري فوظيفته مراقبــة كل هذه الخدمات التي تؤديهـا الحكومة،
هل تؤدّى كــما هو مطـــلوب؟ وكما نصــت عليــه قوانينــها بالصــــورة التي ترضي الحاكم
الذي همه خدمة شعبه وسعــادتهم ،وكما ترضي الشعب المتلقي لهذه الخدمات .
فكم دائـــرة وهيئــة في إمارة مترامية األطـــراف (مدينة الشارقــــــة)؟!  -المنطقة
الوسطى  ،المنطقــة الشرقيـــة  ،خورفكـــان  ،كلباء  ،دبا ،جزيــــرة أبوموسى . -
اعلــموا أن كل عضـــو مطلوب مــنه مراقبـــة كل هذه الخدمـات ومعــرفة رضــى
الناس عنها ،ثم مناقشتها على شكـل موضـوعات عامــة  ،أو مشروعــــات قوانين  ،أو أسئلة.
كما مطلــوبٌ منك أيها العضو الكريــم واألخــت الكريمة أن تنــقل معــاناة الشعــب
وطلبـاته وشكواه واحتــياجاته إلى الحكومـة ،ولو قصّرت في ذلك ستكـــون مسؤوالً أمـام هللا،
ثم أمام الحـــاكم .وال تنــس أنك قد أقسمــت قسمــا ً مغلظــا ً لتقــوم بواجباتك نحو وطنك وولي
أمرك وشعبك بكل إخالص وأمانة .

أيها االخوة واألخوات :
وللقيام بأعمـالك هذه أيها العضو الكريم وأيتها العضوة الكريمة أعطاك المشـــرّ ع
كـل األدوات والعـــوامل التي عن طريقــها تقوم بهــذا الواجـــب ،فـقد أعطــاك حصــانة
برلمانيـة ،وأعطــاك الحــق في مناقــشة أي مســؤول عن طريــق الـموضـــوع العــام أو
غيــره .إذ أمـر المشرّ ع رئيــس الدائــرة أو مــديرها أن يذهـب إليــك إلى المجــلس إذا
طلبــت ذلك بالطـرق المشــروعـة -فــهو يأتي إليــك ال أنـت تذهــب إليه -لتناقشـــه في
مجلسك .كما أنه قد أعطاك حق اتخاذ التوصيات لترفع للحاكم والحكومة.
هذا باإلضافــة إلى أنه قد أذ َِن للصحافة حضـور الجلســات العلــنية لنــقل ما يتعــلق
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بشؤون الناس ومصالحهم للناس .
أليست هذه صالحيات كبيرة وخطيــرة ومســؤولية عظيمة ،تتطلــب جهــداً ووقتــاً،
وخبرة ،وعلماً ،وعمالً دائبا ً ال ينقطع.

أيها األخ العضو الكريم وأيتها العضوة الكريمة :
يستطيع أي شخص منكم أن يطلب أي رئيس دائرة أو مـدير لمناقشته في المــجلس،
وعليه أن يلبي هذه الدعوة ويحضــر المجلس للمناقشة ،فمن يمــلك هذه الصــالحيات غيرك ؟

أيها العضو الكريم وأيتها العضوة الكريمة :
لقد ذ ّكرتــك بصالحياتــك ومسؤولياتــك وقوتهــا وخــطورتهـا ال ألدعــوك للتفـاخر
والتباهي ،بل ألبيّن لك ثقل هذه المسؤولية وعظم هذه األمانة .ولــتعلم أنّ العضوية مسؤوليــة
وتكــليف ال تشــريف وفخر ،فتقـوم بواجباتهــا .وذلك ليرضــى عنــك الــمولى -تعالى -أوالً،
وحـاكم هذه اإلمـارة -رعــاه هللا وتــواله بحفظه -ثانياً ،وشعبك الذي تمثله.

أيها األخ العضو الكريم وأيتها األخت الكريمة :
لقد ذكرت لك بعض صــالحياتك ودورك وواجباتـك في هذا المجـــلس ،وقــلت لك
 :إنك تؤدّي عمــلك في المجلـس عن طريــق مشروعــات القوانين ،والموضوعـات العامــة،
واألسئلة .

لذا أعتقد أنّ من أهم هذه الوسائل التي عن طريقها يؤدي المجلس عمله :
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الموضوعات العامة
سأتحدث اآلن عن الموضوع العام منذ أن كان فكرة إلى أن يصبح توصيات ترفع لصاحب
السمو الحاكم والمجلس التنفيذي .
كـما ذكــرت لكــم سابقــا ً أن من واجبـات العضــو مراقبــة الخدمــات التي تقدمــها
الحكومة ورضى المتلقين لها ،فإذا وجدت أو سمــعت أن بعض الخدمات عليها مالحظات ،أو
ال تؤدّى بالطريقة التي تحقق رضى الناس ،أو سمعت شكـوى الناس ومتـــاعبهم ومعــاناتهم؛
فعليك أن تتخذ مايلي:
الخطوة األولى  :أن تضم إليك أربعة أعضـاء على األقـل مــن أجــل أن تقــدم طلبــا ً لمـناقشة
موضوع عام ،شارحـا ً باختصار الغرض من مناقشته ،على أن تستعـين باألمانة العامة إلعداد
هذه الصياغة.
الخطوة الثانية  :إخطار المجلس التنفيذي بهذا الطلب.
فإذا لم يعترض المجـــلس التنفيــذي على هذا الطلــب أُدرج علـى جــدول األعمــال
للمناقشــة ،وحتى تكــون المناقشــة موضوعيــة وجــادة وتأتي بالثمــار المرجــوة فال بــد من
التحــضير الجيــد ،واالستعــداد الكامــل قبــل منــاقشة هذا الموضوع.
وعلى مقدمــي الطلــب ومن يريــد مناقشــة هــذا الموضــوع أن يعقـــدوا اجتماعــا ً
للتحضــير له ،ويجمعــوا كل النقــاط والعنــاصر الرئيســية التي سيناقشــها المجلــس ،عــلى
أن يركــزوا على األهــم واألولى منـها .وحبّذا لو وزعوا األدوار فيـما بيــنهم منــعا ً للتــكرار
وإضاعة الوقت.
كما عليــك أن تتحـــسس حاجات النــاس ومعانــاتهم ،فتنــزل إلى الميــــدان وتلتقي
بالناس لتقف بنفسـك على أوضاعهم وتشهد حاالتهم .ويستــحسن أيضا ً الرجوع إلى مضــابط
الجلسات السابقـة التي نوقش فيها هذا الموضــوع واالطــالع على التوصــيات التي اتــخذت
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بحقها .كذلك بإمكانك أن تجمع المعلومات عن طريق الصحافة ووسائل االتصال االجتمــاعي
لتكون المناقشة شاملة.
مناقشة الموضوع العام
يــبدأ مقدمو الطلب بالتحــدث في الموضــوع متقــيدين بتعليمــات رئيــس الجلــسة،
وبالوقت مدركين أهميته.
وعلــى العضو أن يكون موضـوعيا ً وصريحا ً وش ّفــافــا ً في مناقشتــه ،وفي نفــــس
الوقت أن يكون حضاريا ً في أسلــوبه ،راقــيا ً في كلماته  ،حكيما ً في طرحه ،ال يكون هدفــه
اإلحراج ،وال يستخدم كلمــات غير الئقة .فللمجــلس قدسيـته ،وال يكون الــهدف منه تصــيّد
األخطــاء ،وتسجــيل المواقف ،والبــحث عن العيــوب .فــال بد من التعــاون بين الحــكومـة
والمجلــس ،ليتحقق ما يصبــو إليــه المجــلس مــن مصلحة المجتمع ،وتلبية حاجاته.
يقول صاحــب السمو الحاكــم  :إن الفــرق بين النقــد والتجـريــح شعــرة .فكـونوا
ــاس حُسْ نــًا} .إذ
صرحاء ،أمنــاء ،ذوي شفافية ومسؤولية ،ولكن أحسنوا القول { وقـُولُوا لِل َّن ِ
أن ممثــل الحكومة الـذي حضــر مجلسنــا مواطــن مثلنــا ،عنده وطنية كوطنيتنـا ،وغيـرة
على بلــده ومجتمعــه كغيرتنــا ،فهــو مــا وصــل لهذا المنصــب إال بـــجدارة وعمـل جـــاد
مخلــص .لـذا عليـنا أن نقــدّر هذه االعتبــارات دون المساس بحقنا في تأدية واجباتنا بصدق
وأمانة وصراحة .كذلك عليـنا تجنــب التكرار ،فإذا الذي نريد قوله قد سبقنا إليه أحد الزمالء
فنقول  :نكتفــي بما قالــه زميلنا ،أو أن نقوله مخـتصراً من باب التوكيـــد .وال تكونـوا أمــام
ممثلي الحكومــة متناقضـين بحيــث ال يعــرف ممثــل الحكومــة ماذا تريــدون! وال تطلبــوا
ما يصعــب على الحكومة تنفيذه ،ألنه قد يتطلب اعتمادات مالية فوق طــاقة المــوازنة .كمـا
عليكم مراعاة القيم واألعراف والتقاليد في طلباتكم.
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ردود ممثل الحكومة في المجلس :
إذا كان العضــو مستعداً للنقاش ،محضراً لـه تحــضيراً كافياً ،مــزوداً بالمعلومات
واألدلة والحقائق التي حصل عليها نتيجــة سعيه وبحثــه وجــده ،فإنه يستطيــع أن يرد على
ممثل الحكومة رداً موضوعيا ً مفنـداً أقوالــه ،غير مسلمــا ً تسليما ً كـامالً بكل ما يقوله ممــثل
الحكومــة ،بل يقــول له  :أنت صــادق ،ولكـن الذي أعرفه هو كذا ،....مع ذكر الدليــــل.
أو تقـول له أنت صــادق ،ولكــن ذكــرتم في الجلسة السابقة كذا وكذا  ،....أو تقول له أنــت
صادق ،ولكني لست مقتنعا ً تمامـا ً بكل ما تقوله مع ذكر السبب.
ولكن إذا كنت أيها العضو غير ملم إلماما ً جيداً بالموضــوع فلن تستطيـع أن ترد أو
تعلق ،وتكتفي قائالً  :شكراً سعادة الرئيس.
من مصلحة المجلس وقوته أن يثبت للحكومة علمه وفهمه ،وإلمامه التام بالموضوع،
وذكائه وسرعة بديهته ،وبراعته ،ووعيه.

التوصيات :
ً
ً
ودقيقة ،وأن تحتوي على
واضحة،
هي خالصة المناقشات ،إذ يجب أن تكون
ً
وأهمية.
العناصر األكثر إلحاحا ً وضرور ًة
ولنفتــرض أن المجلــس يمكـن أن يكتفــي بالمناقشــة مع المســؤول الحكومي دون
اتخاذ التوصيــات! فهل قــوة الجلســة وفاعليتهــا بـدون توصيـات كقوتها وفاعليتها مع اتـخاذ
التوصيات؟! والجواب األكيد (ال) ،ألن للتوصــيات قوتها وأهميتها ،ويكـفي أنـها تذهــب إلى
الحاكــم لالطــالع عليــها ،ثم يوجّ ــه الحكومـة التخاذ الالزم فيها ،كما أن هذه التوصيات يتم
االطـالع عليـها من قِبل المجــلس التنفيذي ،فتزداد قوة وتأثيراً مما يكون لهامردوداً حسناً.
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متابعة التوصيات :
إذا رفع المجلـس توصياتــه وأمر صاحب السمــو بتنفيذهــا ،ومــرّ زمــن كا ٍ
ف
ولم ينفذ شيئاً! فللمجلــس الحق في متابعــة هذه التوصيــات والتذكيــر بهــا بالطرق القانونية
والمناسبة ،وله أن يعيد مناقشة الموضوع مرة ثانية ،ثم يبعث بالتوصيات مرة أخرى.

تفعيل دور اللجان :
تستطيع اللجان أن تلعـب دوراً هامــا ً بجانــب اختصاصاتهــا المذكــورة في الالئحة
الداخلية ،فأحيانا ً اللجان ال تمارس شيئا ً إال إذا أحيـل لها مشــروع قانــون لدراسـته ،وقد يمــر
عاما ً وال يحال ألحد اللجان أي مشروع قانون.
تستطيــع اللجــان أن تشــترك مـع مقــدمي الطلــب لإلعــداد لمناقشـــة الموضــوع
الذي يتعلق بشؤون اللجنة وتخصصها ،كذلك تستطيع اللجان أن تنظم زيـارات بالتنســـيق مع
رئيس المجلس وهيئة المكتب لزيارة بعض الدوائــر لمتابعــة بعـض الموضوعــات الهامــة،
وخصوصــا ً التي استجــدت بعد المناقشــة العامــة مــع الدائــرة ،والتــي لها صفــة اإللحــاح
والضرورة.
وهنا أنبّه أال نستغـل فرصــة لقائنــا مع رئيــس أو مديــر الدائــرة لقضــاء حاجات
خاصة بنا ،فذلك تصرف غير مناسب ،حيث يضعف المجلس أمام الحكومة عند المناقشة.
إن اإلنسان عادة يحس بالحرج أمام مـن قـــدّم له خــدمــة ،فال يستطيــع أن يــناقش
بصراحة وشفافيــة ،لذا يكون عضو المجــلس كالقاضــي من أجــل أن يتجــنب المواقف التي
تؤثر على العدالة والنزاهة.
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حضور الصحافة واإلعالم الجلسات العلنية :
مــا أعظــم دور اإلعــالم في عمــل المجلــس ،فهو مكــمل ونافــع ومفيد .فلمــاذا ؟
إن ذلك لعدة أسباب  :فاإلعالم شاهد وموثــق لما يدور تحت قبــة المجلــس ،كمــا أنه ينقل ما
يدور اثناء المناقشة من أجل اطالع الشعب و المسؤولين على عمل ممثليهم في المجلس .فمن
يقوم بهذا الدور إال اإلعالم!؟
إن اإلعالم بتغطيته للجلســات ونشرها على الناس يشـكل عامـل ضغــط قـوي على
الدوائــر والهيئــات التي يناقشــها المجلــس ،كذلك يعــد اإلعــالم أحــد المصادر التي نسـتقي
منها معلوماتنا ،ونعتمد عليها أثناء تحــضيرنا للجلــسات ،كمــا أنهـا أحــد المصــادر المــهمة
للتثقيف والتنوير.
واسمحوا لي أن انتهز هذه المناسبة فأبعث بتحية شكر وتقدير وعرفان لإلعالم بكل صوره
ووسائله المختلفة من صحافة وتلفزيون وغيره.

سوى ؟)
كيف ترد على من يقول (المجلس شو ّ
ُ
كنت في المجلـس الوطنــي ،والمجلــس االستشــاري من يقول
صادفت كثيراً عندما
لي  :أنتــم شــو سويــتو؟ المجلس شــو ســوّ ى؟ ،أي  :ماذا عمــل المجــلس ومــاذا عمــلتم ؟
فلو كان المجلس وزارة أشغال أو دائرة أشغال أو بنية تحتــية ،لقلت لهم  :تعــالوا أريكــم ماذا
فعـلنا! فــقد نفذنا هذا الشــارع ،ورصــفنا هذا الطريــق ،وأنشــأنا هذا المستـشفى ،وبنينــا تلك
المدرسة ،وشيّدنا هذا المسجد ،فيقتنع وينتهي األمر.
لكن األمر بالنسبــة للمجــلس مختلفاً ،فلكــي تبين وتثبــت له ،قـل له  :إن الــمجلس
مشارك مشاركة فعّالة في معظـم ما يصــدر من قوانــين وتشريعـات ،كما أنــه وعن طــريق
توصياته له بصماته الواضحة ،وآثاره البيّنــــة في الخدمــات التي ُتقـدم ،وفي الــشوارع التي
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ُترصف ،والمدارس التي ُتبنى ،والمستشفيات التي ُتشيّد ،والمساجد التي ُتعمّر.
كــما أن المجــلس مشــار ٌ
ك في كل ما يقــدّم لــهذا الشــعب بتوصيــاته ،ومناقشاته،
وفكــره ،ومطالبــاته واقتراحــاته .ثـــم أطلــعه على مــضابط الجلــسات ،واشــرح له كيــفية
التوصيات.
وقل له أيضا ً أن مشـروع القانون الوارد من الحــكومة قد كان ينــص على غرامــة
أكبر وهي كذا ،....وقد خفضها المجلس إلى كذا ،....كما كانت االجراءات أكثر تعقيــداً وهي
هكذا ،....فعدلها المجلس تيسيراً و تسهيالً على الناس.
لقد كان مشروع القانون خاليا ً من بعض القيــود التي يجــب أن تكــون وإال حصــل
الضرر ،فكان تعديل المجـلس كذا ،....فإنْ كان هذا السائـل الذي يستهــين بعمل المجلس جاداً
وباحثا ً عن الحقيقة فسيقتنع ،وبمثل هذا اإلقناع يحــصل الرضى على المجلس ،فيـشيد الشعـب
بإنجازاته وأعمــاله .وحبذا لو أُعدت دراســة لتعديــالت المجلـس على مشروعــات القوانــين
واإلضافــات وغــير ذلك مما أدخــله المجلس على مشروع القانون بطريقة واضـحة وسـهلة،
ليعرف الشـعب جــهود ممثليه ودورهم في التشريع ،من أجل التيــسير على النــاس ،وحـــفظ
مصالحــهم ،ودفع األذى والضرر عنهم.
كــذلك نقنــع من يقــول (شــو ســوّ ى المجــلس؟!) عن طريــق التوصيــات :حيــث
نخـــتار له بعـــض التوصيات الهامــة التي وافــق علــيها صاحــب السمــو وأمــر بتنفــيذها،
فنفذت .ونقـول له  :هذا القــرار الذي ينعــم الشعــب بمزاياه وخيراتــه كان بسبب توصية من
المجلس استجاب لها الحـاكم -حفــظه هللا ،-ونفذتــها الحكومة.
كمــا أن هــذا المــبنى أو الشــارع أو المــستشفى أو المدرســــة كــان تنــفيذاً لهــذه
التوصية التي رفعها المجلس للحاكم ،ثم تطلعه على نتائج هذه التوصـية بعدما تحولت بفضــل
هللا أوالً ،ثم بفضل الحاكـم ثانياً ،ثم بجهود الحــكومة ثالثاً ،وأخيراً نتيجة مبادراتكم وتوصياتكم
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قد تحـولت إلى مشروع ،أو طريق مرصوف ،أو مسـجد ،أو مدرسـة ،أو جامعة ،أو مستشفى،
أو نتج عنه قانون يشرّ ع للناس لما فيه مصلحتهم ،وتيسير أمورهم ،وتنــظيم حياتهــم ،وحــفظ
أمنهم ،أو زيادة راتبهم ومخصصاتهم ،أو بناء مساكن لهم ولعائالتهم ،مثال  :لقد كان طيران
العربية إحدى ثمار توصيات المجلس.
بهذا نستطيــع أن نرد عليــهم ،ولكن سيبقـى عدد كبير من المواطنين يكــررون هذا
الكــالم (شو ســوّ ى المجــلس!؟) ،وذلــك نتيجــة عــدم متابعتهــم لمناقشات المجلس وجهــوده
وتوصيــاته ،وهذا شيء طبيعــي .فال يسبــب لكــم إحباطا ً أو تقاعساً ،بل امضوا في طريقــكم
وسيرى هللا عملكم وجهودكم وثمارها فيجزيكم هللا أوالً ،ثم سيكون الشــعب الذي تمــثلونه لكم
حامـداً مشيداً بأعمالكم داعيا ً لكم .
وهنا كذلك ينبغي أن تكون توصيات المجلــس في كتــاب يستطيــع أن يطلــع عليــه
المواطنون ،وحبّذا لو أعدت دراسة عن التوصيات الهامة التي ُنفذت منها.

ماذا يريد الحاكم -حفظه هللا -من المجلس :
نحــمدهللا أن الشارقــة تتــمتع بوجــود هذا المجــلس الــذي يــهتم بشــؤون الشعــب
ومصالحـه ،ونحــمدهللا أيضا ً أن صاحب السمــو قـد أمر وشــرّ ع أن يكــون نــصف أعضــاء
هذا المجلس باالنتخاب ،فإنه بهذا أعطانا الثقــة في اخــتيار مــمثلينا ،وما أعظــمها مــن ثقـة!
ً
ً
بالغــة ويكــن له
عنايــة
إن صاحب الســمو مهتم جداً بهــذا المجلــس ،حيث يوليــه
تقديراً عظيماً ،كما يعلق عليه أماالً كباراً.
فصــاحب الســـمو حــريــصٌ عـــلى أن تكــون العــالقــة بيــن رئيـــس المجــــلس
واألعضاء عالقـة احترام متـبادل وتعاونٌ مثمـر ،فال نزاع وال خصام فيما بينهم .إذ كلنا جنود
لهذا الوطن ،هدفنا واحد ،وغايتنا واحدة.
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كذلك يود صاحب السمو أن تكون العالقة بيننا وبين المجـلس التنـفيذي عالقة احترام
إخـــالص وصراحــةٍ ،ولكن بأســلوب
متبادل ،وتعاون ،وتنسيق .فيقوم المجـلس بواجباته بكل
ٍ
راق .فال تجريح ،وال إساءة ،وال أمــور شخصيــة ،من أجل أن يتم العطــاء ويثــمر
حضاريٍ ٍ
التعاون.
وقــبل ذلك كله يـو ّد منا صاحـب السمــو أن نــكون له وللمجــلس التنفيــذي عــوناً،
ليتعــاون الجــميع بذلك من أجل خدمــة هـذا الشعــب ورعــاية مــصالحه وتحقيق سـعادته.
كــما يــو ّد م ّنـا صاحب السمو أن نكون نبضا ً لهذا الشــعب ،فننــقل بأمــانة وصــدق
معاناته وهمومه ومطالبه للحاكم والحكــومة إليجاد الحلول المناسبــة لها  ،ورفــع المعاناة عن
الناس .

فذلك بعض ما يرجوه منا حاكمنا المفدّى ،وإذا حققنا ذلك فقد أدخلنا السرور على قلبه ،وحققنا
ما يرجوه منا لننعــم بمزي ِد تأييده لمجلسنا ،ودعمه وتعزيزه .فكونوا على مســتوى هذه الثقــة
والمسؤولية ،وحافظوا على هذه النعمة بحسن سياســتكم وحكمتكم وإخالصكم ،وأثبــتوا للحاكم
حفظه هللا -جدوى هذا المجلس وأهميته ،وضرورته للحاكم والحكومة والشعب.وأنتم بذلك جديرون ومن أهله

وهللا يوفقكم
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