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 لتنفيذيامللخص ا: 

ميابن  إىل أنب    الورقبة الرئيسبة  أباه يف د. عاد اهلل ولد أشار 

 ةجمببببل مرتابببب ات اامببببن اعسببببرتاتيج  السببببعودي يف    بببب أن ن 

جمبباش الاحببر اا ببر يف امتداداتبب  الواسببعة علببى       هبب : ،حمبباور

الريل، وايباش اخلليجب     يالقرن اافريق  والليب عدن وإقليم واد

الشرق أوسط  عب    يط اهلردي، واياشواحملبإط لت  على إيران 

الاواببببببة ااردنيبببببة وارتااطاتهبببببا ذات الصبببببلة بالصبببببرا  العربببببب      

 -املرظبببور هببب  مبببن  الالبببدان  افالسبببعودية مبببن هبببذاعسبببرائيل . 

ن مصبباحلها احليويببة الببيت ث مياببن أن تبب م   pivot stateاحملبباور 

ا مبن  ث ببد هلب   الضبي؛  ببل  وأمرها القوم  يف حدود جماهلبا البوط    

براء سياسات وإقامة حتال بات إقليميبة ضبمن مرظومبة إسبرتاتيجية      

تب   ااهميبة   السبياق،  يف هبذا  احليويبة. و ها عة حتم  مصباحلح موسَّ

ثرتااط أمبن ومصباا السبعودية ااساسبية      افريقيااجليوسياسية 

والقببببرن  ،الاحبببر اا بببر   :أقببباليم حيويبببة متدااللببببة هببب     ةبث  ببب 

  .واياش الريل ،اافريق 

أنب  ث ميابن    التعقيب  ااوش فاضل يف  صدقة. بيرما أكَّد د

للسببعودية، أن تبب م ن مصبباحلها احليويببة، وتضببمن بقاء هببا وأمرهببا    

واسببتقرارها القببوم ، بشببال سببليم، يف حببدود جماهلببا الببوط      

الضي؛ فقط  بل ث بد من اعتاار كامل املرطقبة العربيبة، املسبمَّام    

 واليت تقع اململاة يف قلاها.دوليًّا بب  الشرق ااوسط ، 

أن  التعقيب  الثبان   اهلبدل؛ يف   عابد البر ن  . يف حني ذكر د

اافريقيببة،  يف السببروات ااالببهم أهميببة القببارم  أدركبب  السببعودية

 ددات امرهبا اعقليمب ، وت تع ب   وما جيري فيها من صراعات ومهد 

ال  بدأت يف العهبد احلب   ،أدوارها ردود أفعاش ملا جيري هراك. ولذا

املاببادرات املاريببة علببى رييببة حديثببة وإسببرتاتيجية طموحببة       باختبباذ
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مبببن املااسببب  البببيت ختبببدم  الصبببديقة امل يبببد  ؛ هلبببا وللبببدوشحق بببت 

 .راعجياب  وامل    مصاحلها، وت يد من دورها اعقليم 

 وتضمر  املداال ت حوش القضية احملاور التالية:

 افريقية.ااهمية اعسرتاتيجية للع قات السعودية ا 

  اجليوسياسبية   ااهميةمرظور الع قات السعودية اافريقية من

 .والقرن اافريق  اا رللاحر 

       جهببود اململاببة لتع يبب  الع قببات السببعودية اافريقيببة وأوجبب

 القصور القائمة.

      ال ببرا املتاحببة لببدعم شببراكة اململاببة مببع أفريقيببا و ليببات

 استثمارها.

 الع قات السعودية اافريقية. القوم الراعمة ودورها يف دعم 

ومببن أبببر  التوصببيات الببيت انتهببى إليهببا املتحبباورون يف ملتقببى 

 أساار حوش القضية ما يل :

تذليل الصبعاك البيت تواجب  )جملبد البدوش العربيبة       على  العمل -1

ة علببى الاحببر اا ببر واللببيب عببدن( وأهميببة ضببم  لَّببِطواافريقيببة امُل

 الع قات مبع البدوش اافريقيبة    ومتتني ،إ يوبيا إىل ايلد اجلديد

جسببر  ببو اثمتببداد السببعودي إىل أفريقيببا كالواقعببة علببى الاحببر 

 جروك الصحراء.

إعببداد إسببرتاتيجية اسبببتااقية لتعميبب؛ الصببب ت بببني اململابببة      -2

وترويببع  ،وترسببي؛ املواقببا السياسببية واامريببة   ،والببدوش اافريقيببة 

 ة.وحتييد املخاطر اعسرتاتيجي ،التعاون اثقتصادي

 

  ضيف امللتقى(أباه )الورقة الرئيسة: د. عبد اهلل ولد: 

جمببل مرتابب ات اامببن اعسببرتاتيج  السببعودي  مياببن أن ن 

جمباش الاحبر اا بر يف امتداداتب  الواسبعة       ه : ،حماور ةيف    
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الريببل، وايبباش   يعلببى القببرن اافريقبب  واللببيب عببدن وإقلببيم واد    

الشببرق  رببدي، وايبباشواحملببيط اهلاخلليجبب  بإط لتبب  علببى إيببران 

أوسبببط  عببب  الاواببببة ااردنيبببة وارتااطاتهبببا ذات الصبببلة بالصبببرا   

 اعسرائيل .العرب  

 -املرظبببببور هببببب  مبببببن  الالبببببدان     افالسبببببعودية مبببببن هبببببذ  

ن مصبباحلها احليويببة الببيت ث مياببن أن تبب م  pivot stateاحملبباور 

ببل ث ببد هلبا مبن       وأمرها القوم  يف حدود جماهلبا البوط  الضبي؛   

براء سياسات وإقامة حتال بات إقليميبة ضبمن مرظومبة إسبرتاتيجية      

 ها احليوية.  عة حتم  مصاحلحموسَّ

 افريقيببببايف هببببذا السببببياق، تبببب   ااهميببببة اجليوسياسببببية   

أقبباليم حيويببة   ةثرتابباط أمببن ومصبباا السببعودية ااساسببية بث  بب   

 واياش الريل . ،والقرن اافريق  ،الاحر اا ر :ه  ،متدااللة

جمبباش الاحببر اا ببر يتجبباو  اعطببار اافريقببب        إذا كببان و

)ثنتمبباء بلببدين عببربيني يببه أفببريقيني هلببذا ال ضبباء همببا الببيمن        

وااردن( إث أن م اتيحبببب  ومدااللبببب  ااساسببببية توجببببد يف القببببرن    

اافريقبب  الببذي هببو املر ببذ احليببوي امببن شببا  اجل يببرم العربيببة         

  الابوابتني املصبرية   ويرك اململاة. كما أن هذا اياش م توح ع

ا عبددً  اليت تضبم   ،ة على الريللَّالسودانية على مرظومة الدوش املِطو

 مبببببببن أهبببببببم بلبببببببدان شبببببببرق أفريقيبببببببا والببببببباحهات الاببببببب  .   

تتحببدد مقومببات الشببراكة اعسببرتاتيجية املطلوبببة مببع    ،ومببن هرببا

 ةالالبدان اافريقيبة املرتميبة هلبذه البدوائر املتدااللبة مبن الب ش أربعبب        

 ه : ،أساسية حمددات

o   وضع قواعد  ابتة لضاط الشراكة السعودية مع الالبدان

  بتع يب  وت عيبل ائبت ل البدوش الثمبان       ة علبى الاحبر اا بر   لَِّطامُل

 مهمبببة.البببذي كبببان مابببادرم سبببعودية    ،ئة للاحبببر اا بببر شببباِطامُل

 -يقتض  هذا الت عيل دمب إ يوبيا يف هبذا اثئبت ل باعتاارهبا    و
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القل  املرك ي هلذا  -على الاحر اا ر  ن كان  يه مطلةإو

 املشرو .اعقليم، وكل إقصاء هلا سي دي إىل فشل 

o       توطيبببد احلضبببور العسببباري واامببب  السبببعودي يف حمببباور

 العربيببة،  ببا التشببابا اعسببرتاتيج  بببني أفريقيببا وشببا  اجل يببرم   

يع  تدعيم الدور السعودي يف الليب عدن وباك املردك عبن طريب؛   

اثقتصببادي واحلضببور العسبباري الببدائم يف جياببوت      اثسببتثمار 

 وج ر احمليط اهلردي يف شرق أفريقيا. 

o     ًّا اداء ا وإسبرتاتيجيًّ العمل على إعبادم تههيبل السبودان اقتصبادي

 ،ببني السبعودية وبلبدان وسبط وشبرق أفريقيبا       دور اجلسر احليبوي 

إىل الساحل اافريق  باعتاار حدود السودان امل توحة علبى   وصوًث

وه  دوش رئيسية وهلا ته ه كباه   ،مخد دوش أفريقية يه عربية

 يف القارم.  

o نضببمام السببعودية ولببو كمراقبب  ل حتبباد اافريقبب  باعتاببار     ا

وباعتاببار أهميببة العرصببر اافريقبب   ،ارتااطاتهببا احملوريببة بهفريقيببا

هببببذا  نَّإيف تركياتهببببا الاشببببرية )بصبببب ة الاصببببة يف احلجببببا (.     

دية بببهداء دورهببا اعسببرتاتيج  الاامببل  اثنضببمام سيسببمس للسببعو

من داالل امل سسات اعقليمية اافريقية واثسبت ادم مبن مااسب     

السببوق اافريقيببة املشببرتكة يف مرحلببة اشببتد صببرا  اثسببتقطاك    

 البببدول  علبببى أفريقيبببا ببببني القبببو  الدوليبببة القدميبببة والصببباعدم     

 الوثيات املتحدم وأوروبا والصني واهلرد وتركيا(. )

افة إىل هذا ايباش احليبوي يف شبرق أفريقيبا والقبرن      وباعض

إىل  ، مياببببن للمصبببباا السببببعودية احليويببببة أن متتببببدَّ اافريقبببب 

همبببا: احلببب ام الر طببب  اافريقببب ،  ،إقلببيمني حمبببوريني يف القبببارم 

 والساحل اافريق .

ا مبن بلبدان اللبيب ييريبا     ل أساًسب ما احل ام الر ط  فيتشباَّ أ

يبببا والابببامهون  هنببب  هببب  نيج وأهبببم بلدا ،جربببوك يبببرك القبببارم 

ميكننننم الح نننناا  

ااسنننننننننننن  د   

 ااحي  ننن  أت   ننند  

إىل إقليحننننننننن  

محنننننننن ر     

هننننن    ،ااقنننننار 

ااحنننزام ااي  ننن  

األفر قننننننننننننن ، 

وااسننننننننننننننناح  

 األفر ق .
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والغببابون وييريببا اثسببتوائية وسبباحل العببا  والاونغببو والاونغببو    

الدميقراطيبببة وأنغبببوث. يتعلببب؛ اامبببر هربببا ببببههم البببدوش اافريقيبببة   

رم للبر ط، وهب  بلبدان ذات مبوارد واسبعة وإماانبات ماليبة        صد امُل

ع مرهببا يف طببور الاربباء امل سسبب  والتوس بب     ضببخمة، وث يبب اش عببدد   

حبة عسبرتاتيجية اثسبتثمار    رِبا م ر فرًصب وف الترموي، وميابن أن ت ب  

 السعودي يف ديراميايتها التوسعية اجلديدم.

ا دوش يبرك أفريقيبا   أما بلدان السباحل اافريقب  فهب  عموًمب    

املسلمة اليت ه  جمباش حيبوي  قبايف وحضباري وديب  للمملابة،       

ك والتطببرل وهبب  اليببوم إحببد  اجلاهببات الرئيسببية حملاربببة اعرهببا 

الدي . ميان للسعودية أن متارس دورها اعسبرتاتيج  القبوي يف   

هذه املرطقة احليوية من ال ش الشراكة مع بلبدان املغبرك العربب     

املتدااللة مع هذا اياش وبصب ة الاصبة موريتانيبا وليايبا واجل ائبر      

واملغببببببرك، مببببببع دعببببببم جمموعببببببة دوش اخلمببببببد السبببببباحلية يف    

 عرهببببببباك والراديااليبببببببة العري بببببببة.  إسبببببببرتاتيجياتها حملارببببببببة ا

ل بالرسباة للسبعودية   شبا  يتعني التراي  هربا أن السباحة اافريقيبة ت    

ا للصببرا  يًّا رئيسببوشببركائها يف حمببور اثعتببداش العرببب  مسببرحً   

 اعقليم  احملتدم مع إيران وتركيا. 

 ت االرتاقهبا للالبدان اافريقيبة مبن الب ش      ما إيران فقبد عب َّ  أ

دجل عببن طريبب؛   هبب : سياسببة التشببييع املبب   ،ة بب آ  ليببات أساسببي 

مببن  اجلاليببات اللارانيببة ذات احلضببور القببديم الاثيببا يف كببثه   

يببا والسببرغاش  ها يف نيجياببدو هببذا الببدور جليًّبب   ،الالببدان اافريقيببة 

مبن الب ش صب قات السب ح      لألنظمبة الدعم العسباري  ووييريا، 

ربدا، جربوك   ويأن )كيريبا،  علحه امُليالسرية والتاوين املليشيات  

الشببببراكة التجاريببببة والر طيببببة )جرببببوك أفريقيببببا والسببببودان...(، 

أالطببر التحببديات املطروحببة علببى املصبباا   نَّإ(. ..ونيجهيببا وييريببا

السبببعودية يف هبببذا ايببباش هببببو احلبببرا الواضبببس علبببى تطويبببب؛       
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ر اعسبب م الثببوري ش ببامل سسببات الديريببة السببعودية وحماصببرتها ون  

 قية املسلمة.  دجل يف الالدان اافري امل

لب  يف السبروات العشبر ااالبهم     فقبد حتوَّ  ،رتكيبا وبالرساة ل

إىل شببببريا أساسبببب  للببببدوش اافريقيببببة مببببن البببب ش اسببببتثماراتها  

يلايبببة املطلقبببة مبببن البببدوش اثقتصبببادية والتجاريبببة الواسبببعة مبببع اا

اافريقيبببة ببببالرتكي  علبببى املبببوانم واملطبببارات ومشببباريع الاريببببة       

 42القببارم ) ت حضببورها الدبلوماسبب  يف التحتيببة، كمببا أنهببا عبب َّ

يببان وردأ يببارم رةيببة للببرئيد  28سبب ارم يف العواصببم اافريقيببة و

جرايبة يف  أمرذ وصول  للسلطة(، وأصباس هلبا أهبم شبااة تعليميبة      

أفريقيا، كما أن اعسرتاتيجية الرتكية ن ذت إىل احلقبل البدي    

  من ال ش رعاية تركيا مل سسة جديدم لعلماء أفريقيا.

ن على السعودية أن تعتمد إسرتاتيجية طموحبة  يتعيَّ ،ومن هرا

الببذي مببن ، وفاعلببة ملواجهببة اثالببرتاق الرتكبب  واعيرانبب  افريقيببا

أهم توجهات  حماصرم البدور السبعودي يف أفريقيبا وتقبويق القبوم      

   الراعمة السعودية يف القارم.

 

 :التعقياات 

  :فاضل صدقة. دالتعقي  ااوش 

دية، أن تبب م ن مصبباحلها احليويببة، وتضببمن ث مياببن للسببعو

بقاء ها وأمرها واستقرارها القوم  بشال سليم يف حبدود جماهلبا   

الوط  الضي؛ فقط، بل ث بد من اعتاار كامل املرطقة العربيبة،  

والبيت تقبع اململابة يف قلاهبا      -املسمَّام دوليًّا بب  الشرق ااوسط  

 السببعودي. ولببذلا، ث جمبباًث لصببيًقا متاامًلببا لألمببن الببوط  -

بد مبن اثهتمبام بهبذه املرطقبة ومبا جيبري فيهبا. وجيب  أث يقتصبر          

اامر على القل؛ واثهتمام، بل ث بد من العمبل واختباذ اعجبراءات    

 عنننننن     نننننن   

ااسنننننننن  د   أت 

ت  حد إسنااتييي  

طح حننن  وفاعلننن  

مل اجه  االخااق 

اانناو وار ننرا  

ااذي مم ، ألفر قيا

أهننننج ت جهاتنننن  

اانننندور محننننا   

ااسنننننن  دي   

أفر قيننا وتقنن    

ااقنننن   ااياعحنننن  

ااسنننننن  د     

 ااقار .
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الذكيبببببة الا يلبببببة بتحقيببببب؛ هبببببذا اهلبببببدل اامببببب  ااساسببببب  

                                                 والضروري.                                                           

ومببن ضببمن اعجببراءات الببيت جيبب  أن ت تخببذ يف هببذا الشببهن:   

سياسبببية راسبببخة مبببع البببدوش  -برببباء سياسبببات شبببراكات أمريبببة

ايبباورم، وإقامببة حتال ببات إسببرتاتيجية إقليميببة موسَّببعة، تشببمل      

بصب ة  كامل املرطقة، والاصة املراط؛ احمليطة بهرض اململاة، و

أالص كبل مبن: مرباط؛ الاحبر اا بر، وأرض الربيلني، واخللبيب        

 العرب ، وكامل مرطقة القرن اافريق .

ولقببببد أدرك قببببادم اململاببببة هببببذه احلقيقببببة اجليوسياسببببية   

الصبببارالة، وأهميبببة التحبببر ك اعسبببرتاتيج  املبببدروس واملتواصبببل    

)املستدام( لتحقي؛ هذه الغاية، واحل اظ على أمن اململاة، حتبى  

ار  جماهلببببا الببببوط  الضببببي؛، والاصببببة يف املربببباط؛ ااربببببع      البببب

املبببذكورم، ومرهبببا القبببارم اافريقيبببة كابببل، واجلببب ء الشبببرق   

 امل ص؛ للمملاة بص ة أالص.

وانط ًقببا مببن هببذا اعدراك اعسببرتاتيج ، عملبب  اململاببة     

على دعم ع قاتها بدوش اجلوار اافريقية. وأنشهت وكالًة كاهًم 

لش ون اافريقية، يرأسها و ير، وهو و يبر دولبة   بو ارم اخلارجية ل

للشبب ون اافريقيببة. وبببادرت اململاببة بإقامببة ائببت ل دوش الاحببر       

اا ر، الذي يشمل البدوش الثمبان  املشباطئة هلبذا الاحبر، وهب :       

اململاببة، الببيمن، ااردن، مصببر، السببودان، إريرتيببا، جياببوت ،    

. إضبببافًة إىل عببب م  وأيًضبببا إ يوبيبببا )ريبببم أنهبببا اآلن دولبببة داالليبببة(  

السببعودية علببى اثنضببمام إىل  اثحتبباد اافريقبب  ، بصبب ة مراقبب . 

فوجودهببا يف هببذا احمل ببل الببدول  ي ك ببد اهتمام هببا، ويقببوي مببن     

 موق ها  و اافارقة.

وريم أن تركي  اململاة يرص   علبى شبرق أفريقيبا، إث أن    

واقتصبباديًّا   كببل  القببارم اافريقيببة جيبب  أن تهببمَّ اململاببة، أمريًّببا 
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وسياسببيًّا، باعتاببار هببذه القببارم م صببقًة للمملاببة، وبهببا  ببروات    

بار، جتعل مرها بيئًة الصباة ل سبتثمار، ومطمًحبا لر بوذ القبو       

الا  . والتواجد )الر وذ( السعودي يف أفريقيبا جيب  أث يقتصبر    

على الدمبة ودعبم املصباا السبعودية يف هبذه القبارم، ببل ويركب          

لولبة دون امتببداد وانتشبار ن ببوذ مرافسب  السببعودية    أيًضبا علببى احلي 

اعقليميني والعامليني )إيران، إسرائيل، تركيا، الصبني... إ(( يف  

هبببذه القبببارم، و اصبببة يف اعقلبببيم احليبببوي للسبببعودية يف شبببرق      

 أفريقيا.

وكببل ذلببا يتطلبب  تطببوير ودعببم السياسببة السببعودية جتبباه       

السببعودية مببع الببدوش  أفريقيببا، والعمببل الببديوك لتو يبب؛ الع قببات   

اافريقيبة، عبب  كبل  الوسببائل السياسبية املعتمببدم، ويف مقببدمتها:    

الدبلوماسببية الرشببطة، واععانببات اثقتصببادية، وإقامببة املراكبب      

 الثقافية يف املدن اافريقية الا  ، ويه ذلا.

 

  : اهلدل؛ عاد الر ن. دالتعقي  الثان 

 توطئة:

 مبر   علبى  اافريقيبة   قبات بالع السبعودي  اثهتمبام  فتبور  ريبم 

 فبرتم  الاصببة وهاببوط صببعود ومببروره  راحبل  املاضببية العقبود 

 امللبا  عهبد  يف تلبا الع قبات   يف صبعوًدا  شبهدت  والبيت  السبتيريات 

 أفريقيا مبن  يف اعجياب  السياس  اململاة دور بر  حيث فيصل،

 القبوي  السبعودي  التبه ه  هبذا أن وال عَّالبة  إث   امل  رم  يارات  ال ش

اثهتمبام   مسبتو   يسبتمر طويًلبا، حيبث لبوح  عبة ضبعا يف       ت

 أالبر   إقليميبة  اململابة بقضبايا   انشغاش بسا  بهفريقيا السعودي

 إقليميبة  دوش حتى استغلت  الدااللية ترمية مشاريعها يف وانا ائها

 الوضبع أن للمملابة، إث   حيمبل توج ًهبا عبدائيًّا    بعضبها  مرافسبة، 
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  2030ولب  العهبد    رييبة  عبد طبرح  وب سبلمان،  امللبا  يف عهبد  االتلا

 من جديد. اافريق  بامللا "وبقوم" اثهتمام عاد حيث

 يف الورقة الرئيسبة السبعودية   أباه ولدوقد صرَّا د. عاد اهلل 

 احملوريبة  كبذلا. والبدوش   ، وهب  "pivot State" حموريبة   كدولة

 حميطها يف امل  رم تلا الدوش ه -  Bremmer يذكر كما -

 حتال بات حلمايبة   وإقامبة  ع قات براء ال ش من ول والد اعقليم 

 اثعتمباد  دون اآلالبرين  علبى  التبه ه  يف قبدرتها  و يبادم  مصباحلها 

 .ك   دوش امل رط على

 السياسببيني وامل اببرين الُاتَّبباك مببن العديببد وحيببث إنَّ

 بسبا   حموريبة  كدولبة  البدوش الصباعدم   مبن  يعتب ون السبعودية  

   آ بني وحلقة اتصاش التقاء نقطة لي مث  إسرتاتيج   وقع متت عها

أهبم    بة    مبن  ُقربهبا إىل  إضبافةً ) اافريقيبة  القبارم  مرهبا  (قبارات 

 والتجارم الر ط من الاثه ال هلا من يع  مائية ومضائ؛ ممرات

 املقومببات مببن متتلببا السببعودية  ذلببا، علببى عبب ومالعامليببة. 

 ان  ه لبها ي والعسبارية والديريبة مبا    والدبلوماسبية  اثقتصبادية 

 وحيث إنَّ امللا الدولية. السياسة يف مرك يًّا إقليميًّا ثعًاا تاون

اعسبرتاتيجية   اهميتب   نظبًرا  السبياق،  هبذا  ضبمن  يقبع  اافريقب  

القليلبة   السبروات  يف السبعودية  قامب   فقبد  واحليويبة واملسبتقالية   

 مبن  الابثه  ، ولتحقي؛2030لريية  حتقيًقا وت عيل  املاضية بتار ي 

 .على حدٍّ سواء السمراء وللقارم واملرافع للمملاة املصاا

 

 :أهمية أفريقيا

أن مسبتقال   إث ،ريم انتشار ال قر وت شب  اامبراض املعديبة   

-ر صادرات الر ط واملعادن قدَّوت . قشِروم  أفريقيا مستقال واعد

ا، حيببث سببرويًّ مليببار دوثر 300 بببب – ا للمصببادر اثقتصببادية وفًقبب

% مبببن  30و ،% مبببن احتيببباط  البببر ط العبببامل   12يقيبببا متتلبببا أفر
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 ،% مببن املبباس  40و ،% مببن الببا تني  80و ،واليورانيببوم ال وسبب ات

 .الاوبال من  ٪ 27و ،% من الذه  25و

ر امليببباه يف    صبببوبة اارض وتبببوف  كمبببا أن أفريقيبببا تتميَّببب  

املصبببادر العامليبببة يف إنتبببا  اللحبببوم   وتعتببب  أحبببد أكببب ، جمملبببها

 .املياه العذبة احليوانية وأك  احملتارين اةاكوالثروم 

ا كقيمببة يًّمليببار دوثر سببرو  100إىل أنهببا حتتببا  إىل   إضببافًة

ع أن يصببل عائببد اثسببتثمار   توقَّببالتحتيببة، وي  اسببتثمارات يف الاريببة 

 .مليار دوثر 880إىل  2030ال راع  يف أفريقيا عام 

اجليوسياسبية   إىل جان  ااهمية اثقتصادية، هراك ااهميبة 

 شاطئة عدد من الدوش اافريقية اليت تقع  حيث تشرتك اململاة

ل مث ب كبم، ت   5500سبواحل    علبى الاحبر اا بر البذي تالبا أطبواش      

متوسببط  أن كمببا. أطوالبب  مببن ٪40سببواحل اململاببة مببا يقببارك   

ج يببرم  144مرهببا  ،مئببات اجلبب ر ويضببم  ،كببم 300اتسبباع   ببو 

حيبث يبربط    ،اتيجية ببني قبارات  ب آ   إسبرت  سعودية. ويعتب  حلقبةً  

ا مبن الب ش مضبي؛ بباك     الاحر اابيق املتوسط باحر العرك جروًبب 

 ا للتجبببارم العامليبببة ا رئيسبببيًّويعتببب  ممبببرًّ  ،املربببدك وقربببام السبببويد 

 .واعقليمية

 

 :الريية والطموح السعودي

نظبببًرا لألهميبببة اثقتصبببادية واعسبببرتاتيجية لقبببارم أفريقيبببا     

السعودي بها ت يرقطع بصورم نهائيبة علبى    هتمامفإن اث ،اياورم

عهببد امللببا سببلمان أبببدت   أن اململاببة يفإث  ،العقببود املاضببية مببر 

عمليببة  ا كبباًها بببامللا اافريقبب ، واختببذت عببدم الطببوات  اهتماًمبب

 وطموحاتهبا  2030همة تتس؛ مع ما ورد يف ريية اململاة مالة ووفعَّ

 :ما يل ها ومر ،اعسرتاتيجية

 إال أت املحلك   

عهنننننند امللنننننن  

سنننننل ت أ ننننندت 

ا كبنننن  ا اه  م نننن

 امللف األفر قن ، 

واتخنننننذت عننننند  

عحلينننن   خ نننن ات

هحننن  مااننن  و وف   

ت سننم منن  مننا ورد 

  رؤ   املحلكن  

 وطح حاتهننا 2030

 ارسااتييي 
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 ببد قطببان و يببر دولببة    أمببر ملابب  بتعببيني السبب ه    أصببدور  -1

 .للش ون اافريقية

 ،ة علبى الاحبر اا بر واللبيب عبدن     لَّب ِطإنشاء جملبد للبدوش املُ   -2

 .ااراض  السعودية وتوقيع ميثاق  على

ل يف مثَّب ت  ،اهمًّب ما اافريقية نشاًط-شهدت الع قات السعودية -3

يبة و يبارم عبدد    السبعودي لعبدد مبن البدوش اافريق      يارم ول  العهبد 

  مببن الشببراكة  عبب َّ مبباوهببو   لاببةممببن ريسبباء دوش أفريقيببا للم 

 .اعسرتاتيجية مع عدد من الدوش اافريقية املهمة

حيبث   ،اثيا ال يارات لااار املس ولني والوفبود السبعودية  ت -4

 يارم افريقيا الب ش فبرتم قصبهم، قاببل      (18ب )ب قام الو ير اجلاه

ا مبن  تراول  عدًد فارقة،الو راء اا ساءمن الريساء وري افيها عدًد

 .املل ات املهمة

قيام القيبادم السبعودية بتقريب  وجهبات الرظبر وحبل اخل فبات         -5

 .بني الدوش اافريقية

حيببث   ،الترسببي؛ والتعبباون اامبب  اعقليمبب  وتاببادش اخلبب ات      -6

مرهببا   متببرين   ،عببدم مربباورات عسببارية   قامبب  السببعودية بعمببل  

عببدد مببن الببدوش   رببة جببدم شببارك  فيبب     يف مدي1الاحببر اا ببر  

 .اافريقية

 :حماور الع قة السعودية اافريقية

السبببعودية اافريقيبببة    لبببا الع قبببة احلقيقبببة أن اثهتمبببام  

واضبببحة  فضبببى إىل رييبببة أمبببن اعجبببراءات بشبببهن     واختببباذ عبببدد  

وإسببببرتاتيجية طموحببببة تسببببترد علببببى عببببدد مببببن احملبببباور أدت إىل 

 هذه احملاور ما يل :أهم  نطريف الع قة. وم مااس  لا 

 :احملور اثقتصادي -1

اململابببة تهبببدل إىل أن أن  2030ذكببرت الرييبببة السبببعودية  

حيببث إنَّهببا   ،رائببدم علببى املسببتو  الببدول    اسببتثمارية تاببون قببومً 
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اهتمب  اململابة     ذلبا  ا علىحمور يربط القارات الث آ. وتهسيًس

 مبببن الببب شبتع يببب  قبببدراتها وإماانياتهبببا اثقتصبببادية والتجاريبببة 

تو يببب؛ ع قاتهبببا التجاريبببة وشبببراكاتها اثقتصبببادية مبببع البببدوش      

الاثه من املشاريع الثرائيبة مبع عبدد مبن      اافريقية، وساهم  يف

طاقة مشسية يف جربوك   بلدان القارم اافريقية، مثل تدشني حمطة

اململابة عبن    رتمليون دوثر، وعاَّب  328أفريقيا بلغ  قيمتها  و 

ة الطببوط م حيببة مااشببرم بببني مببوانم جياببوت     رةبب  عقامببتوج بب

وجا ان لبدعم التابادش التجباري ببني الالبدين، وتع يب  وجبود         وجدم

إىل ذلبببا،  دوش القبببرن اافريقببب . إضبببافةً  املرتجبببات السبببعودية يف

لاربباء مصبب ام   طخط ببذكببرت التقببارير اثقتصببادية أن اململاببة ت    

ن طيبببببة ومصبببببرع للارتوكيماويبببببات يف جربببببوك أفريقيبببببا ضبببببمن  

 .ر بعشرم مليارات دوثرقدَّت  استثمارات

ر أن حجم التاادش التجاري بني السبعودية ودوش أفريقيبا   ذكحي 

ليببار دوثر م 14.9ليببار دوثر، مرهببا  م 18.2  ببو سببجَّل  2014يف

واصل واردات اململاة، وت  دوثر اتمليار 303صادرات سعودية، و

اململابة يف دوش   هذه اارقام ارت اعها الاصة مع  يادم اسبتثمارات 

 .أفريقيا

 :احملور الدبلوماس  -2

 ،تهببدل اململاببة إىل تع يبب  ماانتهببا ون وذهببا يف أفريقيببا    

سبببلًاا يف اثسبببتقرار يف اجلبببوار   ومواجهبببة التهديبببدات البببيت تببب  ر  

الصراعات البيت حتبدآ   ة ولذا قام  باملساهمة يف حلحل  اعقليم 

 جيابببوت ومرهبببا حبببل اخل فبببات ببببني  ،ببببني دوش اجلبببوار اعقليمببب 

الصبببرا  اع يبببوب    ا يف حبببل همًّبببما وكبببذلا لعاببب  دورً  ،يببباهوإرت

 .اعريرتي

ونظببببًرا لت ايببببد اادوار السببببلاية لبببباعق القببببو  اعقليميببببة      

للمملابببة كبببإيران   سياسبببات عدائيبببة والبببيت حتمبببل   ،املرافسبببة
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تاثيببا مسبباعيها  يف  فقببد شببرع  اململاببة   وتركيببا ويههمببا 

ومواجهة هذه التهديدات  ،ليميةالدبلوماسية خلدمة مصاحلها اعق

ال ش افتتاح امل يد من الس ارات السعودية يف القارم اافريقيبة   من

سبب ارم وبعثببة   ( 30) سبب ارم مقارنببة بببإيران   ( 49حتببى وصببل  إىل ) 

واليت حصل  علبى دور مراقب    ، س ارم( 42) دبلوماسية، وتركيا

 .2005 يف اثحتاد اافريق  عام

 :احملور العساري واام  -3

ا ببني القببو  اعقليميببة  ا حمموًمببتشبهد القببارم اافريقيبة سببااقً  

العسبباري مببن البب ش إنشبباء القواعببد      والدوليببة لتع يبب  ن وذهببا  

أنشببهت هلببا   العسببارية يف أفريقيببا، ومرهببا تركيببا وإيببران الببيت    

ا كباًها  اهتماًمب  -إىل تركيبا  إضافًة-قاعدم يف إرتهيا وأبدت 

القببرن اافريقبب  ومرطقببة  مببن التواجببد العسبباري يف دوش امل يببدب

باململاببة وبعببق الببدوش اافريقيببة إىل    ممببا دفببع   الاحببر اا ببر 

الاحبر اا بر واللبيب     ة علىلَِّطاملساهمة يف إنشاء جملد للدوش امُل

أي  عببدن بهببدل التعبباون لتحقيبب؛ اثسببتقرار يف املرطقببة ومواجهببة    

 .تهديدات عسارية أو إرهابية لدوش املرطقة

درت اململاة بإعادم متوضعها يف املرطقة با ،إىل ذلا إضافًة

عسارية مشرتكة مع عدد من الدوش ا ل  جلاًنوشاَّ ،اعقليمية

الصبببديقة ودعمهبببا بااسبببلحة للبببدفا  عبببن أي مهبببددات إقليميبببة،   

 مبببن املرببباورات اوأقامببب  بالشبببراكة مبببع بعبببق تلبببا البببدوش عبببددً 

عبب  مببع عببدد مببن   العسببارية علببى ااراضبب  السببعودية. كمببا وقَّ  

  اعرهبباك والقرصببرة يف الاحببر اا ببر    ات اقيببات ملواجهببة  الببدوش

 ع عتبب  قببو  إقليميببة  وذلببا تع يببً ا لألمببن اعقليمبب  الببذي حتبباوش

 .لاةممعروفة  صومتها للم

التعبباون مببع بعببق  يف شببرع  السببعودية  ،وعبب وم علببى ذلببا 

عة س مع بعق الشركات املصر ص قات تسل  الدوش اافريقية وعقد
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ك أفريقيببا، واسببتهاد التارولوجيببا العسببارية لألسببلحة يف جرببو

لتوطني الصراعات العسبارية يف   حصص يف شركة  ديريل مرها 

 .اململاة

 :احملور اعنسان  والدي  -4

ارم مببن البب ش إماانياتهببا   جاَّبب ناعمببةً  متتلببا اململاببة قببومً  

ا وتعتبببب  إحببببد  أكثببببر الببببدوش تقببببدميً    ، اثقتصببببادية والديريببببة 

السببباحة اافريقيبببة،   امنائيبببة، الاصبببة للمسببباعدات اعنسبببانية واع 

مببن  م الببدعم الغببذائ  ل جببئني والرببا حني يف عببددفالسببعودية تقببد 

بهببدل   مثببل الصببوماش والسببودان ودوش السبباحل اافريقبب  ،الببدوش

ت عب  عبام    -علبى سبايل املثباش   -حيبث   ،اثستقرار هراك دعم

 ،مليبببون دوثر ملاافحبببة الترظيمبببات اعرهابيبببة  100برحبببو  2017

 .دوش الساحل اافريق  عم الترمية واثستقرار يفولد

كما يقوم مرك  امللبا سبلمان لايا بة وااعمباش اعنسبانية      

اعنسببانية واعيا يببة لتخ يببا معانببام الشببعوك    بتقببديم املسبباعدات

م الصبردوق  قد ي  ،الدوش. إىل جان  ذلا اافريقية احملتاجة يف هذه

ريع اعامنائيببة يف عببدد مببن املشببا عقامببة السببعودي للترميببة القببروض 

الدوش اافريقية الاصبة دوش السباحل اافريقب ، حيبث بلغب  هبذه       

 .القروض ما يتجاو  املليار دوثر

ا متتلببا اململاببة ذراًعبب ،عبب وم علببى هببذه اجلهببود اعنسببانية 

أذر  قوتهببا الراعمببة لاسبب    حببدإكا مياببن اسببتخدامه ًةهمببم

كمرجع روحب    حضورها الدي  قلوك وعقوش شعوك املرطقة ع 

لبببة يف سبببة املتمث املقدَّ حيبببث تعتببب  اململابببة ومبببدنها    ،للمسبببلمني

ممبا    أفريقيا لقلوك املسلمني وأفئدتهم يف احلرمني الشري ني قالًة

   ماانتها وته هها اعقليم  هراك، الاصبة أنهبا تقبوم دهبود    ع  ي 

همة من ال ش نشر الوع  الدي  ومواجهبة التطبرل البذي تسبهم     م
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بعببق اجلماعببات الديريببة املتشببددم والقببو  اعقليميببة يف    هنشببريف 

 .ذرعتها وميليشياتها الطائ يةأ املرطقة من ال ش

 

 :اخلامتة

يف السروات ااالهم أهميبة   أدرك  السعوديةمن الواضس أن 

اافريقية، ومبا جيبري فيهبا مبن صبراعات ومهبددات امرهبا         القارم

 ،ملببا جيببري هربباك. ولببذا أدوارهببا ردود أفعبباش  داعقليمبب ، وت تع بب

املاببادرات املاريببة علببى رييببة حديثببة  بببدأت يف العهببد احلببال  باختبباذ

مبببن  الصبببديقة امل يبببد   ؛ هلبببا وللبببدوش حق بببوإسبببرتاتيجية طموحبببة ت  

 املااسببب  البببيت ختبببدم مصببباحلها، وت يبببد مبببن دورهبببا اعقليمببب  

حموريبببة وفاعلبببة ملبببا جيبببري مبببن  اعجيببباب  واملببب  ر، لتصببباس دولبببًة

ويف اجلبوار   ،ات علبى السباحة الدوليبة بشبال عبام     وتطور أحداآ

ومرهبا القبارم اافريقيبة البيت تربطربا بهبا       ، اعقليم  بشال الاا

 قواسم مشرتكة ومصاا متاادلة.

 

 املداال ت حوش القضية:  

 :ااهمية اعسرتاتيجية للع قات السعودية اافريقية 

ن  هب   با   أفريقيبا إىل أن  د. عاد اهلل بن صاا احلمبود أشار 

من حيث املساحة وعبدد السباان، وتبهت  يف     العات قارات أك 

 مليبون كيلبو   30.2 سيا، حيث تالا مسباحتها   املرتاة الثانية بعد

ه ميببببببل مربببببببع(، وتتضببببببمن هببببببذ   مليببببببون 11.7مببببببرت مربببببببع ) 

% مببن إلببال  مسبباحة   6ايبباورم، وهبب  تغطبب      راجُلبب املسبباحة

بسة، ويالا % من إلال  مساحة اليا20.4اارض، وتشغل  سطس

مليببار نسببمة، وفًقببا لتقببديرات   1.2عببدد سبباان أفريقيببا حببوال  

تالبا نسباتهم حبوال      اإقليًما، كمب  61 ، ويعيشون يف2016عام 

 اسياسبيًّ  امرجًمب  د البدوش تع ب   ا، فهذهالعات. إًذ ساان % من14.8
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 استشبببعرت - هبببا اهللع َّأ -ة اململابببة ، وحاومببباواقتصببباديًّ

 اعتابارات مربذ عقبود مبن الب من  با متليهبا        تلا املاانة اافريقية

 وحدم الدين واللغة واملصه واملصاا املشرتكة.

طلب؛  نرا يف  من أفضل مبا ي  على أ د. عاد اهلل العسالوأكَّد 

ش التحال ببات السياسببية وإعببادم رسببم الريطببة    عليبب  هببو  مببن حتببو   

وهلبذا أدركبب  السياسببة   املرطقببة اجلغرافيبا السياسببية يف كامبل   

دية أن اخلارطة السياسبية يف العبات ث تسبمس بوجبود البدوش      السعو

 علبى   ة،ى إىل يبه رجعب  ا قد ولَّن  من التغريد مر رًدأو ،)املر ردم(

هببو بببالتات ت   مببن البب من ، وإامنببا احلببل    احِلقاببةقببل يف هببذه  اا

ولذا سع  الرياض لرتتيب  ع قاتهبا     السياسية اعقليمية والدولية

رشباط الدبلوماسب  الرشبط وال يبارات البيت      اخلارجية مبن الب ش ال  

قببام بهببا الببادم احلببرمني الشببري ني وولبب  العهببد وولبب  ولبب  العهببد     

ل يببارات  كمببا أن الريبباض أصبباح  قالببةً   .البب ش ال ببرتم السببابقة 

ليها تتجب   إو ،متواصلة ل عماء وسياسيني من التلا أ اء العات

يبة وإقليميبة   تهسيد حتال بات  رائ  يف مرطقترا بغيةح السياسةبوصلة 

ل عهببًدا جديببًدا يف السياسببة اخلارجيببة السببعودية  مببن البب ش      مث ببت 

 ،ترويبببع ع قاتهبببا مبببع التلبببا دوش العبببات يف ليبببع اثجتاهبببات  

وريابة يف  ، ا على عدم ا يا  اململابة لدولبة دون سبواها   وتهكيًد

عببد مسببافة  نهببا تقببا علببى ب   أو ،اثن تبباح السياسبب  علببى اجلميببع   

ا يف ًلببا جوهريًّبب ل حتو شببا وهببو مببا ي   ،اءمببن ليببع ال رقبب   مواحببد

حبببداآ املختل بببة يف العبببات ويف   السياسبببة السبببعودية، أفر تببب  اا  

مبن الثبورات العربيبة     امرطقترا العربيبة علبى وجب  اخلصبوا، ببدءً     

وتببداعياتها السببلاية علببى أمببن واسببتقرار املرطقببة، وظهببور ترظببيم     

تسبعى مبن    داعش اعرهاب  برعاية البابرات عبدد مبن البدوش البيت     

وقد أصباح  اململابة    ،ال ل  لتحقي؛ أجردتها وأهدفها اخلاصة

بالقسببببط ااكبببب  مببببن جرائمبببب ،  سببببتهدفًةمالعربيببببة السببببعودية 
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ش اعيرانببب  وااحبببداآ يف سبببوريا والبببيمن وليايبببا والعبببراق والتغبببو     

والرتكبب  يف املرطقببة، وحماولتهمببا تطويقهببا مببن عببدم اجتاهببات      

 مهما التوسعية والتدمهية.لتر يذ مشاريعهما وحتقي؛ أح 

لبيد   ،ا ث يهبدأ وجدت نشاًطا دبلوماسبيًّ أكل هذه ااحداآ 

ولابن كمبا قباش امللبا سبلمان        من أجل س مة اململاة وحبدها 

،  بن  ًئاشبي    بن ث  تبا  مبن أحبد      :يف  يارت  ااالهم لواشبرطن 

مترببا أأقويبباء ببباهلل  ببم بشببعارا، ولاررببا نسببعى ملببا فيبب  مصببلحة        

سبعودية جديبدم وصبلاة    رييبة  هذه ااحبداآ  . وقد بلورت  ومرطقترا

يف التعامببل مببع ااحببداآ    ةباعضببافة إىل كونهببا عمليبب   ة،وواقعيبب

فهصبباس احلضببور السببعودي يف املشببهد السياسبب  يل بب       املختل ببة

على تشبايل حتال بات سياسبية وعسبارية      اوقادًر ،إلي  اانظار

سب  القبدرم علبى    ويف اجلان  السيا ،ناجحة كعاص ة احل م مثً 

فيمبا صبص الشبهن البيم  مبع حتييبد        2216صدار قبرار أممب    إ

 الصوتني الروس  والصي . 

جملبببة  ذا ناشبببيوناش إنرتسببب   املسبببلط أن د. هرببباء وذكبببرت 

عببببن السببببعودية وروابطهببببا بالقببببارم     مقبببباًث نشببببرت اامريايببببة

و يبببادم ع قاتهبببا  بتع يببب  اململابببة إىل اهتمبببامأشبببار  ،اافريقيبببة

 .(1) التغهات العاملية احلالية م يف ظل بالقار

 

     ااهميبببة مرظبببور  الع قبببات السبببعودية اافريقيبببة مبببن 

 :والقرن اافريق  اا راجليوسياسية للاحر 

الع قببببات  أ. سببببليمان العقيلبببب   يف سببببياق متصببببل، تربببباوش  

 اا راجليوسياسية للاحر  ااهمية السعودية اافريقية من ال ش

ث شببببا يف ااهميببببة  أشببببار إىل أنبببب    ، حيببببثوالقببببرن اافريقبببب  

                                                           
(1)

 .2020، يراير جملة ناشيوناش إنرتس املصدر:  
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لاونهبببا تشبببرل علبببى   اجليوسبببرتاجيية ملرطقبببة القبببرن اافريقببب 

وعب  قربام    ،والليب عدن ومضي؛ بباك املربدك جروًببا    الاحر اا ر

، وكلبها ممبرات مائيبة    ااعسرتاتيجية مشاًلب  السويد ذات ااهمية

ا ن مب مهمة تتصبل  ربابع البر ط اخلليجيبة والبيت يف جمملبها تابو        

 مة(، وقد ت ايدت ااهمية اجليوسياسية للاحر ى بب )قوس ااسمَّي 

كمببا ارت عبب    ،19اا ببر بعببد افتتبباح قرببام السببويد يف القببرن     

البر ط   لبعبد اكتشبا  القرن اافريق  اعسرتاتيجية ملرطقة  القيمة

للتواجبد يف هبذه    عطى للقو  اعقليمية ذريعًةأيف السودان، والذي 

ليهبا مبن أجبل مبوارد الطاقبة. وتعاظمب  القبوم        ع ماملرطقبة والسبيطر  

نشبباء إ يوبيببا لسببد الرهضببة الببذي إاعسببرتاتيجية هلببذه املرطقببة بعببد 

حيببث الصببرا  علببى  والسببودان سياسببية مببع مصببر  يف أ مببة  تسبباَّ

 .موارد املياه يطاع القرن اجلديد

وتعببود أهميببة الاحببر اا ببر ومضببي؛ ببباك املرببدك ملببا قاببل         

م اطوريببببة اع يوبيببببة الببببيمن ونشببببرت اعسبببب م عرببببدما يبببب ت اع

 ببم  ،الببدود(املسببيحية واصببطدم  مببع اليهوديببة هربباك )قضببية اا   

  .تواجه  مع ال رس الذين كانوا مييلون إىل الدفا  عن اليهود

وا إىل احلاشببة  الببذين جلبب -وائببل املسببلمون اا أرسببىوقببد 

ركبائ  ع قبات الصبداقة والسبلم      - بسا  حصار ك ار ماة

ن قبباش كسببوم احلاشببية ب ضبل م بب أالعربيببة ومملابة  ببني اجل يببرم  

ظلببم نبب  ملببا ث ي ه( بى اهلل عليبب  وسببلمكببرم )صببلعربب  الرسببوش اا

)الرجاش ( وفيما بعد جسد الصحاب  اجلليبل بب ش ببن     أحد عرده 

 .رباح الاعد اافريق  يف الدعوم اعس مية

واصبببر املصبباهرم ببببني  أومرببذ ذلببا الوقببب  قامبب  ع قببات و    

اائل العربيبة، وكانب  قايلبة حبرك السبعودية أكثبر       حااش والقاا

باحلاشبببيات. لسبببااني قبببرك احلاشبببة مبببن   اقاائبببل اجل يبببرم  واًجببب 

بونسب  البذي   رة اجلمباش اا حمراع  القايلة يف سواحل احلجا  وس 
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كسا ال تيات احلاشيات. واتسم  الع ئ؛ ببني احلجبا  واحلاشبة    

فببة اافريقيببة نسببانية و قافيببة، وانعاسبب  الثقا إبوطائببد عائليببة و

بته هاتهبببا املتروعبببة علبببى الرقصبببات الشبببعاية يف املرببباط؛ الغربيبببة   

واجلروبية للمملاة، كما ظهرت الاصمات اافريقيبة يف الطبرا    

 اعببراق اافريقيببة جبب ءً  صبباح  ااأاملعمبباري يف عسببه وجببا ان. و  

ا وظَّببلاببن ذلببا كلبب  ت ي    يرافيا السببعوديةومببن الببدمي اأصببيًل

 .اسةبشال جيد يف السي

ويف القببرن اخلببامد عشببر يبب ا ال تغبباليون الاحببر   يًّببا،تارص

 بم قباموا    ،م اطوريبة العثمانيبة  اا ر للتضيي؛ على امتدادات اع

باثكتشببافات اجلغرافيببة لببرأس الرجبباء الصبباا لضببرك املمببرات 

لة للتجبببارم مبببع اهلربببد )اخللبببيب والاحببببر     الاحريبببة العربيبببة املوص ببب   

اطوريببة ال يطانيببة الببيت جعلبب  مببن    م حتببى جبباءت اع  ،اا ببر(

وبسبط  احلمايبة    ،علبى املضبائ؛   لاشرال إسرتاتيجيًّا اعدن مقرًّ

هملب   أمااشر بعد افتتباح قربام السبويد. فيمبا      بشال مصرعلى 

هببذه الرقعببة اعسببرتاتيجية   -الببيت ور بب  بريطانيببا   -واشببرطن 

ات والرصبا  يات والسبتير ياخلمسبير يف عدا بدايات احلرك الاباردم  

ات، وكببذا عرببد ظهببور القراصببرة الصببوماليني يوش مببن السبباعيراا

 .اجلديدم يف اال يةيف الليب عدن 

 :العرب الدور 

ات والسعودية حتاوش بلورم تعاون عربب  إقليمب    يمرذ الساعير

  يف وقد جتلَّب   ./ بيئ  / سياس  للاحر اا ر وباك املردك أم 

  الاحببر اا ببر يمإقلبب هببى صببور التعبباون العرببب  يف  أالسبباعيرات 

مام امل حبة اعسبرائيلية يف   أيلق  اليمن مضي؛ باك املردك أحيث 

يبببة أونشبببرت قواتهبببا يف ج رهبببا ملواجهبببة   ،1973 كتبببوبرأحبببرك 

طما  إسرائيلية، وقبد وضبع  البيمن اجلربوب  ج يبرم ببريم حتب         أ

  .القيادم املصرية بعد الترسي؛ مع السعودية
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يف جبببدم ببببني السبببعودية وش اجتمبببا  عربببب  أ 1976د يف ِقبببوع 

ومربببع امتبببداد  ،مبببن الاحبببر اا بببر ألضبببمان   ومصبببر والسبببودان

الصببببراعات الدوليببببة لاقلببببيم. ودعبببب  اجلامعببببة العربيببببة إ يوبيببببا 

 ،مبن الاحبر اا بر   أل شرتاك مع الدوش العربية يف اجتمبا  حبوش   

تواجبد إسبرائيل يف مبوانم     وأ بر ج  الدعوم. بابا ت ت أديد ألان 

تالبور  حيث  ،)كان  حت  السيطرم اع يوبية وقتها(رتية يرإوج ر 

ويببادين أرتيببة ودعببم حتريببر إقلببيم  يرموقببا عرببب  بببدعم الثببورم اع 

 .الصومال 

؛ بعبببد  يبببارم السبببادات إىل ل بببلابببن هبببذا التعببباون العربببب  ع  

التعبباون السببعودي   اتسببمَّ ،. ويف عهببد ماببارك 1977إسببرائيل عببام  

 ر عبودم القباهرم للصبا    إمن احلذر  ءبش املصري بالودية ولان 

 .عها لدور رياديالعرب  وتطل 

وبعبببببد عبببببدم اجتماعبببببات يف القببببباهرم  ،و ابببببادرم سبببببعودية

ة علبى الاحبر   ل ب ِطجملد الدوش امُل 2020يراير  6ن يف عِلُأ ،والرياض

علببى الاحببر   دوش تطببل  8ن مببن وهببو ماببوَّ  ،اا ببر واللببيب عببدن 

 دوش من عبان   بعأرد مصادقة واخلليب. ويرتظر ايلد ك  يتهسَّ

التوقيع علي  من و راء اخلارجية يف الريباض،   على ميثاق  الذي متَّ

ايلبد يف العاصبمة السبعودية.     امليثاق على أن يابون مقبر    ويرص 

عضبباء املرطقببة وبيئتهببا الاحريببة وتعبباون الببدوش اا   بببهمنى عر ببن ي أو

و  ت تصبببادق علبببى امليثببباق سببب ،. وحتبببى اآلنواقتصببباديًّاا يًّسياسببب

همببا السببعودية وجياببوت . وهببذا التلابب  مياببن ت سببهه   ،دولببتني

عمبباش أبعببق الببدوش )مثببل السببودان والببيمن( بتعليبب؛     فيمببا صببص  

ملواقبا البدوش ااالبر  سبو  اثعتابارات       لان ث ت سبه   ،ال ملان

 .السياسية

 ،ظهرت على السطس يف بيئة الاحر اا بر  جديدم  قووعة 

متركبب ت يف مببوانم    يببة املتحببدم الببيت  مببارات العرب هبب  دولببة اع و
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رتببهي. وميربباء الببيمن )عببدن واملابب  واملخببا( ويف ميربباء عصبب  اع 

 .بربرم يف الصوماش ثند

عاًمببا  30 فقبد حصببل  دولببة اعمببارات علببى عقببد إجيببار ملببدم 

املوقببببببع  يل سببببببتخدام العسبببببباري مليربببببباء عصبببببب  العميبببببب؛ ذ 

مبرت،   3500اعسرتاتيج ، ومطار عص  ايباور مبع مبدر  بطبوش     

مياببن لطببائرات الرقببل الابباهم مببن اهلاببوط عليبب   ببا يف ذلببا      

 .جلوك ماسرت  الضخمة 17طائرات  س  

ومربببذ تببباريع توقيبببع اثت اقيبببة ببببني الطبببرفني، أصببباس ميرببباء  

همة لامبارات يف  مجوية  للرشاطات الاحرية وقاعدًم اعص  شرياًن

 .مضي؛ باك املردك

لصببببببوماش وريببببببم أنبببببب  ث توجببببببد دولببببببة تعببببببرتل بببببببهرض ا

يم. يف هببذا اعقلبب املموًسبب اإث أن لامببارات وجببوًد ،)صببومالي ند(

أعلبببن موسببى عابببدي رئببيد اعقلبببيم أن    ،2018ف بب  مبببارس عببام   

ك قببوات أمببن يف املرطقببة يف إطببار ات بباق عنشبباء      در اعمببارات سببت  

وأضببال أن القاعببدم ستضببمن   .قاعببدم عسببارية إماراتيببة هربباك  

رد   يف الببا د، وسببتاون وسببيلةح حتقيبب؛ ترميببة اقتصببادية وأمريببة  

 .للجماعات املتشددم يف املرطقة

إنشببباء قاعبببدم علبببى موقبببع    2017وببببدأت اعمبببارات يف عبببام  

س هلا بالاقباء فيهبا ملبدم    بني     ِموس  ، طار مديرة بربرم يف اعقليم

كيلبومرت إىل اجلربوك مبن     300عد أقل من ا. وتقع بربرم على ب عاًم

ماراتية على قيام دولة حرا السياسة اعهذه التطورات مع  .اليمن

بالسبيطرم علبى مبوانم عبدن      ايف اجلروك البيم  تضبمن هلبا عقبودً    

مبارات  عبريق ث يت ب؛    إرابم بطمبوح   ي  ،واملا  وج يرم سبقطر  

 !ماراتيةمع القوم الاحرية اع
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  :إسرائيل وإيران

وضببع اجليوسياسبب  الببراهن  يف سببياق متصببل فيمببا يتعلبب؛ بال 

تستعد قوتان لاسط ته ههما ون وذهمبا علبى هبذا     ،رللاحر اا 

وتادهببا يف الببيمن بببدعم حملبب   أهمببا إيببران الببيت يرسبب    ،اعقلببيم

وإسرائيل اليت تسبتعد اليبوم للتواجبد يف الاحبر      ،وإقليم  )مسترت(

اا ببر واللببيب عببدن بشببعار عروانبب  مقاومببة إيببران، فيمببا الببدور       

فبإيران حرصب      .الطبرفني  أحبد العرب  اقتصر على جمرد تغطيبة  

البب ش ال ببرتم املاضببية علببى تلغببيم الاحببر اا ببر واثعتببداء علببى       

احرم، وضبرك املبوانم املهمبة )جبدم وجبا ان( يف      الس ن التجارية امُل

نبببب  سببببياون هلببببا كلمببببة يف الاحببببر   هرسببببالة واضببببحة للغببببرك ب 

 مببات مببن اخللببيب ببباك املرببدك، وجممببل قببوس اا ومضببي؛ اا بر 

  .ىل املضي؛إىل اخلليب ومن املضي؛ إ

يف جاحمة  فإن هراك رياًة ،وبقراءم التصرحيات اعسرائيلية

تغطيببة عربيببة للوجببود اعسببرائيل  يف الاحببر اا ببر واللببيب عببدن    

يف أن الببدوافع اعسببرائيلية  ا ش ببوث ي   .حتبب  ذريعببة مواجهببة إيببران

يف تعقيدات املوقا اامب    ساًاابي  أيه سليمة، فقد كان  تل 

وحب  إىل  أو ،ضب  إ يوبيبا ضبد مصبر    عردما حرَّ  ريق بالقرن ااف

فببورق  بعببدم اثنضببمام إىل اجلامعبببة    أسببياس  أرتببهي  الببرئيد اع 

فبإن   ،لبذا   .ات الس م مع مصبر يات اق وكل ذلا يف ظل  ،العربية

التمهيببد  دافعهببا اا ببراملواجهببة اعسببرائيلية اعيرانيببة يف الاحببر   

املتاببادش وتقاسببم الر ببوذ بيبب  وطهببران حببوش اامببن أحلببوار بببني تببل 

   .باملرطقة العربية

التهكيد علبى أن تابون السياسبة السبعودية اعقليميبة       ياقى

علبى اامبن    يف الاحر اا ر والليب عبدن والقبرن اافريقب  قائمبةً    

مبع حتييبد أي تبدالل     ،الذات  املعتمد على تعباون البدوش املتشباطئة   

  .الارج 



71

 –2021     
30 

درات مركز أسبارإحدى مبا  

ور جملبد البدوش   فإن الضغط من أجل ظه ،ومن هذا املرطل؛

ذا  هبدًفا ة علبى الاحبر اا بر واللبيب عبدن يراغب  أن يابون        لَِّطامُل

ردن للمصبادقة علبى امليثباق    مع مصر واا الت اهمأولوية  من ال ش 

ت يابببن الالبببدان واقعبببني حتببب  تبببه ه   ن إوقببب ، هبببذا  يف أقبببرك

 .رتهيبا والصبوماش  إمبر ن سب  يرطاب؛ علبى     الضغوط اخلارجيبة. واا 

ع صببيغة ض ببفببإن مببن اجلببدير باثهتمببام و     ،ايلببد ذا مببا نشببه إو

عضباء  للتعاون اثقتصادي واثستثمارات املشرتكة ببني الالبدان اا  

كمببا أن مببن ااهميببة    . ببا يغببري علببى اثلتبب ام بالتعبباون اامبب   

 ا ابببان ضبببم إ يوبيبببا إىل ايلبببد اجلديبببد )ريبببم كونهبببا بلبببدً    

هبذا التوجب ، لارب     (، ور ا أن عبة معارضبة مصبرية ملثبل     يًّاداالل

مببن . إنَّ أقببد يت شببى مببع اثت بباق علببى حلببوش بشببهن سببد الرهضببة     

 أفضببلة عليبب  هببو لَّببِطالاحببر اا ببر والسبب مة اعقليميببة للببدوش املُ 

ن ا  جسببر  ببو اثمتببداد السببعودي إىل أفريقيببا جرببوك الصببحراء   

وااكثر  ،إسرتاتيجية هذه املرطقة من أفريقيا ه  ااكثر أهميًة

اثحتباد   للقل؛ اجليوسياس . وهب  بالتهكيبد تستضبيا مقبرَّ      ارًمإ

 .مببن أكبب  املخ ونببات املائيببة اافريقيببة  ال واحببًدمث ببوت ، اافريقبب 

ووجببود هببذا اجلبب ء مببن أفريقيببا علببى الطببوط الصببد  احلضبباري     

 لتاون مرباطح  يراًءإوالسياس  مع املرطقة العربية جيعلها ااكثر 

واامبببن اعقليمببب ، وبالتبببال   التبببآمر علبببى اامبببن القبببوم  العربببب 

اثحتببواء واثحتضببان باببل التابباليا السياسببية      تسببتح؛ عربباء  

 .واثقتصادية

   ،جهببود اململاببة لتع يبب  الع قببات السببعودية اافريقيببة

 وأوج  القصور القائمة:

علبببى ترميبببة تعمبببل م. أسبببامة كبببردي إىل أن اململابببة أشبببار 

 ،اعاًمب  90قابل  وتطوير ع قاتهبا اخلارجيبة مربذ توحيبد اململابة      

هبببذا العمبببل  رحلبببة جديبببدم مربببذ تبببول  البببادم احلبببرمني        وميبببر 
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و تابعبة   ،الشري ني امللا سلمان بن عابد الع يب  مقاليبد احلابم    

يف . ومن ول  العهد صاح  السمو امللا  اامه حممد بن سلمان

رأيرا  يبارات رةيبة للمملابة علبى أعلبى املسبتويات        ،هذا اعطار

يف  ناملسب ولو كمبا قبام    ،البدوش املختل بة    لمسب و من العديد من 

وكبان اهلبدل مبن هبذه      ،اململاة ب يارات للعديد مبن دوش العبات  

ال يبببارات تو يببب؛ الع قبببات السياسبببية واثقتصبببادية ويههبببا مبببن    

ببدوش   اهتماًمبا فقبد رأيربا    ،الع قات املعروفة ببني البدوش. وبالتبال    

شبرق  سبيا ودوش   مثبل دوش جربوك    اهتماماتربا ا ضبمن  ليس  تقليدًي

باعضبافة إىل دوش أفريقيبا    ،أواسط  سيا ودوش أمريابا اجلروبيبة  

درجبة اهتمبام العديبد مبن البدوش       ارت با  يتضس للمراقب   و السوداء.

مرهبببا أمريابببا   ،املتقدمبببة والراميبببة بع قاتهبببا مبببع دوش أفريقيبببا    

وىل الطببوات اهتمببام  أقببد كانبب   و وبريطانيببا وإيببران وإسببرائيل.  

هبب  تعببيني و يببر دولببة لشبب ون أفريقيببا يف و ارم   اململاببة بهفريقيببا

ًلبا يف دعبوات    م تاثيا التواصل مع دوش أفريقيا متمث  ،اخلارجية

للعديببد مببن ريسبباء هببذه الببدوش ل يببارم اململاببة والتااحببث حببوش       

وث بد من التذكه  طبوم أالبر  مهمبة     ،فرا وجماثت التعاون

سة للقمة العربية وه  ترظيم عقد الدورم اخلام ،اختذتها اململاة

كانبببب  و .2020اافريقيببببة يف الريبببباض يف شببببهر مببببارس عببببام   

ولاببن  ،ط لعقببد قمببة سببعودية أفريقيببة هببذا العببام خط بباململاببة ت 

 .  يف تهجيل هذه القمةيادو أن فهوس كورونا قد تساَّ

يبببة دوش قبببارم  يالاإىل أن  د. حممبببد الثق ببب  وببببدوره، أشبببار  

معهببا اململاببة بعببدد مببن ضببمن كيانببات سياسببية تببرتاط أفريقيببا 

يببث ع قببة اململاببة بالببدوش العربيببة يف مشبباش   حفمببن  الع قببات،

رتابببط بعببدد مببن تا اامببن القببوم  العرببب ، ومًعببل شببا ت أفريقيببا ف

(، ومببن حيببث الببدوش  إوالسياسببية...  والعرقيببة الع قببات الديريببة

علببى التحببالا العرببب    2018الشبباطئية فقببد عملبب  اململاببة يف  

ينننننننن  دو  غاابأت 

ضحم أفر قيا قار  

كياننننات سياسننني  

تننننننرتب  م هننننننا 

املحلك    دد منم 

 اا القات،
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ا يف رسببم ع قببات إسببرتاتيجية  ش عليبب  كببثًهوَّعببلببذي ي اافريقبب  ا

فيمبا يتعلب؛ باملهبددات البيت تعيشبها بعبق البدوش        ومتعددم ااوجب .  

مصبببر والسبببودان جبببراء إنشببباء سبببد الرهضبببة،    االعربيبببة وحتديبببًد

وبالريم من أنهبا حتبديات مااشبرم لبدوش مسبتقلة يبه أن اململابة        

دهلبببا مبببن جهبببود   ا يف خت يبببا هبببذه املخببباطر، ولبببيد أ  تلعببب  دوًر

 .لارهاكسقاط السودان من قائمة الدوش الراعية إاململاة من 

 

يوجد قصور شبديد يف  أن  د. عاد الع ي  احلرقان إىل وذه  

املسبببتثمرين جهبببل  أهمهبببا: ،لعبببدم أسبببااك  اثسبببتثمار يف أفريقيبببا

وارت با    ،وعبدم سبيادم القبانون    ،وأنظمبة البدوش اافريقيبة    بقوانني

اثسببتثمار. عاجلبب   التببال  ارت ببا  درجببة البباطرفا  درجببة ال سبباد

الصببني ذلببا بببدالوش صببردوقها السببيادي لتر يببذ مشبباريع بعقببود        
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 ،ومتويل هذه املشاريع أيًضا مبن الب ش قبروض ميسبرم     ،حاومية

 بببم يتعاقبببد الصبببردوق الصبببي  مبببع الشبببركات الصبببيرية لتر يبببذ   

كيبان   ن ا  ا درجة املخاطرم اثقتصادية والتجاريةًلاملشاريع متحم 

وكذلا بسا  وجود اخل م  ،ضخم املواد املالية والاشرية وال رية

وأيًضبببا للثقبببل السياسببب  ، املرتاكمببة مبببن تر يبببذ مشببباريع مما لببة  

ولعبببل صبببردوق اثسبببتثمارات العامبببة أو    . واثقتصبببادي للصبببردوق 

أو صردوق جديد لبدعم   هيئة دعم الصادرات قائم مثلالر  كيان 

يوجببد ملحبب؛   ،مببن ناحيببة أالببر    ا.التجببارم اخلارجيببة يتببوىل ذلبب   

وهبببو امللحببب؛  ،ص افريقيببباخصَّبببجتببباري سبببعودي واحبببد فقبببط م  

دوش  التجببباري يف مصبببر. وهبببذا املاتببب  يشبببمل  دماتببب  كبببلَّ     

علبى تقبديم الدماتب      اأفريقيا. وهذا مبن الطايعب  أث يابون قبادرً    

عماش لابل البدوش اافريقيبة. فبامل روض تواجبد م حب؛       لرجاش اا

لتع يبب  التاببادش التجبباري بببني   ،همببةش اافريقيببة املجتاريببة يف الببدو

 .الدوش اافريقية والسعودية )م حظة لاران لديها ملح؛ جتاري!(

شبها املشبرق   أفريقيبا، البيت همَّ  إىل أن  د.  ياد الدريدوأشار 

اببا يأنظببار العببات مببن الصببني شببرًقا إىل أمر العرببب ، هبب  حمببط 

وًببا، وهب  املرصبة الترافسبية     ومن روسيا مشاًلا إىل اهلرد جر ،يرًبا

ااوىل ل سبببتثمار اآلن، وهببب  املسبببرح ااكببب  ثسبببتخدام القبببوم   

 بن اآلن أحبو  ممبا    و الراعمة من لدن الدوش  امل دجلة  الصوًصبا. 

مضببببى لترشببببيط القببببوم السببببعودية الراعمببببة يف أفريقيببببا، ولببببيد   

بالضرورم بر د السبيراريو القبديم، ولابن ببهدوات ت ئبم العصبر       

  لبببيد فقبببط عببب  ت عيبببل ال بببرا اثسبببتثمارية الثرائيبببة اجلديبببد،

ولاببن أيًضببا عبب  ترشببيط احلضببور الثقببايف والتببه ه الدبلوماسبب   

 والروحان .
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مهمببل  جانبب علببى  د. فو يببة أبببو الالببد مببن جهتهببا، ركَّبب ت  

والبذي تسببتثمر فيب  مرظمببات   ، ت اعببل السبعودي اافريقبب  متاًمبا لل 

دولبة  و  اعسبرائيل  لة العدو  بل وترشط في  دو ،وقو  عاملية يربية

بشبب ون املببرأم والط ولببة.   العببدو الثيولببوج  اعيرانبب ، وهببو املعبب    

عردما جيري احلبديث عبن ت عيبل ع قبات مبع مرباط؛        فرحن عادًم

 الاربى السياسبية  ت تقتصر على مسميات  ن إأو دوش تتج  اابصار 

رمببا ا حبصببره يف ايبباش الرةبب ، بي  الابب   أو الرخاويببة ويالًابب  

مرطقة مثل أفريقيبا والت اعبل التبآ ري     د الدوش الطامعة يف الط  ِو

ببل مبن عبا      ،يادأ فقبط مبن القمبة وث يبرجس بهبا وحبدها       معها ث

الرسببائية اللقبب   إسببرائيل  شببااة مبب  رم مببن    NGOالقببا . فعبب  

ا إث يالًاب  رث تسبتثم الع قات  جتمعات أفريقيبا. بيرمبا السبعودية    

تها فإنهبببا تعببدَّ  وإن  ،ي والرخاببوي يف الع قبببة يف اجلانبب  البببذكور 

أكثر مرب  برباء ع قبة تروعيبة تعدديبة       charity  ا الهيًّ اتهالذ جانًا

وبإعطبباء أهميببة لاربباء ع قببات حقيقيببة  ، علببى أكثببر مببن مسببتو 
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وبببالطاع الرسبباء  ،مببع القببو  اثجتماعيببة ال عالببة  شبباليةوليسبب  

همببة لاربباء ع قببة والط ولببة كمببا الشببااك جبب ء مببن تلببا القببو  امل 

 بيررا وبني ايتمع اافريق  على سايل املثاش.

       ال ببرا املتاحببة لببدعم شببراكة اململاببة مببع أفريقيببا

 و ليات استثمارها:

تع يببب  وتطبببوير التعببباون   إىل أن  (2) أ. مهلبببة أ بببد أشبببارت 

حيتبببببا  إىل مراجعبببببة باجتببببباه أفريقيبببببا اعسبببببرتاتيج  السبببببعودي 

الترميبببة  لشببراكة يف جمبباش  لتشببمل أبعبباد ومقومبببات ا   ،سياسببات  

إىل تع ي  التاادش التجاري وضرورم التوا ن ببني   ، إضافًةاملستدامة

هبب  -كمببا متَّبب  اعشببارم سببابًقا -فريقيببا أن أا القببارات، علًمبب

القببارم الثانيببة بعببد  سببيا مببن حيببث التعببداد السبباان  واملسبباحة      

ليبببع القبببو  اثقتصبببادية يف العبببات   أيًضبببا، فبببإن اجليويرافيبببة.

فريقيبببة مبببن الببب ش برببباء   افد ثسبببتغ ش املبببوارد الطايعيبببة اا تترببب

ببرامب ترمويبة يف البدوش اافريقيبة،     الشراكات والعمل علبى دعبم   

 بغرض حتقي؛ املصاا املشرتكة للجاناني.

مبببع البببدوش   ن الع قبببات السبببعودية التقليديبببة  أومبببن املعلبببوم  

 هبا السياسبية ودعم على ايباثت   ن  ترتا  أساًساكا اافريقية

فريقيببببة علببببى يبببب ان املببببدفوعات الببببيت تعببببودت احلاومببببات اا  مل

تسبت يد  ن أا، ودون حياًنب أاثست ادم مرهبا وببدون علبم البرأي العبام      

مرها الشعوك اافريقية بص ة واضحة أحياًنا كبثهم، مبع أن هبذه    

نسبانية، ببل   احلاجة، لبيد فقبط للمسباعدات اع    الشعوك يف أمد 

ة لتحقيبببب؛ الترميببببة الشبببباملة   ات الضببببروريىل اثسببببتثمارإتتطلببببع 

بعادهببا الاشببرية واثقتصببادية واثجتماعيببة. كمببا تتطلببع القببو    به

 واعماانبببات ىل اثسبببت ادم مبببن القبببدرات إ يف أفريقيبببا الشببباابية

                                                           
 سابقة. موريتانية و يرم العمومية، احلوكمة يف الاهم 2           
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التاببببوين املهبببب   العلببببوم والتارولوجيببببا و السببببعودية يف جمبببباش  

  اامبر  والذكاء اثصطراع  من الب ش تبوفه مبرس التعلبيم العبال      

يسهم يف الل؛ أجياش أكثر ارتااًطبا  صباا السبعودية يف    الذي س

 املستقال.

عببادم الرظببر يف سياسببات التعبباون    إمياببن للمملاببة   ،لببذا

والببيت يببر   ،املتعببددم أحسببن اسببتغ ش واردهبباالببدول  واسببتغ ش م

مرها حتى  كثر است ادًمن الدوش الغربية واآلسيوية ه  ااأالاعق 

ا اعسببرتاتيجية باجتبباه العمبب؛   بهببدل تطببوير ع قاتهبب   اآلن  وذلببا

  اافريق .

اجتبباه بوفيمببا يتعلبب؛  راجعببة السياسببة اخلارجيببة السببعودية   

برباء  إعبادم  العمبل علبى    هميةحأفارقة فريقيا، ير  بعق اخل اء ااأ

الترميبببببة الشببببباملة  فريقيبببببة يف جمببببباثتالع قبببببات السبببببعودية اا

لشبببعوك والشبببع  السبببعودي  لاملشبببرتك  اثحتوائيبببة لتعبببود ببببالر ع  

التعباون، اثسبتثمار   اافريقية. وجدير بالتراي  أن من أولويات هبذا  

ايتمعبببات تصبببل إىل يف الترميبببة اثقتصبببادية واثجتماعيبببة حتبببى   

يف جمببباثت متابببني املبببرأم  بصببب ة ملموسبببة، والاصبببة فريقيبببةاا

 ،اثسببتثمار يف املببوارد الاشببرية والارببى التحتيببة وسببر احملتاجببة واا

ات واملراف؛ العموميبة وال ربادق ومتويبل املشباريع     مثل براء املستش ي

  الصبببغهم واملتوسبببطة للم سسببباتو تقبببديم القبببروض امليسبببرم و/أ

البب ش بربباء شببراكات بببني القطببا  اخلبباا السببعودي     وذلببا مببن  

املبببوارد  واسببتغ ش  سببتخرا  اثهتمبببام باىل إ باعضببافة فريقبب .  واا

كبذلا اسبتغ ش   ، والطايعية  ا فيها الطاقات املتجددم واملتوفرم

الر ط والغا  والطاقة والذه  والرحاس وال س ور واحلديبد  موارد 

 واحليوانية.واملرتجات ال راعية 

ماانيبببة إلسبببعودية الرظبببر يف  لميابببن  ،ويف هبببذا املرحبببى 

ركانهببببا اثقتصبببببادية  ألاسببببط أذرعهببببا و   2030توسببببيع الرييببببة   
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م لتشببمل معظبب  ،والثقافيببة واثجتماعيببة يف أبعادهببا اعسببرتاتيجية  

سببااك افريقيببة املهتمببة بتع يبب  ع قاتهببا مببع اململاببة  قبباليم اااا

هبب  العظمببى  أن الببدوش علًمببا ،سياسببية وتارصيببة وديريببة و قافيببة  

 –ااكثببببر اسببببت ادًم مببببن القببببارم بشببببقيها الشببببمال  واجلرببببوك      

فريقيبا  أكمبا تتميب     الصحراوي  ملبا ت البر بب  مبن مبوارد طايعيبة.      

مبن   ةاآلسبيوي معظبم املرتجبات    متبتص  كباهم  بهسواق استه كية 

ن نرسبى مبا حققتب  تركيبا     أالصني واهلرد وكوريا اجلروبيبة. دون  

من إجنا ات استثمارية ك   يف جمباش التابادش التجباري والتعلبيم     

ىل إوبراء املطارات وال رادق ومقرات الس ارات ااجراية  باعضافة 

لتحتيبببة وروببببا باملشببباريع الاببب   يف الاربببى ا أمريابببا وأاهتمبببام 

والصبببراعية وال راعيبببة. كمبببا ميابببن توسبببيع التعببباون السبببعودي  

مببن علببى شببراكة    يببة اابعبباد،    اثعتمببادفريقبب  مببن البب ش  اا

 السياسبية مبع احلاومبات    السبعودية  ( ع قاتأوًلاتوطيد ) شهنها

نشببباء إ( برببباء شبببراكات جديبببدم لعلبببها تبببدعم  انًيببباو) اافريقيبببة،

  PPPب ى بب سبمَّ مبا ي   ،اخلصوص مشاريع بني القطاعني العموم  و

وهلببا أو ،يف ليببع ايبباثت ( Public Private Partnershipأي )

مياببببن  ( الًثببببا)و. واحليوانيببببة اثسببببتثمار يف املشبببباريع ال راعيببببة 

هليببببة الثقافيببببة واثجتماعيببببة  للمراكبببب  الاحثيببببة واجلمعيببببات اا

دن   لعيات ايتمع املب إىلالعون والشراكة  يد  ن متدَّأالسعودية 

 نسانية واثجتماعية والثقافية.العاملة يف اياثت اع

توجي  من هذا املرطل؛، قد تر  احلاومة السعودية أهميةح و

الع لببة عببن أفريقيببا عببن    شببركات الرقببل اجلببوي السببعودي ل ببا    

ىل معظبم  إطري؛ ترظبيم رحب ت جويبة جتاريبة للخطبوط السبعودية       

  للارببوك السببعودية فريقيببة  كمببا ميارهببا فببتس فببرو العواصببم اا

باعضببافة قطببا  ااعمبباش العاملببة يف ليببع ايبباثت.  لشببركات و

يسهم يف فبتس  س  ا ،تسهيل السياحة الديرية والثقافيةإىل ضرورم 
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 فببباق التابببادش التجببباري واثسبببتثمارات السبببعودية بغبببرض تع يببب      

 صعدم.فريقيا على ليع ااأاملااس  املشرتكة بني اململاة و

أفريقيبببا سبببلة اسبببتثمارية أن  اهلبببدل؛البببر ن  د. عابببدويبببر  

 ،بيبة وورا عبدد مبن البدوش اا   واعدم تترافد يف استثمارها اقتصاديًّ

ولارهبا تعتب  اسبتثمارات ذات      إىل اهلرد والصني وتركيا ضافًةإ

وانتشبار   ،الاطر عالية يف كثه من دوهلا بسا  عبدم اثسبتقرار  

إىل افتقادهبا   ضبافةً إ ،وضعا التههيبل ملواردهبا الاشبرية    ،ال ساد

هببببم ماحملببببور اثقتصببببادي حمببببور و .املتطببببورمإىل الاريببببة التحتيببببة 

وجببدير بامل يببد مببن اثهتمببام والاحببث والتقصبب  مببن      ،لاببةمللم

 ن املادم العلمية متوفرم بشهن .ا  طرل املختصني

تعمبل اململابة   أنَّ من الضروري أن  أ. حممد الدندن وذكر 

ونسب تاتبل أفريقب     ،ها يف أفريقياعلى ترمية ع قاتها وحتال ات

، واملقصبود هربا   / عرب  )مصبر، السبودان، الصبوماش( / سبعودي    

مبر اامب    لقربهبا للمملابة ولوضبع اا     دوش حوض الاحر اا ر

بالتعبببباون اثقتصببببادي    ا عببببدم دعمبببب بببببًدأوث يعبببب   ،كهولويببببة

 والتجاري. 

علببى أهميببة إجيبباد  د. عاببد اعلبب  الصبباامببن جانابب ، أكببد 

يبببات فاعلبببة تسببباعد علبببى تع يببب  تواجبببد اململابببة يف أفريقيبببا،   ل

 واعفادم مرها خلدمة املصاا اعسرتاتيجية، ومن ذلا:

توظيببببا قرببببام   أكثببببر(، ي ماببببن اللبببب؛ امنببببوذ  جتبببباري )أو    -1

ل سبببتثمار يف البببدوش الشبببقيقة اافريقيبببة.. يبببتم تصبببميم الرمبببوذ    

ن )أو قطاعهمبببا اخلببباا مبببع ضبببمانات    احبيبببث تتشبببارك البببدولت  

ة ققيشب دية( يف املخاطر واملااس  )مبع ميبل لصباا الدولبة ال    سيا

 يف املااس . 

جيببباد قربببام الهيبببة أو ث رحبيبببة ملشببباركة الشبببااك السبببعودي  إ -2

 عماش مرظمة ت مد حيام الشعوك اافريقية.  أامله  يف 

أفر قينننا سنننل  أت 

اسنن ر ر   واعنند  

ت يننننننننننافس   

اسنننننننننننن ر رها 

ا عندد منم اق  اد   

 ، ينن و ور اانندو  األ 

إىل ااهينند  ضنناف   إ 

 واا   وتركيا
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 .حبهم مال ون هدفها تطوير ياسعودية دولية  م سسةجياد إ -3

دوش جملبد  نيبة أن تعمبل   إمااد. الالد بن دهبيش  بيرما ير  

تقويببة  علببىكقببوم اقتصببادية سياسببية   التعبباون اخلليجيببة جمتمعببةً 

ربافد القبو  ااالبر  اعيرانيبة     ت ل ،الع قة بني دوهلا ودوش أفريقيبا 

والرتكية والصيرية واهلردية ببدًلا مبن تشبت  البدور البذي تقبوم بب         

 ااوروبب   بو   اثحتباد كما يعمبل   ،هذه الدوش يف كافة الرواح 

ع مببع فببدوش جملببد التعبباون اخلليجبب  هلببا جملببد أو جتم بب  أفريقيببا.

يعقببد  ،ببب ووراا اثحتببادالوثيبات املتحببدم اامريايببة وكببذا مبع   

اجتماعات سروية تتوحد في  وجهبات الرظبر وتتقبو  يف مراقشباتها     

 متحدًم.

املسبباعدات الببيت   أجنببعمببن  طياببة، فببإن د. وفبباء ويف اعتقبباد 

ابببة للقبببارم اافريقيبببة هببب  املسببباعدات   مها اململقبببد ميابببن أن ت 

التعليمية سواء اجلامعية باملرس الدراسية أو باراء اجلامعات هراك، 

يف املراحل قال اجلامعية، فهدفرا هو مسباعدم   دعم التعليموأيًضا 

اعنسببان.  :وأهبم املببوارد  ،أفريقيبا علببى اسبتثمار مواردهببا الطايعيببة  

يريد  مثابر وطموح ،دواعنسان اافريق  طي  قوي اجلسد والر 

أن يعمل عالرا  ب ده من فقرها، وما ألبل أن يابون للمملابة    

يابون    ا يف ذلبا، ويف الوقب  ن سب   فاعل يف مساندتهم علميًّب  دور 

 .من اثستثمار يف تلا الا د للمملاة حظ ها

ماانيببات إلببد  أفريقيببا   ن، فببإند.  ببد البب يث  ويف تصببو ر

رك اجلغببببرايف اببببة لببببديها الُقببببواململ، كبببباهم و ببببروات طايعيببببة

كببذلا ، جيبب  ت عيببل دور الغببرل الصببراعية والتجاريببة، والثقببايف

ومرهبا أفريقيبا كجب ء مببن     ،تعلبيم  قافبات الشبعوك والبدوش     جيب   

 .علوم اعدارم والتجارم

مقومببببات الشببببراكة علببببى أحببببد أ. فهببببد عريشبببب  وركَّبببب  

املتعلب؛  و وه، اعسرتاتيجية املطلوبة بني السعودية والدوش اافريقية

  ح   مايل
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 التواجبد السبعودية لتع يب  دورهبا يف أفريقيبا مبن      باي ية است ادم 

الصي  يف أفريقيا وطري؛ احلرير الصي  الذي يرجع تارص  إىل 

عاارم عن جمموعة مبن الطبرق    ، وهوعام قال املي د 3000ما قال 

املرتابطة اليت تصل ما بني الصني وكل العات، وكبان أحبد أهبم    

ع  ب د ما بني الرهبرين ودمشب؛ وبب د الشبام إىل      هذه الطرق مير 

ر لعدم أسبااك  إىل  أفريقيا، إث أن هذا الطري؛ تعثَّ مَّومن    ،مصر

من أهم العثرات اليت واجهها هذا الطريب؛  وال ش العقود املاضية، 

املوقع  واستحلَّ ،م الدوش العربيةهو اثحت ش اعسرائيل  الذي قسَّ

يف و ش العربيبة بغربهبا وقبارم  سبيا بهفريقيبا.     الذي يصبل شبرق البدو   

عطبب ق  أعلببن الببرئيد الصببي  ماببادرمً    ،2013سبباتم  مببن عببام   

أطلب؛    2015بريبل مبن العبام    إطري؛ احلرير الصي  اجلديبد، ويف  

اعع م الصي  املرك ي اوش مرم الريطة طري؛ احلرير اجلديبد  

حلب ام والطريب؛ ،   ا حت  عروان  براء اث دهار والرالاء على ارةيًّ

هبو الطريب؛ الب ي البذي يرطلب؛       اأحده  طرق ةوهو عاارم عن    

 مَّبااكسببتان حتببى يصببل لببدوش اخللببيب، ومببن   بب مببن الصببني مببرورًا

ر بعقابببة إسبببرائيل للوصبببوش إىل مصبببر ودوش مشببباش أفريقيبببا، يتعثَّببب

  عبب  ببب د الشببام وأوروبببا، ولتر يببذ هببذا  ر اجتاه ببغي ببفيضببطر أن ي 

ر الرئيد الصي  ال ش  يارت  جلمهورية مصر العربيبة  الطري؛ باد

لتوقيبببع ات اقيبببة مبببع البببرئيد  ،2016الشبببقيقة يف يرببباير مبببن عبببام 

السيسب  علبى انضببمام مصبر لشبااة طريبب؛ احلريبر البذي تعتبب م       

مليببار دوثر، والببذي ياببدأ مببن الصببني   47ه بتال ببة ء الصببني إنشببا

أوروبببا إىل و اعبب  تركسببتان والراسببان وكردسببتان وسببوري  وميببر 

أن ترفببببع الصببببني حجببببم    لببببًةمصببببر ودوش مشبببباش أفريقيببببا، م م   

مليبار   600مليبار دوثر إىل   240استثماراتها مع البدوش العربيبة مبن    

دوثر، وتسبببتهدل رفبببع رصبببيدها مبببن اثسبببتثمار يبببه املبببال  إىل   
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مليبار دوثر، والوصبوش حبجبم جتارتهبا مبع أفريقيبا        60أكثبر مبن   

 .2020لوش عام مليار دوثر حب  400إىل 

أشببهر علببى توقيببع الصببني ومصببر     ببةأكثببر مببن  ت ميببِق

على ات اقية طري؛ احلرير الصي  الذي يصل إىل مصبر عب  قبارم    

حتبببى ت اجبببهت الصبببني ببببإع ن امللبببا سبببلمان والبببرئيد    ،أوروببببا

إنشببباء جسبببر امللبببا املتمث بببل يف  املصبببري السيسببب  بالرابببه السبببعيد

ة اليت يواجهها كعقاة يف طريقة ريم التحديات اهلردسي، وسلمان

يعببب  أيًضبببا وبشبببال مااشبببر حلاومبببة  ه، إث أن إجنبببا ه تر يبببذ

ع  مصر اثت اقيبة عليب    الصني أن طري؛ احلرير الصي  الذي وقَّ

  بشببال كبباه ت حتلببم ببب  الصببني  مببع الصببني سيختصببر طريقحبب 

ا، والاصببة أن الصببني لببديها اخلبب م اهلردسببية لاربباء مثببل هببذا   يوًمبب

هذا اجلسر لن يصل السعودية  صر وشبرق بب د العبرك    اجلسر، 

وصتصر طري؛ احلريبر   ،بل سيصل  سيا بهفريقيا  بغربها وحس 

الصي  الذي يستهدل مصبر ومشباش أفريقيبا عب  أوروببا، ويلغب        

م  ب د العرك وأصاح  حجر عثبرم  ته ه موقع إسرائيل اليت قسَّ

ا لب ي، وي بتس معب ً   يف طرق التواصل العرب  واآلسيوي اافريقب  ا 

ميان حلاومبة الصبني أن تابادر لتوقيبع ات اقيبات      حبيث ا جديًد

مبن حابوميت اململابة العربيبة السبعودية ومصبر        جديدم مع كلٍّ

هبم لطريب؛ احلريبر    مللسماح باستغ ش جسر امللا سلمان كمعب   

الصي  اجلديد، ودعم  من ال ش استخدام هبذا اجلسبر لتحقيب؛    

ل تحب     دور السعودية يف أفريقيا ع  ي  ،وأيًضاأهداف  اليت رةها. 

جسبر امللببا سببلمان الببذي يببربط  و هببا.ا  ببو الصببني ومرهمًّببم مر بًذا 

السبببعودية  صبببر  يف حببباش تر يبببذه، سيسبببمس بعابببور السبببيارات      

واحلبباف ت والشبباحرات، وسببيحوي سبباة قطببار لرقببل الاضببائع،  

ديها، أن الصببني لببن ت لبب  هببذه ال رصببة العظيمببة مببن يبب   امل كَّببدو

ر الوقبب  يف نقبل الاضببائع مببن  وف و جبرد إعبب ن اجلسببر البذي سببي   
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 ،دقيقبة فقبط عب  قطبار الاضبائع      20أيام عديبدم عب  الاحبر إىل    

يعبب  أن الصببني عثببرت علببى كربب  عببني وفرصببة تارصيببة عحيبباء    

موقببع  عسببرتاتيجيةطريبب؛ احلريببر، ويعبب  يف الوقبب  ذاتبب  ضببربة    

ال ش السبروات  إسرائيل تستغل   اثحت ش اعسرائيل  الذي كان 

   ااالهم لعرقلة املصاا العربية اثقتصادية والسياسية.

لباعق   إقامبة جسبر امللبا سبلمان كانب  م عجبةً      والواقع أن 

ع الر بوذ  البيت ختشبى توس ب     (إيران وإسرائيل وتركيا ،مثل)الدوش 

مبببا مبببن شبببهن  تقويبببة روابطهبببا    السبببعودي، ويبببثه اسبببتياءها كبببل 

كبان إعب ن     ذاتب  ا  وتواصلها مبع أفريقيبا، ويف الوقب    واقتصاده

البيت تسبعى بابل     الصبني ا لاعق الدوش وأهمهبا  سعيًد ًهاجلسر نا

طاقتها وإماانياتها و قلبها الصبراع  واثقتصبادي عحيباء طريب؛      

هبببام  احلريبببر مبببن جديبببد، وتبببر  أن جسبببر امللبببا سبببلمان مر بببذ     

ارص  لتحقيبببب؛ الططهببببا يف تر يببببذ مشببببروعها التبببب  وإسببببرتاتيج 

   ع  واسببتغ ش هببذه الرقطببة سببي   ،العمبب ق طريبب؛ احلريببر الصببي  

 من ن وذ السعودية يف القارم اافريقية. 

قببببرتح أ. لبببباش م ئاببببة تشببببجيع الشببببركات الغذائيببببة  وا

ور ببا  ،السببعودية الابباهم كشببركة املراعبب  وشببركة صببافوث 

ل سببببتثمار يف  ،العامببببة اثسببببتثماراتمببببع صببببردوق   باثشببببرتاك

 يف دوش أفريقيا.  يذائية ذات مواص ات عالية  اتصراع 

علبى أن مبن سبال تع يب       أ. فبائ م العجبروش  يف حبني أكبدت   

 الع قات السعودية اافريقية ما يل :

مثبل:   ،ايًّد مشاورات سياسية دورية مع الدوش املب  رم سياسب  ْقع  -1

جرببوك أفريقيببا، نيجهيببا، السببرغاش بشببال دوري وبالتربباوك بببني   

دولببة املسببتهدفة  لترسببي؛ املواقببا السياسببية واامريببة   اململاببة وال

 اململاة. والصوًصا يف القضايا اليت تهم 
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تشببايل جمببالد أعمبباش مشببرتكة مببن القطاعببات اخلاصببة       -2

لبببدعم مشببباريع اثسبببتثمار والطاقبببة والاريبببة التحتيبببة والسبببياحة       

وال راعببة والايئبببة وامليببباه، وحت يببب  رجبباش ااعمببباش مبببن الطبببرفني   

اكات اقتصبببادية وجتاريبببة وفببب؛ املربببافع املتاادلبببة للبببدالوش يف شبببر

   .واملصاا املشرتكة

تاثيببببا الترسببببي؛ مببببع دوش القببببارم يف جمبببباش دعببببم وتهييببببد     -3

الرتشيحات الدولية املتاادلة بني اململاة وهذه الدوش يف املرظمبات  

 واهليئات اعقليمية الدولية.

ع يف جماش اامن الغذائ  مب  ت اهمإبرام ات اقيات أو مذكرات  -4

الدوش ال راعية مرها، و ا يبدعم اخلب ن اعسبرتاتيج  الغبذائ  يف     

 اململاة.

توقيببع ات اقيببات شببراكات رياضببية مببع الببدوش املتقدمببة مرهببا،  -5

والصوًصبببا يف جمببباثت كبببرم القبببدم وألعببباك القبببو  واملسبببابقات  

 الرياضية ال ردية. 

إعببببداد إسببببرتاتيجية اسببببتااقية ب د. عببببادش القصبببباديواهببببتم 

وترسبي؛ املواقبا    ،ت بني اململاة والبدوش اافريقيبة  لتعمي؛ الص 

وترويببع التعبباون اثقتصببادي وحتييببد املخبباطر   ،السياسببية واامريببة

ت عيبببل دور امللحقيبببات الديريبببة والثقافيبببة   ، دانببب  اعسبببرتاتيجية

وتع يبب  دور مرظمببة   ،وتوسببيع نطبباق عملببها ورفببدها بالا بباءات   

وامل سسببات ااهليببة   التعبباون اعسبب م  ورابطببة العببات اعسبب م   

 .السعودية كشريا جمتمع  يف تعظيم اا ر

 على احلاجة إىل: أ. مها عقيلوأكدت 

تاثيا الترسي؛ والتشاور والتعاون ع  املرظمات الدوليبة مثبل    -1

حيث ن ح  الضبغط البذي    ،مم املتحدم يف القضايا املشرتكةاا

ريقيبة  متارس  الدوش الغربيبة بسبا  دعمهبا اثقتصبادي للبدوش ااف     

يف قضايا التل بة سبواء    ا يد مواق هتت وصو تل ،مها في بل حتا 
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سياسية أو اجتماعية أو يههبا. وهربا أيًضبا يب   أهميبة الشبراكة       

 اثقتصادية.  

سبب م  وم سسبباتها تاثيببا التعبباون عبب  مرظمببة التعبباون اع  -2

ومعبرول أن  ، يسيسباو ويههبا  س م  للترميبة واع مثل الارا اع

لابن    وش ملي انيبات املرظمبة وم سسباتها     البداعم اا السعودية هب 

أكبب  يف كي يببة صببرل هببذه     ااملطلببوك أن تلعبب  السببعودية دورً  

 ليها يف هذه امل سسات. املي انية ع  ممث 

تاثيا التعاون وتاادش اخل ات وال عاليات يف ايباش الثقبايف    -3

والشبببب ون  املببببرأموكببببذلا يف جمبببباش قضببببايا  ،دببببب  وال بببب واا

 تماعية.  اثج

لشببهن أنرببا  تببا  فيمببا يتعلبب؛ با د. مسبباعد احمليببابيرمببا يببر  

هل نعمل  ،تحديد طايعة ااهدال اليت نسعى لتحقيقهال اافريق 

م نريبببد أن ، أا ملرتجاتربببا الر طيبببة ويههبببا لتابببون أفريقيبببا سبببوقً 

أم نريببد أن ؟  ظبى  رتجاتهبا وفبب؛ شبراكات اقتصببادية و راعيبة    

ثه مبن ايتمعبات اافريقيبة و اصبة يف     نقوم برسالترا جتاه الاب 

يف ضببوء ؟ جمبباش البب امب الصببحية والتعليميببة والثقافيببة والدعويببة   

ا مبا  كبثهً إن ذ الريية املستقالية  إارى ميان أن ت  ،هذه ااهدال

عمباش تبدعمها وترعاهبا اململابة عب  م سسباتها الرةيبة أو        أتتم 

ات أو ث تتسببب؛ مبببن التطلعببب ؛ الابببثه حق بببلارهبببا ث ت  ،اخلاصبببة

كمببا أن ، وااهببدال العامببة لطايعببة التعبباون مببع الببدوش اافريقيببة 

 ،لبذا  ا.د جتبد ن ًعب  امللحوظ أن إسرتاتيجية التحال ات امل قتبة ت تع ب  

تظل فارم املصاا املشرتكة هب  الطريب؛ ااببر  لارباء ع قبات      

 ا. ا وعدًمفالع قات تدور مع املصاا وجوًد  أكثر إسرتاتيجية
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 وم الراعمبببة ودورهبببا يف دعبببم الع قبببات السبببعودية    القببب

 اافريقية:

إىل أن اامبببر يف الع قبببات   د. عابببد البببر ن اهلبببدل؛   أشبببار

والبيت   ،دبلوماسبية القبوم(  الدولية ت يع د قاصًرا على ما ي عرل ببب ) 

سببلحتها ال تاكببة والببيت   ألاًلببا القببوم العسببارية و  إد بهببا قص ببي 

ا  الع قات الدولية، بل بر ت م الًريف ا وهيمرًةتعت  ااكثر ته ًه

 .  من أهمها القوم الراعمة ،حديثة ومعاصرم قو  أالر  وبهسالي 

جتربببة الصببني يف أفريقيببا  أن  د. عائشببة اا ببدي وذكببرت 

ببدأت يف تر يبذ    فالصبني  الراعمبة، أقو  شباهد علبى جناعبة القبوم     

هذه السياسبة مبن الب ش املابادرات اعقليميبة وتوسبيع عبدد معاهبد         

جسبببر للغبببة والتابببادثت الثقافيبببة ببببني الصبببني     ككون وشبببيوس 

 . والالدان اافريقية

كانب    إىل أنب  إذا  أ. مهلبة أ بد  ومن ناحية أالر ، أشبارت  

وذراعهبا اثقتصبادية    سب م  عضاء يف مرظمة التعباون اع الدوش اا

 كثبر اسبت ادمً  ، هب  اا الارا اعس م  للترمية ومقرهمبا يف جبدم  

ن إم مببن طببرل ايموعببة الدوليببة، فبب      املقببدَّنسببانمببن الببدعم اع 

السبببببعودية كانببببب  وث تببببب اش يف مقدمبببببة دوش العبببببات املا بببببة،  

 نسانية.يف جماش املساعدات اع سخاًء وأكثرها

  بعببدد يببه السببعودية تتميَّببعلببى أن  د. حممببد الثق بب وأكَّببد 

البيت يتعبيَّن اسبتثمارها لتع يب       حمدود من جمباثت القبو  الراعمبة   

يف احملببببيطني العرببببب    اانتهببببامل ا اافريقبببب   بببببالرظر تواجببببده

فضًلا عن ماانتها كقوم دولية م  رم ضمن جمموعة  عس م وا

 العشرين، ومن أبر ها ما يل :

سبببهم القبببوم اثقتصبببادية للدولبببة واانشبببطة اثقتصبباد: حيبببث ت   -1

؛ قوم ناعمة ميان اثست ادم ْلا يف ال يًّاثقتصادية املستثمرم الارج

 قي؛ إسرتاتيجيات اامن الوط .مرها يف حت

تير ننن  اا ننن  أت 

  أفر قيا أق ى 

شاهد ع  نياعن  

 ااياعح ااق   
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ممارستها  هريبة احرتافيبة عاليبة العديبد      حق ؛الدبلوماسية: وي  -2

من اعسرتاتيجيات يف جماش السياسبة اخلارجيبة، ويبدالل يف ذلبا     

 الدبلوماسية الشعاية.

إذا  ث سبيما أحبد أهبم مقومبات اامبن البوط ،       د اعع م: ويع ب  -3

 خدم حبرفية ومهرية عالية.است 

فة شبببر  ا  واملعتمبببرين: وهببب  ةبببة م   سبببتقااش والدمبببة احلجَّببب  ا -4

، واهببل  السببعودينيولقاداتهببا، وللمببواطرني   ،للمملاببة كدولببة 

 ماة واملديرة على وج  اخلصوا.

الرتاآ الوط : وت الر اململاة العربيبة السبعودية بالعديبد مبن      -5

عراصببر الببرتاآ، وقببد بببدأت اململاببة كببل عببام و الببر يف تسببجيل 

 ا، يف املرظمات العاملية. ها عامليًّمن ترا العديد

املهرجانات الوطرية: وترتاط  ا قالها، مثل اجلرادرية، وسبوق   -6

 عااظ.

ا ا وعامليًّببيًّببل اانشببطة الرياضببية حملشببا االعبباك الرياضببية: ت  -7

ا خللببب؛ واسبببتثمار قبببوم ناعمبببة إجيابيبببة، يبببه    جبببدًّ عيربببًة فرصبببًة

سبيما  وث ذا ايباش،  دور كباه يف هب  بب  ة، ويسهم ال عاون ال م 

  اهلويبببة الوطريبببة املطلبببوك إيصببباهلا   عببب  سبببلوكيات ت  امارسبببوإذا 

 الر. لآل

اطن والبببيت يتحلبببى بهبببا املببب  الاصبببةالقبببيم اثجتماعيبببة الرايلبببة:  -8

السببعودي يف اخلببار ، أو الببيت ي حظهببا املقيمببون والعببابرون مببن      

 الوافدين.

ببببرامب  سبببواء يف معاهبببد اللغبببة، أو  ،س الدراسبببية الوافبببدمر امِلببب -9

 التعليم اجلامع .

مثببل برنببامب   ،الاعثببات الدراسببية ابربباء اململاببة يف اخلببار    -10

 .امللا عاد اهلل ل بتعاآ اخلارج 
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برامب اعيا ة اعنسانية: اليت يقبوم بهبا مركب  امللبا سبلمان       -11

 لايا ة وااعماش اعنسانية.  

برنبببامب طببباش مبببا   :مثبببل ،التمثيليبببات واملسلسببب ت املعببب م   -12

ف م السيرمائية البيت يشبارك بهبا املرتجبون السبعوديون      طاش، واا

 مة يف التقييم.يف املسابقات العاملية، وحتق؛ مستويات متقد 

 معبببرض الريببباض للاتببباك ع مبببًة د معبببارض الاتببب : ويع ببب -13

فارقببة يف املعببارض العربيببة، وكببذلا دور الرشببر الببيت تشببارك يف  

 املعارض الدولية واعقليمية.

وث ا خلل؛  قافبة ناعمبة وعميقبة،    مصدًر د الرشر العلم : ويع  -14

سيما إذا االتهت املوضوعات  هارم عالية، وشارك فيهبا مراكب    

رت يف ِشبببمراكببب  فاريبببة أو بببباحثون حمرتفبببون، ون  دراسبببات أو

 .الدوريات العلمية ذات معامل ته ه عاش 

، عاليبةً  امل مترات: وقد بات  صراعة رائجة، وتتطل  مهارات  -15

 سر وسهولة.ا خلل؛ قوم ناعمة بي يًّا ذكًلجما د وتع 

إذ يف هببذا ايبباش،  اململاببة رائببدًم د املسبباعدات املاليببة: وتع بب -16

 .ابت ا أو  ةرَّها تعط  دوامنا ِمإنَّ

وسببائل التواصببل: وهبب  مببن أبببر  أشببااش القببوم الراعمببة،        -17

ى علبى مبد    ار ب ا، وتهبدم مبا ي   يًّا سبلا آ أ برً حبدِ واخلطورم أنها قبد ت  

 جمتمع. أو الل؛ ةعة جيدم، وكس  تعاطا دوشسرني، يف 

التدين الوسط : وهو ةبة وأدام يسبهم خللب؛ قبوم ناعمبة مبع        -18

 حتى يف الدوش الغربية.   الر، سواء يف الدوش اعس مية، أواآل

مببن  اجلاحمببةالتطببو : وقببد أبببر ت وسببائل التواصببل الرياببة     -19

عببات سببيما يف ايتموث اعيثببار ومسبباعدم اآلالببرين دوامنببا متييبب ،  

 حمدودم.  وأااالر  اليت تعرل عن اململاة معلومات مغلوطة 
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كبذلا مبن أامنباط اللب؛ قبوم ناعمبة،        د السياحة للخار : وتع  -20

 مبببًةسبببواء كانببب  فرديبببة وبهشبببااهلا الع ويبببة، أو كانببب  مرظَّ    

 وم جمة مع  الرين أو عرد  الرين.  

اح: وه  ظواهر جديدم وذات أ بر عظبيم، وقبد    استقااش السيَّ -21

   يف كببثه مببن مببدن اململاببة، وتببتم بشببال ع ببوي،     بببدأت تبب 

وتاببون مثببار تقببدير السببائس، وبرقلببها عبب  وسببائل التواصببل، مببا    

عطبب  ي  امل بباهيم املغلوطببة، أو س بعببق صببح ضبباعا مببن أ رهببا، وي ي 

 ليلة عن ايتمع السعودي. اآلالرين صورًم

سبهم  ببرامب اثبتعباآ اخلبارج      أا: يًّب   يف العمل الارجالتمي  -22

 ايبباثت قطاوا للعمببل يف  الاببثه مببن السببعوديني، واسببت   متي ببيف

ن س بببا يف ح ً ا يف ااداء، ومتي بببقبببوا متيببب ً البببيت درسبببوا بهبببا، وحقَّ  

فة شبببر وم  ا يف اللببب؛ دبلوماسبببية شبببعاية  فعليًّببب اوأسبببهموالتعامبببل، 

 ان سهم ولوطرهم.  

 ل التبوائم ع مبةً  صب عمليبات ف  د العمليات الطاية الربادرم: وتع ب   -23

سبهم يف  لارهبا مبع ذلبا ت        الطب  يف هبذا ايباش   يف التمي  فارقًة

  لبببد بشبببال يبببه مااشبببر، لسبببمعة اململابببة   اللببب؛ قبببوم ناعمبببة 

وبالتببال  لببد  الببدوش الببيت يعيشببون      املسببت يدين، ولببد  أقبباربهم 

 فيها.

 

 التوصيات:  

 )أ( التوصيات املتعلقة بالا عد السياس : 

اجبب  )جملببد الببدوش  تببذليل الصببعاك الببيت تو علببى  العمببل -1

 ،ة علبببى الاحبببر اا بببر واللبببيب عبببدن(  لَّبببِطالعربيبببة واافريقيبببة امُل

ومتببتني الع قببات مببع    ،وأهميببة ضببم إ يوبيببا إىل ايلببد اجلديببد   
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جسبببر  بببو اثمتبببداد   كالبببدوش اافريقيبببة الواقعبببة علبببى الاحبببر    

 السعودي إىل أفريقيا جروك الصحراء.

بببني اململابببة   إعببداد إسببرتاتيجية اسبببتااقية لتعميبب؛ الصببب ت    -2

وترويببع  ،وترسببي؛ املواقببا السياسببية واامريببة  ، والببدوش اافريقيببة 

 وحتييد املخاطر اعسرتاتيجية. ،التعاون اثقتصادي

اململابببة كمراقببب  ل حتببباد اافريقببب   انضبببمامعلبببى  العمبببل -3

سيسببمس للسببعودية   وهببو مبا  باعتابار ارتااطاتهببا احملوريبة بهفريقيببا  

اعقليميبة   امل سسبات امل مبن داالبل   دورها اعسرتاتيج  الا بهداء

 اافريقية السياسية واثقتصادية.  

إعطاء ااولوية يف متتني الع قات مع البدوش اافريقيبة الواقعبة     -4

  والاصة إ يوبيا وإريرتيبا والصبوماش وجيابوت     ،على الاحر اا ر

لضببمان سبب مة امل حببة واحليلولببة دون تواجببد أعببداء اململاببة يف   

 هذه الدوش.

سياسية دورية مع الدوش املب  رم   ات اقياتمشاورات ور ا  دْقع  -5

بشبببال  (السبببرغاشونيجهيبببا، ومثبببل: جربببوك أفريقيبببا، )ا يًّسياسببب

دوري وبالتراوك بني اململابة والدولبة املسبتهدفة  لترسبي؛ املواقبا      

 اململاة. السياسية واامرية والصوًصا يف القضايا اليت تهم 

ل مع القبارم اافريقيبة كمبا    تصميم إسرتاتيجية الليجية للتعام -6

جملببد و ببا ي عبب    مصبباا دوش  ،هببو احلبباش مببع اثحتبباد ااوروببب 

 .التعاون

 اثعتمباد فريقب  مبن الب ش    ميان توسيع التعاون السبعودي اا  -7

 ( ع قبباتأوًلبباتوطيببد ) مببن شببهنهاعلببى شببراكة    يببة اابعبباد،  

ء ( بربببا انًيببباو) اافريقيبببة، السياسبببية مبببع احلاومبببات  السبببعودية

نشببباء مشببباريع ببببني القطببباعني   إشبببراكات جديبببدم لعلبببها تبببدعم   

 Public Private  أي )PPPب ى بببسببمَّالعمببوم  واخلصوصبب  مببا ي 

Partnership ) وهلببا اثسببتثمار يف املشبباريع  أو ،يف ليببع ايبباثت
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ميان للمراك  الاحثية واجلمعيات  ( الًثا)و. واحليوانية ال راعية

العبببببون  يببببد   ن متببببدَّ أة السبببببعودية هليببببة الثقافيببببة واثجتماعيبببب   اا

 لعيببببات ايتمببببع املببببدن  العاملببببة يف ايبببباثت إىلوالشببببراكة 

 نسانية واثجتماعية والثقافية.اع

 

 )ك( التوصيات فيما صص  الا عد اثقتصادي:

بتع يببببب  قبببببدراتها توجيببببب  السبببببعودية م يبببببًدا مبببببن اثهتمبببببام   -1

؛ ع قاتهببا تو يبب مببن البب ش  ،وإماانياتهببا اثقتصببادية والتجاريببة 

 .التجارية وشراكاتها اثقتصادية مع الدوش اافريقية

التوس ع مستقاًلا يف املشاريع اثقتصادية، واعفبادم مبن الُ برا     -2

 .بلدان القارم اافريقيةاثستثمارية الواعدم يف 

ت عيببل وحت يبب  جمببالد ااعمبباش السببعودية اافريقيببة  الثرائيببة    -3

ا باجلهبات املعريبة يف اململابة    وتع يب  ارتااطهب   ،ومتعددم ااطرال

وت عيبببببل دور  ،كهيئبببببة التجبببببارم اخلارجيبببببة وهيئبببببة الصبببببادرات 

البببة للمسببباهمة يف حتقيببب؛ امللحقيبببات التجاريبببة  رظومبببة عمبببل فعَّ

الوطريببة للببدوش  عامنائيببةمسببتهدفات رييببة اململاببة ودعببم الببري  ا 

 اافريقية. 

د شبببراكات إسبببرتاتيجية وتوأمبببة ببببني اجلهبببات السبببعودية ْقبببع  -4

مببع الرتكيبب  علببى ايبباثت املتعلقببة بترميببة   ،ونظهاتهببا اافريقيببة

 رأس املاش الاشري.

ص للدراسبات اافريقيبة يف معهبد اامبه     إنشاء مرك  متخص ب  -5

لتقديم التوصيات واعجراءات الترموية مع الشب ون    سعود ال يصل

القبببببببوم الراعمبببببببة،  واثقتصبببببببادية، واافريقيبببببببة )السياسبببببببية،  

 ،رهببببباكحمارببببببة اعو، والترميبببببةاتيجية، الشبببببراكات اعسبببببرتو

 .(والثقافية
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من التواجد الصبي    ع قاتها اافريقيةلتع ي  إفادم السعودية  -6

مر بذ  كجسر امللا سبلمان    من ال ش استثمار مشرو  يف أفريقيا

 ،طريبببب؛ احلريببببر الصببببي    تر يببببذ مشببببرو  ل وإسببببرتاتيج هببببم م

سببعودية يف ن ببوذ ال  ببا يسببهم يف توطيببد  واسببتغ ش هببذه الرقطببة   

 القارم اافريقية.

توجي  شركات الرقل اجلوي السعودي ل با الع لبة عبن    أهمية  -7

عبببن طريببب؛ ترظبببيم رحببب ت جويبببة جتاريبببة للخطبببوط        ،أفريقيبببا

 .فريقيةىل معظم العواصم ااإالسعودية 

 

 :الدبلوماس ) ( التوصيات فيما صص  الا عد 

 السبببعودية  سببباع  الدبلوماسبببية خلدمبببة مصببباا   املتاثيبببا  -1

التهديببدات الرالببة عببن ت ايببد أدوار بعببق     ومواجهببة  ،اعقليميببة

للمملابة كبإيران    سياسبات عدائيبة  واليت حتمبل  القو  اعقليمية 

افتتاح امل يد من الس ارات السبعودية يف    وذلا بوتركيا ويههما

 ، مع ت عيل دورها  ا يتراس  واملخاطر الراهرة.القارم اافريقية

البيت حتبدآ    فعلية يف حل  الصبراعات  ممارسة السعودية ادوار -2

اافريقب  علبى يبرار البدور السبعودي يف       بني دوش اجلوار اعقليمب  

الصببرا   وكببذلا يف حببل   ،يبباهوإرت اخل فببات بببني جياببوت    حببل 

ي، وأن يابون للمملابة دور  فاعبل يف حبل  قضبية      اع يوب  اعريرت

 سد الرهضة.

 

 :ري واام العسا )د( التوصيات فيما صص  الا عد

 ،الترسي؛ مع احلاومات اافريقية ملاافحة اعرهاك الدول  -1

وتقديم اخل ات السعودية لتلا البدوش الاصبة يف جمباش ماافحبة     

 التطرل حبام ال تها الطويلة واملتقدمة يف هذا اياش.
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التوس بببببع يف التعببببباون العسببببباري ببببببني السبببببعودية والبببببدوش      -2

الصبراعات العسبارية يف    اافريقية، ث سيما فيما يتصل بتبوطني 

اململاة، واستهاد التارولوجيبا العسبارية، ويههبا مبن أوجب       

 التعاون املمارة.

 

 )هب( التوصيات ذات الصلة بالقوم الراعمة:

عمبل شبامل للتعباون العلمب  وااكبادمي        إطارتطوير واعتماد  -1

والاحثبب  بببني اجلامعببات وم سسببات التعلببيم العببال  يف اململاببة       

مببع الرتكيبب  علببى اثسببتثمار يف املواهبب     ،أفريقيببا ونظهاتهببا يف

 التواصل معهم. واستمراريةالعلمية 

تشببايل جمموعببات عمببل بببني امل سسببات اعنسببانية والترمويببة   -2

و شببباركة  ،السبببعودية وامل سسبببات املعريبببة يف البببدوش اافريقيبببة

لوضبببع وتر يبببذ  طبببرفني القطبببا  اخلببباا والقطبببا  ااهلببب  مبببن ال 

امنبببائ  املسبببتدام وأطبببر مرنبببة ل سبببتجابة   اع إسبببرتاتيجية للتعببباون

 اعنسانية يف اا مات.

ت عيببل دور امللحقيببات الثقافيببة وتوسببيع نطبباق عملببها ورفببدها      -3

وتع ي  دور مرظمة التعاون اعسب م  ورابطبة العبات     ،بالا اءات

اعسبب م  وامل سسببات ااهليببة السببعودية كشببريا جمتمعبب  يف      

 تعظيم اا ر. 

البة للتواصبل مبع    عة وفعَّاتيجية اتصبالية موسَّب  ع وتر يذ إسبرت ض و  -4

ال ملانات وايالد والايانات وااعيان والشعوك اافريقية علبى  

 ع م والتواصل.التلا املستويات بوسائل اع

ع يف استضافة الاار ين من الشعوك اافريقية ع  برامب التوس  -5

مبع  فرصبة مل سسبات ايت   إعطاءضيول الر ن للحب والعمرم، و

  املدن  والدعوي واخلهي للمساهمة يف ذلا.
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 امللخص التنفيذي 

 الورقة الرئيسة: د. سليمان العقيلي  

 :التعقيبات 

  :ضيف امللتقى(*طفلة  بن سعد. دالتعقيب األول( 

 التعقيب الثاني: د. عبد اهلل العساف 

 أ. عبد الرمحن الطريري :لثالثا التعقيب 

 إدارة احلوار: د. عادل القصادي 

  املداخالت حول القضية 

  التوصيات 

 
 

 

                                                           
 .وأستاذ يف جامعة الاوي  ،و ير اعع م الاوييت ااسا؛ *
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 امللخص التنفيذي: 

رات التطبو  إىل أن  الورقة الرئيسبة يف  د. سليمان العقيل أشار 

اعقليميببة والدوليببة سبباعدت يف التئببام ااسببرم اخلليجيببة، لاببن       

فحالة   ي دفع للمصاحلة اخلليجيةالعامل اخلارج  ليد وحده الذ

ع  علببى القراعببة بعببودم   التيبب  الببيت واجهبب  جملببد التعبباون شببجَّ     

املعادلبببة السياسبببية السبببابقة البببيت ترتاببب  علبببى البببدور احملبببوري    

ي حماولبة لتغبيه   أللشقيقة الا   )السبعودية(. و اب  للجميبع أن    

ليب   إي تقبر   وممبا  .عاة ستحطم املعاد على ريوس اجلميبع قواعد الل 

 ،جملببد التعبباون اليببوم هببو القببدرم علببى املصببارحة بعببد املصبباحلة   

واللبب؛ اعلببا  داالببل املرظومببة ممببا يسببهل إنتببا  اعسببرتاتيجيات      

 .السياسيةاامرية واملواقا 

علبى أن هبذه    التعقيب  ااوش ط لبة يف   ببن  سعد. بيرما أكَّد د

ن بد  سبتاقى نبدباتها يف اا   لق  بتاعبات ست اا مة اخلليجية احلادم 

افة لسببرني طويلببة مببا ت ياببن هربباك إسببرتاتيجية واضببحة وشبب َّ       

 وت ببان وشببجاعة ب ببتس كافببة املل ببات والتعامببل معهببا باببل صببدق  

ي ببرتض روح الترببا ش املسببا؛ لببد  كافببة ااطببرال، وهببو مببا ت        

بابل   - يلمس  املراق  لتطورات اا مة، والطاك مبا بعبد القمبة   

 .أسا

ر ببا أنبب   لتعقيبب  الثببان افببه  يف  د. عاببد اهلل العسببالأمببا 

الس اش ااكثر إحلاًحا ال ش اايام املاضية، والبذي دارت   ياون

ن ن الااسبب  وم ببحولبب  الاببثه مببن التاهرببات يتمحببور حببوش م بب   

اخلاسببر يف املصبباحلة اخلليجيببة، ومببا مصببه الث  ببة عشببر شببرًطا  

اليت رهر  بها دوش الرباع  العرب  مصاحلتها مبع قطبر، وهبل مت    

 ربب  يف حيرهببا؟عِلالببيت ُأ ةالت ام الدوحببة باملاببادس السببتاثكت بباء ببب
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هببذه التسببايثت ويههببا ت تشببغل الشببار  العرببب ، بببل ذهابب          ف

  مراهجهبا بباخلوض يف   وسائل اعع م على االت ل مشاربها وترو 

جتهببا، والاحببث عببن أجوبببة هلببا، ور ببا السببع  لببتعاه صبب و         ُل

 .  ااجواء اخلليجية

لبث  التعقيب  الثا يف  الر ن الطريبري أ. عاد  من جانا  أشار

ا  الببر يف دروس السياسببة  لبب  فصببلً املصبباحلة اخلليجيببة مثَّ إىل أن 

للمببببتغهات اعقليميببببة، باعضببببافة لثقلببببها    وقراءتهبببباالسببببعودية، 

 .هات اعقليميةر التوج ل بوصلة ته ه لتغي مث الذي ي  السياس 

 :التالية ر  املداال ت حوش القضية احملاور وتضمَّ

 .دور اململاة يف حتقي؛ املصاحلة اخلليجية 

 .املااس  املتحقَّقة من املصاحلة اخلليجية 

 .املهددات الاامرة يف املصاحلة اخلليجية 

 .مآش املصاحلة اخلليجية: ريية استشرافية 

ومببن أبببر  التوصببيات الببيت انتهببى إليهببا املتحبباورون يف ملتقببى 

 أساار حوش القضية ما يل :

ا احملتبو  اعع مب    وظ ب ن ي م ب  دعبة علبى كبل    إيقا  عقوبات را -1

املرشبببور يف أي وسبببيلة إع ميبببة أو مرصبببة إلارتونيبببة يف اعسببباءم  

أو للتشببببببايا يف دور املصبببببباحلة اخلليجيببببببة   ،لببببببدوش اخللببببببيب

اء واملرضبباط بقببيم جمتمعاترببا وأهميتهببا، مببع الرتحيبب  بالرقببد الارَّبب

 اخلليجية وأعرافها.

اابعبباد يلببد قببوي ومتحببد،   بربباء إسببرتاتيجية شبباملة متعببددم -2

 ، وحتقببب؛ العابببور بهبببذا الايبببان    وِلبببا امل ايبببا الرسببباية لد  وظَّبببت 

وفًقبا لرييبة امللبا     2030كسادس أك  اقتصاد يف العبات عبام   

 .2015سلمان بن عاد الع ي  يف قمة الدرعية 
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 الورقة الرئيسة: د. سليمان العقيلي  

نهباء  إرص  ب  اخلليجيبة وقرارهبا التبا   قراءم يف قمة الع ب  •

  :القطرية  مةاا

لابببن رمببباش الشبببرق   ،هبببممانتهببباء اا مبببة اخلليجيبببة الببب    "

ااوسط تتحرك باسبتمرار   بهبذه الصبيغة مبن عبدم البيقني وصبا        

حببد كاببار البب اء اخللببيب يف معهببد واشببرطن  أميون هردرسببون اسبب

نتجتهببا قمببة  أدنببى املصبباحلة اخلليجيببة الببيت    لدراسببات الشببرق اا 

   .الع  

درسببون يف وصببا ث صلببو مببن ماالغببة   أن أهميببة   كببد هرأو

انتهاء أ مة اخلليب ه  أك  من ات اقيات  التطايبع  ااالبهم البيت    

 .ن أبرمتها إسرائيل مع اعمارات والاحري

 -لقد أنتج  القمة اليت استضافتها مديرة العب  السبعودية   

باملواجهببة عببدم قببرارات تتعلبب؛ -كببم مشبباش املديرببة املرببورم  300

لاببن  واقتصبباديًّا،ا املشببرتكة جلائحببة كورونببا صببحيًّ ليجيببةاخل

أكبب  حببدآ سياسبب  سببيذكره التبباريع هلببذه القمببة هببو التسببوية    

مبببن ال هلبببا فبببتس املرافبببذ ال يبببة    متَّ قطبببر، حيبببثالسياسبببية مبببع 

 .القطرينيمام أوالاحرية اجلوية السعودية 

ع قبببادم البببدوش السببب  ااعضببباء يف جملبببد التعببباون وقبببد وقَّببب

  حبضبببور و يبببر اخلارجيبببة املصبببري ومستشبببار البببرئيد   اخلليجببب

 5اامريابب  جاريببد كوشببرر يف قمببة العبب  اخلليجيببة )الث  بباء     

سبلمان:  مبه حممبد ببن    قباش ولب  العهبد اا    ،( ات اقيبة 2021يراير 

 . د  تضامررا واستقرارنا اخلليج  والعرب  واعس م ت ك  إنها

وحيببد جهودنببا، ة اليببوم لتأن  هربباك حاجببة ماسَّبب علببى د وشببدَّ

للرهببوض  رطقترببا ومواجهببة التحببديات الببيت حتببيط برببا، ث سببيما  
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لبببها ال نبببامب الربببووي اعيرانببب  والصبببواريع    مث التهديبببدات البببيت ي  

  .الاالستية، والططها )إيران( للتخري  والتدمه

 

  :مصاحلة تدرجيية •

هبببل هبببذه  ،والسببب اش البببذي تطرحببب  شبببعوك املرطقبببة اليبببوم  

 با  ، ها اململاة شاملة جلميع أطبرال اا مبة  املصاحلة اليت تقود

 الايان؟ع  ا اعمارات ومصر والاحرين وقطر اليت وقَّليف ذ

نور قرقباش و يبر الدولبة اعمبارات  للشب ون اخلارجيبة       أيقوش 

عيبد مبن   ن  ،  ن أمام قمبة تارصيبة بامتيبا  يف العب      :يف تغريدم ل 

ون أمببببن و ببببرا ع هببببا أن يابببب  ،حمببببة اخلليجيببببة ال هلببببا الل 

دولرا وشعوبرا ااولوية ااوىل، أمامرا امل يد مبن   وا دهار واستقرار

مامرببا امل يببد مببن أوعاببارت    .الصببحيس   اثجتبباهو ببن يف  ،العمببل

نهبم ت يقطعبوا الطريب؛    أالعمل  و  ن يف اثجتباه الصبحيس  تعب     

  .ن اامر حيتا  مل يد من احلوارأكل   حس  امل هوم اعمارات ، و

قبباش الشببيع حممببد بببن عاببد الببر ن  ش  ببان ،    ،جهتبب ومببن 

ن مسببار إ :نائبب  رئببيد جملببد الببو راء و يببر اخلارجيببة القطببري      

املصاحلة اخلليجيبة البذي مت التوصبل إليب  يف قمبة جملبد التعباون        

القضببايا  ل ح بباخلليجبب  يف السببعودية، هببو ات بباق ماببدئ ، حبيببث ت  

صر، مع تاوين العالقة بشال  رائ  مع الدوش ااالر ، ومرها م

بهن  سبتاون هرباك اجتماعبات ببني      ا يًدجلان الاصة ملعاجلتها. م 

ًحا أن الدوحببة الدوحببة والقبباهرم حببوش اثنشببغاثت الثرائيببة، موض بب 

 .م لتشايل جلان  رائية ملعاجلة املسارات املختل ةدَّستِعم 
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سببياون هربباك عببودم للع قببة إىل مببا قاببل     : ضببال قببائً أو

ل  إنهاء كافة اخلطبوات الرالبة عرهبا، ومرهبا     )املقاطعة(، وبالتا

 .تسح  القضايا املرفوعة اليت جتمد أو 

مصباحلة   الع ب ، بهنهبا  ووصا املس وش القطري ما حبدآ يف  

 .الليجية، وليس  فقط معاجلة للمشاكل بني قطر والسعودية

قباش و يبر اخلارجيبة السبعودي اامبه فيصبل ببن         ،ومن جهت 

طبب  هببو مببا حببدآ اليببوم القمببة:   مبب متر صببح   عقبب  فرحببان يف

  . الص حة بال نقاط اخل ل، والعودم الااملة للع قات

من الواضس أن الرياض والدوحة لبديهما الريابة الااملبة يف    

نهما ميلاان اعرادم الصلاة ل عل ذلبا. لارربا   أو ،ط  اخل فات

لسبببرا متهكبببدين أن هبببذه الروايبببا موجبببودم ببببني الدوحبببة وبقيبببة         

 .ااطرال

السببعودية ذات املاانببة اعقليميببة  أوًلبباهببا و أن قطببر يهم وياببد

وراق الضبغط يف اا مبة. وهب     أيلب   أوالبيت متلبا بيبديها     ،الوا نة

احلببوار مببع بقيببة ااطببرال ريببم أن و يببر      متعجلببة يفر ببا ليسبب   

 بب ده تريب   أن  اظهبرً م  ،يبوم القمبة   ماليتها طار إىل القاهرم مساء

تقبد كبثهون أن الدوحبة قبد ث تريب       املصاحلة التدرجيية. ويعيف 

دام قوتهبببا الراعمبببة( عبببن أسبببلوبها    أيف أن تتربببا ش قربببام اجل يبببرم )  

ممبا ي قبد     عربية دفعبة واحبدم   أربع دوشالرقدي املثه للجدش جتاه 

 بارم. ولطاملبا ربطب  القربام     ها الشعاوي ببالا اع أسلوبهذه الشااة 

 .اومة القطريةسياستها التحريرية بالدبلوماسية اعقليمية للح

  :الدوافع والعوائد السعودية •

ها قرام اجل يرم ث مبن  للدعاية اليت تاث  باًلا؛ ِلن الرياض ت ت إ

امنا ترتاط أهدال اململاة من وراء املصباحلة  إقري  وث من بعيد. 
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ثت دوليبببة باملخببباطر اجليوسياسبببية اعقليميبببة الراجتبببة عبببن حتبببو     

ن إدارم الببببرئيد إ :مريابببب يقببببوش موقببببع  ذا هيببببل  اا وإقليميببببة.

املرتخبب  جببو بايببدن يببروق هلببا بشببدم أن تاببون هربباك مصبباحلة         

، مشبًها إىل  2017الليجية ونهاية ا مة قطر اليت بدأت مرذ عام 

ريبببد أن تبببرآ تبببداعيات اا مبببة. ونقبببل املوقبببع     أن إدارم بايبببدن ث ت 

الااحببث املقببيم  عهببد اخللببيب    -اامريابب  عببن حسببني إيبباش    

أن التقبببارك اخلليجببب  احلبببال  لبببيد    - شبببرطنللدراسبببات يف وا

ارببى علببى إسببرتاتيجية ل ببتس صبب حة جديببدم مببع    ، وإامنببا ي مصببادفًة

  .)اجلديدم( اعدارم احلالية

ا ويف أوروبببببفببببإن القببببادم السياسببببيني يف   ،ويف واقببببع اامببببر

 اوا ليًعب ا ب مبني العبام( رحَّ  مم املتحبدم ) با يف ذلبا اا   واشرطن واا

 .حبل اا مة

هببذه  تال ببةلتببا أكثببر مببن يههمببا  وقطببر حتمَّ ن اململاببةإ

 ،السياسبية  عاباء تلق  على عاتقها املس وليات واا ااوىلف  اا مة

وت يببد تقببارير يربيببة أن    لَّببة،اقتصببادية  لبب  أعابباءً والثانيببة حتمَّ

 ،جبواء املعبابر واا  املصاحلة وفبتس اثقتصاد القطري سيرمو بسا  

%. 3 برسباة  2021يمب  يف عبام   واثن تاح على الرظام الرقدي اعقل

مساك ب مام املابادرم  نهاء املقاطعة، عادت لاإاقرار فما اململاة أ

 .السياسية يف املرطقة

من قايل أن قطبر   سئلًةأد بصورم ساذجة رد وريم أن الاعق ي 

بتقبديري  -ضبع   البيت و   13الشبروط اش   برود قائمةت تلت م يف 

للت باوض، فإنب  مبا     ًراإطالقطع الطري؛ على الضغوط، وليد  -

 ،ة سببترعاد علببى اجلميببع مببن ريبب  أن العوائببد السياسببية اجلمَّبب  
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ولبببيد بالضبببرورم أن تبببهت  مبببن قطبببر      ،وباخلصبببوا السبببعودية 

 : ما يلص العائدات السياسية فيلخ ون  ،ن سها

 ،ت ايبا دائببرم اا مببات الببيت ت ايبدت مببع اا مببة اخلليجيببة   -1

 .ياسيةوأصاح  تطوق املرطقة وتستر ل قواها الس

 اوتاريسبببها مرجًعببب ، تع يببب  املاانبببة اعقليميبببة للسبببعودية    -2

 .يف بيئتها السياسية كما كان دورها التارص  اشقائها

وسبببع مبببن فبببرا املرببباورم السياسبببية أمبببام     أ سببباحةتبببوفه م  -3

 .دول إقليم  أو  وابت ا ضها لضغط اململاة يف حالة تعر 

خشببى أن ي رات مقالببة وجبب  تطببو يف متاسببا املوقببا اخلليجبب    -4

 .من املرطقةأتضغط على 

  :الاعد الدول  •

عبببد البببدول  لأل مبببة يامبببن يف أن دوش جملبببد التعببباون   والا 

 والغبببا  ومصبببدر مهبببم للبببر ط  ،اخلليجببب  شبببريا رئيسببب  للغبببرك

برم فيهبا اثت باق الربووي    ُألارها طاملا اشتا  من الظرول اليت 

يف يونيببو )الطببة العمببل املشببرتكة الشبباملة(    مببا س ببم اعيرانبب  أو 

ع عليب   . وبعد اثنسبحاك اامرياب  مبن اثت باق البذي وقَّب      2015

 ععببادمهت فرصببة جديبدم  تهيَّب  ،2018مببايو  8البرئيد ترامب  يف   

أجبر   ذا مبا  إصياية اثت اق  ا قبد يراعب  اهلبواجد اخلليجيبة. و    

مع طهران ر ا ال ش  ااامريا  اجلديد جو بايدن حواًر الرئيد

فبإن اامبر لبن يبتغه،      ،ظبل متب ق الليجب     وش حلام  يفالعام اا

اثعتاببار مصببادر القلبب؛ لببد   يف لاببن اعدارم اجلديببدم قببد تهالببذ  

وكانب  علبى    ا،ًددوش التعاون اخلليج  إذا ما كان موق هبا موحَّب  

  .وإسرائيل قاابيع قة تواصل وترسي؛ مع الاي  
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هببذه  ع مراقاببون عديببدون يف الريبباض واخللببيب أن حببلَّ ويتوقَّبب

ا مبن  خ  ب ممبا ي   ،أ مبات أالبر  يف املرطقبة    سي دي إىل حبل   اا مة

  إذ عانهبا أل السبعودية  راد أن تتحمَّب ااعااء السياسية اليت كبان ي ب  

يف اخللبببيب أد  إىل اسبببتقطابات  ن اثسبببتقطاك السياسببب  احلبببادَّإ

سببي  ر ر ببا علببى  وهببو مببا   ،الببر  يف العمبب؛ العرببب  واعسبب م   أ

   .الدور اعقليم  للمملاة

اا مببة اخلليجيببة بظ هلببا علببى قضببايا املرطقببة       ألقبب فقببد 

 إحبد  كلها يف اليمن وليايا وسوريا )حيث كان  الثورم السورية 

ومبببن املتوقببع أن تسببباعد انعااسببات املصببباحلة   ضببحايا اا مببة(.   

القو  الدولية على دفبع وتشبجيع تسبويات إقليميبة كانب  تضبغط       

 .ولياياهو اامر يف اليمن  كما ،جلهاأمن 

 
 :قطر وارتااطاتها اعقليمية •

ث تعببب  املصببباحلة انتهببباء كافبببة اخل فبببات ببببني الريببباض    

وهببو مببا قببد  ،والدوحببة، حيببث مببا  البب  الثقببة يف أدنببى مسببتوياتها

مبن طهببران   يبدفع قطبر للح باظ علبى ع قاتهبا اعقليميبة مبع كبلٍّ        

 .نقرمأو

وقد حاوش و ير اخلارجية اعيران  حممد جواد ظريا الدس 

ه قطر على عردما هرَّ ،لة اثنسجام اجلديدم  جلد التعاونيف حا

 .مقاومتهاص بة 

ر عبببن املخببباول اعيرانيبببة مبببن   عا بببوهبببذا يف حقيقبببة اامبببر ي   

انعااسات املصاحلة على موا ين القو  باملرطقبة. فبريم أن قطبر    

 اتبب  أث أن قوتهببا الراعمبة  إ ،علبى قببوم عسبارية معتب م    رث تتبوف 

مرت فيهببا إيببران مثلمببا شبباهدنا يف العمليببات حضببورها. وقببد اسببتث

مننم امل  قنن  أت و 

تسنناعد ان كاسننات 

امل ننااح  ااقنن ى 

اادواي  ع  دفن  

وتشننيي  تسنن  ات 

إقليحينننن  كاننننن  

 ،جلهنناأ تضنن   مننم 

هن  األمنر    ك 

 .وايبيااايحم 
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اعع ميببة املاببالا فيهببا لتضببخيم قببوم الببرد  العسببارية اعيرانيببة     

 !واشرطنواليارات الرد على 

تهديببد إسببرتاتيج  مت بب؛ عليبب  يف  كانبب  إيببران مصببدر  وإذا

جملد التعاون مهما كانب  دبلوماسبية املخادنبة واثحتبواء لباعق      

ت اعبد املصباحلة    اليبوم: هبل  فبإن السب اش   ، دوش املرطقة جتاه طهران

 أنقرم؟من  ك الرياضقر قطر عن تركيا أم ت 

دت تركيببا اسببتعدادها للت بباهم مببع القببو  اعقليميببة  أبببلقببد 

ر شببارات إىل الريبباض والقبباهرم. وعاَّبب  إرسببل  أو ،الببيت الاصببمتها 

  و ير الارجية قطر عن استعداد ب ده ل بتس الطبوط وسباطة بيرهبا    

ربب  ظبب  الببيت عيَّ بببوأذه املسبباع  تببثه ح يظببة يف حببني أن مثببل هبب

لابن   ،وش لرتكيا ولاعات اعس م السياس ن سها اخلصم اا

ببل املصباا    اايبديولوجيا  اامر يف مثل هذه احلباثت ث حتامب    

 .السياسية

ث تر  ااوساط السياسبية واعع ميبة يف    ،ويف املقل  اآلالر

ى الع قببات الرتكيببة  الطببر للمصبباحلة اخلليجيببة علبب    تركيببا أيَّ

 ،القطرية اليت جبر  توسبيعها وترسبيخها الب ش السبروات املاضبية      

 .الطرفنيوصوًلا لشراكة إسرتاتيجية بني 

كما أن و ير اخلارجيبة القطبري اسبتاعد أن تب  ر املصباحلة      

 !وإيرانعلى ع قات ب ده اعقليمية مع تركيا 

اسبب  د ع قببة الدوحببة دماعببة اعسبب م السي   حببد قببد ي  ومببا

جريها هب  امل اوضببات الببيت سببت   )وهب  نقطببة جوهريببة يف الصببرا ( 

ظ ، حيبث سبياون ملبا اعالبوان املسبلمني لب         بوأمع القاهرم و

 .ولوية على الطاولةاا
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واامر يتوقا على الدوحة اليت ستجد ن سها يف ال اويبة ببني   

دبلوماسية اسبتثرائية فسبتجد    اذا ت تاذش جهوًدإف  القو  املتضادم

حجببام أها تسببه علببى حاببل رفيببع أو حتبب  ضببغط هائببل بببني      ن سبب

ث اثلتببببب ام إسياسبببببية متصبببببارعة. ولبببببيد أمامهبببببا مبببببن اليبببببار     

باعسببببرتاتيجية اامريببببة اخلليجيببببة، والببببتخلص مببببن دور امل يببببد      

الذي جل  هلا املتاعب    الش ء ،واملعارض داالل املرظومة اخلليجية

 .السياسية

 
  صة:اخل •

قليميبببة والدوليبببة سببباعدت يف  مبببن الواضبببس أن التطبببورات اع 

التئام ااسرم اخلليجية، لان العامل اخلبارج  لبيد وحبده البذي     

فحالة التي  اليت واجه  جملد التعاون  ،دفع للمصاحلة اخلليجية

ع  على القراعة بعودم املعادلة السياسية السابقة اليت ترتاب   شجَّ

ميبع  على البدور احملبوري للشبقيقة الاب   )السبعودية(. و اب  للج      

م املعابببد علبببى ريوس حط عابببة سبببت حماولبببة لتغبببيه قواعبببد الل  أيأن 

 .اجلميع

ليببب  جملبببد التعببباون اليبببوم هبببو القبببدرم علبببى  إي تقبببر  وممبببا 

والل؛ اعلا  داالل املرظومة مما يسبهل   ،املصارحة بعد املصاحلة

 .السياسيةإنتا  اعسرتاتيجيات اامرية واملواقا 

مببببن الت ريبببب؛ بببببني   ث بببببد  ،ولالببببورم ذلببببا بشببببال جيببببد   

اعسبببرتاتيج  والتاتياببب  مبببن جهبببة. وببببني املصبببلحة الوطريبببة      

واملصببلحة اجلماعيببة مببن جهببة  انيببة، حيببث اثنتمبباء للمرظمببات        

مبن املصبباا الذاتيببة   ءشبب الدوليبة واعقليميببة يسببتل م التربا ش عببن   

منننننم اا اضننننن  أت 

اا   رات ارقليحين  

واادوايننن  سننناعدت 

  اا ئنننننام األ   

ااخليييننننن ، اكنننننم 

اا امنننن  ااخننننارج  

اننيس وحنندذ ااننذي 

دفننننن  الح نننننااح  

 لييي ااخ
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للمصببباا املشبببرتكة. وهبببذا اامبببر بلبببوره اثحتببباد ااوروبببب  عببب   

 .ليهاإان جملد التعاون ي تقر ل ،صياية  ليات دائمة

 

 :التعقياات 

  :ضيا امللتقى(ط لة  بن سعد. دالتعقي  ااوش( 

 : م حظات أولية حوش قمة وبيان الع  •

من احملللني واملراقاني ت ايهلم امل رط فيمبا   اث أشارك كثًه

التوصبل إليبب  مبن  ان راجببة  سياسببية ببني قطببر ودوش املقاطعببة،     متَّ

 ودي وقلقبب  علببى تطببورات هببذه اثن راجببة هببومصببدر تببرق  وتببرد

 :اآلت 

التوصل إلي   صوا املل ات البيت كانب     ث نعلم ما الذي متَّ -

ا مرتاكمة لأل مة واندثعتها، سواء حوش نقاط ات باق العبام   أسااًب

الببيت اشببرتطتها دوش املقاطعببة   13ب السبب ، أو املطالبب  البب  2014

 .2017على قطر عام 

كيبببا مياببن أن يبببتم تبب يف انبببدث     ،ث يببذكر بيبببان العبب    -

 .2017اا مة  انية مثلما اندلع  فجهم يف ح يران 

يبه مسباوق ببني أطبرال اا مبة البيت         بلا انعدام الثقبة مسبتو   -

اك كمببا أةبباه عببرَّ  -رادفهببا  ا طبباط إع مبب   يببه مسبباوق    

 - ر بب  اهلل ،الوسبباطة الراحببل الشببيع صببااح اا ببد الصببااح  

مبع مبا    ،  وعقبد القمبة فقبط   ثقة بايان الع ب فمن الصع  استعادم ال

 .رافقها مع  يمية وح اوم
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  :ثستحقاقات اعقليميةا •

ث شا أن إيران ومن بعدها تركيا ه  اخلاسر ااك  يف   

حالة التوصل إىل حل نهائ  وشامل لأل مة، فااوىل فتح  مياهها 

فا  عبن  وةاءها لقطر أ راء املقاطعة، والثانية أرسل  جيشبها للبد  

قطببر يف حالببة تهديببدها، وبالتببال  فببإن اثسببتدارم القطريببة علببى      

ه ثء احلل اء طريب؛  يف ا، والت ريط ها اعقليميني صع  جدًّئحل ا

انعببدام الثقببة مببع ااشببقاء    ا يف ظببل حم ببول باملخبباطرم والصوًصبب 

 .أع ه مثلما أسل   

درجببة احلمبباس ختتلببا بببني أطببرال املقاطعببة  كببذلا، فببإن 

فاملراقبب  ث يلحبب  ن ببد احلمبباس حلببل بيببان العبب  لببد    ااربعببة، 

ا مببن حلحلببة ر كببثًهمصببر واعمببارات والاحببرين، وهببذا قببد يبب ال   

املل ات واملسائل العالقبة، ولعبل التصبريس بالت باوض الثربائ  البذي       

د أعلرت  بعق ااطبرال حلبل كافبة املسبائل بشبال  ربائ  ي ك ب       

 . فيةتااين مواقا دوش املقاطعة حوش القضايا اخل

ظهبببرت الاويببب  طبببواش اا مبببة كحمامبببة سببب م إقليميبببة، 

هلبببا حتبببى بعبببد رحيبببل البببباه      واسبببتمرت هبببذه الصببب ة م صبببقةً    

اامه الراحل الشيع صااح اا بد ر ب    -الدبلوماسية العربية 

ه يتب   امما يع  استمرار هذا البدور التبوفيق  الابوييت وج     اهلل

يف ن بب؛ اجلمبببود ببببني  حللحلبببة املسببائل يف حببباش دالوهلبببا   مسببتقا ً 

ااطببرال املترا عببة. وقببد جلبب  دور الوسبباطة الاببوييت للاويبب     

الصبببدا  السياسببب  مبببن كافبببة ااطبببرال البببيت قبببد ث تعجاهبببا         

ممبببا   االصبببراحة الاويتيبببة أو حتبببى التغاضببب  الابببوييت أحياًنببب  

ضببها لسببياط بعببق ااطببرال احملسببوبة علببى هببذا الطببرل أو      عرَّ

 .ذاك
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  اعقليمبيني، وث  ئب حل ايف ط  ر اجلان  القطبري سبي    ث أظن 

املسبببتقال يف علبببى ااقبببل لبببيد   ، ع قتببب  بببباعالوان املسبببلمني  يف 

إع ميبة يف البدفا  عبن حلبي هم      القري ، فهم الذين أ اتوا شراسًة

ا يف جمباثت اععب م اثجتمباع     القطري طواش اا مة، والصوًصب 

حيبث نشبطوا بباهلجوم الااسبس علبى أطبرال        ،اش ميبديا( ي)سوش

وذلببا عدراكهببم أن أي تراجببع أو ضببعا أو    ملقاطعببة دون هببوادما

سبياونون أحبد أعانهبا، وقبد      قطبر،  مهاترا ثت ميابن أن تقبد   

القمببة للقبباهرم   أصببابهم اهللببع ب يببارم و يببر املاليببة القطببري عشببيةح    

 .ثفتتاح فردق كاه هراك

لق  هبذه اا مبة احلبادم بتاعبات لبن ي يلبها  حب  اخلشبوم          ست 

نببدباتها يف اان ببد لسببرني طويلببة مببا ت ياببن   وسببتاقىبسببهولة، 

هراك إسبرتاتيجية واضبحة وشب افة وشبجاعة ب بتس كافبة املل بات        

ي رتض روح التربا ش املسبا؛ لبد      وت ان والتعامل معها بال صدق 

كافببة ااطببرال، وهببو مببا ت يلمسبب  املراقبب  لتطببورات اا مببة،      

 .بال أسا - والطاك ما بعد القمة

 
 ن : د. عاد اهلل العسالالتعقي  الثا 

ر ببا كببان السبب اش ااكثببر إحلاًحببا البب ش اايببام املاضببية،   

ن والبببذي دارت حولببب  الابببثه مبببن التاهربببات يتمحبببور حبببوش م ببب   

ن اخلاسر يف املصاحلة اخلليجية، وما مصبه الث  بة   الااس  وم 

عشبر شببرًطا البيت رهربب  بهبا دوش الرببباع  العربب  مصبباحلتها مببع     

البببيت  ةت ببباء ببببالت ام الدوحبببة باملابببادس السبببتاثك قطبببر، وهبببل متَّ

 ر  يف حيرها؟عِلُأ
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هذه التسايثت ويهها ت تشغل الشبار  العربب ، ببل ذهاب      

  مراهجهبا بباخلوض يف   وسائل اعع م على االت ل مشاربها وترو 

جتهببا، والاحببث عببن أجوبببة هلببا، ور ببا السببع  لببتعاه صبب و         ُل

 .ااجواء اخلليجية

 ، قمة اخلليجية احلادية وااربعبني يف الع ب  وقال س  أيوار ال

عقببد يف بدايببة التببذكه بهوليببات هببذه القمببة، فهبب  أوش قمببة ت    أود 

 سبني عقد بعد رحيل ليبع اآلبباء امل س   العقد اخلامد، وأوش قمة ت 

عقبد البار  العواصبم اخلليجيبة، وأوش     وأوش قمة ت -ر هم اهلل-

عد املابان  يشبه   الا  قمة الليجية حتضرها مصر وأمرياا. ولعلَّ

قة كإشبراقة  شبرِ  حة املاضب ، وفبتس صب حة جديبدم م     صإىل ط  

   الصافية. مشد الع 

الرتبائب دون اخلبوض    ورا كشعوك الليجية وعربية، هما يهم 

يف الت اصببيل الببيت يامببن يف جتاوي هببا الشببيطان، وكببان ردي      

ااملانيبببة عربببدما سبببهل  مبببذيعها، كيبببا جتببباو    DWعلبببى قربببام 

 إن القمببببةجيببببون كمببببون الشببببيطان يف الت اصببببيل؟ بقببببول   اخللي

تحبب  بسببم اهلل الببر ن الببرحيم، فبب  وجببود لشببياطني اعنببد    افت 

واجلن، ف  املقاطعة كان  الاطئة، وث املصاحلة كان  السبارم  

واستس م من أي طرل، معادلة لن ي همها إث املخلصون من أبرباء  

 الوطن اخلليج  والعرب .

 وث نرظبر حبديبة للمصباحلة فباجلميع     وحتى ناون إجيابيني

ا ن سببعى ثسببتغ ش هببذه اا مببة سياسببيًّكاسبب ، واخلاسببر هببو م بب

خب ش  ف ا عطالة أمد تاسا  مرهبا،  ع فيها إع ميًّا، ون يًّواقتصاد

  ال هلببا قطببر مطالبب  ا املاضببية، الببيت لاَّبب ببرني وااربعببني شببهًراث

فببببراد الربببباع  العرببببب  بتصببببريا جمموعبببة مببببن الايانببببات واا  

وح ننننننن  نكننننننن ت 

إ ينننا ي  وال ني نننر 

 حد نننن  الح ننننااح  

فنننناايحي  كاسنننن ، 

م وااخنننا  هننن  م ننن

سنننن   السنننن  ال  

ا هذذ األزم  سياسني  

 ننن  ا، ون     واق  ننناد

ا رطاان  فيها إعالمي ن

 أمد تكسب  ميها،
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م دووضبببعهم علبببى قبببوائم اعرهببباك، وتوقيعهبببا مبببع الوثيبببات املتحببب

ات اقية تعاون يف حمارببة اعرهباك، والاشبا عبن مسبار اامبواش       

اليت تتوج  إىل بعق الايانات املشاوهة، باسبتغ ش مظلبة العمبل    

ا تتغببذ  مربب  يًّل حاًلببا سببرشببا اخلببهي الضببخمة، والببيت كانبب  ت 

 واردها.هذه املرظمات بعد جت يا م

ا وعلبببى الببب ل املعتببباد يف املرطقبببة أن اا مبببة   دًّاجلميبببل جببب  

القطرية، وأقوش القطرية انها مبع مبرور أكثبر مبن  ب آ سبروات       

ت يبببتم اثحتابببام إىل  2021-1-5حتبببى  5-5-2017

ا، ومت اعبقباء علبى بباك الوسباطة     القوم ريم عدم تااف هبا نظريًّب  

الابباهم الببيت  أحببد املااسبب -ي يف تقببدير -ا، وهببذا موارًببب

يف السياسبببة العربيببة عربببد تعاملبببها مبببع   جيبب  أن تابببون حاضبببرمً 

اثتااء إىل س ح احلوار وعبدم اللجبوء   حيث  ،القضايا اخل فية

وهببو مببا قطببع الطريبب؛ علببى املرتبصببني وجتببار       إىل حببوار السبب ح 

 اا مات واحلرائ؛ السياسية.

سبواه  امللا اابر  هبو ترتيب  الايب  اخلليجب  والعربب ، ومبا       

 - تااشبه جنباح القمبة والتئبام الايب  اخلليجب       مبن  ل ، ولعبل   تاع 

ماادرم السعودية افتتاح املعابر اجلويبة والاحريبة وال يبة    هو العرب  

أمبام قطببر،  بم قيببام مصببر ببذات اخلطببوم السبعودية، وقاببل قببراءم     

مضامني القمة اخلتام  عليرا قراءم لغة اجلسد اعجيابية وعاارات 

تاادلة بني اامه حممد بن سلمان، والشبيع متبيم، ومبا    الرتحي  امل

قمة الع   هذا البرهب علبى أرض الواقبع، عربدما      ةأعقاها من ترل

أن اخلب ل اخلليجب  ببات يف     41أعلن قبادم ايلبد يف قمبتهم البب    

ذمة املاض ، وأنهم على استعداد لتسخه كل اجلهود ملا في  البه  

اءم وااهبدال  ضع اخلطط الارَّب شعوك املرطقة وامنائها، وسعيهم لو
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رهم مبن صبراعة مسببتقال أكثبر رفاًهبا ورالبباًء     السبامية البيت متا بب  

 لشعوبهم، وأكثر أمًرا واستقراًرا لدوهلم.

 
 ردود أفعاش دولية مرحاة: •

ابببة باملصببباحلة   رح مببباذا يعببب  صبببدور ردود أفعببباش دوليبببة م     

قب ؟  تصباحل  دوش اخللبيب أو افرت   ن إاخلليجية؟ ماذا يعب  العبات   

إجاببببة معبببال  اامبببني العبببام ااوش يلبببد التعببباون       سبببول أنقبببل  

 كت   بها.أ، وماخلليج  عاد اهلل بشار

إىل  يف اامبببببم املتحبببببدم أسبببببتمع   ، كرببببب  1980 يف عبببببام 

م ردات القل؛ العامل ، الذي تواجد داالبل القاعبات حبوش اسبتقرار     

نقسبام  دت املرطقبة، اث مرطقة اخلليب يف ضوء اعفرا ات اليت تسبيَّ 

العرببب  مببع ماببادرم السببادات،  ببورم إيببران وطموحاتهببا، احلببرك        

اعيرانيببة، ييبباك اثطمئرببان حببوش مسببار الدبلوماسببية    -العراقيببة

الر طيببة اخلليجيببة، كببان العببات يف اسببتعجاش ملاببادرات إقليميببة      

رحي  بتهمني س مة الطاقة ووصوهلا إىل دوش العبات ااوش، وهب    ت 

 .نواليابا اايأوروبا وأمر

دعبوات ل يبارات إىل    يف أوش سرة من قيبام ايلبد، تلقيب        

واثحتبببباد ااوروببببب ،  (،لرببببدن، ببببباريد، بببببون)عواصببببم أوروبببببا 

ن هببذه الببدوش رأت يف قيببام ايلببد الوصبب ة املراسبباة ا  وواشبرطن 

إىل هربباك ناقًلببا   للح بباظ علببى أمببن اخللببيب واسببتقراره، وذهابب       

هبذه البدوش أن هرباك يف     فلس ة ايلبد وتوجهاتب ، وكبان شبعور    

اخللببيب قيببادم م مترببة علببى سبب مة أكبب  مواقببع الطاقببة والسببهر     

عليهببا والتعامببل معهببا بالعق نيببة، واعدراك اهميتهببا ودورهببا يف     

إشبادات حبامباء اخللبيب،    هرباك  أمن العبات واسبتقراره. كانب     
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وإعجاك بس سة تعاملهم مع مرابع الطاقة..  ن يف مرظور العبات  

وقايبة هبذه املربابع، وقبو  العبات تسباندنا       وااوش يف تبهمني  الصا 

 .عرد الضرورم، كما رأيراها يف واقع حترير الاوي  

الرجبببات قمبببة العببب  ليسببب  تابببون لربببا يهمبببل أن ُك ،لبببذا

أنصال احللوش والتسويات واملصاحلات، بل قمة املصبارحة ووضبع   

ل، ميببان بوجببود البب ل واالببت  اامببور يف نصببابها الصببحيس، واع

ا عردما يابون االبت ل تربو  ث تضباد،     ياون إجيابيًّ فاثالت ل

البرين بيرربا،   وث جي  أن يقودنبا اخلب ل إىل القطيعبة وإدالباش اآل    

البر هب  حالبة م قتبة      فحالة اثصط ال املصطرعة مع طرل ضبد  

م مااسبباها مببن عظ ببتسببت يد مرهببا الببدوش والايانببات واافببراد وت  

 الصومترا.

 

ة السببلطان قببابوس والشببيع صببااح  الايببان اخلتببام  لقمبب •

 : ما يلر  تضمَّ

 :الصحة -1

م جتباه ت شب    تخبذ  أشاد ايلد ااعلى بالتدابه اثحرتا يبة املُ   -

، واعجببببببراءات ِ وِلبببببب( يف د 19-فببببببهوس كورونببببببا )كوفيببببببد

اثقتصبببادية واثجتماعيبببة، مبببع ضبببرورم اسبببتمرار دعبببم املرشبببآت    

واحملافظببة علببى  ملواجهببة التهديببدات الصببحية املسببتقالية،  الطايببة

 .صحة املواطرني واملقيمني

اعتمببد اعطببار العببام اخلليجبب  خلطببة الصببحة العامببة للتههبب       -

ا اجلهببات املعريببة يف دوش واثسببتجابة يف حبباثت الطببوارس، وكلَّبب 

ايلببد بتر يببذه بالتعبباون والترسببي؛ مببع و ارات الصببحة يف الببدوش   

 .كجهة مرجعية
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مببببن اامببببراض   اعتمببببد إنشبببباء املركبببب  اخلليجبببب  للوقايببببة     -

 .وماافحتها، حت  مظلة جملد الصحة لدوش جملد التعاون

أكبببد ايلبببد أهميبببة تع يببب  التعببباون مبببع املرظمبببات الدوليبببة    -

 ،واعقليمية وتابادش اخلب ات يف جمباش ماافحبة جائحبة كورونبا      

 .ومعاجلة   ارها اثقتصادية واثجتماعية

 

 :التقرية والتعليم -2

 م احلاوميببة،  ببا يف ذلببا  ترميببة القببدرات التقريببة يف ااجهبب  -

ضببماًنا لسببرعة وك بباءم تر يببذ اخلببدمات     الببذكاء اثصببطراع  

 .واعجراءات، وتطوير املراهب التعليمية والتجارم الرقمية

تع ي  التعاون بني م سسبات ايلبد ومرظمبة التعباون الرقمب        -

 .؛ مصاا دوش ايلدحق م،  ا ي 2020س  عام اليت تهسَّ

 
 :ماافحة ال ساد -3

  لتع يب   ليبات الر اهبة والا باءم،     وِلب أشباد ايلبد دهبود د      -

واحلوكمة والش افية واملساءلة يف ااجه م احلاومية، وحمارببة  

  بتع يبب  التعبباون املشببرتك يف هببذا ايبباش يف إطببار   ال سبباد، ووجَّبب

 .صةجملد التعاون وأجه ت  واملرظمات اخلليجية املتخص 

 

 :ربط املدفوعات بني دوش ايلد  -4

وافبب؛ ايلببد علببى ات اقيببة نظببام ربببط أنظمببة املببدفوعات بببني    -

دوش ايلببببد واعتاارهببببا املظلببببة القانونيببببة ملرظومببببة املببببدفوعات    

والتسببببوية بيببببرهم، وبببببارك قيببببام شببببركة املببببدفوعات اخلليجيببببة  

بهعماهلا وبدء املرحلة ااوىل من تشغيل نظام املبدفوعات اخلليجب    
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الارببببا املركبببب ي  ) فبببباق( بببببني مصببببرل الاحببببرين املركبببب ي و   

 .السعودي

 

 :العمل العساري واام  املشرتك -5

قبببوات در  اجل يبببرم   تغبببيه اسبببم قيبببادم   وافببب؛ ايلبببد علبببى    -

 ، دم لدوش جملد التعاونالقيادم العسارية املوحَّ إىل   املشرتكة

ا علببى دعبم جهببود التاامببل العسباري املشببرتك لتحقيبب؛   ًد ك ب م 

 .اامن اجلماع  لدوش ايلد

 

 :لتدال ت ااجرايةرفق ا  -6

د ايلد على مواقا جملد التعباون الرافضبة للتبدال ت    أكَّ -

ااجراية يف الش ون الدااللية للبدوش العربيبة مبن أي جهبة كانب ،      

عب  إذكباء الصبراعات     وضرورم الاا عن ااعماش اثست  ا ية

وال بب ، والتهكيببد علببى احببرتام ماببادس السببيادم وعببدم التببدالل       

ش، وأن أمن دوش ايلد هو رافبد أساسب    واحرتام الصوصية الدو

 .من روافد اامن القوم  العرب 

كالعادم ت تغ  إيران عن الايان اخلتام  طيلة ااربعني عاًمبا   -

نقاط تتمحور حبوش   ن برد إيران عشر املاضية، ويف هذا العام تضمَّ

 ر لببها يف شبب ونرا الداالليببة، وإعببادم اجُلبب   سبب حها الرببووي، وتدال  

 اعماراتية.

أمترى اخلرو  بآليبة قانونيبة ملعاجلبة اخل فبات ببني دوش       كر   -

 ايلد.

 بعيبًدا عبن العواطبا، وايبام ت    عة تسبايثت مهمبة    ،التاًما

 :، ومن أبر هاوال توكوثت وأعني الاامهات

ت ينن  اسننج قينناد  

قنن ات درا اايز ننر  "

إىل  "املشنننننننناك 

ااقياد  اا سنكر   "

ننننن د  اننننندو  امل ح 

 ،"اا  اوتميلس 
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 ماذا است دنا من التجربة السابقة؟ -

هببل هببذه املصبباحلة نتيجببة وعبب  لبباع  بضببرورتها، وحاجببة      -

 نها استجابة لظرول م قتة؟أأم اجلميع هلا؟ 

طبون  سبعى املخط   ،هل وع  قطر أنها جمرد أدام أو عود  قباك  -

ملشرو  الشرق ااوسبط الاباه أو اجلديبد إىل اسبتعمال  عحبراق      

 املرطقة،  م احرتاقها دون وع  مرها؟!

سببروات الهببل مت حتديببد أهببم املخبباطر القادمببة احملتملببة البب ش  -

 اخلمد القادمة؟

عببد الببدميويرايف  مببل علببى إجيبباد حلببوش حقيقيببة للا    الع هببل متَّ -

 دوش اخلليب على وج  اخلصوا؟ ا بعق د وجوديًّهد الذي ي 

% مبببن 65لون شبببا   مبببن أجبببل الشببااك البببذين ي  عمُلببب مبباذا متَّ  -

مبببا ت يبببتم  ةتبببولون قراببببل موقشبببا سببباان اخللبببيب العربببب ، وي 

 التعامل معهم  قتضيات العصر؟ 

 
 اد الر ن الطريريأ. ع :لثالتعقي  الثا 

 :. بريماتية اخلليباملصاحلة. •

ا  البببر يف دروس السياسبببة لببب  املصببباحلة اخلليجيبببة فصبببلً مثَّ

تهببببا للمببببتغهات اعقليميببببة، باعضببببافة لثقلببببها    ءالسببببعودية، وقرا

 .ر التوجهات اعقليميةل بوصلة ته ه لتغي مث ي  هو ماو ،السياس 

احلبدود وااجبواء   وفتحب    ،سبا؛ ك امُلقام  السعودية بالتحر 

وسبتلحقها الاحبرين،    ،عشية القمبة، وحلقتهبا مصبر  بم اعمبارات     

ع عليب  اجلميبع دون م حظبات، وهبو البذي      والر  بيان العب  ليوق ب  

دم، ااوش حتديببد سياسببة الارجيببة موحَّبب    يرسببم هببدفني واضببحني 

 .لن يشمل كافة املل ات إن ذلا :ومن نافلة القوش
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ية برنببامب إيببران الرببووي   يف تسببم فاانبب  ااولويببة واضببحةً  

يف العببات العرببب   وصببوارص  الاالسببتية، وذراعبب  ااكثببر تغلغبب ً  

 ح ك اهلل ، مما يع  ضرورم توحيد اجلاهة اخلليجية قايل قبدوم  

ني علببى طاولببة يإدارم بايببدن، لتحقيبب؛ ضببغط  ببو جلببوس اخلليجبب  

 .اثت اق اجلديد

لوسبباطة ث ص ببى أيًضببا أن السببه باثت بباق والتهكيببد علببى ا 

الاويتيببة، باعضببافة إىل تسببمية القمببة بقمببة صببااح وقببابوس، لبب   

ا للقيبادتني  ل دعًمب مث ب بالا اا ر يف البداالل الابوييت والعمبان ، وي    

اجلديبببدتني يف الالبببدين، علبببى أمبببل الوصبببوش يلبببد متقبببارك يف  

 .وجهات الرظر أكثر من أي وق  مضى

عيبد  ائهبا ب  وإن توقيع مصر على اثت اق ومسبارعتها ل بتس أجو  

اململاة، هلو دليل على حجم التواف؛ السبعودي املصبري، وهبو مبا     

الريباض قابل أسبابيع، حبضبور     يف عرهبا   ُأعِلنالو يقة اليت  ت أكد

سببامس شبباري و يببر اخلارجيببة املصببري، وأكببدت علببى تطبباب؛     

 .الري  بني الالدين يف كافة املل ات اعقليمية

ا بسبا  جائحبة   يًّهذه املصاحلة تهت  بعد عبام صبع  اقتصباد   

وأضببرت اخلليجببيني  ،رت فيبب  اجلائحببة علببى اجلميببعكورونببا، أ َّبب

ايببل عببام مببن   جبب  الببر ط والغببا ، وتببهت  أيًضببا قُ    رِتكمببا ببباق  م  

 كبببهس العبببات يف الدوحبببة، والبببذي مبببن الصبببع  أن يبببتم يف ظبببل   

املقاطعبببة الرباعيبببة، ور بببا سرشبببهد طلببب  قطبببر مبببن دوش جبببوار     

 .الاطولةبعق ايموعات يف  باستضافة

ل مث ببالتقطهببا اجلميببع لت  ن إتببهت  املصبباحلة اخلليجيببة   ،اليببوم 

والبيت   ،للعاور بريية امللا سبلمان يلبد التعباون اخلليجب      فرصًة

والبببث  ني يف  ةيف الدرعيبببة، الببب ش لقببباء القمبببة السادسببب   أطلقهبببا
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د علبببى ضبببرورم تع يببب  ت ك ببب والبببيت ،2015ديسبببم  مبببن العبببام 

يب كايبان سياسب ، وفرصبة وصبول      التعباون ودعبم فبرا اخللب    

، بعد أن يبتم اثنتهباء   2030ا يف ا جمتمًعل قتصاد السادس عامليًّ

 .من إجراءات الربط اجلمرك ، وت عيل السوق املشرتك

من إيبران وتركيبا،    الع قات القطرية مع كلٍّ صص وفيما 

فيسهل على قطر التااعد عن إيران، كما فعل  يف بدايات الثورم 

أن  ةية وتصببببادم  مببببع بشبببار ااسببببد وحبببب ك اهلل، الاصبببب السبببور 

، وااهم ا  ختلا الريساء حوش امللا الروويل ضغًطمث ت أمرياا 

إسببرائيل الببيت لببن تقاببل بببإيران نوويببة، وتعتبب  أماببن الطوطهببا       

ن الطوطهبا ااماميبة   إا كما تقوش إيران اامامية يف اخلليب، متاًم

 .يف ي م وجروك لاران

ع  علببى قطببر التخلبب  عرهببا، لاببن تركيببا قببد ياببون أصبب

مراوية لتقليل اثبت ا  املال  الرتكب ،   مصاحلتها مترحها مساحةح

ا وحتتبا  رضبا السبعودية،    سياسبيًّ  مكما أن تركيبا يف وضبع سبي   

التحركبات الدبلوماسبية   مبن  عديد الك مع مصر بعد تقار لوسع  ل

رق جرتها اعدارم املصرية حبامة جتاه ليايبا وشب  أوالسياسية اليت 

املتوسبط، باعضبافة لقبدوم إدارم أمريايببة حتاب  صبراحة أنهببا      

 .تري  يف إسقاط أردويان

علببى  يف اخلتببام، اا مببة بببني الرباعيببة وقطببر كانبب  ماريببةً    

حاببم اامببه الوالببد،   ل  عرببوان شببواهد ملمارسببات قطريببة شبباَّ 

 عابد الع يب ، وظهبرت   وعادت   ارها بعد رحيل امللا عابد اهلل ببن   

 ل حالبةً ذلبا شباَّ   كبل    علبى رأسبها البيمن    ،قضبايا  يف عدم جليًة

مببن عببدم الثقببة، وياببدو أن القيببادم القطريببة تسببعى لاربباء الثقببة،        

ت ينن  اسننج قينناد  

قنن ات درا اايز ننر  "

إىل  "املشنننننننناك 

ااقياد  اا سنكر   "

ننننن د  اننننندو  امل ح 

 ،"ميلس اا  اوت
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. الوجب . حت ب  مباء    ولديها تقدير للخسائر، لارها تريد استجابًة

 .وليان

 
 املداال ت حوش القضية:  

 .دور اململاة يف حتقي؛ املصاحلة اخلليجية 

اآلن   ، فببإن السببعودية   الصببااد. عاببد اعلبب مببن وجهببة نظببر  

  ليهبا إتها دون هرولبة  اسبتحقَّ  ،للعبات العربب    وريادًم ت شا ل قيادًم

بسبببا  عقبببود مبببن العمبببل واحلصبببافة والصببب  واهلبببدوء واثتببب ان     

د العقيببدم لببة يف جتببان  عببن الببرعم الربانيببة املتمث   فضببً  ،واثلتبب ام

وفرض  هبذه   ..واحلاَّامد احلام س أواملوارد الطايعية وطايعة 

البر  الصبعاة   قباليم العبات العربب  اا   أالقيادم أيًضا بسا  ظرول 

واعقلبيم البيت هب  فيب ، البيت       ،)على املستو  احملل  يف كل مرها

وهببذه القيبببادم  . يطببوش احلببديث عرهبببا ولاببن يببدركها اجلميبببع(    

ول سبببببتقرار  لألمبببببن هبببببا دوش مثبببببل اململابببببة وظ )اخلليجيبببببة( ت 

د ذلبا  وين اجلي  للسياسة السعودية ي ك ب واستمرار الرمو )التا

تست يد مبن اثسبتقرار    العات  انهادنى شا( واثندما  يف أبدون 

هذا امل هبوم وتلبا ااهبدال ت    ر ا . واملستويات. والرمو على كل 

لبد  اجلميبع يف املاضب  )اسبااك ث ببد مبن حبثهبا         تان ااساس

 احتليلبها بعيبدً   مَّومبن   ب   . ولعبل مواجهبة هبذه اا مبة    (.والتعامل معها

الرطاقبات احملليببة واخلليجيبة واعقليميببة    والتشبب   يفحبرا   عبن اع 

ا وظَّب ع ما جيب  أن ت  رس والعربية بالطريقة الصرحية واملوضوعية ي 

لببب  هبببذه ال رصبببة التارصيبببة للخلبببيب لقيبببادم اعقلبببيم والعبببرك ببببل   

 .واملسلمني
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 ،ت تميبب  ببباآلالسببعودية تعلببى أن  أ. حممببد الدنببدن وأكَّببد 

لتحقيب؛ دور   ًةأو جمتمعب  ًموه  ميب ات ت يبد البدوش اخلمبد مر برد     

 :اقتصادية ومر عةإقليم  وعامل  

فهب  متتبد مبن الاحبر إىل       فقبط  ًةالليجيب  ليسب  دولبةً  اململاة  .1

 ببر دانايبب . هببذا  مببن الاحببر اا أوهلببا دور مركبب ي يف   ،الاحببر

  ر.ااعلى الاحر  امُلِطلَّةحيتم ترتياات مع الدوش 

ث أن ة إع دوش اخللبيب بثبروات ن طيبب  ، مبع متت بب اثقتصبادية القبوم   .2

مبا    ل سبتثمار العبامل    م توحةوه   م،اململاة لديها موارد كثه

 اافضلية للسعودية. مع بقاءاخلمد  اخلليجية الدوش ي يد

اململاببببة بوجببببود احلببببرمني الشببببري ني هبببب  مركبببب  العببببات   .3

 أيًضا لدوش اخلليب.   ةمضاف فهذه قوم ،اعس م  وقالة املسلمني

مببع  ةا يف حببدود طويلببل جغرافيًّببعببد اعقليمبب  العرببب  واملتمث ببالا  .4

يف حبوض الريبل واملطلبة     العربيبة وأيًضا مبع البدوش    ،املشرق العرب 

يف القببببرن  العربيببببةإىل الببببدوش  باعضببببافة ببببر. علببببى الاحببببر اا

 فريق . اا

ا ا وعربيًّب يجيًّمن املهم استيعاك مرك  ودور اململاة الل ،بهذا .5

 ،لببها اململاببةتتحمَّ سبام الببيت اجِل وعاملًيببا، واملسبب ولياتا إسب ميًّ و

عضبباء أمببع كافببة   اجيابيًّببإ اأكبب  وترسببيقً ا يتطلبب  دوًر وهببو مببا 

 ايلد.

فة شبر  مواق هبا م  إىل أن السبعودية   د. الالد بن دهبيش وتطرَّق 

  واعسبب م   فهببداعمببة دوًمببا لوحببدم الصببا اخلليجبب  والعرببب  و

وداعمة جلميبع   ،أمانت  س  جملد التعاون وحمتضرة مقرَّ س من م 

قمببة املصبباحلة    الرهببا قمببة الع بب    و ،ومتاريببة ماادراتبب   ،قراراتبب 

فهب  بيب  دوش    .يف ذلا يرابةح ذلا، ف اخلليجية اله شاهد على 
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شبعرت بباخلطر البذي    البيت  هب   وايلد والشقيقة الا   هلبم.   

يف املقاطعببة لدولببة قطببر الشببقيقة ملبب رات    ل أحد بب  الشببرت املتمث بب  

وعت  الشبقي؛ علبى شبقيق  ببني اململابة       ،وتااين يف جهات الرظر

مببع بعببق دوش ايلببد والشببقيقة مصببر  ببو دولببة قطببر الشببقيقة    

است اد من هذا الشرت بعبق   ايلد، وحيثاليت ه  إحد  دوش 

وبعبببق املرظمبببات  ، إيبببران وتركيبببا  حتديبببًدا والبببدوش اعقليميبببة  

وبعببق اعع مببيني   (،اعالببوان يف مقببدمتهم ) تطرفببة واعرهابيببة امل

املببهجورين للرعيبب؛ واللعبب  يف املبباء العاببر مقابببل ح رببة مببن املبباش      

ضببعال هببذا الايببان    إومببن أهمهببا   ،لتحقيبب؛ أهببدافهم اخلايثببة  

وت تي  هبذه الوحبدم القويبة ل سبت ادم مبن الهاتهبا، حيبث الت بوا         

كمقببدمات لطموحبباتهم  علببى دولببة قطببر واسببت ادوا مببن الهاتهببا  

 املستقالية.  

درك ذلببا املغ ببور لبب  بببإذن اهلل الشببيع صببااح حبباكم   أوقببد  

حيث سعيا مع قيادترا  و تب يف هبذا    ،دولة الاوي  وول  عهده

للمحافظبة   ،الشرت ببني ااشبقاء البذين جتمعهبم قواسبم مشبرتكة      

سب  اآلبباء ر بة اهلل    البذي أسَّ  ،على كيان جملد دوهلم التعاون 

ى هم ليًعببا. وث نرسببى مببا قببام ببب  امللببا سببلمان عرببدما تببولَّ        علببي

وكببذلا ولبب  عهببده   ،احلاببم وأيًضببا عرببدما كببان ولًيببا للعهببد   

حيبث قامبا ب يبارات لبدوش      ،اهلل ااامه حممد بن سبلمان ح ظهمب  

حرًصببا  ا وبببالطاع كانبب  دولببة قطببر مببن ضببمره ،جملببد التعبباون

مهمبببا  اسبببًاد قوًيبببا ومتمالبببمرهمبببا علبببى بقببباء كيبببان دوش اي  

  . وِلعص   ب  عواصا اثالت فات بني د 
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 :املااس  املتحق قة من املصاحلة اخلليجية 

 
عبببد السياسببب   إىل جانببب  الا وأنببب   د. عبببادش القصبببادي  يبببر 

ث  اخلليجيبة  عبد اثقتصبادي للمصباحلة   واام  )القوم (، فبإن الا  

ي  )امنبوذ   سبم  ، فبإن مبا ميابن أن ن     عن اابعاد اُاالر أهميًة يقل 

ر ايلببد وأدواتبب  و لياتبب  علببى مببدار  ر مببع تطببو العمببل( الببذي تطببوَّ

أربعة عقود، أ ا  أن صيانة املصاا اثقتصادية ببني دوش ايلبد   

هبب  مببن أهببم أولويببات القببادم وامل سسببات اخلليجيببة، ويف القمببة       

  املوافقببة علببى نظببام ربببط  متَّبب - علببى سببايل املثبباش  -ااالببهم 

ات بببني دوش ايلببد، وث نرسببى أيًضببا أن اامببني     أنظمببة املببدفوع 

نببايا احلجبرل البذي يببهت  مبن الل يبة اقتصببادية      العبام اجلديبد د.  

جياًبا يف ترشيط هذا املسبار ضبمن أعمباش اامانبة     إومالية قد ي  ر 

 .العامة وأنشطتها

 نننند إىل جاننننن  ااب  

ااسيايس واألمين  

)ااقنننن م إ، فنننن ت 

 ننند االق  نننادي ااب  

 ااخلييينن  الح نااح 

عننم  أهحينن    ال  قنن   

 ىاأل  اد األ خر 
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أن هراك بعق الدراسات اليت تتوقبع   م. الالد العثمانوذكر 

، أن دي ملوضببو  املصبباحلة اخلليجيببةاجلانبب  اثقتصببا فيمبا صببص  

مليببارات دوثر مااسبب  اقتصببادية  8؛ اقتصبباد دوش اخللببيب حق ببي 

 .(3)نتيجة للمصاحلة 2021يف 

لبو ت يابن يف   أن   د. عاد اهلل بن ناصر احلمودبيرما ذكر 

لس لاببن يف ص بب   صببلس قمببة العبب   إث أن  الصببلس الببه ، لا بباه.   

ا  وسبط  اجبهم  املقاطعبة  إع ميًّب   فقد بدأت  م   الع  م ارقة مهمة

ا أسبابيع  ضجيب ت نان نعرل ماعث  وث مرتهاه.. وأالبذ اامبر مرَّب   

، بعببد ذلببا،  . وليببهِتوماوناتهببا.املقاطعببة   حتببى تالببورت معببان  

وحيرهبا  بل املثق بون     ا لابل شب ء.  ا تاياًنب الدور الرة  تبدرجييًّ 

، ااء شبري ً لارب  جب   ، قيً  واعع ميون وقادم الرأي عردنا  ً 

حيرببذاك  ا يف الببذود عببن حياضببرا وت ريببد سببع  اخلصببوم   وحاًةبب

ا، ا مريًعببا مببع قادترببا وفعاليببات جمتمعرببا سببدًّ   وكرَّبب ،للبباطش برببا 

م اجببهم  الصببلس   جبباءت. وا نستعصبب  علببى اخلصببم ويهابربباوجرببوًد

ل وجع ب  ،ال هبم  قدرتهم على ينالاثه وسط هدوء أفقد  رةية ال 

شبببببدوهني إىل القببببدر البببببذي ت يابببببن  واعع مبببببيني م اععبببب م 

بإماانهم م امرة  امل اجهم  ااهبم يف تباريع البوطن واملرطقبة، مبع      

 ر عر . فهمضى جبل  عا عمل إع م  مه  يرتق  للحدآ وي هم  وي 

 ،، وث يب اش، يف ترباوش إنشبائ  فبب    املت امن وانعقاد القمبة  ع ماع

ةيببببة صببببحيس أن املعلومببببات الر وتعاببببوي دعببببائ  يببببه حصببببيا.

ولان لو أن اععب م وقبادم البرأي ث يعملبون إث يف بيئبة       ،شحيحة

. كببم كببان  لاببان فقببدهم ووجببودهم سببواء    ،الثببراء املعلومببات  

يقببوم علببى ماببدأ  مهموًلببا مواكاببة اععبب م حلجببم احلببدآ بتوج بب     

                                                           
3 - https://www.awalan.com/Article/11563?s=09 
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مع ت ريد الهيبة الصبلس اليبوم وسبط هيجبان الواقبع       ،  الصلس اله 

صبام  وأن  لبيد يف السياسبة الِ   ،اكوصرا  العمالقة هر ،من حولرا

 .لس دائمدائم وث ص 

ن: إقبببد جيبببو  القبببوش   بهنببب  د.  يببباد البببدريد يف حبببني عقَّببب 

 ة .  املصاحل  اخلصومة، واثقتصاد جلحاعع م ساَّ 

)والقضببببية  أن اايببببديولوجيا أ. سببببليمان العقيلبببب  وأضببببال 

  مببن اجليوسياسبب احلاجببة إىل اا، بيرمببا رت اا مببةالسببورية( فجَّبب 

 والتعايش.دفع  للتسوية 

اخلاسر ااعظبم  إىل أن  د. فو ية أبو الالد من جاناها، ذها 

مواقبا البرأي مبن أمانبة الالمبة وث       ؛ث ترطلحني  اثنتها ية، وه

بل جتري حس  رياح اللحظة اآلنية. ومع أمثلتها  ،تسترد على مادأ

 علبى  د وِقب  ،فقد ياون جتسيدها ال ادح قربام اجل يبرم   ،العديدم

وهبذا لبيد    . رايب  ملب    ذلا بقليل من اخلياش اثجتمباع  حبسب    

وث يف صببببيغها القدميببببة أو التقريببببة    ،يف وسببببائل اععبببب م  اللببببً 

خبب  اععبب م والثقافببة ولاربب  اللببل أال قبب  يف بعببق ن    اجلديببدم

يف احلسببابات أكثببر مربب   وقببد ياببون اللببً   واحملسببوبني عليهمببا

أيًضببا علببى سببقا    ام شببًر ذلببا ر ببا ياببون و. يف التحليببل اللببً 

  ع قاوُلببرببو  مببن اخلطبباك  املقاببوش  أو املتوقَّببل  رّوالالمببة حيببث ي بب

 اه الرقببدي أو علببى ااقببل   تعلببى حسبباك ا سببار الطابببات البب    

 .التسايل 

فهبو   ،لس البه ث شبا أن الص ب  فبه  أنب    أ. فهبد اا بري   أما 

ويف جانب    ،من جانب  ااسبرم اخلليجيبة الواحبدم     اجتماع مطل  

شبببعوك العربيبببة البببيت تعقبببد اامبببل يف قبببوم املرظومبببة اخلليجيبببة     ال

 بم املبوت    ،مبن البوهن   اما ناهلكآالر املرظومات العربية اليت ناهلا 
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وهبببو اامبببن  ،مطلببب   البببر مهبببم يف مشبببرو  املصببباحلة السبببريري.

يببه أن هببذا املطلبب  ث مياببن      واثسببتقرار يف اعقلببيم واملرطقببة  

ن نظببرم قائمببة علببى التاامببل حتقيقبب  إث إذا كانبب  الرظببرم لألمبب

بببني اامببن الببوط  احمللبب  واامببن واعقليمبب ، إذ يصببع  حتقيبب؛     

وجبود حالبة اضبطراك يف اعقلبيم، أو      اثستقرار يف أي بلد يف ظبل  

وجبببود مربببات يسبببود فيببب  التحبببريق وحماولبببة  ع عبببة أمبببن بعبببق  

يقبال  إمطلب   البث وهبو حماولبة     أيًضا، فثمبة   ااطرال اعقليمية.

ا إىل اخل يربببة يًّمليبببون دوثر سبببرو 133ر بببببقبببدَّي  مالبببادفبببع قطبببر 

ممبا    اء املقاطعبة ها يف جماش الطهان جبرَّ ئجواأاعيرانية ثستخدام 

ساعد على خت يا أ مة طهبران وذهباك هبذا املالبا لتمويبل ببرامب       

الصواريع وامليليشيات اليت تدعمها إيران يف العراق وسوريا ولاران 

ليبا لابل دوش املرطقبة    اش اا مة مصبلحة ع   وفضًلا عن أن  واليمن.

ويتمربى العقب ء حتقيقهبا باسبتثراء حمبور الشبر الث  ب          ،وشعوبها

ضال إليهم شلة املرشبقني يف تركيبا   ، ي (إيران وتركيا واعالوان)

  قد يتوقا عرهم الرياش القطري. نيذوال ،وكردا وبريطانيا

ولببببة ث يوجببببد د، فإنبببب  أ. عاببببد اهلل الضببببوحي ويف اعتقبببباد 

كاسب  واملرطقبة    الابل    فكسا  أكثر من ااالر  أو السبرت 

 .كال ه  الااس  ااك 

عربدما حبان   ، فإن  بال عبل  أ. فائ م العجروشومن وجهة نظر 

الوقب  لبرأك الصببد  ان اخلسبارم لاب  الطببرفني موجعبة وم ملببة      

 لذا كان  املصاحلة أسر  من قرار املقاطعبة.  اجلوان  من كافة 

سببح  قطببر جلميببع القضببايا  صبباحلة اخلليجيببةكمببا أن شببرط امل

البببيت رفعتهبببا يف احملببباكم اخلاصبببة حبقبببوق الطبببهان وامل حبببة،    

يف صباا اململابة    ءجا ،والقضايا اخلاصة بقروات ب  أن ساورت
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نتائجها ستاون تعويضات  ليبارات  أن واليت من امل كد  متاًما،

الببببدوثرات تببببدفعها السببببعودية يف حبببباش كسبببباتها قطببببر. لاببببن 

 مهم.  د من القادم الصوًصا يف يياك جتارك سابقة أمر لتوج ا

حببوش  اآلراءوبببالريم مببن االببت ل  أنبب  م. سببات املببري  ويببر  

ث أن اجلميبع مت ب؛ علبى      إبني الت ايش والتشبايم( املصاحلة )جناح 

ا ث شبا فيب  أن   وممَّب  أن املصاحلة يف مصلحة دوش جملد التعباون. 

اقتصببادية واجتماعيببة م جيابيببة كبباهإا  بباًر حلببل اا مببة اخلليجيببة 

ا علببى اجلبباناني السببعودي   والصوًصبب ،بالرسبباة للشببع  اخلليجبب   

 أيًضبا  جيابيبة  إ  ار  والقطري، كما سياون للمصاحلة اخلليجية 

نبب  قبببد  والظبببن أ والببيمن.  علببى اا مببات العربيبببة يف سببوريا وليايبببا   

موقبببا يبببه  شبببا  عرهببباي  ممريايبببة جديبببدأيابببون لقبببدوم إدارم 

يف دفبع  مساعد  ومصر دور مع كل من تركيا واململاة  متساهل

 اا مة اخلليجية للتوصل لتسوية يف هذا الوق  بالتحديد. أطرال

رصببة فببذه  إىل أن قمببة الع بب  هبب  ف   م. فاضببل القرنبب  أمببا 

بعببث  ععببادم انببدجم  مريببة، وحببدآ وظببرول تعيشببها املرطقببة،   

نب  واضبحة   ااسبااك كا . ذ موقعب  ال ب احليبام يف جملبد التعباون وأح   

للقببادم، والببدليل ختطببيهم اخل فببات والرظببر بعمليببة عببن القببادم.      

وأفضببببل املصبببباحلات هبببب  الببببيت تصببببرعها أسببببااك الارجببببة عببببن   

وأوروببببا  ،املتخاصببمني. ولطاملببا عاشبب  أمبببم علببى هببذا ااسببلوك      

والغرك بشال عام أكثبر الب م وممارسبات )كبل جبذور العبداء       

د اخلببارج  متتعببوا  وعرببد التهديبب ، ل  مببن حببروبهم السببابقة( تهصَّبب

واصبببطا أعبببداء مبببع  ،ًما بهببباسبببلَّ رونبببة ل ت ببباق علبببى أصبببوش م 

ملقاتلببة عببدو الببارجهم. كببل ااسببااك موجببودم يف جملببد    همبعضبب

وترميبة مرطقبة    واقتصباد  امنتعاون الليج  بطاقة عالية ومتجددم 
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وسبط والعبرك بشبال أعبم. دوش ذات     والشبرق اا  ،اخلليب الاصبةً 

علببى  عاًمببا 41  أفضببل مببن السبباب؛ )  مببوارد بشببرية بقببدر تعليمبب   

التهسببيد( عببدًدا وك بباءات وختصصببات وتقريببة جديببدم وأيًضببا       

اثرتااطببات  والثببروات الطايعببة، اخلصببائص اثجتماعيببة     ا.يًّببعمر

ي الصببومة )ولببن ياببون ألتغلبب  علببى باالعائليببة والقاليببة، ك يلببة 

 هراك جمتمع مثال (.

 

 :املهددات الاامرة يف املصاحلة اخلليجية 

إمتبببام ت بببايش العميببب؛ ب الوريبببم أنببب   د.  يببباد البببدريد   يبببر

املرور سبريًعا علبى اعشبارات     املصاحلة اخلليجية  إث أن  ث ميان

املوقبا   تضمَّرتها الورقة الرئيسة ث سيما فيمبا صبص   السلاية اليت 

  هببذا القلبب؛ مببن )مشببوش( املصبباحلة  عبب  ي  اعمببارات  مببن املصبباحلة!

التواصل اثجتمباع  مبا  الب  تسبترا      لال ااطرال، أن وسائل 

تغريدات جديدم تردر  ضمن ما وصب   الشبيع صبااح ر ب  اهلل،     

والتسببايش  يف ورقببة د. سببعد بهنبب   ا طبباط إع مبب  يببه مسبباوق!  

ون يف اسبببتخدام  مقيببباس  تبببويرت   ق بببِحهبببل  بببن م  املطبببروح هربببا:  

 وأشقائ  ملعايرم اثستدامة يف املصاحلة اخلليجية أم ث؟

الضوء  على مهبددات املصباحلة    أ. عاد اهلل الضوحي ط وسلَّ 

اخلليجيبببة مبببن الراحيبببة اعع ميبببة، حيبببث أشبببار إىل أن اععببب م    

 نوعان:

ويبببدور يف فلبببا   ،وهبببذا صضبببع للدولبببة   إعببب م رةببب :  •

  علي .السيطرم وومن السهل توجيه   ،سياستها

اخلاا من قروات فضبائية  ويشمل القطا   إع م يه رة : •

صبة  اوانضم إلي  إع م التواصل اثجتماع  وال ،وصحافة ويهها
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 نو  مثقا ووا    ن ع ه نوعان:ورو هذا الرو  أو املتحد مسي و  تويرت.

سببا باليسببر  قببارورم  يبب  وببباليمرى عببود      ِمي  ،دمببا يريبب ويعببرل 

 ،وإن ط ببب  أوقبببدها ،شبببعلهاأكلمبببا هبببدأت نبببار لل تربببة   ، قببباك

ضببم إليبب  نببو  أكثببر الطببورم يواصببل ذات الببدور عبب  مرصببات    وير

وهب    ،وهم املتلقب  بانتمائهبا  التواصل من ال ش معرفات الليجية ت ب 

وهم املتلقببب  بااسببب  والاسبببر  ، وحتببباوش أن ت بببنمبببا تابببوبعبببد أ

 كث ي ببدر حمببدودم،ثقافتبب  ف الرببو  اآلالببرأمببا   والاضببع والضببو !

عليرا كمجتمع  ،إًذا.  ويرجرل وراء هذه املعرفات ،حما يطرأبعاد 

درك فيب  أن ن ب   ةاملسب ولي الليج   ختلبا فئاتب  وتوجهاتب  ومواقبع     

  ه ثء. لقادمة  طورم اجيالرا أ  شعوبرا ووع وأن ن  ،ذلا

اععب م يف ت جبه   فيمبا يتعلب؛ ببدور     أ. سليمان العقيلب  وير  

م ليد هبو البدافع  فبدوافع الصبرا  املوضبوع       اعع ، أن الصرا 

 -حيث أصباح  اا مبة الل ربا     ،عن التعائة والتحشيد بعيًدا -

 التال :يف تتلخص 

ات ورر دعم قطر للثب لقد عاَّ: ف)تصادم املشاريع( اايديولوجيا -1

جتليبات املشبرو  السياسب  القطبري البذي تر بذه        أببر  العربية عبن  

الببر  نيابببة عببن   أو ،ميقراطيببةمرياببا باسببم الد أعببن  مببرم نيابببةً 

 -اجلماعببات الديريببة باسببم اعسبب م. بيرمببا الصببوم قطببر يببرون     

حقيقبب  ملرتابب ات الرظببام   أن هببذا تهديببد -احلبب؛  ومعهببم كببل 

ل مبن واثسبتقرار والترميبة، وم تباح لتببدال     العربب  واخلليجب  يف اا  

الش ون الدااللية. ولقبد وصبل املبد  بقطبر إىل     يف القو  اخلارجية 

قطببار اخلليجيببة ن سببها  ة تر يببذ هببذه املشببروعات داالببل اا  حماولبب

 املشرتكة مع الدوحة يف مرظومة سياسية واحدم.
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الطموحببات السياسببية: ث ص ببى علببى املراقبب  رصببد ترببافد    -2

جببراء إإمببارات  قطببري، يف السياسببة: تع يبب  املاانببة اعقليميببة،    

 ،توسيع الر وذ، وكذلا اثستقواء ببالقو  الاب     الوساطات،

  مببع مصببباا احلبب بني احلببباكمني يف واشبببرطن   التخبببادمرم فابب 

احلابم، واملصباحلة بعبد     م الرئيد )اجلمهوري(املقاطعة بعد تسل 

ببببني قطبببر  اهرببباك ترافًسبببأن كمبببا  فبببو  املرشبببس )البببدميقراط (.

واعمببارات يف السببياحة والثقافببة )بببني الدوحببة ودببب  يف اجلاذبيببة     

 بية القيم الثقافية(.ظ  يف جاذ بوأالسياحية، وبني الدوحة و

ظهر للسبطس بصبورم جليبة اخلل يبات التارصيبة لر اعبات       تت  -3

وقطر احلدود  حيث جرت ال فات يف القرن املاض  بني الاحرين 

الب ل ببني   كبذلا  حوهلمبا. و  جب ر حبوار وفشب  البديال ومبا      على

كمببا كببان هربباك صببرا   ،السبعودية وقطببر علببى ترسببيم احلبدود  

علببى  20وبدايببة القببرن  19القببرن ظبب  وقطببر يف  بببوأعريببا بببني 

ل شبا   اش هذه اخل فبات ت  ت وث  ا.م ثحًقِستاعية الور العديد، ح 

ث تغريبدات حديثبة    جتلَّب  يف دافعية عاط ية ولو مسترتم للصبرا ،  

من رسائل سياسبية عبن بعبق املواقبع احلدوديبة حمبل الرب ا          وختل

 الدوش.ا بني هذه سابًق

ر  عبن  عا ب إعب ن العب  ي    فبإن  ي،د. حممد املقصبود ويف تصو ر 

لتحقيببب؛ ان راجبببة ج ئيبببة  دت الطريببب؛ حيبببث مهَّببب ،ان راجبببة أوليبببة

تر يبذ   ميان أن ي ارى عليهبا إذا صبدق  الروايبا القطريبة، وإذا متَّ    

القيادم السبعودية   وقد رأتربع ذات الشهن، مطال  مهمة للدوش اا

ش إىل حتقيبب؛ الوصببو  يفسببهم مياببن أن ي  أن اثن تبباح علببى قطببر  

التوافب؛   ت اهمات  عليا جديدم على هذا املسبتو ، ويابون قبد متَّ   

 الليجببب وصبببياية موقبببا   ،م ورسببب  عليهبببا  البببيتمبببع الضبببغوط  
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والتعامبل مبع    ،مرطقة اخلليب يفمتماسا يواج  التطورات القادمة 

ث ختتلا مع جوهر اعسرتاتيجية  اليتاعدارم اامرياية اجلديدم 

لبدوش املرطقبة.    اعقليمب  تعلب؛ باثنبدما    اامرياية السابقة فيما ي

حتقيب؛ إجنبا ات فعليبة الب ش ال برتم       سبول يبرتهن  ع أنب   ومن املتوقَّ

القادمبببة علبببى مبببا تاديببب  قطبببر مبببن جتببباوك الاصبببة فيمبببا يتعلببب؛      

املااشببر بصبب ة   القببوم اامببن  متببد  الببيتبتحركاتهببا اعقليميببة  

وتاريهبببا لترظبببيم اعالبببوان    ،مبببن مصبببر والاحبببرين   الاصبببة لابببلٍّ 

 املسلمني ورعايتها ملرابره اعع مية، الاصة أن هذه قضية ث متد 

 الببيتولاببن الببدوش اخلليجيببة  ببا فيهببا السببعودية  ،مصببر وحببدها

  .إرهاب أعلر  أن  ترظيم 

 هادت القيادات اخلليجية أنأكَّ اليتوياقى أن هذه املصاحلة 

حمبدودم التبه ه  حيبث     اخلليجب  التماسا يلبد التعباون    تعادأ

مببن ضببعا واضببس ملرظمببة إقليميببة كببان لببد        يعببان نَّ ايلببد إ

سببيها طموحببات كبباهم، إث أن تربباقق مواقببا بعببق الببدوش م س 

ميان أن تصل إلي  هذه الصيغة جتعبل مبن    الذياملد   يفدااللها 

ر مواقا تلبا  بتغي  احتقي؛ إجنا ات كاهم على هذا املستو  رهيًر

 دولببب مربببات  ظبببل  يفاصبببة البببدوش وقاوهلبببا مل يبببد مبببن الترسبببي؛، ال 

وسياسبببة أمريايبببة  ،يترببباقق مبببع صبببيغة التحال بببات اجلماعيبببة  

 ا أالر  ملثل هذه الصيغة.ت رض أبعاًد

يف اا مبببببات  املشبببببالةمسببببباعد احمليبببببا إىل أن  د. وأشبببببار 

مبا أو ترشبه ال فبات وفب؛ مصباا       ل حني يابدأ الب    اخلليجية أن 

. ثت بباقال اياببدأ البباعق باتابببة حمتببو  يرسببا كببل س بب   ،معيرببة

وي رحببون ببباخل ل دون تقببدير  ،ا ث ي يببدون اثت بباقوهبب ثء يالًابب

 ،لبد  صبانع القبرار    لبذا اامبر يظبل    ااهبم   وه   ،للمصاا العليا
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 فتيلبها حمتبو   مخاد كل جذوم نار قبد يشبعل   إن ميلا قرار فهو م 

 .؛ اخل لعم ي 

 :مآش املصاحلة اخلليجية: ريية استشرافية 

  أدرك اخلليجيبون أنبب فقبد   ،د اهلل الضببوحي أ. عاب يف تصبو ر  

وهبو    وأنربا أبرباء اليبوم    ،من صوت العقل ونسيان املاض  ث مراا 

 ،  من الظرول احمليطة اليت عص   باملرطقةإدراك يستمد مرطقح

 بن  الظبرول!  والظرول املستقالية من ال ش قراءم  متاصرم هلبذه  

لببيت صبباحا  فببالظرول ا ،أمببام جيببل جديببد وعببات جديببد أيًضببا  

 جيعلربا ممبا      ومراحبل تهسيسب  ختتلبا عبن ظبرول اليبوم      انط قح

 .أكثر ت ايًلا

عدم تسايثت مهمبة فيمبا    أ. حممد الدندن من جانا ، طرح 

صص  التصورات املستقالية املتعلقة باملصاحلة اخلليجية، تضبمَّر   

 ما يل :

وهرببا  ،مربب  واسببتقرارهألتحقيبب؛    كببال ع اخلليجببهببل التجم بب .1

  ؟بالذات املقصود إيران

قلببها مصبر يف حتصببني اخللببيب  أالرظبام العرببب    ي عببوَّش علببىهبل   .2

 ؟العرب  ضد إيران

 اليمن، وتسبريع افر اجلهود حللحلة موضو  ضليد من املهم تأ .3

لشببع  لمشببرتكة  مل وائببد كببثه  اخلليجيببة املظلببةوضببع  حتبب   

 املرطقة؟اليم  وشعوك 

ببببني إيبببران وتركيبببا اسبببااك    هبببل مبببن السياسبببة أن نسببباوي    .4

ليس  حلحلبة اخل فبات مبع    أ ًيا،كان اخلطر متساو ن إو م،كثه

 ؟سهل مرها مع إيرانأتركيا 
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يف  اعيرانيببة اهليمرببةلببيد مببن املهببم العمببل املشببرتك ثالببرتاق    أ .5

فبباليمن  ؟مببن واسببتقرار اخللببيبألبب  موقببع مهببم يف  والببذي ،العببراق

والدفاعيبببة للخلبببيب   اامريبببةير صببب ن عبببن املرظومبببة   والعبببراق ث 

   .العرب

إىل التوضبيحات   د. عاد اهلل العسال ويف هذا السياق، أشار

 التالية:

ع اخلليج  ليد كافًيا ملواجهة إيران  لسا  رئيد وهو التجم  .1

، فهربباك وجودنبباأنرببا ث نتقاسببم رييببة مشببرتكة جتبباه عببدو يتهببدد 

ميبببان اجلميبببع  إيرهمبببا، ريبببم  البببر ب احلمبببائم والصبببقور وصبببرا   

ر غي ت ت  ر سلوكها ماغي لن ت  إيران  طورم املشرو  اعيران ، وأن

ولبذا يصبع  عليربا أن نواجب  اخلطبر الصب وي ريبم          يديولوجيتهاأ

 .أن  ليد يف أفضل حاثت 

فالسياسبببة  ،اش عليهبببا كبببثهً عبببوَّوث ي  ،د مصبببرمصبببر ت تع ببب  .2

 .املصرية احلالية متهرجحة ومتقلاة

ولن  ،اي ق ، واحتواء اليمن حاومة وشعًاإملا اليمن جي   .3

عبب  بوابببة   ي تسببوية، يببر  احلببو   أنهببا جيبب  أن متببرَّ    أيببتم قاببل  

 .طهران

عليرببا أن نعببرتل بوجببود    ببة مشبباريع تتهببدد مرطقترببا العربيببة   .4

 انعبببداميف ظبببل  (رتكببب وال ، ارسببب وال ،سبببرائيل )املشبببرو  اع

اخلليجيبببة(  املرظومبببة) ،مشبببرو  عربببب  كامبببل أو شبببا  كامبببل   

الرمببوذ  املصببغر للتاامببل مرقسببمة علببى ن سببها، ولببو اسببتهدفرا     

مبا السياسب    أاالرتاق ايتمع الرتك  بالقوم الراعمة ثستطعرا، و

وهذا احلب ك لبن يبدوم وسبهحل يف اثنتخاببات       ،ه فاملصلحة توج 

 .ا يف الداالل واخلار فلم يد  ل  صديًق ،القادمة
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جيبب  أن  ،اا إسببرتاتيجيًّأن ياببون هببدفً االببرتاق العببراق جيبب    .5

ن نسبببتثمر وجبببود الاببباظم ، وث نعتقبببد أن   أو ،نعمبببل لتحقيقببب  

مبن التغلغبل    ةسبر  17وبعبد   ،العراق سي ا ارتااط  بإيران بسبهولة 

 اعيران .والر وذ 

يف موضببو   إىل أن املشببالة . أسببامة كببردي بيرمببا ذهبب  م 

اء هببذا نهببإالببيمن هببو وجببود طببرل  الببث ث يببر  لبب  مصببلحة يف       

 اكمببا أن احلببو   يببر  يف جنبباح حبب ك اهلل يف لارببان مثاًلبب الوضببع.

  البر. كما أن ما يقوم ب  احلشد الشبع  يف العبراق مثباش     ي حتذ .

رياببا الطببوم مهمببة يف أماببل إعبب ن احلببو   مرظمببة إرهابيببة مببن ِق

ا للتخلص من الطرهم على العات وعلى توج  ث بد أن ياون دوليًّ

ليببة. كمببا أن هببذا املوضببو  نقطببة مهمببة يف     ممببرات التجببارم الدو 

 التعاون اخلليج .

إىل أن عة اعتاارات ضرورية  أ. سليمان العقيل وبدوره أشار 

 من املهم أحال ذها يف احلساان على  و ما تتضمر  الرقاط التالية:

الطموحبببات  وسبببوأ مبببا يواجببب  جملبببد التعببباون اليبببوم هببب     أن إ -

سببتاون علببى   اإقليميببة. حتًمبب دوار أا فيهببا للعبب   اببالحالسياسببية امُل

تارصيبة. وهبذه    ببهدوار حساك القو  التقليديبة البيت عرفب  القيبام     

ت الع قبات  وهب َّ  ،رال  بظ هلا على جملبد التعباون  أالطموحات 

 نوالغبا ، لابب عضبائ  بسبا  مرافسبات اللقتهبا  بروم البر ط       أببني  

 املاش وحده ث صل؛ القوم وث الدور.

خلارجيبببببة والتعامبببببل مبببببع ن اخلضبببببو  لببببباعق التهديبببببدات اإ -

واملهادنببة مببن البباعق    ،التحببديات بهسببلوك اثحتببواء مببن البباعق    

جعل السياسبية اخلارجيبة    - واملواجهة من الاعق الثالث ،الراآل

 وت تقر للوحدم واثنسجام. ،ويه واضحة يلد التعاون مشوشًة
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ن استدعاء الصراعات التارصية بني بعبق دوش ايلبد حبوش    إ -

لاببن ب ضببل اهلل   د الر عببة  ببو املواجهببةد جببدَّراضبب  واحلببدواا

وت ير لببب؛  ،ن الصبببرا  اقتصبببر علبببى وسبببائل القبببوم الراعمبببة    فبببإ

لبببدعوم تبببدالل القبببو    اثسبببتخدام السببب ح، البببذي سبببيدفع حتًمببب  

 دمببا كبباوهببو  ،ا يببدفع الر اعببات اخلليجيببة للتببدويلممبب  جرايببةاا

 حيصل يف اا مة القطرية بدون حرك.

 جتمببع دوش ايلبببد أكثببر ممبببا   يتالبببن املصبباا املشببرتكة   إ -

بتحويببل التحببديات إىل فببرا سببتاون    اآلمبباشلببذا فببإن    قهبباي ر 

 السياسية. رادمر اعحاش توف يف للتحقي؛  وقابلًة واقعيًة

وهببو ، دافبع إدارم ترامب  لتسبوية اا مبة اخلليجيبة     فيمبا صبص     -

يف ر املببراقاني بال عببل الاصببة بعببد ه ميببة الببرئيد  الببذي حيَّبب اامببر

حرا  الرئيد املقال جو إالدافع لذلا هو   فالتصور أن اثنتخابات

 ن عتني:بايدن، وهو يعتمد يف ذلا على 

الر عببة الشخصببية: حيببث يريببد أن تضببغط الوحببدم اخلليجيببة      .1

لغاء إسرتاتيجيت  يف )الضغوط القصو ( علبى  إعلى بايدن يف عدم 

 إيران.

سبي دي   الر عة املوضبوعية: حيبث يبر  أن اثنسبجام اخلليجب       .2

ب  للت اهم مع إسبرائيل لعرقلبة عبودم بايبدن السبهلة واملااشبرم دون       

بالتال  تهمني الضغط املشرتك )اخلليج   ،ت اوض ل ت اق الرووي

ثسببتدعاء شببروط قاسببية البب ش احلببوار مببع طهببران.    اعسببرائيل (

والسياسببية   الصبباروالتوسببيع احلببوار ليشببمل ال نببامب  كببذلا و

 اعقليمية.

 من املهم العمل على حتقي؛ ما يل :وعلي ، فإن 
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معايه الع قات الدوليبة لبدوش    دحد بلورم إسرتاتيجية سياسية ت  .1

أو مواجهببة  ،جملببد التعبباون، يف حالببة التضببامن مببع دولببة عضببو    

 تهديد الارج .

يشبرتك فيهبا    ،الر اعات داالل جملد التعاون جياد  لية ل ق إ .2

مرظمبات مما لبة مثبل    جان  حمايدون مرتدبون بالتعاون مبع  أال اء 

  .وروباثحتاد اا

 ،قبببرار صبببيغة التعبببايش مبببع التاايربببات يف السياسبببات احملليبببة إ .3

 واحرتام الترو  داالل الايئة اخلليجية.

مة واملورو ة بني الدوش الليج  حيرتم احلدود املرسَّ ميثاققرار إ .4

 عضاء من عهد الوصاية وما بعد اثستق ش.اا

اامبن    أن ث شبا فيب    ممبا  على أن د. عادش القصاديوأكد 

ث يتجبب أ، وث نرسببى الرظببر لألمببن     لٌّاعقليمبب  لببدوش اخللببيب كبب  

ت لربا أهميببة  تاببدَّ 19-كوفيبد   هومب  اامشبل، فإبببان جائحبة    

صبببرول اامبببن اعسبببرتاتيج  ااالبببر  كببباامن الغبببذائ  واامبببن   

 .الدوائ  أكثر من أي وق  مضى

حثني واملهبتمني  مهمبة الابا  أن  د. عائشة اا دييف حني تر  

ساسبية البيت قبام    بوحدم دوش اخلليب العودم إىل حتليل املرطلقات اا

ا رافهبا   وراءحتليل العوامبل البيت كانب      مَّ   ايلد، ومنعليها 

 .املعاجلة بعد ذلاوللعم؛ 

علبببى أن تقيبببيم مبببآش املصببباحلة    أ. حممبببد الدنبببدن  وأكبببد 

 تالية:اخلليجية يستل م الوضع يف اثعتاار احملددات ال

ططهببا ال  م علببى حببد  الليجيببة فهببم سياسببة كببل دولببة   حماولببة .1

الوصببوش حلالببة الدولببة  يببةا، كي ا وإقليميًّببالترمويببة، دورهببا حمليًّبب

   .واملستدامة املستقرم
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ا من حيث املوقع واملبوارد  سياديًّ الليجية فحص وضع كل دولة .2

ا حمليًّبب التببه همببن  الدولببةومببا هببو نصببي  هببذه   ،وعببدد السبباان

 ا. ا وعامليًّوإقليميًّ

فهبببذا   ،احمليًّببب الدولبببةهبببل إذا ببببر ت  اعجاببببة عبببن تسبببايش:    .3

   ؟العامل  املطلوك وأسيعطيها الدور اعقليم  

ومببا  ،اذاتيًّبب ؛مببا سبباقيبب؛ أيًضببا، الرظببر يف مببد  إماانيببة حت  .4

مبن البار     بهحبدهم  اثسبتعانة هبل   ،ت يتحق؛ وإذا ؟نصي  جناح 

حيببث ث  ؟هبب  التال ببة اومبب ،؛ اهلببدلحق سببي  اخلليجيببة املرظومببة

الببببر  أو أكثببببر يف أث أن ياببببون علببببى حسبببباك دولببببة إمياببببن 

 املرظومة.

، فبببإن مبببن الضبببروري عمتبببام     أ. فهبببد القاسبببم   ويف اعتقببباد 

 املصاحلة اخلليجية:

يقببال انتقبباد برببود املصبباحلة عبب  وسببائل اععبب م والتواصببل      إ .1

 .املقاطعةذيع إبان فرتم ُأر ما قيل أو ما ش عادم ن إاثجتماع ، ومرع 

وحاَّامهبا  مرع التجريس واثسبته اء والسبااك لشبعوك املرطقبة      .2

 . وحاوماتها

 املمارسات.جتريم القائمني بهذه  .3

مبببن املهبببم مراعبببام أن ، فبببإن د. فو يبببة أببببو الالبببدويف تقبببدير 

ياببون الثقببل ايتمعبب  هببو الظهببر الببرئيد وااوش للحمببة جملببد   

يف مشبباركة  اأو دوًر ال  ببا جيعببل لبب  رأًيبب عَّببوالببذي ت ي  التعبباون،

فعلية وت اعلية ملساندم هذا التجمبع الوحبدوي والوحيبد البذي بقب       

كيانببات ولببيد فقببط تاببت ت أالببر .  انهيببارا يف ظببل سببًاامتم

تعميبب؛ املصبباا املشببرتكة بببني جمتمعببات اخللببيب وياقببى ضببروريًّا 

 ، دانبب  تعالقبب  املصببهي، يف جمبباش الترميببة الاشببرية الببذي وِلب ود 

املهننج مراعننا  مننم 

أت  كننننن ت اارقننننن  

ملي ح نننن  هنننن  ا

اا هنننننر اانننننر يس 

واألو  الححننننننننننن  

 ميلس اا  اوت
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ا مببببن الشببببراكات  ويف أحسببببن ااحببببواش مراوًحبببب   ،بقبببب  ي بببب ً 

دم وسببببوق الليجيبببة مشببببرتكة إىل  اثقتصبببادية  بببو عملببببة موحَّببب   

الشركات الثقافية واملعرفية والتقريبة يف جمباش م سسبات التعلبيم     

وجمبباش ال رببون   ،جمبباش ال اببر واادك  والاحثبب ، ويفاجلببامع  

والرياضة ضبروري لتشبايل أرضبية ت حبم لبدوش جملبد التعباون        

راهبا يبرد هابات بعبق ريباح السياسبة       تستعص  على ت ايبا ع  

هبذا البت حم    ور با مثبل  تتسم بالوقتية وبطايعبة طارئبة.    اليت عادًم

د ِجب ا لبو و  خ  املعريف على مستو  فاري و قايف وتق  كان سي 

اعع مب    يمبن التهباو   ت ميرع ذلا السبيل   ن إا أو لو كان موجوًد

 ردم رةية روث يرتك  خلطابات م  ديدم.واجلعلى املرابر القدمية 

 ل ، ور ببا أيًضببا سببياون لبب   قبب  انتها يببةأو سببواها مببن الطابببات  

ترشيدي أو بوصل  لرياح السياسة وعقلرتها قابل اا مبة أو     حتليل

لتجريببب  السببب يرة  اجلبببرس يف تعليببب؛  ت يابببن لببب  دور  إبانهبببا إن 

يف حميط إقليم  أدوار ُقْطرية  ادعاءاملشرتكة دواع  اخل ل أو 

 باثست راد.ميان مواجهت   وث ،وعامل  مدجب باحليتان

مبا  ضبرورم اعسبرا  يف تطايب؛    علبى  م. أسامة كردي وركَّ  

ح مببن مراقشببات ِراثت بباق عليبب  يف إطببار جملببد التعبباون ومببا ُطبب متَّ

والتهشببهات  ،اجلمبارك  واقتسبام  ،السبوق املشببرتكة  :مثبل  ،حولب  

والسبماء   ،ني وفبرو  الاربوك ببدون تعقيبد    ل املقبيم وترق  ،املشرتكة

كلمبببا  اد  انببب  كبببثه.ويههبببا  ،واثحتببباد اخلليجببب  ،امل توحبببة

 اع ض  إماانيات اخل ل. ،الرتابط

اا مببببة،  ر حببببل تببببهال ، فببببإن د. حممببببد الثق بببب ويف تصببببو ر 

اها، وما تركت  يف الشبعوك واحلاومبات، يتطلب  ضبرورم     وتشع 

رال، حتبى  طابعة ذلا، ومع ليع ااا، ومتحتقي؛ املصاحلة عمليًّ
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سبببيما أن الرظبببرم اعسبببرتاتيجية وث ، 2015ث يتابببرر سبببيراريو 

ملسبببتقال دوش اخللبببيب تتطلببب  التعببباون اجلمببباع  ضبببد تهديبببدات    

 املستقال، وتراس  الطموحات ال ردية.

 تعببباونإىل أهميبببة الوصبببوش إىل   د.  يبببد الشببباجي  وأشبببار 

تاامبببل يف الوا، ترافًسبب  ولببيد  العربيبببةبببني دوش اخللببيب    حقيقبب  

ل ام ببببباعق امل ايببا وت  ةحبيببث تتميبب  كببل دولبب املختل ببةايبباثت 

لياون هراك تاامل واحتاد الليجب ، وتابون     الواتها يف ذلاأ

وبببذلا ياببون هربباك تعبباون    الواتهبباأتسببدها  ةحاجبب ةلاببل دولبب

ل مبن  قل ب وي  ،؛ مصباا البدوش  حق ب واعتماد متاادش بني دوش اخلليب ي 

ث بببد مببن وضببع ميثبباق إع مبب  بببني دوش كمببا أنبب   ل.سبال اخلبب  

وعببدم السببماح بهببا أو    اعع ميببة، مببن الرتاشببقات   اخللببيب للحببد  

خبذت يف  ت ا قضبائية  حب  أن هرباك إجبراءات    وي  التحريق عليهبا. 

بعبق املغبردين عربدما تطباولوا علبى       يف حب؛   اخلليجيةبعق الدوش 

ا ضببمن عامًّبب إجببراًء . فلمبباذا ث ياببون ذلببااخلليجيببةبعببق الببدوش 

 ؟ميثاق الشرل اعع م  اخلليج 

هربباك  ليببة أو أدام قانونيببة   القصببادي، هببلد. عببادش وتسبباءش 

ااوان  ن  لببد  جملببد التعبباون للتحاببيم أو حببل الر اعببات؟ وهببل   

صب ح تتجباو    إللمجلد كمرظمة إقليمية لشعوك طموحة لعمليبة  

ذ  العمبببل وامنبببا ،الشببباليات إىل اهلياكبببل والوظبببائا الرئيسبببية 

لبديرا يف اململابة جترببة للحبوار      املتاعة وأدوات )الصيانة الذاتية(؟

فر تهبببا ظبببرول الاصبببة، ولبببد  دوش اخللبببيب مرصبببات      أالبببوط  

 Dohaومرتديات للحوار جلها للقضايا العاملية مثبل نقباش الدوحبة    

Debates     ،ولد  اعمارات والاحبرين والاويب  وعمبان كبذلا ،

 ملرصة للحوار اخلليج  امل سس ؟هل أصاس هراك حاجة اليوم 
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د. حممبد املقصبودي أن الواقبع العملب  فعًلبا ث يشبهد       وأوضس 

وعلببى رأسببها   ،عالببة حلببل الر اعببات بشببال سببلم   أدام قانونيببة فَّ

 املميب م، وهبو  التحايم امل سس  مع وجبود الا باءات اخلليجيبة    

؛ متطلابات ايتمعبات اخلليجيبة بشبال     حق ب مطل  سلم  عبادش ي  

مرضاط بعيبًدا عبن اثرجتباش البذي قبد يعبرتي بعبق املب ا           قانون 

 .السياس 

 احلببوار العملبب  والواضببسأن  م. فاضببل القرنبب  وبببدوره، يببر 

فبرتم ليسب  سبريعة. وسبياون كهنب       إىل وحيتبا    ، ياون بتبدر  

مثببل  ،مهمببة اعتابباراتبربباء حتببى يصببل إىل جوانبب  ت صببيلية وهلببا   

   ش ايلد.د يف دميويرافيا دوعد ت  والالترو 

اخلطببر الببداهم علببى  الرظببر إىل أن  أ. لبباش م ئاببةول بب  

اامن الوط  السعودي واامن اخلليج  واامن العرب  هو اخلطر 

اعيران ، فهو الطر مااشر وأصاس مهدًدا الطًها لألمبن السبعودي   

ولبوث التبدالل احلاسبم     ،يف الاصرت  اجلروبية والشبمالية )العبراق(  

وأصاس التهديبد مبن    ،ثبتلع  إيران الاحرين الذي قادت  السعودية

إسرائيل  لألمن  تهديد ويف تصو ره، فإن  ليد هراك  الشرق أيًضا.

اخلليجيبببة مبببع إسبببرائيل إث  البببدوشومبببا تطايبببع بعبببق  ،اخلليجببب 

التهديد الرتكب     ترويق من املمان و ،فعلية هلذا ال هم ةترل

 ،بالتال و ا يف ب ده.وحمليًّ واقتصاديًّاا يًّالذي السر الاثه سياس

ع قة قطبر   استثمارف  بد من   ويابهة التهديد اعيران  املااشر

تركيبببا للتوافببب؛ مبببع السبببعودية     جبببذك والعمبببل علبببى   ،برتكيبببا

مما سيعط  دفعًة قوية يابهة التهديد اعيرانب  اخلطبه     واخلليب

إث أنببب  لبببيد   ،هبببذا لبببيد بببباامر السبببهل  وببببالطاع، فبببإن   ا.دًّجببب

 ،فمببن املعببرول أن تركيببا تتمتببع ب ايماتيببة واضببحة     ،تحيًلامسبب
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كبباهم نتيجببة للت بباهم مببع دوش   اقتصبباديةوسببياون هلببا مصبباا  

 ا الضغط السياس  العامل  عليها.خ  كما سي  ،اخلليب ومصر

تشايل جملد حاماء ضرورم  د. اجلا ي الشايا وتر  

 تبببابع ملرظمبببات ايتمبببع  السبببن )ابببار وكببباهات  الليجببب  مبببن كِ 

يبب دي دوًرا م سببتداًما )ولببيد فقببط ردود فعببل للمشبباكل  ،املببدن (

بيبرهم،  لتذكه اخلليجيني بقوم ااواصبر التارصيبة    واملقاطعات(،

الع قبات واملصباا املشبرتكة مبن الب ش ببرامب وأنشبطة         وامتداد

ذ بآليبات عمليبة مراسباة    سبليمة مدروسبة وت ر َّب    سبد  أترتا  علبى  

فبببرتم حبسببب  قبببوم ونشببباط وصبببحة  د فيهبببا العضبببوية كبببل دَّوت جببب

 ااعضاء.

ما متتلاب  دوش ايلبد   أن  أ. عاد الر ن الطريريوذكر 

 ةمببن قببدرات بشببرية واقتصببادية وحتببى عسببارية ميرحهببا فرصبب     

مببن امنببوذ  السببوق ااوروببب  املشببرتك وتطببويره. وإذا مببا   اثسببت ادم

عربدها قبد يتجباو      ،%4جنح  يف احل اظ على نس  امنبو تقبارك   

ا حلجم قارًبوياون م  ،ا اثقتصاد الروس  واهلرديمًعاخلليب جمت

أيًضببا ب ببرا  مرتاطببة ال رصببةهببذه  ،بببالطاع. اثقتصبباد اليابببان 

دم على رأسها سياسة الارجية شبا  موحَّب   ،حتقي؛ تقارك يف مل ات

د مقببدرات دوش  هببد  الببذي ي  اعيرانبب ، مببا يببرتاط ببباخلطر    ةالاصبب

 دات الطاقة.ع  تهديده الدائم عمدا ًةاخلليب جمتمع

ما جيمع دوش اخلليب أكثر ، فإن أ. ثحم الراصرويف اعتقاد 

وروبببب  البببذي اسبببتطا  أن عابببد دوش اثحتببباد اا ،قهبببا ر ممبببا ي 

 .ليببة حلببل اخل فببات بيببرهم د وِجببن ي أو ، ئعضبباأوجببد الثقببة بببني ي 

وروبب  والرظبر فيهبا    فمبن املهبم دراسبة جترببة اثحتباد اا      ،مَّومن   ب 

ت جسور ومدَّ ،ميق  هذا الت ليات اليت حقَّث يف اآلللاح  بإمعان
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دت أهبببدافهم  حَّبببوو ،  الصبببغار مبببع الاابببار  ئعضبببا أالثقبببة ببببني  

مبببن املهبببم أث يابببدأ جملبببد التعببباون ببببالرظر يف ووإسبببرتاتيجيتهم، 

مببن البب ش  ةاثقتصبباديولاببن لياببدأ بالوحببدم  ،الوحببدم السياسببية

سبببات سبببوق واحبببدم وعملبببة واحبببدم وبربببا مركببب ي يرسبببم السيا   

الاببثه مببن اخل فببات   فببإنالرقديببة، وعرببد الوصببوش هلببذا اامببر   

 السياسببية ستضببمحل نتيجببة يلاببة املصبباا اثقتصببادية، وث مببانع  

   .بعد ذلا من اثنتقاش لرو  من الوحدم السياسية

استشرال مستقال دوش أن  د. حممد الثق  ومن جهت ، ير  

العمبل   ، ويتطل طراخلليب وترميتها و ايتها من التحديات واملخا

ان التجربببة كانبب  قاسببية بببل وقاسببية     اجلبباد لت عيببل املصبباحلة 

ا، وت يسبببت د مرهبببا سبببو  أعبببداء اخللبببيب، سبببواء يف ايببباش  جبببدًّ

السياسببببب  أو اثقتصبببببادي أو اثجتمببببباع  أو الثقبببببايف، وكبببببان   

ا، سبواء الرةب  أو حتبى اخلباا     ا جدًّاستخدام اعع م فيها سيًئ

استخدامات اافراد لاعب م اثجتمباع ، وهب      ، وااالطر املوجَّ

فرصببببة ل سببببت ادم مببببن التجربببببة املريببببرم والق بببب  عليهببببا لعمببببل    

مبن    فراد ايتمعبات اخلليجيبة  أإسرتاتيجية يشارك فيها الساسة و

علببى املصببه املشببرتك،   والتهكيببدجببل إعببادم الثقببة يف البباعق،   أ

 هم العدو املشرتك.وال را املشرتكة، واا

 

 التوصيات:  

ا احملتبو  اعع مب    وظ ب ن ي م ب  إيقا  عقوبات رادعبة علبى كبل     -1

املرشبببور يف أي وسبببيلة إع ميبببة أو مرصبببة إلارتونيبببة يف اعسببباءم  

لدوش اخلليب أو للتشايا يف دور املصباحلة اخلليجيبة وأهميتهبا،    
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اء واملرضبباط بقببيم جمتمعاترببا اخلليجيببة   مببع الرتحيبب  بالرقببد الارَّبب  

 وأعرافها.

جية شبباملة متعببددم اابعبباد يلببد قببوي ومتحببد،  بربباء إسببرتاتي -2

؛ العابببور بهبببذا الايبببان   حق ببب ، وت وِلبببا امل ايبببا الرسببباية لد  توظ ببب

وفًقبا لرييبة امللبا     2030كسادس أك  اقتصاد يف العبات عبام   

 .2015سلمان بن عاد الع ي  يف قمة الدرعية 

دوش مة واملورو ة بني الرسَّإقرار ميثاق الليج  حيرتم احلدود امُل -3

 عضاء من عهد الوصاية وما بعد اثستق ش.اا

  اثت اق علي  يف إطار جملبد التعباون   ما متَّاعسرا  يف تطاي؛  -4

والتهشببببهات  ،والرتتياببببات اجلمركيببببة ، كالسببببوق املشببببرتكة 

وتيسببببه افتتبببباح فببببرو  الارببببوك     ،ل املقببببيمنيوترق بببب ،املشببببرتكة

 وامل سسات املالية والتجارية. 

د معايه الع قات الدوليبة لبدوش   حد سياسية ت بلورم إسرتاتيجية  -5

؛ ل  الته ه كاتلة سياسية يف التعامل مع حق جملد التعاون، وت 

اعقليمبب   ينياملخبباطر والتحببديات وحتقيبب؛ املااسبب  علببى املسببتو 

 والدول . 

تعميببب؛ املصببباا املشبببرتكة ببببني جمتمعبببات اخللبببيب ود ولببب  يف  -6

 ،ثقافيببة واملعرفيببة والتقريببةجمبباش الترميببة الاشببرية والشببراكات ال

وت عيبببل الشبببراكات والتابببادش ببببني م سسبببات التعلبببيم اجلبببامع     

والاحثبببب ، وتعميبببب؛ الصبببب ت بببببني م سسببببات اادك وال اببببر      

 وامل سسات املعرية باملرأم والشااك. 

اثستثمار يف شااك وشبابات دوش ايلبد يف ايباش اعع مب       -7

احليلولبة دون توظي هبا   و ،لتوطني هذه الصراعة املهمبة   واثتصال 

  ا ث يتواف؛ مع قيم هذه الدوش وشعوبها. 
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تقريبببر  ليبببة قانونيبببة ل بببق وحبببل الر اعبببات ببببني دوش جملبببد     -8

تتاون من جمموعة من اخل اء من داالبل دوش   ،التعاون اخلليج 

بالتعاون مع املرظمات املما لبة يف   ،ايلد والارجها عرد اثقتضاء

 بر  تلا اآلليات مراك  التحايم.   أو ،  ويههاوروباثحتاد اا

 ،جتريببب  اععبببب م اخلببببوض يف اخل فبببات بببببني دوش ايلببببد   -9

اء لاعبب م مبن البب ش وضبع ميثبباق إع مب  بببني    وتبهطه الببدور الارَّب  

وعدم السماح بها أو  ،من الرتاشقات اعع مية للحد   دوش ايلد

 التحريق عليها.

صبل اعسبرتاتيج    براء مرصبات للحبوار و ليبات للتعباون والتوا     -10

خبب  ال اريببة والثقافيببة بببني دوش ايلببد وامل سسببات العامببة والر 

وت عيببببل ، اخلليجبببب -وتع يبببب  احلببببوار اخلليجبببب   ،واعع ميببببة

واثست ادم من كل ذلبا يف صبياية مواقبا     ،)جملد احلاماء(

 الليجية مترايمة الصوًصا جتاه القضايا احليوية املشرتكة.

ن إطبار جملبد دوش التعباون    الل؛ مظلة برملانية مشرتكة ضم -11

لتوظيبا اخلب ات     اخلليج  ملا ميان تسميت  ب ملان دوش اخلليب

وياببببون مرجًعببببا لببببدعم اختبببباذ  ، ال ملانيببببة واملعرفببببة التارصيببببة 

 .  ةحمة اخلليجيالل  القرارات السيادية واملشرتكة فيما صص 

تسببريع تطببوير اجلانبب  العسبباري لببدوش ايلببد مببن حيببث   -12

ل رتقاء بالقيادم العسارية   حث والتطوير والتطاي؛امل اهيم والا

 دم وحتال اتها.املوحَّ

صبب ح امل سسبب  لألمانببة ش واع  مشببرو  للتحببو الرظبر يف تار بب  -13

ومرحهببا الصبب حيات  ،العامببة للمجلببد لرفببع ك اءتهببا وفعاليتهببا 

لتر يببببذ املشبببباريع واملاببببادرات  ال  مببببةاعداريببببة واملاليببببة واادوات 
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واعشرال عليها واثسبت ادم يف ذلبا    ، دوش ايلدالتااملية بني

 وروب . من التجارك الدولية املشابهة كاثحتاد اا

 

 

 



71

 –2021     
102 

درات مركز أسبارإحدى مبا  

 

 TIMSS-KSA 

1712021

 امللخص التنفيذي 

  امللتقى( ة)ضيف ل شويلآالورقة الرئيسة: د. صاحلة
(4)

 

 :التعقيبات 

 ضيف امللتقى( التعقيب األول: د. ذياب املالكي(
(5)

 

 امللتقى( ة)ضيف التعقيب الثاني: د. جنالء اخلبيت
(6)

 

  :ضيف امللتقى( د. صاحل الشمرانيالتعقيب الثالث(
(7)

 

 إدارة احلوار: د. عائشة األمحدي 

  املداخالت حول القضية 

  التوصيات 

 

 

 
                                                           

 مستشار يف امل سسة العامة للتدري  التق  )إدارم املراهب(. - 4

  أستاذ مشارك يف القياس والتقويم دامعة أم القر . - 5

 أستاذ مساعد دامعة جدم، ومدير عام التقويم والقاوش يف و ارم التعليم سابًقا. - 6

لاشرية يف و ارم اثقتصاد والتخطيط، ومهتم باراء امل شرات مستشار ومشرل عام على املوارد ا - 7

 الترموية واستط عات الرأي العام وحتليل الايانات واملعلومات.
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 التنفيذي امللخص: 

إىل أن  الورقبببببة الرئيسبببببةيف  ش شبببببويل د. صببببباحلة أشبببببارت 

يف  دولببة 60مببع أكثببر مببن   1995 عببام مرببذاململاببة شببارك  

ر املعبريف لبر د   وحياوش اثالتاار قياس التطبو  . TIMSSثالتاارات ا

قبب  االتاارهببا بعببد أربببع سببروات، وقببد حقَّ     عيرببة الطلاببة الببيت متَّ  

يببع امل شبببرات ااربعببة ااساسبببية   ًما ملحوًظبببا يف لاململاببة تقببد   

عبن دورم   ، ولارها مبا  الب  مرخ ضبةً   2015برتائب دورم  مقارنًة

ودثلببة واضببحة أن ليببع إجببراءات   اعطبب  م شببًرت يت، والبب2011

 التحسيرات يف مرظومة التعليم ما  ال  حتتا  إىل تغيه وتطوير.

ااوش أن التعقيببببب  يف  د. ذيببببباك املبببببالا يف حبببببني ذكبببببر 

مظباهر تقيبيم اانظمبة التعليميبة      أببر  مبن  تع بد   ت الدولية اثالتاارا

 IEAمثبل   ع بب  اجلهبات البيت تشبرل عليهبا     ملا تتمتَّ ذلاو  يف العات

هببذه  أحببد أهببم  TIMSSاالتاببار  د يع ببحيببث  .ختصصببيةمببن البب م  

فهببو يهببدل إىل قيبباس مهببارات الببت اه العليببا يف       ،اثالتاببارات

م، 1995نطلببببب؛ عبببببام والبببببذي ا ،مبببببادت  العلبببببوم والرياضبببببيات 

  ط.ويستهدل ط ك الص ني الرابع والثان  املتوس

أن  التعقيبببب  الثببببان فهوضببببح  يف  د. جنبببب ء اخلببببايتأمببببا 

دراسببات التقببويم الدوليببة واسببعة الرطبباق مببن أبببر  مظبباهر تقيببيم     

اانظمة التعليمية يف العات، وث بد من اثست ادم مرها يف عمليبات  

نهبببا ث تاشبببا لربببا عبببن الرتبببائب   تطبببوير التعلبببيم يف اململابببة  ا 

الظاهرية فحس ، بل ميابن أن تبدلرا علبى العوامبل املب  رم علبى       

 تلا الرتائب كذلا.
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يف التعقيب  الثالبث علبى احلاجبة      صاا الشبمران   وأكد د.

إىل إجببراء امل يبببد مببن الدراسبببات العلميببة املرتاطبببة بواقببع طببب ك     

سبببتو  اململابببة، وحتديبببد ااسبببااك احلقيقيبببة وراء اع ببباض م    

ااداء، مع اثست ادم بالقدر املراس  والطريقة املراساة من جتبارك  

 اآلالرين دون التا  مااشرم.

 :نيالتالي ورينوتضمر  املداال ت حوش القضية احمل

 يف دورات اثالتابببببارات الدوليبببببة نيالسبببببعودي نتبببببائب الطببببب ك 

TIMSS-KSA.ماامن القوم وأوج  القصور : 

 الدوليببة د اثالتابباراترييببة استشببرافية لتعظببيم مببردو TIMSS-

KSA: 

ومببن أبببر  التوصببيات الببيت انتهببى إليهببا املتحبباورون يف ملتقببى 

 أساار حوش القضية ما يل :

ضببرورم مراجعببة أهببدال وإسببرتاتيجيات تطببوير املربباهب      -1

لتتراسب  مبع ااهبدال واعسبرتاتيجيات      ،احلالية بشبال مسبتمر  

؛ مبع املهبارات البيت    ولتتواف ،العاملية يف تدريد الرياضيات والعلوم

 تتطلاها اثالتاارات الدولية.

قيبباس اجلببودم يف تعلببيم الرياضببيات والعلببوم مببن البب ش        -2

قيبببباس مببببد  فعاليببببة تعلببببيم هبببباتني املببببادتني يف مببببدارس الببببدوش  

بهبببدل مسبباعدم اململابببة العربيببة السبببعودية عجبببراء     املشبباركة 

 اعصببب حات الرتبويبببة ال  مبببة واملاريبببة علبببى التقيبببيم املوضبببوع    

 والشامل.
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  ل شويلآالورقة الرئيسة: د. صاحلة 

 

 :مقدمة

Trends of the International Mathematics and 

Science     وتعببببب  اثجتاهبببببات العامليبببببة يف التحصبببببيل الدراسببببب

د بشببال دوري عقحببوت ، TIMSS ىسببمَّللرياضببيات والعلببوم حتبب  م  

 .سروات أربعكل 

 :TIMSSالعم؛ التارص  ل التاارات 

 60مبع أكثبر مبن     1995 عبام  ك  فيب  اململابة مربذ   شار

دولة، وحيباوش اثالتابار قيباس التطبور املعبريف لبر د عيربة الطلابة         

ًما االتاارهبا بعبد أرببع سبروات، وقبد حققب  اململابة تقبد          اليت متَّ

برتبائب دورم   ملحوًظا يف ليع امل شبرات ااربعبة ااساسبية مقارنبةً    

 يت، والببب2011دورم عبببن  ، ولارهبببا مبببا  الببب  مرخ ضبببًة2015
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ودثلببة واضببحة أن ليببع إجببراءات التحسببيرات يف    اعطبب  م شببرً ت

 مرظومة التعليم ما  ال  حتتا  إىل تغيه وتطوير.

 

 TIMSS: حتليل لرتائب االتاارات الط ك  •

متوسبببط درجبببات طلابببة الصبببا الراببببع يف اململابببة يف  •

 2019إىل عام  2011من عام  التيم  الرياضيات وف؛

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

م ملح ظ   ن ا ج اا ف اارا   اال  دايئ   جد تقد  

إ 398، حيث ح   طلب  املحلك  ع  )2015مقارن     ام 

م عام ع درج  15   اار اضيات، وه  أع  مبقدار 

 إ383ااباا   ) ،2015
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الصببا الرابببع يف اململاببة يف   كمتوسببط درجببات طبب   •

 :2019إىل عام  2011التيم  من عام  العلوم وف؛

 

 

 

 

 

 

 
 
 

متوسببط درجببات طلاببة الصببا الثببامن يف اململاببة يف       •

  :2019إىل عام  2011التيم  من عام  الرياضيات وف؛

 

 

 

 

 

 

اال  دايئ م ملح ظ   ن ا ج اا ف اارا     جد تقد  

، حيث ح   طلب  املحلك  ع  2015مقارن     ام 

درج  عم  12إ   اا ل م، وه  أع  مبقدار 402)

 إ.390ااباا   ) ،2015عام 

  جد تقدم ملح ظ   ن ا ج اا ف اارامم مقارن     ام 

إ   394، حيث ح   طلب  املحلك  ع  )2015

 2015درج  عم عام 26 اار اضيات، وه  أع  مبقدار

 إ.368ااباا   )
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 ؛العلوم وفمتوسط درجات طلاة الصا الثامن يف اململاة يف 

 :2019إىل عام  2011التيم  من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برتبائب   مقارنبةً  ابسيًط اًمتقد  أن هراكجند من ال ش ما سا؛ 

  2011عببببن دورم  ، ولارهببببا مببببا  البببب  مرخ ضببببةً 2015دورم 

وبالتبال  فببإن هببذا اامبر حيتببا  إىل عمببل دراسبات وأحببباآ ملعرفببة    

أسبببببااك ضبببببعا مسبببببتو  حتصبببببيل الطببببب ك بشبببببال عبببببام يف  

، مشببحادو القراميطبب  اضببيات والعلببوم. فلقببد  قببام كببلٌّ مببن ) الري

أسبببااك ضبببعا مسبببتو  حتصبببيل   بعمبببل دراسبببة ملراقشبببة (2016

وكانببب  يف االتابببارات التيمببب ، الطببب ك يف الرياضبببيات والعلبببوم  

يبببب دون ث  ، فببببإنهمااسببببااك كالتببببال : فيمببببا يتعلبببب؛ بببببالط ك  

نتبائجهم  تبرعاد علبى    انهبا ث   التيمب  دديبة واهتمبام    اتاالتاار

الاثافة العددية للطب ك  و، همكثرم ييابباعضافة إىل السروية، 

مبببرور الطببب ك يف الصببب ول البببدنيا دون  ويف ال صبببل الدراسببب ، 

م ملح ظ   ن ا ج اا ف اارامم مقارن     ام   جد تقد  

إ   اار اضيات، 431، حيث ح   طلب  املحلك  ع  )2015

 إ.396ااباا   ) ،2015درج  عم عام  35 وه  أع  مبقدار
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وجبود اجتباه سبل   بو     ون من مادت  الرياضيات والعلبوم،  التما 

مادت  الرياضيات والعلوم، وضعا مستو  الط ك يف الا ايات 

نهببم أدراك معظبم الطبب ك  إوم، وعببدم ااساسبية للرياضببيات والعلب  

لبببون دولببببتهم،  نهم ميث إعربببدما يتقبببدمون ل التابببارات الدوليبببة فببب     

قلببة ول املسبب ولية لببد  الطبب ك، ضببعا مهببارم حتم ببباعضببافة إىل 

،  التببدرياات الببيت يتلقاهببا الطبب ك قاببل دالببوهلم االتاببارات التيمبب   

ليبا  ضعا تدري  الط ك علبى ااسبئلة البيت تقبيد املسبتويات الع     و

جبببود بعبببق التصبببورات  ويف البببت اه يف الرياضبببيات والعلبببوم، و 

يتعلبب؛  . أمببا فيمببااخلاطئببة لببد  الطبب ك حببوش الرياضببيات والعلببوم 

رة يف  رائيبة املتضبمَّ  قلبة اانشبطة اع   فهراك: جاش الايئة التعليمية 

حمتببببو  مقببببرري الرياضببببيات والعلببببوم لتتراسبببب  مببببع الطبببب ك       

علبببببوم والرياضبببببيات باحليبببببام املوهبببببوبني، وحمدوديبببببة ارتاببببباط ال

الواقعية، وقلة اسبتخدام الطبرق والوسبائل التعليميبة جلبدك انتاباه       

، STEM اللببو املببدارس مببن معمببل للرياضببيات والعلببومو ك،الطبب 

م للت ميذ قدَّرشاد الرتبوي اليت ت الدمات اع يف قلة كما أن هراك

نضبااط  ث تتسم بيئبة العمبل باث  واملوهوبني يف الرياضيات والعلوم، 

 املرببات املدرسبب  يببه داعببم لرضببا   ومببة، والقواعببد والقببوانني املرظ  

لبببد  بعبببق  والعببباملني واملبببتعلمني واملعربببيني بالعمليبببة التعليميبببة،    

ث تتضبببمن ااهبببدال وبعبببدم اثنتمببباء للمدرسبببة،  الطببب ك شبببعور 

حمتبو  مبرهب   كمبا أن   إشارم إىل ترميبة مهبارات البت اه العليبا،    

يتضببمن املهببارات املتطلاببة ثجتيببا  االتاببار      الرياضببيات والعلببوم ث 

التدرياات اليت يتلقاهبا   يف قلةفهراك  فيما يتعل؛ باملعلم. أما التيم 

ومقاومبة   ،وكثبرم ااعاباء التدريسبية    ،معلمو الرياضبيات والعلبوم  
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 ،بعق املعلمني التغيه فيما يتعل؛ بتطاي؛ اعسبرتاتيجيات احلديثبة  

وضبببعا  ، ر علبببى عطائببب  املهببب لببب ام املعلبببم  هبببام إداريبببة تببب  إو

وقلبببة  ،كبببادمي  لببباعق معلمببب  الرياضبببيات والعلبببوم املسبببتو  اا

  املهببارات اسببتخدام املعلببم لألنشببطة واملواقببا التعليميببة الببيت ترم بب 

حمدوديببة اسببتخدام املعلببم لبباعق أسببالي     واحلياتيببة للمببتعلمني،  

ك م تراعبب  الطبب  املعلببم بيئببة تعل بب   وعببدم تببوفه التقببويم احلديثببة،  

م املعلم برامب ع جيبة  قلما يقد واملوهوبني يف الرياضيات والعلوم، 

 . رائية يف ضوء نتائب التقويمإو

 

ما أسااك ارت ا  درجات الطالاات مقارنة بالط ك يف ليع  

 :Timss_ksaدورات 

حبببد  الدراسبببات  إمبببن للبببة الت سبببهات البببيت تاشببب ها     

راسببة جديببدم  دأكببدت  .املرشببورم علببى موقببع جامعببة امللببا سببعود   

مشلببب  قراببببة مليبببون طالببب  وطالابببة، أن سبببر ت بببوق اعنببباآ علبببى  

الببذكور مببن سببن احلضببانة وحتببى اجلامعببة، يعببود لعببدم أسببااك      

يف ل اثنضااط الذات  لبد  اعنباآ، والبذي يتمثَّب     :أبر ها  وص ات

تااعهبببا بدقبببة، واثنتاببباه وإمتبببام ان اعصبببغاء إىل التعليمبببات وس بببح 

 ِعبببد وأجبببر  م  .م لبببد  ال تيبببات الصبببغارسبببن الترظبببيالواجابببات وح 

ش الوج  ببولي ، البدكتور دانيب   والدراسة املرشورم يف جملة سبيا 

علببى  وهببو أسببتاذ يف جامعببة برونسببويا الارديببة، حتلببي ً  ،فببوير

ا  ببا فيهببا دوش  بلببًد 30مشببل أكثببر مببن   ،أداء اعنبباآ والببذكور 

وحتبببى  1994عربيبببة مثبببل السبببعودية وااردن ومصبببر، مربببذ عبببام 

ن مي م اعناآ أبر ت ت بوقهن يف ع مبات املدرسبة    أن ، تاي2011َّ
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)لألنشببطة داالببل احلصببص( بغببق الرظببر عببن املببادم، وتعاببد       

الدرجات ماتساات التعليم يف سياق اجتماع  أك  مبن الصبا   

ذات ، أي تستدع  اعصرار واملثابرم على مد  فرتات أطوش، فيمبا  

القبببدرات ااكادمييبببة  م اثمتحانبببات القبببدرات ااساسبببية أو   قبببي ت 

صة يف مرحلة معيرة من سهم الطالب  أو الطالابة الدراسبية    املتخص 

م ال ببرق يف الببدرجات بببني   وقببد تضببخَّ  .دون املبب  رات اثجتماعيببة 

وتضاءش ال ارق حلبدوده البدنيا يف    ،اعناآ والذكور يف مواد اللغة

واد العلوم والرياضيات، وت يب   ت بوق أداء اعنباآ يف املدرسبة  ب     

، ثانويبببةقابببل املتوسبببطة وال مراحبببل مبببا الرياضبببيات والعلبببوم إث يف

اد ال ارق يف الدرجات ببني اعنباآ والبذكور )لصباا اعنباآ(      دوا 

ولارب  تراجبع ببني مبرحليت      ،من التعليم اثبتدائ  حتى اععدادي

مبن   369؛ القائمون على الدراسة يف دقَّ كما .الثانوية واجلامعية

 شببببببااك 538,710لببببببيت مشلبببببب  نتببببببائب عيرببببببات الدراسببببببات ا

مبببن السبببعودية وااردن والوثيبببات   ، مبببن كبببلٍّ فتببباًم 595,332و

% مببن العيرببة( ودوش عديببدم أالببر  يف   70املتحببدم )حصببتها بلغبب    

كل القبارات، وجبر  تقيبيم ال بارق ببني درجبات ميرحهبا املعلبم أو         

إحرا هبا يف اثمتحانبات عبن     املعلمة أو البدرجات الرةيبة البيت متَّ   

ق ت بو   أما عن سر  .ملراحل اثبتدائية والوسطى والثانوية واجلامعيةا

ل يف أداء اعنبببببباآ مقابببببببل أداء الببببببذكور يف الدراسببببببة، واملتمث بببببب

ر القبائمون علبى ااحبباآ اجلديبدم أن     اثنضااط الذات ، فقد فسَّب 

ا يف ذلبا، فقبد   ا كباهً العوامل اثجتماعية والثقافية قد تلع  دوًر

 ،ن ااوثد أفضل من الارات يف الرياضيات والعلبوم ي رتض ااهل أ

ويب دي ذلبا إىل    ،مما يدفعهم لتشجيع الارات على الدراسة أكثر



71

 –2021     
112 

درات مركز أسبارإحدى مبا  

 ت وقهن. كما يلعب  أسبلوك التحصبيل العلمب  املختلبا لبد  كبلٍّ       

 ق اعنببباآ، ال تببب  يسبببعني عبببادًما يف ت بببو مبببن الاربببات وااوثد دوًر

لببذكور للرتكيبب  علببى  فيمببا يسببعى ا  ،للرتكيبب  علببى فهببم املببادم  

 .  حتقي؛ الرتائب الرهائية من دراستهم

( 2019كما أكدت دراسة عمانية )الابادري والاربدري،   

أن ااسااك الرئيسية لت وق اعناآ هبو أن اعنباآ أكثبر انضبااًطا     

يف ح س ببن اعصببغاء والتقي ببد بالتعليمببات. وكببذلا  يببادم الدافعيببة     

ًم علببى اثنتابباه وإمتببام  عرببد اعنبباآ، كمببا أن اعنبباآ أكثببر قببدر   

الواجابببات. وأمبببا ااسبببااك الثانويبببة فتمثَّلببب  يف ارت بببا  معبببدثت      

التسببر ك لببد  الببذكور  مببا يسبباعد علببى ت ببوق اعنبباآ، وامببت ك   

اعنبباآ للمهببارات احلركيببة الدقيقببة وضبباط الببر د، وأسببالي        

التبببدريد والبببتعلم تلعببب  دوًرا يف نسببب  ت بببوق اعنببباآ، والتوافببب؛     

قببببات ااسببببرية اعجيابيببببة هلمببببا دور يف الت ببببوق،    ااسببببري والع 

وامببت ك املعلمببات مهببارات التببدريد أكثببر مببن املعلمببني، واملرببات   

املدرس  لبد  اعنباآ يتسبم باحلريبة واثحبرتام والتسبامس، وتتمتبع        

 اعناآ  ستو  عاش  من التاي ا والصحة الر سية.

التوصببيات ملعاجلببة ضببعا مسببتو  الطبب ك يف الرياضببيات    •

 لعلوم:وا

تطبوير املرباهب احلاليبة     تأهدال وإسبرتاتيجيا  ضرورم مراجعة -1

العامليبة   تبشال مستمر، ولتتراسب  مبع ااهبدال واعسبرتاتيجيا    

يف تدريد الرياضيات والعلوم، وتاون متوافقًة مع املهبارات البيت   

 تتطلاها اثالتاارات الدولية.
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 قيبباس اجلببودم يف تعلببيم الرياضببيات والعلببوم مببن البب ش قيبباس    -2

  مببد  فعاليببة تعلببيم هبباتني املببادتني يف مببدارس الببدوش املشبباركة     

جراء اعصب حات  على إبهدل مساعدم اململاة العربية السعودية 

 .الرتبوية ال  مة واملارية على التقييم املوضوع  والشامل

الببببو ارم مببببن البببب ش تقببببديم    يف إصبببب ح اانظمببببة التعليميببببة    -3

 .تسرتاتيجياواعاملساعدات ال رية لصياية السياسات 

ترظيم دورات تسهم يف رفع ك اءم معلمب  الرياضبيات والعلبوم     -4

 هببذاجببل مواكاببة الببدوش املتقدمببة يف   أمببن   يف االتاببارات التيمبب  

 اياش.

 يادم نصاك احلصص يف الرياضيات والعلوم على حساك مواد  -5

أقببل أهميببًة مياببن للطالبب  تعل مهببا يف وقبب  ثحبب؛ ت حببد دها و ارم   

 التعليم.  

الاريبببة التحتيبببة   عبببدادإو، STEMه املعامبببل اثفرتاضبببية  تبببوف -6

 الرقمية الذكية ملعاجلة اللو املدارس من معامل الرياضيات.

م مب يب مبن الروبوتبات والبذكاء اثصبطراع  املصبمَّ      استخدام  -7

تست يد نسباة كباهم ومت ايبدم مبن الطلابة      حبيث  ،حس  احلاجة

، وميابن للبذكاء   من الروبوتات اليت تتسم باثستمرارية واملرونة

ص الوقبب  قل بباثصببطراع  أن يقببوم باببثه مببن هببذه املهمببات، وي    

 يببد مببن  املالبب  م للتصببحيس والعمببل اعداري مببن أجببل تاببريد      

  الوق  للط ك.

مبن   عبدد  البيت تعتمبد علبى      م أنظمبة التبدريد البذك   استخدا -8

م البببذات  البببيت جتمبببع   م اآللببب  والوار ميبببات البببتعل   تقريبببات البببتعل  

لها. ويسمس هذا اجلمع لألنظمبة  حل الايانات الااهم وت جمموعات 
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م حبسب  قدراتب    لر نبو  احملتبو  البذي يراغب  تسبليم  للمبتع      أن تقر 
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 :التعقياات 

  التعقي  ااوش: د. ذياك املالا 

ماوناتهبببببا وعملياتهبببببا ميبببببع اانظمبببببة التعليميبببببة د تلجببببه 

بهبببدل   تقيبببيم مسبببتمر يف ليبببع أ ببباء العبببات إىل  والرجاتهبببا 

لبذا   والوقا على مابامن اخللبل عصب ح      حتسيرها وتطويرها،

قيبيم اانظمبة التعليميبة    مظاهر ت أبر تعت  اثالتاارات الدولية من 

 IEAمثبل   ع ب  اجلهات البيت تشبرل عليهبا   ملا تتمتَّ ذلاو ،يف العات

هببذه  أحببد أهببم  TIMSSاالتاببار  د يع ببحيببث  .ختصصببيةمببن البب م  

فهببو يهببدل إىل قيبباس مهببارات الببت اه العليببا يف       ،اثالتاببارات

؛ طاَّببم، وي 1995والببذي انطلبب؛ عببام  ،مببادت  العلببوم والرياضببيات

 اثبتببدائ  ويسببتهدل طبب ك الصبب ني الرابببع   ،سببروات أربببعكببل 

  .والثان  املتوسط

ول  و ارم التعلببببيم يف اململاببببة العربيببببة السببببعودية ت ببببحيببببث 

، 2030 لرييببةا ووفًقبببالتعبباون مببع هيئببة تقببويم التعلببيم والتببدري   

 با يتراسب     الدراسبية رباهب  كامبل اخلطبط مبن امل   تطوير جهوًدا ل

مهبارم  حبوش  دروس افة عبدد مبن الب   مت إضب  العصبر. فقبد  مع مهارات 

يف ليع الص ول الدراسية يف مادم  املسهلةوالطة واستقصاء حل 

ا اهميبة هبذه البدروس ومبا حتتويب  مبن عمليبات        ونظًر .الرياضيات

 املسبببائلعقليبببة متروعبببة والطبببوات وإسبببرتاتيجيات التل بببة حلبببل     

واستقصبباء  ت اببهومببا يتعلمبب  الطالبب  مببن عمليببات     ،الرياضببية

  ولاببن واالتابار مببد  م ءمبة تلبا ال رضبيات     ،اتووضبع فرضبي  

  TIMSSمببع ااسببا، مببا جيبب  الترويبب  عليبب  أن نتببائب االتاببارات   

ومرذ أوش مشاركة للمملابة العربيبة السبعودية حتبى اآلن ت تربل      

ت  ننننخ االخ بننننارات 

 أ نننرزاادوايننن  منننم 

م ننننناهر تقينننننيج 

األن حنن  اا  ليحينن  

 ذانن و  ،  اا ننام

     اايهات ا ت ح   مل

 اا نن  ت نني عليهننا

مننم خننخ   IEAمرنن  

 تخ  ي 
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القدر الاايف من الاحث والتقيبيم والتبدقي؛ مبن ِقابل الاباحثني أو      

اليبببة املتاعبببة يف  اجلهبببات املعريبببة ملعرفبببة جبببدو  اعسبببرتاتيجية احل  

صراعة املرباهب وطرائب؛ التبدريد  مبن أجبل التوص بل إىل مابامن        

اخللببل والضببعا لببد  الطبب ك.  وحيببث إنَّ امل يببد مببن الدراسببات     

املقرتحة يف ترمية مهبارات  سول ي حق ؛ فهًما أعم؛ لاسرتاتيجيات 

والعمليبببات اعجرائيبببة لتطبببوير مرظومبببة    الطببب كالبببت اه لبببد   

رفع مستو  التحصبيل الدراسب     ما سيرعاد على التعليم، وهذا

البيت  يبة   رائٕاث امب الب طبط و ، عب وم علبى اخل  يف مادم الرياضيات

 املسهلة.حل  ات  على مهارترك 

وحيبببث إنَّ املشبببهد العبببام للحبببديث عبببن اثالتابببارات الدوليبببة 

يببتم تراولبب  والتعبباط   -مببع ااسببا الشببديد -وفحببص نتائجهببا 

صببني يف القيبباس والتقببويم واثالتاببارات  معبب  مببن ِقاببل يببه املتخص 

الدولية، وهذا مبا ي شبا ل م هوًمبا الاطًئبا للخبرو  بتوصبيات يبه        

مرطقية أحياًنا أو مغلوطة يف أحيان أالبر . لبذلا، أمتربى أن تقبود     

ممثَّلبببة يف مركببب  ااحبببباآ أو -هيئبببة تقبببويم التعلبببيم والتبببدري  

الدوليبببة  رايبببة الاحبببث العلمببب  يف اثالتابببارات -مركببب  التمي ببب  

 ختلبببا مسبببمياتها وأهبببدافها واجلهبببات العامليبببة املشبببرفة عليهبببا  

TIMSS; PIRLS; PISA; and TALIS  من ال ش تشجيع الاباحثني  

املتخصصببني واملهببتمني باثالتاببارات الدوليببة، وحتديببد ااولويببات    

الضببببرورية واملسبببباِعدم يف صببببراعة القببببرار مببببن البببب ش مراكبببب     

التطبو ر يف أحبباآ التعلبيم هب       وجمموعات حبثية متعددم. حيث إنَّ

 الل غة السهلة والقوم الراعمة يف صراعة الع قات بني الشعوك.
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 التعقي  الثان : د. جن ء اخلايت 

 ،التعليم هو حجر ااساس لتحقي؛ الريادم يف شبتى ايباثت  

واململاة العربية السعودية تسعى لتحقي؛ الريادم من ال ش رييتهبا  

بقيبببادم البببادم احلبببرمني الشبببرفني امللبببا   2030رييبببة  :الطموحبببة

 ،سلمان بن عاد الع ي  وول  عهبده ةبو اامبه حممبد ببن سبلمان      

ح ظهمببا اهلل. هببذه الرييببة الببيت تسببعى، مببن البب ش التعلببيم، إىل      

تطببببوير رأس املبببباش الاشببببري، للمسبببباهمة يف حتقيبببب؛ متطلاببببات     

   مرظومبة التعلبيم اثعتمباد علبى    عب   وحاجات سوق العمبل، حيبث ت   

 م لل ببرا عبب  املصببادر اآلمرببة واملو وقببة، والبب امب واملشببروعات املُ  

 .دم لل را الوظي يةاثستثمارية واملول 

ا يف امليبببدان  ا مهمًّببب موضبببوًع الرئيسبببة  وقبببد تراولببب  الورقبببة  

التعليمبب ، وهببو موضببو  دراسببات التقيببيم الدوليببة واسببعة الرطبباق.   

ت املهمبة البيت   وتامن أهمية هذه الدراسات يف أنها أحبد امل شبرا  

تعتمدها كثه من الدوش يف قياس مستو  جودم نظامهبا التعليمب    

م  من بيانات مو وقة قد  اونات  وعمليات  والرجات   وذلا ملا ت 

تبببدعم عمليبببات إصببب ح التعلبببيم. وميابببن اثسبببت ادم مبببن هبببذه       

الدراسببات باعتاارهببا دراسببات طوليببة نسببتطيع مببن ال هلببا حتديببد 

ظامربا التعليمب  عب  السبروات املتعاقابة، كمببا      مسبتو  البتغه يف ن  

مياببن الرظببر إليهببا كدراسببات مستعرضببة تقببارن بببني مسببتو        

م التعليميبة ااالبر ، والاصبة تلبا املشبابهة      نظامرا التعليم  والرُظ

، واافضببببل أن نرظببببر هلببببا لرببببا يف السببببياق اثجتمبببباع  والثقببببايف

 كدراسات طولية ومستعرضة يف الوق  ذات .
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نتبببائب اململابببة العربيبببة   رئيسبببةالورقبببة الوقبببد استعرضببب   

 Trendsالسعودية يف إحد  هذه الدراسات، وه  دراسة التيمب  ) 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS) )

 Theاليت تشرل عليها اجلمعية الدولية لتقييم التحصبيل الرتببوي   

International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement عبببرل االتصببباًرا  رظمبببة  ، البببيت ت 

(IEA)    للوقببول علببى مسببتويات طبب ك الصبب ني الرابببع والثببامن يف

امل بباهيم واملواقببا الببيت تعلموهببا يف مببادت  العلببوم والرياضببيات،     

ومقارنة الرتائب بني الدوش املشاركة، حيث جاءت نتبائب اململابة   

ا عببن نتببائب ا ط يً ببًمحببر م تقببد ( م 2019يف الببدورم ااالببهم )عببام 

 اش دون املسببتو  تبب (، إث أنهببا ث2015الببدورم السببابقة هلببا )عببام  

 .م2011  عام حِراملطلوك، كما أنها أدنى من املستو  الذي ُأ

ا جوهريببة للمسببتو  املتببدن  كمببا أبببر ت هببذه الورقببة أسبباابً 

لرتببائب طلاببة اململابببة يف االتاببارات التيمبب ، وقبببد ارتاطبب  هبببذه      

اسبببااك بعبببدم عوامبببل  فاعضبببها يتعلببب؛ بالطالببب ، مثبببل: ضبببعا   ا

وضببعا تببدرياهم علبببى    ،مسببتو  الطبب ك يف املهببارات ااساسبببية   

ااسببئلة الببيت تقببيد مسببتويات ت اببه عليببا، وعببدم جببديتهم عرببد 

تهديببببة اثالتاببببار لعببببدم ارتااطبببب  بببببدرجاتهم الرهائيببببة ومسببببتواهم  

لتعليميببة، التحصببيل . كمببا تتعلبب؛ بعببق أسببااك الضببعا بالايئببة ا

ومببن أهمهببا: اللببو املببدارس مببن معامببل الرياضببيات والعلببوم، بيرمببا  

تتعل؛ أبر  أسااك تدن  مسبتو  نتبائب الطلابة يف االتابارات التيمب       

 باملعلم ودرجة إعداده ومستو  ك ايات التدريد لدي . 

وقبببد االتتمببب  الورقبببة بوضبببع توصبببيات ومقرتحبببات ملعاجلبببة   

، ومببن أبببر  هببذه  لعلببومضببعا مسببتو  الطبب ك يف الرياضببيات وا  
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التوصيات: ضرورم مراجعة أهبدال وإسبرتاتيجيات تطبوير املرباهب     

لتتراسببب  مبببع التوجهبببات العامليبببة يف تبببدريد الرياضبببيات   احلاليبببة

والعلببوم، وإعببداد املعلمببني للتببدريد وفبب؛ تلببا التوجهببات. كمببا        

أوص  الورقة ب يادم نصاك حصص الرياضيات والعلوم، وحتسني 

ن ال ش توفه معامل افرتاضية وإعبداد الاريبة التحتيبة    بيئة التعل م م

الذكيبة امل ئمبة. وباعضبافة إىل مبا سبا؛، فإنربا حباجبة إىل نشببر        

 قافببة دراسببات التقببويم الدوليببة واسببعة الرطبباق علببى مسببتو  و ارم 

التعليم العام وم سسات إعداد املعلم وايتمبع، كمبا أنربا حباجبة     

سببتمر للمعلمببني لرفببع مسببتويات     إىل التببدري  اجلبباد والتههيببل امل  

ط بهببم املعرفيببة واملهاريببة، كببذلا  ببن حباجببة إىل م يببد مببن        

الاحبببوآ والدراسبببات لتسبببليط الضبببوء علبببى جوانببب  الضبببعا يف    

مستو  الطلاة يف هذه الدراسات، واعشارم إىل طرق معاجلة هبذا  

الضببعا. كمببا أنرببا حباجببة لاحببوآ ودراسببات مقارنببة بببني الرظببام  

لسببعودية واانظمببة التعليميببة املتقد مببة يف اثالتاببارات التعليمبب  يف ا

 الدولية وس ال اثست ادم مرها.

تع د  دراسات التقويم الدولية واسبعة الرطباق مبن أببر      التاًما، 

مظاهر تقيبيم اانظمبة التعليميبة يف العبات، وث ببد مبن اثسبت ادم        

ا لربا  ، انهبا ث تاشب  مرها يف عمليات تطوير التعلبيم يف اململابة  

عبن الرتببائب الظاهريببة فحسبب   بببل مياببن أن تببدلرا كببذلا علببى  

العوامل امل  رم على تلا الرتائب، فمن ال ش نتائب دراسبات التيمب    

مياررا فهم الروابط بني كلٍّ من: املرهب املقصبود وهبو مبا تطلاب      

السياسبة التعليميبة، واملبرهب امُلر َّبذ البذي تقد مب  املدرسبة، واملببرهب        

هو ما يتعلم  الطال . ومن   مَّ، مياررا وضبع أهبدال   املاتس  و

ننننننند  دراسنننننننات  ت  

اا قننن  ج اادوايننن  

واس   ااي ناق منم 

أ ننرز م نناهر تقيننيج 

األن حنن  اا  ليحينن  

  اا ننام، وال  نند 

مم االس  اد  ميهنا 

  عحليننات ت نن  ر 

اا  لننننننننننننيج   

 املحلك 
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وإسببرتاتيجيات لتطببوير التعلببيم وحتسببير  حبيببث تاببون م حببدَّدم       

 وواضحة ومدروسة وف؛ تلا الرتائب.  

 

  :د. صاا الشمران التعقي  الثالث 

عاببارم عببن االتاببارات تسببتهدل   TIMSSاثالتاببارات الدوليببة 

اثبتبببدائ  والثبببان   قيببباس حتصبببيل الطببب ك يف الصببب ني الراببببع    

متوسط )الثامن( يف مبادت  العلبوم والرياضبيات، ويبتم مبن ال هلبا       

لع بيانات كثهم عن الط ك واملعلبم واملدرسبة واملرباهب، حيبث     

يببر  القببائمون عليهببا أن تلببا املعلومببات الببيت جيمعونهببا يف أدوات    

مصبباحاة لتطايبب؛ اثالتاببارات هلببا ع قببة و يقببة بببالتعل م وتبب  ر يف      

 بب  بطريقببة مااشببرم أو يببه مااشببرم. وقببد بببدأت اثالتاببارات     حدو

TRIMSS  يف نسختها الثالثة  احلالية  اليت ت عر ل  سمَّىTrends 

of the International Mathematics & Science Study  والبيت ،

، ويبتم تطايقهبا دوريًّبا كبل أرببع سبروات.       TIMSSت ختص ر باثسبم  

هبببا علبببى صبببا واحبببد مبببن     ميابببن للبببدوش أن تشبببارك يف تطايق  

الص ول كما فعل  اململاة العربيبة السبعودية يف أوش مشباركة    

، حيث طاَّقتها على الصا الثان  متوسبط فقبط،   2003هلا عام 

وقبد تشببارك الببدوش بتطايقهببا علببى الصبب ني كمببا فعلبب  اململاببة  

 .2019، و2015، 2011، 2007أيًضا يف الدورات ال حقة 

الدوليبببة ريابببًة يف معرفبببة   تشبببارك البببدوش يف هبببذه الدراسبببة  

مستو  أداء ط بها مقارنًة مبع طب ك البدوش املشباركة يف مبادت       

العلبببوم والرياضبببيات، حيبببث ميابببن اثسبببتدثش مبببن الببب ش تلبببا  
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الرتببببائب واحلاببببم علببببى جببببودم الرظببببام التعليمبببب  لتلببببا الببببدوش   

 املشاِركة.

واحلقيقة أن نتائب ط ك اململاة مرذ أوش مشباركة هلبم يف   

ت تابببن م شبببج عة، حيبببث أظهبببرت الرتبببائب تبببدن       2003عبببام 

مستو  أداء الطب ك يف تانبا املبادتني وكبان تبرتياهم ضبمن  البر        

ساع دوش يف القائمة املشاركة يف تلا الدورم. بدأت اململابة بعبد   

ذلا يف وضع املشاريع التطويرية للتعليم، وبدأ التحس ن الاط ء يف 

ك يف املشبباركة يف أداء الطبب ك حيببث كانبب  نتببائب أداء الطبب     

ت ظهبببر حتس بببًرا بسبببيًطا يف متوسبببط  2007الدراسبببة ن سبببها عبببام 

بسببببا  االببببت ل  Trendااداء، لاربببب  ت يببببتم قيبببباس اثجتبببباه  

الرسببخة املرتلببة امُلطاَّقببة، والببيت ث تسببمس بببذلا، فلببم يببتم وضببع  

كان التحس بن ملحوًظبا بشبال     2011ذلا يف التقرير. ويف عام 

 500 اش حتبب  نقطببة مرتصببا املقيبباس )  أفضببل، وإن  كببان ث يبب 

واليت كانب  متوسبط ااداء يف إحبد  دوراتب  السبابقة، واعت ب ت       

مرتصا املقياس يف بقية الدورات، وليس  متوسط ااداء يف كبل  

دورم للببببدوش املشبببباركة(، وتعتبببب  نتببببائب الطبببب ك يف مشبببباركة  

أفضل نتائب حقَّقهبا طب ك اململابة يف تلبا      2011اململاة عام 

 التاارات حتى اآلن.اث

، أظهببرت نتببائب الدراسببة تراجًعببا كبباًها يف   2015يف عببام 

 . 2011أداء الط ك عن الرتائب اليت حقَّقوها يف عام 

، أظهبببببرت نتبببببائب الدراسبببببة حتس بببببن أداء  2019ويف عبببببام 

الطبب ك يف مببادت  العلببوم والرياضببيات، حيببث عببادت تقريًاببا إىل     

 .2015وضعهم يف  ، وأفضل من2011مستو  ااداء يف عام 
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وكمببا أوضببح  الورقببة الرئيسببة، فببإن التعلببيم يف اململاببة    

حباجة إىل جهود كاهم للتحسني والتطوير من أجبل حتقيب؛ نتبائب    

متقدمببة يف تلببا الدراسببة سببواء مقارنببة بببهداء طبب ك اململاببة يف     

الدورات السابقة أو مقارنًة بهداء الط ك مبن البدوش املشباركة يف    

 الدراسة.

ورقة ما توصل  إلي  بعبق الدراسبات السبابقة مبن     عرض  ال

أسااك قد تاون مرتاطبًة بتبدن  مسبتو  أداء طب ك اململابة يف      

هببذه الدراسببة يف الببدورات السببابقة، حيببث بعببق تلببا ااسببااك       

يتعل؛ بالط ك، وبعضها يتعل؛ باملعلم، وبعضها يتعل؛ بايئة البتعل م.   

ذا ما أردنبا حتسبني البتعلم    وسردت أسااًبا التل ة يراغ  الترا  هلا إ

لبببد  ط بربببا، وبالتبببال  رفبببع مسبببتو  جبببودم الرظبببام التعليمببب .         

والتعقيببب  علبببى ذلبببا، أن االبببت ل اانظمبببة التعليميبببة يف ااداء،  

وحصوش عدد مبن البدوش علبى مراكب  متقدمبة يف الدراسبة حيبث        

كببان أداء ط بهببا مرت ًعببا جببدًّا كمببا يف دوش شببرق  سببيا )مرهببا:   

ورم والصني( ث يعب  بالضبرورم أن تبا  ممارسبات     كوريا وسرغاف

تلا الدوش سبي دي إىل حتس بن يف أداء الطب ك يف دوش أالبر   ان     

ذلا يرتاط باملستو  احلبال  جلبودم الرظبام التعليمب ، فضبً  عبن       

أنها تعت  حتسيرات تراكمية على مد  عقود من ال من، وترتاط 

سبة، مثبل:  قافبة ايتمبع     بعراصر أالر  قد ث توردها بيانات الدرا

واهتمامبببب  بببببالتعليم، ونظببببام احملاسبببباية يف التعلببببيم، وكببببذلا    

الرتاكميببة يف تطببوير التعلببيم مببن البب ش مشبباريع ث تتببه ر بتغي ببر       

املسب وش، ويبه ذلبا مببن العوامبل البيت تقببع البار  نطباق الدراسببة.        

وم ببن يسببتعرض واقببع التعلببيم يف بعببق الببدوش املتقدمببة، جيببد أن      
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ا متقدمًة يف الرتتيب  يف هبذه الدراسبة، وعبدد حصصبها      هراك دوًل

الدراسببية يف مببادت  العلببوم والرياضببيات مقببارك أو أقببل مببن بعببق  

الببدوش الببيت تقببع يف ذيببل قائمببة الرتتيبب   وبالتببال  فببإن اامببر قببد      

يرتاط دودم التدريد وجودم استخدام احلصة التدريسية، ولبيد  

لدراسبات املتعمقبة   باثرم عدد احلصبص الدراسبية. لبذلا، فبإن ا    

يف معرفة أسااك تدن  أداء الطب ك يف اململابة يراغب  أن ت رك ب      

علببى العوامببل احلقيقيببة اللببا ذلببا، واثبتعبباد عببن ااسببااك الببيت   

أدت إىل حتس ن أداء الط ك يف دوش أالر  بسبا  اثالبت ل، وأن   

العوامببل الببيت ت حق بب؛ أ ببًرا إجيابيًّببا علببى طبب ك دولببة معيرببة لببيد        

رورم أن ياببون هلببا التببه ه ن سبب  علببى طبب ك دولببة أالببر .     بالضبب

يرطا؛ هذا علبى مبا يبرتاط بت بوق أداء الطالابات علبى الطب ك يف        

 مرطقة اخلليب العرب  عامة، واململاة الاصة.

التاًما، أت ؛  مع ما ذها  إلي  الورقة الرئيسة مبن توصبيات،   

تاطببة مببع التهكيببد علببى إجببراء امل يببد مببن الدراسببات العلميببة املر   

بواقع ط ك اململاة، وحتديبد ااسبااك احلقيقيبة وراء اع باض     

مسببتو  ااداء، مببع اثسببت ادم بالقببدر املراسبب  والطريقببة املراسبباة   

 من جتارك اآلالرين دون التا  مااشرًم.

 

 املداال ت حوش القضية:  

 يف دورات اثالتاارات الدولية نيالسعودي نتائب الط ك  

TIMSS-KSAوأوج  القصور: : ماامن القوم 

كمبببا ورد يف الورقبببة أنببب  ود. عائشبببة اا بببدي إىل أشبببارت 

ن نتائب الطلاة يف االتاارات توجهبات ااداء يف العلبوم   فإ ،الرئيسية



71

 –2021     
124 

درات مركز أسبارإحدى مبا  

والرياضببيات كانبب  مببن حيببث مببا حصببده الطلاببة مببن متوسببط         

ومبا بعبده    2007عام قال  يف  عر  ما 2011للرقاط اافضل عام 

ي مقارنببة نتببائب عيرببة الطلاببة   أ  2019وكببذلا  2015عببام يف 

 :هذا الصددالسعوديني بهن سهم، وااسئلة اليت تدور يف 

السبعوديني بهن سبهم، أم    نتائب الطلابة ن هل الغرض هو حتس  -1

م احلادآ يف نتائب الطلاة السعوديني بهقرانهم املقارنة ااوف؛ التقد 

ة يف الدوش ااالر  يف ن د الدورم، أي ترتي  متوسط نقاط الطلا

م احلببادآ بالتقبد   السبعوديني يف مبادت  العلببوم والرياضبيات مقارنببةً   

لرظببرائهم يف دوش يتقببارك نظامهببا مببع الرظببام السببعودي، وليسبب     

املقارنببة بببني متوسببطاتهم يف الببدورات اخلمببد الببيت داللببوا فيهببا        

 يف 2003 عببامأوش مشبباركة للمملاببة   قببد كانبب  ف ؟املرافسببة

يف الرياضبيات مبن ببني     45ركب   امل وحقَّق  فيها ،الرسخة الثالثة

دولبة، لطلابة    46ا مبن  يًّب دول 41؛ الطلابة املركب    دولة، وحقَّب  46

؛ حقَّ 2007متوسط(، ويف الرسخة الرابعة  الثامن )الثان الصا 

دولبببببة يف  60ا مبببببن ببببببني دوليًّببببب 46الطلابببببة السبببببعوديني املرتابببببة 

 دولببة، ويف الببدورم اخلامسببة 60يف العلببوم مببن  44والرياضببيات، 

يف  63يف الرياضبيات واملرتابة    37اململاة املرتاة  احتل  2011

 .2019العلوم إىل الدورم السابعة 

مابالا طائلبة،   التعليمب   ريم أن اململابة تسبتثمر يف نظامهبا     -2

 هبل هرباك     ياقبى السب اش:  ن باق فه  من الدوش اليت تعتل  هبرم اع 

 لطلاة؟اللل يف تو يع موارد التعليم امل  رم يف القيمة امُلضافة ل

م دوش شببرق جريبب  علببى أسببااك تقببد  تشببه الدراسببات الببيت ُأ -3

، الصببني، تببايوان....(، هببو إعببادم تو يببع   سببرغافورم، تايايبب  سببيا ) 
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ببببني أبرببباء الطاقبببات  ةم التعليميببب بببو ردم اهلبببّو ةمواردهبببا التعليميببب

 اا قيادات التعليم لديرا اهتماًمه وِلاملختل ة، ملاذا هذه السياسة ت ت 

 ياون ل  مردود تعليم  أقو ؟ميان أن 

أن سببا  الرتببائب  ي سببتد ش  مببن الورقببة الرئيسببة والتعقياببات علببى  -4

املتدنيببة مببرتاط بضببعا اهتمببام الطلاببة بهببذه اثالتاببارات، نتيجببة    

؛ يف إجنببا  الطلابة، مببا دور  و َّب لعبدم ارتااطهبا بببدرجات حتصبيلية ت    

اععبب م الرتبببوي يف هببذا الابباك، وكببذلا هببذه ال رضببية كرببا        

سمعها على مدار الدورات اخلمد اليت شارك  فيها اململابة،  ن

ومببع ذلببا ت ياببن هربباك توعيببة يف احلقببل التعليمبب  للمببدارس        

ج  اولألسر من أن نتائب هذه اثالتاارات وااداء اجليد فيها هو و

وط  يف املقام ااوىل، وربط إجنا  الطلاة فيهبا  اافبهم معرويبة    

 ومادية للطلاة ومعلميهم.

 هبذه اثالتابارات  أن أهمية  د. فو ية الاارجهتها، تر  ومن 

الطلاببة ال علبب  يف   الاشببا عببن مسببتو  علببىتاببون يف قببدرتها 

لبببذا   وعاملطلبببوك واملتوقَّببب   باملسبببتو الرياضبببيات والعلبببوم مقارنبببةً  

لان الواقبع ي برض عليربا     ،املسا؛ حاجة لاعدادث   ض أن رت في 

بببل طريقتهببا الببيت ت   اثمتحانببات  اثسببتعداد لببيد فقببط  حتببو

 د ِعب ن املرظمبة البيت ت   إا. وهذه مسهلة مهمة جدًّ ،د عليها ط برايتعوَّ

يف معظبببم البببدوش  اًعبببتا م  اتعليميًّببب اامنوذًجببب ىهبببذه اثالتابببارات تتارَّببب

 برا. من ط  الار  قد ث ياون معتاًد ،املتقدمة

ت وفب؛  دَِّعب ُأ هبذه اثالتابارات  بهن  د. عائشة اا دي وعقَّا 

؛ مبن امل برتض أن يابون الطالب  حقَّب      ،جنبا  مستو  معبني مبن اع  

املببتغهات املسببتقلة الببيت حوتهبببا    . ومببن   ببمَّ، فببإن    فيبب   امعيًربب  احببدًّ 
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املعلمبببني و املبببدارس يريمبببدو مبببة للطلابببة قدَّاثسبببتاانات اارببببع املُ 

ره علببى نتببائب حتصببيل ط برببا ومببد   اودرسبب    بب ،اامببور وأوليبباء

 ا سببرجد اخللببل ث تهببا اخلمببد، كرَّبب  ادوراا ببر الببذي أحد تبب  يف   

لاببن املشببالة أن ااحببباآ    ة للتحسببنيلحمالببة، واجتبباه الاوصبب 

 .والدراسات تتارر يف ن د اثجتاه

للتدري  على هبذه   حاجةي  رتض أن ث طياة أن  د. وفاء وتر  

اثالتاارات، ولان الاون الشاسع بني طريقترا وطريقبة االتابارات   

TIMMS َّر عببن واقببع معلومببات  عا ببوبالتببال  هبب  ث ت ت إىل ذلببا، أد

هببل يببتم  والسبب اش هرببا:   الطالبب  والطالاببة يف العلببوم والرياضببيات.  

تدري  الطلاة يف الدوش الغربية؟ كما يتم التدري  علبى االتابارات   

نب  طايعتهبا وأهبدافها التل بة،     اك وإن  ،التوفل والسات ويههبا 

 برا.أيًضا يف تدري  ط  كان كذلا فلرا احل؛  ن إ

 ،ا يف هبذه الرتبائب  ا كباهً يلعب  دورً  نظام التعلبيم كبام ً  إنَّ 

مهببم مببن املرظومببة التعليميببة   وهبب  جبب ء  ،وث بببد أث نرسببى الثقافببة

ااهبدال ونظبام التعلبيم والتقبويم، فلمباذا ث يهبتم الطالب          ان د

برتائب اثالتاارات الدوليبة؟ ملباذا ث يهبتم الطالب  إث بالدرجبة البيت       

أنب  لاب  نضبع أيبديرا      اثعتقباد  رها علبى جمموعب  اآلن؟   سه  أ

جيب  أن تبتم دراسبات داالليبة دبوار الدراسبات        ،على مشا ترا

القائمة علبى نتبائب اثالتابارات الدوليبة، الاصبة يف معرفبة ال بروق        

 ،وملبباذا ت وقبب  الطالاببات علببى الطبب ك  ،بببني الطبب ك والطالاببات

أسببااب  إث أن   فقببط اولببيد حمليًّبب  اكببان هببذا الوضببع عامليًّبب   وإن 

 حس  ايتمع. ختتلا
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: هل شارك يه السعوديني والس اش اآلالر املطروح أيًضا هرا

يف نتائجربا؟   ا اعجابة )نعبم(، فهبل لبذلا أ بر     يف هذه الرتيجة؟ يالًا

 وهربا  ،٪٤٠الاصة أن نساة يه السعوديني يف جمتمعرا قاربب   

ا! إجيابيًّب  التبدالل  يابون  ور با  الرتبائب،  يف أالبر    قافبات  تتدالل

ا برتبائب  ومن املعرول عن بعبق اجلرسبيات اهتمامهبا الاباه جبدًّ     

  .للرس  املطلوبة يف جامعات ب دهم ،أبرائها

 إىل الرقاط التالية: د. حممد امللحمويف السياق ذات ، أشار 

انبب  يهببدل   يراغبب  أن يتببوافرل التاببارات الدوليببة ن اععببداد أ -

بهم علببى يبدر   سببلوك هبذه اثالتابارات وث  إىل تعويبد الطب ك علبى أ   

ابببار عليببب  مبببن  حمتواهبببا أو مهاراتهبببا يف املقبببام ااوش، وهبببذا ث يُ  

 الراحية العلمية يف جماش القياس والتقويم.  

وهبو أن   ،هراك تدري  من نو   البر أما فيما صص  التدري ، ف -

هيبة املرتاطبة ببهنوا     ايتعود الط ك علبى املهبارات الذهريبة والت    

والبيت   ،ا ث يتقرها ط بربا يف اثالتابارات الدوليبة   سئلة اليت يالًااا

ل التحببدي احلقيقبب  هلببم لتحقيبب؛ نقبباط املسببتو  املتقببدم، هبب  متث بب

احلقيق  لعملية التعليم ن سبها حبيبث    يذات  التحدوه  يف الوق  

نتاجيببة علببى مسببتو  ت اببه ال ببرد إتاببون الرجاتبب  ذات نوعيببة 

ا يف رفيببة، وهببذا يابباد أن ياببون م قببودً   وقدراتبب  املرطقيببة واملع 

أامنبباط التببدريد لببديرا وممارسببات  الشببائعة، ور ببا يف مراهجرببا      

 وأسالي  التقويم.  

ان املرظمببة الدوليببة    سببليمةفهبب  جببراءات العيرببة  وبالرسبباة ع -

م هلببا مببن معلومببات عببن مببدارس اململاببة يف  قببدَّجريهببا علببى مببا ي ت 

يف ال ببرتم ال اصببلة الطويلببة    املسببتهدفة، املشببالة ال ئببة العمريببة  

االخ بارات ت ارعداد أ 

 يب ننن  أت اادوايننن  

ألنن   هندي  ؛افر    

إىل ت   نند اا ننال  

عنن  أسننل   هننذذ 

 االخ بنننننننننننارات وال

 هج عنننننن   نننننندر  

مح  اهننننننننننننننا أو 

مهاراتهننننننننننا   

 املقام األو 
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عبب ن العيرببة وبببدء إجببراءات اثالتاببار )كببل دولببة هبب   إا بببني نسببايًّ

 ليها بلغتها(.  إذ اثالتاار بعد أن يصل ر  اليت ت 

ت ببوق بعببق دوش الشببرق مثببل سببرغافورم وهونببا     وفيمببا يتعلبب؛ ب  -

اك يشهون إىل أن هذه الدوش اختذت من تيم  تَّفهراك ُك ،كونا

ن إببببل  ،Benchmarkاهجهبببا وممارسببباتها التدريسبببية ملر مرجعيبببًة

ا أنهببا دولببة اك الشببرقيني هبباجم هونببا كونببا حتديببدً تَّبببعببق الُا

س مبببن أجبببل اثالتابببارات ) بببا يف ذلبببا اثالتابببارات احملليبببة(  در ت ببب

teaching for testing ، ،ويرون أن الط ك يعانون يف هذا السايل

بربباء املببرهب وحتسببني  ععببادماسببتلهام حمتببو  ومهببارات تيمبب  ولعببل 

املمارسببات التدريسببية مياببن أن ياببون لبب  أ ببره املهببم لببديرا إذا     

 .  ممارست  بطريقة صحيحة ودقيقة ومعياريةمتَّ

د. وفببباء طيابببة أن تبببدريد العلبببوم والرياضبببيات ث   وأضببباف  

يرقبببى إىل مبببا نتمربببى حتبببى اليبببوم، فعمليبببة التبببدريد وببببالطاع أو   

رميببة بلببوم وبربباء الببت اه، حتببى  بالتببال  التقيببيم ث تعتمببد علببى ه

علببى احل بب    انا تعتمببدمالعلببوم والرياضببيات يف طريقببة تدريسببه   

 .ل التطاي؛أو لرُق ،أكثر من أي مهارم أعلى مرها

 هببل يايببة اثالتاببارات  د.  يبباد الببدريد:مببن ناحيتبب ، تسبباءش  

ْلببب؛ ترافسبببية ببببني البببدوش    قيببباس مسبببتو  الطببب ك، وال     الدوليبببة

أم أن هذه اثالتاارات ه  جمبرد   تي ؟املشاركة على مراك  الرت

وسبيلة صببغر  لغايببة كبب   هبب  تطبوير التعلببيم؟ وذلببا مببن البب ش   

 ،استقصاء وحتليبل الرتبائب املتدنيبة، ث لرفعهبا يف املسبابقة التاليبة      

 بل لرفع مستو  التعليم عموًما!
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املعببايه العامليببة ليسبب    أن  م. فاضببل القرنبب  مببن جهتبب  يببر    

ار  الببذات للعببودم للببذات وتصببوياها.   للتابباه ، هبب  تقيببيم مببن البب   

الوثيات املتحدم عان  ور با مبا  الب  يف التعلبيم وجودتب  والاصبًة       

 ععبببببداديف هبببببذين ايبببببالني. ويف دراسبببببة أمبببببن قبببببوم  سبببببابقة  

ن القبوم ، كبان التعلبيم أهبم ااعمبدم عصب ح        مإسرتاتيجية اا

يت وحت ي  الط ك للتوج  للرياضيات والعلوم، بسا  الاثافبة الب  

كان  تقابل علبى الدراسبات الرظريبة وال ربون  ختلبا جماثتهبا.        

 No child left)قبانون  تشبريع وكبان مبع بدايبة جبور  ببوش اثببن       

behind)  الببذ يف اثعتاببار اا مببن الضببروريبربباء التعلببيم. و ععببادم

ن مرياببا اآلأوالببيت تتاراهببا  ،قضببية تطببوير املهببارات والشببهادات 

وهببذا ر ببا قيببد التر يببذ أو يف    ،امبب  لببذل ابعببد قببرار الببرئيد تر 

 . املستقال القري  لديرا

أهميببة اثالتاببارات أن  د. صبباحلة  ش شببويلوبببدورها ذكببرت 

 تامن فيما يل : الدولية

 ،احلصببوش علببى م شببرات دوليببة عببن الرظببام التعليمبب  الببدول    -1

 .تساعد على اختاذ القرارات املراساة للتعليم يف السعودية

واملعلمببني  والطلاببةاملربباهب والتقببويم  تببوفه قواعببد بيانببات عببن    -2

حبيبث ميابن اسبتخدامها يف تطبوير اانظمبة       ،ومبديري املبدارس  

 .وتطوير املراهب التعليمية

مياببن اثسببتئراس بالرتببائب يف توجيبب  وإعببادم هيالببة بببرامب    -3

 إعداد املعلمني يف اجلامعات وتدرياهم.

تبببببدري  الابببببوادر الوطريبببببة يف جمببببباش إجبببببراء اثالتابببببارات   -4

 ولع الايانات اخلاصة بهداء الط ك.   ،يةالقياس
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 ،م يف الرياضبببيات والعلبببوم القبببدرم علبببى قيببباس مبببد  التقبببد      -5

 ومقارنت  بالدوش ااالر  يف فرتم  مرية واحدم.

 اثالتابارات يف ااصبل  أن  الابريم د. راشبد العابد    بيرما ير 

تهبببدل إىل قيببباس حتصبببيل   أنهبببا  -بشبببال عبببام   -الدوليبببة 

فهبب  وسببيلة كاشبب ة    ات لببدوش العببات. الطبب ك، وإعطبباء مقارنبب  

علبى معبايه ارتضباها الب اء تبدريد العلبوم        ملستو  الط ك، برباءً 

ا ذا دثلببة علببى مسببتو  تببدريد والرياضببيات. حبيببث تعطبب  م شببًر

تلببا املببواد ومسببتو  حتصببيل الطبب ك فيهببا، يف بلببد مببا. املشببالة 

 لديرا تامن يف أمرين:

لبة مبن الطب ك    . فصبار إعبداد     يف ذاتهبا  أنربا أالبذناها يايبةً    :ااوش

ل عليب  اامبواش   صبر  ذات ، ت يف ا( لدالوش تلا اثالتاارات )مشروًع

ل املسببتو  ال علبب  ص لبب  ااوقببات الطويلببة، مببع أنبب  ث ميث بب  خصَّببوت 

للتببدريد وث للتحصببيل يف تلببا املببواد، إامنببا يعاببد حبباش ال ريبب؛ 

ا يف الوقب   ًرخبد  وم  ضبل ً املشارك. فهو يف هبذه احلالبة قبد يعتب  م     

ن سببب ، ويصبببرل الرظبببر عبببن معاجلبببة املشبببا ت احلقيقيبببة يف    

 التدريد.  

صببار  –م جمببرد التقببد  -مرا يف هببذه اثالتاببارات : أن تقببد الثببان 

صبا  عرباوين إع ميبة براقبة     ور ا صارت ت  ،ى ب حت حا ي إجناً  د يع 

 على هذا التقدم.  )والادعة( براًء

ا ذكره د. راشبد ر با يتعلب؛    ير  أن م د. حممد امللحم لان

رتبببائب الطببب ك يف االتابببارات املوهبببوبني، ويف مسبببابقات    ب أكثبببر

مببببا متَّ يرطابببب؛ عليهببببا  فهببببذه فعببببً  ،(إ ..ااوملايبببباد أو الروبببببوت

بالرسباة لتيمب  فالوضبع التلبا لوجبود العيربة         أما ا  متاًمتوضيح

  األصنننننننننننن  أت 

 -اادواينن   االخ بننارات

أنهننا  - شننك  عننام 

تهننندي إىل قينننا  

تح ننننني  اا نننننال ، 

وإع نننناا مقارنننننات 

 ادو  اا ام
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 يبة اجلهبة الدول  وبإشبرال  ،لة لال ط ك اململابة العشوائية املمث 

IEA  . 

الضببوء  علببى الرقبباط  د. صبباا الشببمران ومببن جهتبب ، سببلَّط 

 التالية:

واسببتقرت  ،رت  راحببل تطببو مببرَّ TIMSSاثالتاببارات الدوليببة  -1

عة موسَّبب دراسببة لتاببون ،1995علببى صببورتها احلاليببة مرببذ عببام  

تسببت يد مرهببا الببدوش يف تطببوير أنظمتهببا التعليميببة. وقببد االتل بب       

ذه الدراسبة سبواء مبن حيبث املشباركة      أسالي  تعامل الدوش مع هب 

لاببن ببب    بالصبب ني أو أحببدهما، وباسببتمرار أو بصببورم متقطعببة 

ا مببن مشبباركتها يف الدراسببة،   شببا هربباك دوش اسببت ادت إجياًببب   

هبو تعاملبهم مبع نتبائب      مبا ولعبل ال بارق بيره   ودوش أالر  ت تسبت د. 

د علببى الشببواه  املاريببةا وبربباء القببرارات التطويريببة   يًّببالدراسببة حبث

واادلببة الراجتبببة مببن ااحبببباآ والدراسببات. ولبببو استعرضببرا عبببدد     

والبببدوش  ،ااحبببباآ املرشبببورم عبببن نتبببائب طببب ك اململابببة الاصبببة  

ا مببن جببدًّ احمببدوًد اسببرجد عببددً   العربيببة املشبباركة بصبب ة عامببة  

 ااحباآ املرشورم حوش ذلا.

بالرساة للعيرة اليت يتم االتيارها من كل دولة، فهراك بيانبات   -2

يف  :فمبث ً   من كل دولة مشاركة عن مدارسبها وتصبري ها    ت طلح

اململابببة وجبببود مبببدارس مسبببتقلة للابببرني عبببن الاربببات ي البببذ يف      

احلسبباان، وحجببم املدرسببة ونوعهببا )حاببوم  أو أهلبب  البباا(        

ومواقعها،  م يتم إعبداد قائمبة باملبدارس املتوسبطة للمشباركة يف      

لمشباركة يف  وقائمة باملدارس اثبتدائيبة ل  ،الصا الثان  متوسط

الصببا الرابببع، وبعببد ذلببا يببتم بربباء إطببار العيرببة وسببح  العيرببة        
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  IEAباسببتخدام برنببامب الاصببة باملرظمببة القائمببة علببى الدراسببة        

لبة للمبدارس،   لضمان اثالتيار العشوائ  واحلصوش علبى عيربة ممث   

  عيرببة ال صببوش مببن كببل مدرسببة، ويببتم أالببًها حتديببد   سببح  ببم ت 

رة يف التمثيل على دقبة الايانبات املداللبة    وتعتمد جودم العي الط ك.

 يف إطار العيرة.

ى رب د أسااك الضعا، يالًابا ت ا حد فيما يتعل؛ بالدراسات اليت ت  -3

عردنا على دراسات فرديبة، وهبذا فيب  نبو  مبن اثحتماليبة البيت ث        

ولذلا يصع  اجلب م ببدقتها. ومبن اامثلبة        الرأ  ها دراساتتع  

ا ببهن تعامبل الطب ك مبع هبذه اثالتابارات       على ذلا ما يبرتدد دائًمب  

عربدما نسبتعرض فقبرات اثالتابار     وا بالدرجة الاافية، دًّليد جا

نبر     ساة ط ك اململاة الذين أجابوا على تلبا ال قبرات  نونتتاع 

 ها الدراسببة علببى أنهببا بسببيطة يف    صببر ضببعا ااداء علببى أسببئلة ت   

قبببد  مسببتو  املتوسببط وأقبببل حسبب  معبببايه الدراسببة، كمبببا أنبب      

حلبد  ا) طال  4000ياون من يه املقاوش أن نصا ما ي يد عن 

اادنى للعيرة للمشاركة( ليعهم ث ميتلاون اجلدية يف التعامبل  

أن لديهم اجلدية لارهم ث ميلاون  التوق عمع هذه اثالتاارات، و

املهببارم والاصببة التطايبب؛ واثسببتدثش، وقببد ياببون مببن امل شببرات   

 .2011ن ملموس يف عام على ذلا ما حدآ من حتس 

مرظومببة التعلببيم لببديرا ليسبب   فببرت  أن  د. عبباه بببرهمنيأمببا 

صبرف  مبن مابالا ماليبة      مبا مت ا يوا ي ًرتطو  وليس  متطورًم، سيئة

قصبور ميابن    حتى الساعة. وذلا يع  أن هرباك أوجب     التطويره

وهربببباك أوجبببب  قببببوم جيبببب  احل بببباظ عليهببببا وترميتهببببا.   ،ع جهببببا

ن يقببوم علببى عمليببة التطببوير يقببوم بهببا     م بب أنَّ  واملشببالة الابب  

مي  م  اا  ليج أت 

، انند يا ايسنن  سننيئ 

 م  نننن ر    وايسنننن 

 جمنا تنا   ازي ر  ت    

 فننن  منننم مبننناا  

 امااينننن  ا    رهنننن

 ح   ااساع .
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وث يقببوم  ،بشببال ج ئبب   عبب ش عببن الرقبباط ااالببر  اجلوهريببة  

د ْقببمببا أد  إىل عببدم جناعببة التطببوير وفح   بتطببوير شببامل متاامببل

اثالتابارات الدوليبة    وكمثباش، فبإن  ر كثه من املوارد املالية. د وه 

التعلبيم لبد     اهلدل ااساس  مرها هو تقيبيم مسبتو    TIMESمثل 

ن هم يف مثبل سبرهم      ومعرفة مستواهم مقارنًة ،ط برا وطالااترا

م التعليميبة.  بغق الرظر عن االت ل الرُظ  من طلاة الدوش ااالر 

وحتليبببل اثالتابببار هبببو ااهبببم.   ،Toolإث وسبببيلة  ومبببا هببباثالتابببار 

ث يبببدرك مبببا ميابببن حتقيقببب  مبببن الببب ش   - لألسبببا –الببباعق 

ببببني  إن املقارنبببة :وبرظبببرم سبببطحية يقبببوش  ،اسبببتخدام هبببذه اادام 

  .تع د  الطًهاانظمة التعليمية املختل ة 

 

 الدولية ريية استشرافية لتعظيم مردود اثالتاارات  :TIMSS-

KSA 
ليببع اثالتاببارات  فببإن  ،د. ذيبباك املببالا  مببن وجهببة نظببر  

االتاببار  ببا فيهببا مببة هلببا الدوليببة ببباالت ل أهببدافها واجلهببات املقد 

TIMSS، اوش أن تضع حتstandard ًّاادنى مبن   لقياس احلد  اعاملي

لببذلا ث جيبب  أن نرظببر إىل    املهببارات العليببا للمجبباش املببراد قياسبب

يف جنببباح وفشبببل  Cut scoreل هبببذه اثالتابببارات علبببى أنهبببا متث ببب 

علبببى مابببامن اخللبببل    اببببل تعطيربببا م شبببرً   ،املرظومبببة التعليميبببة 

 . وإماانية اثست ادم مر 

 ،ل اانظمبة التعليميبة وممارسباتها حبوش العببات    وريبم االبت   

يف  متميبب ًم انظمببة املختل ببة جتببد مرهببا دوًلبب ليببع تلببا اايف ث أن إ

 اوتهكيبدً  واضبحةً  ًةهبذا يعطيربا دثلب     TIMSSقائمة ترتيب  نتبائب   

يف الرقببب   اكببباًه اعلبببى أن جبببودم العمبببل يف التبببدريد تلعببب  دورً 
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والصببعوبات املوجببودم يف باملرظومببة التعليميببة ريببم كببل التحببديات 

 .التلا اانظمة التعليمية

يف  ببن جيبب  أن نتعامببل مببع تلببا اثالتاببارات لببيد كهببدل 

 مرهبا، ولان اثست ادم من نتائجها هو اهلدل ااةى  ا،حد ذاته

مشبرو  لربا دانب  العمبل      وحب؛ٌّ  ، أن اجلميبع يرشبد التمي ب    صحيس 

)التاريببا  علببى حتسببني اخللببل لببديرا أن نعمببل علببى رفببع مهببارات  

حببد يف ان هببذه مهببارم    والتاتيببا( يف التعامببل مببع اثالتاببارات   

أي مرظومبببة أو عمبببل م سسببب  يريبببد أن يرتقببب  ث ببببد مبببن  . ذاتهبببا

واثستدثثت العلمية تاون ه  الرافبد   ،تاثيا الاحث العلم 

  .قرار اي

  مرظومببة التعلببيم ليسبب  كببهي مرظومببة أالببر  يف الدولببة إن 

أو قبببرار يف سبببه العمليبببة التعليميبببة لبببن تبببر   ان اا بببر اي تغبببيه 

 اولببذلا اخلطببه سببياون تراكميًّبب   ث بعببد مببرور الوقبب  إنتائجبب  

والبببتخلص مببن تاعاتببب  سبببياون   ا،فيمببا لبببو كبببان القببرار الاطًئببب  

ر  نتائجبب  بعببد  سببت  الببو كببان القببرار صببائاً   ،يف املقابببل ا ً ببمال 

اببل  ت عيببل الاحببث العلمبب  مببن قِ   فببإن   ،مببرور وقبب  أيًضببا. لببذلا   

ان القبببرارات املاريبببة علبببى نتبببائب    ضبببروريٌّ املتخصصبببني مطلببب  

 الاحث العلم  ه  ااقل الطًرا دوًما.

الضببرورم  اببان أن  إىل أن مببن  د. عببادش القصببادي وذهبب  

   اثهتمببام لببيد فقببط علببى نتببائب الطبب ك والطالاببات يف      رك ببن 

فبببادم مبببن ليبببع اادوات ااالبببر   امنبببا اعإو الدوليبببة  اثالتابببارات

بببني املببرهب املقصببود    تعميبب؛ فهمرببا عببن واقببع التعلببيم واثرتابباط     ل

مبع  - كما ذكبرت د. جنب ء  - ذ واملرهب املاتس واملرهب املر َّ
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 -التهكيد على دور هيئة تقويم التعلبيم والتبدري  واملتخصصبني    

ع يف اسببببتخدام تلببببا اادوات  والتوس بببب- ذيبببباك كمببببا أشببببار د. 

وجببود اململاببة ضببمن أهببم    واعفببادم مببن   ،واثالتاببارات املعياريببة 

ل يف العببات )جمموعببة العشببرين( يف تع يبب  ماانببة اململاببة تات بب

حببباآ املتعلقببة بببالتعليم وتطببوير طرائقبب  وترميببة رأس املبباش       يف اا

 ،2030كمببا استشببرف  اململاببة موقعهببا يف العببام      ،الاشببري

 .ا باعيدوليد عرَّ

ويف سبببببياق متصبببببل، مبببببن املهبببببم اعشبببببارم إىل امل حظبببببتني 

 اليتني:الت

إسبرتاتيجية ضبمن    أهبدال  7مبن ااهبدال )   أن هراك ح مبةً  :أوًلا

 التعلبيم  قضبية  تضبع  2030املستو  الثالث( لريية اململابة للعبام   

أن نتببائب اثالتاببارات الدوليببة هبب    اوث شبب ااولويببات، مقدمببة يف

وهب  البط ااسباس للتحبوش املسبتقال ،       ،م شر مهم لواقبع احلباش  

الرييبببة ومسبببتهدفاتها يف  إطببب قمربببذ  مبببا البببذي متَّ :السببب اش هربببا

والصوًصبا يف املبواد العلميبة    ، لرحلبة التعليميبة  ا حتسني يف 2016

 والتطايقية؟  

يف  ةدت الرييببة أيًضببا علببى تاامببل القطاعببات الث  بب     شببدَّ : انًيببا

ش مببن الرعويببة إىل الترمويببة، والسبب اش الببذي يتاببادر   حتقيبب؛ التحببو 

سببراد جهببود الدولببة يف   إيف  أيببن دور القطببا  الثالببث   :للببذهن هرببا 

م( لببد  والصوًصببا يف تهصببيل ) قافببة الببتعل    ،جمبباش التعلببيم العببام  

برائرا أم  يت وق اآلسيويون وشعوك أالر  يف العات على وِل ؟الراشئة

وبراترببا يف اجلديببة واثلتبب ام؟ متببى مياببن أن نببر  مببدارس يببه       

 رحبية؟  
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ئشببة عببن عا .مببا أشببارت لبب  دطياببة، فببإن د. وفبباء ويف تصببو ر 

من تضيي؛ ال روق  هاسياسة التعليم يف الشرق مثل سرغافورم ويه

ا لرببا ا مهمًّببجيبب  أن ياببون هببدًف ،يف التعلببيم ايتمببعبببني طاقببات 

ماببان  الدولببة ت ببتس املببدارس يف كببل    هرببا يف اململاببة، حقيقببةً 

إث أنبب  مببا  البب  هربباك    ر علببى ذلببا، والعببدد لببيد بقليببل شبباحوت 

 .تمع يف تلق  التعليمبني طاقات اي فروق 

وجبود مركب  حبثب  يتابع     لضبرورم  ومن ناحيبة أالبر ، فثمبة    

دراسببة هببذه الرتببائب ونتببائب  يف  اًصببمتخص وياببون  ،و ارم التعلببيم

الر  إذا اشرتكرا فيها، من ليع جواناهبا  اثالتاارات الدولية اا

 ،والاصة اجلوان  الثقافية املرتاطة بايتمع، واملقارنات املرجعيبة 

سة أفضل املمارسات واالتيبار مبا يراسبارا مرهبا لاب  يابون       ودرا

 هلذه اثالتاارات ال ائدم املرجوم.

مسبهلة التبدريد وعطباء     علبى أولويبة   د. حممد امللحبم وأكد 

ن كبل شب ء   س حتسَّب متبى مبا صبلُ     باعتاار أن  املعلم يف املقام ااوش

يسببتجي   للمعلببم بالتقصببه، فهببو فببرد    اوراءه، ولببيد هببذا اتهاًمبب 

متغهات حول ، ولار  تشخيص ملشالة تدور حوش هبذا ال برد   لل

 .وهلا متغهات كثهم وعوامل متعددم يراغ  اثلت ات هلا

ل املعلببم علببى لببو حتصَّببأنبب  م. أسببامة كببردي إىل بيرمببا أشببار 

مقاومتببب   ثع ضببب التقببدير املبببال  واملعربببوي والتببدري  املسبببتمر   

تعليميبببة  اطات الببب ن لديببب  العديبببد مبببن الرشببب املعلبببم اآل. للتطبببوير

 .لتعويق الرقص يف دالل 

 التعلبببيم   و ارمتار بببفبببرت  أهميبببة   د. عائشبببة اا بببدي أمبببا 

ملشبببروعات متااملبببة علبببى مبببتغهات االتابببارات التيمببب  املسبببتقلة   
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 ،، أوليببباء أمبببور(يرين، معلمبببني، مبببدة)طلاببب لاافبببة املسبببتجوبني

هات  رها على نتبائب الطلابة يف االتابارات طوليبة علبى هبذه املبتغ       أو

د نقببباط الادايبببة يف  حبببد ضبببرورم حتميبببة لر    هبببو  ونتبببائب الطلابببة 

 املعاجلة.

أهميبببة تع يببب  اكتشبببال   علبببى د. فببباي م احلربببب وأكبببدت 

ا يف جمبببباش والصوًصبببب ،املواهبببب  للمراحببببل الدراسببببية املااببببرم  

 املواهببب  يفالرتكيببب  علبببى متابعبببة هبببذه   ، والرياضبببيات والعلبببوم 

 .احل الدراسيةم املرر وتتسع مع تقد جمموعات تتطوَّ

اثالتاببارات ، فببإن د. راشببد العاببد الاببريم ومببن وجهببة نظببر  

مسببباعدم للاشبببا عبببن مسبببتو     الدوليبببة جيببب  أن تابببون أدامً  

بغههبم مبن طب ك دوش     حتصيل عامبة الطب ك السبعوديني مقارنبةً    

ا هلبذا  م الصيًصدَّع العات، وليد لتحقي؛ مراك  من ال ش فرق م 

يف امليبدان. اختاذهبا يايبة يف     الغرض، وث تعاد ااداء احلقيق 

دها قيمتهبا، ببل ر با     ِقب ذاتها، والرظر هلا على أنهبا )مسبابقات( ي   

 اولبو ج ئيًّب  -وقبد يابون هبذا     مبن ن عهبا.    ها أكثبر  جيعل ضبرر  

هو سا  التربافر ببني هيئبة تقبويم التعلبيم وو ارم التعلبيم. فهيئبة        -

 عبل، بيرمبا   التقويم تريبد اسبتخدام تلبا اثالتابارات ملبا هب  لب  بال       

ا م الصيًصب دَّع رق م و ارم التعليم تريد )حتقي؛ مراك ( من ال ش ِف

 لذلا. 

مشا ت تعليم الرياضيات والعلوم )ويهها من املبواد(،   إنَّ

يف اجل ء ااك  مرها، من الوضوح حبيث ث حتتا  إىل االتابارات  

ا دولية. حتتا  إىل قرارات عملية رشيدم، وعمل إسبرتاتيج ، بعيبدً  

 ن العروض اعع مية و)اثنتصارات السريعة(.  ع
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علببى جببودم الرجببات أنرببا ن رك بب   أ. فهببد اا ببريوذكببر  

علبى أن   البيت أكَّبدت   العديبد مبن الدراسبات   بالرظر لرتائب  التعليم

أمببا عببن  يف الرمببو اثقتصببادي. جببودم املخرجببات التعليميببة هلببا دور  

  :فمن ال ش اآلت املخرجاتهذه جودم كي ية حتقي؛ 

حتسني اجلودم يتطل  الرتكي  على العمل امل سسب  وك باءم    -

 وليد فقط جمرد موارد إضافية. ،ن اق على التعليماع

الوصببوش إىل القراعببة التامببة عرببد أوليبباء اامببور وايتمببع بببهن      -

ا ابربائهم يف املسبتقال..   ا جيبدً ا اقتصباديًّ جودم التعليم تضمن عائبدً 

 .اجلدارم أوًث

 ،تبببا  إىل وقببب  طويبببل حتبببى ترضبببب عببباره إصببب ح التعلبببيم حي -

 .ا اعص حلويظهر أ ر ذ

كببل  ايتمببع بببهنمعاجلببة املشببالة يف اثعتقبباد السببائد لببد   -

بيرمببا   ،املهببارات ورأس املبباش الاشببري يببهت  مببن التعلببيم الرةبب       

هراك أدلة تشه إىل أن تطوير املعرفة واملهارات تعبود إىل جمموعبة   

(( وته ههبا  إااسبرم، ااقبران..    :لمن العوامل الار  املدرسة )مثب 

 مااشر وقوي.

أهبببم ةبببات   حبببدإل جبببودم املعلبببم يف ال صبببل الدراسببب  متث ببب   -

جنببا ات إن املعلببم قببادر علببى حتقيبب؛ ط ببرم واسببعة يف    ا  املببدارس

 ط ب .

يتببه ر أداء الرظببام بالسياسببات الببيت متببرس مببن ال هلببا احلببواف    -

فاعلببة يف التح يبب   جببدت سياسببياتوإذا و  ،للعراصببر ال اعلببة فيبب  

 واحلوكمة ستته ر نتائب الط ك.
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 ةتشبببه دثئبببل بعبببق الدراسبببات التجريايبببة إىل أن هرببباك    ببب -

ربباجس يف ت ويببد المببن الرظببام  ال جبب ًءشببا م مببس م سسببية قببد ت 

 م:الط ك باملهارات وحتسني نواتب التعل 

 اثالتيار واملرافسة. .1

 ال مرك ية والتماني. .2

 .املساءلة عن الرتائب .3

نقباط  من املهبم الرتكيب  علبى    د. حممد الثق   أن بيرما ير  

علبى   عمبل ، ليبتم ال يف السعودية التعليم م سساتالقوم املوجودم يف 

ه  نقاط الضعا أو ما يسمى نقاط التحسني البيت   ، وماتعظيمها

  ، هذا على مستو  اجلوان  الداالليبة اميان العمل على حتسيره

هببب  ال ببببرا البببيت مياببببن    م، مبببباويف الايئبببة اخلارجيببببة للتعلبببي  

ن إ .اقتراصبببها، واملخببباطر والتحبببديات البببيت جيببب  التعامبببل معهبببا  

ليببات تطببوير التعلببيم   هم يف رصببد سببالتقبباط هببذه املوضببوعات سي 

أن العامبببل  ث سبببيماا، ا ببببل وعامليًّببب قليميًّبببإ ه واملراهربببة علبببى متي ببب 

مببا كا اي تطببوير، داعًمبب د السياسبب  كعامببل الببارج  مبب  ر يع بب  

ظبببب  عرببببد حتليببببل رييببببة اململاببببة وأهببببدافها اعسببببرتاتيجية  ن ح

 .وماادراتها، وتصرحيات املس ولني

 ثأن الطب ك السبعوديني ر با     . صاحلة  ش شبويل وأضاف  د

نبب  ث يببدالل يف  أيعلمببون  انهببمدديببة كافيببة   اثالتاببار  يهالببذون

لبون  نهبم ميث  أو ،ويراغ  تدرياهم علبى املسب ولية الوطريبة   ، درجاتهم

أكبببدت ااحبببباآ  . كبببذلا فقبببد  عربببد أداء اثالتابببارات  البببوطن

ضببببعا ط بربببا يف الرياضببببيات  ووالدراسبببات أن جوانبببب  قصبببور   

وكمبببا نعلبببم أن  ،والعلبببوم يرجبببع لوجبببود مشبببالة تتعلببب؛ بببباملعلم  

مننم املهننج اااكيننز 

نقنناا ااقنن   عنن  

امل جننننننننن د    

 اا  لننيج مؤسسننات

،   ااسننننننن  د  

عنن    حنن اينن ج اا

 ت  يحها
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 كببثًها مببا يعببانون مببن كثببرم ااعمبباش املاتايببة، مثببل       نياملعلمبب

دالبباش تقريببة  ذا جيبب  إتصببحيس اثمتحانببات وتقيببيم الواجاببات  لبب    

مبا سبول يسبهم يف تقلبيص       وهبو  الذكاء اثصبطراع  يف التعلبيم  

الوق  ال  م للمعلم للتصبحيس والعمبل اعداري مبن أجبل تابريد      

اسبتخدام مب يب مبن الروبوتبات     وكبذلا  م يد من الوق  للط ك. 

حبيبث   ،م حسب  احلاجبة  والذكاء اثصبطراع  يف التعلبيم املصبمَّ   

من الروبوتات اليت تتسم تست يد نساة كاهم ومت ايدم من الطلاة 

باثستمرارية واملرونة، كما سيتحرَّر معلمبو الصب ول مبن اامبور     

كمبببا تسبببتطيع   ،اعداريبببة وسبببيت ريون للرتكيببب  علبببى الطببب ك  

ر املعلمبببني س تبببوف مشبببا ت قلبببة املعلمبببني أو ش ببب التقريبببة أن حتبببلَّ

م العببادي لببااك بباء يف بعببق ايبباثت. فهبب  ستسبباعد أيًضببا املع   

وإذا كبان   ،نقص موجبود لديب    وستسد أيَّ ،طو ر قدرات على أن ي 

تطوير املراهب العلمية وطااعة الاتب  املدرسبية عابارم عبن عمليبة      

فإنبببب  مببببع الببببذكاء اثصببببطراع  يف ااجهبببب م     دمطويلببببة ومعقَّبببب 

علبببى اسبببترتا   هرببباك مقبببدرمفسبببتاون  ،وال جميبببات التعليميبببة

بالتبببال  حتبببديث  ، واملعبببارل واملهبببارات املطلوببببة يف وقبببب  معبببني   

ا وتقبببدميها للطالببب  بشبببال يراسببب  احتياجاتببب   البببدروس تلقائيًّببب

. ويعمببل علببى تببوفه املعامببل اثفرتاضببية للمببدارس اخلاليببة  وقدراتب 

 ا يف املدارس واملراط؛ الرائية.والصوًص ،من معامل الرياضيات

إىل أن عة حاجة ملحبة لاجبراءات    د. عاه برهمنيوتطرق  

 التالية:

لوضبببع حبببد أدنبببى مبببن   م االتابببار ك ايبببة املعلمببني ت عيببل نظبببا  -1

 املستو  املطلوك لشغل وظي ة معلم.  
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ربط الرتقية و يادم املرت  واحلواف  املاليبة با باءم أداء املعلبم     -2

 وليد بسروات اخلدمة فقط.  ،وانعااس ذلا على طلات 

وعبدم اسبتاداهلا ببهالر  أقبل      ،احل اظ على املمارسات اجليدم -3

 جودم. 

 ،دم يف نهاية العام مبن البو ارم  اارات املرك ية املوحَّعودم اثالت -4

 وليد حس  كل مدرسة.  

لاشبا مبواطن    ،حتليل نتائب اثالتاارات الدولية بعم؛ أك  -5

 العمل على ع جها. مَّومن     اخللل يف املرظومة التعليمية

 فهكدت على ما يل : أ. فائ م العجروشأما 

وهر العمليبببببة جببببب التغبببببيهات واعصببببب حات جيببببب  أن متبببببدَّ  -

التعليمية، بعيًدا عن الصرل علبى الشباليات والاماليبات علبى     

بالدرجبة ااوىل   ىعر ب حساك جودم التعليم والرجاتب  احلقيقيبة، وت   

بتحسبببن جبببودم الايئبببات التعليميبببة، وتطبببوير وحتبببديث املرببباهب،      

 اعصبب حات وعببدم وتههيببل املعلمببني، وأن نضببمن اسببتمرار هببذه     

 ر باستمرار.  ذي يتغيَّاقرتانها بشخص الو ير ال

علبى   جهة أن تابون ماريبةً    ضاط هذه اعص حات من جهتني -

صببة، وااالببر  بإنشبباء مرصببة للحببوار اهلببادل   رييببة علميببة متخص 

وتببببوفه ال رصببببة جلميببببع أصببببحاك الع قببببة املعرببببيني للتاامببببل   

، «و ارم التعلبببيم»مبببن  وللتشبباور فيمبببا بيببرهم. وحتديبببد أدوار كببلٍّ   

بعببد مببا  بطريقببة واضببحة وصببرحية الاصببة « يمهيئببة تقببويم التعلبب »و

 ارأيراه مبن حساسبية شبديدم وع قبة شبائاة ظهبرت للعلبن بيرهمب        

وتوجيب  اثنتقبادات لاعضبهما     ،بعد قراءم نتائب اثالتاارات الدولية

ن أو عب  الربدوات وامللتقيبات  حيبث سباهم       اطَّحتى لو بشال م 
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التحليليبة  استق لية كل مرهما يف قيبام كبل جهبة بطبرح قراءتهبا      

« الترافسبية »وببدون أي ترسبي؛ مسبا؛، وظهبور حالبة مبن        معلى حد

 بني القطاعني بدًلا من تااملهما! 

ولبيد الرتكيب     ،الرتكي  علبى حتسبني تعلبيم ليبع الطب ك      -

علبببى الطببب ك املت بببوقني وحبببدهم  للحصبببوش علبببى نتيجبببة سبببريعة  

  وقصهم املد ، لرفع الرتيجة من ال هلم وإهماش الشبرائس ااالبر  

من الطلابة. ورببط جسبور التواصبل ببني ااسباتذم وأوليباء الت ميبذ         

وعقبد جلسبات    ،ذوي املستو  الضعيا عن طري؛ إدارات املبدارس 

 وحماولة إشراكهم يف حتسني مستو  أبرائهم. ،حوار معهم

دمبببب حقيقببب  ومشبببول  للتارولوجيبببا يف تعلبببيم الرياضبببيات       -

وحماولبة تقبدميها    والعلوم، وتريي  الت ميبذ يف مبادم الرياضبيات   

رق التل ببة وباسببتعماش الوسببائل احلديثببة، واثنتقبباش بهببا مببن      بُطبب

ايبببرد إىل احملسبببوس. وإسبببراد تبببدريد هبببذه املبببواد إىل املعلمبببني   

 املختصني.

والبيت جتعبل مبن     ،حماربة قدر اعماان الدروس اخلصوصبية  -

التلميذ يتعامل مع املواضبيع الرياضبية بطريقبة  ليبة كونهبا تعتمبد       

 م هلا.ه لتطايقات فقط دون فحعلى ا

احلاجببة القصببو  لدراسببة وتقيببيم جببدو  وك بباءم ممارسببات     -

م يف ظببل الببتغهات الببيت حببد   يف أامنبباط الدراسببة    التعلببيم والببتعل  

، ومبا أظهرتب  مبن ضبعا     كورونا املدرسية واملر لية بسا  جائحة

الارببى التحتيببة يف بعببق املربباط؛، وشببس ااجهبب م التارولوجيببة يف  

را ش، وضعا ك ايات املعلمبني وااهبال  يف تارولوجيبا    بعق امل

 التعليم. ودراسة الرتائب بعراية.
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؛ يف الع قات بني املتغهات املختل ة يف الايب  واملدرسبة،   التعم  -

والببيت تبب  ر يف حصببوش ااط بباش علببى التعلببيم الاببايف واملراسبب       

 لتوجي  السياسات العامة والتعليمية.

 
 التوصيات:  

عة أهدال وإسبرتاتيجيات تطبوير املرباهب احلاليبة     ضرورم مراج -1

لتتراس  مع ااهدال واعسرتاتيجيات العامليبة يف    بشال مستمر

ولتتوافبب؛ مببع املهببارات الببيت تتطلاهببا   ،تببدريد الرياضببيات والعلببوم

 اثالتاارات الدولية.

قيبباس اجلببودم يف تعلببيم الرياضببيات والعلببوم مببن البب ش قيبباس     -2

  املببادتني يف مببدارس الببدوش املشبباركة  مببد  فعاليببة تعلببيم هبباتني   

بهببدل مسبباعدم اململاببة العربيببة السببعودية عجببراء اعصبب حات     

 الرتبوية ال  مة واملارية على التقييم املوضوع  والشامل.

مببببة للمعلمببببني يف االتاببببارات التيمبببب    قدَّمراجعببببة الببببدورات املُ  -3

TIMSS.ا يتوا   واملعايه العاملية  

وتبوفه ال رصبة جلميبع أصبحاك      ،دلإنشاء مرصة للحوار اهلبا  -4

 الع قة املعريني للتاامل وللتشاور فيما بيرهم. وحتديد أدوار كلٍّ

بطريقبببة واضبببحة   « هيئبببة تقبببويم التعلبببيم   »، و«و ارم التعلبببيم »مبببن  

وصببرحية، ومببد جسببور التواصببل بببني ااسبباتذم وأوليبباء الت ميببذ     

هم مببن مشببا ت تعليميببة عببن طريبب؛ إدارات     يممببن يعببان  أبرببا  

 ملدارس، والعمل على عقد جلسات حوارية معهبم يف حماولبة لسبد    ا

 الرقص التعليم .
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إسببراد تببدريد هببذه املببواد إىل املعلمببني املختصببني، ويف حالببة       -5

رق علمية تضمن عدم اعالب ش دبودم   عاجل هذا الرقص بُطالعج  ي 

 التعليم.

 ،صببياية اللبببوائس البببيت حتبببارك إعطببباء البببدروس اخلصوصبببية  -6

التلميذ يتعامل مع املواضيع الرياضية بطريقبة  ليبة    واليت جتعل من

 م هلا.ه كونها تعتمد على التطايقات فقط دون فح

أهميببة تع يبب  اكتشببال املواهبب  للمراحببل الدراسببية املااببرم   -7

الرتكيبب  علببى متابعببة ، وا يف جمبباش الرياضببيات والعلببوموالصوًصبب

م املراحبببل جمموعبببات تتطبببور وتتسبببع مبببع تقبببد     املواهببب  يفهبببذه 

 .دراسيةال

م يف ظببببل تقيبببيم جبببدو  وك ببباءم ممارسببببات التعلبببيم والبببتعل       -8

التغهات اليت حد   يف أامنباط الدراسبة املدرسبية واملر ليبة بسبا       

، ومببا أظهرتبب  مببن ضببعا الارببى التحتيببة يف بعببق   كورنببا جائحببة

املربباط؛، وشببس ااجهبب م التارولوجيببة يف بعببق املرببا ش، وضببعا   

 لوجيا التعليم.ك ايات املعلمني وااهال  يف تارو

إعببداد أدلببة تطايقيببة للمعلببم والطالبب  تتضببمن ليببع ااسببئلة      -9

حس  ضبعا أداء ط بربا فيهبا )موجبودم كاملبة يف قواعبد        مرتاًة

ويببتم حتديببد املهببارم ومسببتواها   ، الايانببات الببيت ترشببرها املرظمببة(  

متقدمبببة( حسببب  تصبببريا معبببايه    ،عاليبببة ،متوسبببطة ،)ضبببعي ة

م املراسببباة، ي  التبببدريد والبببتعل  ويقبببرتح عليهبببا أسبببال   ،الدراسبببة

ونشببببرها باسببببتمرار يف امللتقيببببات واملرتببببديات التعليميببببة لضببببمان  

 تااعها بشال مستمر.ا
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م استخدام م يب من الروبوتات والذكاء اثصبطراع  املصبمَّ   -10

تسببت يد مربب  نسبباة كبباهم ومت ايببدم مببن   حبيببث  ،حسبب  احلاجببة

املرونبببة، حيبببث تتسبببم هبببذه الروبوتبببات باثسبببتمرارية و     ،الطلابببة

وميان للذكاء اثصطراع  أن يقبوم بابثه مبن هبذه املهمبات،      

ص الوقب  الب  م لطااعببة املرباهب الورقيبة وللتصبحيس وللعمببل      قل ب وي 

 من أجل تاريد م يد من الوق  لتعليم الط ك.    اعداري

ضرورم ربط العلوم والرياضيات واهلردسة والتارولوجيا من  -11

يسببتطيع الطالبب  أن   ،املببدارس يف ةالبب ش إنشبباء معامببل افرتاضببي  

يدالل عليهبا يف أي وقب ، علبى أن يابون هرباك معلبم الباه هلبذه         

 ك الط ك عملًيا.در مل والتص ي ااملع

البيت تعتمبد علبى تقريبات       استخدام أنظمبة التبدريد البذك    -12

الببيت جتمببع جمموعببات   ،م الببذات م اآللبب  والوار ميببات الببتعل  الببتعل 

ر قبر  . ويسبمس هبذا اجلمبع لألنظمبة أن ت     لبها حل الايانبات الاباهم وت   

م حبسبببب  قدراتبببب   لنببببو  احملتببببو  الببببذي يراغبببب  تسببببليم  للمببببتع   

 واحتياجات .

نشبببر  قافبببة دراسبببات التقبببويم الدوليبببة واسبببعة الرطببباق علبببى  -13

 مستو  و ارم التعليم العام وم سسات إعداد املعلم وايتمع.

ش رق وأسالي  التدريد، من ال ح   املعلمني على تطوير ُط -14

مثل ربط الع وم السروية با اءم أداء  ،واملعروية املاافآت املادية

املعلببم ومقدرتبب  علببى تطببوير ذاتبب ، مببع التعجيببل يف تطايبب؛ نظببام       

ع أن ترفبع مبن مسبتو  ااداء التدريسب ،     توقَّب اليت ي  الرالص املهرية

وكذلا ت عيل نظام االتاار ك ايبة املعلمبني لوضبع حبد أدنبى مبن       

 لشغل وظي ة معلم.املستو  املطلوك 
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ا يف املرببباط؛ والصوًصببب، معاجلبببة حتبببديات الايئبببة التعليميبببة  -15

 الطرفية والرائية.

لرفببع  ،تاثيببا التببدري  اجلبباد والتههيببل املسببتمر للمعلمببني  -16

 .ةمستويات ط بهم املعرفية واملهاري

حتبب  م سسببات وهيئببات ذات ةعببة     إنشبباء مراكبب  حبثيببة   -17

  الاحثب   ي ، مرك  التمي مو وقة )مثل: هيئة تقويم التعليم والتدر

عجراء  ،(.يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات دامعة امللا سعود..

ط الضببوء علببى جوانبب    م يببد مببن الاحببوآ والدراسببات الببيت تسببل    

الضبببببعا يف مسبببببتو  الطلابببببة يف هبببببذه الدراسبببببات، مبببببع برببببباء    

إسرتاتيجيات لطرق معاجلة هذا الضعا. وكذلا إجراء دراسات 

حوآ ودراسبات املقارنبة ببني نتبائب الطلابة يف الرظبام       ى باعر أالر  ت 

التعليمبب  يف اململاببة العربيببة السببعودية ونتببائب الطلاببة يف أنظمببة     

؛ طلاتها نتائب متقدمة يف االتابارات التوجهبات الدوليبة    تعليمية حقَّ

 ال اثست ادم مرها.وس  TIMSSللعلوم والرياضيات التيم  

ظومبببة التبببدري  علبببى  مبببن مر االعرايبببة دعبببل ااهبببال  جببب ءً   -18

ر ش ب ون  هلم من أ ر يف دعم وتشبجيع الطالب    امل  اثالتاارات الدولية

  قافة الت وق واثلت ام.
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2412021

 امللخص التنفيذي 

  الورقة الرئيسة: م. خالد العثمان 

 :التعقيبات 

 ليقةالتعقيب األول: د. إحسان بوح 

 (8)امللتقى(  ةالتعقيب الثاني: د. جنالء احلقيل )ضيف 

 .عبد اإلله الصاحل  إدارة احلوار: د 

  املداخالت حول القضية 

  التوصيات 

 

                                                           
 .الية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة امللا سعودبأستاذ مساعد  - 8
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 امللخص التنفيذي: 

إىل أنب  عربد الرظبر     الورقبة الرئيسبة  يف  م. الالد العثمانأشار 

إىل واقبببع املرظومبببة التشبببريعية يف اململابببة الصوًصبببا يف اآلونبببة      

االببهم، فإنرببا نببر  حراًكببا كبباًها يف صببياية وإصببدار اانظمببة ا

والتشببريعات واللببوائس والقببرارات والتعبباميم بشببال ت يسببا؛ لبب      

احلبراك  بو تسبريع الطبوات      ةمثيل  وهبو مبا يعابد ديراميايب    

الترمية، وت عيل تر يذ ببرامب ومابادرات وحتقيب؛ مسبتهدفات رييبة      

كاًها مبن أجهب م الدولبة     . كما أن  ي   اهتماًما2030اململاة 

بسببد الثغببرات وتعببويق البباطء البببذي شبباك مسببهم الترميببة عببب         

سبببروات طويلبببة. ومبببن يبببه امُلرصبببا أن نبببر  كبببل هبببذه اجلهبببود    

املخلصببة واملاببادرات اجلببادم وهبب  تصببطدم دببدران الاهوقراطيببة    

والعشوائية وتضارك الص حيات  حيث إنَّ هرباك حاجبًة إىل ج م بع    

ات التشريعية يف جها  مرك ي واحبد ميبارس   وتوحيد اثالتصاص

مهام  بشال مسبتقل عبن اادوار التر يذيبة لألجهب م احلاوميبة      

 ااالر . 

علبى أن حتقيب؛    التعقيب  ااوش يف  د. إحسبان بوحليقبة  وأكد 

تقبببد م جبببوهري يابببون بتطبببوير اانظمبببة علبببى أسبببد تقبببوم علبببى  

لبى  ، واعصبرار ع اادوارالتحسني املستمر، ترطبوي علبى حوكمبة    

 مشاركة أصحاك الع قة الوظي ية وايتمعية.  

علبى أن   التعقيب  الثبان   يف  د. جن ء احلقيليف حني رك ت 

ال صل ببني السبلطة   يستل م  تطوير املرظومة التشريعية يف اململاة

حماكمبببة مسبببودم  ، جرًابببا إىل جرببب  مبببع   التر يذيبببة والتشبببريعية 

ثبببل عمليبببة  إصبببدار قبببانون مبببا جيببب  أن يابببون م     إذ إنَّ القبببانون



71 

–2021  2015  
149 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

وفلرتت  إىل حني صبدوره بصبيغت     ،بعدم مراحل التصريع الذي مير 

 الرهائية. 

 ر  املداال ت حوش القضية احملاور التالية:وتضمَّ

 .حتديات تطوير املرظومة التشريعية يف الواقع السعودي 

  تطوير املرظومة التشريعيةأهمية. 

 .ليات تطوير املرظومة التشريعية يف اململاة  

أبببر  التوصببيات الببيت انتهببى إليهببا املتحبباورون يف ملتقببى  ومببن

 أساار حوش القضية ما يل :

ال صبببل املوضبببوع  والعملببب  ببببني اثالتصاصبببات التشبببريعية       -1

وتوحيبببد مرجعيبببة إدارم املرظومبببة التشبببريعية لتتبببوىل     ،والتر يذيبببة

ر وصبببببياية وإصبببببدار اانظمبببببة ش بببببحصبببببر وتاويببببب  وترسبببببي؛ ون 

وت عيبل دور   ،هبات ذات الع قبة  والتشريعات  شاركة كافبة اجل 

جملبببد الشبببور  وفببب؛ مرهجيبببة برملانيبببة فاعلبببة لتقيبببيم ومراقشبببة     

   وحماكمة ليع مشروعات اانظمة والقوانني دون استثراء.

وش اا واللبببوائس )الاببباكد جلميبببع اانظمبببة اد تاويببب  موحَّبببإجيببب -2

جهبببة  هرببباك وتابببون ،وهابببذا..( ،الرظبببام ااساسببب  للحابببم 

 ،ا التاويب  والتحببديث بصبيغت  الرهائيببة  حاوميبة نباظرم علببى هبذ   

التهميش شببا   ببب والسببماح للجهببات اخلاصببة     الر بباذ. جعيببة يف روم

الرة  على جملبدات اانظمبة بالشبروح والسبواب؛ القضبائية ذات      

أصببحاك  الشببريعة والقببانونل أن تاببون كليببات  ضَّببالع قببة.. وي 

 والقضاء.سراد من جهات التشريع هذا اثمتيا  مع اع
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س اعجببراءات وض ببيف صببياية وإصببدار نظببام أو قببانون ي    لرظببرا -3

جهة للوصوش ملرحلة نظام أو قانون أو تشبريع أو   ايتااعها اال  م 

 .أو يه ذلا ،ثئحة

 

  الورقة الرئيسة: م. الالد العثمان 

متث ل التشريعات القاعدمح اليت ت س د ملمارسبة التلبا املهبام    

ات، وتشبببببببايل وااعمببببببباش، ورسبببببببم الع قبببببببات والتشبببببببابا  

اثالتصاصات والصب حيات، وحتديبد اجلب اءات والغرامبات وفب؛      

مرظومببة تشببريعية متااملببة متعببددم املسببتويات والتببه هات. ومببن      

بداهبة القبوش أن التطايب؛ الا ب  للتشبريعات الا ب م ي ربِتب ترميببًة        

ك بب م، وتاببون بببذلا جببودم التشببريعات رافببًدا مهمًّببا لتحقيبب؛        

متطلاات اجلهات التر يذية اداء مهامهبا   مستهدفات الترمية وتلاية

واالتصاصببباتها  وجببب  هبببذه اادوات التشبببريعية. كمبببا أن مبببن     

بداهببة القببوش أنبب  كلمببا كانبب  التشببريعات أقببلَّ وأوضببس  وأكثببر   

س سبببًة، فإنهبببا تببب دي إىل فعاليبببة وك ببباءم ومرونبببة يف التر يبببذ      

س والتطاي؛، وتاون بذلا التشريعات وسيلًة وليس  يايبًة، وي قبا  

جناحها وفعاليتها  ا ت حِد   من أ ر على املرظومبة التر يذيبة سبواء    

 بالتماني والت عيل أو بالتعطيل والتاايل.  

عرببببد الرظببببر إىل واقببببع املرظومببببة التشببببريعية يف اململاببببة      

الصوًصا يف اآلونة ااالهم، فإنرا نر  حراًكبا كباًها يف صبياية    

رات والتعبببباميم وإصببببدار اانظمببببة والتشببببريعات واللببببوائس والقببببرا 

احلبراك   ةحبشال ت يسبا؛ لب  مثيبل  وهبو مبا يعابد ديراميايب       

 بببو تسبببريع الطبببوات الترميبببة، وت عيبببل تر يبببذ ببببرامب ومابببادرات  
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. كما أن  ي ب   اهتماًمبا   2030وحتقي؛ مستهدفات ريية اململاة 

كاًها من أجه م الدولة بسد  الثغرات وتعويق الاطء البذي شباك    

روات طويلة الل ، وهو الواقع البذي واجب  يف   مسهم الترمية ع  س

بعق ااحيان بطايعة احلباش شبيًئا مبن تعبار ض القراعبات ومقاومبة       

التغببيه وبعببق البباطء واجلمبببود وتشببت  اجلهببود والببري ، وهببب        

بالطاع م مس سبلاية ميابن أن تابون سباًاا يف تشبوي  املرجب ات       

دم املهمولببببة وتعطيببببل حتقيبببب؛ ماتسبببباات الترميببببة، أو ر ببببا  يببببا 

وم اقمة التاعات واآل ار الواقعة على مستويات متعبددم مبن شبرائس    

 وقطاعات ايتمع.

حتاوش هذه الورقة يف الرقاط التالية توصبيا الوضبع البراهن    

للمرظومة التشريعية يف اململاة، وتسليط الضوء علبى مبا يشبوبها    

مببن م حظببات علببى سببايل الترايبب  والترويبب  الببداعينِي إىل التطببوير  

 ويد واثرتقاء  ستويات العمل الترموي الشامل.  والتج

         من امل حب  أن هرباك الابثه  مبن اخللبط ببني اثالتصاصبات

التشريعية والتر يذية يف جممبل أجهب م الدولبة، وحتبى الشبركات      

التابعة هلا. ف   يال  ااحيان، تصدر تشريعات وإجراءات ولبوائس  

ل املثبباش،  اببادرات مببن أشببخاا تر يببذيني كببالو راء علببى سبباي    

وكثًها ما نسمع عن قرارات و ارية وتعاميم إدارية ولوائس تر يذية 

ويبببه ذلبببا مبببن اادوات التشبببريعية تصبببدر وفببب؛ رييبببة اجلهبببات       

التر يذية حتبى لبو مبرَّت ببالقروات التشبريعية الرظاميبة، مثبل هيئبة         

اخل اء وجملد الشور  وحتى املقام السام . مشالة هذا الواقع 

وتعببار ض املصبباا بببني اثالتصاصببني التشببريع      حالببة التضببارك  

والتر يببببذي، والببببيت تبببب دي إىل تغببببوش الرييببببة ال رديببببة بببببدًث مببببن  
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امل سسببية، والقطاعيببة بببدًث مببن الشببمولية. كمببا أنهببا تبب دي إىل     

الاثه من التعار ض والتضباد ببني التشبريعات الصبادرم أو املتاربام      

عارضبات ببني الرظبام    من ِقال أجه م التل ة، بل إنربا أحياًنبا نبر  ت   

واللوائس التر يذية والتعاميم ال حقبة الصبادرم مبن ذات اجلهبة ويف     

ذات اثالتصاا  وهو ما ي قد أو ي ضبعا فعاليبة بعضبها الباعق،     

ويب دي إىل هببدر اجلهببود والاببثه مببن اآل ببار والعقاببات علببى أرض  

الواقبببع. واامثلبببة علبببى هبببذا املشبببهد كبببثهم، الصوًصبببا يف ظبببل      

ريع  املتسببار ،  ببا فيهببا الاببثه مببن التشببريعات     احلببراك التشبب 

الصبببببادرم مببببب الًرا واملتعلقبببببة بقطاعبببببات مثبببببل املبببببوارد الاشبببببرية  

والاهرببباء وامليبباه والتمويببل واجلمببارك ويههببا، وهبب  يف الغالبب   

ااعببم تشببريعات تعاببد رييببًة تر يذيببة نابعببة مببن داالببل اجلهببا        

مبة  احلاوم  دون ترسي؛ كال  وتاامبل فاعبل مبع جممبل مرظو    

التشببببريعات القائمببببة والقادمببببة يف املرظومببببة التشببببريعية الوطريببببة  

 الشاملة.  

      من امل ح  أيًضا واقع اثتااء امل برط علبى الرييبة القانونيبة

احملضة يف صياية وتاييبا اانظمبة والتشبريعات بشبال عبام،      

إىل احلببد الببذي ي اا ببل أحياًنببا رييببة امُلشببر عني وامُلر  ببذين ال ريببة        

، وي عط ببل فعاليببة تلببا اعجببراءات بببالقيود القانونيببة      والتخصصببية

اثحرتا يببة الببيت ي رضببها مسبب ولو اعدارات القانونيببة يف ااجهبب م    

احلاوميببة، يف الوقبب  الببذي يراغبب  أن تاببون الرييببة القانونيببة      

داعمبببًة ومما ربببًة لتحقيببب؛ الرييبببة ال ريبببة والتشبببغيلية املتخص صبببة  

ذا املشبببهد يعابببد شبببيًئا مبببن  املتعلقبببة  وضبببو  التشبببريع. إنَّ هببب 

القصور يف قدرات ومرهجية التهسيد ال   والتشغيل  املتخص بص  
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لصبببياية التشبببريعات، ولبببيد بالضبببرورم ريابببة يف السبببيطرم مبببن    

اجلان  القبانون . هبذا الت بوق للرييبة القانونيبة علبى الرييبة ال ريبة         

ملحببوظ يف التلببا مسببتويات املرظومببة التشببريعية بشببال عببام.      

مسببتو  هيئببة اخلبب اء الببيت متث ببل إحببد  أهببم املرصببات     وحتببى يف 

التشبريعية السبيادية املسباندم يلبد البو راء، فبإن معظبم الرقبباش        

حوش صياية اانظمبة والتشبريعات يبتم برييبة قانونيبة حبتبة، حتبى        

إن معظببم ممثلبب  ااجهبب م احلاوميببة الببذين حيضببرون جلسببات       

رات القانونيبة يف  نقاش مسودات ومشاريع اانظمبة هبم ممثلبو اعدا   

ااجه م احلاومية ببدًث مبن املتخصصبني ال ربيني والتر يبذيني يف      

جماش االتصاا كل جهبة. أحبد أهبم اامثلبة علبى ذلبا أن نظاًمبا        

مثل نظبام املشبرتيات واملرافسبات احلاوميبة البر  بصبياية فريب؛        

قببانون  دون مشبباركة أي ِفببرق متخص صببة يف الشبب ون اهلردسببية     

م مرسوبو اعدارات اهلردسبية واملشباريع يف و ارم   واملشاريع  ن فيه

 املالية ذاتها، وهلم جرًّا.

          لعل  مبن املراسب  اعشبارم إىل ييباك مسبار حمبدَّد م لب م لرحلبة

إصدار التشريعات بدًءا مبن حتديبد احلاجبة هلبا، وحتبى إصبدارها       

من املستو  التشبريع  امل هبل واملخبتص ببذلا التشبريع. وقبد نبر         

ملس ولني ذوي اثالتصاصات التر يذيبة وهبم يضبعون    أحياًنا بعق ا

بعببببق التشببببريعات يف صببببيغة حمببببدَّدم تقببببود إىل تسببببريع صببببدور  

التشببريع، وجتبباو  بعببق املراحببل يف مسببهم رحلببة التشببريع  كببهن 

يصدر التشريع يف شال  ترظبيم  ببدًث مبن  نظبام  لتجباو  مرحلبة       

و إصبدار  الرظر يف التشريع من جملد الشور  على سايل املثاش، أ

التشريع يف شال  قرار و اري  لتجباو  مرجعيبة هيئبة اخلب اء يف     
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اعتمببباد صبببيغة التشبببريع. هبببذا الواقبببع يابببر س ويرس بببع مشبببالة 

التعارضببات والتصببادمات بببني التشببريعات الصببادرم دون مرجعيببة      

مشوليبببة واحبببدم تضبببمن رفبببع فعاليبببة وك ببباءم تاامبببل اانظمبببة    

 جوم من إصدارها وتر يذها. والتشريعات لتحقي؛ املستهدفات املر

        إن إحببد  أهببم املشببا ت الببيت تشببوك املرظومببة التشببريعية

واحلبببراك املتسبببار  فيهبببا هببب  جتببباو  الدراسبببات املسببباقة لقيببباس 

وتلمببد اآل ببار اثقتصببادية واثجتماعيببة لتلببا التشببريعات بشببال  

مشببول  استشببرايف عميبب؛ وشببامل، بببدًث مببن الرتكيبب  فقببط علببى  

و املوضببو  املسببتهدل بالتشببريع. ولعببل أحببد  رفببع ك بباءم القطببا  أ 

أسبببااك هبببذه املشبببالة ييببباك الت اعبببل املببب  ر اجلببباد واحلبببوار        

احلقيق  مع أصحاك الع قبة ببذلا التشبريع واملب  رين واملتبه رين      

بببب  وبتاعبببات ت عيلببب  وتر يبببذه، عببب وم علبببى أن املطببباع احلقيقببب     

ية للاثه من تلا التشريعات يديره ويعمل فيب  شبركات استشبار   

أجراية ومستشارون وافدون ي تقر كثه مرهم إىل ال هبم احلقيقب    

للخل يبببات الثقافيبببة واثجتماعيبببة واثقتصبببادية لطايعبببة ايتمبببع      

السببعودي وشببرائح  وطاقاتبب  وماوناتبب  ومسببتويات . صببحيس  أن      

هراك تطويًرا كاًها ملساع  استقراء واستايان  راء العموم لتقييم 

عات قال اعتمادهبا، لابن هبذه اجلهبود     مسودات اانظمة والتشري

مبببا  الببب  ت تقبببر إىل الشببب افية واملشببباركة احلقيقيبببة يف تقيبببيم      

وحتليل نتائب تلا اثستايانات، والعمل على عاد نتائجهبا علبى   

 مضامني تلا التشريعات بشال موضوع  فعَّاش. 

متث ل هذه الرقاط حماور عامة تضبم  ببني طياتهبا الابثه  مبن      

اصيل ال رعية اليت ميان أن يدور حوهلبا كبثه  مبن    الرقاط والت 
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الرقبباش والتمحببيص والدراسببة والتحليببل، سببعيًا إىل الوصببوش إىل     

تطوير حقيق  وتغيه جذري فعَّاش يف هذه القضبية. إذ إنَّب  مبن يبه     

املرصا أن نر  كلَّ هذه اجلهود املخلصة واملاادرات اجلادم وهب   

ائية وتضبارك الصب حيات.   تصطدم ددران الاهوقراطيبة والعشبو  

ولعل التوصية ااهم يف هذا ايباش هب  العمبل علبى ج م بع وتوحيبد       

اثالتصاصات التشبريعية يف جهبا  مركب ي واحبد ميبارس مهامب        

بشببببال مسببببتقل عببببن اادوار التر يذيببببة لألجهبببب م احلاوميببببة     

ااالببر ، ولعببل جملببد الشببور  ياببون هببو املاببان ااجببدر بهببذه 

اصات  وص حيات  وتدعيم   ا حيتا  إلي  املهمة بعد تعديل االتص

من أدوات وص حيات للقيام بدور برملان  حقيق ، يار س فصبل  

اثالتصاصبات يف امنببوذ  دولبة امل سسببات البيت تسببتح؛ أن تاببون    

 عليها اململاة العربية السعودية.  

 

 :التعقياات 

 التعقي  ااوش: د. إحسان بوحليقة 

 متهيد: :أوًلا

كيببد  علببى أهميببة تطببوير املرظومببة التشببريعية   بدايببًة أود  الته

 لتحقي؛ التطلعات يف الرمو والترمية.  

 الرطاق: : انًيا

جتدر اعشارم هرا إىل أن للتطوير مرابع عدم، ااهم مرها هبو  

( جتويببد اانظمببة ورفببع ك اءتهببا  ببا جيعلببها مسببايرًم افضببل   1)

ادي، املمارسببات وبعيببدًم عببن إعاقببة الرشبباط اثجتمبباع  واثقتصبب   
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( تع يبب  املشبباركة وأث ت ع ببد مقرتحببات اانظمببة واللببوائس اللببا   2)

 الاواليد.

لسبب   التًصببا يف القببانون، لاببن سببهتراوش كلتببا الرقطببتني   

أع ه من الب ش املمارسبة أ رباء عضبوييت يف جملبد الشبور  علبى        

، وممارسبيت للعمبل اثستشباري    1996عاًما، مرذ عبام   12مد  

أطوش ما برح  مسبتمرم. إذ ث ببد مبن    يف القطا  احلاوم  ل رتم 

اعقببرار بببهن ايبباش يتسببع مل يببد مببن التطببوير والتجويببد للمرظومببة   

وعلبببى صبببلة   را ع بببّ  التطبببوير   -التشبببريعية، ويف الوقببب  ن سببب  

اللذين أشرت  هلما يف ال قرم السابقة، فهثحُ  تقبد ًما ملموًسبا يف   

د املاضية نابًعا مبن  تطو ر املرظومة التشريعية ال ش السروات اخلم

مرظببببور عملبببب ، وهببببو أن تطببببوير التشببببريعات سي حس ببببن الايئببببةح     

الترافسية، وأن لذلا عوائد إجيابية متعددم على اململاة جمتمًعبا  

( على مستو  تطوير اادوات التشبريعية والرظاميبة،   1واقتصاًدا: )

مسبتو  مرهجيبة    ى( عل3( على مستو  اهليالة امل سسية، و)2و)

 وير التشريعات وتعديلها.و لية تط

 الرقاش:  الًثا:

بالقطع، فاحلاجة ث ت اش قائمًة مل يد من التطوير، إث أن مبا  

حتقَّ؛ اآلن على أرض الواقع هو: مسار ومتطلاات حمدَّدم وم قرَّربة،  

ومتابعة حثيثة، ومراقاة لصيقة م م ارة من ال ش حوكمة تقتسم 

 ن  وي  يبل اسبتئثار  جهبة واحبدم     أدوار ها جهات  عدم  با ي حق ب؛ التبوا   

بقبببرار إعبببداد الرظبببام وتعديلببب . إذ ت يع بببد اامبببر حابببًرا علبببى        

الوحبببدات التر يذيبببة )البببو ارات مثًلبببا( ضبببمن السبببلطة التر يذيبببة     

فبببالو ارم ترفبببع بتعبببديل نظبببام قبببائم مثًلبببا، لابببن لبببيد بوسبببعها     
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( استي اء متطلاات حمددم من حيبث  1اثن راد، بل ث بد هلا من: )

 ( إكماش الطوات معيرة من حيث املرهجية.2حملتو ، )ا

وطلًاا للتحديد، أورد الرقاط التالية لتع ي  وإ اات ما تراولتب   

 ال قرات السابقة من إلاليات:

أنبب  وبعببد البباض بشببهن الضببوابط الببيت يببتعني اتااعهببا عرببد    -1

الرفع  قرتحات اانظمة وتعبدي تها، صبدر قبرار جملبد البو راء      

هببببب بتحديببد الضببوابط   21/6/1435وتبباريع  265املببوقر رقببم  

املطلوك مراعاتها عرد إعداد ودراسة مشروعات اانظمبة واللبوائس   

ومبببببا يف حامهبببببا،  بببببا يف ذلبببببا إسبببببراد مهمبببببة إعبببببدادها إىل  

متخصصني. فمن حيث احملتو ، تايَّن مبا علبى اجلهبة احلاوميبة     

القيببام ببب  عرببد رفببع مقببرتح إىل رئببيد جملببد الببو راء ملشببروعات     

أنظمة ولوائس أو تعديل الرافذ مرها، بهن ت قبد م مبذكرًم توضبيحية    

تتضبببمن السبببرد الرظبببام  واهلبببدل وااسبببااك وشبببرًحا للمبببواد،       

وكذلا التجارك الدولية، واآل ار املالية والتوظي يبة واثقتصبادية   

واثجتماعية. ومن حيث املشاركة وعدم الت ر د، فقد نصَّ القبرار  

امببة يلببد البو راء التهك ببد مببن التبب ام اجلهببة  أن تتبوىل اامانببة الع 

احلاوميببة باسببتي اء املتطلاببات وكببذلا ت ويببد الببو راء وريسبباء   

ااجهبببب م احلاوميببببة وكببببذلا هيئببببة اخلبببب اء برسببببع عبببببداء       

م حظببباتهم، وأن تقبببوم هيئبببة اخلببب اء  جموعبببة مبببن املراجعبببات 

ارية للتهك ببد مببن املواءمببة مببع اثت اقيببات الرافببذم والقببوانني السبب       

 واملاادس القضائية، وته  ر املراك  القانونية القائمة.  
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وتباريع   265رقبم   ءنص  ال قرم  انًيا من قرار جملد الو را -2

هببب على قيام هيئة اخل اء  جلبد البو راء بتقبويم    21/6/1435

 الضوابط بعد مرور   آ سروات.

هببب، صدر قرار جملد البو راء رقبم   30/11/1438بتاريع  -3

ديل الضببببوابط بربببباًء علببببى توصببببية جملببببد الشبببب ون      بتعبببب 713

اثقتصادية والترمية، وكان من ضمن املتطلاات الواردم يف القبرار  

أنَّ علبببى اجلهببببات احلاوميببببة تطببببوير اعدارات القانونيببببة لببببديها  

بدعمها بالا باءات. أمبا فيمبا يتعلب؛ بضبوابط مقرتحبات اانظمبة        

نَّ علبببى اجلهبببة  وتعبببدي تها، فقبببد نبببص القبببرار )ال قبببرم  الًثبببا( أ     

احلاومية أن  ترشر على موقعها على اعنرتنب  مشبروعات قواعبد    

أو لبببببوائس أو قبببببرارات ومبببببا يف حامهبببببا، ممبببببا هبببببو داالبببببل يف   

االتصاصها، وث يتطل  الرفع عر . وقد مشبل هبذا القبرار تطبويًرا     

ملرهجية تطوير مقرتحات اانظمة واللوائس، حيث تطلَّ  رفع اجلهة 

قبرتح، وذلبا لعرضب  علبى جملبد الشب ون       لتطور متاامبل عبن امل  

السياسببية واامريببة أو جملببد الشبب ون اثقتصببادية والترميببة احال ببذ   

التوج  املادئ ، ومن   مَّ إعادت  للجهة ثسبتاماش مبا يلب م حيالب .     

وبعببد ذلببا، ت قببد م اجلهببة مببذكرًم تتضببمن بيببان  السببرد الرظببام      

لتجبببارك  ثالتصاصبببها تقبببديم املقبببرتح، وكبببذلا التشبببريعات وا    

الدوليببببة، واآل ببببار املاليببببة واثقتصببببادية والوظي يببببة واثجتماعيببببة  

املتوقعبببة، والترسبببي؛ مبببع اجلهبببات ذات الصبببلة، باعضبببافة لرشبببر    

املقرتح على اعنرتنب  احال بذ املرئيبات وامللحوظبات عليب . وبعبد رفبع        

املقببرتح، تتببوىل اامانببة العامببة يلببد الببو راء مراجعتبب  مببن ِقاببل       
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ية وهيئبة اخلب اء. ومبن الراحيبة اجلوهريبة، تتابع       اجلهات احلاوم

 ذات اآللية للمقرتحات الواردم من جملد الشور .

أحال بببًذا يف اثعتابببار أن إصبببدار اانظمبببة واادوات التشبببريعية    -4

علبى ترو عهببا يبب  ر علبى الايئببة الترافسببية يف اململابة  فقببد مرحبب     

رافسبببية مبببن ترظبببيم املركببب  البببوط  للت  4املبببادم الرابعبببة ال قبببرم 

وتببببباريع  212)تيسببببه( الصببببادر بقببببرار جملببببد الببببو راء رقببببم       

هبب االتصاًصا للمركب  بببببب  مراجعبة اانظمبة ذات     25/4/1440

الع قبببة وتطويرهبببا، واقبببرتاح التعبببدي ت ال  مبببة حياهلبببا وذلبببا    

باثت بباق مببع اجلهببات احلاوميببة ذات الع قببة، وفبب؛ اعجببراءات     

 -استط   ورصد  راء العمبوم    13الرظامية املتاعة . ويف ال قرم 

فيما يتعل؛ بالايئة الترافسبية يف اململابة    -ع  الوسائل املختل ة 

 يف التلا اياثت.

وحتقيًقببا لتحسببني الايئببة الترافسببية، وبربباًء علببى توصببية مببن     -5

جملببد الشبب ون اثقتصببادية والترميببة  فقببد أصببدر جملببد الببو راء 

تعببديل الضببوابط  هببببب، ب15/7/1441وتبباريع  476قببرار ه رقببم  

املطلوك مراعاتها عرد إعداد ودراسة مشروعات اانظمبة واللبوائس   

املشار هلا يف ال قرم السابقة، بهن يقوم املرك  البوط  للترافسبية   

بإنشاء وحدم دعم اانظمة واللوائس ومبا يف حامهبا، ويابون هلبا     

االتصاصببات عنشبباء املرصببة اعلارتونيببة املوحَّببدم ثسببتط    راء  

وم للجهببات احلاوميببة، وإعببداد امنبباذ  اثسببتط   وتقببويم     العمبب

اآل ار، وتقديم امللحوظات واملرئيات حوش نتبائب اثسبتط   للجهبة    

صبببباحاة املشببببرو ، والتوعيببببة ون ش ببببر  قافببببة اثسببببتط   بههميببببة 

املشاركة يف تقويم اآل ار الترظيمية على مشاريع اانظمة واللبوائس  
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مببل واحلوكمببة، كمببا أن علببى    ومببا يف حامهببا وفًقببا آلليببة الع   

املرك  أن ي ضم ن تقريره السروي الذي يرفع  إىل جملبد الشب ون   

اثقتصببادية والترميببة أعمبباش  الوحببدم وإجنا اتهببا واملعوقببات البببيت       

 تواجهها ومد  الت ام اجلهات احلاومية بتطاي؛ الضوابط.

د ش ر  املرصة اعلارتونية املوحَّبدم ثسبتط     وبال عل، فقد  -6

 . وحبسبب 2021يربباير  6راء العمببوم واجلهببات احلاوميببة يببوم    

مشبببروًعا ترظيميًّبببا عببب   64 تيسبببه ، فقبببد مت طبببرح أكثبببر مبببن  

 جهة حاومية. 18املرصة، وردت من 

 التوصية: :رابًعا

حتقَّ؛ تقبد م جبوهري بتطبوير اانظمبة علبى أس بد تقبوم علبى         

علببى واعصببرار  اادوارالتحسببني املسببتمر، ترطببوي علببى حوكمببة  

 مشاركة أصحاك الع قة الوظي ية وايتمعية.  

 وإن  كان من نواح  للتحسني يف املستقال املرظور، فه : 

أن تتهكببد مرظومببة املراجعببة ) ببا يف ذلببا جملببد الشببور      -1

والببديوان العببام للمحاسبباة( مببن التبب ام اجلهببات احلاوميببة بآليببة     

 تعديل اانظمة ومتطلااتها.

مببن البب ش م سسببات ايتمببع  حوكمببة املشبباركة ايتمعيببة -2

املدن  واملختصبني، باتابا  أفضبل املمارسبات املعمبوش بهبا،  با يف        

ذلببا استقصبباء  راء العمببوم قاببل املقببرتح وأ ربباءه وبعببده، والتقيببيم    

 عرد التر يذ. 

إطبب ق و يقببة  سببمَّى  سياسببة استقصبباء  راء العمببوم وإدارم    -3

تي اء متطلابات  أصحاك الع قة ، وتشتمل على إجراءات ت تابع ثسب  

 استقصاء مرئيات العموم وف؛ أفضل املمارسات الدولية.

ني  املي ن   فقد د ش 

اراكاوني  امل ح د  

السننننننننننن  الا  راا 

اا حنن م واايهننات 

 6ااحك ميننن   ننن م 

 .2021 ر  يا
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  امللتقى(  ةالتعقي  الثان : د. جن ء احلقيل )ضي 

 اننقطتني قبد تسبهم  تعقي  على الورقة الرئيسة ي رك   على 

 يف عملية تطوير املرظومة التشريعية يف اململاة.

 

 :والتشريعية التر يذية السلطة بني ال صل (1

ث وهبب  أ ،همببةمإىل م حظببة  الورقببة الرئيسببة أشببار كاتبب 

حيبث إنَّ صبدور     اخللط ببني اثالتصاصبات التشبريعية والتر يذيبة    

علبببى مابببادرم مبببن البببو راء   ابببون برببباًءيالابببثه مبببن التشبببريعات  

ا، ويف أحيببان والتر يببذيني. وهببذا يقودنببا إىل  غببرات قانونيببة أحياًنبب 

يع الترميببة املسببتدامة وث أالببر  يببتم إصببدار قببوانني ث ختببدم مشببار 

حسب   -اقتصاد الا د بسا  عدم مرونتها. هبذا التبداالل أيًضبا    

ويف مواضببع  ،ض املصببااتعببار  د قضببيةحول ببي - شببار الااتبب أمببا 

 ااًسب آ لحمبا ي حبدِ  وهبو    ض القوانني مع اللبوائس إىل تعار ي دي أالر  

مببن حيببث  قانونيببًة عرببد يببه املختصببني الببذين ث ميلاببون الل يببةً  

  القوانني. لذلا، من أجبل تطبوير املرظومبة التشبريعية، جيب       در ت

رظبببام فأن يسببباق  تطبببوير اهليابببل الترظيمببب  للسبببلطات البببث آ. 

علبى مابدأ ال صبل ببني      احلام يف اململاة العربية السعودية نصَّ

السببلطات الببث آ  التشببريعية والتر يذيببة والقضببائية . تطايبب؛ هببذا  

، حيث إنَّ سبلطة  اج ئ  وليد كامًلاملادأ يف اململاة هو تطاي؛ 

القضببببباء تتمتبببببع باثسبببببتق لية يف اهليابببببل الترظيمببببب  واعداري 

للمملاة، لان السلطة التر يذية والتشريعية تعان  من التداالل. 

طببط وإسببرتاتيجيات  ذ ال ر  ببالسببلطة التر يذيببة هبب  السببلطة الببيت ت   

يف  ابيًّب هبا رقا  برتض أن يابون دور   وي  ،الدولة وأهبدافها وقوانيرهبا  
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ل السبلطة  ببداء املرئيبات. تتمثَّب   إعملية التشريع مبن حيبث اثقبرتاح و   

التر يذية يف اململابة يف البو ارات وامل سسبات احلاوميبة وكبل      

مببن أعضبباء السببلطة التر يذيببة. أمببا       ان يعمببل بهببا يعتبب  عضببوً    م بب

ى بتشريع القانون والرظبام  عر ه  السلطة اليت ت فالسلطة التشريعية 

اسببات واعسببرتاتيجيات، ويف اململاببة املسبب وش عببن     وترسببم السي

لابن املشبالة     جملبد البو راء وجملبد الشبور     و هذه املهمبة هب  

ه هببم أعضبباء السببلطة التر يذيببة،   يهرببا أن جملببد الببو راء أعضببا  

وهرببا ختت بب  عمليببة الرقابببة الببيت متارسببها السببلطات الببث آ علببى 

ا بعضبببها الببباعق. عربببدما تابببون السبببلطة التر يذيبببة هببب  ن سبببه   

 - الالببد م.شببار أمثلمببا -السببلطة التشببريعية، سببيتاون لببديرا 

ى ض املصاا وتشجيع مترير بعق اانظمة حت  مسمَّمسهلة تعار 

ى قبرار و اري أو ثئحبة   ى قانون أو نظام، مثل مسبمَّ  الر يه مسمَّ

أو ترظببيم. ومتريببر مثببل هببذه الترظيمببات والتشببريعات قببد ياببون     

سايل اياملة أو خلدمة مصاا فئبة  متريرها على  مرها، متَّ اج ًء

 ،حمبببدودم دون الرظبببر إىل املرظومبببة القانونيبببة بشبببال متاامبببل 

والببيت جيبب  أن ختضببع للتببدقي؛ والتمحببيص بشببال واسببع. عرببد    

احلديث عن ال صل بني السلطة التشبريعية والتر يذيبة، فب  يعب      

صبدر  تى  الترظيم  وصبور  القبرارات الو اريبة البيت     ذلا إلغاء مسمَّ

هبا ان هلبا   يوإامنا يستمر بقا  يها مواد قانونية لترظيم موضو  ما ف

ع مبن  راج ب لابن جيب  أن ت    اثستجابة أهمية من حيث السرعة يف 

ث ياببون مببن ضببمن   ،سببلطة التصببة بالتشببريع بشببال كامببل  

ن يف السبلطة التر يذيبة. هربا يتسبرى للمرظومبة      وعضائها، املسب ول أ

 رات الو ارية اليت حتبوي مبوادَّ  التشريعية مراجعة الترظيمات والقرا
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ا عن تبه ه املصباا الشخصبية    لترظيم موضو  معني، بعيًد قانونيًة

 مدارتهب إسلوك أاليت قد يته ر بها أعضاء السلطة التر يذية خلدمة 

للحقياة الو ارية اليت قد ث تتواف؛ مع املصلحة العامة من جهة، أو 

. لببذلا، جهببة أالببر  مببن   الدولبة مغببايرم لتوج بب أيديولوجيببةخلدمبة  

جملد الشور  هو أكثر هيئة هلا أساس وال م تارصية وسياسبية  

ا مبببن ميارهبببا أن تتبببوىل عمليبببة التشبببريع بشبببال أساسببب  ببببدلً    

ل هيئبببة ع ببباملشببباركة يف العمليبببة التشبببريعية بشبببال ج ئببب ، وج   

اخلبب اء هيئبببة تشبببريعية مسبببتقلة مرتاطببة دهبببا  الدولبببة بشبببال   

صبببة يف جمببباش  ببببة ومتخص درَّك ببباءات م  ضبببم لاونببب  ي  مااشبببر

رع التشبببريعات والقبببوانني.  التشبببريع، وتعظبببيم دوره يف عمليبببة ص ببب  

ا بيببد مببع هيئببة اخلبب اء حتبب   حبيببث إنَّ جملببد الشببور  يعمببل يببدً 

 مظلة السلطة التشريعية.

 

  :القانون مسودم حماكمة (2

متبب  اعشببارم أعبب ه إىل موضببو  إعببادم اهلياببل الترظيمبب       

  أيًضببا عمببل هيئببة اخلبب اء حيببث إنَّهببا هبب     والتشببريع ، ويسببتتاع

م ااساسبب  للقببوانني واانظمببة يف اململاببة، والببيت تعمببل      صببم امُل

حتبب  مظلببة جملببد الببو راء.  لاببن إصببدار قببانون مببا، جيبب  أن      

إىل  مميبر بعبدم مراحبل وفلبرت     حيبث إنب   ياون مثل عملية التصريع 

 القببانونإصببدار  حببني صببدوره بصببيغت  الرهائيببة. يف اململاببة ميببر    

ابل جملبد البو راء    تادأ  رحلة اقبرتاح القبانون مبن قِ     بعدم مراحل

نظببام جملببد الببو راء الصببادر ببباامر امللابب  رقببم أ /   حيببث نببصَّ

يف هبببب علبببى أحقيبببة البببو ير   1414ربيبببع أوش عبببام  3بتببباريع  13
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اقرتاح مشرو  نظام أو ثئحبة تتعلب؛ بهعمباش و ارتب ، كمبا أصباس       

لببة يف عبببام  عدَّمببن نظامببب  واملُ  23ادم يلببد الشبببور   وجبب  املببب  

هببب إماانيببة اقببرتاح مشببرو  نظببام جديببد أو اقببرتاح تعببديل  1424

حببباش إىل اعدارات نظبببام. بعبببد قابببوش الرظبببام بصببب ت  املقرتحبببة، ي    

واجلهبببات الداالليبببة يف تشببباي ت جملبببد البببو راء حيبببث تقبببوم    

اللجرببة العامببة يلببد الببو راء وهيئببة اخلبب اء بصبب ة رئيسببية ويف       

مرهبا  راجعبة مشبروعات اانظمبة ععطباء       ود االتصاا كبلٍّ حد

تقرير بشهنها وإحالتها مرم أالر  يلد الو راء وجملد الشبور .  

ا. هبذه  ا نافبذً تهت  مرحلة التصدي؛ والرشر ليصاس قانوًن ،بعد ذلا

هببذا التطببور املتسببار  يف    املراحببل ث ياببار عليهببا، لاببن يف ظببل     

عمليببة إصببدار  بشببال البباا، العببات بشببال عببام ويف اململاببة

القببانون قببد ث تتراسببب  مببع اثحتياجبببات اثقتصببادية والسياسبببية     

اببل متحبيص وفحببص مبن قِ  إىل إذ إنَّ القبانون حيتببا    واثجتماعيبة، 

الالبببد، إصبببدار  م. ومثلمبببا أشبببار   أطبببرال املصبببلحة واملختصبببني.  

على قواعد راسية، من ضبمرها   االقانون حيتا  إىل أن ياون قائًم

، اثسبببتراد إىل الدراسبببات  الرئيسبببة ه إليهبببا يف الورقبببة شبببُأالبببيت 

رتب عببن إصببدار هببذا القببانون.    تاملختصببة املتعلقببة باآل ببار الببيت سبب    

إىل املسبتقال ورييبة مبد  ك باءم       بعاارم أالر ، جي  عليرا الق ب 

راء   ثسبببتط  الرظبببام مبببن ليبببع الربببواح . مركببب  الترافسبببية    

ظمبة والقبوانني قابل صبدورها،     ل لرتم اان رائعًة العموم يعت  الطوًم

ن سيشببببارك يف هببببذا  ولاببببن يرقصبببب  جبببب ء مهببببم، أث وهببببو م بببب  

ن ولبديهم ب عبد نظبر    ورن م تما ون ومهتموالتص هراكاثستط  . 

وبالتال    يف جماثت ختصصهم، لارهم ث يشاركون يف التعلي؛
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ث ميان اثست ادم من ال اتهم من جهة. من جهبة أالبر ، يبرقص    

راء العمبببوم الشببب افية  صبببوا امل حظبببات  موضبببو  اسبببتط    

نبببهت  ل ابببرم  ، الذ بهبببا. لبببذلامبببة وامل حظبببات البببيت سبببي  قدَّامُل

 حماكمة مسودم القانون  بشال حمرتل حملاولبة ت بادي إصبدار    

ر اثقتصببادي والترميببة املسببتدامة واامببن    عيبب؛ التطببو  قببوانني قببد ت  

قببرتاح الببوط  واثجتمبباع . وحماكمببة القببانون تعبب  أنبب  بعببد ا      

التشببريع  والتر يببذي،  ينالقببانون وكتابتبب  وعرضبب  علببى اجلهببا  

يببببتم تعببببيني هيئببببة مببببن أفببببراد السببببلطة التشببببريعية، وتاليببببا      

وأشببخاا التصببني ذوي البب م يف جمبباثت التل ببة      أكببادمييني

للتعليببب؛ علبببى القبببانون أمبببام اجلهبببا  التشبببريع  وعبببرض الثغبببرات   

الرهببائ .  واملشبباكل الببيت قببد تصبباح  تطايبب؛ القببانون بشببال      

ويرطابب؛ عليهببا مببا يرطابب؛ علببى جلسببات القضبباء، حيببث تاببون        

مياببن مشبباهدتها عبب  القرببوات احملليببة، ومياببن  اجللسببة علريببًة

ث نب   أ عتقبد  أا، البهً أن حيصل علبى تصبريس احلضبور.    حضورها ملح

 كبببونهمذ مهمبببة التشبببريع مبببن املختصبببني بالقبببانون    ال بببأح نمياببب

ة كتابتبب ، لابببن ث  ميلاببون اخلل يبببة الببيت تسببباعد علببى عمليببب   

إنَّ ذلبببا إذ   ميابببن اثعتمببباد بالاامبببل علبببى اخلل يبببة القانونيبببة

ث روح فيبب . مثببل الاربباء، حيتببا  إىل      اجامببدً  اد لببديرا قانوًنبب  سببيول 

لابن املهربدس ث ميارب  لوحبده      ،مهردس بار  عنتا  براء ممتبا  

وعلببى . ... إ(وإامنببا حيتببا  للمقبباوش والاهربببائ  والسببااك   الاربباء

 قاس الاراء التشريع  والقانون .ي  ،اذل
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 املداال ت حوش القضية:  

 :حتديات تطوير املرظومة التشريعية يف الواقع السعودي 

ات إصببببدار إىل أن إجببببراء د. عاببببد الع يبببب  احلرقببببان  أشببببار

رها امللا يف مرسوم ملا  اانظمة ودراستها حتامها قواعد قرَّ

 ةريعات واضببببحومسببببارات التشبببب ،ويف قببببرارات جملببببد الببببو راء 

مببن احلاومبة ومببن امللببا بصب ت  رئببيد ليببع    مدعتم ببدم وم حبدَّ وم 

 التال : الرسم التوضيح ، وذلا على  و ما ي اي ن السلطات

 

 

يف ااجهبب م احلاوميببة  يواجبب  تشببريعات أوش حتببد ويامببن 

. والوضبع احلبال  املتابع يف اململابة     اإسبرتاتيجيته ضعا أو ييباك  

ديث اعسرتاتيجيات يادأ بقرار من املس وش فيما يتعل؛ بإنشاء وحت

تقببببديره حلاجببببة اجلهببببة،    احلاببببوم  حسبببب  ااوش يف اجلهببببا  

ضبع  اعسبرتاتيجية السبابقة    وللتغهات اليت طرأت عليها مرذ أن و 

ات إصننندار أت إجنننراا

األن حنن  ودراسنن ها 

تحكحهنننننا ق اعننننند 

رهنننا امللننن    قر  

مرس م مليك و  

قنننننرارات ميلنننننس 

ومسنننارات  ،ااننن زراا

  اا  نن  ات واضننح

نند  وم  حنند  وم     د  ح 

مننم ااحك منن  ومننم 

املل        ر نيس 

 جحي  ااسل ات
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من نظام جملد الو راء. اجلبدير باعشبارم    22على نص املادم  براًء

و اجلهبة احلاوميبة   م املسب وش أ لِ   نظام  ي سو ن  ث يوجد م ألي  إ

إنشاء أو حتبديث اعسبرتاتيجيات، كمبا ث توجبد جهبة مرك يبة       ب

تتبببببوىل ح ببببب  اعسبببببرتاتيجيات احلاوميبببببة ومتابعبببببة حتبببببديثها   

تت بباوت ااجهبب م احلاوميببة يف مببد      ،لببذلا ضببافًةإوتطايقهببا. 

عبدم التجباند ببني إسبرتاتيجيات      دانب  وجود إسرتاتيجية فاعلة. 

تربباقق فيمببا بيرهببا يف أحيببان أالببر ،     أجهبب م الدولببة املختل ببة وال  

ر اعسبرتاتيجيات وحتبديثها وتطايقهبا. فاعضبها     واالت ل وتهم تغي 

  عليببب  أي جبببر ر حسببب  قبببرار رئبببيد اجلهبببة، وبعضبببها ث ي   يتغيَّببب

من ااجه م احلاوميبة ث يلتب م    اكثًه ر، كما أنَّذكححتديث ي 

س ااداء م. وقببد وجببدت دراسببة ملركبب  قيببا   قببرَّباعسببرتاتيجيات امُل

% فقبببط مبببن  46لألجهببب م احلاوميبببة  عهبببد اعدارم العامبببة أن    

ااجه م احلاومية لبديها و يقبة الطبة إسبرتاتيجية ماتوببة، وأن      

طبط إسبرتاتيجية مت رعبة    %( من ااجه م احلاومية لبديها ال  27)

 من اخلطة اعسرتاتيجية العامة انشطة اجلها  احلاوم .

ديات البيت نواجههبا يف   د. عابد اعلب  الصباا أن التحب     وذكر

  وتعاملب  ،واجههبا بب د أالبر  مربذ عقبود     تالتشريع يف هذه الا د 

ليب  الوثيبات املتحبدم مبن     إهب   مبا توجَّ  مرها  التل ة بهسالي معها 

نشببباء اهليئبببات الترظيميبببة )ليسببب  تر يذيبببة( البببيت متلبببا بعبببق      إ

 ،؛ يف ب دنبباطاَّببهببل هببذا م   ، والتسببايش:لتشببريعيةاالصبب حيات 

 ؟وما مد  الرجاح ،أي حدٍّىل إو

ع تبباِبامُلأن  د. عاببد الع يبب  احلرقببان  ويف هببذا اعطببار، ذكببر 

لابة،  ما عبن احلباش يف امل  للتجارك الدولية يلحب  اثالبت ل متاًمب   
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حيث تتاع الدوش ااوروبية والوثيات املتحبدم اامريايبة ااعضباء    

التل بة يف وضبع    والترميبة مسبارات  يف مرظمة التعباون اثقتصبادي   

اعسببرتاتيجيات والتشببريعات، مببع ات اقهببا ليًعببا علببى احملببددات    

 التالية:

يقبوم علبى    ،ضرورم وجود جها  حاوم  واحد عال  املسبتو   -

احلاوميبة   وتشبريعات ااجهب م  اعشرال على وضع إسرتاتيجيات 

 أو حتديثها.

ع إسببرتاتيجيات وتشببريعات ااجهبب م احلاوميببة    ض ببضببرورم و  -

 دم.حمدَّ وحتديثها ضمن جداوش  مرية

احلاوميببببة  وتشببببريعات ااجهبببب م أن تببببرتاط إسببببرتاتيجيات   -

 ؛ أهدال الدولة.حق باعضها الاعق  ا ي 

 وتشبببريعات ااجهببب ممبببة ببببني إسبببرتاتيجيات ءأن الترسبببي؛ واملوا -

 احلاومية ي دي إىل رفع ك اءم عملها، وتقليل ن قاتها.

دمبة  همبة مثبل نظبام اخل   بعق اانظمة املوامل ح  يف السعودية أن 

وكبببذلا ا، بقببب  ببببدون تغبببيه ملبببدم أربعبببني عاًمببب     البببذي املدنيبببة 

م بالشبال السبريع   ءإسرتاتيجية و ارم اخلدمة املدنية اليت ت تتبوا 

 .والاايف مع املتغهات اثقتصادية يف اململاة

الا عببد السياسبب  فيمببا صببص   أ. سببليمان العقيلبب  إىل وتطببرَّق 

بببالرتكي  علببى الرقبباط تطببوير املرظومببة التشببريعية يف السببعودية، 

 التالية:

البببهم   املراقبب  أن اململابببة شببهدت يف السببروات اا    ِحبب : ي اوًلبب أ

وهبببب  أكبببب  ق بببب م يف جمبببباثت التشببببريعات   ،(تشببببريعيًة ) ببببورًم

أو لتطوير تشريع ساب؛. وهذا أمر  ،ما لسد نقص قائم  إوالقوانني
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ه عملية إص ح اقتصادي وإداري واجتمباع ، فتبوف   ايهم مو ّسِلم 

 لعاببور املراحببل اثنتقاليببة اعصبب حية.   ّسِلببم  مببر أد القانونيببة ااس بب

مبه حممبد   طايعة التاوين العلم  لسمو ول  العهبد اا والواقع أن 

وبداية مسهت  املهريبة احلاوميبة    بن سلمان )باالوريوس قانون(

 دور  ار لباعق كابار مسباعدي ، هلب    مب يف هيئبة اخلب اء، وكبذا اا   

 ببببو  -رعبببباه اهلل -عهببببد امللببببا سببببلمان   كبببباه يف دافعيببببة  

 استاماش املرظومات التشريعية والقانونية.

ا: التشببببارك بببببني السببببلطتني التر يذيببببة )جملببببد الببببو راء(       انًيبببب

والتشريعية )جملد الشور ( يف إصدار التشريعات نابع من طايعة 

الرظبببام السياسببب  وتقاليبببده، وهببب  الصوصبببية سبببعودية نبببادرم يف  

يف راهربببة، ور بببا ترظبببر القيبببادم السياسبببية  اانظمبببة السياسبببية ال

بعببد  ،طببار اعصبب حات الوطريببة الشبباملة  إمببر يف معاجلببة هببذا اا 

 ا.اعص ح اثقتصادي واثجتماع  القائمتني حاليًّ ت متام مسهإ

دور مراهل ومصادر ال لسب ة البيت يقبوم    من املهم التطر ق إىل ا:  الًث

علبى جبودم القبوانني     أ رهبا وعليها التشريع القبانون  يف اململابة،   

  صببرا  ال بب  بببني املدرسببتني ال رنسببية     ح ببفر ببا ي ا. وجناعتهبب

مريايبببببة يف تشبببببريعات القبببببانون. حيبببببث تعتمبببببد ال لسببببب ة    واا

اخلرجيببببون يًّببببا سببببها حالمريايببببة علببببى روح القببببانون )ويار  اا

القبانون )وقبد    فيما تتشباث املدرسبة ال رنسبية ببرص      (،السعوديون

هبببذا  (. ور بببا يضبببر   نواملصبببريون  بببم اخلرجيببب  نشبببرها اخلببب اء  

التضببارك يف القاعببدم ال لسبب ية للتشببريعات وعببدم وحببدم املصببدر    

ومبببن ورائببب  القضببباء    ،ال ابببري وال لسببب   بالقبببانون السبببعودي  
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مببا قببد يبب  ر يف جاذبيببة وهببو   اعداري والتجبباري واملببال  باململاببة

 الا د. يف اثستثمار 

معظببم اافاببار علببى أن  اد. عاببد اعلبب  الصببا  بيرمببا أكَّببد

الببيت تبب دي إىل تشببريعات أو تعببديل لتشببريعات ترطلبب؛ مببن اجلانبب   

التر يبببذي، واجلانببب  التر يبببذي مسببب وش يف الغالببب  عبببن ترلبببة     

، طبببط إىل واقبببع مبببن الببب ش وسبببائل متعبببددم واخُل اعسبببرتاتيجيات

ولبذلا فالترسبي؛ يابون بوسبائل ومبن        ها التشريع والترظيماحدإ

التشببريعات اجلديببدم تعتبب  يف لغببة بببرامب  . ويببةالبب ش أجهبب م تر يذ

 .الريية مشاريع

ترابع  مشبالة يف أن  لبيد هرباك    بهن  م. الالد العثمان وعقَّ 

لاببن ث بببد أن تتاببع مرظومببة  ،فاببرم التشببريع مببن جهببة تر يذيببة 

حامة تضمن فصل الته ه اثنتقائ  للجهة التر يذيبة علبى نبص    م 

فببإن  ،كببذلا .سببلطاتل  ماببدأ فصببل الهببذا هببو ص بب ، والتشببريع

البببباطر هببببذا التعببببارض يف الصبببب حيات التشببببريعية والتر يذيببببة 

التشببريعات ، علببى سببايل املثبباش   .يت بباوت بت بباوت مسببتو  التببه ه   

واعجببراءات الببيت تضببعها و ارم العببدش يف اآلونببة ااالببهم ذات أ ببر    

ا الصوًصبب ،ا مقارنببة  سببتويات أالببر  مببن التشببريعات كبباه جببدًّ

، مببن التببه ه علببى السببلطة القضببائية    وهبب  متلببا كببذلا درجببة   

هببل درسبب  و ارم العببدش اا ببر اثجتمبباع        :مثبباش علببى ذلببا   وك

واثقتصببادي امتتببة وتسببهيل إجببراءات الطبب ق واخللببع والقضببايا     

مببن جهببة   صببً أهببل صببدرت هببذه اعجببراءات   والعماليببة ويههببا؟  

االتصببباا وصببباح  صببب حية فعليبببة بهبببذا املسبببتو  مبببن التبببه ه   

  مابادرم حتسبني الع قبة التعاقديبة البيت أعلرب       : البر  مثاش الواسع؟

مشنكل  ايس هينا  

تيبننن  فكنننر    أت 

اا  نن   مننم جهنن  

كم ال  د أت ا ،تي يذ  

ت بنننننن  مي  منننننن  

حكح  تضحم ف ن  م  

اا ننننأال  االن قننننايئ 

اليهننن  اا ي يذ ننن  

، عنن  نننت اا  نن  

ل  مبندأ هذا ه  ص  و 

 ف   ااسل ات
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 ال تغبببيهً ا و ارم املبببوارد الاشبببرية والترميبببة اثجتماعيبببة متث ببب     هبببعر

يف الوقب    ،ا يف مرظومبة العمبل ودور الوافبدين فيب     ا عميًقب هياليًّ

الذي ت تقر حتبى اآلن إىل الابثه مبن الت اصبيل اعجرائيبة املهمبة       

 ببالريم مبن أنهبا سبتاون حمبلَّ      ن عرهبا بعبد   علحب ي  اواحملورية اليت ملَّب 

التطاي؛ بعبد شبهرين فقبط.. فهبل درسب  البو ارم أ بر هبذه املابادرم          

علببى الرتكياببة السبباانية والقطببا  اثقتصببادي والتلببا جوانبب   

وهببل مياببن أن صببر  مثببل هببذا التشببريع  سببتو  قببرار    التببه ه؟

   و اري فقط؟

شببببا فيبببب  أن  ا ث ممَّبببب، فإنبببب  م. سببببات املببببري ويف تصببببو ر 

 ،رهببببام الببببدوش وتطو يف تقببببد  اوأساسببببيًّ امهمًّبببب اللتشببببريعات دوًر

ا ولارها تعبان  كبثهً    والتشريعات يف اململاة ث يرقصها الام

 ،ذلببا لعببّدم أسببااك   ومياببن رد  يف شببرعيتها وفاعليببة تطايقهببا.  

 مرها:

 ،اببل السببلطة القضببائيةمببن ِق صببً أعببدم اثعببرتال بالقببانون  -1

ولبذلا    كباه ث تعبرتل بالقبانون    ا  الب  إىل حبدٍّ  فهذه السبلطة مب  

كمببببا يراهببببا -اعسبببب مية  الشببببريعةوتعتبببب   ،يها أنظمببببًةسببببم ن 

 ه  املرجع الوحيد وال صل. -القاض 

ولبذلا    هراك تداالل وعدم فصل بني السبلطات يف اململابة   -2

م مببن الببو راء دَّع ببمببن اللببوائس التر يذيببة والترظيميببة امُل الاببثه  جنببد

 اانظمة يف كثه من ااحيان. قو  منأ

والتعقيبب  ليهببا يف الورقببة  إشببرعية القببانون يف الببدوش املشببار    -3

لني م مااشرم من الشع  عبن طريب؛ ممبث    مرياا( مستمدَّأ)فرنسا و

بيرما مرجبع اانظمبة التشبريعية يف      اني يف ايالد ال ملانيةرتخ م 
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ها أو ولببذلا مياببن تعديلبب    اململاببة وسببردها السببلطة التر يذيببة  

 االرتاقها من اجلهات التر يذية.  

مريابا تعتمبد علبى السبواب؛     أن أ د. جن ء احلقيبل  وأضاف 

هبو   ل هتمبام القضائية كمصبدر أساسب  للقبانون، ولابن املبثه      

ا مببن حق بب قببر امنببا ت إو  ا  قانوًنببشببر وث ت  أن احملبباكم لببديها ث تقببر  

أحاببببام  احلقببببوق القانونيببببة، والببببيت يطببببرأ عليهببببا التعببببديل يف   

احملامببة العليببا املسببتقالية، ولاببن لببديها أنظمببة ذات نصببوا      

ببإجراءات   ، وهبذه متبر   bill بى قابل إصبدارها بالب   سبمَّ وه  ت  ةقانوني

قاببل ا مببنِ وًلببأسببه  يببتم مراقشببتها كمسببودم بشببال م    و ةطويلبب

التصببني يف اجلهببا  التشببريع  أو الببار   كببانوا املختصببني سببواء 

حببببباش إىل جملبببببد الشبببببيوت  ذلبببببا ت  اجلهبببببا  التشبببببريع ، وبعبببببد 

لبها  ع حاش إىل البرئيد للموافقبة عليهبا وج    وبعدها ت  ،والاوجنرس

 . نافذًم

بعببق ااجهبب م احلاوميببة ، فببإن د. ريبباض جنببمويف اعتقبباد 

، Regulatoryوالترظيم   operationalختلط بني دورها التشغيل  

كاه يساعد على  وهذا اللل ، واحد  ن  وبعضها يقوم بالدورين يف 

يف  التداالل احلاصل ببني التر يبذ والتشبريع. كمبا أن هرباك اللب ً      

ل شببغ م هببو  هيئببة....  وامُلرظ ى املراسبب  للم ببسببمَّا. فامُلالتسببمية أحياًنبب

ا يف كببثه مببن ااجهبب م ًقببطاَّم   م سسببة....  وث جنببد هببذا الت ريبب؛ 

ى )ث سبببببيما باللغبببببة ر املسبببببمَّغي بببببها ي ن بعض بببببإببببببل ، احلاوميببببة 

 كما حيلو ل . ،ة(جنلي ياع

نتبببائب سبببطوم الرييبببة    حبببدأن إ م. الالبببد العثمبببان وأضبببال 

ييبباك التببوا ن    التر يذيببة احلاوميببة يف صببياية التشببريعات هبب   
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 ،املوضوع  يف الع قبات التعاقديبة ببني القطباعني العبام واخلباا      

بشبال واضبس    ا ما جند امناذ  العقود واثت اقيبات مرحبا مً  وكثًه

 ا جيعبل   ،اوم  يف الع قة التعاقديةوفادح حلماية الطرل احل

إذعببان. والغريبب  أن هببذا   إىل أن تاببون عقببود  أقببرك  تلببا العقببود 

 ا فقببط يف الع قببات التعاقديببة الببيت ختببتص  املشببهد لببيد حمصببوًر

ببببل كبببذلا يف ات اقيبببات اخلصخصبببة   ،باملشبببرتيات احلاوميبببة

ض فيهببا  ببرت والببيت ي  ،والشببراكة بببني القطبباعني العببام واخلبباا   

بشبال   ،win – winالتوا ن املارى على مصباا الطبرفني وامنبوذ     

 .ر اجلهود بني الطرفنيس م هوم الشراكة وتضاُفار ي 

 

  تطوير املرظومة التشريعيةأهمية: 

 تطببوير املرظومببة التشببريعية  أهميببةح  أ. عاصببم العيسببى تربباوش 

 واحلاجة إىل ذلا يف ضوء ما توض ح  الرقاط التالية:

 

 ، ووضع هيال عام جيمعها:تاامل اانظمة -1

 ا، ت يان الرتكي  على التقرني،  م جاءت اانظمبة لسبد   يًّتارص

  ر، وقبد أدَّ الثغرات ملواكاة ما حيتاج  ايتمبع والدولبة مبن تطبو     

ذلبا لوجببود تشببريعات مت رقببة يببه ماتملببة، ومثبباش ذلببا: وجببود  

ة ق لببباعق اجلوانببب  القانونيبببنظبببام للتعبببام ت اعلارتونيبببة تطبببرَّ

ا، يف حبني ث يوجبد نظبام    يًّب   إلارتونوالشرعية للايو  متى ما متَّب 

 والببرهن... إ(.أوجبب  الايببع   م ليببع للتعببام ت مببن أساسبب ، ي ببرظ   

م اعسبباءم للغببه ي جببر  ومثبباش  الببر: وجببود نظببام للجببرائم املعلوماتيببة 

ن متببى مببا متبب  بوسببيلة إلارتونيببة، يف حببني ث يوجببد نظببام ي قببر       
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جند أن املتقاضني واحملبامني   ،ساءم بصورم عامة. ولذلام اعوي جر 

 ابتة يه  ث ت سِعُ هم دوًما اانظمة، وباستمرار جند أن أموًرا مهمًة

ا يف إصبدار  مًّب   ييباك البرص ضبعً ا عا   عة، في سا رة ويه م شرَّمقرَّ

م كدم لوضع الريطة عامبة   مفالدعو ،ااحاام العادلة. ومن هرا

اانظمبة ااساسبية وال رعيبة،     اململابة، تضبم   جلميع اانظمبة يف  

وأبر هبببا: الرظبببام املبببدن ، والرظبببام اجل ائببب ، ونظبببام ااحبببواش       

 الشخصبببية، ويههبببا، وهبببذا ث شبببا سبببيمرع التراقضبببات ويسبببد   

وببذلا يتحبوش العمبل      عني املتعباملني وأهبل اثالتصباا   الثغرات وي 

دم إىل التشريع  من اقرتاحبات ملعاجلبة أ مبات أو مشبا ت حمبدَّ     

 ر يتسم بالثاات واثستقرار. ستق م وم رظَّعمل م سس  م 

 

التهكيببد علببى مشبباركة اجلمهببور واملعرببيني بالتشببريع، يف  -2

 دورم إعداد وصياية التشريعات:

ترطل؛ دورم التشريع يف يال  ااحيان مبن البو ارم املعريبة، ومبروًرا     

البو راء  باجلهات واعدارات التشبريعية، مبن هيئبة اخلب اء  جلبد      

ا علبى  يًّب وجملد الشور  وجملد الو راء وجلان ، والعمبل جبار  حال  

ذ مرئيات العموم إما بطرح املشرو  على العامبة، أو  شباركة   ال أح

ولان قراءم الواقبع واملرتجبات تتطلب       ا من الغرل التجاريةأحياًن

ذ مرئيباتهم  ال ب مادأ مشباركة املعربيني بتطايب؛ اانظمبة، اح     تهصيل 

 ابالسببوق وتشببعااته امليببة شبباملة وأعمبب؛، فهببم أعببرل  بصببورم تا

مببببة لِ التشببببريعات امُل مببببا يتطلبببب  سببببنَّ وهببببو   و  ببببار التشببببريعات

؛ علببيهم اانظمببة قاببل  الببة مببع مببن ت طاَّبب  للمشبباركة احلقيقيببة ال عَّ

 ها.ر س 
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 مشولية التشريعات: -3

هببببا علببببى اامببببور    املتببببابع حلركببببة التشببببريعات تركي    ِحببببي 

يف حبببني أن حركبببة ايتمبببع    تثمارية واملاليبببةاثقتصبببادية واثسببب 

 ، ومبا يربتب عبن   ه )أي ايتمبع( تطبور بوالشااك وال تيات وما يتعلب؛  

ر البب وا  أو للرعايببة مببن   ببار، سببواء لاثببرم الطبب ق أو لتببهال  ذلبا 

اثجتماعية أو لاثرم املشاكل، أو لرفاهية احليام، أو لألمراض 

، واسبببتقرار اان بببد الر سبببية، أو اسبببااك اث بببرال واعرهببباك 

وايتمع، ويه ذلبا الابثه ممبا يبرتاط ببالر د وايتمبع، ويف       

  يايببة ااهميببة لاربباء حيببام مسببتقرم كرميببة تسببهم يف بربباء الببوطن  

 كل ذلا حيتا  أيًضا الرتكي  علي  يف التشريعات.

 

 أهمية الرقابة على التطاي؛: -4

د تقببباع م للرظبببام وه بببل وعبببدم فحر وتعط بببتبببهال  حيصبببل يف التطايببب؛

وكبببل ذلببا حتبببرا الدولبببة    وضببيا  حقبببوق ، همببباشإمسبب وش، و 

علببى ت اديبب  ومعاقاببة املسبب وش عربب ، وت عيلبب  يتطلبب         مشبباورًم

ع إليها عربد حبدوآ اخللبل يف التطايب؛،     ي رج  مستقلًة رقابيًة أجه ًم

وث نع  بذلا هيئة الرقابة ملاافحة ال ساد، فجهبدها ملمبوس،   

 ها.ن يساندولان احلاجة أيًضا ملح

دراسبة اآل بار اثقتصبادية واثجتماعيبة املرتتابة علبى تطايبب؛        -5

 اانظمة والتشريعات:

ل هذه املهمبة للمركب  البوط  للدراسبات اعسبرتاتيجية      وكحوقد ت 

( 364الصبببادر بترظيمببب  قبببرار جملبببد البببو راء رقبببم )    ،الترمويبببة

 .هب1/9/1437وتاريع 
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 دراسة الواقع باستمرار: -6

واقبببع باسببتمرار، وإجيببباد مراكببب   دراسببة وحتليبببل إشببااليات ال  

للاحث والتحليل، ت عباجل وتبدرس البرقص يف التشبريع أو اخللبل يف      

التطاي؛ أو ما يرتب عن التطاي؛ من   ار يبه تاامليبة أو سبلاية ث    

 ةس اهلل، ومن أمثلة ذلا:  

 

 تشخيص واقع التخصيص: .أ 

وأهم التوصيات تتعل؛ ب صبل اادوار اعشبرافية ومبا تقبوم بب       

للسياسات، عن اجلهة الترظيمية وما تقبوم بب  مبن اادوار     من رسم

مببة للخببدمات، وعببن اادوار التشببغيلية والتر يذيببة، ومراسبباة    املرظ 

اقتصار التخصيص على اجلوان  التشغيلية، وعبدم إسبراد أي دور   

دراسببة  :إشببرايف أو ترظيمبب  إىل القطببا  اخلبباا. ومببن ذلببا أيًضببا 

 التال ة املالية ل .القيمة املضافة للتخصيص، وقياس 

 

 تشخيص واقع الرسوم: .ك 

ههبا علبى تطبوير اخلبدمات     كان واضًحا حبرا الدولبة وتوج   

ومشبباركة املسببت يدين مرهببا بببدفع الرسببوم، ولاربب  يف املقابببل       

كبببان واضبببًحا   بببار ترتاببب  علبببى دفبببع الرسبببوم، بعضبببها إجيببباب  

وبعضبببها سبببل ، وببببات مبببن ااهميبببة باسبببتمرار مراجعبببة اآل بببار       

ع اسبببببتمرارية واسبببببتقرار القطاعبببببات اثقتصبببببادية  للرسبببببوم، مببببب

وم كهببا والعبباملني فيهببا، علببى أن ياببون ذلببا بصببورم مشوليببة    

مبن املراسب    ولعبل  ل اآل ار علبى ليبع ااصبعدم والقطاعبات،     لتهم 



71 

–2021  2015  
177 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ياببون جهبببةً  ن يقببوم بتقيبببيم التال ببة اثقتصببادية للرسبببوم   م بب  أنَّ

 مستقلة، ث أن ت جري  اجلهة التر يذية.

 

 السوق املالية:يف اقع املتعاملني تشخيص و .  

حترا هيئة السوق املالية وجلرة ال صل يف مرا عات ااوراق 

والال ببة وتغببريم املخببال ني    ،املاليببة علببى اسببتقرار السببوق املاليببة   

، وقد حامب  علبيهم بتغبرميهم  ئبات امل يبني،      اواملت عاني فيه

عويضهم، ومبن  لت واضحًة وقرارات  إث أن املتضررين ت جيدوا  ليًة

التشببريعات التعويضببية، ثسببتقرار السببوق و ايببة      املراسبب  سببن  

 .ااملتعاملني وجذبهم هل

 

 تشخيص واقع املتعاملني مع الاروك: .د 

حترا الدوش على استقرار الاروك، ولابن ذلبا ث ي شبرتط    

أن ياببون علببى حسبباك التجببار واملتعبباملني معهببا، فبباجلميع أبربباء    

م بروكربببا يف عجلبببة الترميبببة،  جيببب   بببايتهم، وتسببباه والبببوطن 

ولابببن امل حببب  كثبببرم شبببااو  العمببب ء، ممبببا جيبببدر دراسبببة 

لقيببام لااسببااك ومعاجلتهببا، بببل التهكيببد علببى الارببا املركبب ي    

بواجااتبببب  الرقابيببببة واعشببببرافية علببببى أعمبببباش الارببببوك، وعدالببببة  

السياسة اثئتمانية  ا يدعم املرشآت الصغهم واملتوسطة جرًاا إىل 

ااهم، و ا يدعم توجهبات رييبة ب دنبا ح ظهبا اهلل،     جر  مع ال

، ودراسبة أسبااك   عادلبةً  وكذلا مراجعة العقبود لتابون متوا نبةً   

 السائر املقاولني واملتعثرين، وع قة ذلا بالتمويل.
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ومببببا سببببا؛ جمببببرد أمثلببببة، وباسببببتمرار حتتببببا  التشببببريعات   

ن عليهبببا مبببن جهبببات ترظيميبببة وتر يذيبببة، إىل التطبببوير      ووالقبببائم

 راقاة. وامل

 

 :ليات تطوير املرظومة التشريعية يف اململاة  

 تطوير ترظيم  من حدآ ماإىل أن د. حممد املقصودي أشار 

 واثقتصبادية  القضبائية  اياثت ليع يف املاضيني العقدين ال ش

 للبو ارات  الترمبوي  التخصبص  جمباش  يف نقلبًة نوعيبةً   يعت  والترموية

 يف العيبوك احلاصبلة   مبن  البريم  لبى ع ايتمع، وملتطلاات احملتاجة

 البو ارات  بعبق  اسبتغ ش  وكبذلا ، اانظمبة  بعبق  ببني  التبداالل 

 الداالليبة  الترظيمبات  بعبق  وضبع  يف رقاببة عليهبا   وجبود  عبدم 

 سبلطة  مبن  البذي و ضبع   الرظبام  على تصادر ما يالًاا اليت والتعاميم

 مااشبر،  ويبه  مااشبر  بشبال  الرظبام  تقتبل  ببذلا  وهب   أعلبى، 

 عالحبت  ولن أ لية املشالة وهذه، السلطات دأ فصلما على وتتجرأ

 هربا  يا ب   ال اعلبة.  وث  والقضبائية  التشبريعية  الرقاببة  بوجود إث

 يف السطحية ااولية باملراجعة يات   الذي الشور  جملد وجود

 املظببات ديببوان وجببود كببذلا يا بب  لألنظمببة. وث الغالبب 

 إجبراًء ع جيًّبا   كونب   يف عملبها  يرصب    البيت  وحماكمب  اعداريبة  

 جتامل ما يالًاا واليت أالًها، الرجات  ضعا م حظة مع ثحًقا،

 للمشبروعية  امُلخال بة  للقبرارات  احلاوميبة امُلصبِدرم   ااجه م فيها

الشبال،  و واحملبل،  السبا ،  وهب :  اخلمسبة،  أركانهبا  أحبد  يف

  .الغايةو واعجراءات،

 مننم حنند  منناأت 

 ت ننن  ر تي يحننن 

 اا قننند م خنننال 

 جحي    املاضي 

 ااقضنا ي  امليناالت

 واالق  ننننننناد  

    ننخ واا يح  نن 

   نقلنن   ن عينن   

 اا خ نننت مينننا 

 الن زارات  ياا يحن

 املح اجنننننننننن 

 املي ح  ومل  لبات
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 ت حق ب؛  وحتبى  2030 رييبة  مبع  الوقب   حبان   أنب   اامبر  وواقبع 

 السبعودية  التشبريعية  الايئببة برباء  ي عباد أن  لب   مسبار ها امُلخطَّبط  

إىل  حتتبا   القادمبة، حيبث   حتبديات املرحلبة  و حتبديثات  ملواكابة 

 القانون تقرني فارم تار   ال ش من القوانني شاءوإن صياية إعادم

 بب   املخباطاني  كافبة  ع بل ج  الب ش  مبن  باافبة ت صبي ت     الواحبد 

 يف حاليًّبا  هبو حاصبل   كمبا  تشبع  ،  دون واحبدم  ملرجعيبة  يرجعبون 

ماالغبًة   شبهدت  البيت  واملبوظ ني  العمبل  قبوانني  مثل: القوانني، بعق

 القضبائية   ال ، واانظمة وث املقاييد بال صحية يه ترظيمية

 حباش  ومعضبلة  .ويههبا  املرافسبات واملشبرتيات،   ونظبام  والعدليبة، 

 اعداريبة البيت   والتعباميم  والضبوابط  واللوائس اانظمة وتعد د تشع  

 القانونيبة  والصبيايات  الاريبة  يف وعبوار  اللبل  وجبود  تعب   كثرتهبا 

 علبى  الترظيم  الاراء تساعد هلا التوحيد املشار وفارم، السليمة

  .تشع   دون للقانون املتااملة الوحدم مادأ تقرير

 وحتميبل  القبائم  الوضبع  انتقباد  بتابرار  يبتم  لبن  ذلا وحتقي؛

 يعتب   ث البذي  الشبور   ي حتمبل، كمجلبد   ث امب  ااجهب م  بعبق 

 و ارم ميابن إنشباء   وهربا  .الصبحيس  القبانون   بببامل هوم برملاًنبا 

القانونيبة،   الشب ون  و ارم سبمَّى م  حتب   تابون مسبتقلة   متااملبة 

 دورهبا  أدَّت الببيت البو راء   جلبد  اخلب اء  هيئبة  حمببل لتحبلَّ 

 هلبا   ملشبار ا تلا اعشااليات كل  حلَّ دور ها وليان مشاورًم،

املرهجيبات   وتطبوير  العامليبة،  القانونيبة  املدارس أفاار بتار   وذلا

 التراقق وضاط وإلغائها، اانظمة واقرتاح والاحوآ، والدراسات

 التحبو ش  يف القادمبة  املرحلبة  تواكب  تطلعبات   مرحلبة إىل  لرصبل 

 .املعريف والاراء اثقتصادي
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 ببل  تشبريعية، ال املرظومبة  ضباط  لياتمبل  ببذلا  ي ات حى وث

 تسباعد  دسببتورية عليبا  حمامببة إنشبباء  اببان ااهميببة مبن 

 :مهامها من وياون الشرعية، العليا احملامة

 واانظمة. القوانني دستورية على الرقابة -

 حباش  يف والقبوانني  للحابم  ااساسب   الرظبام  نصبوا  ت سبه  -

  .واالتصاصاتها وواجااتها الث آ حقوق السلطات حوش الترا  

 واجلهبات  القضبائية  اجلهبات  ببني  اثالتصباا   ا  تر يف ال صل -

  القضائ . ذات اثالتصاا اعدارية

 نهبائيني  حامبني  تر يبذ  بشبهن  يقبوم  البذي  الرب ا   يف ال صبل  -

 ذات جهببةأو  قضببائية مببن جهببة صببادر أحببدهما متراقضببني 

 مرها. أالر  جهة من واآلالر ،قضائ  االتصاا

 اصبات باثالتص القيبام  سبايل  يف الدسبتورية  للمحامة ياون -

 بعبدم  واحلابم  الرظبر،  يف كبل الصب حيات   ممارسة بها املروطة

أو  للدسبتور  عمبل البالا   تعمبيم أو  ترظبيم أو  تشبريع أي  دسبتورية 

 .) ج ئيًّاأو  مصاا )كليًّا تضار ك ب  و ِجدأو  التشريع ، التدر  

أو  ثئحبة أو  مرسبوم أو  قبانون أي  دسبتورية  بعبدم  احلابم  عربد  -

 اجلهبة أو  التشبريعية  السبلطة  كليًّبا، فعلبى  و أ ج ئيًّا قرارأو  نظام

أو  ال ئحببةأو  املرسببومأو  القببانون ذلبا  تعببديل اثالتصبباا ذات

  .والقانون ااساس  القانون وأحاام يت ؛  ا القرارأو  الرظام

 التطايب؛،  حمظبور  يعتب   عمبل أي  دسبتورية  بعدم احلام عرد -

 القبانون  احابام  وفًقبا  الوضبع  بب  تصبوي    قامب   اليت اجلهة على

أو  الضبرر  تعويضب  عبن  أو  للمبتظلم  احلب؛  ورد والقبانون،  ااساس 

 مًعا. ك هما

 مبكنات األهحين  مم

 محكحننن  إنشننناا

 دسنننن  ر   عليننننا

 املحكحنن  تسنناعد

 اا عي  اا ليا
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قد  ال ق  العلم  السياس أن  د. صدقة فاضليف حني ذكر 

واللببص  ،اا ومتحيًصب قضبية تطبوير املرظومبة التشبريعية حبًثب      أشباع 

قالب  معبني يسبود العبات      يفإىل ضرورم أن يابون وضبع التشبريع    

 ،أن نست يد من هذه الدراسات،  ا صبدم ب دنبا   برا ن. وحريٌّاآل

  .ما هلا من الصوصية معروفة إطارويف 

مبن حيبث    ماانظمة يف اململابة جيبد  أن  م. سات املريوير  

ومبا يرقصبها هبو موضبو  قبرار سياسب         ،الام وتغطية املتطلاات

وتعببديل اثسببم مببن   ،يتعلبب؛ ب صببل السببلطات واثعببرتال بالقببانون  

عطباء بعبق الشبرعية الشبعاية للمشبرعني عبن       إو ،نظام إىل قانون

طريبب؛ انتخبباك نسبباة مببن ايلببد كمببا هببو حاصببل يف ايببالد      

ومربع   ،يااش كل مبا يتعلب؛ بالتشبريع يلبد الشبور      إو، الالدية

 ن إصدار التشريعات.ماجلهات التر يذية 

القبوانني والتشبريعات ث    سبنَّ إىل أن  أ. حممد الدندن  وذه 

علبببى افبببرتاض أن الدسبببتور  ،لبببد الشبببور يابببون مبببن مهمبببة جم

وهرا دور جملبد الشبور  جيب      ،)الرظام ااساس  للحام( قائم

وم سسات . دور ايلبد هربا    بهفرادهرأي ايتمع  ياون متثيل  أن

 ر ببا جتبب   مأيًضببا تقببديم تعببدي ت أو حتببى اقببرتاح قببوانني جديببد  

حتبى ث   املراجعبة و إىل الديراميايبة .  تبا   ت عد لب  ا أو ا سابًققانوًن

هببا قببوانني ملرحلببة   أنقلببها هرببا قراعببة الاببل    أو ،صبباك ببباجلمود ن 

  .هلا أو تتغه احلاجةر ا ترت    ة،معير

مببا جيبب  أن نرتابب  إليبب  يف   فببه  أن  د. مرصببور املطببهي أمببا 

 اانظمببة هببو الت ريبب؛ بببني صببراعة اانظمببة والقببوانني     جمبباش سببن  

ناحيبببة فريبببة، وصبببراعة   وصبببياية اانظمبببة والقبببوانني. فالصبببياية 

ما  ي  أت ني ب  إاي  

   مينننننا  سنننننم  

األن حننننننن  هننننننن  

اا  ر م  ن  صنياع  

 األن حنن  وااقنن ان 

وصنننياغ  األن حننن  

 وااق ان 



71

 –2021     
182 

درات مركز أسبارإحدى مبا  

طة باحلاجة تاصراعة القانون مر  فاسةاانظمة عملية عميقة وحسَّ

والقدرم على حتديدها، وبالا اءات اليت تسبتطيع وضبع القبانون    

، واملقصببود واخلاصببة وي حق قهمببا العامببة  تنيالببذي صببدم املصببلح  

وأهمهبببا  ،باملصبببلحة هربببا مصبببلحة كافبببة ااطبببرال ذات الع قبببة

وهببذا يتطلبب   ،كبباجلمهور العببادي لببها أحببد مث  ث ي ااطببرال الببيت

الرظببام بشببال  الالبب  الببذي   ل لسبب ةكببة دِروجببود ك بباءات م 

والرظببام حبسبب  جببودم   . والتصببو ر أنَّ ك بباءم القببانون يتاربباه الالببد 

سبر  يف إنتبا  الرظبام،    صراعت . كما أن احلاجة أيًضا هب  البيت ت   

تسلسبل  . كمبا أن  إالراجب  يف  ماط ي ي ذال ووعدم إحلاح احلاجة ه

ا لو أضيا إليب  مبا أشبارت إليب      جدًّ مراسًااإصدار القوانني يصاس 

 اجلمهبور  يف صبيايت .  ملشباركة   د. جن ء من ضرورم إجيباد  ليبة   

دها يتببوىل جملببد الشببور  هببذه اآلليببة، بعببد أن حيببد  واثقببرتاح أن 

ًلبا للجمهبور أو أصبحاك    مث م  جملبد الشبور    ن بشال جيبد. لبياُ  

لبببة للحاومبببة أي  لع قبببة يبببه احلاومبببة، وهيئبببة اخلببب اء ممث   ا

لصبباح  املصببلحة مببن  ً ح القببانون ممببث قببرِتلرييتهببا للمصببلحة، وم 

أي )ل وجهببة الرظببر ااالببر   ن ميث ببفوجببود م بب . وراء اقببرتاح الترظببيم 

ان هرباك قبوانني     مهبمٌّ أمبر   القبوانني   يف سبن   (وجهة نظر اجلمهور

. انبب  ت يشببارك يف صببيايتها ،مهببورصببدرت فيهببا ضببرر علببى اجل

تلبا   ،للتمثيل على جتاهل ح؛ اجلمهبور يف الترظيمبات أو اللبوائس   و

وتصبببدر مبببن م سسبببة الرقبببد     ،الاربببوك الترظيمبببات البببيت ختبببص   

ما حتصبل عليب    يعت  حيث  ،)كرساة حتصيل اارباح من التمويل

فبإذا اسبتوفت  يابون     ،أوًلا من أقسباط التمويبل هبو البربس    الاروك 

عتببب  ي  الاببباق  البببذي تسبببتوفي  هبببو رأس املببباش، ويف الوقببب  ن سببب 
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 وجبود  (. إنَّ رهلبا تسبتوفي  يف حباش التعث ب     اكامل املالا بااربباح حق ب  

كمببا هببو احلبباش   -عببن جملببد الشببور    هيئببة اخلبب اء مر صببلةً 

نظريبة ال صبل ببني     ،طاًعبا . صدم املصلحة العامة أكثبر  - احاليًّ

وت تتهسبببد بشبببال عميببب؛،   ،ايبببه ماتملبببة عربببدن  السبببلطات

 .وق إىل  حتتا و

د. وفبباء طياببة إىل أن بعببق التشببريعات واعجببراءات وأشببارت 

علببى بربباًء مياببن أن ياببون مرشببهها توصببيات يلببد الشببور       

تقارير اجلهات احلاومية، وهذا من أدوار ايلد يه الواضبحة  

س  للمواطن. باعضافة بالطاع للتعدي ت على اانظمة املقرتحة ح

كمبببا أن بعبببق اانظمبببة مرشبببهها ااسببباس جملبببد       .23املبببادم 

كمبببا يف نظبببام  ،املبببدن  ايتمبببعالشببور  أو حتبببى بعبببق جهبببات  

مببا  . وهربباكم مببن م سسببة امللببا الالببد اخلهيببة د احلمايببة الببذي ُقبب 

وكانب  هرباك    ،على أن جملد الشبور  هبو صبوت املبواطن     يرص 

 لببًةم عَّ قرببام لوصببوش صببوت املببواطن للمجلببد ولارهببا ت تاببن     

 ىسبمَّ وكانب  جلربة حقبوق اعنسبان ت     ، بالطري؛ الصبحيس لألسبا  

وكانبببب  تصببببل للمجلببببد  ،)جلربببة حقببببوق اعنسببببان والعببببرائق( 

بصببوت  عببن املقصببود هرببا )وهبب  ختتلببا بببالطاع  كببثهم عببرائق 

والتصبو ر أن   لغي  يف الدورم السادسبة. لان حتى هذه ُأ ،املواطن(

دور  اابن أن يابون هلب   مواقع الو ارات وموقع جملبد الشبور  مي  

ولاببن املهببم هببو   فاعببل يف توصببيل صببوت اجلمهببور برتتيبب  معببني

 وإشعار املواطن أنب  متَّ  ،دراسة هذا الصوت بال عل واثست ادم مر 

اثسببت ادم مربب  بآليببة معيرببة أيًضببا، بهببذه الطريقببة ياببون هربباك      

 .ت حم أك  بني احلاومة والشع 
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القبببوانني  ن صبببيايةحد. عابببد اعلببب  الصببباا أ وببببدوره أضبببال

د لبب    ببر  ص ت ختص ببهبب   مببة واانظمببة يف كببثه مببن الببدوش املتقد    

رأي العمببوم أو . ومببن ناحيببة أالببر ، فببإن دورات وشببهادات ومربباهب

 اتشبريعيًّ  إجراًء د رأي أصحاك الع قة أو رأي أصحاك املصلحة يع 

م عمليبة  ع شبرط أو الطبوم يف الرظبام البذي يبرظ      ِضب ذا كان مما و إ

 . ريعالتش

اسببتط   رأي العمببوم حيتببا  أن  جنبب ء احلقيببل د.وأوضببح  

ولابن أساسبها يعتمبد علبى تقسبيم القيباس        ،إىل مرهجية واضحة

وش يبببرتاط بببباعع ن عبببن مشبببرو  الرظبببام      الشببب؛ اا  :إىل شبببقني

اسببببتدعاء  :الشبببب؛ الثببببان   ،ومطالاببببة اجلميببببع باملشبببباركة فيبببب   

وذلببا   ومراقشببت املختصببني يف ايبباثت املختل ببة لتقببديم رأيهببم     

ة اليت ميان دراسبة رأيهبا   يلضمان اثست ادم من اخل ات احلقيق

واثقتصبادية   ةالتشبريعي يف املرظومبة   جيابيبةً إ اعبادً أب؛ حق بشال ي 

 ة واثجتماعية.داريواع

هن بعبق اجلهبات احلاوميبة    بب  م. الالبد العثمبان   بيرما عقَّب  

اريببة وجلانهببا ا جملببد الغببرل السببعودية والغببرل التجتببدعو أحياًنبب

ا بعبق جلسبات   وأحياًنب  ،القطاعية للمشاركة يف استقصاء البرأي 

حبببببوش مشبببببروعات بعبببببق اانظمبببببة    تابببببون وورش املبببببداوثت 

ا مببببا يتعلبببب؛ مرهببببا  جبببباثت جتاريببببة أو     والتشببببريعات الصوًصبببب 

هببذا إن شبباهدات السببابقة فبب  وامل تجببارك، لاببن مببن ال اقتصببادية

إنَّ متثيببل    إذصببةخص غبب  عببن املراقشببة املوضببوعية املت  ي ث املببرهب 

عبببايه ملجملبببد الغبببرل والغبببرل التجاريبببة ث صضبببع بالضبببرورم      

وهربباك مب  رات شخصببية   ،موضبوعية ومهريبة يف االتيببار ااعضباء   
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سهم يف وصوش الاعق إىل تلا املواقع. املطلوك على أرض عديدم ت 

صببة وهبو مببا يتببهتى مبن مراقشببة متخص    ،الواقبع حماكمببة للقببانون 

 .ة  عايه احرتافية تضمن موضوعية احلوارمن أصحاك الع ق

مببن   اهربباك كببثهً  أن  د. عبباه بببرهمني  ومببن جاناهببا، تببر    

 ،وًثأالتشبببريعات والقبببوانني حباجبببة إىل متخصصبببني لصبببيايتها     

مببن حببني  هاوتصببحيح، اهببا وتر يببذها  انًيببئوحباجببة إىل ضبباط أدا

ا. وهببذه حسبب  املسببتجدات وحسبب  م شببرات ال عاليببة  الًثبب    آلالببر

ي ت ث بببببد أن يببببتم فيهببببا اثسببببتعانة بببببآراء املعرببببيني بهببببذا التعببببد

ذين علبى أرض الواقببع ومسبت يدين ومتضببررين.   ر  ببمبن م   ،التشبريع 

نبب  علببى أس وض ببحببواش ااسببرية كمثبباش مياببن أن ي نظببام اا ولعببلَّ

حببواش ااسببرية قببد ورد   قضببايا اا مببا صببص   الببريم مببن أن كببلَّ  

اويبببة املطهبببرم )مصبببدر   ذكرهبببا يف القبببر ن الابببريم والسبببرة الر  

إث أن هراك ت اصبيل تر يذيبة حتتبا      ،التشريع ااساس  للحام(

الر قبة   حب؛   ،التر يبذ. فمبث ً   قوانني و ليات تضمن ك اءمح إىل سن 

لية تر يذ الرص كان  حباجبة   قر ن  إث أن  يوجد ب  نصٌّ لألوثد

  در ش امُلب ملراجعة واست ادم من  راء املتضررين. وما يرطا؛ على املثبا 

ا يف كبثه مبن التشبريعات والقبوانني البيت هب        قد ياون صبحيحً 

ن ا علبى مواقبا حصبل  وتابيَّ    حباجة إىل مراجعبة وتصبحيس اسبترادً   

يف بعببق ااحيببان قببد تطببرأ بعببق      بالببذكر أنبب  ضببررها. جببدير  

املسبببتجدات )ليسببب  بالضبببرورم ضبببرر مبببا علبببى شبببخص أو جهبببة(  

ي اخلببب اء واملختصبببني  والبببيت حتتبببا  إىل رأ  ،تسبببتوج  املراجعبببةح 

 ن يقوم بتر يذ اعجراء. ن وم ورن واملتضر ووكذلا املست يد
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ضبرورم إعطباء الصب حية    علبى  أ. فبائ م العجبروش   وركَّ ت 

ذ ببرأي  ال ب لابن بعبد ااح   ،للقانونيني يف وضع الرصبوا التشبريعية  

يف جمالبب ، وبعببد القيببام باسببتط    راء   اخلبب اء واملختصببني كببلٌّ

صببببة مببببع أصببببحاك الع قببببة  عببببايه    تخص املقشببببة رااملالعمببببوم و

سبتط    راء  كمبا أنَّ مبن املهبم ا   كما ذكبر م. الالبد.    ،احرتافية

أو  ااملعرببببيني بهببببذه اانظمببببة سببببواء كببببانوا مببببوظ ني أو لهببببورً  

مع ااالذ  م طاَّ؛ فعليًّا،مست يدين، قال إصدارها أو تعديل ما هو 

جتمبباع  مببن قضببايا بعببني اثعتاببار مببا تتراولبب  وسببائل التواصببل اث 

جمتمعيببة  فاملطالاببات يف ضببوء املسببتجدات املتسببارعة يف ايتمببع   

ع وقببو  ر ببقببد تبب دي لتغببيه بعببق اانظمببة يببه املدروسببة جيببًدا، وم 

 املثبباش: مبباالضببرر الاببالا علببى أحببد ااطببرال، ومرهببا علببى سببايل    

رأيراه م الًرا من ظهور حاثت حوادآ العربا ااسبري عب  وسبائل     

ثجتمببباع ، ومبببا واجهتببب  بعبببق السبببيدات مبببن سبببوء     التواصبببل ا

قببة علببى نبب ي ت دور طاَّلببم بعببق اانظمببة امُلاسببتغ ش الوثيببة، وُظ

  .  علغاء بعق هذه اانظمة وتغيه ااالر الرعاية اثجتماعية أدَّ

إىل احلاجببببة إىل املوا نببببة يف  د. فو يببببة أبببببو الالببببدوتطرَّقبببب  

ويف ضببوء حساسببية   ،ةاملرشببود والواقببع مببن ناحيبب  التشببريعات بببني  

رم عببن شببراكة بببني اخلبب اء واملختصببني وبببني   عا ببعدليببة عاليببة وم 

 .املخدومني أو املستهدفني بالتشريع

التشببببريعات مهمببببا كانبببب  أن  د. فو يببببة الااببببروذكببببرت 

  عرببد تطايقهببا بطايعببة الثقافببة السببائدم   حماومببًة مببة تظببل  متقد 

صببدر مببا وقببد ي  ،ن مببوظ نين عرببده ِمببحبباب  م ببي قببد ولببذا فببالو ير 

 ،ا مبببع املصبببلحة العامبببةحيمبببيهم لارببب  لبببيد بالضبببرورم متوافًقببب 
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مر بالرساة للمرصة اجلديدم اليت حتباوش اسبتقراء رأي   وكذلا اا

 فوقيببة؟دون البول مببن سبلطة    بآرائرببامرببا اجلهبر  فهبل تعلَّ  ،املعربيني 

  ؛قِلبببدارم واحبببدم م إالتشبببريعات يف  توحيبببد سبببن لعبببل البببدعوم إىل 

العمبل احلاوميبة لبديرا     مرظومبة ة اليت ه  ج ء من فالاهوقراطي

القدرم على اثست ادم مبن هبذا    )وهذا موضو   قايف أيًضا( ستشل 

  .اك املوجود حاليًّح لت ادي التضار قرت امُل

م. الالببد العثمببان أن فهببم اخلل يببة الثقافيببة ث   وبببدوره أوضببس

ي نبدعو إليب    م اا ر اثقتصادي واثجتماع  البذ ه عن فح أهميًة قل ي

بعببق ماونببات اخلل يببة الثقافيببة   عرببد صببياية التشببريعات. ولعببلَّ 

ال  عببة والشببللية والسببلطوية وحبب  الر ببوذ والظهببور      صبب ات ِ ت بب

مثببببل الببببوثء  ، ات إجيابيببببة أالببببر ح  ببببيف مقابببببل م    واثسببببتئثار

واحلببرا واامانببة واخلشببية مببن التقصببه ويببه ذلببا. مثببل هببذه       

لاية اا بر ببالريم مبن    سب رفات وممارسبات   ضب  إىل تصب  الدوافع ت 

فببإن احلوكمببة  ،ا. ولببذلاور ببا العاببد أحياًنبب  ،جببدارم الببدافع

واملرهجية املوضوعية والعمل اجلماع  وفصل السلطات وكل هذه 

والتلببا  التشببريعيةح هبب  مببا مياببن أن حيمبب  املرظومببةح  املاببادس،

مسببتويات ومربباح  وموضببوعات الترميببة مببن املبب  رات الشخصببية     

 .ع هلا عن الته ه السل  املرفوضيو ،ثقافيةال

 يف الوثيبات املتحبدم هرباك:   فبذكر أن   أ. لاش م ئاةأما 

فيدراليببة(،  قبوانني  -3الوثيبة،   قببوانني  -2، قبوانني املديربة  -1)

كان هرباك   ن إالقانون ال يدرال  مهيمن على كل القوانني لان 

 بهذه اآللية. اثسرتشادر ا عليرا ، وتعارض
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أوش ما جي  ال صبل فيب  يف    ، فإند. نايل املاارك يف اعتقادو

؟ هببل نتحببدآ هرببا عببن قببانون أو نظببام   هبب  مسببهلة:   هببذه القضببية 

كبببوطن يف هبببذا ايببباش،    اأنربببا جيببب  أن نتخبببذ قبببرارً   والواقبببع 

واليببوم  شببرعية،فببالاثه مببن املسببميات كانبب  بسببا  البباول    

ن  قبانون ،  مب  ذها  تلا املخاول من استخدام كلمة  نظام  ببدثً 

 .والقياس يطوش يف هذا اجلان 

 يامبن يف أساس املشالة ، فإن م. إبراهيم ناظرويف تصو ر 

ت يببرص نظببام احلاببم   ( وتشببريعية يببةتر يذ)أن هربباك سببلطتني  

ن مبن البو راء   ابوَّ فمجلد الو راء م   ااساس  على ال صل بيرهما

ه وجملببد الشببور  دور  ،ن بيببدهم التشببريع والتر يببذ هببم م بب الببذين 

وهيئببببة  ، ببببانوي لببببيد إث هدورو ،مراجعببببة اانظمببببة أو حتسببببيرها

للسببلطة  ااجهبب م التابعببةاخلبب اء مببع البب اتهم القانونيببة هبب  أحببد   

ويسببتطيع الببو ير وقببا وتاببديل أي   ،التر يذيببة يف وضببعها احلببال  

و ببن هرببا لببن عببرت     ، مسببودم نظببام صببادرم مببن هيئببة  اخلبب اء    

ونظبام احلابم ااساسب      ،اشقرا يف هذا ايب العات سا ف ،العجلة

القضببببائية والترظيميببببة  :علببببى وجببببود سببببلطات  بببب آ هبببب   نببببصَّ

علبى أن القضباء مسبتقل وث صضبع      46املبادم  نصَّ  و ،والتر يذية

السبببلطتني   أمبببا فيمبببا صبببص   . إث لرصبببوا الشبببريعة اعسببب مية  

وات اًقبا مبع مبا     .فيب   ّ ا ب التر يذية والتشريعية فبالغموض بيرهبا ت ي   

  مداال ت أالر ، فإن من املهم  العمل على:ورد يف

ا دهبة مسبتقلة متاًمبب  مروًطبا  القبوانني وإقرارهبا    ن س ب يابون  أن  -1

 اقبببرتاح يف وأن الببو راء هلببم احلبب؛     ،عببن الببو راء وجملببد البببو راء   

 .اانظمة فقط والقرارات التر يذية يف حدود اانظمة
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يف  يف الاببب   ابببون هرببباك حمامبببة دسبببتورية هلبببا احلببب؛   يأن  -2

 .ضهادستورية اانظمة وتعار 

   .هيئة اخل اء عن جملد الو راء استق ش -3

ض اانظمبة والقبوانني   راسبة تعبار   أن د د. ع ال اانسب   وتر 

ترجبع  وأن تابون مسبتقلة،    متَّ اقبرتاح  ياون من هيئة اخل اء إذا

  حبيببث تاببون  هلببا احملامببة الدسببتورية كجهببة البب م مسببتقلة    

 .ض اانظمةل صل يف مرا عات تعار ا احملامة الدستورية جهةح

اململابة لبيد   يف هبذا اعطبار أن    د. جنب ء احلقيبل  وذكرت 

لبببة يف نظبببام  وإامنبببا لبببديها قبببوانني دسبببتورية متمث    ،لبببديها دسبببتور 

ونظبببام احلابببم ونظبببام جملبببد البببو راء ونظبببام جملبببد الشبببور   

وبالتبببال  هرببباك حاجبببة حملامبببة      ونظبببام هيئبببة الايعبببة   املرببباط؛

   دستورية.

اثهتمام بعلبم التشبريع   ناحية أالر ، فإن عةح حاجًة إىل ومن 

سبببواء علبببى املسبببتو  ااكبببادمي  يف التبببدريد اجلبببامع  أو علبببى  

ا، عتمبببدم عامليًّببب املشبببهادات المسبببتو  البببدورات املتخصصبببة ذات   

باعضافة إىل إنشباء مراكب  أحبباآ مسبتقلة تابعبة هليئبة اخلب اء،        

وعمبل الدراسبات ال  مبة     تشبريع، إىل تتراوش القضايا البيت حتتبا    

ا ومشبهود  ا و قافيًّب ال التصني يتمتعبون با باءم عاليبة علميًّب    من ِق

د هلم بالر اهة، وعمل إسرتاتيجية جادم لعمل هذه املراك  للتهك ب 

 أعماهلم.من حرفية 

ايئببة التشببريعية يف أن ال د. مسبباعد احمليبباومببن ناحيتبب ، يببر  

وميببة واخلاصببة  ببا والتبب ام اجلهببات احلا إلبب اماململاببة ومببد  

ترتجبب  مببن قببوانني وأنظمببة يف ضببوء وجببود كببثه مببن اثسببتثراءات  
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، أو رم أو التر يذيبة  س ى باللوائس امُلسمَّا ما ي عليها أحياًن اليت ترص 

قلب؛  ي   مبن شبهن  أن   اثقتصبادي ويبهه   رببا العمبل   رات طارئبة ت  تغي 

اصبببة يف و  ،قاببباش املسبببتثمرينإا ضبببِعجبببر ، أو ي املسبببتثمر اا

مبببا قبببد يتعبببرض لببب  مبببن    مَّومبببن   ببب   جوانببب  احلقبببوق والواجابببات 

وحيبث  ، حماساات أو مطالاات بتعويضات أو قضبايا يف احملباكم  

فبإن    الذي يضمن استقرار بيئبات العمبل   اعطارإنَّ التشريعات ه  

مببن الضببروري أن تتمتببع القواعببد القانونيببة أو اانظمببة التشببريعية    

ه  جريبات اامبور يف   واملستهلا أن يتراَّب برسوت تام يتيس للمستثمر 

ن الاربببا البببدول  يشبببه إىل أن   أث سبببيما ، تغبببه يطبببرأ  ضبببوء أي 

ك ضبمن  تيس لقرارات ااعماش أن تتحرَّاستقرار القواعد القانونية ي 

والقبرارات   مبع ااحابام  وبالتال  اتساقها  ،إطار  ميان الترا  ب 

يببة معاجلببة أي حالببة    علببى الترابب  باي    القببدرم ن إبببل  . القضببائية 

ا ثسببببتقرار التشببببريعات وعببببدم نقضببببها أو    طارئببببة يبببب داد وفًقبببب  

ض اثسبببتثمارات واملسبببتثمرين ملخببباطر  ي عبببر  اسبببتثرائها، وبالتبببال 

 .حجمون عن الدالوش  ا قد يص ون  الاطرم استثماريةجتعلهم ي 

كثبرم  إىل أن من امل حب  أن   د. عاد الر ن العري وأشار 

وامر أو القبرارات  لى اانظمة أو اللوائس أو ااسواء ع- التعدي ت

تبب دي بصبب ة يببه  - كببان مسببتواها أًيبباذات الع قببة باثقتصبباد 

ع قيمبببة العقبببود واملشبببرتيات الاببباهم واملتوسبببطة  ْفبببمااشبببرم إىل ر 

 ، ئبببات املليببباراتا ل عاًئبب مث بببوهببذه ت   ،%15 ببرسبباة قبببد ت ببوق الببب  

تبهمني  سبيد شبركة   ته، ميان ملعاجلة ذلا على املد   القصهو

وتشببارك فيهبا ليببع  ، مدعومبة مببن الدولبة عرببد تهسيسبها    ةتعاونيب 

رل التجاريببة حلمايببة عقببود رجبباش ااعمبباش مببع الغببه مببن أي       الغ بب
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ضرار تردر  حت  ااسااك الترظيمية والتشريعية اليت تصبدر مبن   أ

 .الدولة

 

 التوصيات:  

ال صل املوضوع  والعمل  ببني اثالتصاصبات التشبريعية     -1

وتوحيبببد مرجعيبببة إدارم املرظومبببة التشبببريعية لتتبببوىل    ، ر يذيبببةوالت

ر وصبببببياية وإصبببببدار اانظمبببببة ش بببببحصبببببر وتاويببببب  وترسبببببي؛ ون 

وت عيبل دور   ،والتشريعات  شاركة كافبة اجلهبات ذات الع قبة   

جملبببد الشبببور  وفببب؛ مرهجيبببة برملانيبببة فاعلبببة لتقيبببيم ومراقشبببة     

 راء.وحماكمبببة ليبببع مشبببروعات اانظمبببة والقبببوانني دون اسبببتث    

 ويتضمن ذلا إجراءات  من أبر ها:

 صبب حية،ر التشببريع والترظببيم يف جهببات ذات  ص ببتوصببيا وح  .أ 

ا اجلهببات التر يذيببة واهليئببات الترظيميببة   مثًلبب قببدره حسبب   وكببلٌّ

 باللوائس التر يذية. تاون التصًة

تو يقهببببا للتهكببببد مببببن لألنظمببببة واللببببوائس مرجعيببببة حتديببببد  .ك 

 وحتديثها وح ظها ون اذها.

يف  يهالببذ ،التشببريع باببل مسببتويات   عجببراءاتظببام ن إصببدار .  

املوضبببوعية  الا ببباءماثعتابببارات البببيت تضبببمن   سببباان ليبببع احُل

 لألنظمة واللوائس واملشاركة ال اعلة.  

 :وشاا واللببوائس )الابباك  د جلميببع اانظمببة   اد تاويبب  موحَّبب  إجيبب -2

جهبببة هرببباك  وتابببون، وهابببذا..( ،الرظبببام ااساسببب  للحابببم 

ا التاويبب  والتحببديث بصببيغت  الرهائيببة   حاوميببة نبباظرم علببى هببذ 

التهميش شببا   ببب والسببماح للجهببات اخلاصببة     الر بباذ. جعيببة يف روم
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الرة  على جملبدات اانظمبة بالشبروح والسبواب؛ القضبائية ذات      

أصببحاك  الشببريعة والقببانونل أن تاببون كليببات  ضَّببوي ، الع قببة

 والقضاء.سراد من جهات التشريع هذا اثمتيا  مع اع

س اعجببراءات وض ببوإصببدار نظببام أو قببانون ي    صببيايةلرظببر يفا -3

جهة للوصوش ملرحلة نظام أو قانون أو تشبريع أو   ايال  م اتااعها 

 ، مع مراعام ما يل :ثئحة أو يه ذلا

د هببذا الرظببام اجلهببات املخولببة بببالترظيم أو املشبباركة  حببد ي أن  .أ 

 في . 

  ذي حقَّب عطب  التر يب  ياون من أهم عراصر هذا الرظبام  ليبة ت    .ك 

مبا باملابادرم بباقرتاح نظبام أو مراجعتب  أو      إم )رظَّبشال واضبس وم ب  

 االع قببة أيًضببا جماًلبب ياملصبباا وذو أصببحاك عطبب  وت  ،يبه ذلببا( 

شبببرتط أن يابببون ، وي للتبببه هللمابببادرم وقربببوات مراسببباة وعمليبببة  

س احلاجبة  وض ب ت  ،قة مرشبورم على دراسات مو َّ امشرو  الرظام ماريًّ

ابببل ل مبببن ِق صَّببببشبببال م  ، بببار مبببن جهبببة أالبببر   مبببن جهبببة واآل 

 املتخصصني يف اياش.

راء العمببوم )مببن ليببع الشببرائس يف    ط  الرظببام اسببت تضببمني .  

 عبببداءجمبباش حقيقبب   هربباكحبيببث ياببون  ،مراحببل ذات معرببى(

البببرأي مبببن الببب ش اععببب ن وجلسبببات املراجعبببة واحلبببوار بشبببال  

ن يتاربببى هبببذه لاشبببا أي ضبببعا يف الرظبببام )وث ميربببع أ  مرظَّم ببب

جملببد الغ ببرل  اجللسببات أجهبب م التصببة يف جملببد الشببور  أو     

 ًة(.وحم وظ قًةوتاون مو َّالسعودية، 
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أن تتهكببد مرظومببة مراجعببة التشببريعات ) ببا يف ذلببا جملببد    -4

الشور  والديوان العام للمحاساة( مبن التب ام اجلهبات احلاوميبة     

 بآلية تعديل اانظمة ومتطلااتها.

تمعيببة مببن البب ش م سسببات ايتمببع    حوكمببة املشبباركة اي  -5

املببدن  واملختصببني  باتاببا  أفضببل املمارسببات املعمببوش بهببا،  ببا يف  

ذلببا استقصبباء  راء العمببوم قاببل املقببرتح وأ ربباءه وبعببده، والتقيببيم    

 عرد التر يذ.

إطببب ق و يقبببة  سبببمَّى  سياسبببة استقصببباء  راء العمبببوم وإدارم  -6

ع ثسبتي اء متطلابات   أصحاك الع قة ، وتشتمل على إجراءات ت تاب 

 استقصاء مرئيات العموم و ْف؛ أفضل املمارسات الدولية.

ا دهبة مسبتقلة متاًمبب  مروًطبا  القبوانني وإقرارهبا    سبن  يابون  أن  -7

 يف اقبببرتاح وأن الببو راء هلببم احلبب؛     ،عببن الببو راء وجملببد البببو راء   

الصب حيات املمروحبة   اانظمة فقط والقرارات التر يذية يف حدود 

 .هلم نظاًما

احلبب؛ يف  )سببيادية( هلببا اببون هربباك حمامببة دسببتورية يأن  -8

  وعدم تعار ضها.اانظمة )حوكمة( يف دستورية  الا  

استشببرال اا ببر اثقتصببادي واثجتمبباع  جلميببع القببرارات     -9

ومراجعتهببا بشببال دوري  ،تطايقهبا  اثقتصببادية قاببلوالسياسبات  

 التطاي؛.بعد 

 اعًلببا مببع ااقببرك وااكثببر ت-متاببني الاببوادر الوطريببة   -10

للقيام بهذا الرو  من الدراسات بدًلا من اثعتماد علبى   - ايتمع

 .الشركات ااجراية
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 امللخص التر يذي: 

إىل أن  الورقببببة الرئيسببببة الوايببببل يف  عاببببد السبببب م  .أشببببار د

متاني املرأم يع بد  أحبد متطلابات الترميبة كمبا ت كبد علبى ذلبا         

طبببط الرمبببو اثقتصبببادي وماافحبببة ال قبببر.     أدبيبببات الترميبببة وال  

ومتاببني املببرأم ظبباهرم عامليببة ختببرتق الثقافببات اعنسببانية اليببوم        

بدرجات مت اوتة. وريم اجلهود الاثي ة البيت تابذهلا احلاومبات    

العربية لتغبيه التشبريعات والبرُظم مبن أجبل متابني املبرأم، إث أن        

بها ايتمعبات   هذه اجلهود أت  أصًلا ملعاجلة فجوات كاهم تتسم

العربيببة كمببا ت اببي ن التقببارير الدوليببة. ولببذلا، فإنبب  علببى الرسبب؛      

الثقايف و ض ع الواقع العرب  ملا صص  متاني املرأم بصبورم مقارنبة   

مبببع بقيبببة البببدوش وايموعبببات اعقليميبببة، وت ه بببم احلاجبببة امُلِلحَّبببة   

يف هببذا لتسبباوي ايتمعببات العربيببة مببع املعببدثت املقاولببة عامليًّببا      

 الشهن. 

يلب م  على أنب    التعقي  ااوشالرديعان يف  الالد. بيرما أكَّد د

 ،woman empowermentتعريبا املقصبود ببتماني املبرأم      بدايبةً 

 ،حيث صلط الباعق بيرب  وببني  املسباوام ببني اجلرسبني . وحقيقبةً       

ثه فببببإن املسبببباوام بببببني اجلرسببببني بببببامل هوم الغرببببب  املطببببروح ت بببب     

يف ايتمعبببات اعسببب مية  لوجبببود نصبببوا    عديبببدًم إشبببااليات 

 لث تقاب نصبوا قبد   وهب    ،ض املسباوام ببني اجلرسبني   عاِرشرعية ت 

املسبباوام بببني اجلرسببني ليسبب  هبب  متاببني املببرأم مرًعببا     و .التهويببل

كبببان البببتماني  كوسبببيلة  سبببيقود يف الرهايبببة إىل  ن إللخلبببط، و

س املبرأم  ر  م ب هبو  فمتاني املرأم أما  درجة من املساوام بني اجلرسني.
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مبببن احلقبببوق الشبببرعية واثجتماعيبببة البببيت ر بببا كانببب        امل يبببد 

 فقط انها امرأم .    عرها حمجوبًة

أن  التعقيببب  الثبببان  الرببباجم يف  جميبببدم. يف حبببني ذكبببرت د 

السببروات ااالببهم شببهدت ط ببرًم نوعيببًة وكميببة يف اثسببتحقاقات   

اضبب  الببيت حصببل  عليهببا املببرأم السببعودية، حتببى إنبب  يف العببام امل    

سببجَّل  اململاببة أعلببى درجببة يف مقيبباس تقريببر  املببرأم وأنشببطة        

 ، الصبادر عبن جمموعبة الاربا البدول ،      2020ااعماش والقانون 

فقد حقَّق  ق  ًم نوعيًة يه مسباوقة يف اانظمبة املرتاطبة بباملرأم،     

 ( دولة حوش العات. 190وص ر    بالدولة ااكثر إص ًحا بني )

 حوش القضية احملاور التالية:وتضمر  املداال ت 

 اني املرأم يف الواقع السعودي واعشااثت ذات الصلة.ت -

 حتديات متاني املرأم يف الايئة السعودية. -

 حماولة ثستشرال مستقال متاني املرأم السعودية. -

    إليهببا املتحبباورون يف ملتقببى    ىومببن أبببر  التوصببيات الببيت انتهبب

 أساار حوش القضية ما يل :

لترظيم التبوا ن   ،امل اهيم الثقافية املرتاطة بااسرمتغيه بعق  -3

 لألعااء ااسرية بني املرأم والرجل.

متاني املرأم مبن املهبارات الشخصبية واحلياتيبة باعضبافة إىل       -4

 للدالوش بقوم لسوق العمل. ،املهارات العلمية وال ارية

حبببث جملبببد ااسبببرم عجبببراء دراسبببات حبببوش معرفبببة اآل بببار        -5

 وألتماني املبرأم سبواء علبى نطباق املبرأم       ماعيةاثقتصادية واثجت

 ع احللوش هلا.ض وو  ،ااسرم
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  :الوايل عاد الس م .دالورقة الرئيسة 

 مقدمة: •

يع د  متاني املرأم أحبد متطلابات الترميبة كمبا ت كبد علبى       

ذلا أدبيبات الترميبة وال طبط الرمبو اثقتصبادي وماافحبة ال قبر.        

رأم بههببدال تتعببدَّ  املببرأم   وكببثًها مببا يقببرتن م هببوم متاببني املبب    

ك ئة اجتماعية وتعم  ايتمع كابل. مثًلبا، ي قبر ر الاربا البدول       

أن متاني املرأم أحد أساسيات ماافحة ال قر، كما أن  أيًضبا  

أحببد عراصببر الترميببة، فببتماني الرسبباء ث يقتصببر علببى حتسببني     

أحواهلن ك ئة اجتماعية فقط  بل يرعاد على ايتمع كابل  

(Kabeer, 2005)(9)  ومتاببببني املببببرأم يبببب دي إىل مسبببباواتها .

بالرجببل يف الُ ببرا  وهببو اامببر الببذي تببر  فيبب  اامببم املتحببدم أنبب   

أمبر ضبروري لتحقيب؛     {وأيًضبا } أساس  من حقوق اعنسان، ح؛ٌّ 

وإطببب ق إماانيبببات ايتمبببع الااملبببة.   ،السببب م يف ايتمعبببات

  اعنتاجيببة ح  ببوعبب وم علببى ذلببا، فقببد  ابب  أن متاببني املببرأم ي    

  )موقببع اامببم املتحببدم(. وسببتحاوش هببذه الورقببة والرمببو اثقتصببادي

و ض ببع عربباوين رئيسببية آل ببار متاببني املببرأم اجتماعيًّببا واقتصبباديًّا      

 و قافيًّا يف ايتمعات العربية.

 الثقافة العربية ومتاني املرأم: •

مببن املعببرول أن الثقافببة العربيببة أو  قافببات الشببعوك العربيببة   

أنهببا م حافظببة، وأن بريببة العائلببة يف    -بشببال عببام   -رَّا ت صبب

هببذه ايتمعببات بريببة بطركيببة تقببوم علببى سببلطة ااك )الرجببل(.      

                                                           
 (. 2018عن )شمالوي والحيط،  نقاًل (9)
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ويتضمن ذلا تو يبع أدوار وتقسبيمات للعمبل ت وج ب  الرجبل اعمباش       

مدفوعببة ااجببر وذات مقابببل مببال ، مقابببل أعمبباش يببه مدفوعببة       

تب   املقباييد العامليبة    ااجر للمرأم، كرعايبة املرب ش وسباكري . و   

الرتلبة الواقعيبة هلبذا الترظبيم الثقبايف. فالدولبة العربيببة ااوىل يف       

تقرير ال جوم اجلردرية الصادر عن املرتد  اثقتصادي العامل  هب   

. 153من بني دوش التقريبر البب    120اعمارات، واليت حتتل املرتاة 

لقائمببة. كمببا حتببل  سبب  دوش عربيببة يف  الببر عشببر دوش يف هببذه ا    

وفيمببا ت سببج ل الببدوش العربيببة بشببال عببام، ودوش اخللببيب بشببال 

الاا، تقد ًما يف ب عد مشاركة املرأم يف التعليم  فإن  ث ي اش أمام 

ايتمعات العربية الاثه لعمل  يف أبعاد أالر  لل جبوم اجلردريبة.   

فالبببدوش العربيبببة حتتبببل  مراتببب  متبببهالرم يف أبعببباد أالبببر   كا عبببد  

 ، )أي ال رق يف معدش املشاركة يف القبو  العاملبة ببني     املشاركة

الرساء والرجاش(، وب عد  التقد م ، )أي نساة الرساء إىل الرجباش يف  

املراص  القيادية(، وكذلا فجوم ااجبور. كمبا ت ابي ن إحصباءات     

مرظمة العمل الدولية أن الاطالة ت صي  الرسباء أكثبر مبن الرجباش     

ال ي بببوق مبببا هبببو حبببادآ يف معظبببم    يف ايتمعبببات العربيبببة بشببب 

الثقافببات، كمببا ت اي ربب  بيانببات الاطالببة إبببان أ مببة الببرهن العقبباري  

 عاًما.  13قال حوال  

بيد أن الثقافة العربية، كما يههبا مبن الثقافبات، تتعبرض     

لتغهات متسارعة يف عصر عوملة اافاار والقبيم والتواصبل. ومبن    

ملببرأم، علببى ااقببل لببد  امل حبب  تببه ه ذلببا علببى م هببوم متاببني ا

الرسبباء، وكببل مببن التشببريعات والببرظم وامل سسببات الببيت حتبباوش     

اللحاق برك  بقية اامم يف جسر ال جوم بني اجلرسبني يف فبرا   
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ك رضببية  -العمببل والقيببادم والتعلببيم وسببواها. ومياببن طببرح      

وجببود تابباين يف سببرعة تغي ببر الثقافببات العربيببة يف هببذا    -عجلببى 

أسبببر  يف التغي بببر لبببد   قافبببات ايتمعبببات  اعطبببار لصببباا وتبببهم

العربيبببة ذات البببدالل املرت بببع )أي دوش اخللبببيب( عبببن سبببواها مبببن     

ايتمعات العربية ااالر  فيما صبص  املبرأم ومتايرهبا. وميابن     

والببيت سببيتم عرضببها  -لبباعق الدراسببات يف ايبباش اثقتصببادي 

   أن تعط  مشروعية ل رضية كهذه. -أدناه 

 

 قتصادي:التماني اث •

املعايه اثقتصادية تغيَّرت كثًها يف العقود ااالبهم، وعمَّب    

تغهاتها تقسيم عمل من هذا الرو ، معت ًم إيباه مبن عوائب؛ الترميبة     

والرمببو اثقتصببادي، وأحببد م مببس حالببة ال قببر. كمببا أن الببوع       

احلقببوق  للمببرأم أو بهوضببا  املببرأم ترببام ى أيًضببا. لببذا، حببدآ تغي ببر  

ميبب؛ يف التلببا جمتمعببات العببات  ببو متاببني املببرأم، ترظيمبب  ع

مشل السياسات والرُظم اثقتصادية واثجتماعية واملعبايه الثقافيبة   

كرتبائب متوقعببة لتببوال  البدعوات ونشبباط احلركببات اثجتماعيببة   

وت ايد وع  اافراد بقضبايا املسباوام ومتابني املبرأم. ويرقبل كبلٌّ       

أن مرها  عمبل   Aqoor (2015)( عن 2018من مش وي واحليط )

بابببني حبببدَّد سبببتة أهبببدال إسبببرتاتيجية للبببتماني اثقتصبببادي      

اثقتصببببادية واسببببتق هلا  للمببببرأم، هبببب :  تع يبببب  حقببببوق املببببرأم     

 ،اثقتصبببادي  بببا يف ذلبببا حصبببوهلا علبببى فبببرا العمبببل امل ئمبببة 

ال وصببوش املببرأم  املببوارد اثقتصببادية، وتسببهيل س بب   والسببيطرم علببى 

والتجببببارم،  وارد والعمالببببة وااسببببواقعلببببى قببببدم املسبببباوام إىل املبببب 
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ال الوصببوش باعضببافة إىل تببوفه اخلببدمات التجاريببة والتببدري  وس بب 

ا القضباء علبى الت رقبة    البهً أوالتارولوجيا، و لألسواق واملعلومات

ببني   ةوتع يب  املواءمب   ،الوظي ية وليع أشبااش التمييب  يف العمبل   

  . مس وليات العمل وااسرم للرساء والرجاش

عتبب  اليببوم  كببلٌّ مببن م هببوم  متاببني املببرأم  اقتصبباديًّا        وي  

والسياسببات الببيت تببروم الوصببوش هلببذا الرببو  مببن الببتماني أمببًرا        

شببائًعا، الاصببة يف ايتمعببات ذات الارببى الاطركيببة. ومببن للببة    

ذلببا، مببا تشببهده اململاببة مببن جهببود ديوبببة لببتماني املببرأم علببى   

اني بشبال هائبل   طوش العقد املاض ، وتسار   ديراميايبة البتم  

يف السببروات اخلمببد ااالببهم مببن هببذا العقببد. وترصببد الدراسببات   

  ببباًرا اقتصبببادية عديبببدم لبببتماني املبببرأم. فقبببد أجبببرت كبببلٌّ مبببن   

( دراسة لتقدير أ بر متابني املبرأم علبى     2018مش وي واحليط )

مشاركتها يف القو  العاملة على مخد عشرم دولة عربية م در جة 

 جوم اجلردريبة. ووجبدت الدراسبة أن متابني     يف التقرير العامل  لل

املرأم كان ذا ته ه داش إحصائيًّا على نساة مشباركتها يف القبو    

العاملببببة يف ايتمعببببات العربيببببة ذات الببببدالل املرت ببببع )السببببعودية  

والاوي  وقطر والاحرين وعمان(  لان أ بره يبه داش إحصبائيًّا    

ند ولاربببان يف ايتمعبببات ذات البببدالل املتوسبببط واملبببرخ ق )تبببو   

( ومصببببر واملغببببرك وسببببوريا وموريتانيببببا 10وااردن واجل ائببببر)

أن ياببون الوضببع اثقتصببادي   ((.  عرببى أنبب  يلبب م 11والببيمن)

للالد أصً  عالًيا، ليتاني ته ه متاني املبرأم علبى مشباركتها يف    

                                                           
 دول الدخول المتوسطة 10

 نخفضةدول الدخول الم 11
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سوق العمل. وقد ت ع   هذه ال وارق إىل حقيقبة أن الالبدان العربيبة    

ربببى أسبببواق العمبببل فيهبببا بوجبببود عببباملني   مرت عبببة البببدالل تتسبببم ب  

أجانبببب ، وأن انتشببببار م بببباهيم الببببتماني ت ببببرجم إىل فببببتس هببببذه  

ايتمعات فرا عمل أكثر لرسائها بدًث مبن ااجانب . ويف كبل    

ااحواش، مبا تقولب  الدراسبة أن تبه ه م هبوم البتماني علبى سبوق         

العمببل يتضببس بشببال أكبب  يف الببدوش اخلليجيببة مببن بقيببة الببدوش   

ة. وي مببل أن يسببهم الببتماني اثقتصببادي للمببرأم بإسببرادها   العربيبب

ملواجهببة يوائببل ال قببر واحلاجببة مببن ناحيببة، واملسبباهمة يف ترميببة       

جمتمعهببا مببن ناحيببة أالببر ، فالرسبباء عببادم ي شببا لن نصببا عببدد   

السبباان ودعلببهن مشبباركات يف اعنتببا  اثقتصببادي  فببإن ذلببا  

ابي ن دراسبة للمسبلم    سيعود بالر ع على كافة ايتمع واقتصاده. وت 

( أن الببببتماني اثقتصببببادي للمببببرأم يف الايئببببات    12()2021)

ال قهم يسهم يف تشارك الرساء والرجباش يف دفبع يائلبة ال قبر عبن      

ااسر وي حو هلا اسر صانعة للدالل الذي تر ؛ مرب  ببدش  أن تابون    

 أسًرا معتمدًم على م هوم اعحسان.  

 

  اآل ار اثجتماعية لتماني املرأم: •

يع بد  هببذا احملببور حمببلَّ جبدش كبباه بببني املختصببني. فببالاعق   

يطرح املااس  اثجتماعية لتماني املبرأم، مبن قابل التحبوش إىل     

اعنتببا  بببدش اثعتمبباد علببى الببذكور يف الببدالل، واحلصببوش علببى     

املاش وماافحة ال قر وإشغاش الوق ، وحتو ش املرأم لشخص م ربِتب  

                                                           
 غير منشورة 12
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ببببهي عمبببل، حتبببى داالبببل املرببب ش  ببببدش  مبببن الاطالبببة وعبببدم القيبببام  

ومشبباركة املببرأم يف الترميببة و يببادم رأس املبباش الاشببري للمجتمببع     

كال  بتحويل الرساء لقدرات اللَّاقة و ماِدعة وم رِتجبة، وأن هبذا   

يعببود كلبب  بببالر ع علببى ايتمببع. فيمببا يطببرح  الببرون البباول مببن  

ار املعهبودم  اآل ار السبلاية لتغي بر أدوار املبرأم وحتو هلبا مبن لعب  اادو      

مبببن رعايبببة الايببب  واابرببباء إىل أدوار اعنتبببا  اثقتصبببادي والرتقببب  

املهبب ، وأن ذلببا سببهافق  ت اببا أسببري واع بباض التاافببل      

العائل  و يادم ال ردية بشال ي هد د التماس ا اثجتماع  كال. 

لاببن ي  ح بب  أن متاببني املببرأم اقتصبباديًّا ترافبب؛ معبب   يببادم يف      

ا اجتماعية للمبرأم كالعضبل والعربا ااسبري     الوع   بطرح قضاي

واستي ء ذكور العائلة علبى احلقبوق اثقتصبادية للمبرأم يف اعرآ     

( أن حصببوش 1997والراتبب  واحلقببوق يف الرتفيبب . ويبباني السببيا )

املبرأم علببى التعلببيم  ببم الروجهببا للعمبل، وترافبب؛ هببذه الببتغهات مببع   

لرووية، نتب عرب  تغي بر   اثنتقاش من امنط ااسرم املمتدم إىل ااسرم ا

يف مرك  املرأم )ال وجة/اام/  بم الارب ( داالبل الرسب؛ ااسبري،      

فقد أصاح  عاملًة وهلا دالل ولديها الادمة تسباعدها يف ااعمباش   

املر ليببة ور ببا سببائ؛ أيًضببا  وبهببذا تغيَّببرت أدوارهببا داالببل الرسبب؛      

ااسري )مهربة ولعب  أدوار التل بة كمشباركة بصبورم أكب  يف       

ي والتوجيببببب  والقبببببرارات وأدوار أقبببببل يف أعمببببباش املرببببب ش(.   البببببرأ

وتدرجييًّا، نتب عن هذه التغي رات حتبوثت يف ماانبة املبرأم داالبل     

الرسبب؛ ااسببري أيًضببا، فهصبباح  حتتببل ماانببة أعلببى وتشببارك      

 بشال أوضس يف قرارات ااسرم وش ونها. 

 

  الح نننن  أت  كنننن  

املننننرأ  اق  نننناد  ا 

افننم م نن  ز نناد  تر 

  ااننن ع ؛   نننر  

قضننننا ا اج  عينننن  

الحنننننرأ  كاا ضننننن  

واا ينننننننف األ ي 

واسننننن يالا ذكننننن ر 

اا ا لنننننن  عنننننن  

ااحق ق االق  ناد   

الحنننننننرأ    ارر  

وااراتننن  وااحقننن ق 

   ااافي .
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 الامتة: •

ية اليبوم  متاني املرأم ظاهرم عاملية ختبرتق الثقافبات اعنسبان   

بدرجات مت اوتة. وريم اجلهود الاثي ة البيت تابذهلا احلاومبات    

العربية لتغبيه التشبريعات والبرُظم مبن أجبل متابني املبرأم، إث أن        

هبببذه اجلهبببود أتببب  أصبببً  ملعاجلبببة فجبببوات كببباهم تتسبببم بهبببا         

ايتمعات العربية، كما ت اي ن التقارير الدولية اليت متَّ اسبتعراض  

ولببذلا، فإنبب  علببى الرسبب؛ الثقببايف وضببع الواقببع        بعضببها أعبب ه.   

العرببب  ملببا صببص  متاببني املببرأم بصببورم مقارنببة مببع بقيببة الببدوش       

وايموعات اعقليمية. لذلا، على الثقافة وايتمبع ت ه بم احلاجبة    

امُلِلحَّببة لتسبباوي ايتمعببات العربيببة مببع املعببدثت املقاولببة عامليًّببا يف   

 هذا الشهن.

 :التعقياات 

 الرديعان الالد. دقي  ااوش: التع 

 womanتعريببببا املقصببببود بببببتماني املببببرأم  يلبببب م بدايببببًة

empowerment،       حيببث صلببط البباعق بيربب  وبببني  املسبباوام بببني

فببإن املسبباوام بببني اجلرسببني بببامل هوم الغرببب    ،اجلرسببني . وحقيقببًة

يف ايتمعبات اعسب مية  لوجبود     ثه إشبااليات عديبدمً  املطروح ت 

نصبوا قبد   وهب    ،تعارض املساوام ببني اجلرسبني   نصوا شرعية

التهويببل  ومببن ذلببا شببهادم املببرأم يف احملامببة، وتقسببيم      لث تقابب

د ال وجبات، وشبرط البول  البذكر     املهاآ، والوثية العامة، وتعبد  

يف البب وا ، وم هببوم القوامببة الببذي يببثه الاببثه مببن اجلببدش ولعلبب   

 شاالية بني ما ذكرنا.إااقل 
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ام بببني اجلرسببني ليسبب  هبب  متاببني املببرأم مرًعببا   املسبباو ،ًذاإ

كبببان البببتماني  كوسبببيلة  سبببيقود يف الرهايبببة إىل  ن إللخلبببط، و

 درجة من املساوام بني اجلرسني.

مبببن  س املببرأم امل يببد   ر متاببني املببرأم بالمببات قليلببة هببو  م بب      

عرهببا،  احلقبوق الشبرعية واثجتماعيبة البيت ر با كانب  حمجوببةً       

يعببود حجاهببا يف الغالبب  إىل  قافببة اجتماعيببة   فقببط انهببا امببرأم . و 

)عادات وتقاليد وقيم ومتواضبعات اجتماعيبة(، واجتهبادات فقهيبة     

جببدش ت ولببن يرتهبب   تراكمبب  عبب  البب من  مببا جعببل بعضببها مثببار  

 بسا  االت ل املذاه  واملدارس ال قهية.

ا مببن فببرا العمببل فببإن متاببني املببرأم يعبب  م يببدً  ،اجرائيًّببإ

واش الشخصية اليت بال عبل الضبع   حبعق لوائس اا وتعديل ،للمرأم

 2030بعضبها للتعبديل يف اململابة لتتواكب  مبع متطلابات رييبة        

عرهببا، والاصببة مببا يتعلبب؛ بببالط ق واحلضببانة وحقببوق     ُأعِلببن الببيت

ويبببدالل يف البببتماني كبببذلا حتقيببب؛ بعبببق      هبببا.ئاملطلقبببة وأبرا

املطالبببب  الرسببببوية واحلقوقيببببة الببببيت كانبببب  تسببببتخدمها بعببببق   

ظمببات الدوليبببة كوسببيلة لتشبببوي  ةعببة اململابببة أو للضبببغط    املر

 عليها. 

 ،م كاه يف مسهلة متاني املرأم يف اململاةوقد حدآ تقد 

مباكن  أوهو ما ميابن رييتب  يف  يبادم عبدد الرسباء العبام ت يف       

وقببد  ،هببذا ا.دًّكانبب  حاببًرا علببى الرجببل مرببذ سببروات قرياببة جبب 

 ٪4.31عمببل السببعودي بلغبب  نسبباة الرسبباء املرخرطببات يف سببوق ال

حصباء العامبة، بعبد أن    حصائية رةية صادرم من هيئبة اع إ حس 

 ك  املرأ    ين  

ا منننم فنننر  مز ننند  

 ،اا حننننن  الحنننننرأ 

وت د     ن  ان ا   

 ا  ااشخ ننني  حننناأل 

اا نن   اا  نن  خضنن  

  ضها ال  د     

املحلك  ا   اك  م  

 2030م  لبات رؤ ن  

 عيها أ علِم اا  
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 حمببببدودم  قطاعببببات يف م2015 عببببام ٪13كانبببب  ث تتجبببباو   

 كالتعليم والصحة والرعاية اثجتماعية.

وهبب  القضببية  ،ومببن الببتماني كببذلا قيببادم املببرأم للسببيارم

م يبد ورافبق،   ا يف العقود املاضبية ببني   اليت اللق  استقطاًبا حادًّ

مببن الرسبباء والرجبباش كببذلا    كبباهًم للدرجببة الببيت جعلبب  نسبباةً  

الببر  املسببتحقة. وث يربطببون قيببادم السببيارم باقيببة حقببوق املببرأم اا 

وأدجلتب    تسيسب   ص ى علبى اجلميبع أن موضبو  قيبادم السبيارم متَّ     

بدرجة كاهم يف السروات املاضية  حبيث مت استخدام  كوسبيلة  

للضببببغط عليهببببا.   وأحياًنببببااببببة يف اخلببببار   لتشببببوي  صببببورم اململ 

م كببباه يف متابببني املبببرأم يف  نببب  حبببدآ تقبببد  إوميارربببا القبببوش  

  مبن التبدر    سروات اخلمد ااالهم وجر  حبرق للمراحبل  فابدثً   ال

 فرتم  مرية قصهم.يف ال م  جر  عمل إص حات جذرية و

سهم متاني املبرأم السبعودية يف   أعلى املستو  الثقايف، فقد 

لة بعق امل اهيم اثجتماعية الراسخة والتقليديبة  والاصبة مبا    اللخ

يتعلبب؛ بسببلطة الرجببل املطلقببة علببى املببرأم الببيت لبب   وثيببة  عليهببا،      

صب  إىل حبد   حبيث أصاح  هبذه السبلطة علبى احملبا أو أنهبا تقلَّ     

  علبى ذلبا تعبديل يف اادوار      على ذلا؟ ترتَّكاه. ما الذي ترتَّ

ص واضبس وملمبوس يف سبلطة ودور    تقل ب  داالل ااسرم السبعودية مبع  

 الرجل. 

ى علبى كاهبل الرجبل، لابن     لقحالع ء امُل فقد الاَّ ،ايًّإجياب

ا بقيبببة رِببببمببن جانببب   البببر  ادت مسبب وليات املبببرأم بصبببورم قببد ت    

مومببة، ورعايببة اابربباء. ويصبباس  دوارهببا ااالببر  والاصببة دوري اا أ

الببذي قببد  اامببر   رببباك مضبباعً ا يف حبباش كانبب  املببرأم عاملببةً   اع
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فحسبب  اجلمعيببة الوطريببة حلقبببوق     ،  عليبب  تببوترات أسببرية   يرتتَّبب 

  ببو لتالببا ااسببري العرببا نسبباة ارت عبب  فقببد( 2021اعنسببان )

ان   ذ هبذه الرسباة حببذر   ال ب أحلابن يلب م    علي ، كان  عما 45٪

حصاءات اجلمعية تتحدآ عن الا يات اليت وردتها، ما يعب  أن  إ

ولابن الا يبات  ادت حبابم أن     ،مستو  العرا ر ا ت يرت بع 

  حجمن عن تقديم ب يات يف الساب؛.بعق الرساء كن ي 

ض ومبع متابني املبرأم     برت  فإنب  ي   ،وعلى املستو  اثقتصادي

 بلببا 2007 يببادم دالببل ااسببرم السببعودية  ف بب  إحصبباءات عببام      

يف حببني بلببا  ريبباًث، 11092و  بب الشببهري ااسببرم دالببل متوسببط

شببه إىل ارت ببا  الببدالل،   مببا ي  اًلببا  ري 14823  ببو 2018عببام 

سببعار بعببق السببلع عمببا   أذ يف اثعتاببار ارت ببا    ال ببوللموضببوعية ي 

 وتطاي؛ ضرياة القيمة املضافة. ،2007كان  علي  عام 

وح  ومببع قيببادم املببرأم علببى مسببتو  حريببة احلركببة  فقببد ُلبب 

ا مبن مسبهلة ال صبل ببني اجلرسبني البرو  املبرأم        للسيارم، والتخ  ب 

يف السبباب؛    ال ضبباء العببام بصببورم ت تاببن معهببودمً  ووجودهببا يف

امنبببو قطبببا  عبببريق مبببن ااعمببباش  يف اامبببر البببذي سببباهم كبببثًها 

 ماكن التر ه والرتفي  العائل . أالتجارية  كاملقاه  واملطاعم و

اجلان  السل  يف ذلا قد يراه الباعق يف  يبادم اثسبته ك    

بعببق  وقببامإىل  ن بباق، إضببافةً ااسببري علببى حسبباك ترشببيد اع  

ااسر من صبعوبة السبيطرم علبى فتياتهبا كمبا كبان احلباش عليب          

يف الساب؛، يف ظل ترام  البوع  الشبديد بظباهرم العربا ااسبري      

واتسبببا  امل هبببوم ليشبببمل احلبببد مبببن حركبببة املبببرأم     ،ضبببد املبببرأم 

والروجهببا مببن املربب ش  احلجببة الببيت قببد تسببتخدمها بعببق الرسبباء      
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يف يف السببيطرم. نستحضببر للتحلبل مببن سبلطة ااسببرم ودور الرجبل    

جي  لل تبام اثسبتق ش  رب ش الباا     هذا اخلصوا الرظام الذي ي 

وما قد يتاع  مبن االتيبار الشبريا حتبى      ،بها عردما تري  يف ذلا

لوجبود نظبام  البر ميربع العضبل ويرب           يف ظل عدم موافقة ااسرم

ر مببن ااك أو الببول . علببى  َّا يببه م ببوثيببة ااك عرببد حببدوآ تعس بب

لبببوح   يبببادم يف معبببدثت الطببب ق يف السبببروات   ،انببب  اآلالبببراجل

يعبب وه البباعق إىل  ،ااالببهم وذلببا مببن واقببع سببج ت و ارم العببدش

 .الر أتقلص دور ال و ، واسااك 

ش سبائلة   حبالبة  حتبو    ومبع متابني املبرأم امنبر      وأالًها، فرحن

برتائجهببا الصببلاة قاببل مببرور عقببد مببن البب من علببى      الترابب يصببع  

 ااقل.

 

  : الراجم جميدم. دالتعقي  الثان 

 مقدمة: •

شببببببهدت السببببببروات  ااالببببببهم ط ببببببرًم نوعيببببببًة وكميببببببة يف  

اثسببتحقاقات الببيت حصببل  عليهببا املببرأم السببعودية، حتببى إنبب  يف    

العام املاض  سجَّل  اململاة أعلى درجبة يف مقيباس تقريبر  املبرأم     

 ، الصبادر عبن جمموعبة الاربا     2020وأنشطة ااعمباش والقبانون   

دول ، فقد حقَّق  ق  ًم نوعية يه مساوقة يف اانظمة املرتاطبة  ال

( دولبة حبوش   190باملرأم، وص ر    بالدولة ااكثبر إصب ًحا ببني )   

العببات. وقببد حتسَّببر  يف عببدم م شببرات، وهبب : )حريببة الترقببل،       

ماان العمل، ال وا ، رعاية ااط اش، ريادم ااعمباش، التقاعبد(.   

الببديوك الببذي انتهجتبب  سياسببة اململاببة ويببهت  هببذا نتيجببة للعمببل 
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لتماني املرأم، حيث أصباس هرباك وكالبة معريبة بهبذا الشبهن يف       

و ارم املوارد الاشرية والترمية اثجتماعية. وحقَّق  نساة مشباركة  

 2020. وقببد شببهد العببام ٪27املببرأم اثقتصببادية يف سببوق العمببل  

وم يف القبوي  اع اًضا لرسباة الاطالبة ببني الرسباء، وتقليًصبا  لل جب      

العاملة بني اجلرسني . وإن  كانب  مبا  الب  ال جبوم حمليًّبا وعربيًّبا       

كاهم، ولان هراك حتس بن وهرباك توج ب  مل يبد مبن العمبل علبى        

حتقيببب؛ املسببباوام ببببني اجلرسبببني البببيت تع بببد  أحبببد  أهبببدال الترميبببة   

املستدامة. وقد صاح   قرارات البتماني اثقتصبادي يف اململابة    

لتشريعات اعص حية على مستو  احلقبوق فيمبا يتعلب؛    ح مة من ا

حبريبببة العمبببل والترقبببل، واختببباذ القبببرارات يف الببب وا  والطببب ق       

وحضببانة ااط بباش، ويههببا مببن تشببريعات سبباعدت علببى متاببني  

املرأم وج ع لها طرًفا أقو  يف معادلبة القبو  اجتماعيًّبا. وطايعب  أنب       

هربببباك تاعببببات  نتيجببببة هلببببذه اعصبببب حات والقببببرارات أن ياببببون

وتببببه هات متروعببببة ومتعببببددم يف ليببببع الرببببواح  وعلببببى كافببببة    

ااصعدم. فاملرأم السعودية  ا متلاب  مبن حريبات وحقبوق ليسب       

ه  املرأم قال عقد من ال من، وبالتال  فإن ما ي توقَّع مرها التلبا  

عن الساب؛، فسبيطرم ايتمبع علبى سبلوكياتها واعمب ءات البيت       

يات التل ة ت تع د على ن د الدرجبة مبن   كان  ختضع هلا  سم

التبببه ه. فهبببب  اآلن مواطرببببة كاملببببة احلقببببوق، وعليهببببا واجاببببات  

والت امات جتاه ترمية ايتمبع ويف القبوم الاشبرية السبعودية. وتغي بر      

اادوار والتوقعببات صبباحا  إرهاصببات وتببه هات ث بببد مببن طرحهببا  

 للرقاش.
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 اآل ار الثقافية لتماني املرأم: •

كاتبب  الورقببة الرئيسببة أرقاًمببا وتقببارير  ت وض ببس واقببع       تربباوش

متاببني املببرأم عربيًّببا وع قتبب  ببباملاو ن الثقببايف للمجتمببع العرببب   

الذي مييل لاقاء املرأم يف الصا  اخلل   يف ليع الربواح ، وهب    

 قافة سائدم، وحتى مع تعليم املرأم والروجها للعمل مرذ ما يقارك 

ل ملراصبب  قياديببة حتببى لببو امتلابب    الرصببا قببرن كانبب  ث تصبب 

الا اءمح، وكان  املرأم علبى قراعبة كباهم ببهن الصبا اامبام        

هببو للرجببل، وهببذا انسببح  علببى كببل  مظبباهر حياتهببا. لببذا، فببإن   

اخلببرو  احملببدود للعمببل ويف بيئببات مغلقببة ت ي ما رهببا كببثًها يف    

امببت ك رأس مبباش اجتمبباع  وع قببات واسببعة كمببا هببو حاصببل      

روات ااالهم، فان تاح املبرأم علبى اآلالبر وترافسبها علبى      ال ش الس

ال ببرا املتاحببة للرجببل إضببافًة إىل ح مببة التشببريعات الداعمببة هلببا  

جعلتهبببا طرًفبببا أكثبببر قبببوم يف حميطهبببا، وبصبببورم أالبببص يف    -

ااسرم، فاثه من قرارتها ت تع د مرتاطًة  وافقة الرجل، فهب   

هببا مببن أمببور كانبب  يببه   ح ببرَّم يف العمببل والتعلببيم والسبب ر، ويه  

قادرم على اختاذها بر سها. وبالتبال ، فبإن توقعبات ونظبرم الرجبل      

هلا ت تع د كما كان  يف الساب؛، وهو بدوره أصاس أكثر تقا ًلا 

ملشببباركة املبببرأم لببب  يف فبببرا العمبببل ومرافسبببت  علبببى القيبببادم،      

فاحلريببة والببتماني جع هببا يف موقببع التلببا عمببا كانبب  عليبب    

ا ترتَّ  علي  تغي ر يف اادوار والتوقعبات املوصب ة ع رًفبا.    سابًقا. وهذ

وسرشبببهد الببب ش السبببروات القادمبببة تغبببيهات كبببباهم يف اادوار      

 الرمطية املتعارل عليها يف داالل ااسرم ويف ايتمع كال.
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 اآل ار اثجتماعية لتماني املرأم: •

ث ميابببن ببببهي حببباش طبببرح اآل بببار اثجتماعيبببة  عببب ش عبببن   

فهببذان املاو نببان مرتاطببان ارتااًطببا كبباًها، وأحببدهما   الثقافيببة،

يبببب  ر علببببى اآلالببببر. وبببببالعودم ملوضببببو  متاببببني املببببرأم، فآ بببباره   

اثجتماعية بدت أكثبر وضبوًحا مبن طريقبة االتيبار الب و ، وعبدد        

مرات اعجناك، وم سا اات الط ق، فمع ارت ا  فبرا العمبل لبد     

ا ااوىل ممبا ترتَّب  عليب     املرأم أصاس قرار ال وا  ليد مبن أولوياتهب  

تببهال ر يف سببن  البب وا ، ومببن   ببمَّ تااع ببد ال ببرتات بببني إجنبباك ط ببل     

و الر. وقرار الطب ق ت يع بد قبراًرا صبعًاا ومصبهيًّا كمبا كبان،        

فاسببتق ليتها املاديبببة جتعبببل الطببب ق أكثببر سبببهولًة عليهبببا وعلبببى   

تسبتطيع   أسرتها  انها يف الغال  لن تعود  عاًئا علبى ااسبرم، فهب    

اثستق ش بر سها وبهبرائها. وهذا اامر ل  إجيابيات مبن حيبث إنَّ   

املبرأم أكثبر حريبًة يف عبيش حياتهببا كمبا تراهبا  ولابن هبذا لبب          

سلايات من حيث كونها ركًرا رئيًسا يف استقرار و اات ااسرم، 

وبالتال  فإن عملبها ومبا تتمتَّبع بب  مبن صب حيات قبد يابون علبى          

ان ااسرم ورعاية اابراء يف بيئة طايعية. ولعبلَّ  حساك استقرار كي

مببا  تبببا  طرحبب  هبببو كيببا ن بببوا ن بببني مبببا متلابب  املبببرأم مبببن      

ممارببات واحل بباظ علببى التببوا ن ااسببري واسببتمرارها كايببان 

 اجتماع  قائم على شال  التقليدي.

 

 اآل ار اثقتصادية املرتتاة على متاني املرأم: •

مل وموظ ة هلا دالبل قبد ي بوق    أصاح  املرأم اليوم  صاحاةح ع

دالببل الرجببل يف ااسببرم، سببواًء كببان أًبببا أو أاًلببا أو  وًجببا  وعليبب    



71 

–2021  2015  
211 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

تغيَّببرت الرظببرم التقليديببة مببن كونهببا م عالببة مببن ِقاببل الرجببل إىل        

م ساِهم يف الدالل، وأحياًنا هب  املعيبل احلقيقب ، وقبد اسبتطاع       

جببود نسباء ُكث ببر إنقباذ أسببرهن مببن ببرا ن ال قببر نتيجبة لعملببهن وو    

دالل يساعد يف إشاا  احتياجبات ااسبرم. هبذا الواقبع ي بتس الاباك       

لطبرح تسبايثت متعلقبة  ببا هلبا ومبا عليهببا، ومبا حبدود الت اماتهببا        

اثقتصادية داالل أسرتها؟ فوجبود دالبل مبادي للمبرأم جع بل الرجبل        

يف بعق ااحيبان يتربا ش عبن حقوقب  يف مقاببل أن تقبوم بالت اماتب         

ياببون وجببود دالببل مببادي للمببرأم سبباًاا يف حببدوآ  املاليببة! وأحياًنببا 

ال فات يف حاش رفض  املشاركة واملساندم املالية لألسبرم، هبذه   

مشبببا ت موجبببودم وقائمبببة. فعمبببل املبببرأم ومتايرهبببا ييَّبببر مبببن    

الرتكياببة اثقتصببادية لألسببرم ومببن اثلت امببات واملسبب وليات ومببن 

 ماانة املرأم فيها.

متاببني املببرأم مسببتمر،  مببن كببل  مببا سببا؛، علببص إىل أن   

والببب ش السبببروات القادمبببة سبببيتعاظم دورهبببا يف ايتمبببع  وعليببب      

سبببتتغه ماانتهبببا بشبببال أكببب ، وسيصببباح  ذلبببا تغي بببر يف      

أدوارها، وسيظهر م يد من الته هات هلذا التماني، الذي يالا  

سياون إجيابيًّا وبعق مر  سياون لب  سبلايات. لبذا، ث ببد مبن      

فيبببة مبببن اثسبببتعداد لتقا بببل التغبببيهات  أن نابببون علبببى درجبببة كا

القادمة، وأن تست يد املرأم من هذه ال رصة لت ثا  أنها قادرم  علبى  

أن ت قبببد م يتمعهبببا الابببثه ، وأن تابببون  لاربببًة مبببن لاربببات الرمبببو   

 واث دهار.

 

 

أت  كنننن  املننننرأ  

مسننننن حر، وخنننننال  

ااسننني ات ااقادمننن  

سننني  ادج دورهنننا 

  املي حنننننننننن ؛ 

وعليننننن  سننننن     

مكان ها  شك  أكنخ، 

وسي اح  ذا  ت    

  أدوارهننننننننننننا، 

وسنني هر مز نند مننم 

اا نننننأال ات اهنننننذا 

اا حك ، ااذي غااب  

سنننننيك ت إ يا ي نننننا 

و    مين  سنيك ت 

 ا  سلبيات
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 املداال ت حوش القضية:  

 :متاني املرأم يف الواقع السعودي واعشااثت ذات الصلة 

قضببببية متاببببني املببببرأم   إىل أن  سببببليمان العقيلبببب  أ. أشببببار 

مر يف صرا  اجتماع  مرير مثلما هو اا نتيجةالسعودية ت ترطل؛ 

جل  أمصر والشام قال قرن من ال مان. وث حتى بدأت الرضاش من 

ات ين دعبا لتعلبيم املبرأم يف مخسبير    وش م ب أاملرأم ن سها، فقد كان 

الاببببار أجريببببدم ) عاببببد الاببببريم اجلهيمببببان يف أ.القببببرن املاضبببب  

ر قضبية قيادتهبا السبيارم جريبدم اجل يبرم      ن فجَّب م  شوأو ،الظهران(

ا جريبدم  ا وسياسيًّبتمايرها ترمويًّ اَّأن ات. وأكثر م ييف الساعير

 الوطن مع مطلع القرن اجلديد.

رار دور املرأم السعودية الواع  والراضب حبني طالاب    ولن ن 

اجهبببة سياسبببية أو حامبببة وكياسبببة ببببدون مو ببببالتماني بابببل 

 ومت اديببببًة صببببراًعا  ،الراعمببببةح الوسببببائل  مًةسببببتخِداجتماعيببببة، م 

دها ا كان ميابن أن يسبترهق اهلويبات اثبتدائيبة ويوح ب     اجتماعيًّ

مبببن شبببا أن الصببحافة السبببعودية قامببب  يف   ملقاومببة التغبببيه. ومببا  

البهم ببدور التمهيبد لبتماني املبرأم، كمبا أن سياسبات        العقود اا

تعباآ كانبب  عوامبل مسباعدم يف تهيئببة ايتمبع لعمببل     التعلبيم واثب 

شببارم إىل أن قضببايا  املببرأم وقضببية الببتماني برمتهببا. ومياببن اع  

التطرل الدي  واعرهاك اليت لغمب  الع قبات الدوليبة للمملابة     

قرعبب  امل سسببة الديريببة السببعودية بتلببيني موق هببا أقببد  2001مرببذ 

ووحببدم الببا د   بهببدل  ايببة بيضببة اعسبب م    مببن متاببني املببرأم 

 وجترياهما اثالرتاق والضغط اخلارج .
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ريبببببم حساسبببببيتها  -قضبببببية البببببتماني يف اململابببببة  نَّإ 

وعلببى مراحببل متواليببة،  طويلببًة أشببواًطاقببد قطعبب  -اثجتماعيببة 

هبب  تلببا الببيت    لاببن أهببم مراحببل الببتماني وأكثرهببا تارصيببةً   

د مبه حممب  من ول  العهبد اا  وبإشرال ،جن ت بعهد امللا سلمانُأ

 بن سلمان.  

مسهم متاني املرأم السعودية قبد حظيب  ببدعم سياسب       نَّإ

 ،وبايئبة تشبريعية مر تحبة وحاميبة     ،مواقا مسباندم يف ل مثَّت   قوي

ت بهببا نظهتهببا يف الالببدان العربيببة  وسياسببات عماليببة ت ضببيلية ببب َّ 

قضببية الببتماني لعقببود طويلببة. وهببذه السياسببات  يف الببيت سبباقتها 

السببعودية ث تعبب  أن طريبب؛ املببرأم يف الببتماني   الت ضببيلية للمببرأم

نهبا  أللة من التحديات، ومن فضبل اهلل   فهمامهام رو  بالورود، 

ث تواج  هذه التحديات   ردها، بل مع دعبم سياسب  وسياسبات    

حاوميببة راعيببة وتضببامن عاببوي مببتني. وهببذا مببا يسبباعد علببى        

املمروحببة  ومببن امل ايببا معاجلببة التحببديات وحتويلببها ل ببرا مثمببرم. 

 العاملة يف السياسات العمالية السعودية:للمرأم 

 ر تشغيل املرأم يف ااعماش اخلطرم والصراعات الضارم.ْظح  -1

جا م احلمل والوضع والرعاية برات  كامل  م إح؛ املرأم يف  -2

 ج ئ . 

  راء احلمل والوثدم.أتوفه الرعاية الطاية  -3

  راء العمل.أ هلااط احضانة امل سسة يف ح؛ املرأم العاملة  -4

جر هبب  ايوًمب  130جبا م وفبام الب و  ملبدم     إح؛ املرأم العاملبة يف   -5

لبها صبردوق   ا والاباق  يتحمَّ يوًمب  15لة شبغ  تتحمبل اجلهبة املُ   ،كامل

 املوارد الاشرية.
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 رملة يف اجلمع بني معاشها عن ن سها ومعاش  وجها. ح؛ اا -6

حببب؛ التقاعبببد املاابببر والتقاعبببد بالسبببن  بببدم مما لبببة مبببع      -7

الذكور، مع احلصوش علبى معباش تقاعبدي أو تبهمي  أو تعبويق      

 ما ل ملا حيصل علي  املوظا الرجل. مال  م 

بشببال عببام نعببيش يف جمتمعاترببا أنرببا  م. الالببد العثمببانويببر  

مببن واقببع مببا إىل   الصببادممببن اجل افيببة يف اثنتقبباش   العربيببة حالببًة

 ،مبد  سبروات  ر علبى  هبد  م  متابني املبرأم حب؛ٌّ    .اراقق متاًمواقع م 

 ،قة ملختلببا شببرائس ايتمببع  سببا لاببن حتقيقبب  أتببى دون تهيئببة م    

ا عبن  للتعامل مع الواقع اجلديد بتبوا ن وموضبوعية وعق نيبة بعيبدً    

 ،اور ا بعق الر عة اثنتقامية املتهبورم أحياًنب   ، اثن  ت والتسر 

 با   ،ى مرهبا وقع تلا ااضرار واآل ار السلاية البيت ي خش ب  بشال ي 

  ا  يادم معدثت الط ق والت اا ااسري ويه ذلا.فيه

الايببان الرةبب    وفًقببا لببرص  أنبب  د. الالببد بببن دهببيش وذكببر 

ا عرصبًرا مهمًّب   ن أن املبرأم السبعودية ت ع بد    الذي تضبمَّ  ،2030لريية 

 عبدد  إلبال   مبن  ٪50ل ما ي يبد علبى   من عراصر ُقوَّتر ا إذ ت ش ا 

يف ترميببببة مواهاهببببا ( دولببببةال)ني اجلببببامعيني. وستسببببتمر اخلببببرجي

واستثمار طاقاتهبا ومتايرهبا مبن احلصبوش علبى ال برا املراسباِة        

 وهربباكواعسببهام يف ترميببة جمتمعرببا واقتصببادنا.  ،لاربباء مسببتقالها

الاثه من البتغهات يف السياسبات اثجتماعيبة واثقتصبادية البيت      

  بو  2030ليا لصاا حتقي؛ ما تضبمرت  رييبة   صدرت بقرارات ع 

إىل الاببثه مببن البب امب الببيت     إضببافةً . السببعودية  املببرأم  متاببني

 ق  لتماني املرأم السعودية قال تطاي؛ أهدال الريية. حتقَّ

ش فقبد ببدأ التحبو     ،ف   جماش سبوق العمبل للمبرأم السبعودية     

ر البذي أ َّب   ،2011ن برنامب نطاقبات عبام   لصاا املرأم عردما د ش 
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ًلببا يف يف تلببا ال ببرتم حتو علببى قببوم العمببل، حيببث شببهدت اململاببة 

مشببباركة املبببرأم يف اثقتصببباد بعبببد تطايببب؛ الرطاقبببات، وعبببودم       

مببن  ر نوعيببًةالببذي وفَّبب ،الرجيبات برنببامب امللببا عاببد اهلل ل بتعبباآ 

لذا فقد كان هلذين   اخلرجيات تتوفر فيهن متطلاات سوق العمل

 لصباا متابني   يف الرمو السريع البذي متَّ  كاه  ال ناجمني ته ه 

ذ لبببا ببببالت امن البببذي أحد تببب       املبببرأم يف قبببوم العمبببل، حيبببث متَّ    

واملاببادرات  ،القببرارات اجلريئببة الببيت أعلرتهببا الدولببة لصبباا املببرأم 

وتببذليل  ،دعببم ضببيافة ااط بباش  :مثببل ،ل للمببرأم العمببل سببه الببيت ت 

وتببوفه ودعببم البب امب التعليميببة والتدريايببة يف     ،صببعوبات الترقببل 

ومبببا  ، يبببة والامايبببوتر وتطبببوير املهبببارات جمببباثت اللغبببة اعجنلي

 م  صردوق املوارد الاشبرية مبن دعبم لصباا عمبل املبرأم. كبل        قد ي 

الببيت  ،2030حتببى اآلن لتحقيبب؛ مببا اشببتمل  عليبب  رييببة     ذلببا متَّ

 قبوم  يف املبرأم  متثيبل  يف  يبادم  حتقي؛  هدفها يف 2016أعلر  عام 

  .٪30 إىل ٪10 من العمل

بالرسبباة للمجتمببع السببعودي   أنبب  ديد. عائشببة اا ببوأشببارت 

دت للببتماني، فتجربببة برنببامب الببادم    كانبب  هربباك مقدمببة مهَّبب   

 كمببا ي قببر  علببى مببد     التههيببليف  يريببةً  كانبب  جتربببةً   احلببرمني

يف القببببيم الثقافيببببة   اتر لتبببب  مببببن تغي بببب   عقببببدين، باببببل مببببا  

مببا معبدثت الطبب ق، فقببد  . أواثجتماعيبة كانبب  ك يلبة بالتهيئببة  

أن التصببو ر مببن فببرتات ليسبب  بالقرياببة، و  ت عببًةكانبب  الرسبب  مر

 ا فيها أكثر من التماني.الر  تلع  دوًرأمستو  الرفاه وعوامل 

ببد   لب  ث  اًطب خطَّر مهمبا كبان م   تغي  أن أيَّ د. مها العيدانوتر  

رجبببا  إنببب  ث ميابببن أكمبببا ة، أن تتاعببب  بعبببق اجلوانببب  السبببلاي

ر وامببل املهمببة يف تغي بب الع أحببدواثبتعبباآ ، التغببيه إىل عامببل واحببد 
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د يف قابوش  سباعِ نب  عامبل م   أكمبا  ، كثه من امل اهيم يف ايتمبع 

 هببببذهيف حتريببببا  الدولببببةوث نرسببببى دور ، الببببتغهات يف ايتمببببع

 .املتغهات وقاوهلا

ل ن تبباح  اثبتعبباآ كبان الطبومً  أن  د. جميبدم الرباجم  وذكبرت  

نتبهالر   ول نعتباق مبن  قافبة اخلصوصبية البيت جعلتربا       ،على اآلالر

ر مقومبات  ل رتم من ال من على الريم من توف  باآلالرينعن اللحاق 

مببن  ال عليبب  عقببوًدِ ع بب االرهببوض، وتلببا اخلصوصببية كانبب  وتببًر

 .ال من

يف  املببرأم موضببو  متاببني  علببى أن   د. حممببد الثق بب  وأكَّببد 

 وأسببيما أنبب  أحببد أشببااش التغببيه  وث بالاحببث،  اململاببة جببدير 

  أن التوج ببب بببب  ايتمبببع السبببعودي، وصبببحيس    ر البببذي ميبببر  التغي ببب

السياسبب  الببوط  مببا  علببى مطالاببات دوليببة، يبب    الرهبببا يف        

 -املبرأم السبعودية    من حب؛   أنَّ وصحيس  أهدال الترمية املستدامة.

اليت ه  يف احلقيقبة اام وااالب  وال وجبة والارب ، وهب  مصبدر       

وصبحيس  أن حتصبل علبى هبذا احلب؛،      - مهم ل ستقرار ااسري

أن موضببو  الببتماني يف عببدد مببن ايبباثت بببر  نتيجببة القببرارات   

السياسببية للدولببة يف هببذا ايبباش، وبالببذات يف جمبباش املشبباركة     

ش، ر هلبا التحبو   السياسية والتوظيا، يبه أن مشبرو  اثبتعباآ يسَّب    

حيببدآ لبببد    - ل البببتمان الببذات  أو لرُقبب  -ل الببتماني  وجع بب 

 الاعق.

كيبا كانب  املبرأم     وج  تصبو ر وميان من مرظبور سوسبيول  

 ( سبببرة، ومببا اادوار البببيت كانببب  تضببطلع بهبببا مقارنبببةً  40قاببل ) 

بالرجل، وما املاانة اثجتماعية اليت كان  حتظى بها، وال برتم  

ش ( سرة حتى ال برتم احلاليبة، وال برتم الثالثبة التحبو      40الثانية من )
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  ثستشبرال جديرم ببالقراءم وا  ه اجلديد اليت تتج  إلي  املرأم، و

  دورهبا الرايبل   عب   من أجل ضمان سه هذا التحوش املتربام  فيمبا ي   

  يف املشاركة اعجيابية مع الرجل، وح   حقوقها وكرامتها.

د. وفبببباء طياببببة أن مببببن اآل ببببار واملااسبببب  املهمببببة    وذكببببرت

لتماني املرأم أيًضا التماني السياس ، فدالوش املبرأم يف العبات   

لد الشور  وايبالد الالديبة كبان لب      السياس  ووجودها يف جم

حبيببث تاببون   ،أ ببر إجيبباب  علببى اانظمببة والقببوانني وتطويرهببا    

مبببن الرجبببل   للحيبببام العامبببة يف ايتمبببع، مراسببباة لابببلٍّ   مراسببباًة

 ،ولاببل مرهمببا حاجببات وحقببوق   ،واملببرأم، فاحليببام رجببل وامببرأم  

ومشبباركة املببرأم  السياسببية كببان هلببا أ ببر قببوي يف عببرض رأي        

ور ا م يد من عبرض   ،)املرأم( اجلان  اآلالر من احلياموحاجات 

 مبببن وكبببان لببب  أ بببر اجتمببباع  مهبببم، وهبببذا       ،حاجبببات الط بببل 

 .  همة لتماني املرأم ومشاركتهاامل اتجيابياع

الببتماني لبب  دور يف اثقتصبباد  أن  د. جميببدم الربباجم وأضبباف 

نصبا   أوًلا، فاملرأم نصا ايتمع وييابهبا عبن العمبل يعب  ييباك      

ن هرببباك حبببواثت  إأي   عاملبببة أجرايبببة  تمبببع واسبببتادال  بهيبببد   اي

ماانات والقبدرات املوجبودم   إىل أن اع كاهم الار  الالد، إضافًة

تس هلببا ال رصببة يف العمببل سببت اد مرهببا يف حبباش ت ت بب عرببد املببرأم ث ي 

حمليببة، هببذا مببا   عماانببات ال تعطيًلببشببا وذلببا ي   واملشبباركة

تاحببة إإىل أن عمببل املببرأم و  إضببافًةيتعلبب؛ بببالتماني اثقتصببادي،  

نشبطة التجاريبة لب  دور يف    اياش هلا بشال أوسبع يف ممارسبة اا  

لعل أبر هبا ال قبر والعبو  الصوًصبا إذا      ،مشا ت اجتماعية حل 

 كان  ه  املس ولة عن أسرتها. 

مم اآلالار واملكاسن  

املهحنننن  ا حكنننن  

ا اا حكن   املرأ  أ ض 

ااسننيايس، فنندخ   

املننرأ    اا ننام 

ااسيايس ووج دها 

  ميلننننننننننننننس 

ااش رى وامليااس 

اابلد نن  كننات انن  أالننر 

إ يننننننا  عنننننن  

 األن ح  وااق ان 
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والتماني الذي حصل  عليب  املبرأم    ،هذا من جان  اقتصادي

ببببل هبببو   اني اثقتصبببادي فقبببطيف الانبببة البببتم ا ث يصببب  مببب الًر

فهرباك مل بات كبثهم كانب       ،متاني اجتماع  و قايف ونظام 

ل شبا  للمرأم ملمارسبة الابثه مبن احلريبات البيت ت       ال عائًقشا ت 

نسببانية، فاملوضببو  فيبب   مببن حقوقهببا الشببرعية وحقوقهببا اع  اجبب ًء

الر، وبببالطاع للتغببيه والببتماني   آجانبب  إصبب ح  ِبشببال أو ببب   

  أن ياببون هربباك سببرعة يف اثسببتجابة لاببل مببا    وجيبب ،تاعببات

تشببريعات تواجههببا    بإجيبباد سببيحدآ مببن مشببا ت أو تببه هات    

وتتعامل معها، وتهبدل للح باظ علبى  وابب  ايتمبع وعلبى كيبان        

ومرهببا علببى   ،كببثهم يف ذلببا  ا، وقببد سبباقترا دوش  ااسببرم حتديببدً 

كة سايل املثاش دوش الشرق اليت حتظى فيها املبرأم حبقبوق ومشبار   

 البب  ااسببرم تتمتببع  اانتهببا  ومببع ذلببا مببا ،كبباهم يف ايتمببع

جهبببات  هرببباك فعبببً  ،وهلبببا أولويبببة يف ايتمبببع. وحتبببى يف الغبببرك 

مات طايعيببة وتغببيه طايعببة ايتمببع   سببلَّومرظمببات تسببعى لتغببيه م  

 البب  القرببوات   فمببا  ولارهببا ث حتظببى بقاببوش واسببع    ،نسببان اع

دور ااسبببببرم الطايعيبببببة  الرةيبببببة والتشبببببريعات تسبببببعى لتثايببببب  

 نسببانية واقتصببادية.إن أولبب  للمجتمببع وكقيمببة  قافيببة و كماببو 

أنببب  دور  املبببرأم، ي  ببرتض فيمببا يتعلبب؛ باملتابعبببة خلطببوات متاببني     

جيباد  إوحماولبة   ،ع ما يرتت  علي تتا لط  جلد ش ون ااسرم ومر

 حلوش ل  وإسرتاتيجية متااملة حلماية ااسرم وليع ماوناتها.

د.  يبباد الببدريد أن املببرأم يف جمتمعرببا، ويف انابب ، يببر  ومببن ج

همباش وإجحبال قبد يصبل     إايتمعات الشرقية عموًما، عانب  مبن   

أحياًنببا إىل درجببة اثضببطهاد، بسببا  م بباهيم قاليببة أو اجتماعيببة     

ه اعسبب م مببن وهبب  مرافيببة ملببا أقببرَّ ،وس ديبب ا ببد بلحمتوار ببة، تتلبباَّ
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ايتمبببع بوصببب هن  شبببقائ؛   حقبببوق للرسببباء وتع يببب  ملابببانتهن يف 

ن مسببببهلة املببببرأم يف ايتمببببع  إمببببن اعنصببببال القببببوش  والرجبببباش . 

اًرا على  قافبة معيربة يف هبذا العبات، ببل هب        اعنسان  ليس  ِح

 قافببات العببات،  ببا فيهببا الثقافببة الغربيببة.   حالببة مترقلببة بببني كببل 

 ن الذي يسا؛ اآلالر يف تصحيس الوضع!ال ارق يامن فقط يف م 

صباحا   ن احلبديث عبن  متابني املبرأم  ث ببد أن ي      ، فإكذلا

حديث عن )اآل ار اجلاناية( البيت تربتب عرب . وحتبى ث ي البذ اامبر       

ل  ببم حبساسببية م رطببة، فببإن التببدين مياببن أن يبب دي إىل تطببر    

 الوطرية ميان أن ت دي إىل عرصرية  م شوفيرية! إرهاك، وإنَّ

 املبرأم، هبو التهديبد    أكثبر يف اآل بار اجلانايبة لبتماني     ما يهم 

ان عبببة خلخبببل متاسببباها. وإذا كبببالبببذي يطببباش نظبببام ااسبببرم وي 

بببتماني املببرأم يف الغببرك وتع يبب  ماانتهببا   إعجبباك لببد  البباعق

مببن املهببم   فببإن  واعراطهببا يف إعبب ء الترميببة وحتريببا اثقتصبباد   

 ما  ل  إلي  أحواش ااسرم يف الغرك. الوضع يف اثعتاار كذلا 

ال وا  الرباجس املتابافم   أن  د. مها املريارت ومن جاناها ذك

كان هرباك ارت با  حقيقب  يف     ، وإذاا بتماني املرأملن يته ر سلًا

 الادايببببة،ا مببببن فببببألن البببب وا  ت ياببببن ناجًحبببب  سبببب  الطبببب قِن

أن تهالذ حقها  ًم علىل املرأم قادروالتماني احلقوق  والعدل  جع 

فمببن  سببري،عرببا ااال ناحيببةمببن . أمببا وقرارهببا بببالط ق أو اخللببع

 -الببتماني اثقتصببادي والاصببة  -املعببرول أن متاببني املببرأم 

 ة عامب  ةبصب   سبري هو من أهم أسااك اع اض معدثت العرا اا

ن من ارت با  يف معبدثت العربا ااسبري )وسبول      اآل هما نرالان 

علبى رفبق العربا     املماَّربة املبرأم   م( هبو قبدر  ةيستمر لسرني قادمب 

لبتماني كانب  املبرأم تاقبى يف دائبرم العربا       قابل ا ف  والتاليا عر 
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مبا  أ  ا على الرجلا واجتماعيًّاقتصاديًّم معتمد انهاوختشى التاليا 

 اثجتماعيبة ن اخلبدمات  إىل ذلبا حتس ب   أضبا  ر، ن فالوضع تغيَّب اآل

 لبببىع املبببرأم عشبببج ت  بببباملرأم، فالبببها اخلاصبببة العدليبببةوالقبببوانني 

ر ظِهببببوبالتببببال  ت  ،ببببب   عببببن حبببباثت العرببببا واخلببببرو  مربببب    اع

هبب  يف  ال يببادمبيرمببا  ،اعحصبباءات أن العرببا ااسببري يف ا ديبباد  

 .التاليا

 

 :حتديات متاني املرأم يف الايئة السعودية 

، فببإن عببة حتببديات تواجبب   أ. سببليمان العقيلبب مببن وجهببة نظببر 

 متاني املرأم يف الايئة السعودية، ومن أبر ها ما يل :

لصبببرا  ببببني قبببيم ااسبببرم )شبببا    ل يف ا قبببايف: واملتمث ببب  حتبببد  -1

وهبو صبرا  قبديم سباقترا فيب        ،سة( وقبيم العمبل )املسبتجدم(   املقدَّ

وق  طويل قابل أن   بية كثهم، ور ا سيمر وورأجمتمعات عربية و

تعاجل  قيم جديدم توائم بني املرظومات الثقافية هلباتني امل سسبتني   

 اثجتماعيتني.  

السببعودية عببن بعببق    ل يف عبب ول املببرأم قيمبب : ويتمثَّبب  حتببد  -2

ن مببهاآ عببوهببذا نبباتب   مثببل القطببا  الصببراع   ،قطاعببات العمببل

والتصبو ر أنب    حيتقر العمل املهب  واليبدوي.    ،عرب  وسعودي قديم

ث سبتظل  إللصراعة يف البا د ببدون اعبراط املبرأم فيهبا، و      ث قيام 

املصببببانع السببببعودية فببببرا عمببببل لآلسببببيويني. وهرببببا نببببذكر أن    

بعق الدوش العربية يف نشئ  عية الا   اليت ُأاملشروعات الصرا

)مصبانع الغب ش والرسببيب    يبدي الرسبباء أبعبد اثسبتق ش قامبب  علبى    

 (.اوالقطن مثًل
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عبان اجلسببيمة البيت تببدفعها   إىل اا اجتمباع : باعشببارم  حتبد   -3

ثت السريعة اليت شبهدها عمبل املبرأم ومبا     ا بسا  التحو املرأم حاليًّ

ارت با  حباثت الطب ق     :مثبل  ،ائليبة جسبيمة    عليب  مبن   بار ع   ترتَّب 

ن إفبب  والعرببا ااسببري، وتببهاله سببن البب وا  )بسببا  العمببل فقببط( 

 يف ظبل   الاصبةً  أهميبةً  ل ث تقب التحوثت اثجتماعية يف هذا امليبدان  

ور با   ،  التماني بدون مقدمات مرحليبة وتوعيبة اجتماعيبة   تسار 

سبيب اثجتمباع    يدفع هذا إىل مظهر من مظباهر التم قبات يف الر  

بسا  التاايرات يف الرظر إىل امل اهيم اجلديدم حلدود حرية املبرأم  

عبببدم التوافقبببات الثقافيبببة ببببني فئبببات كبببذلا و .ونطاقبببات عملبببها

د الصبرا  ور با اثشبتااك    ول ب ايتمع  و هذه امل باهيم ممبا قبد ي    

والبيت   ،رتهبا التشبريعات اجلديبدم   اثجتماع  ريم احلماية اليت وفَّ

 (.ش مثً )نظام التحر  ت من ان جار بعق متظهرات املشالةحدَّ

نقص اخلب م لبد  املبرأم السبعودية يف     يف ص مه : يتلخَّ حتد  -4

ك ر داريبة. وكبذا بسبا  عبدم ال طربة مبن ش ب       القيادم السياسية واع

ل الرظبببام املركببب ي السبببلطوي مبببن م سسبببة  ْقبببالوقبببو  يف الطبببه ن 

عبن   جذريًّارم العائلة ختتلا داإريم أن  ،ااسرم إىل م سسة العمل

ن تبديرهم  دارم وسياسة الراس. ويشباو املوظ بون واملوظ بات ممَّب    إ

 ولر با همبا.  تيالوق  الراهن من املرك ية والسلطوية كليف نساء 

  دارم والقيادم ترك احتاج  املرأم السعودية القائدم لدورات يف اع

 على الت ويق وعلى روح الرظام.

امُلاا ببر عببد: لببد  الرسبباء ن عببة التقاعببد التقا دمببا بعببحتبدي   -5

 ،فضل من الرجباش يف اثدالبار  أفهن  ،جتميع )حتويشة العمر( بعد

ن ببباق املبببال ، يبببه أن املبببرأم تواجببب  بعبببد   قبببل يف مسببب وليات اعأو

ببببد مبببن دعبببم  التقاعبببد حتبببدي اسبببتثمار ماهلبببا وال تهبببا، وهربببا ث 
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ش لسببيدم حببوَّقراضببية للمببرأم املتقاعببدم لتتالسياسببات التمويليببة واع

أعماش، وكذا دعبم هيئبة املشبروعات الصبغهم واملتوسبطة هلبن يف       

   نشاء املشروعات وثستثمار ال اتهن يف القطا  اخلاا.إ

ن: امتابني املبرأم لب  جاناب    إىل أن  د. عاد السب م الوايبل  وأشار 

للرسباء يف أن   احلقبوق  يرطلب؛ مبن م باهيم احلب؛        حقوق  وعملب  

مببا اجلانبب  العملبب    أ احلقببوق وال ببرا. يتسبباوين مببع الرجبباش يف   

اثقتصببادية واثجتماعيببة لببتماني   فيتضببمن العوائببد واملااسبب  

كانب    أيًّاا حق  باعتاارهن ت/يطرح اامر م  هراكاملرأم.  عرى أن 

ومبا  ن ي/ترطل؛ مبن اجلوانب  العمليبة للبتماني     م  هراكو، نتائج 

ار القراعببة انتشببومببن الواضببس أن  اء ذلببا. علببى ايتمببع جببرَّ   ديعببو

عبد الثببان  وعب  م سسببات قبادرم علببى صبراعة املعببايه الدوليببة     بالا 

ذر  اثقتصببببادية قية واحرتافيببببة، كالارببببا الببببدول  واا اصببببد 

مبببن سياسبببات   عبببد هبببو ااسببباس لابببلٍّ  املت رعبببة عرببب ، هبببذا الا   

 ،ا مبببن ناحيبببةمبببن ايتمعبببات مببب الًر البببتماني املتاعبببة يف كبببثه 

هربا ميابن   و البر . أاسبات مبن ناحيبة    وللقاوش ايتمع  هلذه السي

 :فتس الااك على اثحتماثت

سبالي  احليبام والبرو  املبرأم للعمبل      أر رل: تغي ب احتمباثت الع ب   -1

عبداد ضبخمة   أحيبث سبتعيش هبذا الواقبع      ،اا وماليًّب وجناحها مهريًّ

 عربى   اثجتماعيبة واملعبايه   ر التوقعبات  غي سبي  وهو مبا   ،سرمن اا

، ذهبان واملقباييد يف اا  حابام  ر ااغي سبي  ض رعلبى اا  ما يتغهأن 

ش توقعات يم التماني وتضارل  و موا نة بني تعاُظفيت ح ح الع 

م البببتماني هبببو البببر، تعببباُظ اعتمببباد املبببرأم علبببى الرجبببل. بتعببباه  

ل م يببد مببن بببد أن يرببتب عربب  حتم بب وهببذا ث ،حصببوش علببى احلقببوق



71 

–2021  2015  
223 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ااسبرم يف  ك جرسب   رل تشبار  صباس مبن الع ب   املس وليات. وبذا، سي 

 وموارد. كان لاليهما دالل  ن إمس وليات الصرل 

احلاببم الشببرع   إنبب اشعمببل ال قيبب  هببو  احتمبباثت الشببر : -2

ملبببام بببباحلام الشبببرع    عربببى أن علبببى ال قيببب  اع   علبببى الواقبببع

الصبورم أعب ه قبد يبدفع باجتباه      يف ر الواقبع  واستيعاك الواقع. وتغي 

  مسببببويات إنتببببا  الطبببباك شببببرع  متوافبببب؛ معبببب ، يسببببتمد مربببب   

 ض   علي  املشروعية.وي  ،حااماا

تعقياها حوش قضية متاني املبرأم ومبا    د. ريم ال ريانوركَّ ت 

 تثهه من إشااثت وحتديات يف الرقاط التالية:

املببرأم السببعودية موظ ببة وصبباحاة عمببل مرببذ  مببن. املختلببا        -

مببن التحببديات الببيت   لبب  العديببد نهببا حصببل  علببى حقببوق ذلَّ أاليببوم 

  م املهبب  والتجبباري والصببراع   اجههببا مببن حيببث التقببد   كانبب  تو

بتببذليل التحببديات الببيت  واثهتمبباموهببذا بببالطاع يرجببع لتمايرهببا 

 ال القيادم الرشيدم.تواجهها من ِق

لببيد  ،مببر مهببمأبربباء الشخصببية والقببدرات هببو   فيمببا صببص  -

براء الشخصية والقدرات اليت إىل الرجل أيًضا حيتا   .فقط للمرأم

 الريية وحيتاجها ايتمع ليتاامل. تطمس هلا

 ر ااك  ليد على ايتمبع القالب  بقبدر مبا هبو علبى       اا إن -

م حقببوق ه ببن لديبب  قصببور يف فحا والصوًصببا م ببايتمببع املتشببدد ديريًّبب

 املرأم يف اعس م. 

 يببببادم نسبببب  العرببببا ااسببببري وفبببب؛ اعحصبببباءات ث تعبببب      -

لعربببا ااسبببري بارت بببا  يف وقببائع ا  ابالضببرورم أن يابببون مرتاًطبب  

 مببر أوهببذا  ،دم الببوع  ببباحلقوقايببل فهببو نتيجببة طايعيببة   ،ضببدها
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ا تردعبب  عببن عر ببم سببلوكيات لببد  امُلجيبباب  انبب  باملقابببل سببيقو  إ

   ا من العقاك.ارتااك العرا الوًف

مبببع  اتلقائيًّببب اسبببياون ناجًتببب ف مبببا متابببني املبببرأم الري يبببة  أ -

 توجيب  ًضبا مبع   وأي ،املشباريع التطويريبة احلديثبة كالسبودم والعب      

 ا املراط؛.للت اثستثمارات

 الضوء  على الرقاط التالية: د. فو ية أبو الالدبيرما سلَّط  

كايببببان بشببببري   احرتامهببببامتاببببني املببببرأم   ماببببادسمببببن  -1

ابل كافبة   بل مبن قِ   ال الدولة فقطليد من ِق، كإنسانة ومواطرة

سبواء عملب  أو    ،امل سسات التر يذية واملاونات ايتمعية كافة

علبى   اتهكيًد ،وسواء كان  حتمل شهادم جامعية أو ث ،تعمل ت

يبه أن مثبل هبذه ااساسبيات م قبودم        شه لب  اثالتيار الذي ُأ ح؛ 

بببل بسببا   ،يف عمببوم ايتمببع لببيد بسببا   قافببة ايتمببع وحسبب  

ببببالتعل؛ علبببى  . ث جيبببدي ن ًعبببا اثكت ببباء طايعبببة تركياتببب  أيًضبببا

. والاصببة تلببا  والعظيمببة.تحقة إجنببا ات القببرارات السياسببية املسبب  

فببذلا   اا وقانونيًّببربب  املببرأم تشببريعيًّ ماَّ - حبمببد اهلل -الببيت 

 ولببيد قببوثً  ر عببن تثميربب  فعبب ً عا ببواحلببوار كيببا ن   ،إجنببا  رائببع 

نتبببذكر أن  ذلبببا أنومبببن ، وبشببب افية ولبببيد جماملبببةً  ،وحسببب 

خ  من الرساء أو هة لر التماني ومشاريع  ث جي  أن تاون موجَّ

 ر. خ  للواجهة أو التصد ؛ ن ْلخلح

مظبباهره الظبباهرم للعببني يف     مببا نببر لببتماني لببيد فقببط   ا -2

ث ولاربب  أيًضبببا املرشببود يف املركببب  وااطببرال البببيت     ،املركبب  

ل كافبة املاونبات ايتمعيبة  با     شبا  ببل ت   ،على الريبا  رتقتص

 .فيها ااحياء والقو  اثجتماعية الطرفية يف املراك 
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ااسببرم  ببا فيهببا    تمسبب وليال يف حتم ببالشببراكة ااسببرية   -3

ويف أحسبن   ،ل لبألم وحبدها  وكحب  اش ت ت ل مس وليات تربوية ثحتم 

ومبببن املهبببم مراعبببام أن   ااحبببواش  شببباركة اخلادمبببة أو املربيبببة.    

شراكة ببني الابالغني يف   ه  ملس وليات ااسرية املر لية والرتبوية ا

 .والاصة اام وااك ا،ورجاًل ااسرم نساًء

أن عةح أسبئلًة م ِلحَّبة حتتبا  إىل     د. عائشة اا دي حني تر يف 

اعجابببة عرهببا فيمببا صببص  متاببني املببرأم  كونهببا ت مث ببل بببدورها      

 حتديات  مهمًة يف هذا اعطار:

سبببواء )  قافبببة داعمبببة إىل تعميببب؛ البببتماني حيتبببا    هبببلأوًث:  -

يف اجلماعات أم  قافبة عامبة تضبرك يف عمب؛      ةكان   قافة فرعي

  توج ببإىل حيتببا   وأ (،تمببع الببذي يشببرتك يف الصببائص بعيرهببا  اي

 ؟رة  يقود هذه الثقافة

كبثه   اشبرتاكها يف م ير -يف ايتمعات العربية  ملاذا  :ا انًي -

 ببل سباق  بعبق     ،دت تبوند يف البتماني  ت برَّ  - من اخلصائص

حيتببا  الببتماني تشببريعات تضببمن عببدم    هببلالغربيببة؟  تايتمعببا

 ؟لا اليت أسسها الرئيد التونس  بو رقياةمثل ت ،اثرتداد

فيببب   املبببرأمحباجبببة يف ايتمبببع السبببعودي لتبببرعم   ألسبببرا الًثبببا:  -

إث  ،ر كانب  حتسَّب   ومراجعبة بعبق التشبريعات وإن     ،ببالتماني 

 على سايل املثباش  -ولررظر  ة حقيقي منها ختلو من حتقي؛ مساواأ

؟ البدفع  م يسَّبر للوائس اخلاصة باعساان للحصوش على قرض  -

 وضبببع اشبببرتاطات حلصبببوش املبببرأم علبببى القبببرض أن تابببون ت  ملببباذا

ألبيد   هبذه اثشبرتاطات عربد الرجبل،     دث جنب أو....( فيمبا   ًة)مطلق

 ؟هذا من التماني
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د. ع بال اانسب  أن البتماني اللب؛     وامل ح  مبن وجهبة نظبر    

علببى اختبباذ   عطبب  الببتماني القببدرمح  فقببد ي  ،ر املببرأمفرصببة لتحببر  

واعقببدام علببى   الثقببةح عطبب ر ي لاببن التحببر    تق ليةالقببرار واثسبب 

 واثجتماعيبة، وذلبا  اختاذ القبرار دون اثكبرتاآ للقيبود الثقافيبة     

ا يابون ذا صبلة بارت با  نسباة      ب ور ،يظهر يف ممارستها احلديثبة 

يف وضببعها  ضببدها، فبباملرأم أميببل  ااسببري املوجَّبب  والعربباالطبب ق 

الببب وا ، عبببدم أو   الببب وا  مأسبببلوك احليبببا احلريبببة يفاحلبببال  إىل 

الشريا، نو  العمل، الترقل والس ر، وهب  جتبدها فرصبة     االتيار

وهبو اامبر البذي قبد يتصبادم      . ا  مرهبا ِلس ب  باحليام اليتل ستمتا  

مببع  قافترببا احملليببة، الاصببة أن احلريببة بببامل هوم السبباب؛ يف  قافببة    

ا لبد   مارس أكثر من البذكور يف ال برتم السبابقة ونبادرً    ت ايتمع 

الترصبببل مبببن  إىل املبببرأم، قبببد تببب دي احلريبببة   هومهبببا السببباب؛      

. كاملسب ولية  بو ااسبرم أو اثلتب ام ببالقيم       مس وليات جمتمعية

وتركببب  علبببى الشبببخص ذاتببب  ورياتببب  يف العبببيش بالطريقبببة البببيت  

قصبد ببذلا أن هبذا البرمط هبو السبائد لبد  الرجببل        ي تسبعده، وث  

ا اختبباذ املببرأم ن ببد  ببور ،تمببعر يف اي  لاببن وجببوده م بب ،سببابًقا

 دنبا عليب .  كسبًرا للقالب  الرمطب  اجلرسبان  البذي تعوَّ      د الرمط يع 

التماني قبببرار فببب  رالبببتماني صتلبببا عبببن التحبببر   وعليببب ، فبببإن

فتعطيببل شببرحية     مليبب  اثحتيببا  اثقتصببادي للمجتمببع    عق نبب  ي  

سبببرم اا ن د أمبببهبببد وي  ،ايتمبببع ل امنبببوَّعط بببكببباهم مبببن ايتمبببع ي  

ل اختبباذ قببرار اثن ابباك  سببه لاببن الببتماني قببد ي    اثقتصببادي

وهببو اامببر الببذي جيبب  دراسببة   بباره علببى       ،ر مببن القيببود والتحببر 

الع ول عن ال وا  أو  أو ايتمع سواء كان  ارت ا  نس  الط ق

 اهلجرم إىل اخلار .
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 :حماولة ثستشرال مستقال متاني املرأم السعودية 

ا ا واجتماعيًّببأن متاببني املببرأم اقتصبباديًّ   د. هرببد اخللي ببة تببر  

ي أ رهببا ايتمعببات، فمصببه  قر ت  االتياريببًة د مسببهلًةا ت يع ببو قافيًّبب

دولة يرتاط  شاركة املرأم ودورها كقوم أساسبية علبى الصبعيد    

ولببذلا ارتبباط م شببر الترميببة     اثقتصببادي واثجتمبباع  والثقببايف  

،  ا يف ذلبا دورهبا يف    عدش مشاركة املرأم وال را املتاحة هلا

 رع القرار واملراص  القيادية اليت حتتلها.ص 

بالريم من التغيه الذي حدآ يف وضع املرأم السعودية، والذي 

يف  املهمبة مبن البتماني، فبإن هرباك بعبق العراصبر        مرحها درجبةً 

توجي  هذا التغيه  مرها براء القدرات ومتاني املرأم مبن املهبارات   

ة، و بببا يبببوا ي اثهتمبببام باملهبببارات العلميبببة   الشخصبببية واحلياتيببب

وال اريببة والتخطيطيببة...ويهها مببن متطلاببات للببدالوش بقببوم يف     

كذلا تطوير مهارات القيادم كخطوم أساسبية  بو    سوق العمل.

س الصبببب حيات للمببببرأم العاملببببة، ر تاحببببة املراصبببب  القياديببببة وم بببب إ

 اش.  م  يف هذا ايواثست ادم من جتربة الدوش اليت تقدَّ

حبببداآ تغبببيه حقيقببب  إيف  اساًسبببأ برببباء شخصبببية املبببرأم يظبببل 

ومستدام يف دور املرأم يف ايتمبع. وهرباك حتبديات كباهم تواجب       

  اثسبته ك   من ذلا التوج   ايتمع واملرأم يف مسهلة التماني

والرتكيبب  علببى املببرأم كهببدل ووسببيلة للرتويببب، وربببط م بباهيم      

اعبد  رتفيب  واعن باق علبى ذلبا، ممبا ي      جودم احليام باثسبته ك وال 

هربا عبن    احلبديث حبداآ تغبيه حقيقب  ودائبم.     إاملرأم والرجبل عبن   

 تربويببًة الببتماني ال اببري والسببلوك ، والببذي يتطلبب  أسببالي    

ا  راعببة رهم داالليًّببحص ببط بباش والشببااك، وت   اثقتببدار لببد  ااعب   ت 

 والتظاهر.  واثتااليةضد الرتل 
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 ،املببرأم نصببا ايتمببع   ، فببإناهلل املطببهي د. عاببدويف تصببو ر 

ودورها ث يرحصر يف متايرها من اخلرو  للعمل للاس  املبادي  

هب  شبرياة الرجبل يف كبل     ، فرها من التاعية املادية للرجلوحتر 

وطايعة مشاركتها ختتلا من حضبارم   ،لق مراح  احليام مرذ ال 

 تسبببمَّاويف  مرربببا احلبببال  البببذي ، البببر ومبببن  مبببن إىل  أالبببر إىل 

. وياقبى التسبايش   أن موجبة التغبيه مشلتربا    شباَّ  بسرعة البتغهات ث 

علبى حضبارترا    ظوا ن ببني احل با  كيا ن املطروح يف هذا الصدد: 

 نبا عبن يهنبا    مي الديرية والثقافية البيت ت   باافة ماوناتها الاصًة

 ا ن اًسا؟رَّوبني احلضارات اليت يتخذها الاعق ِم ،ون خر بها

فئبببة اجتماعيبببة   فبببإن أكثبببر  ،د. الالبببد الرديعبببان  ويف اعتقببباد

متابببني املبببرأم هببب  ايتمعبببات احملليبببة ذات اخلل يبببة        أرباهبببا 

ن هبباجروا مببن الصببحراء واهلجببر واملربباط؛ الصببغهم     القاليببة، ممَّبب 

ي الببون بقببيمهم القاليببة الببيت   ن ثاملببدن الابباهم ممَّببيف واسببتقروا 

  املراط؛ احلضرية.  عاش يفا مع الواقع امُلمتاًم تادو يه مرسجمًة

ا وبعدم صبور   ا و قافيًّشرحية واسعة من ه ثء يعانون اقتصاديًّ

ث مهببن ذات مببردود مببرخ ق  يف ، ويعملببون تببدن هم م ئفتعلببيم أبرببا 

كالقطببا  العسبباري وقطببا  اثقتصبباد يببه    اتعلببيم عالًيبب  حتتببا

لببون بقببيم ااَّلاببرهم يف ذات الوقبب  م   الرةبب  )اقتصبباد الظببل(

. مبن دالبوهلم )الابرم، والرفبد..     اكباهً  اتسبتر ل جب ءً  اجتماعية 

 هم يف املببدن وشبببروط احليببام احلضبببرية.   ممببا يعيبب؛ تابببي    ،((إ

 ث ت خِطببمحبيببث ، يعيشببون يف جيببوك فقببر حتببيط  ببدن اململاببة 

هبببم ببببني فاببب  كماشبببة   هم.حيببباء أتواجبببدهم و مببباكن أالعبببني 

 قبد  الوضع اثقتصادي الضايط، ومتطلاات وشروط القايلبة البيت  
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م مبببن شبببهن عظ بببا يف احلضبببرية البببيت ت مبببن اعبببراطهم متاًمببب حتبببد 

 ال ردية.

قاببباش فتيببات هبببذه  إوح  ُلبب  ،الببهم ومببع قببرارات البببتماني اا  

ويالًاببببا بببببداع  احلاجببببة     ،الشببببرحية السبببباانية علببببى العمببببل   

 ر وم هببوم، أو لببداع  اثنعتبباق مببن سببلطة   وهببذا م بب ،اثقتصببادية

رجًلبا   فالرجل يظبل   ا أسريًّ اتراشً ااسرم املمتدم. هذا الوضع الل؛ 

 اهبو يواجب  وضبعً     يم  الشرقية والقالية العتيدم، ويف الوق  ذاتبِق

 ،inferiorالرجبببب  فيبببب  املببببرأم عببببن طورهببببا القببببديم كتببببابع    

ر ب؛ علبى ااسبرم وعلبى الرجبل      ور با ت   ،وأصاح  تعمل وتاس 

ش ء. التماني بهبذه الصبورم سبيخل؛     الذي كان ميرعها من كل 

وترات قبببد تبببرعاد علبببى ع قببة اجلرسبببني، و يبببادم مسبببتويات  تبب 

 الط ق واثن صاش، والعرا ااسري. 

ا نتوقع، وبالتال   تا  ا كرَّالتماني الذي نراه هو أسر  ممَّ

ع لتسليط الضبوء علبى هبذه الشبرحية، فهب       وسَّعموًما إىل حبث م 

 من واقع حاثت وق   عليها.وذلا بال عل تعان  

البببتماني اثقتصبببادي البببذي  إىل أن  ا املريببباد. مهبببوأشبببارت 

فبببهين نصبببي   ،  علبببى املبببدن الاببب   ركَّببب اململابببةحصبببل يف 

مبن ااعمباش البيت     من هذا التماني؟ كثه  الري يةمتاني املرأم 

مببن املببرأم وااسببرم  مقاولببةنراهببا يببه  املديرببةترضببى بهببا املببرأم يف 

أو يههببا  ةهببل هربباك مشبباريع  راعيبب   . يف املببدن والقببر   والقايلببة

 اش املرأم يف الريا والقبر   ت؟ ث الري ية  على متاني املرأم رك ت 

الدراسببات . ونصببياها مببن التعلببيم ضببعيا   م،صببغه تتبب و  يف سببنٍّ 

 الري يبة د أن العائد على ااسرم وايتمبع مبن متابني املبرأم     ت ك 

يف متاني املرأم يف القر   ًممشاريع جادنر  لذلا ث   اجدًّ كاه 
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ة. ومن ناحية أالر ، فاما ذكر د. الالبد الرديعبان، فبإن    لااديوا

بقباء نظبرم ايتمبع    إلل تيات يف املبدن الاب   مبع     اهراك متايًر

 ،الصرل على املرب ش هب  مبن مسب وليات الرجبل      ةعلى أن مس ولي

 العاملبة وان ليابون صبرل املبرأم    اا، وقبد  ن  وهذا جي  أن يتغه

 مثلها مثل الرجل.  ولار  واج   ، على مر هلا ليد من باك التطو 

رنببا يف قضببايا متاببني  تهال أن  د. عاببد الع يبب  احلرقببان  ويببر 

ا فاتهبا. وحماولبة توظيبا    ن  جي  التعبويق عمَّب  هب اد شعوًراملرأم ولَّ

توظيا الرجبل. هبذا املبرهب     مع مستو أك  عدد ممان للتوا ن 

أم. نهبببا امبببر أهمبببة يبببرد  م  إىل توظيبببا سبببيدات يف وظبببائا   أدَّ

هببذا  وأ َّببر ا،ذريًعبب اوبعضببهن فشببلن فشببلً  ا،قببن جناًحبببعضببهن حقَّ

امل رتض أن يابون  . ال شل على قضايا متاني املرأم بشال عام

 .ولوية ال رصةأ ىعطوت  ،على القدرات التوظيا براًء

مبور،    يف اايبة التبدر   علبى أهم د.  يبد الشباجي    بيرما أكَّد 

 الراجتببة اجلانايببةباآل ببار  عيببةوالتورق التطايبب؛، والتببدري  علببى ُطبب

يف يايبة   د هبذا اامبر يع ب    نَّإا اخلباطم مرهبا.   عن التطاي؛، الصوًص

واحلببد قببدر املسببتطا  مببن    ،وذلببا لضببمان جببودم املرببتب    ااهميببة

إىل ذلببا أن مببع  ي ضببال .املمارسببةعببن هببذه  الراجتببةاآل بار السببلاية  

يم لتغببببيه بعببببق امل بببباه  ةحَّببببِلمتاببببني املببببرأم هربببباك ضببببرورم م   

ومببن ذلببا م بباهيم   ،يف ايتمببع الدارجببة اثجتماعيببةواملمارسببات 

طقببوس البب وا  مببن مهببر وتابباليا احل ببل، ومصبباريا احليببام         

 .ًة، حبيث تاون تشاركيال وجية

متاببني املببرأم يف ليببع نببواح    إىل أن د. وفبباء طياببة  وذهابب  

احليبام ببدأ بتعليمهبا مربذ انطلقب  املبدارس ااوىل لتعلبيم ال تببام يف        

ام امللا فيصل ر   اهلل، وكما نعبرل فبإن نسباة اخلرجيبات     حي

رننا   قضنا ا تأخ  أت 

 د كنن  املننرأ  وا نن

نننن   يننن  أ   اشننن  ر  

 فاتها. اا      ع   

ومحاواننن  ت دينننف 

أكنننخ عننندد محكنننم 

 م  مس  ىال  ازت 

ت ديف اارجن . هنذا 

ى إىل املننننننيهج أد  

ت ديف سنيدات   

هحننننن  مودنننننا ف 

 نها امرأ أ مليرد 
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من اجلامعات يف درجة الاابالوريوس يف كبثه مبن التخصصبات     

أعلى من اخلرجيني البذكور،    العلوم( ه)حتى بعق ختصصات 

نربا حلقربا بالعبات يف    أذلا على  ولان يدش  ة وهذه الظاهرم عاملي

ولارببب  ث  ادمي  مهبببمٌّا. التعلبببيم ااكبببمتابببني املبببرأم أكادمييًّببب 

فبإن برباء الشخصبية ومتايرهبا      ،هرد .اما ذكرت دف ،يا  

سببواء للمببرأم أو   مهببمٌّأمببر  مببن مهببارات عمليببة اجتماعيببة التل ببة     

ر يف البتماني،  والتهالر يف التعلبيم كانب  نتيجتب  التبهال      ،الرجل

  من اجلرسني سيتساَّ ر يف براء الشخصية ايٍّوكذلا فإن التهال 

 الرضو  والتماني الاامل.يف عدم 

كببان عمببل املببرأم جبباء يف    وإن ) يلبب  التعلببيم التوعيببة ببباحلقوق  

يف ايتمع  ا)والرجل( حبقوقهم توعية املرأمف ( بعق اياثت أوًث

أيًضبا يصبرع ذلبا التبوا ن الضبروري       ان في  وواجااتهماالذي يعيش

وبربباء احلقببوق )الرقطببتني السببابقتني  تببا ذ والعطبباء. وكلال بببببني ااح

ث أن احلركبببة البببيت إتعتمبببد علببى الرتبيبببة والتعلببيم،    (الشخصببية 

يف التوعيبة بباحلقوق    بدأت يف الث  ني سرة ااالهم أو أكثر قليً 

 واقتصببباديًّا،ا ي بببذكر يف متابببني املبببرأم اجتماعيًّببب كبببان هلبببا دور 

 م يد من العمل يف هذا اجلان .إىل ولاررا ما لرا  تا  

مببن تع ببد   ةملابباملإىل أن   م العجببروشأ. فببائيف حببني أشببارت  

، وعانب  املبرأم   متاني املبرأم سهلة يف ميت تهالَّرت كثًها الدوش ال

يف السعودية يف املاض  من التهمبيش واملحر بع عبن الدراسبة أو العمبل      

حتتاجهببا أي دولببة لتاتمببل مسببهتها الترمويببة،    كببثهمقطاعببات 

ا. فمبا يهم ربا اآلن   بسا  عوامل كثهم ث داع  للخوض فيهبا حاليًّب  

هو العصر الذه  الذي تعيش  املرأم السعودية يف ظل  قيبادم امللبا   
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 –ح ظهمبا اهلل   –سلمان، ورعاية اامبه امُللبه م حممبد ببن سبلمان      

 الساعية لتمايرها يف كافة أمورها احلياتية والعملية.

جنبدها  ، من حيث التشريعات والقبوانني،  للمملاة لو نظرناو

يت حقَّقب  بسبااها مب الًرا ارت اًعبا ملحوًظبا      البدوش الب   أصاح  من 

وإعطائهببا  ية يف قطاعببات العمببلسببعوديف م شببر متاببني املببرأم ال 

س فابببرم البببتماني   ر لارربببا  تبببا  إىل يحببب  كافبببة حقوقهبببا،  

ا وجيعلببب  دوًر ،املبببرأم بشبببال أكببب    ل دور  ع بببالبببذي ي  ،املتطبببور

 فاببرم القببوم ااسبباس يسببترد إىليف م هببوم الببتماني   فاًدمتجببد 

واثعبرتال  الشعور باثنتماء للمجتمبع،  الراجتة من الرتبية السوية و

 بقبدراتها وعببدم إقصببائها أو تهميشببها وإن  كببان ضببمريًّا، وهببو مببا 

. مبن أجبل الدمبة ايتمبع     كاملبةً  امن حترير طاقاتهب  ملرأمن اما ي 

عم والتبدري  والبد  عرفبة  ِعلم وامللاملرأم لامت ك ب؛ تتحقَّ وهذه القوم

  ومببن   ببمَّ فببإن العمببل علببى بربباء   والثقببة الضببرورية للعمببل واعجنببا  

 شخصية املرأم مهمٌّ أن يهت   قال متايرها. 

وبربباء الشخصببية جيبب  أن ياببدأ مببن ااسببرم برتبيببة اثبرببة علببى   

الثقة يف قدراتها وترمية مهاراتها بشال مستمر، وعلى أساس أن 

ن  جيب  علبى املبرأم أن تهبتمَّ     الرجل شريا  للمرأم وليد ندًّا هلا، وأ

بهسرتها وأوثدها، وت قد م ذلا يف مرحلبة مبن عمرهبا علبى عملبها.      

وتربية اثبن علبى أن الرجبل جيب  أن يابون سبرًدا للمبرأم وداعًمبا        

هلا. وتايان القبدوم احلسبرة مبن الوالبدين يف احلبرا علبى متاس با        

 ااسرم ضد أي مهد دات الارجية. 

يف اجلانبب   ررم الببتماني املتطببو  تببا  إىل يببرس فابب كمببا 

 احببد القطاعببات و يببرًموأن جنببدها يف الغببد القريبب  اثقتصبادي،  

يف التلبببا  ا ثفًتببباحضبببوًر  لسبببجَّاثقتصبببادية، الاصبببة بعبببد أن  
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قطاعببات العمببل ال ريببة واعنتاجيببة واملتخصصببة، وأيًضببا يف ريببادم    

للم سسببببات الصببببغهم  الراجحببببة  مببببن البببب ش إدارتهببببا    ااعمبببباش

ا هبو  متابني املبرأم اقتصباديًّ   و طة، وأيًضا متراهيبة الصبغر.  واملتوس

تطلب  فيهبا   ا يف هبذه املرحلبة البيت ي    حتم ٌّ وضروريٌّ، الصوًص أمر 

دها لتحقيبببب؛ ا يف اقتصبببباا حموريًّببببدوًراملببببرأم السببببعودية أن تلعبببب  

ث يتوقببا دعببم ومتاببني   . كببذلا  جيبب  أ 2030أهببدال رييببة  

يف ايبباش  حتببى  حة، أو املببرأم عرببد حببدود التعلببيم أو قطببا  الصبب      

سبيما فيمبا يتعلب؛     البذي حتظبى فيب  باهتمبام ورعايبة وث      السياس 

يف الترميببة  أساسببيًّا  ااملببرأم شببرياً باملراصبب  القياديببة. وباعتاببار   

  وموظ بة  سب هم ومعلمبة  شارك في  كطاياة واثقتصادية، مثلما ت 

 كرائدم أعماش يف التلبا القطاعبات اثقتصبادية   نريد متايرها 

شبببركات  ختلبببا ااحجبببام مبببن املتراهيبببة الصبببغر وحتبببى  ارم عد

 اجناًحببب الاصبببة بعبببد أن أ اتببب الشبببركات الاببباهم ذات الثقبببل، 

 .يف كل ذلا اكاًه

 عديبدم   مبن الب ش ببرامب    الدولة ث ر ي   أن اجلهود  اليت تاذهلا و

سبت ادم مبن   ل  جلب  للابل   ا، هو أمبر    و متاني املرأم اقتصاديًّ

ملاببة.. امليف  يف ترميببة اجلانبب  اثقتصببادي راعمببة التلببا اايببادي  

ا مببن البب ش نوعيببة   ا اقتصبباديًّتلعبب  دوًرقببديم البب من  املرأم مرببذ فبب

، وث ذها علبى مسبتو  أسبرتها وجمتمعهبا    ر  ت كان  ااعماش اليت 

والصببراعات الصببراعات احلرفيببة، مياببن جتاه ببل مسبباهماتها يف 

تجببات ال راعيببة، الغذائيببة الاسببيطة )كتخليببل وجت يببا بعببق املر

الببيت تتواجببد فيهببا املببرأم    وجت يببا ااةبباك وتربيببة احليوانببات(    

 .برساة أعلى من الرجل
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اببدأ اثرتابباط الو يبب؛ بببني إسببهام املببرأم يف الاربباء        مل وتهكيببًدا

وتع يببب  قبببدراتها يف الرهبببوض والتطبببوير اثقتصبببادي     ،ايتمعببب 

وع  الببب ببببد مبببن تبببوافر اآلليبببات البببيت تضبببمن برببباء      ث  والترمبببوي

وإتاحببة ال رصببة وتع يبب  القببدرات وتغببيه اثجتاهببات     ايتمعبب ، 

وتببوافر تلببا اآلليببات هببو البببذي يسببمس بببتماني حقيقبب  ومببب  ر        

 .  للمرأم

مبن الب ش مسبباعدم املبرأم لتطبوير أعماهلببا      وهبذا لبن يتببهتَّى إث   

 سسبتها  ملية إىل دعبم فاعبل   سبعود فعلى سايل املثاش: حتتا  املرأم ال

ا أو ها البدميًّ ا مبا يابون نشباطُ   م، والبيت يالًاب  أو شركتها الصبغه 

واملرب ش  لابن    لتوفه وإدارم املرتجات اخل ي ة كمستل مات املرأم

والبتماني   نتطلع لوجودها يف جماش الصراعات املتوسطة والثقيلة.

على مسبتو  تقبديم اخلبدمات املتعبارل عليهبا، ببل علبى        ث ياون 

ت الضبرورية البيت حيتبا     مستو  تواجدها يف إدارم وتصريع املرتجا

حتتبا  إىل  والادويبة والسباحلية   املرأم الري ية فإليها السوق احملل   

فاعل يف حقوش العمل املتروعة،  تطوير أدواتها ك  ياون هلا دور 

لر يبد    ال اتهبا ن عل مها أكثبر  ون طبو ر مبن    املرأم احلرفية حتتا  أن و

 .يف هذا اياشمن ُقدراتها 

يببد واحببدم بمعهببا  عمببل تطلبب  مببن املسبب ولني ال متاببني املببرأم ي

علببى وعلببى أكمببل وجبب ،   الوظي يببة ملسبباعدتها يف أداء واجااتهببا  

 افببةك ةهيئبببتببدرياها ودعمهببا وت   ببل وأداء تلببا اامانببة الوطريببة  

علببى القيببادم ال عليببة وليسبب  الصببورية، مببع  الظببرول الببيت ت ِعيرهببا 

امببر الببذي  عببدم إي بباش أهميببة دورهببا يف ااسببرم ك وجببة وأم  ا    

 يستل م بعق  املراعام من ِقال اعدارم يف حميط العمل.  
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مررنا يف متابني املبرأم   أنرا د. وفاء طياة ومن جديد، أضاف  

 ،ع التعلبيم واثبتعباآ   بم توس ب   ، بم العمبل   ،التعليم :كثهم   راحل 

د املراص ، وث نرسبى العمبل اخلبهي.    ع جماثت العمل وتقل  م توس 

علبى املبرأم قبد يابون      جمتمعب ٌّ  د ضبغط  تولَّ ،املراحلوال ش هذه 

سلاية، فالتح ي  للمرأم العاملبة والتشبجيع للمبرأم العاملبة،      ل    ار 

ولابن ت تربل املبرأم البيت االتبارت        يضاضة يف ذلا هراكوليد 

 ،وعن وع  لرتبية أط اهلا( ترك  ذلا حقيقًة ن )م  الصع  الدور 

ل شبا  املرأم حبيبث أصباس العمبل ي    على  ضايطًة ل ذلا قوًمفشاَّ

 ت تعمبل فهب  يف ماانبة متدنيبة! وإن      ماانتها يف ايتمبع، فبإن   

يف بيتهبا! فبالعقوش وااجسبام البيت      أكب  وأهبمَّ   اكان  تعمل عمًل

ن املببرأم ما ببهببو أن ن مببا نطمببس  إليبب   .اجببدًّ يهببا يف الايبب  مهمببة رب ت 

 ،وأيًضببا يف العمببل واملراصبب  ،اا وأسببريًّا وعلميًّببا ون سببيًّأكادمييًّبب

هبا يف  يف اخليبار، فبإذا وجبدت أن وجود     ًمرَّولان حبيث تصاس ح ب 

مببن وجودهببا يف العمببل ولببو يف بعببق ال ببرتات االتببارت    الايبب  أهببم 

بتمايرهببا إىل حريتهببا احلقيقببة يف  أي أن نصببل   اخليببار الصببحيس

فببإن ذلببا حيتببا  إىل   ،بضببغوط ايتمببع. وبببالطاع  اخليببار، ولببيد

 تبا  إىل ح مبة قبوانني وأنظمبة تسبمس       ، حيثندم من الدولةمسا

اسبتطاع    للمرأم بهذا الربو  مبن التبوا ن، فبإذا كبان لبديها ط بل        

 )أكثببر مببن شببهرين(  ببم العببودم للعمببل بببدون أن ت قببد     لبب    الت ببر 

ا، فاجلمع بني الرتبية اجلادم والصادقة واعال ا يف العمل كثًه

علببى املببرأم العاملببة. دوش مشبباش   stress ا كبباهًمل ضببغوًطشببا ي 

ع اانظمة والقبوانني مبن   ض ع  ذلا وعمل  على تر يذه وو أوروبا و 

ث سببردور يف حلقببة م ريببة، وسببيرعاد اهتمببام املببرأم     إ، و أجلبب

املبهموش أن يتحقَّب؛    ا على عملها وعلبى داللبها.  اجلادم يف الرتبية سلًا
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البب وا  أو  سببن ر والاصببة مببع الببرو  الرسبباء للعمببل بقببوم وتببهال ذلببا 

من دراسبة   -ومن املتوقع ، مةءالع ول عر  لعدم القدرم على املوا

 املهببم  كمببا أن مببن حتبب  الظببرول احلاليببة.  أن يسببتمرَّ -التبباريع

 ، عرببى كي يببة عمليببة الرتبيببة الصببحيحة    امتاببني املببرأم أسببريًّ 

م وعلببم ه ببمببة بببني عملببها الببار  املربب ش وواجااتهببا ااسببرية ب ح  ءواملوا

 ا من أجل صحة ااجياش القادمة.جدًّ ضروريٌّ ، فهذاووع 

 م املربيبة ث يقبل   عمبل اا علبى أن   أ. ثحبم الراصبر  وبدوره أكَّد 

لبذا    من ذلا أعظمبل  ،عن عمل املرأم على رأس قطا  أو شركة

مومبة بالبذات يف مراحبل    جبا م اا إع يف جمباش  ا التوس ب جبدًّ  من املهبم  

ت تربيببة ابرهببا والاقبباء معبب  يف مرحلببة  ن االتببارفم بب  وىلالط ولببة اا

هلبا دون   افياقبى ايباش م توًحب     ،وتاوين مهارات هن مشاعرتاو 

 اخليببار بببني الوظي ببة أو تربيببة اابربباء، كمببا جيبب     الوقببو  يف فببع 

م ع برائهبا ببد   أن االتبارت الاقباء يف املرب ش لرتبيبة     كذلا تشبجيع م ب  

  ث أنببلببذي ت ديبب  وظببم العمبل ا مبن الدولببة كرببو  مبن اثعببرتال بعِ  

الرتكيبب   أن ِمببن املهببم  كمببا. عببن العمببل الببار  املربب ش أهميببًة  يقببل 

ر املتسبببار  يف جمببباش ا يف هبببذه ال بببرتم احلرجبببة مبببن التغي ببب ع ميًّبببإ

 ،بوجببوك أث ياببون ذلببا علببى حسبباك ااسببرم   ،متاببني ااسببرم

 ،اها واحملافظبة عليهبا  واحلديث الدائم عن أهمية ااسرم ومتاس 

 .موريف الرظر يف كل اا والتوا ن

فيبب  أن  اث شببا علببى أنبب  ممبب د. اجلببا ي الشببايا  وأكببدت 

لببها هلببا مببن حقوقهببا الببيت ك ح  متاببني املببرأم يف ايتمببع هببو حبب؛ٌّ 

ا ا و قافيًّببا واجتماعيًّببالتشببريع الربببان  والتشببريع الببوط   إنسببانيًّ   

ع ا التمت ب ا. وقد واجه  مطالاتها وسياسيًّا وقانونيًّا واقتصاديًّوأسريًّ

من الصبعوبات والتحبديات    عقود  ماضية العديدبهذه احلقوق طيلة 
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م اخلباطم  ه ب اسااك تتعل؛ باعق ااعرال والتقاليد والعادات وال ح

ل مبن ت عيبل أدوارهبا املطلوببة يف ترميبة      للرصوا الديريبة، ممبا قلَّب   

مشباركتها يف مواقبع     ايتمع وإدماجها يف عمليات اعنتبا  وتبدن   

  ولية واختاذ القرار.املس

ا، والرظبام ااساسب  للحابم    رها إنسبانيًّ الدين اعس م  ماَّ

علبببى  لتبببرصَّ 2030ا، وجببباءت الرييبببة اجلديبببدم   رهبببا وطريًّببب ماَّ

للرجبل يف   بهبا بصب تها شبرياًة أساسبيةً     ال ئقةح إعطائها املاانةح

مسبهم العطبباء ايتمعبب  والترمبوي مببن البب ش العديبد مببن اانظمببة    

عيببدها للتواجببد الببذي ني واعجببراءات املسبباِندم والداعمببة لت والقببوان

مببن ركببائ ه يف املاضبب  القريبب ، حيرمببا      كانبب  أصببًلا ركيبب مً  

كانبب  ااسببرم تعمببل كوحببدم إنتببا  متااملببة، وكببان للمببرأم        

ال اعببببل يف هببببذه الوحببببدم اعنتاجيببببة  سببببواًء يف الااديببببة       الببببدور 

ط؛ الاحريبة حيرمبا   الصحراوية أو يف الريا ال راع ، أو حتى املرا

كانبب  املببرأم تسببد ماببان الرجببل  يف ايتمببع طببواش رح تبب  يف    

 الغوا طلًاا للر ق. 

اآل ببار اثجتماعيببة واثقتصببادية والثقافيببة لببتماني املببرأم       إنَّ

ستت ايد إجيابياتها لصاا ايتمبع بشبال عبام مبن حيبث ت عيبل       

ة قببببوم وحجببببم مببببوارده الاشببببرية ذات الركيبببب م ااهببببم يف الترميبببب

بهنظمتبببب  وقوانيربببب    بشببببال عببببام امُلسببببتدامة، وعلببببى ايتمببببع   

وإجراءاتببب  وم سسبببات  احلاوميبببة واخلاصبببة واملدنيبببة، وااسبببرم 

علبى التبوا ن ببني     املرأم ومساندتهاساعدم وذلا    بشال الاا

؛ الثمبار املرشبودم مبن    ا لتتحقَّب ا وجمتمعيًّامل دوجة أسريًّ امس ولياته

 متايرها.
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لتارولوجيببة احلديثببة ببب  شببا يف دعببم     وستسببهم التقريببات ا 

اليارات مشاركة املرأم ومتايرهبا وتع يب  أدوارهبا املتعبددم، مبن      

ومبن حيبث    ،عد يف بعق فرتات احليبام العمل عن ب  حيث إماانية

اسبببتخدام شبببراكات وحلبببوش ماتابببرم لضبببمان الرعايبببة اجليبببدم  

وتقليببل سببلايات عمببل الوالببدين   والاصببة ااط بباش،افببراد ااسببرم 

 على الترشئة والرتبية السليمة هلم.  عماانقدر ا

ل علبببى ااسبببرم مبببن   بببار بعبببق الطبببرح املتخبببو وفيمبببا صبببص  

الِعبب م بروعيببة التواجبببد الوالببدي يف ااسبببرم       فبببإنمتاببني املببرأم  

 واامثلبة الراجحبة  وليد حبجم الوق  امُلعطى من ِقالهم افرادهبا،  

 هذا اخلصوا عديدم وث حصر هلا. يف 

 

 التوصيات:  

 :على نطاق ااسرم: اوًلأ

لترظببيم   تغببيه بعببق امل بباهيم الثقافيببة املرتاطببة بااسببرم      .1

 التوا ن لألعااء ااسرية بني املرأم والرجل.

أسبرهم   وقباتهم مبع   أتدري  وتوجي  الوالدين على اسبتثمار   .2

الع قببات بببني أفببراد ااسببرم. والتببوا ن بببني مسبب ولياتهم       لتتوطببد

 .ر ش والتعاون بيرهمااسرية والعمل الار  امل

 :على نطاق العمل : ا انًي

قيام الشركات الا   بتوفه التبدري  املبوا ي ملتطلابات     .3

   .املرشحات للمراص  القيادية الاصًة ،سوق العمل

متاني املرأم مبن املهبارات الشخصبية واحلياتيبة باعضبافة       .4

 للدالوش بقوم لسوق العمل. ،إىل املهارات العلمية وال ارية
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مببع اثسببت ادم مببن جتربببة  ،ملراصبب  القياديببة للمببرأمإتاحببة ا .5

 م  يف هذا اياش.الدوش اليت تقدَّ

مبع متطلااتهبا    م ءعادم صياية حقبوق املبرأم يف العمبل لتبت     إ .6

 اجل ئ . ب عد، والدوامالعمل عن والعمل املرن،  :مثل ،ااسرية

مببع   ،2030احلببث علببى متاببني املببرأم مببن البب ش رييببة        .7

لألسبببرم  اعسببب ميةويبببة الوطريبببة والقبببيم احلبببرا علبببى تع يببب  اهل

   .السعودية

ريببة يف متاببني املببرأم الري يببة للعمببل يف املشبباريع التطو   -1

 املرطقة.

لتهبا  التهكيد على متاني املرأم من حقوقهبا البيت ك ح   -2

الشببببريعة اعسبببب مية واانظمببببة الدوليببببة وأهببببدال الترميببببة   

 املستدامة.

ط بباش أ تببوفه دور رعايببة ومراكبب  وحضببانات لرعايببة     -3

   .ملساعدم اام العاملة ،لرساء العام ت يف مقر العملا

 

  :على نطاق جملد ااسرم :ا الًث

حبببث جملبببد ااسبببرم عجبببراء دراسبببات حبببوش معرفبببة اآل بببار   -1

لببتماني املببرأم سببواء علببى نطبباق املببرأم     اثقتصببادية واثجتماعيببة 

 ع احللوش هلا.ض وو  ،وااسرم

مببع احل بباظ علببى قببيم   ،ر الببوع  بههميببة متاببني املببرأم ش ببن  -2

 .ا ااسرمايتمع ومتاس 
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 السعودية وأفريقيا: مقومات الشراكة ومكاسبها" قضية: 

 د. حممد الثق   -
 سليمان العقيل  أ. -
 أ. حممد الدندن  -
 م. عاد اعل  الصاا -
 وفاء طياة د. -
 د.  ياد الدريد -
 هراء املسلط د. -
 اهلل صاا احلمودعاد  د. -
 عاد الع ي  احلرقان د. -
  الالد بن دهيش د. -
 فو ية أبو الالد د. -
 عائشة اا دي د. -
   د ال يثن د. -
 م. فاضل القرن  -
  فهد العريش  أ. -
 فائ م العجروش أ. -
 عادش القصادي د. -
 مها عقيل أ. -
  فهد القاسم أ. -
 مساعد احمليا د. -
 أ. مهلة أ د -

 واملصاحلة اخلليجية القمة الُع" قضية:" 

  د.  ياد الدريد -
 د. عاد اهلل بن ناصر احلمود -
   أ. حممد الدندن  -
  الالد بوأد. فو ية  -
  فهد اا ري أ. -
  أ. عاد اهلل الضوحي  -
  سات املري .م -
  معال  د. عاد اعل  الصاا -
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  د. عائشة اا دي -
  د.  يد الشاجي  -
  أ. فهد القاسم -
   م. أسامة كردي -
  اللواء فاضل القرن  -
  د. الالد بن دهيش -
  أ. الالد العثمان -
  ثحم الراصر أ. -
  د. حممد الثق   -
  د. حممد املقصودي -
  أ. لاش م ئاة -
  د. فهد اليحيا -
 د.  د ال يثن -
  د. اجلا ي الشايا  -
  د. ابراهيم الاعي  -
  أ. فائ م العجروش -
 د. ناصر القعود -
 طييالب اململكيية العربييية السييعودية يف دورات  حتليييل لنتييائ " قضييية -

 ": TIMSS-KSAاالختبارات الدولية
 د. فو ية الاار -
 د. عادش القصادي -
 د. وفاء طياة -
 د. حممد امللحم -
 د.  ياد الدريد -
 د. راشد العاد الاريم -
 أ. فهد اا ري -
 د. حممد الثق   -
  م. فاضل القرن  -
 م. أسامة الاردي -
 أ. فائ م العجروش -
 د. عاه برهيمن -
  د. فاي م احلرب  -
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  تطوير املنظومة التشريعية"قضية:"  

 عاد الع ي  احلرقان د.  -

 حممد املقصودي د.  -

 سليمان العقيل  أ.  -

 صدقة فاضل د.  -

  سات املري م.  -

  حممد الدندن  أ.  -

 د. وفاء طياة  -

 عاه برهيمن د.  -

 مرصور املطهي د.  -

 رياض جنم د.  -

 فائ م العجروش أ.  -

 فو ية أبو الالد د.  -

 فو ية الاار د.  -

 لاش م ئاة أ.  -

 نايل املاارك د.  -

 إبراهيم ناظر م.  -

 عاصم العيسى أ.  -

  د. ع ال اانس   -

  د. مساعد احمليا  -

 عاد الر ن العري  د.  -

 قضية: اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتمكني املرأة 

 د. عائشة اا دي -

 م. الالد العثمان -

 رد. فو ية الاا -

 د. عاداهلل املطهي -
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 د. عادالع ي  احلرقان -

 أ. مرى أبو سليمان -

 د. وفاء طياة -

 د. حممد الثق   -

 أ.سليمان العقيل  -

 د. هرد اخللي ة -

 د. مها املريا -

 د.  ياد الدريد -

 د. ريم ال ريان -

 د.  يد الشاجي  -

 د. الالد بن دهيش -

 أ. فهد القاسم -

 أ. فائ م العجروش -

 د. اجلا ي الشايا  -

 اصرأ. ثحم الر -

 د. فو ية أبو الالد -

 د.  د ال يثن -
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 األعالم كشاف

 18 أ د قطان -
 29 فورق أسياس أ -
 50 اامه سعود ال يصل -
 58 اامه فيصل بن فرحان -
، 68، 56، 31 اامه حممبد ببن سبلمان    -

78 ،117 ،169 ،213 ،232 
 57 أنور قرقاش -
 75 بشار ااسد -
 25 ب ش بن رباح -
 129، 91، 60 ترام  -
 56 رجاريد كوشر -
 18 )عادش( اجلاه -
 91، 60، 59 جو بايدن -
 129 (اثبن)جور  بوش  -
 59 حسني إياش -
، 30، 23 البببببادم احلبببببرمني الشبببببري ني   -

117 ،215 
 110 ش فويراداني -
 81 راي  مل  -
 27 )حممد أنور( السادات -
 74 سامس شاري -
 56 ميون هردرسوناس -
 70 السلطان قابوس -
 41، 40 السيس  -
 68 الشيع متيم -
 65، 64  د الصااحالشيع صااح اا -
 212 عاد الاريم اجلهيمان -
 69 عاد اهلل بشارم -
 90 )مصط ى( الااظم  -
 27 )حممد حس ( ماارك -
 57 حممد بن عاد الر ن  ش  ان  -
 61 حممد جواد ظريا -
  183 امللا الالد -
 146، 110 امللا سعود -
، 21، 17 امللببا سببلمان بببن عاببد الع يبب     -

24 ،31 ،41 ،74 ،78 ،99 ،169 
، 75، 46 اهلل ببن عابد الع يب    امللا عاد  -

215 

 230 فيصل امللا -
 28 موسى عادي -
 79 نايا احلجرل -
 25 الرجاش  -
، 56، 31، 23، 18، 16 ولببب  العهبببد  -

169 ،213 
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 األماكن كشاف

 86، 62 أبو ظ  -
، 29، 27، 25، 14، 10، 9 إ يوبيبببببا -

30 ،48 ،49 
 27 أديد أبابا -
، 111، 110، 30، 14، 10 ااردن -

200 
 51، 30، 20، 19 إريرتيا -
، 34، 31، 29، 27، 15 إسبببببببببببرائيل -

40 ،41 ،42 ،56 ،60 ،75  
، 41، 40، 35، 31، 22  سببببببببببببببببببببيا -

122 ،124 
، 44، 42-30، 22-8 أفريقيببببببببببببا -

45 ،49 ،51 ،52 
 27 اعمارات العربية املتحدم -
 12 أنغوث -
 62، 61 أنقرم -
، 69، 59، 41، 40، 11،37 أوروببببببا -

83 ،235 
 12 اأويرد -
، 20، 19، 15، 12، 10، 8 إيببببببببران -

24 ،29 ،31 ،42 ،51 ،57 ،61 ،
62 ،65 ،69 ،72 ،74 ،75 ،78 ،
82 ،88-91 ،96 ،97 

 69 باريد -
 40 باكستان -
، 73، 72، 65، 57، 56 الاحبببببببببببرين -

86 ،87 ،95 ،96 ،200 
 82، 31، 26 بريطانيا -
 124 تاياي  -
 124 تايوان -
 40 تركستان -
، 42، 37، 20، 15-11 تركيبببببببببببا -

51 ،62 ،65 ،75 ،78 ،82 ،83 ،
88 ،96 

 29 تل أبي  -
 225، 200 توند -
 29، 26، 19 جا ان -
 45، 29، 27، 19، 18 جدم -
 200، 12 اجل ائر -
 51، 49، 27، 19، 14، 11 جياوت  -
 40 الراسان -
 40 دمش؛ -
، 62، 61، 58، 57، 54 الدوحبببببببببببببة  -

63 ،66 ،74 ،85 ،86 ،95 

 33 روسيا -
 12 ساحل العا  -
 136، 128، 124، 122 سرغافورم -
 49، 42، 12 السرغاش -
، 25، 21، 14، 12، 11 السبببببببببببودان -

27 ،27 ،32 ،38 
، 83، 82، 61، 40، 24 سببببببببببببببببوريا -

200  
 212، 40 الشام -
 49، 38، 30، 28، 21 الصوماش -
، 37، 33، 32، 15، 11 الصبببببببببببببببني -

38 ،40 ،41 ،42 ،45 ،51 ،
122 ،124 

 91، 89، 82، 62-60، 29 طهران -
، 30-25، 20، 18، 11-8 عببببدن -

48 
 96، 90، 89، 82، 24 العراق -
، 68-64، 58-56، 53 الع بببببببببببببب  -

70 ،73 ،77 ،80 ،83 ،86 
 200، 95 عمان -
 12 الغابون -
 75 ي م -
 12، 11 ييريا -
 171 فرنسا -
 62، 58، 57، 27 القاهرم -
، 68-64، 62-56، 54 قطببببببببببببببر  -

73-75 ،78 ،82 ،83 ،85-
87 ،96 ،200 

 11 الاامهون -
 40 كردستان -
 82 كردا -
 122، 37 كوريا -
 12 ونغوالا -
، 95، 78، 70، 65، 53 الاويببببببببب  -

200 
 12 كيريا -
 200، 90، 82، 75، 33 لاران -
 69 لردن -
 83، 75، 61، 24، 12 ليايا -
 56 املديرة املرورم -
، 33، 32، 30، 29-25، 14 مصر -

38 ،40 ،41 ،57 ،65-68 
 200، 12 املغرك -
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، 41، 23 اململاببببة العربيببببة السببببعودية   -
46 ،104 ،113 ،114 ،115 ،

117 ،118، 120 ،143 ،146 ،
155 ،161 

 200، 12 موريتانيا -
 46، 42، 12، 11 نيجهيا -
 38، 37، 33، 26، 11 اهلرد -
 128 هونا كونا -
، 62، 59، 56، 26، 24 واشببببببببببرطن -

69 ،86 
 168، 39 اامرياية الوثيات املتحدم -
 69 اليابان -
، 61، 29-24، 14، 10 البببببببببببببببيمن -

75 ،82 ،83 ،88-90 ،200 
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 لعرابي احلارثيد. فهد ا -

-  

  
 (اهليئة رئيس) م. أسامة كردي -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثمان -
 د. سعود كاتب -
 د. سعيد العمودي -
 د. سلطان املورقي -
 د. عفاف األنسي -
 معالي الفريق عبد اإلله الصاحل -
 اللواء فاضل القرني -
 )األمني العام( أ. فهد األمحري -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 د. جميدة الناجم أ. -
 أ. نبيل املبارك -
 أ. هناء املسلط -

 

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -
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 إحدى مبادرات مركز أسبار
م1994تأسس عام   


