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 ،م2016ماااار  منتااادس أسااابار راااال  شاااهر   نااااقش أعضااااُء

املهمااة الاار طترحلااا لللااوار علاا  ماادار       وضااوعاتالعديااد ماان امل 

 الشهر، ومشلا القضايا التالية:  

 صاارا  باان اإلرهاااب علاا  لللاارب املصاااحبة التلااديات 

 العربية. الشعوب ومعاناة األقطاب

 السعودي. االقتصاد يف اإلنتاجية معضلة 

 السعودية. العاملةالطبقة  تكوين إعادة 

 القضااايا ردمااة يف ودورهااا والدوليااة اإلقليميااة املنظمااات 

   الدولية.
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 اهلدلق عبدالرمحن. الورقة الرئيسة: د 

 ترتاا  ومااا (2001ساابتم) ) ماان عشاار احلااادي أحاادا  ُتعاادُّ

 يف لااي  ،ًامهم اا ًاتارخيي اا ًامنعطفا  وممارسااات  سياسااات ماان عليهاا 

 مساتوس  علا   بال  علياه فلسا     واحلارب  اإلرهاب مكافلة جما 

 يف حيااد  فيمااا االنعطافااات هاا   حلاادَّةت وجتّلااا. الدوليااة السياسااة

 هلاا   ًاومياادان منطقااة السااورية األراضاا  أصاابلا حياا  سااوريا،

 يناادر  ومااا اإلقليميااة، الاادو  ماان ووكالئهااا القطبيااة الصااراعات

 الادو ،  لتلاك  )ال)وكسايات(  بدور تقوم الر املليشيات من حتتها

 .وغري  اهلل كلزب

 وماع  قبال  القاعدة قادتها الر اإلرهابية كانا العمليات لقد

 دوليااة  محلااة  النطااال  بدايااة  ساابتم)  ماان عشاار  احلااادي  أحاادا 

 بقياااادة اإلرهااااب، علااا  _وغامضاااة تقليدياااة غاااري_ عاملياااة وحااارب

 ًاحمااور احلاارب هاا   أصاابلا حتاا  األمريكيااة  املتلاادة الواليااات

 حماااورين،إىل  العاااام تقسااايم فاااتم الدولياااة سياساااتها يف ًارئيسااا

إىل  االباان بااو  بااالرئي  ودفعااا للشاار، واآلراار للخااري، أحاادهما

 ".ضدنا فهو معنا  يكن م من" بأن: القو 
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 ًاتعاطفاا بااداياتها يف اإلرهاااب علاا  احلااربأو  احلملااة شااهدت

 علا   للقضااء  رئيسان  حماورين  علا   فياه  الرتكياز  مت ًادولي  ًاودعم

 يتبعهاا  وما واألمنية، العسكرية املواجهة يف ذلك ومتث ل اإلرهاب،

 وإيقاااف اآلمنااة، املااالذات ومنااع اإلرهابيااة، للمنظمااات تاادمري ماان

 تلاااك يف وأتهملَلاااْا هلاااا، واللوجسااار املاااال  الااادعم وساااائل مجياااع

 علاااا  احملاااار ض العنيااااف للتطاااار ف الفكريااااة املواجهااااة احلاااارب

 هلا    الرئيساة  احملااور  بوصافه أحاد   بعد فيما ظهر ال ي اإلرهاب،

 .احلرب

لكان   باداياتها   يف احلارب  هلا    والدعم التعاطف ه ا ورغم

 حيا   الوقا  مبرور يضعف وبدأ ،طوياًل يستمر م التعاطف ذلك

 املمارساات أن  احلارب  هلا    املعارضن واحملللن اخل)اء بعض يرس

 زادت قاااد اإلرهااااب  ودحااار أهااادافها لتلقيااا  لللااارب املصااااحبة

 وانتشااارها، اإلرهابيااة األعمااا  وتاارية ضاااعف ممااا  ًاسااوء الوضااع

 علا   واملرتتباة  املصاحبة، واإلشكاليات التلديات بعض ذاكرين

 ًاونظااار . لاااه والاااداعمن  اإلرهااااب تساااتهدف  الااار احلااارب  هااا  

 التلااديات هاا   ماان ًابعضاا فسااأذكر املتاحااة، املساااحة حملدوديااة

 :يل  ما ومنها خمتصرة، بصورة

 :اإلنسان حقوق وانتهاك األبرياء وتشريدهم، قتل ( 

 واملشاااردين القتلااا  أعاااداد يف ًاتزاياااد احلااارب هااا   شاااهدت

 وعادة  القتل ، من اآلالف مئاتإىل  أعدادهم وصلا حت  األبرياء 

 حقاااو  انتهاكاااات وتكاااا رت الالجااائن، املشاااردين مااان ماليااان

 الساجون  أعاداد  وتضااعفا  اإلرهااب،  علا   احلرب حبجة اإلنسان
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 معهااا وتزاياادت الغربيااة، الاادو  بعااض رلفهااا وقفااا الاار الساارية

 يف والنامياة،  املتقدماة  العاام  دو  سجون بعض يف التع ي  حاالت

 مماا  الادو    لتلك العدلية املؤسسات من واضح تغافلأو  غياب ظل 

 لااابعض ًاوفقااا اإلرهااااب وانتشاااار احلااارب هااا   إضاااعاف يف سااااهم

 .الدراسات

 :لإلسالم والعداء اإلسالموفوبيا ظاهرة ( تعاظم 

 مان  الصاادرة  الكتاباات  ومنهاا  الظاواهر،  ها    مثل تزايد إن

 املتصااارعة الاادو  ماان والسياسااين واإلعالمااين، اخلاا)اء، بعااض

 ماان الكااثري باان ًاأوجااد شااعور  اإلرهاااب  ضااد لللاارب واملتزعمااة

. واملسلمن اإلسالم ضد حرب إال ما ه  احلرب ه   بأن املسلمن

 تاانجح أن  ميكاان  ال واملساالمن لإلسااالم  املعاديااة املفاااهيم  وبهاا  

 وبعااض اإلسااالم عااد  عنااد راصااة اإلرهاااب، علاا  احلاارب جهااود

 ماان ًاجاازء وليسااا املشااكلة، ماان ًاجاازء املعتدلااة اإلسااالمية الادو  

 ال اإلرهااب أن  عليهاا:  املتعارف األممية القاعدة غياب ظل يف احلل

 .له جن  وال دين

 :ووكالؤهم األقطاب صراع (3

 ًامااااؤرر األقطاااااب باااان والنزاعااااات الصااااراعات ظهااااور إن

 املنطقااة  يف عسااكرية ميليشاايات ماان هلاام يتبااع ومااا ووكالئهاام،

 لتلااك اخلاصااة املصاااح أصاابلا حياا  التلااديات  أهاام ماان يعاادُّ

 اجليوسياسااية  لسياسااتها  األساسا   احملاار   ها   الكا)س  الادو  

 هاا   بعااضن إ باال اإلرهاااب  علاا  احلاارب إضااعاف يف ساااهم ممااا

 وهااز ت اإلرهاااب، ودحاار مواجهااة مبساااع  أضاار ت قااد السياسااات
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 وحاادتها ماان وأضااعفا املنطقااة، دو  لاابعض السياساا  االسااتقرار

 وأحساا . فيهااا الطائفيااة والنزعااات الصااراعات وأججااا الوطنيااة،

 األمريكيااة القيااادة باه  صاار حا_ ًاجاد   رطااري أماار وشاك  علاا  أنناا 

 يؤدي قد ما وهو التقسيم  منط إىل  اللجوء احتمالية وهو _ًامؤرر

 يكاون  املنطقاة   يف الادو   بعاض  بان  مباشرة عسكرية حربإىل 

 .املنطقة وشعوبها دو  منها األك) املتضرر

 القطبااان ويتفاا  باال يتعاااون أن  جياا  اخلطاار هاا ا ولتاادار 

 وجتن اا  الصااراعات، تفااادي علاا ( وروساايا أمريكااا) املتصااارعان

 وجيعااالن املنطقااة، يف وحلفائهمااا وكالئهماااأو  بينهمااا النزاعااات

 مطامعهماا  مان  بادالً  واألعلا ،  األوىل ه " املنطقة شعوب مصللة"

 ستشاااهد املنطقاااة فااا ن وإال اخلاصاااة  اجليوسياساااية ومصااااحلهما

 الضاالية هاا  الشااعوب وسااتكون والفوضاا ، الاادمار ماان املزيااد

 وستتعاظم والالجئن، واملشردين، القتل ، عدد وسيزداد ال)يئة،

  بااا حياا  اإلرهاااب  انتشااار يف سُيسااهم ال شااك وهاا ا معااانتهم 

 يف ينتعش اإلرهابأن  والبلو   الدراسات بعض رال  ومن ًاعلمي 

 وتنتشاار االسااتقرار، فيهااا يضااعف الاار والبيئااات الفاشاالة، الاادو 

 والصااوما ، والعاارا ، سااوريا، حيااد  يف كمااا الفوضاا ، فيهااا

 .وغريها وليبيا، واليمن،

 احلكمي: حسني. التعقيب األول: د 

 مبصااطلح بااالتعريف عباادالرمحن،. د باادأ حياا  ماان سااأبدأ

 ،2001 سابتم)  11 أحادا   بعاد  االنتشار يف بدأ ال ي اإلرهاب،

 قااموا  مان  حمارباة  باه  املقصودن إ حي   ًاواضل بداياته يف وكان
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 مان  دارلهاإىل  وصل ال ي أمنها، وإرهاب أمريكا عل  باالعتداء

 تعاطفاا . البنتااجون  مبن  واستهداف التجارة، برج  تفجري رال 

 وهناا   أرهبوهاا،  مان  معاقباة  يف وأي ادتها  أمريكاا  ماع  العام دو 

 .ذلك يف كبري بشكل دعمها من

 فااا ن العملياااات  تلاااك تبن اااوا مااان هااام القاعااادة مجاعاااة وألن

 وهاااا  متركاااازهم أماااااكن يف إىل حماااااربتهم سااااعا أمريكااااا

 دامااا األفغاان ،  للشااع  كابرية  معاناااة عناه  نااتج مماا  أفغانساتان  

 أفغانساتان  فأصابلا  اآلن  حت  منها خير أن  يستطع م لسنوات

 باان واملصااح  اإلرهااب  صارا   يف اخلاسااران هماا  والشاع   الدولاة 

 . وأمريكا القاعدة

 بكاال ًامرتبطاا أصاابح األحاادا  تلااك بعااد اإلرهاااب ومفهااوم

 عمال  ياتم  حينماا  أماا  فقا!   مسالمون  ُينّف   واعتداء إجرام  حد 

 العملياات  بعاض  يف وحتا   علياه.  ُيطلا   ال إرهاب  وصف ف ن شبيه 

 بااأنهم نّفاا وها ماان وصااف يااتم املساالمن، غااري لاابعض اإلرهابيااة

 ًاأباد  نسامع  م حان  يف نفساية   مشااكل  لديهمأو  ،ًاعقلي  خمتلون

أو  عقلا ،  خمتال  أنه السب  كان مسلم، به قام ًاإجرامي  ًاحد أن 

    اجتماعية مشكالتأو  نفسية، اضطرابات من يعان 

 مفهاوم  ربا!  علا   الادو   مان  عدد من سياس  إصرار وهنا 

 عناه  نتج تطبيق  وبشكل مباشر، غري بشكل باإلسالم اإلرهاب

 فنااتج اإلسااالمية  الاادو  تتعااد م واإلرهااابين اإلرهاااب حماربااةأن 

 مالحظتهاا  ميكان  وسياساية  واقتصاادية،  اجتماعياة،  أضرار عنه
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 أفغانسااااتان، مثاااال اإلرهاااااب، حماربااااة فيهااااا مت الاااار الاااادو  يف

 .سوريا واآلن والعرا ،

 اسااتغلا لإلرهاااب  فقااد واضااح تعريااف وجااود عاادم وبسااب 

 املسالمن  ضاد  وأنظماة  إجاراءات  فوضعا ه   الفجوة القوس بعض

 أمريكااااا فقامااااا اآلن، والعاااا ر الفرصااااة ووجاااادوا ،ًارصوصاااا

 ساانوات،  لعاادة أمريكاااإىل  الساافر يف املساالمن علاا  بالتشااديد

 إجراما ،  عمال  أي وقاو   عند اجملهر حتا املسلمن تضع ومازالا

أن  تفياد  أمريكياة  إحصاائيات  وجود من بالرغم األو   املتهم وهم

 األمريكياة  األراضا   عل  وقعا الر اإلرهابية اهلجمات من 94%

 .مسلمن غري نّف ها 2005و 1980 عام  بن

 واإلرهااااب اإلرهابياااة العملياااات ربااا! علااا  تركياااز وهناااا 

 مباشار   غاري أو  مباشار  بشاكل  ساواء  مكث اف،  بشكل باإلسالم

 ماان عاادد لاادس اإلسااالم عاان مغلااو  مفهااوم نشاار علاا  ممااا ساااعد

 وعادم  املسالم  نبا  إىل  األمار الا ي أد س   العاام   مساتوس  عل  النا 

 .مسلم ألنه منه  فق! واخلوف معه، التعامل

 لاي   واملسلمن باإلسالم اإلرهاب مفهوم رب! عل  واحلرص

 الااادو  لااابعض يساااه ل الاا ي  الطريااا  هاااو باال  البعياااد  اهلااادف هااو 

 متا رعن  اإلسالمية، الدو  بعض دارل هلا مصاح عل  احلصو 

 بدولاة  وصافو  أن  بعاد  للعارا   درلاوا  اإلرهااب.  حمارباة  هدفهم بأن

 حتريار  هادفهم  يكن وم العامل ، السلم عل  رطر وأنه إرهابية،

 واسااتغال  الاانف!إىل  للوصااو  باال إرهابيااة  حكومااة ماان الشااع 

 حماربااة  ناارس  واليااوم  ،ًاعاماا  (13) قباال  ذلااك  باادأ  العاارا .  مااوارد
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 عاملياة  قاوس  تصاار   راال   مان  ساوريا،  يف قائماة  تازا   ماا  اإلرهاب

 حكوماة  ماع  تقاف  روسايا  ها   فهاا  حلفائهاا، أو  مصاحلها حلماية

 ضاااد بعملياااات فتقاااوم واساااتمرارها،  باتهاااا علااا  وتعمااال بشاااار،

 وباحلجاة  األبريااء.  مان  كاثري  تضارر  عناه  ناتج  مما معارض  بشار 

 لكنهاا  داعاش يف ساوريا والعارا      فتلاارب  أمريكاا  نفسها تقاف 

أن  والعجيا   املعارضاة،  دعام  علا   فتعمل الضد، عل  تقف ًاواقعي 

 النهاياة فاا ن  ويف اإلرهااب،  إنهمااا حتارباان  تقاوالن:  الادولتن  كاال 

 الشعوب. هم األك) اخلاسر

 الوايل: عبدالسالم. التعقيب الثاني: د 

 حمارباااة" تنااااو  حبسااابان املثاااارة سياساااية بامتيااااز، القضاااية

 اإلرهااب  حماربة التبسا لقد". األقطاب صرا " زاوية من" اإلرهاب

 الاار  الللظااة مناا  الكاا)س للاادو  واخلطاا! السياسااية  بالنوايااا

". اإلرهااااب مكافلاااة" إىل عصااار العاااام القاعااادة فيهاااا أدرلاااا

 النظااام لتغاايري فرصااة ساابتم) هجمااات يف بااو  إدارة رأت ،فمااثاًل

 وها  املازاعم   بالقاعادة،  عالقته من ًاانطالق العرا ، يف السياس 

 رايااة األيااام هاا   بااوتن إدارة ترفااع ،ًاوأيضاا. دقتهااا عاادم  بااا الاار

 فتعمااد احلليااف، السااوري النظااام سااقو  ملنااع اإلرهاااب  حماربااة

 عساكرية  تنظيماات  عل  مباشر بشكل عسكرية هجمات لشن

 املتلادة  األمام  قلبل من وليسا ُمصن فة بشار، لنظام حماربة سورية

 ملتبسااة اإلرهاااب حماربااة ومبااا أن ًاإذ. إرهابيااة تنظيمااات بوصاافها

 حماربااة علاا  وليسااا مقتصاارة  الكاا)س، الاادو  هلاا   مبصاااح

أن  املالحظااات، هاا   عاان املتااأت  االسااتنتا  فاا ن فقاا!   اإلرهاااب



12

  –2016     18 

 السياساااات هااا   وعااا) ،فعااااًل تاااؤدي قاااد املرفوعاااة الالفتاااة هااا  

 هاا ا رأيناا  لقاد . وتعظايم وجاود    اإلرهااب  تولياد  إىل اإلم)اطورياة، 

 هناا   االبان  باو   يا ه   م ولو. العراقية احلالة يف ًامتلقق ًاواقع

 العاام  أدرلا الر ،أصاًل داعش كانا ملا العراقية  ويهد  الدولة

. ةإرهااب القاعاد   عان  ًاوخمتلف متاما  مسبو ، غري إرهاب  طور يف

 الفتااة رفااع هااو ذا . آراار نااو  ماان ًاام)اطوري اا تاادراًل واليااوم ناارس

 يف إرهابياة  غري مسللة معارضة تنظيمات لسل  اإلرهاب  حماربة

 بان  التادارل  ها ا  عان  سايتأت   ما ال ي اآلن حت  نعرف ال. سوريا

 وعااا) البواباااة ًاتااو   العائااادين ومصاااح الااارو ،  اإلرهااااب حماربااة 

 تااثري  الاارو  تاادرل  طبيعااةن إ  العامليااة األقطاااب  ملنصااة السااورية

 الروسااية احلاارب تااؤدي ألاان: هااو ذا  اخلصااوص، هاا ا يف سااؤااًل

 وغااااري اإلرهابيااااة، لألسااااد املناهضااااة املسااااللة التنظيمااااات علاااا 

 تهيئاااةإىل  لوائااه   حتاااا والتنظيماااات املنضااوية  احلاار،  كاااجليش 

 احلالاة  يف ه ا شهدنا لقد إرهابية؟ منظمات لتوليد السورية البيئة

 العارا ،  حالرن إ. ًاأيض سوريا يف نشهد  ومرشلن ألن. العراقية

 عان  وسوريا خم)تاان  املنكوب، البلد هل ا املشؤوم بو  غزو من 

 قاد  عظما   لادو   معيناة  رؤس مع فعاًل متدارلة اإلرهاب حماربةأن 

 . اإلرهاب ظاهرة تعاظمإىل  تؤدي

 العربياااة  للشاااعوب إضاااافية معانااااة سااايول د هااا اأن  كال شااا

. اليااوم اإلرهاااب  للعاارض الرئيسااة اخلشاابة هاا  صااارت فأراضاايها

إىل  أفغانساتان  جباا   مان  اخلشابة  ها    للعارا   باو   وقد نقل غزو

 وهناا  . السابلة  كتار ت  الغازو  ذا  وبعاد  اخلصي ، اهلال  سهو 
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وهاا :  لإلرهاااب، ًامساارح أراضاايها صااارت عربيااة دو  أربااع اليااوم

 شعوب أربعة هنا  آرر: ومبعن . وسوريا، وليبيا، واليمن العرا ،

 اإلرهااب  تسال!  لدرجاة  ضاعفها  أو  الدولاة  انهياار  إماا  ُتعان  عربية

 الااادو  هااا   كااال يف ساااكانية ومااادن، وجتمعاااات أراٍض، علااا 

 التعليما   النظاام  وليكن املعاناة، هل   ًاواحد مثااًل ولنأر . األربع

وسااااوريا  العاااارا  يف داعااااش عليهااااا تساااايطر الاااار األراضاااا  يف

  . كأمثلة

 الدولاة  أنشأته هنا  احلدي  التعليم  النظامأن  املعلوم ومن

 عاام  واملتوّلادة عان   والعارا ،  ساوريا  مان  كال  يف احلديثة الوطنية

 هاا ا واحللفاااء يف العثمااانين باان األوىل العامليااة احلاارب دمااا بعاا 

 يف البعثياة  األنظماة  التعليم  النظام ه ا رعا  م. العام من اجلزء

 األنظمة، هل   التلديث  ومعروف املنظور وسوريا. العرا  من كل

 مشولية أيديولوجيا عل  تقوم بأنظمة راصة هنا" وكلمة "حتديث 

 يف اندرسااا شابه  التعليما   النظاام  ها ا  ومنجازات . للفاشاية  أقارب 

 أدرلتها الر والتغيريات. داعش تديرها الر السكانية التجمعات

 درو  ألغاا  فقاد . الساارر  للخياا   أقرب التعليم نظام عل  داعش

 والعلااااوم االجتماعيااااة، الفنياااة،  واملوساااايق ، والرتبيااااة الفلسااافة، 

 يف الدراسااة ساانوات وقص اارت احلديثااة، العلااوم وارتصاارت مناااهج

 وفصل اجلنسن ،مثاًل كالط   والعلم ، الصل  املسار كليات

 باااان ًاارتالطاااا تفاااارض طبيعتهااااا ختصصااااات يف ًاصااااارم فصاااااًل

. ماثالً  لطالباات  ذكاور  كتادري   ،ًاجاد   رفيف لو حت  اجلنسن 

 ذكااور مدرساان إال يوجااد يكاان م القاارس،  انويااات بعااض ويف
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 تاادري  ماان ُمنعااوا املدرساان هااؤالء لكاان الطبيعيااة  العلااوم ملااواد

  الادرو   ه   أ ناء عليهن النقاب فرض اقرتاح مع حت  الطالبات 

 يف العاااام كراهياااة غاار   بااا   باجتاااا  التعليماا   النظاااام وحتااو   

 صااريح بشااكل تكفاريي  تعليماا  رطاااب عا)  اجلدياادة، األجياا  

 دولة يف التعليمية العملية ُمسريي رؤية أده ، هو وما. موارب وغري

 عساااكرت مقاتلاااة  أجياااا  إلعاااداد معساااكرات بوصااافه داعاااش

 يااتم مكثااف وعسااكري أيااديولوج  إنااه ماانهج . ًاتقريباا املاادار 

 اآلباااء وعقليااة باان  روحيااة فجااوات ظهاارت حبياا  هنااا ، تعليمااه

 الداعشاا  التعلاايم أوجااد وقااد. املاادرا  هاا   يف املااتعلمنوأبنااائهم 

 وجااه وهاا ا". ودار إميااان حاارب، دار" بوصاافه العااام تاارس أجيااااًل

 عظما   لدولاة  اإلم)اطورياة  الارؤس  تادارل  من عربية شعوب ملعاناة

 يف إىل العارا   االبان  باو   يا ه   م ولو. اإلرهاب حماربة ملف مع

 الط  يدرسون ودير الزور املوصل أوالد كان لرمبا جمنونة  مهمة

  .للعام أقل وحيملون كراهية أفضل، بشكل

 للحرب علىى   املصاحبة املداخالت حول قضية: )التحديات

 اإلرهاب(:

 ونظرية املؤامرة: اإلرهاب

 تساعفنا  وال نواجهاه،  إرفاا   كال  ماع : البعيز إبراهيم. قا  د

، Denial اإلنكاار  حالاة  عليناا  تسايطر  باه   إىل االعارتاف  الشجاعة

 ذلاك  ماع  للتعاايش  واملاريح  األقارب  املخار   املاؤامرة  نظرية يف وجند

 هااا  املاااؤامرة ونظرياااة نفهمهاااا. م الااار الظااااهرة تلاااكأو  الفشااال

 الاار البدائيااة، اجملتمعااات يف الااتفكري لاانم! املعاصاارة الصااورة
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 ال الاار وهاا  الغيبيااات،إىل  الظااواهر ماان ًاكااثري ترجااع كانااا

 ب يقاااف اإلحياااء عليااه يرتت اا  ممااا صاالتها  ماان التلقاا  ميكاان

 عاان احلاادي  ويباادأ. احلقيقيااة األسااباب يف الااتفكريأو  النقااا 

 العلام  ماع   2001سابتم)   مان  عشار  احلادي ب كر ًادائم اإلرهاب

 تظاال لكاان بساانوات  ذلااك قباال اإلرهاااب ماان عانااا اململكااةأن 

 العام. ذاكرة يف ًامهم  تارخيا سبتم) يف اإلرهابية العملية

 أبنائنااا  ماان هاام 2001إرهااابي  ساابتم)   ماان 15ن إ وحياا 

السياساا   املساتوس  علا   لااي  ،ًاغاليا  ًامقابال ذلااك  نا   دفعناا  فقاد 

 االجتماعياة  أبعااد   بكال  الثقايف الُبعدإىل  ذلك جتاوز بل فلس  

 ًامصاااطلل أضااالا الوهابياااةأن  مااان ذلاااك علااا  أد  والدينياااة. وال

 الغربيااة  الصاالافة يف واملقاااالت األربااار ماان كااثري يف ًامشاارتك

 باإلرهاب. السعودي اجملتمع رب! يعين مما

 نبااااه  كن اااا سااابتم)  أحااادا  سااابقا الااار السااانوات ويف

 ماان أتاا  لكاان بالدنااا  يف باااألمن ونفااارر باإلسااالم، بتمسااكنا

 نتجاوزهاا  نساتطيع  لان  حاا   اإلساالم  وها     ياد ع   أمنا.. من يهد د

 وصاااف جمااارد يتجااااوز هناااا العلمااا  والفهااام ،ًاعلمي ااا بفهمهااااإال 

 اإلشكالية.

 نظرياااة تظهاار ( وداعااش  2001ساابتم)  ) اإلرهاااب  حالااة  ويف

 :أساسين لسببن املؤامرة

 واملقصاااود هناااا ) والاااتفكري الااارأي حرياااة األو : انعااادام -

 احلادي   ألن  (والسياسا   االجتمااع   جانبيها من احلرية

 لا ا  الت)يار   منزل إىل  يقود ما غالبًا  ةاألسباب حبري عن
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 الاار القريبااة األسااباب هاا ا يف اخلااوض ماان نااتمّكن ال

   اجلراح. ُتعم  

 والظاواهر  املاتغريات  بان  التزامن جنعل أننا: الثان  السب  -

 أننا ذلك عل  مثا  وأقرب سببية، وعالقة تراب!أنه  عل 

 علااا  جياااري ماااا كااال مااان مساااتفيدة إسااارائيلأن  جناااد

 باالتوج   نتسار    ل ا إرهابية  عمليات من العربية الساحة

 املتساااببة( هلاااا املؤيااادة القاااوس أو) هااا  بأنهاااا بالتفساااريأو 

 ل لك. واملخططة

الصلاف مع وجهة النظر تلك، وأضااف إىل   نصر. م.د واتف 

 الغااارب اهتماااام حمااا! ألنناااا باااالقوة  الاااوهم  الشاااعور ساااب ، ماااا

 املاضااا  ترسااابات مااان اعتقااااد  يف الوحيااادة   وذلاااك  ومشاااكلته

 لغاازارة الغاارب  ومتابعااة اهتمااام حماا! فعاااًل كااان الاا ي العرياا ،

 اإلسالم  اجملتمع منلها الر واملعرفية واألدبية، العلمية، الفائدة

   الغربية وبال ات اجملتمعات، لكافة العرب 

الغاارب  اكتشااافات علاا  العاايش سااوس يوجااد فااال اآلن أمااا

 هلاام ناادفع أقاال، وال أكثاار ال بوصاافنا مسااتهلكن واررتاعاااتهم،

 بعشارات  ريالياة  بأساعار  إليناا  وُيعيادوها  لُيصان عوها،  اخلاام  باملادة

 فهاام ذلااك مااع األضااعاف  ولكاان مبئااات تكاان من إ األضااعاف،

 ساااباتنا مااان نساااتيق  ال حتااا  تلاااو املاااؤامرة   املاااؤامرة حييكاااون

 العمي   

 فعلاه  ماا أن  احمليا أن الورقة الرئيسة تفرتض مساعد. د ويرس

 ماا  أساباب  أحاد  هاو  واإلساالمية   العربياة  دولنا يف األقطاب ويفعله
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 م الدولياة  القاوس أو  وإرهاب  ومن  م فاألقطااب  تطرف من نعانيه

 إذكائها. عل  حريصون ما هم بقدر النار هلي  ب طفاء معنية تعد

 فها ا  الدارلياة،  أسابابها  هلاا  لي  املشكلةأن  ذلك يعين وال

 عشاانا ممااا هااو ،ًادارلي اا عنااه نتلااد  سااب  كاال اتفااا . إن حماال

 السالوكيات  ها    لناا  أناتج  قاد أناه   نارس أن  دون السانوات  عشرات

 ًاسابب  تكاون  ماا  ًاكاثري  اخلارجياة  العوامال  فا ن  اليوم  ل ا املفزعة

 والفكاار واملااؤ رات، الساامات، ماان كااثري واسااتغال  اسااتثمار يف

 ًامفزعااا ًاإرهابي ااا ًاسااالوك فيغااادو الساااطح  علااا  ليطفاااو الكاااامن

 .ًاوخميف

"  اجلملاة:  بها    تعليقاه  السالم عبد د. د. احمليا: رتموأضاف 

 أوالد كان لرمبا جمنونة  مهمة يف للعر  االبن بو  ي ه  م فلو

وحيملااون   أفضاال،  بشااكل  الطاا  يدرسااون  ودياار الاازور   املوصاال

 ومااا سمااا جاار  بعااض فعاااًل تصااف وأراهلااا. للعااام" أقاال كراهيااة

 ساوريا  يف الياوم  الارو   به يقوم ملا يكونأن  أرشا  وما .سيجري.

 علاا  انعكاسااات. احملروقااة. األرض مباادأ علاا  تقااوم سياسااة ماان

 ذلك. عن مبنأس أرالنا وال العربية، الدو  من عدد

 املساالمن حناار علاا  األقطاااب هاا   باان الوفااا  هااو يقلاا  ومااا

 األزماااات واملشاااكالت  الورياااد، وافتعاااا  إىل  الورياااد مااان السااانة

 عان  الطرف تغض حن يف باإلرهاب  منهم املعتدلن واتهام لديهم،

 مباادن تفعلااه ومااا الشاايعية، وامليليشاايات الشاايع ، احلشااد جاارائم

 أصابلا  أنهاا  ُيؤساف لاه   مماا ن إ بل. العرا . يف السنة وقراها أهل

 تعاد   بأعماا   تتاور    الار  وها   إياران،  ماع  تام وفا  وعل  داعمة،
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 الغربياة  الدو  من قناعة ذلك كل والعرا   سوريا يف حرب جرائم

 بالوكالة. احلرب مبنهج

 ُيصااانع العاااام يف حاماااد، أن اإلرهااااب آ  عباااداهلل. أ ويااارس

 ًامرضاا تنتشاار ويتوسااع كمااا  املختاا)ات، فريوسااات تصاانع كمااا

 كماا  الساالح،  صافقات  بااآلالف مان   راللاه  مان  ويتاجر ،ًاوفتك

 .عليها القضاء وأمصا  أدوية تشرتس

 الدن، بااان ألساااامة اخللقياااة الصااافات مالماااح يااادر  ومااان

 املفاااااااج  وظهاااااور   اإلعاااااالم،  يف وصاااااورته  كالماااااه  وطريقاااااة 

 لااه االرتيااارأن  ياادر  ال هنيااة  الصااورة صااناعة يف للمتخصصاان

 الصااورة السااتغال  حماولااة هنااا  حياا   ًاوموفقاا ًامدروساا كااان

 ًاَرلقااا أذهانناااا يف _وسااالم علياااه اهلل صااال _ للمصاااطف  املرساااومة

 ميث ال  مبان  اإلقناا   عان  البلا   وبالتاال   لاه   العميا   وحبناا  ،ًاوًرلق

 .ضخمة إعالمية آلة جان إىل  الصفات تلك

الشااهران  فاسااتهل مدارلتااه بالتساااؤالت   سااعد. داللااواء  أمااا

 اآلتية:  

 الساوفير  االحتااد  يغاز  م لو لتظهر القاعدة كانا هل -1

 أفغانستان؟

 ظهارت  القاعادة  تكان  م لاو  لتظهار  داعاش  كاناا  هل -2

وزمانًا،  مكانًا، نراها كما لتظهر كانا وهل قبلها؟

 للعرا ؟ األمريك  الغزو ورصائص لوال

 ُسااام  ماااا ظهاااور يف دور الغربياااة الثقافياااة للهيمناااة هااال -3

 واإلسالم السياس ؟ بالصلوة
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 العنااف وكاال حركااات العنااف الفلسااطيين، كااان هاال -4

 االسااتعمار لااوال سااتظهر، األراارس املدموغااة باإلرهاااب  

 والفرنس ؟ ال)يطان 

 اجلنوبياااة أمريكاااا يف العناااف حركاااات كاناااا هااال -5

  اام األوروباا ، لالسااتعمار املخاازي التاااري  لااوال لتظهاار

   الشعوب؟ لتلك األمريك  االذال 

لللاارب  املصاااحبة التلااديات قضااية يف مااا أهاام وأضاااف: إن

 وُبعاااادها واجليوسياساااا ، السياساااا  حمتواهااااا علاااا  اإلرهاااااب،

دون والادول     اإلقليما   النظاام  خمرجاات  وكونها مان  التارخي ،

 لكال  دارلياة  متعاددة:  أساباب  هلاا  إنساانية  ظاهرة أنها أن نتجاهل

والسياسااااا ، والثقاااااايف،  االجتمااااااع ، تكويناااااه حبسااااا  بلاااااد

 اإلقليما   احملاي!  واملعتقدي، ومعطياته االقتصادية. ورارجياة مان  

رارجيااة،  أسااباب نفسااها الدارليااة لألسااباب والاادول . واألهاام أن

 حتاااول  دينااااميك  تفاعااال يف ًاأيضااا دارلياااة وللخارجياااة أساااباب

( ظاااهرةأو  ًاأحاادا ) اإلرهابيااة الظاااهرة تسااتخدم وعناادما مسااتمر.

  ًادولي أو  ،ًاإقليمي أو  ،ًاوالصرا  دارلي  املناكفات يف بوصفها أداة

 التسااؤالت  إجاباات  مساؤوليتها، وجياد يف   مان  اجلميع يتهار ب  فان

   ةاملسؤولي اآلرر لتلميل وسيلة السابقة

 يف ارااتالاًل هنااا  والاادول . وألن اإلقليماا  الُبعااد هنااا ويهمنااا

 الطاارف علاا  ًادائماا حتماال ةاملسااؤولي فاا ن الاادول   القااوس مااوازين

 مااوازين والعربيااة يف اإلسااالمية الاادو  ماان وماان أضااعف األضااعف:

  القوس



12

  –2016     26 

 اآلساايوي، العااام ويف منطقتنااا، يف العظماا  القااوس وختااب !

 ظهاور  _كابري  حاد  إىل _ ُيفس ار  اجلناوب    واألمريكا   واإلفريق ،

 حااو ،  الا ي  الادول  املعاصار،   باإلرهاب تسميته عل  اصطلح ما

 واسااتغله االحتاااد) البدايااة يف االسااتعمار وحياااو ، وياادع  مقاومااة

ونشاار  مصاااحله بهاادف حتقياا  اسااتغال   أميااا حينااه يف السااوفير

 هااو آراار، ًاوت)ياار آراار، ًامسااار العنااف تيااار أراا   اام الشاايوعية(،

 الا ي  املتاوحش  األوحاد  القط ) األمريكية واهليمنة الغزو مقاومة

 (  دولتن  حطم

 باألسااباب اعرتفااا وإسااالمية كااثرية ودو  عربيااة واململكااة

 القااوس  حتم لااا فهاال لإلرهاااب، وحتم لااا مسااؤولياتها،   الدارليااة

 بال  باال   ًااإلرهااب  واإلجاباة قطعا    ظااهرة  عن االعظم  مسؤولياته

وإذال   اهليمنااة، ماان ملزيااد اسااتغلتهاهااو الصااليح  فقااد   العكاا 

 مسارح  حولاا  نفساه. لقاد   اإلرهااب  مان  ملزياد  والدو   بال  الشعوب

 عملياات  مسارح  وأماين إىل  سياسا   مسارح  مان  اإلرهااب  مكافلة

 ولعاال احلاارب  اإلرهاااب، ماان ًامزيااد وّلااد فظيااع  ممااا  عسااكرية

 .لإلرهاب مولد أك) اإلرهاب ذاتها عل  األمريكية

واإلساارائيليون،  األمريكيااون، جنااح فقااد ذلااك وبااالرغم ماان

واملساالمن،  العاارب، حتوياال يف جناااح واألوروبيااون، والاارو  أميااا 

العصر وللشاعوب   حلضارة بل هلم  فق! لي  أعداء، واإلسالم إىل

 بضااعفنا ذلااك علاا  ساااعدناهم فقااد األراارس. ولألسااف الشااديد، 

 األسااااباب علاااا  القضاااااء بعاااادم  اااام التنمااااوي، بفشاااالنا  اااام ،أواًل

 أجنداتااه يفاارض واإلرهاااب.. فااالقوي  للعنااف واملسااببات الدارليااة 

 نفسها. عن تفصح القوة ه  بل مؤامرة  وه   ليسا ،ًادائم
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 مياااار  والااادب  الروسااا  إرهااااب ، نظاااام الساااوري والنظاااام

ساااوريا.  يف ًاوداغساااتان، ورارجي ااا  الشيشاااان يف ًادارلي ااا اإلرهااااب

 الكااارة مساااتوس علااا  أفاعيلاااه يفعااال اهلاااائج األمريكااا  والثاااور

 وحنن املفعاو   اجلديد، االستعمار واألوروبيون ميارسون األرضية،

 وروسيا، احلضاريون. إن أمريكا، واإلرهابيون وهم املنق ون به،

األوىل،  الدرجااة ماان إرهاااب وإساارائيل، وبريطانيااا، وفرنسااا دو  

وتقوم حبروب غري مشاروعة وحتتال وتا   شاعوب بأكملاها وتقاوم       

 غااري وجاارائم داعااش، ماان  نيويااور  جماااته ماان بهجمااات أفظااع 

 األررية. ه   فظاعة من ًاإطالق تقليل

 تعااديل ميكاان كيااف نواجههااا: الاار التلااديات أهاام وأحااد

 أنااتم وضااوح: والشاار  بكاال للغارب  وكيااف نقااو  القااوس؟ ماوازين 

 ،ًاأساسااا  صااانعه يف يكااان من إ اإلرهااااب، تغ ياااة يف شاااركاء

 ولكنناااا ال معناااا  التااااري الرساااالة.  إلباااال  وسااايلة أهااام والتااااري 

 أسااوا ولكنناا  قضاايانا   معظام  يف واحلا  معناا   اساتغالله،  ُنلسان 

 ألااي   فلسااطن تناسااينا وهااا حناان القضااايا  أعااد  عاان احملااامن

 احلقاااو ، مااان دعاااك ًانفعي ااا حتااا  السياسااا   الغبااااء منتهااا  هااا ا

 والقيم، واملصاح.

 أن الكتاب بعض ي كر: املطريي منصور. ومن جانبه قا  د

 ًامتأذيااا األمااان جملااا  يف صااار  الساااوفيير الااارئي  رروتشاااوف

 حنان " قائَلاا:  الشايوعية  باالد   ضد الغربية الدعاية حجم من ًاومتأمل

 تطار ف  الغارب  أن ويقصاد با لك   ،"األطفاا   نأكل ال موسكو يف

 وصالتم  لقاد  يقاو :  أن فاأراد  الشيطنة، لدرجة بالد   ًاوظلم كثري

  عادية. غري درجة إىل الشيطنة يف
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 تأكال  و قافتناا ال  ودعاتنا، ومناهجناا،  علماؤنا،: وأنا أقو 

 .ويكف  الشيطنة األطفا ،

 وأوضااح ،ًاإدراكاا أكثاار النااا  عامااة بااأن ًامقتنعاا أصاابلا

 اجملاال   حادي   راال   فمان  املثقفن  يسم ون ممن كثري من رؤية

 ماان الساا    ختااد  إرهابيااة منظمااة باان الفاار  تعاارف النااا  أجااد

 كاال ماان النااا  وباان بقيااة لاا لك، اللعنااات عليهااا فُتصاا   النااا  

وتوجيااه  اجلااان  حتديااد علاا  القاادرة فعناادهم هنااا وماان األطياااف 

 رطيا   علا   صافاقة  بكال  االتهاماات  توزيع دون ًاحصر له اإلدانة

والكتااب،   واملفر، والداعية، اإلسالمية، ومعلم العلوم اجلمعة،

 لطعناااوا يف الفعااال رد ة مااان ولاااوال اخلاااوف  والااارتا ، واحملاضااارة. 

 لاو  ولان أتعجا   . نفساه  والرساو   والسنة النبوية، الكريم، القرآن

 بعاض  يف املسالمن  وبايب  طاالبوا  فريدمان فه ا ه ا  مثل مسعا

بوصاافها  اإلسااالمية الفتوحااات فاارتة كاال عاان باالعتاا ار مقاااالتهم

 .ًاإرهاب

 ًاولااي  حااد  بوصاافه ظاااهرة _ املساالمن بااالد يف اإلرهااب  إن

 رااال  الغرباا  الطغيااان علاا  فعاال وإمنااا ردة  فعاااًل لااي  _ًاحلظي اا

 القهاار والعاارب ألنااوا  املساالمون فيهااا تعاار ض متتاليااة، قاارون  ال ااة

 مااان لفناااون وتعر ضاااا عقاااوهلم  والعقلااا ، النفسااا ،  ااام املاااادي،

 العقااااادين يف أقصااااااها والكااااا ب، والااااادجل بلغاااااا  التلويااااا ،

 لااتلقري املعوملااة اإلعالميااة الوسااائل اسااتخدما حينمااا األرريياان،

 جرميااة  كاال وحتميلااهم وزر بأنفسااهم، الثقااة وإفقااادهم املساالمن

 أن علاا  الكباار  الكتااب  وهاو أحااد  أمان،  جااال  محال  ماا  وها ا 
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 ليباي ن   (واملسالمن  باالعرب  التشاهري  )عصار  بعناوان:  ًاكتاب يكت 

والعااارب،  املسااالمن لشااايطنة مقصاااودة عملياااة فياااه نعااايش ماااا أن

 املصاللة  يف النهاية يف تص   وسياسية عسكرية اترطو سيتبعها

 للغاارب املتااوحش وهاا ا االجتااا  . رأيااه حساا  للغاارب، االقتصااادية

 العاملياة  احلارب  بعاد  نسا   هادوء  بعد) مسريته واصل عام بشكل

 العادو  الغارب  فقاد  حيا   السوفيير  االحتاد انهار بعدما ،(الثانية

 التسااااعينيات أوائاااال يف الغربيااااة الكتابااااات وماااان يتتبااااع احملفااااز.

 األرضار،  اخلطار  عان  احلادي   مان  اهلائل الكم وأواسطها  جيد

 اضااطر ممااا اإلسااالم   األصااول  والتهديااد وصاارا  احلضااارات،

 اإلساالم ،  التهديد ررافة عن يكت  أن املعتدلن الغربين بعض

 . وغري  اسبوزوتو جون فعل كما

 شايطنة  اإلرهااب  علا   لللرب املصاحبة التأ ريات أهم من إن

 مان  ذلاك  وماا صااح    نفساه،  ، وشايطنة اإلساالم  ًاعموما  املسلمن

 لاااابعض وأرالقيااااات مناقضااااة قاااايم لتااااوطن مسااااتمرة حماااااوالت

 حماااوالت ماان ًاأيضاا ومااا صاااحبه الصاارحية، الشاارعية األحكااام

 الاااديين، باااااللتزام مباالتهاااا بعااادم تتسااام جديااادة، رماااوز لتقاااديم

 العاااام بلااادان كااال يف وهااا ا جتاااد . والثقافاااة. باحلرياااة متوسااالة

 الرماااوز علااا  حبااارب ًامصااالوب ذلاااك وكاااان ،ًاتقريبااا اإلساااالم 

 وه   العملياة . تيمية. ابن والتارخيية، ويف مقدمتها مثاًل اإلسالمية

 الكتت ااب  مان  ا نان قام يقع.. فمثاًل إرهاب  حد  كل عل  تتك 

 الادعاة  مان  عادد  بتجميع اإلرهابية الرشيدي حاد ة بعد السعودين

 اإلرهااب  علا   القضاء ميكن ال :قائاًل واحدة صورة يف املشهورين
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 مااا أقاال عماال يف جاا ور ، أنهاام ًاجازماا جاا ور ، علاا  بالقضاااء إال

 سقيمة. انتهازية وُيع) عن قويم، رل  أي من راٍ  إنه عنه: ُيقا 

 بندقياة  حيمال  ال مناه،  أشد تطرف يقابله الديين التطرف إن

 وجااه يف نقااف مثلمااا بقااوة، وجهااه يف نقااف وجياا  أن اآلن، حتاا 

 عارض  عناد  واإلرهااب يتوسال   التطرف ولنعلم أن. الديين. التطرف

 زيفااه وصااليح  وإال انكشااف  ومصاادر سااليم  معناا  بكاال نفسااه

 أو السالفية،  باملدرساة  أو تيمياة،  باابن  اساتدالله  ومن ذلك بسرعة 

 اعتقاااد أي ماان رااا  بقلاا  أحاادكم ولااو اسااتمع. والساانة. بااالقرآن

 .الدمو . ل رف نازح آ  عثمان رط  إىل مسب 

 مرياار، واقااع جتااا  راطئااان واإلرهاااب موقفااان  إن التطاارف

 املوقف ه ا عناصر نعرف وعلينا أن. دليل. بكل وي)ران أنفسهما

 الاا ي األورا  رلاا! ماان سااريحينا فاا ن ذلااك وماان يتبنااا   اخلاااط 

 مباالة. دون بعضهم إليه يلجأ

 الفكىىىىر صىىىىهيونية الصىىىىنع أمريكيىىىىة والدة هىىىىل اإلرهىىىىاب 

 واهلدف؟

 أمريكيااااة ة والد احلااااار   إىل أن اإلرهاااااب علاااا . أشااااار د

 االحتااد  ساق! 1989ففا  عاام    واهلدف  الفكر صهيونية الصنع،

 البد ال ي الرأمسال ، العام سيدة أمريكا وأصبلا السوفير 

 االقتصاااااادية، الرأمسالياااااة عجلاااااة لتساااااري عااااادو لاااااه يكاااااونأن 

  متااوت. قااد باال ًاكااثري سااتتأ ر ف نهااا وإال والثقافيااة  والسياسااية،

ف نااه  السااين  اإلسااالم وهااوال أ ،ًاقاادمي ًاتارخيي اا ًاعاادو  للغاارب وألن
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 بطريقااة ولكاان الغاارب  علاا  اجلديااد الشاار حمااور جعلااه ماان البااد

 يف شاااابابنا حاااارب ماااان واسااااتثمرو  اسااااتخرجو  ، مباشاااارة غااااري

 وحااااا  اإلسااااالمية، األصااااولية دراسااااة قبلااااه وماااان أفغانسااااتان،

 املنطقاااة أحااوا   ماان  وغريهاااا والعرقيااات،  واملاا اه ،  الطوائااف، 

 ولاي  . عانهم  الانف!  وقطاع ( 1973) حرب بعد والقبلية االجتماعية

 الشاار  وركيزتااه اإلسااالم أمااة مااع حاارب يف الاادرو  باإلمكااان

 املادرل  ليصابح  اإلرهااب   إجيااد مصاطلح   طريا   عنإال    األوس!

 وقعا الر اإلرهاب حواد  وكل احلرب، إلعالن لشعوبهم املقنع

 كثري ويرس .(سبتم)11)ويف مقدمتها أحدا   وهنا ، هنا عليهم

 مان  أنهاا  املنصافن  سياساييهم  وبعاض  ومفكاريهم،  حمللايهم،  من

 فكاناااا يرغباااون  مكاااان أي يف مباشااارة لللااارب أياااديهم صااانع

 منظمااات ماان عاادد وجااود ماان عااز زت العاارا   وبعاادها أفغانسااتان

 صانع  مان  أنهاا  العقاالء  خيتلاف  ال الار  داعاش،  وآررها اإلرهاب،

 وزياااارة لسااااان وعلاااا  أمريكااااا.  وإيااااران وإساااارائيل، أمريكااااا،

 تقساايم إعاادة  إىل أشاارت ( رايا   كوناداليزا )  الساابقة  اخلارجياة 

 ذلااك إىل وساابيلها وعرقيااة، طائفيااة دويااالت إىل األوساا! الشاار 

 ماا  ، ذلاك  ورالصاة . زعماا  كما اخلالقة ولي  املدمرة الفوض 

" :((السااحنة  الفرصاة )) كتابه يف الساب  األمريك  الرئي  قاله

 اإلسااالم  سااوس عاادو هنااا  يعااد م الشاايوعية  سااقو  بعاادأنااه 

 وماز   واإلقليم ، والقوم ، الديين، التعص   عل  القضاء فيج 

 جماا   ال" أناه  :(( هنتجنتاون )) ويقاو    ."الغربياة  احلضاارة  يف األمم
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 عاان ختتلااف ألنهااا اإلسااالمية  احلضااارة مااع للتعااايش إمكانيااة وال

 الشايوع    احلزب ضد انتها الر املواجهة وأن الغربية، احلضارة

 مااعإال  تكااون ال جدياادة مواجهااة أمااام ًامفتوحاا الفضاااء تركااا

 الغربياااة، احلضاااارة لقااايم املغااااير هاااو واإلساااالم وقيماااه. الغااارب

 وجياا  الدميوقراطيااة  والاانظم احلاا  ولساايادة اإلنسااان، وحلقااو 

 مان  وملصااحلهم  إسارائيل،  دولاة  توس اع  ملصللة ذلك كل. مقاومته

 حملاااربتهم  تكو نااا اجملاهاادة املنظمااات بعااضأن  صااليح. رالهلااا

 اتفااا  هااو روساايا تفعلااه ومااا يفعلااون، زالااوا ومااا فعلااو  ملااا نصاارة

 فألصاااقوا اإلنساااانية، جااابن هلاااا ينااادس جااارائم مااان أدوار وتبااااد 

 اإلرهااااب  أناااوا  أقسااا  يفعلاااون. إن هااام وهكااا ا بهاااا، اإلرهااااب

 ويف مقادمتها أمريكاا،   اإلرهاب، دو  به تقوم الر ةإرهاب الدول

إىل  ولننظار  اجملاو .  دولاة  ذنابهم  ورائهم ومن وإسرائيل، وروسيا،

 واملمااو  املفاار   بأنهااا األيااام، هاا   اململكااة علاا  الشااعواء احلملااة

 بعادم  يتناادون  بال  الوهااب "   "الفكار  أمسو  ما رال  لإلرهاب من

 أرارس   أماور  علا   حظار  ذلاك  يتباع  وقاد  بالساالح،  اململكة إمداد

 أوصاااا  تقطياااع اساااتمرارية علااايهم أفسااادت يظن اااون كماااا ألنهاااا

 العساكري  اإلساالم   العربا   وباالحتااد  احلازم،  املنطقة بعاصافة 

 إساالمية  اإلرهابية املنظمات بأن منعن فال الشما . رعد مناورة يف

 مباااا  واملسااالمن اإلساااالم صاااورة لتشاااويه أوجااادوها بااال صااارفة 

 قاتلاااة، وعدائياااة واقتصاااادية، إعالمياااة، وساااائل مااان ميلكوناااه

 نفوسهم. يف ومتجسدة ومتجددة،
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ن إ مقولااة: تكاارارأن  الرديعااان بأنااه خيشاا   رالااد. وعلاا  د

 وأمريكياااة غربياااة صاااناعة هااا  اإلرهابياااة واملنظماااات اإلرهااااب

 البلا   من يعفينا التصور ما ه ا تكري  قد تعمل عل   ًاحتديد

 ماااع وحتااا  ..الفكرياااة كااا لك وجااا ورها عنااادنا، املشاااكلة يف

 يصانعه  ماا  كال  فهال  غربية، صناعة اإلرهابأن  بفرضية التسليم

 اإلرهااب ... عنادنا  فكاري  قباو   لاه  يكان  ماا م  مقبو  بنا الغرب

 قبال  واليومياة  االجتماعياة  وممارساتنا  قافتنا يف متج ر والتطرف

 لااه تكاان م فلااو املشااكلة، تكماان وهنااا. اآلراارين ماان يأتيناااأن 

 وبها    الطريقاة،  بها    استشارس  ملاا  حاضانة عنادنا    اجتماعية بيئة

 .وممارسة عماًل يكونأن  قبل فكر اإلرهاب ..السرعة

 االحتااد  حارباا  أمريكاا : احلار   بقوله عل . د وبدور  عّل 

 مااع ذلااك تفعاال وهاا  أسااقطته، حتاا  الوسااائل بكاال السااوفير

 ولاي   و قافتهاا، واقتصاادها،   أماة،  كال  معطيات حس  اجلميع

 باال املااؤامرة  مقولااة لشااماعة ًاركونااأو  ًاوهمي اا ًاشااعور ذكاارت مااا

 إسااالم  هااو مااا لكاال وعااداوتهم وسياسااتهم، وفعلااهم، قااوهلم،

 اإلساااالم مركاااز هااا  الااار العربياااة، منطقتناااا راصاااة وعربااا ،

 ساابتم)  11 بعااد وبالاا ات فعلااو ، مااا وكاال. األراارس والااديانات

. وشاارذمتنا لتمزيقنااا متعمااد  جاحمااة ورغبااة ،ًاسااافر عااداًء كااان

 وساوريا،  العرا  جيش  وهروب بسرعة صارورية، داعش وررو 

 كياف  والقارس  املدن من اخلفيفة قبل الثقيلة أسللتهم كل وتر 

 وهال  قاوة؟   وراءهام  يكان  م لاو  والتساليح  التنظايم  وبها ا  حصل،

 نعم، وراء ؟ يكونوا م إذا يدور ما معرفة االستخبارات عل  فات
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 ليجنادوهم  الدينية  الس    عواطف يستغلون كيف ودرسوا عرفوا

 ب تقااااااان واحاااااارتاف  املاااااازروعن داعااااااش زعماااااااء ويسااااااتخدمهم

 الدكتاتورياااة السياساااية األحاااوا  ذلاااك إىل أضاااف االساااتخبارات.

 إىل وغريهام  السُّا     هاؤالء  دفعاا  الار  العرب ، الوطن يف املريضة

 واحلاادي  ساان. صااغار ماملشاابوهة وهاا  املنظمااات هلاا   االنضاامام

 شارورنا  كال  رلاف  باأنهم  ماؤمن  لكين املوضو   ه ا حو  يطو 

 يف والسااا اجة الضاااعف نقاااا  كااال مساااتغلن شاااريرة، بأساااالي 

 .الشعوب وعواطفم وجهل القيادات،

 جتربتاه  واقاع  الصلاف، أنه مان  نصر. م.د ومن جانبه أوضح

 األمريكااااا ، اجملتماااااع يف طويلاااااة لفااااارتات والعمااااال احليااااااة يف

 والسياسااااية،  األكادمييااااة  الطبقااااة  مااااع  املباشاااار  واالحتكااااا  

 بأناه  إلياه  ُيشاار  ماا  ف ناه يعاد    اإلعالمية  عل  مؤسساتهم واالطال 

 كاال تسااتوع  ال األمريكيااة املخيلااة ألن تقاادير  أقاال علاا  هااو 

 علااا  وحتااا  ،(أي األمريكاااان) والتخطاااي!   فهااام اإلدرا  هااا ا

 أفالمها، يف هوليود تظهر  مما بكثري أقل االستخبارات  املستوس

 معظام  فا ن  املثا ، سبيل . وعل .ًاحرفي  وصدقناها شاهدناها الر

 غاااااري أي األجانااااا   مااااان (ناساااااا) الفضااااااء العلمااااااء يف وكالاااااة

 وعشاارين مخاا  وبعااد باجلنسااية.أو  بااالوالدة سااواء األمااريكين،

 لإلعاااالم،  بالنسااابة وكااا لك   ًاكاااثري الوضاااع  خيتلاااف م سااانة

 التجاريااة، واإلعالنااات الدعايااة هااو لعبتااه يف األساساا  فاملساايطر

 كها ا  واحلاا   يعقال  املادي  فهل املردود حو  يتملور ش ء وكل

 علا   يف حدِّ ذاتها دليال  ه  الر املفلسة، املؤامرة بنظرية نؤمنأن 
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 اجملتمعا   الثقاايف  لاإلر   ومهاناة  شا ء،  كال  قبل فكري إفال 

  .ملفكرينا

 عان  نعجز مؤامرة"، فهل" بأنها( افرتاض جمرد) افرتضنا ولو

 أمااة رااري بأحفاااد ألساانا بالسااالح نفسااه؟  علاايهم للااردِّ اسااتغالهلا

 املنهااا ،  إىل هاا ا ونستساالم نااركن متاا  للنااا ؟ فاا ىل  أتررجااا

 األدوار لعا   ساوس  منلاك  وال ويرمسون، خيططون بأنهم واالنبطاح

 فقاد  ضادنا،  ُتلاا   كا)س  ماؤامرة  فعاًل كانا لنا؟ إذا املرسومة

 بكاافل  ه ا ألي . علينا وانتصروا ب لك سلمناأن  مبجرد رسرنا

 منا؟  للنيل

 علاااا  الشااااهري إىل أن احلاااارب فااااايز. د ومااان جانبااااه أشااااار 

 ولكااان شاااعاراته  يف ًاأرالقي ااا ًاأمريكي ااا مشاااروعا بااادأ اإلرهااااب

 األرالقيااة، وسااب  ارتباراتااه أو  يف املشااروعية فقااد مااا ساارعات

   ذلك:

 التاابعن  املخططان  را)ة  ونقصان ،"الكاوبوي" رعونة :أواًل

 الثقافية. واحلساسيات الدينية اخلصائص مع التعامل يف له

 ياوم  كال  تتكش اف  الار  املعلناة  غاري  األجندات تدارل:  انيًا

 .القوة لغطرسة قبيح وجه عن

 يف واألماااين العساااكري األمريكااا  املشااارو  تفل صااانا ولااو 

أن  لوجادنا  اإلرهااب   حماربة حبجة قتد م ال ي والعرا ، أفغانستان

 إلعاادة  حماولاة  حقيقتهاا  كاناا يف  اإلرهاب عل  احلرب صيلات

 والعرقيااة، ،(التلالفااات) والسياسااية اجلغرافيااة، اخلاارائ! رساام

 .والدينية
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 م أفغانسااتان يف األمريكيااة الباا ورأن  لوجاادنا تأملنااا ولااو

 ساالطته تتعاادس ال سياسااي ا وكيانااًا والاادمار، الفوضاا ،إال  تنبااا

 .كابو  يف مربعة كيلومرتات عشرة

 دولااة، علاا  احلاارب قاااد" إن "بااو  يقااو : العاارا  يف واحلااا 

 دولاااة" الثمااارة كاناااا  ااام فصاااياًل، عشااارين يواجاااهأناااه  وفاااوج 

 .العراق  اجملتمع شخصية اغتيا  جراء  "داعش

 إما تنشأ والعنف التطرف مجاعات وكل ،1990 عام ومن 

 ومشاااكلة. أيضاااًا أمريكااا  تقااادير بساااوءأو  أمريكياااة، برعاياااة

 إطفائهاااأن  ويتوقعااون العقائااد، حاارب حييااون أنهاام األمااريكين

 .معًا والثعل  األرن  يضرب جوي حتالف تكوين مبجرد ممكن

 األمريكياة  احلارب  محاقاات  رّلفتاه  الا ي  البغيض اإلر  إن

 . غريهم قبل األمريكين عل   قياًل سيكون اإلرهاب  عل 

 العاااداء ولكااان املنطقاااة  شاااعوب اساااتعمرت القاااوس وكااال

 اجلهال    نتيجاة  وحماب!  غاضا   كال  عناد  دينًا أصبح( ألمريكا)

 األماريكين  ومشاكلة  .والعقائاد  التااري   حبساسايات  األمريك 

 واللعاااا  باملخادعااااة اإلرهاااااب علاااا  حااااربهم عقياااادة بنااااوا أنهاااام

 تبلا   الكهوف شقو  من" العنف حركات" فظهرت بالتوازنات 

 .بوصلة بدون الشهادة" شرف" عن

 املتغطااار  ساااوس يدفعاااه لااان اإلرهااااب  ااان فااا ن وهكااا ا،

( شاااو ) ساااوس شااايئًا، ميلاااك ال مااان حلااام  حيّقااا  كوناااه اجلاهااال 

أو  ناسااف حباازام يتاا)   وهااو ،(أراارس) واعاادة حياااةإىل  االنتقااا 

 .مفخخة سيارة
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 الدواعش؟ يفكر كيف

 دائمااًا الاار األساائلة: الرديعااان رالااد. د يف هاا ا اإلطااار، قااا 

 واإلرهااب،  داعش عن احلدي  يكون عندما نفس  عل  أطرحها

 يقاف  تقريبااً  اجلمياع أن  يعلماون  وهم الدواعش يفكر كيف: ه 

 إنشااء  يف مستمرون هم ملاذا العام؟ ملواجهة رططهم وما ضدهم؟

 وعساكري ًا،  عاددي اً  الواضاح  ضاعفهم  ماع  إناه دولاتهم،   يقولون: ما

 أداة فعاالً  هام  هال  وجيوشها؟تواجههم  الر الدو  بسكان مقارنة

 مان  باراء  أنهام  أم تشااء،  ومتا   كيفماا  ُتلار كهم  غريهم أيدي يف

 الفرقااة هاام أنهاام يعتقاادون جيعلااهم الاا ي مااا عاانهم؟ ُيقااا  مااا كاال

 بضااراوة، إىل القتااا  ياادفعهم الاا ي مااا هالااك؟ وغريهاام الناجيااة

 عواقااا  مااان راااوف دون ضااادهم يقاااف مبااان بوحشاااية والتنكيااال

 باه  يقوماون  ماا  هال  اإلساالم؟  مان  ذلاك  كل يستمدون هل أفعاهلم؟

 يفعلونااه ماااأن  الاايقن هاا ا هلاام أياان ماان احلقيقاا ؟ اإلسااالم هااو

  ديني ًا؟ ومقبو  صليح

 املسالمن،  مان  األوىل واألجياا   الادواعش  بان  الشبه وجه ما

 اإلساالمية  اإلم)اطورياة  وأسسوا الكبرية، الفتوحات قادوا ال ين

 ساايقومون  أنهاام  الاادواعش  يعتقااد هاال  األناادل ؟ إىل  الصاان  ماان

 املهماااة عااان غريهااام تقااااع  بساااب  ماااا  مرحلاااة ذاتهاااا يف باملهماااة

 الكبرية؟

 مان  ولاو  العا ر  هلام  نلاتم  أن  لناا  حيا    هال  أررس، جهة ومن

 مااا كاال حيااا  ماا)راتهم عاان نفااتش  اام فهمهاام"، "حماولااة باااب

 جمااارد أنناااا أم ينبغاا ،  كماااا الاادواعش  فهمناااا هاال  باااه؟ يقومااون 
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 القضااء  نرياد  بل نظرهم  وجهة مسا  يريدون ال ال ين "أعدائهم"،

 ممكن؟ وقا بأسر  عليهم

 نضامن  هال  متاماًا،  الدواعش عل  القضاء مت لو هل وأرريًا،

 يف نعااايش  ااام رؤياااتهم نفساااها، حيملاااون غريهااام عليناااا خيااار  أال

 أررس؟  مرة الدوامة نفسها

 ال إميانااًا ويؤمنااون يعتقاادون نسااخة يقااد مون اليااوم داعااشن إ

 علااا  غريهااام وأن الصاااليح، اإلساااالم هااا  أنهاااا شاااك  خياجلاااه

  ضال   

 تقاوم  ماا  ألاي  : عنه جني أن  نريد ال ال ي الكبري والسؤا 

 هاام عنااه؟ نقااو  فماااذا إسااالمًا يكاان م وإذا... إسااالم داعااش بااه

 وحيجباون  املنكارات،  ومينعاون  وجياهادون،  ويصومون، ُيصّلون،

 حياازون أنهاام عاادا متامااًا  نفعاال كمااا حلاااهم ويطلقااون النساااء،

 ملاك  نسااء غاري املسالمن  ليصابلن     ويسابون  ،"املشركن" رؤو 

 يف موجااودة كانااا أماور  وهاا  يشااؤون،  مااا بهان  يفعلااون مييانهم، 

 طيلاااة العاااام تعليمناااا يف ذلاااك يشااابه ماااا نقااارأ أم األوىل. العصاااور

 قبال  أفغانساتان إىل  بااخلرو   ألبنائنا نسمح أم  م املاضية؟ العقود

 ماا  الياوم؟  داعاش  بهاا  تقوم الر باألفعا  نفسها للقيام عقود   ال ة

 أفغانساتان  جماهادي  كراماات  نتناقال  أم تغري؟ وملاذا تغي ر؟ ال ي

 حتااد نا أم ونشااوة؟ إعجاااب بكاال جمالساانا حاادي  كانااا الاار

 يساطرون  وأبناؤناا  املرحلاة،  تلاك  يف أفغانساتان  يف باجلهااد  أنفسنا

 تغي ااار؟ الااا ي ماااا ؟"والكفااارة املللااادين" الااارو  أماااام البطاااوالت

 الشاعوب  يف أم اإلساالم،  يف ها   هال  املشكلة؟ تغي ر؟ أين وكيف
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 ها    مان  خنار   كياف  لإلساالم؟  فهمهاا  طريقاة  يف أم اإلسالمية،

 والنصارة،  وداعاش،  القاعادة،  فيها أدرلتنا الر التارخيية الورطة

 تتعلااا  للمساااتقبل واضااالة رطاااة لااادينا هااال القادماااة؟ والنصااارات

 فقا!  نرياد  واالقتصااد.  والتلو ، النف!، عن نتلد  ال بوجودنا؟

 مت ؟ وإىل باقون؟ حنن هل نعرفأن 

 واإلرهااب  التطارف  أساباب  جنمال أن  وبصفة عامة، نساتطيع 

 :يل  مبا

 .فيه التجديد وعدم الديين، اخلطاب مجود -1

 .العرب  العام يف السياس  االستبداد شيو  -2

 .مسبوقة غري بصورة الفساد استشراء -3

 .والفقر البطالة وشيو  االقتصادية، األوضا  تردي -4

 الوضاااع تغااايري مااان العربااا  الشاااباب عناااد األمااال فقااادان -5

 .أفضل وضعإىل  الراهن

 ماان باحلااد فقاا! لااي  _ كفيلااة أعااال  األسااباب إن معاجلااة

 مااان اجملتمعاااات بنهاااوض كفيلاااة ولكنهاااا _ واإلرهااااب التطااارف

 .كبوتها

 اجلماعاااات حتاااا ينضاااوون مااانأن  ننسااا  أال جيااا  وأيضاااًا

 ويؤكاد ها ا أنناا غالبااً     الشباب، فئة من هم واإلرهابية  املتطرفة

 عااان ويعااا)ون مسااادودًا، األفااا  يااارون إنهااام...هلااام شااايئًا نفعااال م

 إرهابياااة  مجاعااات  يف االنضااواء  يف جمتمعااااتهم وفشاال  إحباااطهم 

 .الوضع تغيري بهدف
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 اإلرهاب يف ضوء فهم مسبباته: تفكيك

 يف الغلااو ينشااأ بسااب   القااويز أن اإلرهاااب  حممااد. أوضااح د

. مصاللي اً  أم مناطقي اًا،  أم عرقي اًا،  أم ديني اًا،  كان سواء االنتماء،

 األهاااداف  معلااان املعاااام، واضاااح بدايتاااه يف اإلرهاااابأن  وبااارغم

 تاؤ ر  الار  األررس العوامل بسب  تعقيدًا  يزدادأن  يلب  لكنه ما

 املنظماات  متارساه  اماا كانا   لا لك،  مثاا   وأفضل. تستغلهأو  فيه

 اجلويااة اخلطااو  طااائرة ارتطاااف يف حااد  كمااا الفلسااطينية،

 وقااادة املوساااد باان بالتنسااي  مت الاا ي م،1976 عااام يف الفرنسااية

 وزراء ارتطاااف يف وتااور طهم فلسااطن، لتلرياار الشااعبية اجلبهااة

 ختادم أن  األحاوا   مان  حاا   بأي ميكن ال إذ م 1975 عام األوبك

 املنظمااات أتنشاائا أجلااه ماان الاا ي اهلاادف اإلرهابيااة األعمااا  هاا  

 .الفلسطينية

 رصوصااً  الوقا، مع تعقيدًا تزداد اإلرهاب ديناميكية وألن

أو  عمالءهااا، لتااد   جمااااًل هلااا العامليااة االسااتخبارات جتااد عناادما

 تلاك  تادري  حيا   مان  أهادافها  لتلقيا   اإلرهابياة  اجلماعات توج ه

 وتكثااار  تصااابح ضااابابية،  الرؤياااة فااا ن  تااادري  الأو  اجلماعاااات

 .التكهنات

. اإلرهابياة  األحادا   تفسري يف متعارضة نظريات نسمع وهل ا

 ملعرفاة  ذاتياة  جهاود  دون مان  النظرياات  بتلاك  األرا   ف ن ولألسف،

 .الكثري الش ء الدو  ُتكّلف قد احلقيقة 

 إرهابياااة ملوجااات  تتعاارض  منطقتنااااأن  أحااد  علاا   خيفاا   وال

إىل  اإلرهاااب تفكيااك أهميااة تاا)ز هنااا ماان عقااود، مناا  متعاظمااة
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 بااروز  يف ساااهما الاار العواماال عاان والبلاا . األساسااية عناصاار 

 آ ااار ،  ماان احلااد أو  إلجهاضااه  مسااتوس ماان أكثاار  علاا  والعماال

 .انتشار  وتقليص

 ميكان  اإلرهااب  باروز  يف سااهما  الار  األساسية والعناصر

 :يف اآلت  تلخيصها

 مااان ووصااام املتشاااددة، اجلماعاااات قلبااال مااان الااادين ارتطااااف -

 يسااتد  وهااو حتاا  لإلسااالم، عاادو بأنااه هلاام  التصاادي حياااو 

 اجملتماع   يف إقصاائية  تصانيفات  أبارز  مماا  واألحادي   باآليات

. معاااًا إليهمااااأو  الاااتكفري،أو  التخاااوين،إىل  النهاياااة يف تاااؤدي

 مان  باملادد  اإلرهااب  تازو د  معيناة  مجاعاات  فما تازا   ولألسف،

 .معرتض كل من محاية هلا توّفر ةديني أدوار تقم ص رال 

 مبراجعااة املتكاررة  املطالباات  تواجههاا  الار  الكابرية  املقاوماة  -

 .الفتوس وآلية الديين وللخطاب للتعليم شاملة

 يرتقاا  أن  يسااتطع م العرباا  العااام  يف السياساا  الوضااع أن -

 الثااروات، وجااود رغاام املتقدمااة  الاادو  مصااافإىل  بالشااعوب

 وطااااأة لتخفيااااف ناميااااة  دواًل ُتاااادع  متخلفااااة شااااعوبًا فبقيااااا

 .التخلف

 حلضااانة مثاليااة بيئااات علاا  حيتااوي العرباا  العااامأن  كمااا -

 يفأو  وليبياا،  والصاوما ،  كااليمن،  دو  يف تتمث ال  اإلرهااب، 

 كسااايناء، التنمياااة، مااان األدنااا  إىل احلاااد  تفتقااار مقاطعاااات

 .وغزة لبنان، وجنوب
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 الدولاااة وإرهااااب فلساااطن، احاااتال  أهمهاااا سياساااية عوامااال -

 ماااا)رًا اإلرهابيااااة اجلماعااااات تسااااتخدمها الاااار الصااااهيونية

 بياااا فأنصاااار. إرهابياااة أعماااا  مااان باااه تقاااوم وملاااا لوجودهاااا،

 يقولااون: واحلو يااون املصاارين، اجلنااود وتقتاال تفج اار املقااد 

 وداعااش اليمنيااة، املاادن يقصاافون ولكاانهم إلساارائيل  املااوت

 اهلل وحاازب املساااجد، تفجاار ولكنهااا فلسااطن  عاان تتلااد  

 .السورين يقاتل ولكنه إسرائيل  يتوع د

 سياساا  فاارا  ماان ومااا رّلفااه العسااكري األمريكاا  التاادرل -

 . مكان من أكثر يف وأمين

 يف البعاا ) اجملتمااع ماان كاابرية مكونااات اجتثااا  علاا  العماال -

 .اإلرهابية احلركات لنمو املناس  املنا  بدور  هيأ  (العرا 

 إقليميااة دو  مصاااح مااع اإلرهابيااة اجلماعااات مصاااح تقاااطع -

 تقوياة  يف الادو   تلاك  ملخاابرات  كبري دورإىل  أد س مما ودولية 

 وأوضح. اإلرهاب مبلاربة التظاهر مع أررس، حساب عل  فئة

 .أفغانستان يف أيه آي الس  متارسه ما كانا دليل

 ف ناه  اإلرهااب   ضاد  دولا   حتاالف  عان  اآلن احلدي أن  ومبا

 علاا  يقتصاار وأال مسااتوس، ماان أكثاار علاا  ُيصاانعإىل أن  حيتااا 

 .سيستمر اإلرهاب ف ن وإال _أهميته رغم_ العسكري احلل

 ومبااا نعيشااه، الاا ي املرياار الواقااع ومااا تقااد م حمصاالة قااراءة 

 تسااتغلأن  الفتنااة، أمااا  شاايو  ماان ونرعاااهم ظهرانينااا باان يعاايش

 وتوجههااا  اإلسااالم   اإلرهاااب  ظاااهرة  العامليااة  واملخااابرات  الاادو  
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 عليناا، وكلماا   حيسا   كماا  هلام  ُيلس  فه ا مصاحلها  خلدمة

 مدا . يبلغ حت  سوءًا، األمر زاد احلسم  يف تأررنا

 تااادعو مجعاااة كااال يف املناااابر ماداماااا اإلرهااااب وسااايبق 

 والشام.. العرا  جملاهدي

 الاادواعش، علاا  ال تاادعو املنااابر مادامااا اإلرهاااب وساايبق 

  املقد .. بيا وأنصار والنصرة،

 التعلايم  يف اإلساالمية  املواد نصوص ماداما اإلرهاب سيبق 

 عاان -صاال  اهلل عليااه وساالم   – املصااطف  بااه رااتم مبااا تباادأ م

 املسلمن. بن والعرض واملا ، الدم، ُحرمة

 ..خماال تبسااي! األماار مخااي  إىل أن يف مسااري. أ بينمااا ذهاا 

 مان  يادعو  رطيا   يف أسابابها  ارتازا   ميكان  ال اإلرهاب فظاهرة

 جماهااادين فااا  والشاااام. إذًا العاارا   جملاهااادي اجلمعاااة منااا) علاا  

 املاللا    اورة  ملواجهاة  األراري  الصاد  حاائ!  أصابلوا  والشام العرا 

 .يفعل صدام كان مثلما متامًا. الدينية.

 األوصاف بأق   وننعته مساء، صباح اإلرهاب نهجو أصبلنا

 ترعاا   عظما   وقاوس  وميليشايات،  دولاة،  لاه  أصابح  حت  وأقبلها 

 حولاه،  شا ء  كال  أباادت  اساتفاقا  ماا  إذا  ام  حسانًا،  نباتًا وتنبته

 .عشواء رب! خيب! قائمًا وتركته

 مهاارة  بكال  احلاضانة  بيئاتاه  يوّفر من وجند اإلرهاب، ندين

 عاان نااتكلمأن  ميكاان ال لكاان عنااه  نشاااء مااا نقااو . واحاارتاف

 . اإلرهابين
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 وختشاا   ضاعيفة،  حكومات به حتتم  ترسًا اإلرهاب أصبح

 العظماة،  جماانن  بهاا  ُيسااوم  وورقاة  مفّككاة،  جمتمعاات  أشباح

 ..بغيض وإعالم اهلت يفة، وبرملانات

 ينلاار بفضااله ..ونعمااة منلااة أصاابح اإلرهاااب ..نعاارتف دعونااا

 الساكانية،  العارا   تركيباة  الشاع   احلشاد  وُيغي ار  شاعبه،  بشار

 ..الدرون طائرات لغدر وم)رًا

 فياه   ُرما   الا ي  حبار   جلاة  مان  الدن ابان  حد  واساتفا   ولو

 مااراهقن رياااالت كونهااا تعاادو ال رالفتااه أحااالم كاالأن  لاارأس

 ..اآلن حيد  ما جراء

 حيلاام طالاا  يدرسااه ديااين مباانهج لااه عالقااة اليااوم. ال إرهاااب

 الشااااؤون وزارات خلطابااااات ياااارتهن مجعااااة مبناااا) وال بوظيفااااة،

 ..اإلسالمية

 عليناا،  فترضاا  عبثياة  حاروب  مان  جدياد  جيال  .الياوم.  إرهاب

 ونادحر ،  اإلرهااب  ونكافلاه،   نادين  بأن منه، جناتنا يف جناحنا

 .وندحر  اإلرهاب ونكافله، ندين مثلما

إىل  عاودة  ، وإمناا  تبسيطًا لي  القويز بقوله: حممد. د وعّل 

 ولكان  مصااحلها   لتقاطع والدو  املخابرات درلا اجل ور.. نعم،

 كاال علاا  أبناؤنااا تهافااا ملاا  اخلصاابة األرضااية لاادينا يكاان م لاو 

 إرهابية. جبهة

 الادعاء،  يسامع  عنادنا  فالشااب  الشاباب   ح اء نلب أن  البد

 داعااش،  باال املعتدلااة   يااَؤمِّن باملقاومااة  وهااو  خميلتااه يف ال يرتساام

 بعااد احلكمااة ياادع  فكلااهم قلااا: وأمثاااهلم. وكمااا والنصاارة،
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 نواحيهاا  ولعال   مجيع من الظاهرة دراسة يف الع)ة احلد   ولكن

للمناصااالة،  ناااايف بااان حمماااد مااارياأل مركاااز يف يكمااان احلااال

 األرااارية الفااارتة يف أنهااام مهماااة، كماااا معلوماااات قاعااادة فلاااديهم

 نواحيهاا:  مجياع  مان  الظااهرة  دراساة إىل  واملواع  النصح جتاوزوا

 والسياسية. والدينية، النفسية،

 اجتمااااااعيون، بااااااحثون فيهاااااا يشااااارت  حباااااو إىل  حنتاااااا 

 برصااد لنااا إسااالميون  خيرجااون  وباااحثون نفساايون، وأرصااائيون

 عالجاه  نستطيع ومتأصل، ولن موجود وأسبابها  فاملرض الظاهرة

 اخلاماااة هيأناااا فااانلن املاااؤامرة. ولألساااف، نظرياااةإىل  باااالركون

 األعداء. فاستغلها

 :وبصفة عامة، ميكن اإلشارة إىل النقا  التالية

 يف والشاايع  جنااد  السااين املااورو  يف رصاايد لإلرهاااب -1

 الرتا . وكت  والتفسري، احلدي ، كت 

 كاااال ويف األديااااان، كاااال يف ُوجااااد واإلرهاااااب الغلااااو -2

 فعلياه  روائا    بغاالف  حقيقية ناف ة حيتا  وملن األزمنة،

 زيدان. ليوسف بعزازيل

 البارود. أشعل ال ي الله  ه  كانا أفغانستان حرب -3

 يف واسااتخدمهم القاعاادة احتضاان صاااح عبااداهلل علاا  -4

 وابتزاز. ضغ! ورقة استخدمهم  م (،94) حرب

 يف اإلرهااااابين اسااااتخدما _اسااااتثناء بااااال_ املخااااابرات -5

 املخااااابرات األكاااا) املااااتلكم وكااااان خمططاتهااااا،
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 والعراقيااااة، الرتكيااااة، املخااااابرات ولكاااان السااااورية 

 بقوة. درلا أررس ودو  واإليرانية

 تلميلااً  الفكار  ها ا  يؤياد  مان  الادين  رجا  بن ما يزا  -6

 جارائم  مقابال  جهااداً  ويعاد   باه،  ويبش ار  تصاريح،  وشبه

 الثوري. واحلر  واحلشود، اهلل، حزب

 منهااا الدينياة،  إىل العوامال  ُتضااف  حملياة  عوامال  هناا   -7

 اإلجرامااااا   ومنهاااااا االجتمااااااع ، ومنهاااااا السياسااااا ،

 اإلرهاب. عل  شبابنا إقبا  يف ساهما

 العاماال املهمااة العواماال إىل هاا   القرناا  فاطمااة. د وأضااافا

املناااط  ماان وجهااة  بعااض يف مجيعااًا يتقاادمها ورمبااا...  االقتصااادي

 نظرها.

االقتصاادي رمباا يكاون     نقل ، فريس أن العامال  أسامة. أما أ

 الدن اباان أساسااي ًا  باعتبااار أن  لااي  ولكنااه أحااد هاا   العواماال   

 متوسااطة أساار ماان للتنظاايم املنااتمن ماان والعديااد ميسااورًا، كااان

 احلا .

 السياساااااا ، احمليااااااا، أن اإلحبااااااا   مساااااااعد. د وأوضااااااح

 وأبااارز أهااام أحااد  يظااال والفكااري   واالجتمااااع ، واالقتصااادي، 

 بعااض هلاام حيّقاا  تنظاايم عاان الشااباب حباا  يف املااؤ رة األسااباب

 مناااذ أو  شاااب كاال حالااة دراسااة لكاان .االنتقاميااة. اإلشااباعات

 متوقعة. غري رمبا بنتائج ستعود منهم 

 الاار العواماال إىل أن كاال اللااواء د. سااعد الشااهران    وذهاا 

 كاال ولكاان مصااداقية  نظري ااًا  صااليلة النقااا  هاا ا يف أت ااريت
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أو  ومااان دولاااة آرااار،إىل  فااارد مااان ختتلاااف ودرجاااة تاااأ ري  عامااال،

 ومااان مرحلاااة  إقلااايم،إىل  ومااان إقلااايم  آرااار، جمتماااعإىل  جمتماااع

 أررس. مرحلة إىل تارخيية

 دائمااً  اإلرهاب عن نقاشاتنا يف: الشهران  ليل . بينما قالا أ

 ويف الساااالوكية. ماااان أكثاااار الدينيااااة احلالااااة علاااا  نركااااز مااااا

 ماا  كل نتصور ، مما تعقيدًا وأكثر أعم  اإلرهابأن  اعتقادي،

 الار  الكابرية  األنهاار  وننس  اجلداو ، يف البل  هو اليوم نفعله

  تغ يها 

 درجااات ارااتالف علاا  مكااان كاال يف اإلرهااابيون ويتشااابه

 وانعادام  واجلناون،  السالوك ،  العناف  جيمعهام  ودياناتهم  تدينهم

 مان  يقرتفوناه  ماا  علا   بالنادم  شاعور  أدنا   لاديهم  جتاد  وال الضمري.

 ح . عل  أنهم يرون بل إجرام 

 الاااار بالنصااااوص ممتلئااااة لاااادينا الاااارتا  إن كتاااا  ويقاااا : 

 وراطئة. صليلة وه  فكر ، اإلرهاب  منها يستسق 

 وتصااليلاً  تنقيلااًا وحتتااا  مربكااة،  نصااوص لاادينا نعاام،

 فكرهاا  تأرا   وال تقارأ،  ال عقاو   ذات لادينا  الوقاا  ويف وتبيينًا،

 يف ناارا  مااا مثاال جدياادًا فكاارًا هلااا تبتكاار باال الكتاا   هاا   ماان

ف ناه   األرباش،  كاو ر  أ. ذكارت  الاتكفريي. ومثلماا   داعاش  منهج

 يشاي   ماا  الشايع   املاورو   يفأن  ماع  بالسانة،  الادواعش  ربا!  يتم

 حركاة  جارائم أن  جناد  وحاديثًا   قادمياً  الواقع وبتأمل الرأ . منه

 مان  احلاو  ، وغريهاا   الشاع ، أو  أو احلشاد  اهلل، حزبأو  أمل،
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 لكان  الياوم   داعاش  مان  نارا   ماا  بكاثري  يفو  الشيعية  املليشيات

 كثرية  تعج  أسئلة يثري حتديدًا  وبالسعودية بالسنة ربطها

 بالا ن    الشاعور  دائرة يف السعودية إبقاء ذلك من اهلدف هل

 تادفع  وتظال   سابتم)،  مان  عشار  احلادي هولوكوسا بها لتلتص 

 أغلاااابهم نّفااا ها  ماااانأن  جملااارد  بااااه  هلاااا  ال ذناااا  إرهااااب  فااااتورة 

   سعوديون

 حاروب  عان  فيه يتلد   أكستل جيم  للمؤر  تعليقًا قرأت

 يقاو   بأمريكاا،  األصالين  السكان يف أجداد  فعلها الر اإلبادة

 وراااز يتملّكناااا حااان التارخيياااة أحكامنااااإىل  نسااا ء إنناااا" فياااه:

 آباؤنااا ارتكبهااا الاار اخلياليااةأو  احلقيقيااة الاا نوب جتااا  الضامري 

 اإلم)يالياة،  بأصاولنا  أنفسانا  جللاد  حاد اً  نضاع أن  جيا  . وأجدادنا

 أماة  إنناا  اإلباادة.  قطران السوداء، القطران بريشة صورتنا وتشويه

 ماا نبن ولساانا مفرطااة، وحساسااية ونظااام قااوانن، ذات عظيمااة،

أو  جبااااهم، يف العبياااد بوسااامأو  وأطفااااهلم، اليهاااود نسااااء بقتااال

 العام". يف أرض أي باغتصاب

 أمريكاا  جرائم من جعلا من ه  املتعالية النظرة ه   ورمبا

 يف وها   البلادان،  إلنقااذ  العظيماة  األمة من تدر ل جمرد العام يف

 بعاض  أصابلا  التادرالت   ها    وبسب  إرهاب واحتال . احلقيقة

 وتصدير . اإلرهاب فوض  الستنبات رصبة تربة البلدان

 الفلسااطيين  واملقاااوم اإلساارائيل  احملتاال باان املواجهااات ويف

أو  النسااااء،أو  الصاااغار، قتااال عااان يااارتدد ال الصاااهيون أن  جناااد
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 جتااد بينمااا فيهااا  مباان املناااز  وحاار  بهاام، والتنكياال الشاايو ،

   باملثل. القتا  عن يرتّفع واملقهور والقضية احل  صاح 

 الاااديين  حتااا أو  االقتصااادي،  اجلانااا أو  للقهااار، لااي   إذًا

 اإلرهاب. مسألة يف مباشرة عالقة

 فقااا! نكتفااا  فاااال أكثااار، الااادائرة لتوسااايع حباجاااة إنناااا

 وبيئتاااه، وأرالقاااه، سااالوكياته، بااال لإلرهااااب   الدينياااة باحلالاااة

 السااجون يف مناصاالة جلنااة لااديك يكااونأن  تكفاا  ال وتفكااري 

 مدرساة،  كل يف يكونأن  جي  بل فق!   علم رجا أو  دعاة من

 هاا   لدراسااة اجتماااع   وأرصااائ  نفساا ، طبياا  جامعااة وكاال

 يف منخرطًا العشرينيات يف شابًا جتدأن  ُيعقل وال املقلقة. الظاهرة

 والعقال،  اإلرادة مسالوب  وكأناه  لللدود، عابرة وعصابات جرائم

 تتخش  عندما الشجرة، عال  من أفضل وتعديلها الغصون وعال 

 .قطعهاإال  ُيقو مها وال صالبة أكثر وتصبح

 يف العااام علاا  اإلرهاااب ضاالل لقااد: احلرباا  فااايزة. وقالااا أ

 العملياااات مااان املتضااارر ومااان املساااتفيد؟ وأهدافاااه. مااان مسااااعيه

 اإلرهابية؟

 ادعاا  الار  السااب ،  يف اإلرهابية املنظمات صنعتها حتديات

 كانوا أينما والكفار عليه. ال غبار واضح وهدفها إسالمية، أنها
 غااري لاابالد واضااح بااالعموم الضاارر لكاان _أبرياااء بياانهمأن  ورغاام_

 اإلساالم  حرماات  ينتهكاون  أنهم اإلرهابيون اعتقد وملن املسلمن،

   املسلمن. بالد دارل



12

  –2016     50 

 ومااان الطاولاااة، فقلباااا احلديثاااة اإلرهابياااة املنظماااات أماااا

 اهلدف؟ وأين املستفيد؟ ومن اإلرهابية؟ العمليات ه   من املتضرر

 هاو  الا)يء  املصال   املسالم  أصابح  بل اهلدف  الكافر يعد م

 حتتاا   األورا  من كثري وأبناؤنا. آباؤنا األوىل. بالدرجة املستهدف

 الرتكيااز أهميااةإىل  أكاا)، إضااافة  واسااتيعاب ترتياا  إعااادةإىل 

 وإعالمي اااًا، ونفساااي ًا، جسااادي ًا، أقويااااء: وأفاااراد جيااال بنااااء علااا 

 بهااام، ُيلاااا  ملاااا تاااام باااوع  يتساااللونأن  الباااد وذهني اااًا. وعلمي ااًا، 

 أعااداء ملواجهااة واالحتاااد الللمااة ودياانهم. ومااا ينقصاانا  وبااوطنهم،

 علاا أو  واجملتمااع، األفااراد مساتوس  علاا  واخلااار . الللمااة الادارل 

 عام. بوجه واملسلمن العرب مستوس

 حبا   يف أعمارناا  نساتغر   إنناا  األربش: كو ر. أ بينما قالا

 وخنطاا . ياوم  كال  مكتساباته  حيقاا  هاو  فيماا  اإلرهااب،  أساباب 

 الاارئي . احملاار  وناارت  املااورو ، يف أكثاار نغاار  حاان الطرياا 

ال  فهااو لإلرهاااب  مه اادت شااوائ  طالتااه املااورو  كااان إذا أعااين

  أوقد ؟ ال ي من: والسؤا . لالشتعا  قاباًل بارودًا كونه ويعد

 التاااري  علاا  كاااٍف إىل اطااال  حيتااا  احلجاام بهاا ا وسااؤا 

 .  السياسة وجمريات

 :  احتماالت نضع دعنا

 إذًا ملاااذا اإلرهاااب، فتياال أشااعل  ماان اخللاايج دو  كانااا إذا

 ضالاياهم  داعش عناصر يصو ر ملاذا األو ؟ املستهدف ه  تكون

   تيمية؟ البن كت  وجبوارها
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 اساتفادة  املتهمن أكثر وإيران أمريكاأن  أجد ل  وبالنسبة

 ترياااد فأمريكاااا اجلهاااتن. أهاااداف اراااتالف ماااع اإلرهااااب، مااان

 ساُنتهم  أنناا  أعارف  .السايادة  ترياد  وإياران  ب يران، اخلليج استبدا 

 . ه ا من معقولية أكثر جوابًا أجد ال ولكين إيران  بفوبيا

 تشااويه علا   اإلصاارار ملااذا  إياران؟  اإلرهاااب يساتهدف  ال ملااذا 

 السين؟ اإلسالم  املورو 

 جازمة، أقوهلا لكن الد    عن منز  إن املورو  أقو : ال أنا

 عليهاا  قاماا  الر والفقهية العقائدية األس  كلن إ شك، وبدون

 املرتاد،  قتال  :الشايع   املاورو   يف األصال  طبا   نساخة  هلاا  داعش،

.. وغريهاا  اخلصم، وأعراض أموا  واستباحة والس ، والتلري ،

 اآلرار  ينفا   فيماا  السين، املورو  يف عليها الرتكيز كان فلماذا

  جبلد ؟

 ال لكانين  ختميناات   جمارد  هناا  كالما   يكاون أن  أريد ال

 . منطق  بديل دال يوج ألنه ذلك  قو  من بد ًا أجد

 املاااورو  اساااتغال  ومت إيرانياااة أمريكياااة صااانيعة اإلرهااااب

 . ومنطلقاته ملبادئه قالبًا السين

احلماااود يف مدارلتاااه إىل أن  صااااح بااان اهلل عباااد. وأشاااار د

 الاار البلاادان أشااد ماان بالدناااأن  أعتقااد قضااية اإلرهاااب قضااية

 وقتي ااً  حدو اه  حتا  أو  اإلرهااب،  نشاؤ أن  وال شاك  بنارها. اكتوت

 مان  بادءاً  رصابة،  أرضااً  وجادت  الار  أسابابه  لهأن  جمتمع  أي يف
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 نشاأ  وملااذا  كياف،  هناا:  والساؤا   الثماار،  قطاف  وحتا   ب ر  أو 

 م والساعوديون  الساعودية؟  العربياة  اململكاة  يف اإلرهااب  مان  ش ء

وباال   الازمن   من عقود  ال ة قبل آباؤهم حت  وال أجدادهم ال يعتد

 وكأنهااا ،)إرهاااب( مصااطلح ذكاار علاا  بكااثري ذلااك قباال شااك

 .العرب  القامو  يف ليسا مفردة

 ها ا  ذكار  بالدناا  يف يادب   بادأ  الزمن من عقدين من  فلماذا

 احلدو ؟ واقع أضل  بل املصطلح 

 وقااااو  علاااا  نصاااابح حتاااا  حااااد  ماااااذا الثااااان : والسااااؤا 

 مااان األرطااار بااال آرااار؟ انفجاااار علااا  أحياناااًا ومنسااا  انفجاااار،

 أب اإلنساااانية، اجلااارائم أبشاااع نشااااهد صااارنا أنناااا وذا ، هااا ا

 رمياااًا عماااه ابااان يقتااال وشاااخص أماااه، يقتااال وابااان ابناااه، ينلااار

إىل  الاااازمالء،إىل  األقااااارب، ماااان تطااااو  والقائمااااة بالرصاااااص،

 . باهللإال  قوة وال وال حو  األصدقاء،

 ساااب ؟ الدراساااية املنااااهج هااال يكاااون التسااااؤ : هناااا ومااان

 دينيااة مناااهج درساانا جياال حناان سااببًا، ليسااا أنهااا هنااا وجااواب 

 لدينا هل أم حاقدين.أو  قتلة نكن وم ذلك، من أشد رمبا وأدبية

 االجتماعيااة،أو  الدينيااة، والدراسااات البلااو  يف قصااورأو  نقااص

 والوطنياااااة، ،اجلامعياااااة مكتباتنااااااأن  وجاااااواب : اإلعالمياااااة؟أو 

 الدراسااااات ماااان بااااالكثري-احلمااااد وهلل- تزراااار والتجاريااااة

 احلياة. مناح  كل تغط  الر واملؤلفات األكادميية
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 بطريقتااه اإلجاارام نشااؤ يف املااؤ رة األسااباب فاا ن ماان  وهلاا ا

 كماا  والفتياات،  الشباب أوسا  بن الكبري الفرا  نشؤ احلالية 

 مبواصافات  ترفيهياة  أندياة  تاوافر  مان  والفتياات  الشاباب  أن حرمان

 الدراساااية، رغبااااتهم حتقيااا  مااان حرماااانهمإىل  إضاااافة عاملياااة،

 هاا ا كاال رغباااتهم   ال حتقاا ختصصااات يف بااللتلااا  وإلاازامهم

 احلال . للجيل احلا احتقانًا وبطبيعة _ أوجد وذا 

 والفتيااات  بعااض الشااباب   ماان  جتعاال  أراارس  أسااباب  وهنااا  

 اخلطااا  تفتقااار فلينماااا للاااوطن، معادياااة أفكاااارًا حتمااال منااااذ 

 جتااا  مؤملااة تربيااة لغاار  القااويم، املاانهجإىل  واالجتماعيااة الدينيااة

أن  نالحاا  عناادمًا وأيضااا هدمااه، ال الااوطن بناااء منااه يؤماال نااشء

باال  _ ف ناه  متادن    واملعلمة للمعلم والتدري  العلم  التأهيل مستوس

 .اجليل ه اإىل  مؤمل وما ه لنقل ذلك منفعة من يكون لن _شك

 باإلرهاااب،  مااا ُيساام  أو  اإلجاارام قضااايا املهاام حصاار وماان 

 مااان بااادءًا املنطااا ، مااان بشااا ء عالجهماااا مااان النيااالإىل  والساااع 

 وطين عال  يف ُيسهم ماإىل  بالوصو  وانتهاء باألرطاء، االعرتاف

 .  متكامل

 اإلرهااب  أساباب  عان  الصبان إىل أن البلا   حممد. د وذه 

 ماان وحتاا  جنهلااها. اومااا زلناا ساانوات، مناا  الشاااغل شااغلنا أصاابح

 معظاام وهاادف. مفرغااة حلقااة يف ياادور زا  مااا وعنهااا  فيهااا كتاا 

 وأن وجامعاتنااا، مدارساانا وعاان عن ااا، التهمااة إبعاااد األحبااا  هاا  

 . عن ا وغري  مستورد اإلرهاب
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 عل   مير حينما لكن اجملا   ه ا يف خمتصًا وأضاف: لسا

 فاأفرتض  العامة  قراءات  ضمن من اجملا  ه ا يف حب أو  كتاب

األساااباب  وأناااه يساااتعرض  اهلااادف نفساااه،  علااا  اعتمااااد  ضااامنًا

 يف وال النتاائج،  يف إبداعًا نرس وال. بالنتائج نفسها وخيتتم نفسها،

 األماار كااان وإذا. تقليديااة غااري حبلااو  اإلتيااانأو  احللااو ، نقااا 

 علاا  ونرّكااز املكااررة، الصاافلات هاا   نطااوي ال فلاام كاا لك،

 التساااامح، علااا  يقاااوم دياااين لفكااار ونؤسااا  املعاجلاااات، بعاااض

 مان  خنار   قاد  ف نناا  الفكار   ها   عززنا ولو والتعايش. واالحتواء،

 .فيه حنن ال ي الزجاجة عن 
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 الصبان: حممد. الورقة الرئيسة: د 

حمدوديااة  يف الرئيسااة أحااد األسااباب اإلنتاجيااة ضااعف ُيمث اال

 انعادام إال  الرتتيا   يف وال يسبقها حقيقية، اقتصادية تنمية حتقي 

 يف السااعودي اقتصااادنا عليااه يكااونأن  نااود ملااا الواضاالة، الرؤيااا

 بشااكل بعضااهما يف ويااؤ ران أ اارا قااد واال نااان. القادمااة الساانوات

 رقميااة وأهااداف واضاالة، رؤيااة وجااود عاادم ساااهم فقااد. كاابري

 حمااور تصاابح وم باإلنتاجيااة، جتاهاال االهتمااام يف حمااددة وزمنيااة

 .احلكومية لألجهزة األداء قيا 

 يف اإلنتاجيااة معضاالة اسااتمرار مسااببات تلخاايص أردنااا ولااو

 :التال  يف تتلخص أنها لوجدنا السعودي  اقتصادنا

 أننااا األذهااان يف ترس اا  ومااا السااعودي اقتصااادنا بااداياتأن  أواًل:

 مسااتوس لتااوفري كاابري  جمهااود باا   يتطّلاا  ال ريعاا  اقتصاااد

 _كابري  حاد  إىل _ يازا   وماا  كاان  فاعتمادناا . مرضا   معيشة

الاانف!،   وهااو الاارئي  الطبيعاا  املااورد ماان همااا ننتجاا  علاا 

 السانوية،  ميزانيتناا  حناد د  لك  منه  إيراداتنا حجم وانتظار

 ماار  فقااد ولاا لك أراارس  دراال مصااادر بتنميااة االهتمااام دون
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 حد  مبا كبري بشكل مرتبطة بتقلبات احلكوم  اإلنفا 

 .النف! أسعار يف عاملي ًا وحيد 

 يف يسااتمر سااوف العااام بااأن ودولي ااًا حملي ااًا فينااا التااأ ري مت : انيااًا

 املرتفعاااة أساااعار  وأن النهاياااة، مااااإىل  الااانف! علااا  اعتمااااد 

 حاان باان هلاازة تعر ضااا لااو حتاا  باسااتمرار  معنااا سااتكون

 سااابقتها  ماان أعلاا  تعااودأن  تلباا  مااا مؤقتااة ف نهااا وآراار 

أن  ليقينناااا الشااادة  فاارتات  يف االقااارتاضإىل  اجتهناااا ولاا لك 

 فارتات  دياون  كال  تساديد  مان  ومتّكناا  عائادة  الرراء فرتات

 .الشدة

 الااادارل  واإلحساااا  النفساااية، الظاااروف هااا   ظااال  ويف : الثاااًا

 االهتمااام عاادمإىل  ذلااك دفعنااا فقااد دائاام  رراااء يف بكوننااا

 ال لتنميتنااا األساساا  فاااحملر  وزيادتهااا، اإلنتاجيااة مبسااألة

 .تزد م أم إنتاجيتنا زادت سواء بها، له ارتبا 

 وبالتااال  حياتنااا  يف اإلنتاجيااة قيااا  أولويااة عاادم ظاال ويف :رابعااًا

 جانااا  أهملناااا فقاااد واإلبااادا   االبتكاااارإىل  حاجتناااا عااادم

 التنميااة علاا  ورّكزنااا التنميااة، يف السااعودي الفاارد تطااوير

 مجيلاة  ومنشاتت  مباان    فيها جند فرتات بنا ومر ت. اإلمسنتية

 وعااادم فكاااري، فااارا  مااان دارلاااها تعاااان  لكنهاااا وبديعاااة 

 حادا  مماا  املنشاتت   ها    إلدارات الوطنياة  الكفااءات  تواجد

 فتااتلخ ص السااعودي أمااا الوافاادة، بالعمالااة االسااتعانةإىل  بنااا



12 

 

–2016  2015  
59 

 وكا ا،  كا ا  يفعال  باأن  األجان   ها ا  علا   األمر يف مهمته

 الكفاءات تدر باأن  بعد وحت . املطاف نهاية يف له وُيلس 

 مت تنميتناااا  مااان أساساااي ًا جااازءًا وأصااابلا لااادينا، الوافااادة

 .لتوطينها جهد بأي نقم وم آلرر،أو  لسب  عنها االستغناء

 عاد    بساب  عادم   لادينا   التعلايم  خمرجاات  لضاعف  نتيجاة  :رامسًا

 احلكومياة  األجهازة  أصابلا  فقاد  تنميتناا   يف مطلقة أولوية

 بااا يعاارف مااا بااداء وأتصاايبا تضااخ ما حتاا  للوظااائف  ملجااأ

 مان  بادالً  احلكوم  العمل تعو  وأصبلا ،"املقنعة البطالة"

 لال يقا  ماا  توّظاف  احلكومة وأصبلا األمام،إىل  تدفعهأن 

 ررجياااو وحتااا . الساااعودية العمالاااة إمجاااال  مااان  ٪65 عااان

 املكتبيااة احلكوميااة الوظيفااة فض االوا قااد التاادري  معاهااد

 .به القيام عليهم الواج  الفين العمل عل 

 ظال   يف احلكومياة  األجهازة  عن واملساءلة احملاسبة غابا :سادسًا

 النفطياة  لإليارادات  الا ه   العصار  ببقااء  الوهم  اإلحسا 

 ومساتوس  املرتفاع،  القاوم   الدرل ومن  م  استدامة حيينا  ما

 الفساااد أو  اإلدارة سااوء بسااب  فقدانااه يااتم مااا وأن. معيشااتنا

 الفااارتة يف للمملكاااة املتزايااادة الااادرو  مااان تعويضاااه سااايتم

 كيفية املسؤولن وبعض املتنف ين بعض هم  وأصبح. القادمة

 ها ا  وكان. كانا طريقة بأي الشخصية  رواتهم بناء زيادة

إىل  وأد س اجملتمااع، ماان فئااة باان شااديد تناااف  مثااار اهلاادف
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 مساااءلة  وال حساااب بااال الرياااالت ماان الاابالين مئااات هاادر

 منهاا  يلازم  ال ماا  أعاداد  وزادت املشاروعات،  أرقام فتضخ ما

 منهااا االسااتفادة تااتم م ومعاادات آالت وتقادمااا لالقتصاااد،

 . إطالقًا

 وقياساها،  اإلنتاجياة  أصابلا  األولياات   سالم  تباد   ظل  يف :سابعًا

 إ ااارة مت لااو وحتا  . األولويااات ساالم أدنا   يف عليهااا واحملاسابة 

 بهااا، وقتي ااًا اهتمامااًا فنجااد واآلراار  احلاان باان موضااوعها

 تعماال، ال جلااان وتشااكيل ُتطب اا ، ال معااايري وضااع يف ونباادأ

 هلااا لاي   لإلنتاجيااة مرتفعاة  ملسااتويات وهمياة  أرقااام وتساجيل 

 وجود.

 تااوطن عاادمإىل  باسااتمرار ، العاايش والاايقن  رغااد دفعنااا : امنااًا

 معظااام اساااترياد يف اململكاااة واساااتمر ت الصاااناعات، بعاااض

 التاااااوازن" فكااااارة اررتعناااااا حينماااااا وحتااااا . احتياجاتهاااااا

 يف املعتااادة دهاليزنااا ودرلااا منهااا، نسااتفد م  "االقتصااادي

 .والفساد البريوقراطية

 مان  جازء  فهاو  اخلااص،  القطا  به ويقوم قام ما رال ي) وه ا

 أداء أفضال  كاان  ملاا  الشخصا    الاربح  حاافز  ولاوال  اجملتمع، ه ا

 :احلكوم  القطا  من وإنتاجية

 اخلاااص القطااا  نشااأ الاانف! ، علاا  االعتماااد بدايااة ظاال  يف :أواًل

 مشااروعات مان  احلكاوم   القطاا   لاه  ينثار   ماا  علا   طفيلي ااً 
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 - لاااا لك تبعااااً  املقااااوالت  قطااااا  فاااانتعش  هناااا   أو  هناااا 

 الاار اإلنتاجياة  القطاعااات حسااب  وعلاا  -كابري  وبشاكل 

 والزراعاااة، الصااناعة،  مثاال  القطاعااات،  بعااض  يف تواجاادت 

 .رجو  وبشكل املالية، واخلدمات

اخلاااااص  القطااااا  أداء باااان و ياااا  ارتبااااا  هنااااا  أصاااابح : انيااااًا

 الرتباطاه  نظاراً  العاملياة   الانف!  ساو   دورات وبان  وانتعاشه،

 علاا  كاابري بشااكل املعتمااد احلكااوم  اإلنفااا  مبسااتويات

 الفسااد   دواماة  يف اخلااص  القطاا   ودرال . النفطية اإليرادات

 أجال  مان  احلكومياة،  القطاعاات  بعاض  يف جياري  مباا  تاأ راً 

 .أمور  تسيري

 لضاعف  األجنبياة   العمالاة  علا   أيضااً  اخلااص  القطا  اعتمد : الثًا

 يف التاازامهم وعاادم للسااعودين، والتاادري  التعلاايم خمرجااات

 َسااااعَوَدة فاااارض مت حينمااااا وحتاااا . العماااال مبباااااد  األغلاااا 

" املقنعاااة البطالاااة"  انتقاااا  مت اخلااااص  القطاااا  يف الوظاااائف

 وظيفااة دون القطااا  هاا ا يف موظفااًا السااعودي وأصاابح إليااه،

 يف راتباه  أناه يقابض   طاملاا  مانهم،  الكثريين أسعدت حقيقية

 ضاااعف تاااراكم يف سااااهم الااا ي األمااار وهاااو الشاااهر  نهاياااة

 .اإلنتاجية

ال  الااتفكري  وهاا ا األداء، وهاا ا األمااور، هاا   كاال ظاال يف

 اقتصااااادنا  يف اإلنتاجيااااة  مبسااااتويات باالرتقاااااء  التوقااااع  نميكاااا

 .ترعرعهاإىل  أد ت الر األسباب معاجلة متا لوإال  السعودي
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 نتلاد    الار  الاوطين  التلاو    مسرية ح ر، أن بتفاؤ  وأزعم

 جوهرية  اقتصادية إصالحات من له ختط! وما األيام، ه   عنها

 وإعااادة واملساااءلة، واحملاساابة، الفساااد، علاا  القضاااء يف ترتّكااز

 واضااالة  اقتصاااادية رؤياااة ظااال  يف احلكومياااة األجهااازة هيكلاااة

 .اهلل ب ذن منتج اقتصادإىل  اإلنتاجية  متهالك مسارنا من سُتغي ر

 رفاع  يف ُتساهم أن  ميكان  الر االقرتاحات من العديد وهنا 

 اجملااا  أتاار  والاار معضاالتها، علاا  والقضاااء اإلنتاجيااة، مسااتوس

 _اهلل باا ذن_ وتكااون ملناقشااتها، هنااا سااتطرح الاار اآلراء ملختلااف

 ماان وُيلو لااه الصااليح، املسااار علاا  اقتصااادنا يضااع لطرياا  نااواة

 .  منتج اقتصادإىل  ريع  اقتصاد

 املرشد: عدنان. التعقيب األول: أ 

أو  جديادة،  إجيااد معرفاة   عل  قدرتها يف العام دو  تتناف 

إىل  خمرجاتهااا حتوياال ماان الدولااة متّكاان قائمااة  معرفااة تطااوير

 إضاافة  طائلة، مببالغ الوطين االقتصاد عل  تعود جتارية  منتجات

 .  خمتلفة وطنية حتديات عل  حل تساعد صناعات إىل إجياد 

 اسارتاتيجية  معضالة  السعودي االقتصاد يف اإلنتاجية ومعضلة

 لبنااء  املختلفاة  قدراتاه  ُيسخ ر فع ا  أيكولوج  إلجياد نظام وطنية

 فيمااا تتناااف  الاار املنتجااة، العااام دو  تناااف  خمتلفااة صااناعات

 .منافسيها من أفضل األيكولوج  نظامها جلعل بينها
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 الاادو   تلااك جناااح علاا  دلااياًل العااامل  اإلباادا  مؤشاار ويعاادُّ

 املختلفاااااة، إجيااااااد الصاااااناعات بهااااادف األوىل  ةسااااادِّ الفجاااااو يف

 لالبتكااااار إجياااااد الفاااارص  يف الاااادو  تلااااك جناااااح عاااان وُيعب اااار

 .(Global innovation index)  واإلبدا 

 : رال  من اإلنتاجية قدراتها ببناء الدو  وتقوم

 شاركات  بان  التعااون ) حملياة  بقادرات  احمللية املشاكل حل  :أواًل

 واجلامعااات، يف الااوزارات، ممثلااة والدولااة، اخلاااص القطااا 

 اجلاريء  باالساتثمار  الدولاة  تقاوم  حبيا    (البلثياة  واملراكز

 .كبرية صناعات النهائ  خمرجها يكون حبو  يف

إىل  املالياة  وعوائادها  معرفتهاا  ونقال  عاملياة،  شركات شراء : انيًا

 فيهاا   والتوساع  املعرفاة  تلك حو  حملية قدرات وبناء الدولة،

 والصاانادي  الكاا)س العامليااة الشااركات بااه ممااا تقااو  وهاا ا

 .السيادية

 املنا  تهيئة رال  من عاملية، شركات من املعرفة استقطاب : الثًا

 احمللاا ، السااو  يف لالسااتثمار الشااركات لتلااك االسااتثماري

. اجملاا  نفساه   يف حملياة  صاناعات  وبناء منها، املعرفة نقل  م

 شااااركات جلاااا  ماااان متّكنااااا الاااار الصاااان ذلااااك مثااااا 

 شاركات  وبنااء ، Cisco كشركة األمريكية، االتصاالت

 يف عليهاا  وتتقد م اآلن، األمريكية الشركات تناف  صينية

 .ZTE و Hawaii كشركة اجملاالت، بعض



12

  –2016     64 

 احمللااااا  للواقاااااع الوطنياااااة االسااااارتاتيجية مالئماااااة عااااادم إن

 اململكاة  وأررت التلقي  صعبة اسرتاتيجية منها جعل وإمكاناته

 دولاااة كونهاااا مااان لالنتقاااا  عدياااد لسااانوات أهااادافها حتقيااا  يف

 .الصناعات خمتلف يف منتجة دولةإىل  مستهلكة

 توجياه  راال   مان  اململكاة  يف التلاو    جهود تنتظمأن  وجي 

إجيااد   يف للنجااح  احمللياة   واملميازات  والقادرات،  الطاقات، كافة

 األساالي   اعتمااد   ام  اململكاة،  لقدرات مبناسبتها تتسم قطاعات

 واإلجاااراءات واألنظماااة، التلتياااة، البنياااة وبنااااء ذكرهاااا، اآلناااف

 .لالستدامة

 :من البد اإلنتاجية القدرات ولبناء

 واعتماااااد األنسااا ،  القطاعااااات حتدياااد  :االسااارتاتيجية  -1

 وضاااعنا فيهاااا ُيراعااا  قطاااا  لكااال خمتلفاااة اسااارتاتيجية

 الفجااوة، لسااد   اومااا يلزمناا املااأمو  اهلاادف  اام احلااال ،

 .األداء ومراقبة

 تعتاد  م الار  احمللياة  الشاركات  حتّفزأن  البد :التلفيز -2

 مشااااركة راااال  مااان والتطاااوير، البلااا  يف االساااتثمار

 النجااااح، حاااا  جمزياااة عوائاااد نسااا  تضااامن حكومياااة

 .الفشل حا  يف اخلسائر من جيدة لنسبة وحتم لها

 البسايطة   الصاناعات  عل  األفراد تدري  جي  :التدري  -3

 التاادر   اام الصااناعة، تلااك إتقااان يف املهااارة هلاام لتتكااو ن

 .تطورًا األكثر الصناعات إىل للوصو 
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 دو  ودراو   األو ، العام لدو  معضلة يعد  اإلنتا  حتدي إن

 املنافسااة املنتجااة الاادو  علاا  ُيصااع   ممياازة  مقومااات هلااا جدياادة

 وساالبها  التصاانيع، يف الصاان درااو  ذلااك مثااا  واالسااتمرارية،

 األربااح  وزياادة  العاملاة،  اليد ررص بسب  العاملية  املصانع ألك)

 . الشركات لتلك

 ُيشااّكل باال الوحيااد  التلاادي العاملااة اليااد ررااص يعااد  وال

 ماا  وهاو  تطورها، وسرعة الصناعات لتلك األك) التلدي اإلبدا 

 (Apple) لشاااركة اجلديااادة التقنياااة أبعااادت عنااادما جلي اااًا كاااان

 يف العاامل   اجلاواالت  سو  عل  ترتبع كانا الر نوكيا، شركة

 .بسي! وقا

 املاليااة القاادرة املاضااية العشاار الساانوات يف للمملكااة وكااان

 وقاااادراتها معرفتهااااا ونقاااال عامليااااة، شااااركات لشااااراء الكافيااااة

 حتتاااا  أرااارس أساااالي  اعتمااااد دون احمللااا ، للساااو  التصااانيعية

 .الفشل إىل احتمالية باإلضافة طوياًل، وقتًا إىل تطبيقها اململكة

 كااابريًا حتااادي ًا سيشاااّكل اقتصاااادي ًا الاااراهن الوضاااعأن  والشاااك

 .باملستقبل احمللية الصناعة يف ملموسة منجزات لتلقي 

 املرشد: مطشر. التعقيب الثاني: أ 

 بعاااض علااا  جياااد بشاااكل الضاااوء ساااّلطا الورقاااة الرئيساااة

 .الاااوطين. االقتصااااد يف اإلنتاجياااة إىل ضاااعف أد ت الااار العوامااال

 االقتصاااد يف اإلنتاجيااة ضااعف حااو  احلاادي  اسااتمرارأن  وأعتقااد
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  ال اة  مادس  علا   أي متتالياة   أجياا    ال اة  قلبل من وُيردد السعودي

 الثانيااااة الطفاااارة وبدايااااة ،1973 األوىل الطفاااارة باااان مااااا عقااااود

 ُيوصاف  االقتصااد  وكون الرفاهية، لي  الرئي  وسببه م.2004

 النتكاسااة تعاار ض اململكااة اقتصاااد أن يعلاام فالكاال بااالريع ،

 يف العجاوزات  وتراكماا  امليالدياة،  الثمانينيات منتصف بعد قوية

 ورغاام مسااتوياته  أدناا إىل  احلكااوم  اإلنفااا  وتقّلااص املوازنااة،

  ام   ومان  متدنياة   اإلنتاجياة  وبقياا  املرحلاة   تلاك  مان  ناتعّلم  م ذلك

 جديااد جياال ويقودهااا ،2004 عاام  الثانيااة الطفاارة بدايااة يف درلناا 

 أ بتاا  الار  اخلااص،  القطاا   يف املؤهلاة  الساعودية  الكفااءات  من

 اإلمكانااات ورغام  لكاان جمااالت   عادة  يف اإلنتاجيااة علا   القادرة 

 رفااع ماان اململكااة تااتمّكن م البشاارية  القاادرات وتااوافر املاديااة،

 االقتصااااد تنوياااع يف نااانجح وم الاااوطين، االقتصااااد يف اإلنتاجياااة

  والدرل ك لك.

   السب ؟ ما

 ةاااااااااشامل ةاااااااااااوطني ةااااااااارط وجااااود عاااادم اسااااتمرارأن أرس 

(Master Planومبسااارات ،) ،حمكاام بشااكل وُتنّفاا  واضاالة 

 قاادر  غاري  الاوطين  االقتصااد  جعال  يف الارئي   الساب   هاو  وُمنس   

 مساااتوس رفاااع وبااااألرص عاااام، بشاااكل األداء مساااتوس رفاااع علاا  

 اجلهاود،  إىل تبعُثار  أدس شاملة  وطنية رطة وجود وعدم. اإلنتاجية

 وانعاادام احلكااوم  أيضااًا، اجلهاااز وترهُّاال الرؤيااة، وضااوح وعاادم

 مصااريف  اململكة تكب دت ل لك الوزارات  بن احملكم التنسي 
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 خياص   مباا  تقاد م  أي إحاراز  ياتم أن  دون اجلهاود  وأهادرت  ضخمة،

ذلااك، إىل  الاادرل. أضااف ومصااادر االقتصاااد، وتنويااع اإلنتاجيااة،

 وزارة قلباال  ماان  النقديااة  والتاادفقات  األصااو   إدارة سااوء  فقااد أد س 

 قطااا  نشااوء فاارص دامانعااإىل  األوحااد االقتصااادي والفرياا  املاليااة

 وضاااايا  ،(اإلنتاجيااااة قطااااا )  واملتوسااااطة الصااااغرية الشااااركات

 اإلنتاجياة،  رفاع  علا   تسااعد  عاملياة  أصاو   لشاراء  املتتالية الفرص

 علا   النقدياة  التدفقات إدارة ضعف وبسب .. واملعرفة التقنية ونقل

 مااان قليااال عااادد لااادينا فقاااد أصااابح  الاااوطين  االقتصااااد مساااتوس

 مقاااوالت شااركات بضااعة وهاا  العمالقااة، القطريااة الكيانااات

 مالياة  دفعاات  علا   احلصاو   دون مادة  أطاو   االستمرار عل  قادرة

أو  بشااكل القطريااة الكيانااات تلاك  وقااد اسااتطاعا ومساتلقات. 

 كافااة وعلاا  احلكوميااة، املشاااريع عقااود علاا  تساايطرأن  آراار

 يف ومقاااولون وسااطاء لاادينا أصاابح وباا لك االقتصااادية  األنشااطة

 سااواء احلكااوم ، باإلنفااا  املتعلقااة االقتصااادية األنشااطة أغلاا 

 وهنااا . وكسااد.  ركاود  حبالاة  ميارُّ أو  منتعشاًا،  االقتصااد  كاان 

 القادرات  وانعادام  الفسااد،  إىل تفشا   أد س الوضاع  ه ا أن يرس من

 بااأن اإلنتاجيااة  علمااًا الااوطين، االقتصاااد يف واإلبداعيااة اإلنتاجيااة

 مباادرات  عان  عباارة  العام اقتصادات كل يف اإلبداعية والقدرات

 بطبيعاااة والااار واملتوساااطة، الصاااغرية الشاااركات قطاااا  ُيطلقهاااا

 النقدياااة، التااادفقات تاااأرري أماااام تصااامدأن  تساااتطيع ال احلاااا 

 ..أشهر لعدة مستلقاتها واستالم
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 الطموحااة  الوطنيااة  اخلطاا!  عاان  اإلعااالن  ورغاام  ولألسااف،

 يف ناادور ناازا  مااا أننااا فااأرس الااوطين  التلااو  ب)نااامج املرتبطااة

 جهاات  بضاعة  بان  وتنااحر  تنااف   هناا   وماا يازا    احللقة نفسها،

 التطاار   يااتم وم االقتصااادية، القاارارات علاا  للساايطرة حكوميااة

 برناااامج أهاااداف مساااارات حتتهاااا تنااادر  شااااملة وطنياااة إىل رطاااة

 إدارة خيااص  مبااا والضااعف التخااب!أن  واألرطاار الااوطين، التلاو  

 مساتمرًا،  يازا   ماا  العجاوزات   متويال  وكيفية النقدية، التدفقات

 حتا   املعلناة  االقارتاض  رطاوات  وأن راصة العام، حدي  وأصبح

 منهااا أساائلة عاادة لطاارح ياادفعنا ممااا واضاالة  وغااري مرتبكااة اآلن

   التال :

، 2014و  2009 بااان ماااا املالياااة الفاااوائض تاااراكم وبعاااد

 وتاؤدي  والدرل، االقتصاد تنويع عل  تساعد عديدة فرص وضيا 

 وجتن ااا  اإلنتاجياااة رفاااع مااان سااانتمّكن هااال اإلنتاجياااة، رفاااعإىل 

االقتصااادي  الفرياا  وباا دارة بال هنيااة نفسااها،  اقتصااادية كار ااة

 نفسها؟

   االقتصىىاد يف اإلنتاجيىىة املىىداخالت حىىول قضىىية: )معضىىلة 

 السعودي(:

 االقتصاد السعودي: إنتاجية اخنفاض أسباب

 ماااع _الااارئي   أن الساااب  د. ساااعد الشاااهران اللاااواء  أوضاااح

إىل أن  اإلنتاجيااة  يعااود يف الرهياا  يف االخنفاااض _أراارس  أسااباب

إىل  منلاااازة كاناااا    (تنمياااة تساااميتها جااااز إن)التنمياااة  رطااا!



12 

 

–2016  2015  
69 

 لناا  ظهار  الرفاا   جانا   وحتا  يف  اإلنتاا ،  حساب عل  العام الرفا 

 .(والبطالة، واإلسكان الفقر، )أهمها حقيقية إشكاالت

 األجااااور باااان الاااارب! عاااادم يف يتمث اااال للرفااااا  االحنياااااز إن

والعمااا ،  املااوظفن،( ولااي  كاال )معظاام  جعاال واإلنتاجيااة  ممااا

 عالقاة  ال ومستوس حياة درو  عل  حيصلون واملواطنن السعودين

وقااد ) منتجااة عماليااة طبقااة أي علاا  القضاااء: ومت ب نتاااجيتهم، لااه

وكااان  التقلياادي، اقتصااادنا يف املعناا  بهاا ا طبقااة هنااا  كااان

 .(كفاٍف اقتصاد

طبقتااان طفيلتااان  وبااداًل ماان طبقااة عاملااة منتجااة، فقااد نشااأ  

 يف الكاابري االخنفاااض ماان بااالرغم دروهلمااا  زيااادة ماان متّكنتااا

 أعماا   وطبقاة رجاا    منتجاة،  غاري  عمالياة  طبقاة  وهما: اإلنتاجية،

 ماع  ضارائ  تتناسا    وال يدفع السعودين، يوّظف ال وقطا  راص

  ال رائع. بشت  اقرتضه ما ديعي ال قد بل درله 

 العمالياااة الطبقاااة بنااااء إعاااادة وتنااااقش قضاااية ُنوقشاااا لقاااد

 مهمومون وها حنن التفاؤ ، عل  يبع  مما وهنا  قليل الوطنية،

 ذلاك  وماع  املنتجاة   غاري  واألعماا   للرفا  نتفر  حت  اخلدم بقضايا

  وإشكاالتها األجنبية العمالة كثرة من نت مر

 بسياسة منتج، اجتا  يف االقتصاد بوصلة توجيه إعادة وجي 

 األجااور رباا! الرئيسااة: أحااد حماورهااا  يكااون الاا)امج، متعااددة

 .املوظفأو  العامل ب نتاجية
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 بسياساة  مسابوقاً  بال  مصالوبًا،  ذلك يكونأن  ولكن جي 

 الفساااد، وممارساااته، آليااات كشااف علاا  تقااوم جااادة إصااالحية

قصاوس، واملسااءلة،   ال جبدياة، وتفعيال مبااد  الشافافية     وحماربته

 الدولة، يف واملمتلكات العامة، ولكل مسؤو  املا  واحملاسبة يف

 العامة. الوظيفة والتسي   يف املقنعة، البطالة عل  القضاء مع

 غااري  تعماايم  سااب   فيمااا كااان  وإذا شااجون،  ذو إن املوضااو 

 أكثر. وال فق! األفكار عل  للتأكيد فهو موضوع  

ماان وجهااة  _ ُيسااهم مهم ااًا عاااماًلالتااوجيري  محااد. وأضاااف د

 ضاااعف وهاااو الوطنياااة، العاملاااة القاااوس إنتاجياااة ضاااعف يف _نظااار 

 عاادمإىل  االرتبااا  ضااعف ويعااود والوظيفااة. املوظااف االرتبااا  باان

إىل  توج ااه الفااردأن  ماان والناااجم والوظيفااة، املوظااف باان التوافاا 

 مت وبالتااال  وقدراتااه  ميولااه مااع يتناساا  ال اجلامعااة يف ختصااص

 شااهادته  مااع تتناساا  وظيفااة يف العماالإىل  التخاار   بعااد توجيهااه

 وظيفاة إىل  ُوجاه  املوظف. أو أن وميوله قدراته مع تتواف  ال ولكن

 االرتباااا  عااادمن إ. اجلاااامع  وختصصاااه قدراتاااه ماااع تتناسااا  ال

 منخفضة. ب نتاجية العملأو  الوظيفة، من التسربإىل  إما سيؤدي

 بالشااااؤون االهتمااااام غيااااابأن  دهاااايش باااان رالااااد. وياااارس د

   لاه  والتخطاي!  املالية وزارت  بن وضياعه باململكة، االقتصادية

 نقاال تقاارر ومناا  ولألفااراد. للقطاعااات اإلنتاجيااة يف كاابري تااأ ري

 سانوات  عشر من  - التخطي!إىل  املالية من االقتصادية الشؤون

 باالقتصااد،  املالياة  وزارة مان  متساكاً  هناا  أن  ُيالح  -تقريبًا



12 

 

–2016  2015  
71 

 الشااؤون علاا  الفعلاا  باإلشااراف التخطااي! وزارة متكاان وعاادم

  عديدة. سنن وزارتن بن ضائعًا فأصبح االقتصادية 

 ومشاروعات   بارامج  علا   تشاتمل  رائعاة  تنموية رط! وهنا 

 ال _الغالاااا  يف _ املاليااااة بااااوزارة امليزانيااااة مناقشااااة عنااااد ولكاااان

 تلاااك اخلطااا!،  متطلباااات وفااا  الالزماااة املالياااة املباااالغ ُتخصاااص

أو  األو   املسااؤو ياارا  مااا وفاا  يعتمااد باال واملشااروعات  والاا)امج،

 املعتمادة.  اخلطا!  راار   مان  ومشروعات برامج من بالقطا  الثان 

 أسااا  علا   تعاد   الاار الدولاة،  ميزانياة  إعااداد أسالوب  عان  ناهياك 

 عليهاا  تشاتمل  الار  واملشروعات ال)امج أسا  عل  ولي  البنود،

   التنموية اخلمسية. اخلط!

 كل  بشكل تعتمد الدولة ميزانيةأن  سب ، ماإىل  وُيضاف

 ياااتم الكاااايف  املاااا  يتاااوّفر ماااا فمتااا  الااابرتو ، مااان الااادرل علاا  

 اخلطااا! تتضااام نها الااار واملشاااروعات للااا)امج املاااال  االعتمااااد

 وها    الا)امج.  إىل تلك ُينظر ال الكفاية، عدم حالة ويف التنموية.

 التنميااة وماان  اام  علاا   اإلنتاجيااة  يف كاابري بشااكل تااؤ ر العواماال

 واالجتماعية. االقتصادية

 التلاو   إىل  تاؤدي  وبارامج  توجهاات  مان  حاليااً  ُيطارح  ما ولعل

 مان  تتاابع  ومشاروعات  برامج وف  العوائ  ه   عل  تتغل  الوطين 

 املالياة  املباالغ  هلاا  تعتمد والتنموية، االقتصادية الشؤون جمل  قلبل

 .السعودي االقتصاد إنتاجية من للرفع الالزمة 
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 ضااعف أسااباب القنيااب! ، فاا ن ماان  ناادس. أ وماان وجهااة نظاار 

أو  الشاركة، أو  العمال،  منظمةأن  الوطنية  العاملة القوس إنتاجية

 احلاا   بطبيعاة  تنفيا ها  يف تتشار  اسرتاتيجية رطة لديها الوزارة

 التسلسااال حسااا  األهاااداف توزياااع طريااا  عااان اإلدارات، مجياااع

 راصاة  الزجاجاة،  عنا   يف االرتناا   يكاون  وهناا  ة لاإلدار  اهلرم 

 املاادير يااتمّكن ال وحينهااا املختلفااة  العليااا اإلدارات مسااتويات باان

 حتاا  هو ال ي املوظف، من حتقيقها املطلوب األهداف حتديد من

 نهاية يف املوظفن أداء قيا  عندأو  النهائية، احملصلة ويف. إدارته

 بأدائهااا قااام الاار املهااام ألن منصااف  غااري التقياايم العااام  يكااون 

 أدائاه  بقياا   مربوطاة  تكان  م معامالتأو  أوامر كانا املوظف

 .العام بداية من 

 مان  جازء  حقيقتهاا  يف ها   الار  األهاداف،  املهاام  وُتمث ل ها   

 يف حتقيا   موظف كل ُيسهم  م  ومن ككل  املنظمة ةاسرتاتيجي

أو  املنظمااة حتّقاا  وبالتااال  العااام  نهايااة حتاا  بااه املنوطااة األهااداف

 الكتاااب يف مدونااة نراهااا الاار املعتماادة، اساارتاتيجيتها الشااركة

 .واألهداف والرسالة  الرؤية  شعارات مع للمنظمة السنوي

 اجلااودة   واسااتدامة املاازرو  أن اإلنتاجيااة،  محيااد. د وذكاار

   Loyalty بااا ُيعاارف ماااأو  للشااركة، بااالوالء تاارتب! مااا غالبااًا

 مااا وغالبااًا الشااركة، هلاا   شااركاء أنفسااهم العاااملون يعااد  حياا 

 الشااركة، جناااح مباادس السااوقية قيمتهااا تتعاااظم أسااهم هلاام متاانح

 فااا ن اجملتمعاااات تقاااديري، والبقااااء. ويف التنااااف  علااا  وقااادرتها
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 التصانيع،  يف قطاا   لالخنارا   كامال  بشكل تؤهل م اخلليجية

 ةاسارتاتيجي  تفاتح أن  ونتمن ا   الساهلة.  الادرل  مصاادر  علا   وتعو دت

 ذات الوظائف حنو الشباب لتوجه جديدة آفاقًا االقتصادي التلو  

 ناحياة،  مان  الاوطين  لالقتصااد  مضاافة  قيمة تقد م الر اإلنتاجية،

 أررس. ناحية من القادمة لألجيا  واخل)ات املعارف وتوطن

 يف الرئيسااة األساباب  أهام  احملياا أن أحااد  مسااعد . وأوضاح د 

 ملاا  واضالة  رؤياة  وجاود  وعادم  اإلنتاجياة،  ضاعف  اإلنتا   حمدودية

 وأن تصاابح القادمااة، الساانوات يف اقتصااادنا عليااه يكااون أن نريااد

 طبيعاااة احلكومياااة. وكااا لك فااا ن لألجهااازة األداء قياااا  حماااور

 األداء، ضاعف  علا   كثريًا ُتشج ع أصبلا لدينا اجملتمعية الثقافة

 يتوار اه  أصابح  أمار  وهاو  اإلجيابياة،  مان  بادالً  السلبية يف والتناف 

 موظفيهاا  يف تنما   ال مؤسسااتنا  أصابلا  حتا   اجليال   بعد اجليل

 جيعال  ماا  ذلاك  وها ا   علا   ُتشاج عهم  وال اإلنتاجياة،  الكفاءة ح  

 العماال، ماان الكااثري يتطّلاا  أماارًا اجملتمااع أفااراد تغاايري اجتاهااات

 اإلنتاجياااة الكفااااءة وربااا! اإلصاااالح، مرحلياااة علااا  يقاااوم الااا ي

 الدرل. مبستوس

 االجتماعية واخنفاض اإلنتاجية: املعوقات

 غايااة يف مسااألة بااالطبع الرديعااان أن هنااا   رالااد. ذكاار د

 عالقاة  ذات وه  تتناوهلا، الرئيسة، وم الورقة يف ترد م األهمية

 الاار االجتماعيااة وحتدياادًا مااا يتعّلاا  باملعوقااات  باإلنتاجيااة، و يقااة

 ماا  وهاو  احلديثاة   مبفاهيماه  لإلنتاا   مضااداً  موقفًا تقفأن  تكاد

 ميكن توضيله يف النقا  التالية:
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 الاارئي  اعتمادنااا بسااب  ريعاا   إن إنتاجنااا القااو : مااع اتفاا  :أواًل

 توظياف  عادم  علياه  أعارتض  ماا  لكان  ومداريله  النف! عل 

 باإلنتاا    املتعلقاة  االجتماعية القيم بعض لتغيري املداريل ه  

 ماان املنااتفعن ماان واسااعة اجتماعيااة طبقااة لنااا أفاارز فااالنف!

 تكاري   علا   عملاوا  ممان  واالسترياد، احلكومية املشاريع

 بعااضن إ باال مصاااحلهم  بسااب  القااائم االجتماااع  الوضااع

 هنا ومن مبصاحلهم  سيضر  للمواطن املفيد اإلجياب  التغيري

 القااائم، الوضااع املاضااية العقااود طيلااة لللكومااة زينااوا فقااد

 العمالااة  فاسااترياد.. كااان ممااا أبااد  باإلمكااان لااي  وأنااه

 تادري   مان  أفضال  بنظارهم  -املثاا   سابيل  عل  - الوافدة

 أفضال  والسالع  البضاائع  واسترياد للعمل. وتهيئتهم السعودين

 اخليااار فوائااد رغاام البلااد  يف تصاانيعها حماولااة ماان وأيساار

 متنفاا ة الطتفيليااة الطبقااة وهاا  .. الطوياال املاادس علاا  األرااري

 واضاح  تاأ ري  وهلاا  الوطين، االقتصاد مبفاصل ومتسك جد ًا،

 بعااض ترماا  الطبقااة هاا  أن  صااليح.. احلكااوم  القاارار يف

 اخلريياة،  للجمعياات  ودعم زكاة بصورة اجملتمع عل  الفتات

 مااان جبااازء وتقاااوم الساااعودين، مااان صاااغرية نسااابة وتوظياااف

 ذر  باااب ماان يظاال ذلااك كاال لكاان االجتماعيااة  املسااؤولية

  اام وماان األرباااح  جااين يف تسااتمر لكاا  العيااون  يف الرماااد

 بهاا  وترما   النهاياة،  يف منهاا  ستتنصال  الار  املشاكلة  تعمي 

 .احلكومة ملع  يف
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 مااان  طبقاااة  تناااام   يف احلكومياااة  البريوقراطياااة  تساااببا  : انياااًا

 رجاااا  بااان وسااايطًا أدوا دورًا ممااان واملناااتفعن، السماسااارة

 سااهم  الا ي  األمر احلكومية  اإلدارة يف واملتنف ين األعما 

 رجاااا  مصااااح وزياااادة واإلداري، املاااال  الفسااااد تفشااا  يف

 ها    ومصاللة . عمومًا واجملتمع املواطن حساب عل  األعما 

 .مستفيدة ألنها هو  كما الوضع بقاء يف الصغرية الطبقة

 واإلنتااا  العماال قاايم تكااري  يف ذريعااًا فشاااًل التعلاايم فشاال : الثااًا

 املضااادة القاايم ماان كااثريًا كاار   التعلاايمن إ باال.. وزرعهااا

 وظيفاة  علا   لللصاو   وسايلة  جمارد  وأصابح  واإلنتاا ،  للعمل

 وخمرجااات.. آراار شاا ء أي ماان أكثاار مكتبيااة حكوميااة

 .ذلك تؤكد التعليم

 كااال ووضاااعا اإلنتاجياااة، العملياااة يف املااارأة تهمااايش مت :رابعاااًا

 تشااّكل الاار املارأة  دور عاان مبعااز  تقريبااً  التنمويااة اخلطا! 

 العمالااة اسااترياد زيااادةإىل  هاا ا وقااد دفعنااا.. اجملتمااع نصااف

 بهاا  القياام  للمارأة  ميكان  الار  املهان  من كبري لعدد الوافدة

 لاه   أفا   تعلايم ال  للمارأة  قد م ما وكل. التدري  من قليل بعد

 واضالة  رطا!  هناا   يكاون أن  دون املارأة،  أمياة  حماو  عدا

 يف املاارأة عماال ذلااك ماان وأسااتثين. التعلاايم يقودهااا أياانإىل 

 القطااا  وبعااض البنااات، كتعلاايم ساالفًا، حمااددة قطاعااات

 بالطبع وهنا . االجتماعية الرعاية قطا  من وجزء الصل ،

 العماال يف املاارأة اخناارا  ماان حتااد  أراارس اجتماعيااة كااوابح
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 حبزماة  احلكوماة  تعاجلهاا  م الار  الكوابح وه  واإلنتا ،

 كاثرياً  عطّلاا  الر ،"االجتماعية اخلصوصية" حبجة قوانن

 .البشرية الطاقات من

 تعاين  الار  ،"الغنيمة" فكرة سادت الريع  اإلنتا  ظل  يف :رامسًا

 احلكومة من عليه احلصو  ميكن ما أك) عل  احلصو 

 مفهااوم يف ضاااربة جاا ورها فكاارة وهاا  ُياا كر، جهااد دون

. اململكاااة توحياااد قبااال ساااائدًا كاااان الااا ي والنهااا  السااال 

 قائماة،  املمارساة أو  الفكارة  ها    زالاا  ، فما احل  ولسوء

 إىل مااوارد ينظاار املااواطن جعلااا خمتلفااة  كانااا بصااور وإن

 غريأو  مشروعة صورة بأي منها اإلفادة يريد من نظرة الدولة

 يريااد ومكتنااز غرياا  جساام لااه بالنساابة والدولااة. مشااروعة

 قيمااًا أفاارزت أنهاا  النظاارة هاا   ومشاكلة .. منااه جاازء اقتطاا  

 اجلمياع  لادس  الغنيماة  نظرياة  تكاري   يف سااهما  اجتماعية

 .املثقفون ذلك يف مبا استثناء، دون

 التنميااة رطاا! فاا ن  1970 ومناا  املاضااية العقااود طيلااة :سادسااًا

 وأهملاا  واملاادي،  االقتصاادي  اجلانا   علا   رّكازت  املتوالية

 االقتصاادي  التقادم أن  فكرة مع اتساقًا االجتماع   اجلان 

. والثقاايف  االجتمااع   املساتوس  علا   ما إىل تقد م حتمًا سيقود

 فقااد املدروسااة  غااري التنميااة رطاا! وبسااب  احلاا ، ولسااوء

 االجتماعياة   واجلوانا   االقتصاادي  اجلانا   بن اهلوة تعم قا

 باا!ء أبرزهااا لعاال اجتماعيااة، تشاوهات  عنااه نااتج الاا ي األمار 
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 ، مان  للانف!  إجيااد بادائل   علا   القادرة  وعادم  اإلنتا ، عملية

 .واإلنتا  العمل قيم زر  رال 

 يتعّلا   فيماا  ورراوة  سياساي اً  مساتقرة  غري منطقة يف وقوعنا :سابعًا

 السياسااااة تفرزهاااا  الااار  واالساااتقطابات  العاااام،  بأحااادا  

 اسااتغال  ماان -كافيااة وبدرجااة - ُيمّكننااا م الدوليااة 

 مااأز  ماان خناار ن إ مااا فاانلن بناااءة  بصااورة الاانف! مااوارد

 مفروضااً  يكاون  وأحيانااً  آرار،  ماأز   يف نقاع  حت  سياس  

 السياسا    املساتوس  عل  عمومًا املنطقة استقرار وعدم. علينا

 علااا  كامااال إلجيااااد حتاااو   الكافياااة الفرصاااة لناااا ياااتح م

 أراارس دو  فعلااا كمااا واالجتماعيااة االقتصااادية املسااتويات

 .ملتهبة منطقة أتون يف فنلن منا  أقل كانا

 نتاوّفر  فانلن  غرينا  من أقل ولسنا متوفرة، فاملوارد ورتامًا،

 تضاافر  هاو  إلياه  حباجاه  حنان  ماا  وكل النهوض، إمكانيات عل 

 بعاد  ولكان  جديادة   مرحلاة إىل  لالنتقا  الدؤوب والعمل اجلهود،

 .االجتماعية املعوقات معاجلة

 املرأة واملشاركة يف الناتج القومي:

 شاؤون  تتاوىل  الار  إىل املرأة ُينظر ملاذا: احمليا مساعد. د قا 

 وحتقا   وتعلايمهم،  تربيتهم عل  وتقوم وأطفاهلا، وأسرتها، بيتها،

 غاااري أنهاااا علااا  إليهاااا ينظااار م واجملتمعااا ، األساااري االساااتقرار

 يف الااادجا  لتنّظاااف تقاااف امااارأة هااا  املنتجاااةأن  حااان يف منتجااة  

 مان  نتلاد   حنن .يشبع. ال تاجر  روة لتزداد الدجا   إلنتا  مصنع
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 اجملتمعياااة املصااااح عااان نتلاااد  وال والرأمساااال ، التااااجر زاوياااة

 .منزهلا. يف املرأة عمل من املتلققة

أن  أجاد  لكاين  إطالقاًا   املناز   راار   املارأة  تعمل الأ أدعو ال

 أكثاار املنااز  يف عملااها رااال  ماان والنساااء الرجااا  تصاانع الاار

 عام. حنو عل  للمجتمع إنتاجية

 ماااااان إىل أن كااااااثريًا اللااااااواء د. سااااااعد الشااااااهران  وأشااااااار

عماال املاارأة وتقييمهااا،  حساااب بكيفيااة االقتصااادين قااد انشااغلوا

 طرقاااااًا جيتهااااادون البتكاااااار بيتهاااااا، وال يزالاااااون وإنتاجيتهاااااا يف

 والاادرل القااوم .. إن عماال الناااتج حسااابات يف إلدراجااه موضااوعية

 يف ُتلصار أن  مان  أكثار  ومهام  ألساباب   مناتج  عمال  بيتها يف املرأة

 عمال  يف نفساها  فق!.. وإذا أجهادت  والعوامل االقتصادية األسباب

 ضعفإىل  إنتاجيتها تصل فقد املنزلية  ويف واجباتها املنز ، رار 

 الرجل. إنتاجية

 احلساابان يف ُيؤراا  ال ملاااذا: العااوين عبااداللطيف. وتساااء  د

 عمال  أناه  علا   أسارتها،  أعضاء لكافة منزهلا يف النبيل املرآة دور

 لاو  باافرتاض  قياساه  وميكن. القوم  الناتج يف بالغ أ ر وله منتج،

 تقاوم  أررس لعاملة تدفعأن  ميكن كم ما  لعمل ررجا املرأةأن 

 املباشر غري األ ر احتساب دون ه ا) الوقا نفسه يف باملهام نفسها

 ؟(األسرة أفراد إنتا  يف

 رارجااه أو  بيتهااا يف املاارأة الشااهران  أن عماال  ليلاا . وتاارس أ

 ماع  تتناسا   وظيفاة  أي شاغل  يف احلا   وهلاا  ارتيارية، مسألة تبق 
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 تكااون أن  واإلجلاااف  الظلاام  ماان  لكاان  وطموحاتهااا   مؤهالتهااا 

 تدن  أوهلا كثرية، ألسباب الوافدين  مكان إلحالهلا بديلة رطة

 الحظناا   وه ا العمل  أرباب وتسل! ونوعه، العمل وبيئة الروات ،

 وبعاض  التجارياة  األسوا  يف العامالت من املتكررة الشكاوس يف

 عناادما ومثااال  ُمشاار  جااد ًا املاارأة عماال عاان واحلاادي  املصااانع.

 أكثاار. الواقعياة  الرؤياة  تتضااح التطبيا   ماع  لكاان تانظريًا   يكاون 

 عان  تبل  بل الشهر  آرر ورات  وظيفة عن فق! تبل  ال واملرأة

 واحدة وظيفة ولي  بوظيفتن، تعمل عاملة بوصفها امرأة حقوقها

 . كالرجل

ن إ تأكيااد بكاال: احلمااود صاااح باان اهلل عبااد. د وأضاااف

 ماادس للجميااع يثبااا إرراجهااا  يف الاار الطاقااات ماان املاارأة لاادس

 . إياها اهلل وهبها الر القدرات

 لناا  حتّقا   الار  االستثمارات يف التوسع يف وتكمن املشكلة

 وحباو   دراسات من صدر مان إ  م نتوقعها، نكن م عمل فرص

 .السليم بالتطبي  حي  م للجنسن  عامة العمل حو 

 مهمن: أمرينإىل  اإلشارة أود : مخي  مسري. أ وقا 

 الاوظيف   املساتقبل  جتاا   كاثرياً  نتفاء ال أ علينا ينبغ  :األو 

 حتكمهاا  اجملتماع،  هلا ا  طبيعا   نتاا   فاملرأة للمرأة،

 جناادأن  املسااتبعد غااري وماان بثقافتااه، وتتااأ ر عاداتااه

 يف ومرجعهااا واملهاان، الوظااائف بعااض تاارفض املاارأة

 بعااض ياارفض الرجاال جتعاال الاار الثقافااة ذات ذلااك

 .واملهن الوظائف
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لادينا   العمال  وطالباات  لطال  والعمل  العلم  التأهيل :الثان 

 هااا ا كاااان ماااا ومتااا  كااابري، شاااك موضاااع زا  ماااا

 ال الاا ين العماال أرباااب ماان فساانعان  متاادني ًا  التأهياال

 لكاان الوافاادة أو  الوافااد تاادري  يف لااديهم مشااكلة

 .نظر فيها مسألة وبناته الوطن أبناء عل  الص)

 قيماة  هلاا  سايجعل  منتجاة   عاملاة " ياد "كا  إىل املرأة النظر إن

 بزلزلاة  كفيال " االقتصاادي  الباعا  "فاا  للرجال،  مسااوية  اقتصادية

 .االجتماعية ومورو اتهم النا  ذهنيات

   اإلنتاجية: آليات مقرتحة لزيادة

 زياادة  مصاادر  إىل أن أحد أهام  اللواء د. سعد الشهران أشار 

والتطااوير   ومسااتويات وجااودة البلاا    الااتقين، التقاادم اإلنتاجيااة  

 أيضاًا، وال  وإنتاجية العما  عام، بشكل اإلنتاجية رفعإىل  املؤدي

 فقضااايانا  السااعودي االقتصاااد يف الصاافر عاان هاا ا كااثريًا يبتعااد

 الشاامل  مبعناهاا  وساوء اإلدارة  ضعفإىل  ويعود معظمها مرتابطة،

ومشاااكلنا،   إرفاقاتنااا،  معظاام  رلااف تكماان  والتنمااوي، وهاا  

 وقضايانا.

 أعاااداء أحاااد ألاااد االحتكاااار: حباااريي حساااام. م بينماااا قاااا 

 حاان  أناه  وباعتقاادي  االقتصاادية.  للتنمية معطل وأك) اإلنتاجية،

 حمليااة شااركة لكاال اسااتثنائية ضاارائ  الدولااة تفاارضأن  الوقااا

 الشااركات علاا  غرامااات وتفاارض أجنبيااة، ساالعة ألي حمتكاارة
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 قاوانن  ماع  ضال يتعار وه ا)حصرية  وكاالت متنح الر األجنبية

 أساواقها  يف االحتكاار  متناع  األصال  يف ها   الار  األجنبية، الدو 

 الار  للشاركات  باهظاة  غراماات  بفرض والبدء .(طويلة عقود من 

 االحتكاار  قاوانن  وتفعيال . رئيساة  سلعة سعر  بينها عل فيما تتف 

 مياار   ماازا   اقتصاادنا  يكاون أن  لمطلوبًا  فاال ُيعقا   أمرًا أصبح

 الار  احمللياة  القاوانن  مان  عادد  وجاود  مان  الارغم  علا   االحتكار 

 .ذلك متنع

 اإللكرتونياة  الشاراري أن اخلادمات   حاماد . يف حن أوضح د

 والاا ي األجهاازة، وكفاااءة اإلنتاجيااة، رفااع يف ُتسااهم احلكوميااة

الاوطين، ومان ذلاك     االقتصااد  علا   إجيابًا ينعك  تأكيد بكل

 ما يل :

 اإلنتاجية من رفع يف ُتسهم اإللكرتونية اخلدمات تطبي  -

 والتطبيقااات أن اخلاادمات مبعناا  املسااتفيد  رضااا رااال 

 ورضاا   العماالء.  رضاا  لقياا   ساريعة  وسيلة اإللكرتونية

 رادماتها  وحتسان  تقيايم  علا   اجلهة تعمل أساس  حمور

 علاا   ياانعك   الاا ي  منااه،  الراجعااة  التغ يااة  علاا   بناااًء

 .وكفاءتهااجلهة  إنتاجية

 التواصااااال ووساااااائل اإللكرتونياااااة التطبيقاااااات انتشاااااار -

 يف رئيساااًا شاااريكًا املاااواطن حيااا  أصااابح االجتمااااع  

لألساااعار  ومراقباااًا وجودتهاااا، اخلااادمات تقاااديم متابعاااة
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 وبالتااال  املياادانين  املااراقبن عاادد نقااص ظاال يف _مااثاًل_

 .اجلهةأو  اجلهاز كفاءة رفع يف ف نه ساهم

 لللضااااور اإللكرتونيااااة البصاااامة يف اسااااتخدام التوسااااع -

 انضابا   علا   سااعد  ور   علا   التوقيع بد  واالنصراف

 لكااان مراقباااة  املكااات   العمااال يف بالااادوام املاااوظفن

إىل  وحتتاا   معضالة،  تبقا   الادوام  راال   املوظف إنتاجية

 حيتاا   امليادان   أن العمال  ويبقا  . أررس إضافية إجراءات

 .  إنتاجيته لقيا  وأداة ال ات، إىل رقابة

 اجملتمااع، ساالبية يف تااأ ريات هلااا الفساااد ظاااهرة تفشاا  -

 لااا ا فااا ن  إنتاجيتهاااا  وُتخّفاااض األجهااازة، أداء وُتعرقااال

 ماان احلااد  يف ُيسااهم اإللكرتونيااة إىل احلكومااة التلااو  

 اإلجاراءات وسارعتها،   تبسي! رال  من الفساد، ظاهرة

 وختفاااايض الواسااااطة، ماااان واحلااااد  الشاااافافية، وزيااااادة

 .املقدمة اخلدمة كفاءة ورفع التكاليف،
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 الوايل: عبدالسالم. الورقة الرئيسة: د 

 ويرجاااع هااا ا . ومشاااتا مااابهم" االجتماعياااة الطبقاااة" مفهاااوم

 ملسااتخدميه والتصااورات املختلفااة دالالتااه والتشااتيا لتعاادد اإلبهااام

 مسااتوس علاا  للداللااة املفهااوم يسااتخدم وعااادة،. بااه املقصااود عاان

 واإلعالمياااة عناااد  األكادميياااة االساااتخدامات يف كماااا احليااااة،

 الطبقاة " عان  الكالم حن لكن. حتديدًا الوسط  للطبقة اإلشارة

 التعرياااااف وهرجبااااا تلتااااازم املنضااااابطة الكتاباااااة فااااا ن ،"العاملاااااة

 املفهاااوم يااارب! والااا ي ،"االجتماعياااة الطبقاااة" ملفهاااوم املاركسااا 

 جمتماااع وتداولاااه يف وياااتم إنتاجاااه . أواًل اإلنتاااا  بوساااائل بالعالقاااة

إىل  تشاااري ماااارك  وفااا  االجتماعياااة فالطبقاااة.  انياااًا صاااناع 

 املوساوعة " )اإلنتاا   عملياة  إطاار  يف نفساه  العمال  يؤدون األشخاص"

 (.عقل أدي /العربية

 ماا،  جملتماع  الطبق  ودراسات البناء وحاليًا ويف استقصاءات

 ويف اجملتمعااات". املهنااة" مبلاادد املكاان اجلااوهر هاا   عاان يعاا)

 كليااًا خمتلفااة دالليااة محااوالت هلااا" عاماال" مهنااة فاا ن الصااناعية،

 بارغم  الساعودي،  اجملتماع  كلاا   صاناعيًا،  لاي   جمتمع يف عنها
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وحتاو    العوملاة  بساب   الغربياة  اجملتمعاات  يف العاملاة  الطبقة تقلص

 ومان أهام  . اخلادمات  باجتاا   أكثر اجملتمعات ه   يف املهين البناء

 أفاراد  حيا  أن  أي. لاه " هوياات  " بعاد  وجاود  هاو  املفهاوم  ه ا أبعاد

 ويف العااام. مااا بشااكل يوحاادهم بياانهم مشاارت  بانتماااء مااا طبقااة

 البعاد  ها ا  لصاون  والنقاباات منظماات   االحتادات تعد  الرأمسال ،

إىل  اإلشااارة  فاا ن املاركسااية   األدبيااات يف أمااا . واحملافظااة عليااه 

 التنظاااايم أساااافل يف موقااااع علاااا  زيااااادة تسااااتلزم عماليااااة  طبقااااة

 رؤياة  عان  يعا)  وعا   ووجاود  املصانع،  يف اإلنتاا   لعملية االجتماع 

 . الطبقة ه  

ف ننااا  السااعودية  يف" عاملااة طبقااة" عاان نتلااد  فلاان إذًا،

وهااا   . كعمااا   املصااانع  يف يعملااون  أشااخاص إىل  حتديااداً  نشااري 

 يف العماال -1 اجلااوهريتن، التعريااف خباصااير ملتزمااة اإلشااارة

 ملكيااااة عالقااااة ليسااااا باملصاااانع املهنيااااة العالقااااة -2 مصاااانع.

 اإلدارة قطاعااات يف عماال عالقااة ليسااا أنهااا كمااا". ال)جوازيااة"

 أمسااا  والاا ي للخاا)اء، خمصااص هااو واهلندسااة ومااا شااابه ممااا   

 عماال أيضااًا إنااه". املتوسااطة و الصااغرية ال)جااوازيتن"بااا مااارك 

 فاا ن املفهااوم  هاا ا ووفاا . الساالع والعاادد إلنتااا  اآلالت علاا  مباشاار

 التصاانيع درااو  مااع بدايااة تّكونااا السااعودية يف" العاملااة الطبقااة"

 واآلالت العادد  علا   العمل وبدء النف! اكتشاف مع أي للسعودية 

 بنساابة سااننته  النااو   هاا ا ماان عمالااة عاان حتااد نا ولااو. إلنتاجااه

 ال موظفيهاا  بكال  فاأرامكو  الوطنياة،  العمال  قوة من جد ًا صغرية
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وموظفااو . العمااا  ماانهم هاام وجاازء موظااف، ألااف ساابعن عاان تزيااد

 .عمااًل ليسوا العام القطا 

 التصانيع  جلهاة  لاي   متطاورة،  وطنياة  صناعية منظمات و ة

 اجليادة،  واملاداريل  والاتمكن،  الرفاا ،  ترتيبات جلهة فق!، بل

 اجلبياال، يف ومصااانع عاادة  واملصااانع احلربيااة،  سااابك، يف كمااا

 عمالاة  يوجاد  حي  الكبري، أرامكو  الوطين النموذ إىل  إضافة

 لكنهاا  كرمياة   وأساالي  حيااة   متطاور،  بتادري   حتظا   سعودية

 . احملل  العمل سو  إىل بنية نسبة جد ًا، قليلة تظل

. جااد ًا صاغري  السااعودية العاملاة  الطبقااة حجام  آراار، وبكاالم 

 الااا ي التنماااوي إىل السااابيل معاااروف، هاااو كماااا هااا ا، ويرجاااع

 مرتكاازًا األجاان  الفاارد ماان اختاا  والاا ي الطفاارة، مااع ساالكنا 

 يف العماال إىل السااعودي يوكاال فيمااا املصااانع، يف اإلنتااا  لعمليااة

 الساابيل وهاا ا. أعمااا  ماان ذلااك شااابه ومااا اإلداريااة، القطاعااات
 العمال  قايم  يف إىل تشاو    أد س _لعقاود  اساتخدامه  بعاد  اتضح كما_

 التلبياا ات ماان املهاان ماان كااثري" نباا "لااا أد س تشااو . املااواطن لاادس

 . مصنع يف عاماًل العمل ضمنها ومن الشخصية،

 يف الوطنياااة فالعمالاااة. الشاااأن هااا ا يف مهماااة مفارقاااة وتااا)ز

 رائااع بشااكل تااؤدي وسااابك  كااأرامكو العمالقااة، الشااركات

 يف عاااااماًل يف العماااال يرغاااا  ال السااااعودي لكاااان ويعتماااد عليااااه  

والضااامان  اجلياااد، كالراتااا  ُيغاااري، ماااا لاااديها لاااي  قطاعاااات

ورالفاه   وبناء القادرات،  سكن، لتمّلك والدعم املمنهج الصل ،

 . أعال  العمالقة الشركات ُتقد مه مما
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 يتمث ال  عسارياً  حتادي اً  يواجاه  العاملاة  الطبقة تكوين إعادة إن

 ومرّفاه،  آمان  حيااة  أسالوب  تضمن املصانع، يف عمل بيئة إجياد يف

 املصاانع  تقاد م أن  وال ُينتظار . وساابك  أرامكاو  يف احلا  ه  كما

 ظاال  يف كهاا ا، شاايئًا كاماال بشااكل اخلاااص للقطااا  اململوكااة

 رمباا  بتكلفاة  اخلاار ،  مان  عما " جل " ب مكان املتمثلة احلقيقة

 أرامكااو عمااا  مبواصاافات سااعودي عاماال تكلفااة عشاار عاان تقاال

 . وسابك

 التشااريعات بنيااة يف تغاايريًا يسااتوج  التلاادي مااع التعاماال إن

 لكاين،  جاهادة   العمال  وزارة حتاولاه  ماا  وهو العمل، فرص جلهة

 حتادي اً  تواجه املساع  ه  أن  أظن حبتة، سوسيولوجية زاوية ومن

 الاانهج بسااب  وجتاا رها  الريعيااة ال هنيااة متّكاان بسااب  عسااريًا

 ال هنياة،  تلاك  وما ُتمليه السبعينيات، منتصف طفرة من  التنموي

 معناا  عاان ساالبية تصااورات ماان عنهااا الناجتااة الااتفكري وأسااالي 

 عنااه املعلاان" الااوطين التلااو " يقااود وقااد. مصاانع يف عاااماًل العماال

 تلاااك الريعياااة. ال هنياااة ماااع" أبساااتمولوجية قطيعاااةإىل " ماااؤررًا،

 ماان وجلاا  عمااا   ،"باازن " فااتح جتلياتهااا أبااز ماان الاار ال هنيااة

 لكفلايهم  عملاهم  مان رياع   جزءًا ويسلمون وجعلهم يعملون اخلار ،

 املنظومااة وطااوياًل يف شاااقًا عماااًل القطيعااة وتسااتلزم هاا  . املااواطن

 االجتماعياااة التنشااائة مؤسسااار الرئيساااة ميكانزماتاااه القيمياااة،

 رؤيااة ذات تشااريعية بيئااةإىل  والتعلاايم، إضااافة األساارة: الرئيسااتن

 املنظاور  القصارية  الرفا  رغبات إرضاء حماولة تتعد س اسرتاتيجية،

  .لألفراد
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 التوجيري: محد. التعقيب األول: د 

 جازء  ها   عبدالساالم   د. عنهاا  حتد   الر العاملة الطبقة إن

 وإنااا ، ذكااور ماان األفااراد مجيااع تضاام الاار العاملااة القااوس ماان

 يبلثاون  كاانوا أو  يعملاون  كاانوا  ساواء  العمال،  سن يف هم ال ين

أن  جناد  ف نناا  الساعودية   العاملاة  القاوس إىل  النظار  وعند. عمل عن

 املواطنااة، العاملااة القااوس تشاامل اململكااة يف العماال سااو  تركيبااة

 ماوظفن  كبريين ك لك قطاعن وتشمل. الوافدة العاملة والقوس

إىل  النظاار وعنااد. اخلاااص العااام، والقطااا  القطااا  وهمااا للعمالااة،

 العاماال إنتاجيااة علا   تعتمااد أنهاا  جنااد اخلااص   القطااا  يف جاور األ

 يف منخفضااة ومبرتبااات ماااهرة، غااري عمالااة لتااوفر ونظاارًا. فقاا!

 العمالااة توظيااف يفض اال اخلاااص القطااا  فاا ن الاادو   ماان الكااثري

 تقبال  لان  الار  املااهرة،  غاري  املواطناة  العمالاة  توظياف  علا   الوافدة

 العمالاة  فا ن  ولا لك  الوافدة  العمالة تقبلها الر املنخفضة باألجور

 الا ي  احلكاوم ،  القطاا   يف وترتكز تفض ل املاهرة غري املواطنة

 هاا ا حيتاجااه ممااا أعلاا  وبكميااات العمالااة، هاا   بتوظيااف يقااوم

 القطااا  يف العمالااة هاا   إنتاجيااة اخنفاااضإىل  يااؤدي ممااا القطااا  

 مرتباااتالاادو   معظاام يف املاااهرة العمالااة جتااد بينمااا. احلكااوم 

 القطااا   أجااورأن  جنااد ولاا لك أراارس  ويف دو  دوهلااا يف مرتفعااة

 القطاااااا  يف منهاااااا وأعلااااا  مرتفعاااااة، املااااااهرة للعمالاااااة اخلااااااص

 القطاااا  يف العمااال الوطنياااة العمالاااة ومااان  ااام  تفضااال احلكاااوم  

. أفضاال وممياازات أعلاا ، أجااور علاا  حتصاال إنهااا حياا  اخلاااص 
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 القطااا  يف ترتكااز املاااهرة املواطنااة العمالااة بااأن القااو  وميكاان

 املهااارات  ومتوسااطة املاااهرة، غااري الوطنيااة العمالااة بينمااا اخلاااص 

 مااا زا  اخلاااص القطااا  ألن احلكااوم   القطااا  يف العماال تفض اال

 عمالاة  جياد  أناه  السايما  العمالاة،  من النو  ه ا توظيف من يتهر ب

 أقال   ومبرتباات  املواطنة، العمالة إنتاجية من أعل  إنتاجيتها وافدة

 إلازام إىل  هادفا  الار  احلكومياة  السياسات مجيع فشلا ول لك

 هاا ا يف تعماال الاار املواطنااة العمالااة نساابة برفااع اخلاااص القطااا 

 العاملاااة األيااادي إنتاجياااة تتلس ااانأن  أمتن ااا  كناااا وإن القطاااا ،

 ماااع اخلااااص، القطاااا  يف توظيفهاااا مساااتوس وكااا لك املواطناااة،

 . الوطين التلو   برنامج تطبي 

 املانع: صاحل. د.التعقيب الثاني: أ 

 عريضااة وسااط  طبقااة تشااكيل علاا  الاادو  معظاام حتاارص

 مقابل يف العالية  الدرو  ذوي الياقات البيضاء، ب وي ُيسم   مما

 األربعااة العقااود ورااال . املتدنيااة الاادرو  ذوي ماان العاملااة الطبقااة

 طبقااة تشااكيل يف العربيااة اخللاايج ودو  اململكااة جنلااا املاضااية

 أبناااااء بعااااض ويفخاااار. مالياااان عاااادةإىل  تصاااال عريضااااة وسااااط 

 هاا  إىل  بانتمااائهم اخللاايج دو  يف واهلنااود العاارب ماان املهاااجرين

 دراو   مساتوس  هاو  والعاملاة  الوسط  الطبقتن بن والفر . الطبقة

 يف االسااتقرار عمااد  هاا  الوساط   فالطبقااة. إليهاا  املنااتمن األفاراد 

 وعلا  . العريضة الطبقة ه   مثل بوجود الدو  ه   وتفخر الدو ،

 بالسااكان املكتظااة العربيااة الاادو  فاابعض ذلااك، ماان العكاا 
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 ماان القلياال إال عليااه حيصاال ال امتياااز فيهااا فاا ن العماال  والفقاارية 

 هااو التعلاايم شااك أن وال. مهمشااة فقاارية شااعوبها فغالبيااة أبنائهااا 

 بأكملاها  أساراً  ينتشال  فهاو  والغنياة،  الوساط   الطبقاة  بناء أسا 

 للاادو  األساساا  واهلاادف منهااا. أعلاا  أراارس طبقااةإىل  طبقااة ماان

 متدنياة   دراو   ذات عمالياة  طبقاة  تشاكيل  علا   يرتكاز  أال جي 

 هناا   وساتظل   املتوساطة.  الطبقاات  سااعد  تقوياة  علا   احلارص  بل

 ذلاك  ولكان  بسايطة   دراو   ذات عاملاة،  أدن  طبقات الدوام عل 

 .  متطورة جملتمعات عامة سياسات لبناء أساسًا ميّكن ال

 

    الطبقىىة العاملىىة  تكىىوين املىىداخالت حىىول قضىىية: )إعىىادة 

 السعودية(:

 مفهوم الطبقة العاملة: رؤية نقدية:

 واسااعة، السااعودين العمااا  الرديعااان أن طبقااة رالااد. ياارس د

 يف ، كمااا فقاا! مصااانع يف يعملااون ماان علاا  قصاارها جيااوز وال

 .احلربية املصانعأو  سابك،أو  أرامكو، مثا 

 كال إىل  تشاري  ف نهاا  الواساع   الصاناعية  املنظماة  تعرياف  ويف

أو  أهلياة،  مدرساة أو  آالت، به مصنعًا كانا سواء رحبية  منظمة

...  وحماساابية كتابيااة بأعمااا  موظفوهااا يقااوم صااغرية، مؤسسااة

 الساعودي،  اخلاص القطا  يف يعملون من معظم ف ن إخل  وبالتال 

 النظار    بصارف  working class عمااالً  يعاد ون  رحبا    قطاا   وهاو 
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 يعملااون مباان الطبقااة هاا   حصاار الاا ي املاركساا  التعريااف عاان

 ميكن ممن املوظفن صغار مجيعأن ه ا  ويعين. البدن  جبهدهم

تضام نته   الا ي  باملعن  عما  هم  "الزرقاء الياقات ب وي" تصنيفهم

 الورقة الرئيسة.

 العماال وزارة قااوانن وجااود كااثريًا  رغاام تعااان  الطبقااة هاا  

 علا  _ البناو   وموظفاو . العماا   محاياة  منهاا  ُياراد  الار  وتشريعاتها

 وقا، أي يف للتسريح معرضون فهم األمر ين، يعانون _املثا  سبيل

 اخلاصاة،  املؤسساات  مان  كابري  عادد  يف ذلك املوظفن عل  وق 

 غاري  قيال  مهماا  _ املقارر  من أطو  ساعات يعملون ف نهم ذلك وفو 

 أرباااب قلباال ماان والتهماايش اإلهانااة لصاانوف ويتعر ضااون باال _ذلااك

 .عاانهم تاادافعأو  حتماايهم احتاااداتأو  نقابااات وجااود دون العماال،

 طبقاااة" حتاااا املنضاااوين قاعاادة  لتوسااايع ضااارورة وبالتااال  فهناااا  

 باساااتثناء اخلااااص، القطاااا  يف العااااملن مجياااع لتشااامل  "العماااا 

 .والتنفي ين املديرين

 الشاااائعة التقسااايمات وجتااادر اإلشاااارة إىل أن هناااا  بعاااض   

 :االجتماعية، ومنها التقسيمات الثال ة التالية للطبقات

  : التقسيم األو 

1- Upper class 

2- Upper middle class 

3- lower middle class 

4- Working class 

5- Underclass 
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 الثان : التقسيم 

1- Upper middle class 

2- Lower middle class 

3- Working class 

4- Lower class 

 الثال  التقسيم: 

1- Landlords and aristocratic  

2- Middle class 

3- Working class 

 نطاا   علا   تداولاه  يتم الطبقة غري آرر مفهوم بالطبع وهنا 

 املقااام يف اجتماااع  تقساايم ، وهااو (status) املكانااة وهااو واسااع،

 هلااا  لااي   واملكانااة  .اقتصااادي  مفهااوم  (class)أن  حاان  يف األو  

 حان  يف عالياة   اجتماعية مكانة له من جند فقد بالدرل، عالقة

 قبائال  شايو   اقتصاادي ًا  حيا  إنناا نعارف     وسط  طبقة يصن ف أنه
 ليساوا  لكنهم واسع  ونفوذ عالية، مكانة هلم _املثا  سبيل عل _

 باملقاااايي  علياااا إنهااام طبقاااة  القاااو : يصاااع   ااام  ومااان.. أغنيااااء

 يف شاااااائع( طبقاااااات 5) للطبقااااات  األو  والتقسااااايم .االقتصااااادية 

 ويعيبااه .الساانوي الاادرل بشاارائح ويقيسااونه الغربيااة، اجملتمعااات

 يضاعهم  فهاؤالء  (،underclassاألنادركال  )  تعريف ضبابية فق!

 مصادر درال،   ال تتوفر عل  الر الفئة ضمن االجتما  علماء بعض

 العمااال عااان كالعااااطلن االجتماعياااة، التأميناااات علااا  وتعااايش

 .واملشردين
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 ال العاملاة،  الطبقاة  مفهوم توضيح ومع التأكيد عل  ضرورة

واالقاارتاح  ..ماركسااية رلفيااة ذو سوساايولوج  مفهااوم أنااه ساايما

اخلااص  لكان    القطاا   يف العااملن  مجياع  ليشامل  املفهاوم  بتوسيع

 مان  كبرية شرحية لوجود مفيد عملي ًا  قد يكون غري املقرتح ه ا

 يف يعملاون  مان  مواصافات  علايهم  ينطبا   قاد  العاام  القطاا   موظف 

 .العمل وساعات الدرل كتدن  أنفسهم،اخلاص  القطا 

 اساااتخدام يف منهجياااة مشاااكالت هناااا  آرااار، جانااا  ويف

إىل  وساااايجرنا املاركساااا ، مبدلولااااه" العاملااااة الطبقااااة" مفهااااوم

 وقااد. الطبقاا  كااالوع  بااه مرتبطااة أراارس مفاااهيم عاان احلاادي 

 يف جيري عما لللدي  صيغة أفضل" العاملة القوس" مفهوم يكون

 .جمتمعنا

 فقا!  قلناا إذا  العوين إىل أناه  عبداللطيف. د أشار ومن جانبه

 مان  كال  بأناه  العمال،  مفهاوم  مشولية دون املنتجن املصانع بعمالة

 ماردود  لاه  صاغر(  أو  )كا)  اقتصادي إسهام عمله عن وينتج يعمل

 مؤشاارإىل  نصال  قااد ف نناا   انيااًا  اجملتماع  وعلاا  أواًل، العامال  علا  

 ذلاك؟  وفا   احلالياة  العمالاة  تاوّفر  مادس  ماا  وهاو  دراسة،إىل  حيتا 

 االسااارتاتيجية اخلطااا! هلاااا تساااع أن  جيااا  الااار األولوياااات وماااا

 وأطباااء، ومهندساان، )قيااادين، القااوس توزيااع حياا  ماان الوطنيااة

 وعما (؟ ،...وأعما ،

 يف يوجااد فاارتات زمنيااة سااابقة، كااان  يف النظاار رااال  وماان

 حي  للسعودين(  )فق! العما  بسو  ُيسم   راص سو  الرياض
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 أناوا   بكافاة  يقوماون  باه، وكاانوا   العمال  السعودي لغري ُيسمح ال

 املنتجة. العمالية املهن

 تكااون  السااعودية العاملااة الطبقااة  تكااوين إعااادة ومناقشااة

 لتأساي   األساساية  بااملتغريات  يارتب!  اسرتاتيج  منظور من جزءًا

 املنتجاااات مااان حاجاتناااا حتاااد د دراساااات لااادينا فهااال هلاااا، الساااو 

 ميكان  الر الكمية وما إنتاجها؟ ميكن وكيف مثاًل؟ الزراعية

 مهاارات  أناوا   وماا  عمالاة؟  مان  الكمياة  تلك حتتا  وكم إنتاجها؟

 العمالة؟ تلك

 احملاساابن عااد  ميكاان ال الواياال بأنااه  عبدالسااالم. وعلاا  د

 الواساعة   الوساط   الطبقة دارل فئة ( (working class واإلدارين

 ُتسااام  كاملاااة بطبقاااة خيصاااهاعلماااا ان بعاااض علمااااء االجتماااا   

(managerial class.) 

 واساع   االجتماعياة  الطبقة حو  النظري وك لك ف ن اإلنتا 

 اجملتماع أن  لقناعاة  توصالوا  األمريكاان  خمتصيها بعضأن  لدرجة

 (.classless society)طبق "  ال" األمريك 

. وميكان ضابطه   الوضاوح،  شديد" العاملة الطبقة" مفهوم إن

 مان مفهاوم    كال  ماع " العاملاة  الطبقة" مفهوم رل! جي  ال وفعاًل

 إىل قااوس األرااري يشااري حياا   "العاملااة القااوس"و" الوسااط  الطبقااة"

 .الطبقتن من عاملة

املاااانهج الاااا ي تبنااااا     أتفاااا  مااااع : احلااااار   رالااااد. أ وقااااا 

 :األسباب من لعدد عبدالسالم.د
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 الساعودية(  تتعار ض   الطبقاة العاملاة   تكاوين  إعادة) قضية أن -

 ودورة االقتصاااادية،  الااادورة دارااال  حمااادد بالااا ات  ملكاااوِّن

 القادرة  الماتال   لتأهيلاها  االجتماع   النسيج  نايا يف اإلنتا 

 القابليااة عليهااا تنطباا  حتاا  املكونااات  بقيااة مااع التفاعليااة

 . النظرية يف للمكو ن القياسية

 ُيقاااد م واسااارتاتيج  إداري نقااادي منظاااور مااان هلاااا النظااار إن -

 راااص، بشااكل املكااون هاا ا يف التعثُّاار حجاام عاان تصااورًا

 الار  املتعاددة  املوضوع  االرتصاص زوايا من بتناوله ويسمح

 .املشكلة ونوعها حجم يتطلبها

 الطبقاات  أكثار  ها   املقصاودة  الطبقاة أو  الفئاة ن ف  وأرريًا، -

 املباشااارة، وغاااري املباشااارة لآل اااار تعرضاااًا وأكثااار معانااااة،

أو  العماااال  الشاااأن يف والتشاااريعات القااارارات عااان الناجتاااة

 تفه ام  يوجاد  وال صاوت،  هلاا  لاي   هأنا  عن فضاًل االقتصادي،

 العايش  مان  األو  املساتوس إىل  وصاوهلا  ومعوقاات  الحتياجاتها

 باحلاد  واالقتصادي واملهين، احليات ، واالستقرار الكريم،

 .العظيمة املوارد ذات البالد ه   ملواطن املناس  األدن 

 الوطنية: املهنية العمالية الطبقة بناء متطلبات إعادة

 بناااء إعااادةأو  بناااء أنااه إذا أردنااا  اللااواء د. سااعد الشااهران   أوضااح

 تصاليح  يساتلزم  األمار  ف ن املنتجة  الوطنية املهنية العمالية الطبقة

 املتعلقاة  تلاك  التشاوهات  ها    ومن أهام  العمل، سو  يف التشوهات
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 باال) الساعودي  يراهاااومبزاياا   وربطهاا باإلنتاجيااة  األجااور، بهيكال 

 والساكن، والتاأمن   اجملزياة،  األجور مثل مهمة،( وغري السعودي

 العماال، ماان التسااريح ضااد والتااأمن وساااعات العماال،  الصاال ،

 يف العمال  نظاام  وإنهاكاًا مان   صارامة  أكثار  هناا   وغريها. ولي 

 بها. للعمل ويتساب  السعوديون تساب  ذلك ومع أرامكو 

 ها    تعطيان( وأمثاهلما) أوجيه سعوديأو  الدن ابن شركةأن  ولو

 الصاافراء، اخلااوذة يعتماار السااعودي الشااباب رأينااا لرمبااا املزايااا 

 يف ساعيداً  ويتساّل  الصاقاالت   حزاماه،  واملطرقة، والشاكو  يف

 مان  وغريهاا  احلارمن،  ومشاروعات  املاال ،  عباداهلل  امللاك  مركز

 ونظاااام واإلنتاجيااااة األجااااور، يف كااااثرية والفجااااوات املشااااروعات.

 :بن واحلقو ، واملزايا، وبيئات العمل العمل،

 وغري السعودي. السعودي العامل -

 واخلاص. العام القطاعن يف العاملن -

  والنساء. الرجا  -

   واجلسمانية. اإلدارية األعما  -

 موضاوع   ساب   هلاا  لاي   الار  وقفال الفجاوات   تصاليح  من والبد

 .اقتصادي

الطبقااة  تكااوين )إعااادة يف احلااار  : أن النظاار  رالااد. وأضاااف أ

 اإلنتاااا ، مااان عملياااة موقعهاااا معرفاااة يتطّلااا  الساااعودية(  العاملاااة
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 واملرشاااح املتاااأزم، املساااتوس هااا اإىل  احلاااا  بهاااا تااادهور وكياااف

 قضااياها   وتنااو   إليهاا  الوصو  صعوبة بسب  التفاقم  من للمزيد

 املسااطلة، احللااو  علاا  والتشااريعات اإلصااالحات العتماااد نظاارًا

 حالاة  مع تنطب  ال عليا اقتصادية نظريات االعتبار بعن تأر  الر

 مركاز  يف يضاعها  الا ي  اخلااص  االعتباار  عان  وُبعادها  السعودية،

 .املعرفة اقتصاد بنية يف مهم ًا مقوم ًا وكونها التنمية، عملية

 اعتماااد دون املتوقعااة بالصااورة تتلس اان لاان الطبقااة هاا   حالااة إن

 لكاااال قياساااا  أداء مؤشااااربوصاااافها  فيهااااا التلس اااان مسااااتويات

 حناااو  تتوج اااه رئيساااًا حماااورًا واعتمادهاااا اإلصاااالحية، املباااادرات

وقااد . والبلديااة والعماليااة، واالقتصااادية، التشااريعية، اإلصااالحات

 يف الطبقااة هاا   مصااري حموريااة باعتماااد املعرفااة جمتمعااات قامااا

نظرياااات  علااا  بنااااء العااايش معاااايري وتطاااوير اجملتمعاااات، ررااااء

(Social Entropy،) منظااور ماان االجتماااع  اإلصااالح ونظريااات 

  مااا ينطباا وهااو اجملتمااع، يف املهمشااة اجملموعااات قضااايا معاجلااة

 الشاارحية إليهااا ُيضاااف السااعودية احلالااة ويف الطبقااة. هاا   علاا 

 ويصااع  اجتماعي ااًا، مهمشااة جمموعااة أيضااًا إنهااا النسااائية  حياا 

 هلاا   اعتبااار دون املهمشااة الطبقااات ظااروف يف حتساان أي حتقياا 

إىل  والوصاو   احللاو ،  منافا   وتقاد م  الظاواهر،  تفس ار  الر العلوم

 النجاااح مسااتويات ماان مضاااعف بشااكل ويزيااد الطبقااات، هاا  

 .احلا  بطبيعة األعل  للطبقات
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 عاان وظروفهااا ألوضاااعها املراعاااة غياااب باان الطبقااة هاا   وتقااع

بوصاافها  إليهااا ينظاار الاار الطبقااات ماان اليااوم وتعااد  التشااريعات،

 القاصاااارين، علاااا  ينطباااا  الاااا ي االجتماااااع  للاااادعم مسااااتلقة

 االلتاازام لنمااوذ  تشااويه ذاتااه يف حااد  وهاا ا والعاااجزين  واألراماال،

 بسااب  ولكرامتهااا  إليهااا وُيساا ء الطبقااة، هاا   مااع والتضااامن

 اجمللفاة  املقارناة  أيضًا مان  الطبقة ه   وُتعان . اجمللف التصنيف

 اعتباار  دون األجنبياة،  العمالاة  ماع  واالساتلقا   املعيشاة  معايري بن

 والقااااوة العملااااة فاااارو إىل  اعتبااااار ودون الااااوطين، لالسااااتلقا 

 األجان ،  العامال  بلاد  يف الساعودي  بالرياا   األجاور  ملباالغ  الشرائية

 يف ودماار  األجان ،  حيااة  يف ررااء  مان  الفروقاات  ها    وما تقدماه 

 للرتقااا  االعتباااار وكااا لك الطبقاااة، هااا   مااان الساااعودي حيااااة

 .واالقتصادي والوظيف ، االجتماع ،

 االقتصاادية  للتنمياة  الساماح  حبظر احللو  تبدأأن  ك لك وينبغ 

 الاوهم   املفهاوم  عان  اللاب   إلزالاة  األجنبياة   العمالة عل  تعتمدأن 

أو  االقتصااادي،أو  املتشاار  ، يتبناهااا الاار املقنااع التساارت بشاارعية

 .املثقف

 اعتماااادتها الاااار األساسااااية احلاجااااات تهيئااااةأيضااااًا  وماااان املهاااام

 مان  الطبقاة،  ها    بنااء  أ ناء املعرفة وجمتمعات املتلولة اجملتمعات

 وطبياااة، صااالية رعاياااة ورااادمات ونقااال، صاااناعية، إساااكانات

 .وردمات ترفيه، ومراف 
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 نقلي: أسامة. الورقة الرئيسة: أ 

 سااابل إجيااااد حناااو الااادول  اجملتماااع ساااع  مااان انطالقاااًا •

 وحتقياااا  التعاااااون، تعزيااااز يف ورغبااااة الااااودي، للتفاااااهم

 إلقامااة احلاجااة نشااأت اجملاااالت  خمتلااف يف الشااراكة

 ".املنظمات"

 منظماااات إىل عضاااويتها حيااا  مااان املنظماااات وتنقسااام •

 ياتم  الار  ها   الدولية فاملنظمات إقليمية، وأررس دولية،

 إليهاا،  الدو  من دولة أي بانضمام تسمح بطريقة تأليفها

 يتطلبهاا  الار  الشارو   فيهاا  تتاوافر  الدولاة  ه   داما ما

 أمااااا املتلاااادة. األماااام منظمااااة ومثاهلااااا املنظمااااة، ميثااااا 

 عل  فيها العضوية تقتصر الر فه  اإلقليمية، املنظمات

 ترجااع متعااددة، رواباا! جتمعااه الاادو ، ماان معاان فرياا 

 ترجااع أو والثقافيااة، واالقتصااادية، السياسااية، للظااروف

 ه   تكون أن أو والدين، اللغة ووحدة املشرت ، للتاري 

 العاااام، مااان معيناااة جغرافياااة منطقاااة يف واقعاااة الااادو 

 اخللايج  لادو   التعااون  وجملا   العربياة،  الدو  كجامعة

 االرتصاااص،  حبساا   املنظمااات تنقساام  كمااا . العربيااة
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 الدوليااة، العماال كمنظمااة متخصصااة منظمااات فهنااا 

 .العاملية الصلة ومنظمة

 بامليثاا   مرهاون  بقراراتهاا  الادو   والتازام  املنظماة  وطبيعة •

 االحتاااد املثااا ، ساابيل فعلاا  املنظمااة، وشااكل نفسااه،

 يف املوجودة االلتزامات من أك) التزامات لديه األوروب 

 .االحتاد صفة حتمل ال الر األررس املنظمات

 مااثاًل اإلقليميااة املنظمااات حتماال فقااد أيضااًا، آراار وأماار •

 حيمال  ال لكن  ميثاقهاا  الدولية نفسها  املنظمات أهداف

 الار  _ املثاا   سبيل عل  _ املتلدة فاألمم اإللزامية، صفة

 مان  الادولين  والسالم  األمان  حفا   عن األو  املسؤو  ُتعدُّ

 أن لقراراتهااااا ميكاااان الاااادول ، األماااان جملاااا  رااااال 

 أحااد إىل فيهااا اللجااوء مت مااا إذا اإللاازام  صاافة تكتساا 

 جيياز  ال ي امليثا ، من السابع كالبند اإللزامية، البنود

 .العسكرية والقوة االقتصادية العقوبات استخدام

 اجلامعاة  مثال  اإلقليمياة،  املنظمات قرارات حتمل ال بينما •

 القااوة  العربيااة  اخللاايج  لاادو   التعاااون  وجملاا   العربيااة،

 .بها الدو  اللتزام راضعة فه  اإللزامية نفسها 

 تكتناااف الااار القصاااور جوانااا  أهااام أحاااد ألن ونظااارًا •

 فقاااد بالتزاماتهاااا، الااادو  وفااااء عااادم العربياااة  اجلامعاااة

 مبباااادرة تاااون  قماااة يف م2004 عاااام اململكاااة تقاااد ما

 و يقاة  وها   _ اهلل يرمحاه  _ عبدالعزيز بن عبداهلل للملك
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 الار  ،"العربياة  الادو   قاادة  بان  وتضاامن  ووفا ، عهد،"

 يف العربااا  القصاااور معاجلاااة إىل األوىل بالدرجاااة تهااادف

 الادو   أن مان  وباالرغم  ومقرراتها  اجلامعة قرارات تنفي 

 ماع  كتعاملاها  معهاا  لكنهاا تعاملاا   الو يقاة   علا   وّقعا

 بعاادم وذلااك اجلامعااة، ماان الصااادرة القاارارات ماان عاادد

 .بها االلتزام

 احملااوالت  وه   اجلامعة، إلصالح حماوالت هنا  واآلن •

 اهليكلاااا  إىل اإلصااااالح ياااادعو تيااااار تياااااران: يتنازعهااااا

 بادءاً  املوضوع ، اإلصالح إىل يدعو آرر وتيار للجامعة،

 القاارار  صااناعة وآليااات وأنظمتهااا،  ميثاقهااا، تغاايري ماان

 التيااار وهاا ا اجلامعااة. قاارارات تنفياا  ضاامان مااع فيهااا،

 أن ينبغا   اهليكلا   التطوير أن منطل  من اململكة تتبنا 

 ردماااة يف يكاااون وأن املوضاااوع ، التطاااوير بعاااد ياااأت 

 .املستهدفة اإلصالحات مبوج  اجلامعة أهداف

 فا ن  العربياة   اجلامعاة  ب لغااء  املطالباة  لألصوات وبالنسبة •

 الدبلوماسااية. أدوات ماان مهمااة حتاااور أداة املنظمااة هاا  

 للنتاااائج  وحتقيقهاااا أدائهاااا مساااتوس عااان النظااار وبغاااض

 أردد ماا  ودائمااً  الادو .  بن لللوار مهمة أداة لكنها تظل 

 والورقااة والقلاام، بالصااوت، يتقاااتلوا أن للعاارب رااري: أنااه

 احلياة  بالا ررية  يتقااتلوا  أن من العربية اجلامعة قبة حتا

 .رارجها
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 أن إىل اخلصااوص هاا ا يف اإلشااارة املهاام فماان ورتامااًا، •

 الا)وز  يف احلظاوة  هلاا  يكون ما دائمًا السياسية القضايا

 واالقتصاادية،  التنموياة،  القضاايا  حسااب  عل  اإلعالم 

 بعااض هنااا  جنااد مااا دائمااًا الاا ي الوقااا ويف والصاالية.

 واإلقليميااة   الدوليااة  املنظمااات يف السياسااية  اإلرفاقااات

 الصاالية األمااور علاا  تنساال  ال اإلرفاقااات لكاان هاا  

 العاملياة  الصلة كمنظمة فمنظمات والتنموية، والثقافية

 مباشاارة  اإلنسااانية متاا   جااد ًا مهمااة بااأدوار تقااوم مااثاًل،

 تساااتلقها  الااار اإلعالمياااة بالتغطياااة حتظااا  لكنهاااا ال

 التعااون  جملا   حّققه ما عل  ينطب  ك لك األمر وه ا

 بالبطاقااة، والتنقاال اجلمركاا ، االحتاااد ماان اخلليجاا 

 .احلديدية والسكك الكهربائ ، الرب! مشاريع واآلن

 الدريس: زياد. التعقيب األول: د 

 للعمااال الوساااائل أهاام  إحااادس( املنظمااات ) فكااارة تبقاا   أواًل:

 التعااااون   البنااااء تعزياااز يف ساااواء املشااارت ، اإلنساااان 

 أو الاادو  باان الساالبية التنازعااات دحاار يف أو اإلجياااب ،

 حتاااالف أي علااا  التوصااايف هااا ا وينطبااا . اجلماعاااات

 باساام َتساام   سااواء حملاا ، حتاا  أو إقليماا ، أو دولاا ،

 . مجعية أو جامعة، أو احتاد، أو منظمة،

 هاااا   إحاااادس يعاااارتي الاااا ي الفشاااال أو الساااالبية واألدوار

 ماثاًل(   العربياة  الدو  جامعة )كلا  الوحدوية اهلياكل
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 أفضال  يكاون  لان  أبدًا اإللغاء ألن باإللغاء  املناداة ي)ر ال

 إعاادة  أو والتغيري باإلصالح املناداة ي)ر لكنه البقاء  من

 عصابة  مان  االنتقاا   يف حاد    كما األمر، لزم إن البناء

 .حاليًا املتلدة األمم هيئة إىل األمم

 اهلياكااال علااا  احملافظاااة أهمياااة علااا  اإلصااارار وهااا ا

 وها   فيهاا،  الك)س السوأة البا  عن يغي   ال املنظماتية

 توظيفهاا  بال  األعضااء   أهاداف  حتقي  يف تراريها ليسا

 أكاا) وهااو حمااددين، ألعضاااء حمااددة أهااداف خلدمااة

 املنظماااات، هااا   دارااال ياااتم أن ميكااان اساااتخدام ساااوء

 .املتنف ة القوس لدن من رصوصًا

 دومااًا يااتم وآراار، عضااو باان والتمااايز التمييااز جاناا  ويف

 صااااررًا منوذجاااًا األمااان جملااا  يف الفيتاااو( )حااا  ذكاار 

 . اإلنسان حلقو  العامل  لإلعالن ومنافيًا ل لك،

 واملشااركة  اإلبقااء  رياار  فا ن  العاورات   ها    كال  ورغم

 ماان ضااررًا األقاال اخليااار هااو املنظمااات  هاا   يف بفاعليااة

 .سوا  ما كل

 يف املتنفا ة  للقاوس  والسايطرة  املاؤامرة  روح عان  قيال  مهما : انيًا

 اررتاقهااا اسااتلالة يعااين ال هاا ا فاا ن الدوليااة  املنظمااات

 يااارتدد الااا ي واملثاااا  فيهاااا، املأمولاااة األهاااداف وحتقيااا 

 التصاويا  ذلاك   علا   املاضاية  القليلة السنوات يف كثريًا

 منظمااة يف العضااوية كاملااة دولااة فلسااطن اعتبااار علاا 
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 الواليااات معارضااة ورغاام م.2011 العااام يف اليونسااكو

 وتأليبهاااا وحشااادها القااارار، ملشااارو  الشرساااة املتلااادة

 تستطع م لكنها القرار  ضد للتصويا األعضاء الدو 

 فكاااان إجيابياااًا  علياااه التصاااويا ومت هااادفها، حتقيااا 

 االعتيادياة  املساهمة دفع عن باالمتنا  األمريك  القرار

 )وقااد   اليااوم حتاا  احلاان ذلااك مناا  لليونسااكو عليهااا

 نائبًا كنا حي  املعركة، تلك تفاصيل بنفس  شهدت

 يف لبالدي وممثاًل لليونسكو، التنفي ي اجملل  لرئي 

 .التصويا(

 ماان تكااون تكاااد ف نهااا العربيااة  الاادو  جامعااة بشااأن : الثااًا

 ولااي  البناااء، إعااادة ريااار عليهااا ينطباا  الاار املنظمااات

 كال  أن نادر   أن جيا   لكننا فق!  الطفيف اإلصالح

 فيااه تنشااأ الاا ي اجملتمااع بثقافااة تتااأ ر إقليميااة منظمااة

 مااان يكاااون فقاااد ولااا ا منوذجاااًا(  األوروبااا  )االحتااااد

 الاادو  جامعااة علاا  كااثريًا التعوياال التفاااؤ  يف اإلفاارا 

 املنظماااات وساااتبق  إصاااالح، مااان هلاااا مت مهماااا العربياااة

 جملا   كمثال  وأهمياة،  فعالياة  أك) األصغر اإلقليمية

 .  اخلليج  التعاون

 غاري  تكاتالت  تكاوين  إىل يلتفاا  بادأ  اآلن العاام  لكن

 تكاااون ماااا عاااادًة وهااا  لألقااااليم، عاااابرة بااال إقليمياااة 

 ال لكنهااااا التساااايي   ماااان ختلااااو ال تنمويااااة، جتمعااااات
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 الا)يك   جمموعاة  ذلاك  علا   مثاا   وأبارز . فياه  ُتستهلك

(BRICS ،)  واهلنااااد، وروساااايا، ال)ازيااال، : تضاااام الااار 

 يف متنيااا أن لاا  سااب  وقااد أفريقيااا. وجنااوب والصاان،

(، (SBRICS إىل اجملوعاة  ها    تتلاو   لو مقاالت  إحدس

 التكاتالت  ها    ختلاو  ما وعادة. إليها السعودية بانضمام

 والشااكالنية اجملاملااة بروتوكااوالت ماان اإلقليميااة غااري

 . األررس املنظمات تلف  الر
 

 احلارثي: فهد. التعقيب الثاني: د 

 املنظماااات وجاااود أن علااا  أساااامة السااافري ماااع أتفااا  بداياااة

 ضارورة  إناه  بال  جاد ًا   مهم وعضوي ًا، موضوعي ًا والدولية: اإلقليمية

 اإلعاداد  أجال  ومان  للتنساي ،  أرحا   مسااحة  إتاحة أجل من مللة 

 دور علا   ينطب  وميكن أن ."املمكن"  للتفاهم وقواعد ألرضيات

 ولكنااه يصاي    ال رصاصاها  الشاهري:  القاو   املنظماات  ها    بعاض 

 اجلامعاة  وهاو  ذلاك،  علا   حا   مثا  ال هن ويف يدو ، األقل عل 

 للتشااامت العاارب فيااه يلتقاا  الاا ي املسااكن النااادي ذلااك العربيااة،

 إىل حيولاو   أن حيصال  وقاد  للتفاهم. جد ًا قليلة وأحيانًا والتساب ،

 حضااارته يف وميزقاااون برؤوساااهم، فياااه يضاااربون مبكااا  حاااائ!

 جيوبهم.

 الشا ء  الناادي، فها   /  اجلامعاة  تبقا   أن إذًا الضاروري  ومن

 للبكاء.أو  للشتم العرب فيه يلتق  ال ي _سوئه عل _ الوحيد
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 لاي   األرارس  اإلقليمياة  فاملنظماات  العامل ، املستوس عل  أما

 األعضاااء، نوعيااة يف إال العربيااة  اجلامعااة حااا  ماان بأفضاال حاهلااا

 تاأ ري  حجام  متامااً  يعلماون  إذ العارب   مان  واقعياة  أكثر هنا  فهم

 الوقاا  ويف للادو .  السايادية  املصااح  مقابل يف املنظمات ه   مثل

 العربياة  اجلامعة بأن املثالية، الفكرة مع العرب فيه ينجرف ال ي

 الواقعياة،  مزيادًا مان   اآلررون يظهر مشكالتهم  ستلل الر ه 

 التنساايقية البساايطة رسااالتها ماان أكثاار منظماااتهم حيم لااون فااال

 ساااقف حااادود مشاااكلة هااا  إذًا هناااا واملشاااكلة أكثااار. ولاااي 

 التوقعات.

 والصالية،  االقتصاادية، : املهنياة  املنظماات  هناا  نساتثين  وقد

 غموضاااًا، أقااال احلااااالت هااا   يف املصااااح لعباااة ألن والثقافياااة 

 أقال  العماوم  يف وها   مساحة، أضي  والشكو  الظنون وهوامش

 السياسااية اهلويااات ذات املنظمااات ماان والاازالز  للعواصااف عرضااة

 لاي   املنظماات  مان  الناو   وه ا عنه. الباحثةأو  النفوذ يف الطاحمة

 والتغي اار، احلركااة، دائاام هااو باال والثبااات  االسااتقرار مساتااه ماان

 املصاااح، وتتطاااحن اإليااديولوجيات، تتصااار  دارلااه ويف والتلااون.

 الضاعفاء، أو  الصغار من ينجو أن يريد ومن لألقوس، دائمًا والغلبة

 يتااوىل فيرتكااه الكبااار  أحااد عباااءة حتااا ياادرل أن إال لااه فلااي 

 ذلاك  علا   األمثلاة  أوضاح  إن  بالرحلاة  هاو  ويساتمتع  القياادة،  عجلة

 جماارد أنهااا يف عملي ااًا ارتزاهلااا، إذ ميكاان املتلاادة  األماام منظمااة

 الباااااقن أمااااا أصاااالاب حاااا  الفيتااااو(،  )اخلمسااااة للكبااااار ناااااٍد

 فكومبار .
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 ليساا  الضاخم  اجلهاز ه ا بوصلة ف ن الطاولة  حتا من أما

 )أمريكا(. األعظم القوة بيد سوس

 مهم وغري أمريكا، بدون املتلدة األمم منظمة إذًا مهمة غري

 . الكبار اخلمسة بدون األمن جمل 

 األماااام لتااااأ ري األساسااااية احملااااددات هاااا  اإلشااااارات وهاااا  

   التأ ري ومساحته. ذلك وحجم املتلدة،

 مصالتة  املاوقر  وجملساها  املتلادة، وقراراتهاا،   األمام  وموا ي 

 حقاااو  لالبتااازاز:أو  لإلضاااعاف إماااا الصاااغار  رقااااب فاااو  دائماااًا

 يتعلاا  حاان أمااا إخل. التمييااز، وعاادم املاارأة، ومتكاان اإلنسااان،

 فااألمر  العاام   ها ا  يف عبا   مان  باه  يقوماون  وما بالكبار، األمر

 العام محاية أجل ومن حينًا، الدميوقراطية أجل من فهو خيتلف،

  أررس. أحيانًا ااٍلرهاب شرور من

 كاال يف ذلااك ماان أكثاار األضااخم املنظمااة ماان تااأملوا فااال

 ها ا  قضاايا  بعض عل  نقمة إىل أحيانًا تتلو   إنها بل ال األحوا ،

 للدولااة حّلااًا جتااد أن تسااتطيع وحاادها املتلاادة فالواليااات العااام،

 جملا   يف الشاأن  ذات تللقارارا  حاجاة  وال أرادت، لاو  الفلسطينية

 -أرادت لااااو - املتلاااادة والواليااااات برمتهااااا. املنظمااااةأو  األماااان

 ماان واحااد أساابو  بعااد األماار حتساام أن وحاادها تسااتطيع لكانااا

 ترضااا الاار القاارارات النتظااار حاجااة دون السااورية، الثااورة اناادال 

 كا   )بان املدعو اإلمعة ه ا تد  أن وبدون الصن أو  روسيا عنها

 دي جتعاال أن وباادون ،"القلاا  عاان التعاابري" و والبكاااء لّلطاام مااون(

   السورية. الثورة مستقبل يرسم وأسالفه، ميستورا
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 النااااووي التسااااّلح حيااااا  شاااا ء أي تفعاااال م املتلاااادة األماااام

 كمااا شاا ء، كاال فعلااا الاار هاا  املتلاادة والواليااات اإليراناا ،

 العام. يريد كما ولي  ه ، تريد

 اإلرهاااب جتااا  شاا ء أي تفعاال أن تسااتطع م املتلاادة واألماام

 وسااّللها. ومو هلااا، املنطقااة، يف املليشاايات أنشااأ الاا ي اإليراناا ،

 رلاااف وموا يقهاااا وقوانينهاااا، الدولياااة، املنظماااة رماااا أمريكاااا

 العاام  عضاوية  إىل وأدرلتهاا  اإليرانياة، "  القوة"  وشرعنة ظهرها،

"  اجلدياد  احلليف منها جعلا إنها بل الزمن  من دهرًا نب ها ال ي

    كله  للغرب"  املو و 

 األماان  جملاا  عضااوية عاان اململكااة اعتاا ار نتاا كر مازلنااا

 وبغاااض  واملنطقاااة. العااارب قضاااايا يف اجمللااا  أداء علااا  احتجاجاااًا

 ُيعب ار  فقد كاان  معه  ارتلف ومن القرار ذلك مع اتف  عمن النظر

 منظماة  ورائاه  ومن األمن وتأ ري  جمل  حلجم القراءات إحدس عن

 نفسها. األمم

"  الناوادي "  ها    أهمياة  مان  يقلال  ال أعال  ذكرنا ما كل إن

 نعااو   األهاام أال ولكاان فيهااا  تواجاادنا أهميااة ماان وال الكاابرية،

 معظااام يف يقتصااار فااادورها املشاااكالت، حااال  يف عليهاااا كاااثريًا

 الواسااع، مفهومااه يف واالتصااال  اإلعالماا  اجلاناا  علاا  األحيااان

 بعاااض  تشاااكيل  يف دور _آلرااار  وقاااا  مااان  _ هلاااا  يكاااون  ورمباااا 

   الضغ!. جمموعات
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  :املداخالت حول القضية 

 والدولية وتفعيلها: اإلقليمية آليات إصالح دور املنظمات

أو  ياااأ  هناااا  كاااان الشاااراري إىل أناااه إذا حاماااد. أشاااار د

 الدور تفعيل عل  الرتكيز للجامعة فاألفضل اإلصالح، يف صعوبة

 باااان البينيااااة الشااااراكة االقتصااااادية  وزيااااادة الباااايين، التنمااااوي

 السياسااية للقضااايا تسااتكن وأال إعالمي ااًا، وإبرازهااا أعضااائها،

 التنموياااااة، اجلوانااااا  يف دورهاااااا تفعيااااال يكاااااون فقااااا!  فقاااااد 

 يومااً  إجيابااً  يانعك   ماؤ ر  عامال  إخل . ..والصالية  واالقتصادية،

 .السياس  ودورها العربية اجلامعة إصالح عل  ما

 التنموياااة اجلوانااا  كااا لك فمااان املهااام العمااال علااا  تقوياااة   

 التعاااون الواحاادة  فزيااادة املنظمااة يف( واالجتماعيااة االقتصااادية،)

 والتطااوير البلااو  ومراكااز اجلامعااات باان واألكااادمي  البلثاا 

 اإلقليمياااة، املنظماااات تقوياااة أدوات يعاااد  مااان  الواحااادة  للمنظماااة

 يف احلقيقيااة  والشااراكة فالتعاااون اخلليجاا . التعاااون كمجلاا 

 ،...( واالجتماعياااة االقتصاااادية،)  التنمياااة ختااادم الااار اجلوانااا 

 متاساك  مان  يزياد  املتنوعاة   والدراساات  والتطاوير  البل  كقطا 

 وأصالاب  والبااحثن،  العلمااء،  بان  _ وترابطاه  اجمللا   دو  نسيج

إىل  تصااال حتااا  اخلليجياااة  الوحااادة نضاااو  يف وُيساااهم _ الفكااار

 علمي ااًا، األماام باان احرتامهااا ويفاارض والوحاادة، التكاماال مرحلااة

 مساتوس  عل  سواء العالية، التكلفة ذات املركزية املعامل كبناء

 للمساتويات  التأهيلياة  الا)امج أو  والصايانة،  التشغيل،أو  اإلنشاء،
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 الساالمية، النوويااة واألحبااا  الفضاااء كأحبااا  املتقدمااة، العلميااة

 املستعصااااية لألمااااراض املتقدمااااة الطبيااااة واألحبااااا  واملساااارعات

 والسارطان،  عالياة،  نسابته  ال ي كالسكر املنطقة، يف املنتشرة

 .إخل...  ككورونا اجلديدة واألمراض

 الثمانينياااات  منااا  ومتاساااكه اخلليجااا  التعااااون وجملااا 

يعاد    املنطقاة   بها مر ت الر العاتية السياسية العواصف من بالرغم

 التنمويااااة اجملاااااالت مجيااااع يف للتعاااااون وفرصااااة رحبااااة مساااااحة

 املاؤ ر  السياسا   اجمللا   دور تقوياة  علا   يانعك   مماا  وتعزيزها 

 فياه  ُيلتا س  منوذجااً  يكاون  وقاد  والدول ، اإلقليم  املستوين يف

 .األررس التكتالت مستوس عل 

 وإبرازهااا وتعزيزهااا، األراارس، التنمويااة جواناا  دور وتفعياال

 السياسا   الادور  تقوياة  يف جيادة  بوصفه أرضية ُيسهم قد إعالمي ًا 

 .للمنظمة

 اإلقليمياااة املنظماااات عقيااال إىل أن مهاااا. وبااادورها أشاااارت أ  

 والاادعم األعضاااء، للاادو  السياسااية اإلرادة علاا  تعتمااد والدوليااة

 فقاا! لااي  واحاارتام، مكانااة ذوي اليكونااو بقراراتهااا  وااللتاازام

. الشاااعوب أيضااااً  أماااام  وإمناااا  األرااارس   واملنظماااات الااادو  أماااام 

 التعااااون ومنظماااة العربياااة، اجلامعاااة مثااال فمنظماااات ولألساااف،

 واإلرادة الاااادعم ماااان املطلااااوب باملسااااتوس حيظيااااان ال اإلسااااالم  

 منهاا  خمتلفاة  ألساباب  األعضااء   قلبال  من political will السياسية

 هاا   قاادرة يف الثقااة وعاادم الاادو ، باان مااا واخلالفااات النزاعااات
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 هاا   إمكانيااات ضااعف بسااب  باااملطلوب  القيااام علاا  املنظمااات

 يكان  م إن - فمعظام  وبالتاال   للتلر   املنظمات وصالحياتها

 رتامياة  وبياناات  رط  عن عبارة -املنظمات ه   مؤمترات كل

 . ش ء منها ُينّف  وال اجلد، حممل ُتؤر  ال

 القارار  يف تاتلّكم  عظما   دو  هناا   فهاد . د أوضاح  وكما

 علاا  ينطلاا  أيضاااً  وهاا ا املتلاادة، األماام مثاال ملنظمااة السياساا 

 ها   منظماة   كال  يف ورئيسة فاعلة دو  وهنا  األررس. املنظمات

 ومكانتهاا  قوتهاا  ومادس  املنظماة وسياسااتها،   تلاك  توج اه  ُيقر ر من

 جااد ًا مهمااة املنظمااات هاا   فاا ن ذلااك ومااع الدوليااة  الساااحة علاا 

 فلساطن  قضاية  مثال  عليهاا،  جيتمعاون  قضاايا  حاو   اآلراء لتوحياد 

 الصاف  انشاقا   بساب   عليهاا   اارتلفاو  ه   حت  أنه ولو) والقد 

 مثااال أرااارس، وقضاااايا( اصاااطفاف هناااا  وأصااابح الفلساااطيين،

 األطفااا  شاالل مثاال واألمااراض، واألميااة الفقاار ومكافلااة التنميااة

 ذلاك   يف جيدة رطوات رطا اإلسالم  التعاون منظمة إن والسل.

 ميامناار  يف املسالمة  األقلياات  حقو  عن السيما فيما خيص  الدفا 

 قااا  كماا  ولكاان وغريهاا   وتايالناد،  الوسااط ، وإفريقياا  ماثاًل، 

 باا لك  كااثريًا يهااتم ال الشااع  وبالتااال  إعالمنااا  أسااامة: الساافري

 . مباشرة متس هم قضايا أنها رغم

 شاااا ء الدوليااااة املنظمااااات يف التمثياااال ضااااعف فاااا ن وأرااااريًا

 الاادول  املسااتوس علاا  قاارارات تاابين يااتم ذلااك وبسااب  مؤسااف،

 اآلن املطالبااات  مثاال وديننااا، ومبادئنااا،  مصاااحلنا، ضااد تكااون
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 حرياااة ُمسااام   حتاااا األدياااانإىل  واإلسااااءة املثلاااين، زوا  بقباااو 

 .وغريها التعبري،

هيئاة   عدالاة  عدم الشبيك ، ف ن اجلازي. نظر د وجهة ومن

 والشاعوب  الادو   مشاكالت  ماع  املتلدة وإنصافها األمم هيئة مثل

 عامااًا تتناااقص فيهااا الثقااة جعاال واملظلومااة واحتياجاتهااا  الضااعيفة

 لاابعض معاجلتهااا أن آليااة كمااا الشااعوب. تلااك قلباال ماان عااام بعااد

 االتفاقيااااات اإلنسااااان، وقضااااايا حقااااو  قضااااايا مثاااال القضااااايا،

تتساام  اإلنسااانية  لألرالقيااات املتعيبااة السااجون وقضااايا الدوليااة،

 موضااوعية الكاا)س علاا  الاادو  ومصاااح أصااوات هيمنااة بفاارض

 شاديد  ماع  )الفيتاو(  الانقض  حا   رال  من القضايا وعدالتها، تلك

 الواليااات توقيااع وماان األمثلااة الواضاالة علاا  ذلااك، عاادم   األسااف. 

 أكا)  مان  أنهاا  ماع  البيئا    بالتلو  اخلاصة االتفاقية عل  املتلدة

 الطفااال، حقاااو  اتفاقيااة  علااا  توقيعهااا  وعااادم لااه.  املساااببة الاادو  

)السااايداو(  املااارأة ضاااد التميياااز أشاااكا  علااا  القضااااء واتفاقياااة

 ك لك.

 اجلمعاا  اإللازام  صاافة اهلا  تكاان م الدولياة إذا  املنظماات  إن

 الار تهاام   واملشاكالت  القضاايا  األعضااء يف  الادو   علا   بالقاانون 

 النجاحااات حتّقاا  فلاان البشاارية  اجملتمعااات ماان عريضااًا قطاعااًا

 احلا . بطبيعة وجودها من املتوقعة

الرديعااان إىل جمموعااة ماان النقااا  احملااددة   رالااد. وتطاار  د

واإلقليمياة، والادور املتوقاع     الدولياة  التالية، فيما يتعلا  باملنظماات  

 :منها
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 غاري  اجملااالت  يف مهم ًا دورًا والدولية اإلقليمية املنظمات تؤدي -

يبقاا   املنظمااات تلااك فاا ن وجااود  الصااورة وبهاا   السياسااية..

 لنقال: أو  باهتاًا،  السياسا   أداؤهاا  كاان  مطلبا أساسيا مهماا 

 جملاااا أو  العربيااااة، الاااادو  كجامعااااة املااااأمو ، ماااان أقاااال

 .املغارب  االحتادأو  التعاون،

 وظيفاة  لاه  يكاون  قاد  والعاملياة  اإلقليمياة  املنظمات ه   وجود -

 دولااة كاال أن املؤكااد ماان إذ الاادو   ساايادة تعزيااز يف مهمااة

 ترمجتاه  ميكان  ماا  وهاو  دولا ،  اعارتاف  هلا يكون أن ترغ 

 أورد  الاااا ي املثاااا   ولعااال  الدولياااة،  املنظماااات  يف بالعضاااوية 

. دليال  راري  واليونساكو  فلساطن  عان  الادري   زياد الدكتور

 شارعية  يكار    واإلقليمياة  الدولية املنظمات فوجود وبالتال 

 حترياار علاا  ساااعد األماار وهاا ا... حتتهااا تنضااوي الاار الاادو 

 الصادام   االجتيااح  بعاد  معهاا  العاام  وقاف  وكياف  الكويا

 دوليااااة منظمااااات عاااادةإىل  انتمائهااااا حبكاااام  1990 عااااام

 .وإقليمية

 القاارارات مسااتوس علاا  ضااعفها العربيااة، ورغاام  اجلامعااة إن -

 يكاون  قد السياسية غري اجملاالت يف وجودها ف ن السياسية 

 وإعاااادة اجلامعاااة، فمااان الضاااروري انتشاااا  وبالتاااال  مفيااادًا 

 . فاعلية أكثر لتكون وأنظمتها لوائلها يف كل النظر

 العربياة  الدو  جامعة تكون قد يكون من املناس  اقرتاح أن -

إىل  ُتنقال  وأن ،(مصار ) هلاا  املضايفة  الدولاة  عان  متامًا مستقلة
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 ورمبااا موريتانيااا أو  جيبااوت ،أو  كااالبلرين، أراارس، دولااة

 املضايفة  الدولاة  سالطة  من أكثر تتلرر حبي  عمان، سلطنة

 يف بروكساااال مقاااار  الاااا ي األوروباااا  كاالحتاااااد متامااااًا،

 .باري أو  برلن ولي  بلجيكا،

 بان  بالتنااوب  اجلامعاة  أمان  منصا   يكون أيضًا أن املهم من -

 االحتااااد ماان  وماارة  التعاااون،  جملاا   دو  ماان  فماارة  الاادو ، 

 مفيد غري فه ا مصر  عليه تهيمن أن أما... وهك ا املغارب ،

 .البتة

 كال  فياه  متث ل عرب  برملان العربية باجلامعة يلل  ميكن أن -

 ولااي  شااعبي ًا، أعضااائه انتخاااب يكااون وأن العربيااة، الاادو 

 اجلامعااة، قاارارات يراقاا  حبياا  احلكومااات، طرياا  عاان

 .الشعوب رغبة عل  بناء يعدهلاأو  يرفضها،أو  عليها، ويواف 

كااردي فيمااا خيااص  إصااالح جامعااة     أسااامة. بينمااا يعتقااد أ 

وال  العااام، األماان أن املسااألة ال تتعلاا  بشخصااية   العربيااة، الاادو 

 الاا ي اجلامعااة بنظااام صااالحياته.. وإمنااا تاارتب! باألسااا     حتاا 

 وهااو منظمااة العرباا (، )االحتاااد هااو واملطلااوب. صااالحيته. انتهااا

 للسياسااة جملاا  هلااا الاار األوربيااة، املفوضااية إىل أقاارب جدياادة

 وجملاا  لل)ملانااات،  االقتصااادية، وجملاا  للسياسااة  اخلارجيااة،

 وجملاا  العلماا ، للتنسااي  وجملاا  القضااائ ، للتنسااي  وجملاا 

 اجلامعاة  أن هناا  واملهام . كاثري.  وغريهاا  املادن ،  اجملتمع جلمعيات

فقاا!    لللكومااات منتاادس عاان عبااارة احلااال  بوضااعها العربيااة
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. الادو .  أطاراف  لكافاة  ملتقا   ساتكون  العربية( )املفوضية بينما

 الوحااادة ألغاااا منظماااة  ذلاااك الحظاااا عنااادما اإلفريقياااة والااادو 

وقااد . اإلفريقاا . وأنشااأت االحتاااد وساار حا موظفيهااا، اإلفريقيااة،

 صدس وم جيد سنوات، (10) عن يزيد ما من  األمر ه ا اطرح

 بدراساة  كتّلفا للجنة الليبية سرت مدينة يف اجتما  عقد مع حت 

 العربية. اجلامعة مستقبل

كااردي يف وجهااة النظاار   أسااامة. نقلاا  مااع أ أسااامة. واتفاا  أ

 جاااءت لاا لك والتزامااًا  تنظيمااًا أكثاار االحتااادات تلااك، وأضاااف:

 عاان باادياًل اخلليجاا  لالحتاااد _اهلل رمحااه _ عبااداهلل امللااك مبااادرة

 االحتاااد لصاااح الساايادة فقاادان هاااج  أن غااري التعاااون  جملاا 

 مان  انتزعاا  الدولياة  واملعاهادات  االتفاقياات  أن رغم املشرو   أر ر

 ذلاك  ومان  الدولياة،  املواطناة  لصااح  سايادتها  مبااد   بعاض  الادو  

 بااا ُتساام   كانااا الاار الدوليااة التجااارة اتفاقيااة املثااا  ساابيل علاا 

 االتفاقيات. من وغريها )اجلات(،
 

 كيفية استفادة اململكة من عضىويتها يف املنظمىات اإلقليميىة   

 والدولية:

 اململكااااة ماااان تسااااتفيد القعااااود: كيااااف ناصاااار. تساااااء  د

 العربيااااااة القضااااااايا ردمااااااة يف والدوليااااااة اإلقليميااااااة املنظمااااااات

 واإلسااالم ، العرباا  للعاااملن قائاادة اململكااة بوصااف واإلسااالمية 

 واالقتصادي؟ التنموي الطابع ذات املنظمات السيما
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 اإلقليمياة،  املنظماات  مان  العدياد  عضاوية  يف نشاطة  اململكاة 

 يف فاعااال عضاااو فهااا  الدولياااة  واملنظماااات واإلساااالمية، العربياااة

 العربياة  وصانادي  التنمياة   الادول ،  والبناك  الدول ، النقد صندو 

 رؤو  يف كابري  ومسااهم  للتنمياة،  وصندو  األوباك  واإلسالمية،

 وذلاك  منهاا،  االساتفادة  زياادة  علا   احلارص  ينبغ   م  ومن أمواهلا 

 ماااان املزيااااد وتوظيااااف قراراتهااااا، صاااانع يف الفاعلااااة باملشاااااركة

 املنظماااات، هاا    يف املساااتويات خمتلااف  يف الساااعودية الكفاااءات 

 السايما  اإلقليمياة،  املنظماات  خياص   فيما والتغيري اإلصالح وقيادة

 العربية. اجلامعة

 حياا  القضااية ماان  هاا  إىل  أنظاار: الصاابان حممااد. وقااا  د

 فأجاد . فيها عضو ه  الر املنظمات خمتلف من اململكة استفادة

 ومااا. املرجااوة الفائاادة حتقياا  عاان البعااد كاال بعياادين مااا زلنااا أننااا

 يف صاااااوري ًا تشاااااار  معظمهاااااا، لنقااااال:أو  بالدناااااا وفاااااود زالاااااا

 األسااباب، ماان للعديااد وذلااك املتعااددة، واملفاوضااات االجتماعااات

 :أهمها لعل

 .املناس  املفاوض ارتيار وسوء الوفود، إعداد سوء -1

 جتااد  ولاا ا املفاااوض  هلاا ا ُتماانح الاار الصااالحيات حمدوديااة -2

 أحااد، حياساابه ولاان لااه آماان فهااو األوقااات، معظاام يف صااامتًا

 ".كان مما أحسن باإلمكان لي " يرد: ُيسأ  حينما وحت 

 آراار  شااخص إرسااا  يااتم اجتمااا  وكاال االسااتمرارية، عاادم -3

 هااو وكأناه  واالنتااداب، للسافر  متساااوية فرصاة  إتاحااة حبجاة 

 .اهلدف
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 معظام  لكنهاا يف  اخلارجية  لوزارة احملوري الدور من بالرغم -4

 التاادري  يناال م وممثلااها الظاال، يف مشااار  اململكااة وفااود

 بال . االجتماعاات  أياام  معظم غائبًا يكون ما وغالبًا الكايف،

 إن - املتااابعن املفاوضاان أحااد ماان يطلاا  ذلااك ماان وأكثاار

أو  االجتماا   ها ا  عان  التقريار  كتاباة  عل  مساعدته -ُوجد

 الدراساااات معهاااد دور ضاااعف األداء راااال  مااان وجناااد. ذا 

 وزارة كاااااوادر يؤهااااال أناااااه ُيفااااارتض الااااا ي الدبلوماساااااية،

 أنإىل  مطبا ،  وصاما " عادد  كمالاة " مان  لتتلو  اخلارجية 

 بناا  اخلاصاة  املصااح  من وكثري اململكة. وفود خمتلف تقود

 تبنياه  ياتم  وماا . عنهاا  بالادفا   األرارس  الادو   تقوم أن نتوّقع ال

 عليهاا   التفااوض  إعاادة  نال ميكا  واتفاقيات دولية قواعد من

 .السعودي املفاوض فعالية عدم حبجة

 القااااوانن، خمتلااااف علاااا  ساااايُبن  اجلديااااد الاااادول  النظااااام -5

 سااااااابقًا، وتاااااا)م أتبرمااااااا الاااااار واالتفاقيااااااات والقواعااااااد،

 دورنااااا يكااااون أن قبااااو  وال ميكاااان. ومسااااتقبال وحاليااااًا،

 نائماااااًا  بعضاااااها كاااااان والااااار النامياااااة وحتااااا . هامشاااااي ًا

 فمتاااا  فعالااااة، وأصااابلا  واسااااتيقظا الاااادر ، اساااتوعبا 

 الدور؟ يأتينا

 ماع القاو  بضاعف    اللاواء د. ساعد الشاهران    ومن جانبه اتفا   

واملناادوبن، واملمااثلن   وأعضاااء الوفااود،  وكفاااءة رؤساااء  حضااور

 العلمياااة واحملافااال، واملاااؤمترات )حتااا  املنظماااات، يف الساااعودين

 :أمور إىل عدة ويرجع ه ا برأيه ،(أحيانًا
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 حتاااا )التوظياااف   مناااا  وعاااادم موضاااوعيته  االرتياااار،  ساااوء  -1

 رؤسااااء ارتياااار ساااوء  ااام األحياااان، مااان كاااثري يف( للاااوزراء

 بكافااة اجملتمااع واألعضاااء، واملمااثلن  ولاا لك يااثين الوفااود،

 مصااحلنا  عان  ُيعب ارون  الا ين  الساعودين  املمثلن عل  أطيافه

والاادري ، والقطااان، وهااا  املعلماا ، وبفاعليااة، مثاال بوضااوح

الدولياااة، ويف  السااااحة علااا  متثيااال راااري ميثلناااا هاااو اجلااابري

 والدولية. اإلقليمية املنظمات

 والواسطة يف باحملسويبة والتكليف يتم التوظيف أن والسب 

 لاو  الار  بالكفااءات  تزرر وإال فاململكة األحيان  من كثري

 سااابقًا، ذكاارتهم ماان مئااات مثاال لرأينااا مبكاارًا  اتسااتقطبا

 االحرتام. مع منهم ورمبا أفضل

فمعظام   بهاا   ُيكلفاون  واملراكاز الار   للمهاام  التأهيال  ضعف -2

 والقضااايا أكثاار  الدوليااة العالقاااتغالبااًا إىل  اجلهااود تتجااه 

 كيفياااة للديبلوماساااين والوفاااود يف  املتقااادم للتأهيااال منهاااا

 غاري  أنفسانا مان   وكيفية تقديم واحلوار معه، اآلرر خماطبة

 .اإلسالم  رداءنا العرب  خنلع أن

 وحتضري الوفود السعودي املفاوض تأهيل يف الضعف أما عن

وال  فلد   واملفاوضات بشأنها، احلوار يتم الر للقضايا املكثف

 حر .

واالتفاا    للمدارساة  جتتماع  ماا  ناادراً  فا ن الوفاود   وفو  ذلك،

والعليااااا، واملمنااااو    والسااااقوف، واحلاااادود الاااادنيا  األدوار، علاااا 
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 ولعاال ماان رارجهااا،أو  القاعااات داراال واملسااموح، واملراحاال سااواء

 الدولية، التجارة منظمة مع للمفاوضات املوسع الوفد الوفود أجنح

  (عليهاا  له مالحظاات  بعضهم أن مع) طويلة استمرت لسنوات الر

 علاا   -مااا حااد   إىل _ كااانوا املفاوضاان  إىل أن والسااب  يرجااع 

 والتخصص. الكفاءة من عالية درجة

 نشاااطات واملشاااركن يف وفودنااا وأحيانااًا كااثري ماان وبعااض

وعاادم  وضااعف الكفاااءة،  االرتيااار، سااوء علاايهم يغلاا  رارجيااة

وسااوء   "حشاافًا القصااة:  الرتفيااه  لتكماال  والبلاا  عاان  اجلديااة،

 كيلة".

 عليااه يغلاا  املتكااررة للنشاااطات فاا ن الرتشاايح وفااو  ذلااك،

 الاار للمزايااا بعياانهم  أشااخاص وحكاار  وقصاار  علاا   احتكااار 

 وتقااادم الاازمن وعاادم كفاااءتهم، رغاام ضااعفهم، عليهااا  حيصاالون

 .عليهم

والساافراء،  وأعضاااء الوفااود، رؤساااء ماان فكااثري ولألسااف،

 املفرتضااااة املكانااااة يتناساااا  مااااع حضااااور هلاااام واملمااااثلن  لااااي 

أو  بااه ُيكلفااون ملااا أصاااًل يرتقااون ال أنهاام عاان للمملكااة، فضااالً 

 إىل: ومن  م ف ننا حنتا  حيتلونه 

واللااوائح  وحتاادي  الاانظم الوفااود، يف التمثياال حيكاام نظااام -1

 جانااا  يف الديبلوماسااا ، رصوصااااً  التمثيااال حتكااام الااار

  واألداء. الرقابة
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وساالوكهم،  أداءهاام حتكاام الرمسيااة للوفااود ساالو  مدونااة -2

 للمهماااة، ومااارورًا بالتلضاااري التكلياااف، شااارو  مااان بااادءًا

 وأراريًا كتاباة   اململكاة،  والسالو  راار    السافر  عان  فضاًل

 املهمة. من العودة واالجتماعات بعد التقارير

الصالاف ماع ماا ورد     نصار . م.ويف السيا  ذاته، فقاد اتفا  د  

 اسااتخدامنا مدارلاة د. الصاابان، ود. الشاهران  خبصااوص ساوء   يف 

 .   انعدامهأو  التمثيل لضعف سواء الدولية  للمنابر

 ها   للمملكة املمثل يكون حبي  األدوار تشّكل ما وغالبًا

 أن املشاكلة  ولكان  للدور  موظفيها أحد فتندب املختصة، اجلهة

 احملفال  يف) انهأقر مثل الدبلوماسية بالصفة يتمت ع ال الشخص ه ا

 ذكار  ماا  ومثال  اخلا)ة.  وتنقصه اللجنةأو  املنظمة ضمن ،(الدول 

 يشاااار  فاااال الشخصااا ، األماااان طريااا إىل  ياااركن الصااابان د.

 أغلاا  يف هااو الاا ي مرجعااه، ماان إذن علاا  حصااوله لعاادم بفاعليااة 

 .  اخلارجية وزارة لي  األحيان

 تفس اار قااد مطلااوب  هااو كمااا شااار  فاا ن   املصاايبة وهنااا

. مرجعاااه مااان مساااب  إذن علااا  حصاااوله لعااادم سااالبي ًا  مشااااركته

 وقتااً  يتطل  بل آني ًا  يكون لن فه ا املتبعة  البريوقراطية وحبس 

 اخلارجياة  وزارة خماطباة  مان  يتهي ا   قاد  مرجعاه  وكا لك .  طوياًل

 .  املتشعبة النقاشات كل يف املشاركة ممثلها موافقة ألر 

 عان  الوفاد  أعضااء  بعاض  غيااب  تتمث ال يف  األرارس  واملشكلة

 فااارتا  فااارتة، لكااال املقاااررة باالجتماعاااات ُيعااارف فيماااا احلضاااور

  األيام   بقية وخيتف  األوىل، األيام حيضر
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 مرجعااه  قلباال ماان للممثاال االرتيااار وسااوء اخلاا)ة، وانعاادام

 حيا   األساوأ  إىل  يكاون  وقاد  التمثيال،  درجاة  ضعف يف يتلّكم

 يف نظرائاااه بااان النظااار وجهاااات ، وتبااااد  االراااتال  عااادم يناااتج

 ولكااان(. كاااد  بااا  حفاااالت هااا  ) حبجاااة اجلانبياااة احلفاااالت

 وُتعطاا  الدبلوماسااية، املراساام ماان مهاام جاازء اجلانبيااة احلفااالت

 اإلنساانية  وملساته  الشخصا   رأيه ليعك  املطلوب  املنا  السفراء

 دفاع  يف اللقااءات  ها    أهمياة  فضااًل عان   املهماة،  املوضاوعات  عل 

 .ُيراد ماإىل  احلشد وتكثيف احملل ، املنظور

،  فقا!  إدارتاه  ميث ال  أنه يعد  الدولية اللجان يف املمثلن بعض

 الطاولاااة يتصاااد ر وامسهاااا اململكاااة علااام أن ماااع. اململكاااة ولاااي 

 الاار إدارتااه غااري أراارس جهااة عاان مناادوب حضاار فاا ذا  أمامااه  

 تقاااديم عااان ميتناااع أنأو  متامااًا،  يتجاهلاااه أن ضاااري فاااال انتدبتااه، 

 مشااورة إعطاااءإىل  ذلااك يتعااد س وقااد املشااورة، حتاا أو  املساااعدة

 يف سااااهم هاااو إذا مرجعاااه، بطاااش ياااأمن حتااا  متعمااادًا  راطئاااة

 األررس   اجلهة استفادة

 املااانع علا  ضاارورة االهتمااام  صاااح. د.ومان ناحيتااه، أّكاد أ  

 الدولياااة املنظماااات يف للعمااال املؤهااال الساااعودي الشاااباب بوجاااود

 اخلارجياة  وزارة دفعاا  لاو  حتا   ذلاك   علا   وتشجيعهم واإلقليمية،

 تفاا  الأو  منتظمااة، غااري مرتباااتهم كانااا إذا مرتباااتهم ماان جاازءًا

 هاؤالء  طريا   عان  الفع اا   احلضاور   املهام  الشخصية، باحتياجاتهم

 املوظفن.
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 مرتبات دفع متلك ال اخلارجية وزارة نقل  بأن أسامة. وعّل  أ

 املاليااة املااوارد انتاازا  يضاامن باا لك، نظااام وجااود باادون مااوظفن،

 أكا)  املسألة الصبان أن حممد. املالية. بينما أوضح د من املطلوبة

وتاارتب! بالتأهياال، وماادس فعاليااة الوفااود،    املرتبااات، ماان بكااثري

 ..املشاركة نوعية عل  وحماسبتهم مشاركتهم، وانتظام
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