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  :د. إبراهيم البعيزالورقة الرئيسة: 

، أدا  اإلعوووالم السوووعودي علووود املسوووتوال ا لوووي  وووري مووور    

واحل وووور اإلعالموووي السوووعودي ال يتناسوووب موووع الثقووول واملكانوووة    

لد املسوتويني اإلقليموي   ع للمملكةالدينية والسياسية واالقتصادية 

والعوووواملي. وتتعوووودد األسووووباب لووووذلل بووووني االعتبووووارات السياسووووية    

واالجتماعية، وما ترتب عليها من توداعيات علود البي وة التشوريعية     

 واملنطلقات املعيارية ألدا  اإلعالم السعودي.  

ويعتقد البعض أن التأهيل هو السبب الرئيس يف ذلل، حيو   

ن النقوووود ألقسووووام اإلعووووالم يف شوووواعت يف فوووورتة م ووووت موجووووة موووو

اجلامعووات السووعودية، وضووعت ارجاتهووا، ممووا تسووبب يف عوودم       

مهنيووووة اإلعووووالم، وهووووذا صوووووي  موووون حيوووو  وصووووت جووووز  موووون    

ووول طاملووا أن مشووكلة  االشووكالية، لكوون هووذا االشووكالية لوون ت  

 دت اليها.التأهيل اإلعالمي مل تفهم من حي  األسباب المت أ

الووبعض هووي أن أقسووام    ذهووانأتغيووب عوون   داحلقيقووة الوومت قوو  

اإلعووالم مل تسووتطع أن تسووتقطب الطووالب املتميووزين مموون لووديهم      

املوهبووة واالسووتعداد الووالزم ليكونووووا كفووا ات إعالميووة واعووودة.      

والسووبب األسووال لووذلل أن بي ووة العموول اإلعالمووي ليسووت واعوودة        

لذا حيرص الطالب املتميوزون علود االلتووات بتاصصوات      ؛اوظيفيًّ

ف ل مون اإلعوالم مثول التاصصوات الصووية      أهلا مستقبل وظيفي 
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مووا أقسوام اإلعوالم فقود حتولووت إ     أواهلندسوية واإلداريوة و ريهوا.    

الطوووالب  هلوووؤال و الثووواني يف أحسووون األحووووال(  أاخليوووار الثالووو  ) 

موون  اكووبرًي ااملتميووزين. ِوم مِّووا يعووزز ويؤكوود هووذا اجلدليووة أن عوودًد

ة والصوووويدلة اإلعالموووويني البووووارزين اصصوووووا يف العلوووووم الطبيوووو   

واحلاسب والعلوم، وبعد ارجهم التوقوا بالعمول اإلعالموي وبعود    

 .جناحهم فيه نسوا اصصاتهم

ا موون املتميووزين  ا أن كووثرًيِوم مِّووا يوكوود هووذا اجلدليووة أيً وو    

ا يف اإلعالم ِتِرُكوا املؤسسات اإلعالميوة والتوقووا   واملؤهلني علميًّ

فقووود لوودال املؤسسووات مووان الوووظيفي املا عوون األبالقطوواع العووام  ًثوو

  .اخلاصة العاملة يف جمال اإلعالم

تعلق بق وية التودريب اإلعالموي،    يا ور الثاني هلذا الق ية 

وهنا أشري إ  مبادرة وزارة اإلعالم قبل حووالي عشورين سونة علود     

مون املؤسسوات   عدد ، ور بت )*(تأسيس معهد للتدريب اإلعالمي

تأسويس معهود مون هوذا     الصوفية أن تشرتك مع بع ها البعض يف 

القبيووول )علووود  ووورار شوووركة التوزيوووع(، لكووون توووردد املؤسسوووة        

جهوووووا  املشوووووروع إالصوووووفية يف جتاوبهوووووا للمشوووواركة أدال إ    

حيووا  الفكوورة موون قبوول صوواحب    إوفشووله، وبعوود عوودة سوونوات ط   

مري فيصل بون سولمان حوني كوان رئيسوًا جمللوس       السمو امللكي األ

شوووور، ويبوووودو أن ثقلووووه   والن لأل ووووا دارة الشووووركة السووووعودية  إ

ومكانتووه أحرجوووت املؤسسووات الصووووفية ووافقووت علووود م وووض    

نهوم  أعتقد أول ملشروع املعهد والتورير لالجتماع األ ر سا وح ر 

                                                           
     .و  لفكرة معهد التدريب اإلعالميشاركا يف االجتماعات األكنت م)*(
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محوود بوون سوولمان، لكوون  أمووري ا يف تأسوويس معهوود األسووهموا ماليًّووأ

ضووعت محاسووهم )العتبووارات ماليووة وتنظيميووة( لالسووتفادة منووه يف    

دريب حديثي التارج من أقسوام اإلعوالم   تأهيل كوادر إعالمية وت

  .جعل من هذا املعهد الكبري يف أهدافه هزيل يف أدائه

ا ور الثال  أن املؤسسات الصوفية تعتمد بشكل أساسوي  

مووون   (٪70 _ 60)علووود املتعووواونني والوووذين تقووودر نسوووبتهم  ووووالي  

مجووووالي كوادرهووووا الصوووووفية، وهووووم يف الغالووووب موووووظفني يف      إ

لوذا ال   ؛داراتهوم إخبوار  أول هو نشر وهمهم األقطاعات حكومية، 

كن أن تنطبق عليهم مفاهيم االحرتاف اإلعالمي سووا  املتفور    مي

  freelancersأو املستقل 

بوول عشوور سوونوات بووادرت وزارة التعلوويم العووالي بوودعوة وزارة     ق

 املؤسسوات اإلعالم لعقد ورش عمل عن التأهيل اإلعالموي وحاجوة   

أقسووووام اإلعووووالم يف اجلامعووووات  ، وشوووواركت كوووول)*(اإلعالميووووة

السووعودية، وكوول الصوووت السووعودية )بطلووب موون وزارة اإلعووالم(    

وحرصووت  ،م بووي سووي إوكووذلل جمموعووة   ،واإلذاعووة والتلفزيووون 

وزارة التعلووويم العوووالي علووود دعووووة مموووثلني لثالثوووة منووواذج يف تعلووويم   

ا )جامعوة  مريكيوة يف القواهرة( وأوروبيًّو   ا )اجلامعة األاإلعالم عربيًّ

ا )جامعووة أوكالهومووا( لعوور  جتاربهووا يف    مريكيًّوو أيطانيووة( وبر

 اإلعالمية   املؤسساتكيفية عالقتها مع 

 املؤسسوووواتانتهووووت الورشووووة املووووة موووون التوصوووويات لكوووون  

  .اكانت مكلفة ماليًّ ألنهااإلعالمية مل تلتزم بها 

                                                           
 .كان لي شرف التنسيق والتنظيم لهذه الورشة والمتابعة لتوصياتها)*(
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  :أ. أمسهان الغامديالتعقيب األول: 

ز علوود ورقتووه  بووراهيم البعيوو إ د.بدايووة يطيووب لووي أن أشووكر    

املهمووة، الوومت تنوواقع الق ووية األهووم يف املرحلووة احلاليووة واملقبلووة،    

فاإلعالم بشقيه التقليدي واجلديد أصب  ا ورك األول يف ق وايا   

 اخلريت العربي(. ) الدول، واملعزز األهم لثورات الشعوب

البعيووز إ  احل ووور اإلعالمووي السووعودي، وبنظووري   د.تطوورت 

ومتطلبووات  بال يتناسوولعربووي بشووكل عووام أن احل ووور اإلعالمووي ا

املرحلة، فهناك خطر واض  وصري  حييط العامل العربي بشوكل  

دارات عوووام واململكووووة بشووووكل خوووواص، فوووواألمر يتطلووووب موووون اإل 

 للصوفي. )كدينامو( اإلعالمية تكثيت اجلهود والعمل

مون املؤسسوات اإلعالميوة، أرال أن     ةفمن خوالل معايشوة قريبو   

هووي إال اجتهوادات فرديووة،   ميوة املطروحووة موا   البيوة اجلهووود اإلعال 

ا عوون إدارة التوريوور، إ  جانووب التاوواذل يف تقووديم اجلديوود    بعيووًد

موون  ا ظووورهووو  وعوودم وضوووس السياسووة اإلعالميووة السووعودية ومووا 

 املسموس.

، والسوبب أن  اجندا يف الغود ممنوًعو   اجندا اليوم مسموًح فما

هووا  املسوؤولني يف   األطروحات الصوفية ا ع لر ية االفراد، وأ

املؤسسة اإلعالمية، إ  جانب عدم إميوان الصووفي بأنوه صواحب     

 رسالة، وأن قلمه وفكرا مؤثر ومهم.

ارجوووووات التاصصوووووات اإلعالميوووووة يف    صموووووا  ووووو أموووووا 

ال اجلامعات، فإننا جندها ضعيفة وال تناسب املرحلة، مبعند أنها 

النظريووات علوود املهنيووة وال املمارسووات اليوميووة، وتكتفووي ب   دتعتموو

 اإلعالمية البعيدة كل البعد عن املمارسة اإلعالمية احلقيقية.
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فمن رأيي يفورت  أن يكوون هنواك مقاعود تدريبيوة مدفوعوة       

ذاعوووات لطوووالب اإلعوووالم طووووال فووورتة    يف الصووووت والقنووووات واإل 

دراسوووتهم، لريبطووووا بوووني املمارسوووة العمليوووة والنظريوووات العلميوووة،    

 نظري.ا عن التويكون هناك توازن بعيًد

البعيووووز يف عووووزوف الطووووالب عوووون    د.ا مووووع وال أتفووووق كووووثريً 

ط مواقووووع ااصصووووات اإلعووووالم يف الوقووووت احلووووالي، فبعوووود نشوووو 

التواصل االجتمواعي الومت جعلوت مون احلمقود مشواهري، أصوبوت        

 اوحلًم اوأصب  مسمد إعالمي هدًف ،الشهرة هاجس لدال الشباب

 لدال الكثري من الشباب يف املرحلة احلالية.

املؤسسوووات اإلعالميوووة ووزارة اإلعوووالم واجلامعوووات  كموووا أن 

مون هوذا، فيجوب ربوط التاصوص باملمارسوة        اكوبريً  اتتومول جوز ً  

املهنية واصيص مقاعد تدريبية علد أن يتم اسوتقطاب الطالوب ة   

 املميز ة، لينه وا بالرسالة اإلعالمية ويؤدوا املطلوب.

عالمية البعيز يف أن املؤسسات اإل د.تفق من جهة أخرال مع أو

مل تعوود بي ووة واعوودة، السوويما يف ظوول تراجووع نسووبة اإلعووالن، إ        

وضوواع االقتصووادية الوومت  وور بهووا املنطقووة بشووكل عووام،   جانووب األ

لوووذلل أوووب أن حتووورص املؤسسوووات اإلعالميوووة علووود اسوووتودا      

استثمارات جادة طويلة املدال هلوا، لتووافع علود كيانهوا، ولوتعلم      

 بأهمية رسالتها يف اجملتمع.

 وووص حموووور اعتمووواد الصووووفيني علووود املتعووواونني،   اأموووا مووو

فأعتقوود أن هووذا سووبب كووبري يف عووزوف اإلعالموويني عوون العموول       

اإلعالمي، مبعند أنه حتول مفهوم الصووايف مون صووايف ميوداني     

 إ  مراسل للجهة المت يعمل بها بهدف مادي  ت.
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 وأن اإلعوالم هوو   ،فلم يعد هناك استشعار للمسؤولية الوطنية

  لق ووووايا  احلقيقيووووة  املوووورآة وأنووووه ،التشووووريعية الرابعووووةالسوووولطة 

صوت احلق إ  صووت املطبول، واهلودف     من دورا فانتقل اجملتمع،

لألست مادي  وت مبباركوة مون املؤسسوات اإلعالميوة واجلهوات       

 احلكومية.

فيجووب أن يكووون للعموول اإلعالموووي رخصووة ممارسووة مهنيوووة      

هنواك تقيويم    تصدر مون هي وة الصووفيني السوعوديني، وأن يكوون     

سنوي يرفع للهي ة من قبل املؤسسات، وأن الق مناصوب صووفية   

تناسب عمر وعطا  الصوفي، مبعنود أن يوتم االسوتفادة مون بيووت      

ا ومل تعود  اخل ة الصوفية امليدانية الومت خودمت يف امليودان كوثريً    

لديها القدرة علد االستمرار، وأن تعطد مناصب إدارية يف املتابعوة  

ومسوووواندتهم يف عمليووووات  باألفكووووارزويوووود الشووووباب والتوجيووووه وت

 العصت الذهين.

فنجوود لألسووت أن املؤسسووات تتجاهوول فكوورة العموور وت ووع     

وذلوول بسووبب  يوواب  ،هانفسوو الصوووايف الشوواب واملسوون يف الكفووة

و ووري مشووجع   ،وهووذا  ووري صوووي  لألسووت    ،املناصووب اإلعالميووة 

 للكثري.

بالسوي ، بول   يف اخلتام .. ال أرال ا توال اإلعالموي السوعودي   

ا ليقيين بأنه اجتهادي، وفيه نبوذل اجلهود الكوبري    جًدا أجدا جيًد

للوصووول إ  املعلومووة الصووويوة يف ظوول تقوواعس املسووؤول و لصووه 

يسووبقه رحلووة كفوواس كووبرية لوون   سمووا يطوورموون الصوووايف، فكوول 

 حلاس.حيتملها إال من كان ذو نفس طويل وكثري اإل
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 ني. عبد احملسن القباالتعقيب الثاني: أ: 

تفوق معوه فيموا    أ كن الدكتور البعيز من شورس املشوكلة و  

 قال وأر ب يف اإلضافة.

 ، توواز السووعودية بأنهووا سوووت إعالمووي كووبري يف املنطقووة    -

فيما يعيبها عدم وجود املناخ املالئم لعمل اإلعوالم. أصواب   

 يوواب  املنوواخ املشووهِد اإلعالمووي السووعودي برمتووه بالعطووب    

بنيووي يف ضوعت املارجوات    والتوهان، وهذا برأيوي سوبب   

 واملدخالت يف قطاع التأهيل اإلعالمي.

ن يكون أو ،ال ميكن أن يعمل أي إعالم بشكل صوي  -

يف املسار املسؤول إال إذا توفر له منواخ مون احلريوة واألدا     

وهو أن يكوون   ،بل أن يتمتع مبكانته املعروفة ؛املدني له

قبوه )موع   ال أن يكون حتتها لرتا ،فوت احلكومة لرياقبها

االعتذار جلوورج أوريول(. الواقوع السوعودي يتنوافد موع تلول        

األطوور واملثاليووات، فيمووا ممارسووات اإلعووالم يف اململكووة     

اسووتمرت معطوبووة لفوورتة طويلووة، فصوونعت تلوول املمارسووات 

خلوووال يف مفووواهيم الصووووافة واإلعوووالم وأعاقوووت منوهموووا   

 بشكل سوي.

طويلوة  فهوي لفورتة    ،أما ما  ص كليات وأقسام اإلعوالم  -

 ؛ت ووووم إال سووووقط متوووواع عمووووادات القبووووول والتسووووجيل   ال

مالموة يف ذلول إذ    وبالتالي مدخالتها ضعيفة باألسوال. ال 

 ،اا واعووووًدمل يكوووون السوووووت اإلعالمووووي السووووعودي سوووووقً 
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وكانوت هنواك سوطوة حكوميووة علود اجملوال وحوّدت موون       

خاللووووه الفوووورص. فيمووووا املؤسسووووات الصوووووافية كانووووت   

ن أحوووودا  البلوووود ليسووووت   ا ألتسووووتقطب املتعوووواونني نظوووورً  

وال تستوق تفريو  عودد ضوام مون العواملني. هنوا        ،كثرية

كووان  يوو ز تسووا ل: هوول عموول الصوووافة السووعودية أصووالً  

ا ميووووون  أي متعووووواون أو متفووووور  التكووووووين  مهنيًّووووو عمووووواًل

 . اإلجابة واضوة.!الصوي ؟

نرتنووت املووبني. لقوود  مووع فووت  اإل حاليووا اعتوودل احلووال قلوويالً  -

يف النشوور واإلنتوواج وشوواهدنا أ ووا     تووع األفووراد  ريووة  

 ،وأعمووال سووعودية وصوولت للعامليووة اهووود فرديووة ومدنيووة     

وانتعشووت أقسوووام اإلعوووالم مووون كوووال اجلنسوووني مبواهوووب  

وتر وب يف أن ت ويت إ  نفسوها     ،صارت شغوفة باجملوال 

واجملتمووع قيمووة مهنيووة وعلميووة. السووبب هووو أن السياسووات    

اد استثمار القطواع  زوالراب ة املاضية تغريت بفعل الزمن. 

مزيوووود موووون  كتأسوووويس  -يف جمووووال اإلعووووالماخلوووواص 

وتعووددت املشوواريع الناشوو ة علوود     -الصوووت واإلذاعووات 

ا عن التنظيم أو التشريع نرتنت والمت ال تزال تعمل بعيًداإل

 ورمبا لذلل جنوت وبرزت. ،احلكومي

كنوووت يف حووودي  موووع رئووويس حتريووور صوووويفة سوووعودية      -

ا أم ال. لكون اتفقنوا   ع طواردً كان القطا فيما إذاواختلفنا 

علوود أن القطوواع لوويس لديووه املووال ة املاليووة العاليووة لينفقهووا   
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علود مرتبوات جمزيوة مقارنوة بقطاعوات أخورال. هلوذا يقوول         

 ووورا  إاسوووتطاعت أقسوووام وشوووركات العالقوووات العاموووة    

علود   ،املتميزين منهم يف العمل الكامل معهم براتب جمز

سوات ويزيود مون دخلوه     أن يتوول إ  متعاون مع تلول املؤس 

 ن واحد.آوحيافع علد توهجه يف 

كوووان هنووواك صووووايف  وووري سوووعودي يعمووول يف مكتوووب       -

مؤسسووة صوووافية أجنبيووة وقووال لووي: أشووعر أن مسوووتواي       

ا مع مرور السنوات وبقائي هنوا. ) هوو علود    اخنفض كثرًي

 .كل حال  ادر(

 ؟:املؤهلونمتد نعرف أن إعالمنا خبري وصار لدينا  -

وسيلة من أجل قرا ة تقرير الفت حينما نبو  عن ال •

أو حتقيق مثري أو خ  حصري وليس من أجول مقالوة   

 رأي.

حينموووا يكوووون الصووووايف السوووعودي أكثووور شوووهرة    •

 لدال األفراد من كاتب الرأي. اوقبوًل

 Journalism/ pressحينموا نسومع كلموة الصووافة      •

 من كلمة اإلعالم. أكثر

ة حينمووا يووتقلص عوودد طووالب أقسووام العالقووات العاموو •

وتووووزدحم أقسووووام ومسووووارات الصوووووافة والتلفزيووووون 

 واإلعالم الرقمي.
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 حينما يتم وأد وصت شاص ما بو "إعالمي". •

حينمووووا نعوووورف أ ووووا  مراسوووولي قنوووواة العربيووووة يف      •

السوعودية. ) التوووق مبكتووب الريوا  لوحوودا أكثوور   

 ( !!م2003مراسل منذ  15من 

حينمووا تسووتقطب مؤسسووات  ووري سووعودية كفووا ات     •

 equalأجل سياسة الفرص العادلة  سعودية ليس من

opportunityبول ألنهووم كفوا ة صوووافية حيتوواجون    ؛

 إليها.

حينموا تكوون هنواك مواقوت نقابيوة بوني أبنوا  املهنوة          •

 سموا ميو  ن اختلفت مؤسساتهم أو توجهواتهم.  إحتد و

املهنة أو زميلهم فهو ميسهم كلوهم. هوو اليووم وحنون     

 ا. ًد

  :لعنادأ.د. عبدالرمحن االتعقيب الثالث: 

إبراهيم البعيز لتناوله موضوع التأهيل اإلعالموي،   د.أشكر 

إبوووراهيم هوووذا  د.ومهنيوووة اإلعالمووويني يف اململكوووة ... وقووود تنووواول   

الق ووايا موون الزوايووا املهمووة كعالقووة أقسووام اإلعووالم باجلامعووات     

بذلل، وما يالحع من ضوعت يف ارجاتهوا، وتقصوري املؤسسوات     

 التووودريب، واعتمادهوووا شوووبه  اإلعالميوووة، وخباصوووة الصووووت، يف 

تكلفوووتهم، واحلاجوووة  الخنفوووا الكلووي علووود اهلوووواة واملتعوواونني   

 إلنشا  معاهد متاصصة يف التدريب اإلعالمي.
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وأعود للتأكيد علد مسألة ضعت ارجوات أقسوام اإلعوالم    

 د.الووومت هلوووا عووودد مووون املسوووببات والعوامووول، إضوووافة ملوووا ذكووورا       

ا عالقووة مباشوورة ب ووعت  إبووراهيم، وموون ذلوول أن هووذا املسووألة هلوو   

ارجات التعليم العام المت تلتوق باجلامعات بشكل عام، كموا  

وهلوووا عالقوووة ب وووعت ارجوووات اتلوووت اصصوووات اجلامعوووات      

السعودية، وذلل لرتكيزها علد التعليم النظري والتلقني، و و   

الطالووب عوون الوودرجات واملؤهوول فقووط، بغووض النظوور عوون التأهيوول    

 وورات إلتاصووص، ي وواف إ  ذلوول   والفهووم احلقيقووي ملتطلبووات ا  

أقسووووام اإلعووووالم بأعووووداد كووووبرية موووون الطووووالب تفوووووت قوووودراتها   

، وجل امللتوقني بتاصص اإلعالم مل يكون اإلعوالم،   االستيعابية

بووول كليوووة اكداب بكووول اصصووواتها، أحووود خيووواراتهم للقبوووول،   

دون  –باسووتثنا  نسووبة حموودودة موونهم     –فيووأتون ألقسووام اإلعووالم   

للعمول يف جمواالت اإلعوالم، وهلوذا      االسوتعداد ر بة، ولويس لوديهم   

منهم يف العالقات العامة، علد اعتبار  (%80)يتاصص أكثر من 

أنها أقورب للوظيفوة احلكوميوة أو املكتبيوة، وأبعود التاصصوات       

الدقيقة األخرال عن اإلعالم، وأيسر للبوو  عون وظيفوة أخورال يف     

نوودما  ووري جمووال اإلعووالم، ومل يكوون احلووال هكووذا يف السووابق ع 

  وع ملقابلوة    –علد األقل يف جامعوة امللول سوعود     –كان القبول 

 ، وتقوودراشاصوية دقيقووة، وتكووون أعووداد املقبووولني حموودودة جوودً 

بنووا  علوود طلووب    –لغووي هووذا اإلجوورا    أا، حيوو  طالًبوو (60)بنوووو 

اجلامعة نتيجوة الطفورة يف أعوداد خرأوي الثانويوة العاموة، وزيوادة        

مبعدل عام  االكتفا وط -ا كان أيًّالطلب علد املقعد اجلامعي 
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ونسب حموددة يف اللغوة العربيوة واللغوة اإلجنليزيوة لكوي يوتم قبوول         

الطالب آليا من قبل عموادة القبوول والتسوجيل، سووا  بالقسوم، أو      

 ،المت ال تكاد توضع يف خيارات القبول للطالب –بكلية اكداب 

بهووا،  اتااللتوووويووتم توجيووه طووالب وطالبووات مل يكونوووا ير بووون   

وقد جتاوز عدد الطوالب املقبوولني يف قسوم اإلعوالم اامعوة امللول       

ربعمائة طالب، ووصل عدد طوالب القسوم   أحد الفصول أسعود يف 

طالب، ومل يكون القسوم وال حتود قاعاتوه، ناهيول       (1200)حنو 

ا ودودة السوعة، علود اسوتعداد لوذلل،       واستوديوهاتهعن معامله 

الشعب لتتجواوز م وة طالوب، األمور      وزادت أعداد الطالب يف بعض

ا ثوم  الذي انعكس تدرأيا علود األدا  التدريسوي فتووول تودرأيًّ    

 النظرية.   واالختباراتا إ  التعليم النظري ا تقريًبكليًّ

واإلعالم كما أنه علم، فإن ممارسة اتلت اصصواته فون   

ال تعتمود يف اإلعوداد    –كما هو معروف  –ومهنة، والفنون واملهن 

ا نهووا تتطلووب توودريبً إا والتأهيوول علوود التعلوويم النظووري فقووط، إذ   هلوو

ا، وهووو مووا يووتم يف التاصصووات التطبيقيووة كالطووب  ا كافًيووعمليًّوو

والعلوووم الطبيووة والرتبيووة و ريهووا، لكوون أقسووام اإلعووالم مل توونج   

حتد اكن يف تنفيذ بورام  تودريب قويوة تكوون اسوتكماال للتعلويم       

ام علوود التوودريب التعوواوني   النظووري، واقتصوورت حموواوالت األقسوو   

ا ال يًّو ا حقيقلساعات حمدودة، وهو تدريب شكلي ال أد اهتماًمو 

موووون اجلهووووات الوووومت تقبوووول بتوووودريب الطووووالب، وال موووون األسوووواتذة 

املسؤولني عن مقررات التدريب العملي، الوذين يتسوابقون ألخوذها    

يف نصابهم التدريسي دون جهد يبذل يتناسوب موع عودد     الحتسابها

  ساعاتها.
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ويف تقوووووديري أن املؤسسوووووات اإلعالميوووووة كافوووووة، وأجهوووووزة 

ا ا بعً و العالقات العامة يف القطاعني اخلاص والعام، تتومل جزئيًّ

من مسوؤولية تأهيول اإلعالمويني يف اململكوة، وميكون أن يتوقوق       

ذلل من خالل اجلديوة يف تنفيوذ مقوررات التودريب العملوي لطوالب       

ريبيوة متاصصوة بفنوون    أقسام اإلعالم، ومن خالل عمل دورات تد

حمددة كوالتورير أو التصووير أو اإلخوراج ... وكوذلل مون خوالل       

)تنازهلووا( وقبوهلووا خرأووي األقسووام حووديثي التاوورج لتوودريبهم علوود 

رأل العموول والصوو  علوويهم، كمووا حوود  يف السووابق يف القطوواع       

ا كوبرية مونهم بنوا  علود معووايري     احلكوومي الوذي اسوتوعب أعودادً    

ط )املؤهل(، وقد جنوت نسوب كوبرية مونهم يف    اخلدمة املدنية فق

العموول اإلعالمووي، ووصوول بع ووهم إ  موودرا  قنوووات تلفزيونيووة أو    

إذاعية أو رئاسة حترير صوت يومية وجمالت، ومناصوب عليوا يف   

 بعض أجهزة الدولة ويف ك ال الشركات واملؤسسات باململكة.

جليود  باإلضوافة إ  التأهيول ا   –أما مهنية اإلعالم فهي تتعلوق  

بووالتفر  الكلووي والنظوور   –للعموول يف اجملووال   واالسووتعدادوالر بووة 

للوظيفة كمهنة وحرفة أساسية، وليست هوايوة أو )عمول إضوايف(    

ا يف وسووائل اإلعووالم أو )عمول آخوور(، وهوي الصووفة األكثوور انتشوارً   

املطبوعة ويف حمطات التلفزيون )الف ائية( اخلاصة الومت كثورت   

 تكووون جموورد وظيفووة حكوميووة ذات يف الفوورتة األخوورية، كمووا ال

أجوور معلوووم م وومون سوووا  عموول صوواحبها أو مل يعموول، وهووو مووا       

يتطلووب تغوويري بي ووة العموول اإلعالمووي احلكووومي وتطوووير لوائوووه       

املاليووة واإلداريووة  يوو  يتناسووب العطووا  مووع الوودخل، ويووتم تقوودير     
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املواهب املؤهلة واملبدعة وتطويرها وتشجيعها يف جمواالت اإلعوالم   

 اتلفة.امل

بقووي أن نووذكر أن املتابعووات  ووري املنتظمووة خلرأووي اإلعووالم   

ا يف سووت العمول أكثور    تفيد أن خري  اإلعالم رمبا يكوون مطلوًبو  

من  ريا من خرأي التاصصات اإلنسانية واالجتماعية األخرال، 

طلبوون لعودد كوبري مون الوظووائت يف     ي  _اإلعوالم   أي خرأوو _وهوم  

ن اإلعوالم، فنجوووا يف ممارسوة    القطاع اخلاص، وبع ها بعيد عو 

عدد كبري من املهن والوظوائت املكتبيوة وامليدانيوة وخباصوة تلول      

ا لوجوه مبوا يف ذلول املبيعوات     المت تتطلب التعامل مع اجلمهور وجًهو 

    والتسويق.

 (:اإلعالمي املداخالت حول قضية: )التأهيل 

 :واقع ومعوقات التأهيل اإلعالمي الراهن 

 أنووه يتفووق مووع د. إبووراهيم   عووان يف تعقيبووه الردي خالوود. د أشووار

 يف القبواني  عبدا سون  موع أ.  كما يتفوق  ،سما طر كل يف البعيز

 بواإلعالم  النهوو   يف كوثرًيا  عليه يركز الذي احلرية مناخ ق ية

  ايووة يف ( فهووي مسووألةFreedom of expressionعووام ) بشووكل

 تتوووفر كانووت وإن السووعودي، اإلعووالم يوونقص مووا وهووي األهميووة،

 والكاتوووب الصووووفي. واملوووأمول املطلووووب بالشوووكل لووويس ولكوون 

 قبول  مون  حتد صعوبات ويواجه ألغام، حقل يف يسري عموًما ا لي

 . أحياًنا زمالئه

 حوووول دار موووا واقووع  مووون ذلووول وأوضوو  د. الرديعوووان أنوووه يقووول  

أسوولوبه وحوودة  علود  نوافووق ال قود  صوووي .. العموري  طووراد كتابوات 
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 عليوووه نوافقوووه وطوووين هوووم ظووولي يطرحوووه موووا لكووون أحياًنوووا، لغتوووه

 زائوودة اوورأة يكتووب نووراا حنوون. معظمنووا األقوول علوودأو  باعتقووادي

 يف يكتوب  ملواذا  نسوأل أن  يفورت   وبالتوالي  سوعودية   ري وبصويفة

 حملية؟.  ري صويفة

 الصووت  تووفرا  ال قود  الذي احلرية هامع وهو واض  السبب

 مون  وبعودهم  قوربهم  ومودال  التورير ر سا  بعض ومزاجية ا لية،

 .القرار صناع

 علوود  أشوودد للق ووية، لكووين  أخوورال جوانووب  بووالطبع هنوواك

 كأحوود  التعووبري" الوومت يفوورت  أن تكووون واسووعة، وذلوول      "حريووة

 .قودًما  بوه  والدفع اإلعالم تهي ة يف تساعد المت األساسية األركان

كما أقرتس علد صوفنا ا لية أن تبع  بعض كتابها املتفور ني  

خلارج لفرتة مناسبة الكتساب املزيود  لبعض الدورات والتجول يف ا

مووون اخلووو ات واالحتكووواك بغريهوووم، ورمبوووا يوووتم إرسوووال بع وووهم  

للصوووت العامليووة العريقووة لالطووالع علوود أسوولوب عملووها ولكسووب   

 مزيًدا من اخل ة يف العمل الصوفي والتورير.

الدورات وال ام  التدريبيوة يف  أن  د. عائشة حجازي وذكرت

أصوبونا نورال مهورجني    فقود   ،ارة رائجةأصبوت جت ااإلعالم و ري

ومهرجوووات يف مواقوووع التواصووول واليوتيووووب يطلقوووون علووود نفسوووهم   

تووووودثون وكووووأنهم حيملووووون الشووووهادات واخلوووو ات  يإعالموووويني و

قليووة علوود حوود تعريفووات اإلعووالم هووو سوويطرة األ أمبووا أن ، والعاليووة

موودال مصووداقية أقليووة اإلعووالم   مووا،  لبيووة فهنوواك سووؤال كووبري األ

 ؟. لبية املتأثرةيف األ املؤثرة
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التجوووارب العربيوووة إ  أن معرفوووة  أ.د فوزيوووة البكووور وأشوووارت

؛ قوويم مووا منلوولنوكيووت توودار جتعلنووا  والعامليووة يف توودريس اإلعووالم

أن بعووووض اجلامعووووات الغربيووووة تؤكوووود علووووي   مووووثاًلفهووووي تعوووورف 

يوتم اوري  متاصوص يف    أنوه  مبعين  ؛التاصص يف دراسة اإلعالم

وهلووذا  ،خور يف الشووؤون السياسوية وهكوذا   الشوؤون االقتصوادية وآ  

يصوووب  لمعالموووي ثقووول حينموووا يكتوووب يف حوووني تغلوووب اهلوايوووة أو   

ومن ثم قول موا    ،مهنة الصوفي يف بالدنا دللعالقات الشاصية عل

 .يعتد مبا يطرس

بوووني  ارفيًعووو اهنووواك خيًطووو إ  أن  د. خالووود الرديعوووان  وذهوووب

كاتوب  الوهل ميكن اعتبوار  الكاتب والصوفي يصعب حتديدا. 

 .والصوفي ناقل خ .. هل هذا التوصيت صوي ؟ امبدًع

، بينموا  الكاتب يقول رأيهأن  أ. عبد ا سن القبانيوأوض  

الصوفي يقدم معلومات وألب آرا  اكخرين ويقوول للمتلقوي هوذا    

 .هي

الصوووايف قوود يصوول إ  مراحوول  أن  أ. مسووفر املوسوود وذكوور

ومون   ،ها وترتيبها بنا متقدمة من مجع املعلومات وحتليلها ومن ثم

يف بعوووض الفنوووون الصووووافية.. قووود يقوووول  ثوووم الوصوووول إ  نتوووائ ..

صووافة  " الصوايف رأيه يف الفرضوية األساسوية... ثوم يقووم بإثباتهوا     

خالل بورام    نوقد يتطلب منه معاجلة البيانات الكبرية م ".العمق

ة قود  وبالتالي.. فإن املهارات املطلوب وتطبيقات التوليل اإلحصائي..

 .تقودنا إ  نوع التأهيل املطلوب

علوود سووبيل املثووال قوود تصوودر احلكومووات معلومووات م ووللة      

حلجم البطالة أو نسبة ا تاجني للسكن... هنا علود الصووت أن   
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يكووووون لووووديها قسووووم متاصووووص يف صوووووافة البيانووووات ملراجعووووة  

 مصداقية البيانات أو التقصي مرة أخرال.

تواب يف صووفنا بع وهم    وحتود الك أنه  أ. مها عقيلوأضافت 

 ووري مؤهوول ليكتووب مقالووة رأي. هووو فقووط يطبوول أو يلمووع أو يبوودي   

كيوت لكاتوب    ه مون الصوعب تفهوم   نو أرأي  ري مدرول باإلضوافة  

وكيوت   ،أن يكون له عمود يومي إذا كان  وري متفور  للكتابوة   

نقبوووول أن يكتووووب عوووون كوووول شووووي  ويف كوووول شووووي . الكتوووواب   

 .املتاصصني قلة وهذا مشكلة أخرال

دي  عون التأهيول اإلعالموي فونون كول مورة نكورر        ما احلو أ

 أ. هان الغامودي و أ أ. البعّيز ود. من النقاط المت ذكرها  اكثرًي

عبدا سوووون القبوووواني وال وفيسووووور العنوووواد يف أوراقهووووم الغنيووووة      

القيمووة. املشووكلة كمووا ذكووروا هووو يف ُاسوولوب  واكرا باملعلومووات 

ل أمووام بالتوودريب علوود ر التعلوويم والتوودريب يف اجلامعووة وقلووة االهت 

العمول. كمووا أن الصوووافة أصووبوت مهنووة موون ال مهنووة لووه ومصوودر  

ي اهتمام باملصداقية أو احلرفيوة  أال. ليس هناك إرزت إضايف ليس 

ولكووون يف اخلوووارج ويف الصووووت    .أو مسوووتوال الكتابوووة والطووورس  

ا رتمووة ال حيصوول كاتووب علوود شوورف نيوول عمووود سوووا  يووومي أو   

خو ة يف جمالوه أو ا وه معوروف ولويس       سبوعي إال مون كوان لوه   أ

 .قريب أو صديق رئيس التورير ألنه

الصووافة عمول مجواعي حيتواج      فوإن  م. خالد العثمان ويف ظن

فيه الصوفي إ  فورت مسواندة ورمبوا بواحثني وحمللوني و وري ذلول        

ا بطورس رأيوه   ق ية أو خ  بينما كاتوب الورأي يعمول منفوردً     للتناو

 .يف ق ية ما
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بأنوه ال   أ. مهوا  علود موا ذكرتوه    ا سون القبواني  أ. عبود   وعلق

بول  ؛مشكلة "التأهيول اإلعالموي "هوي مشوكلة اجلامعوات      يرال أن 

املشكلة بنيويوة تتعلوق بالنظوام اإلعالموي والسياسوات احلكوميوة       

 وهيكلة اجملتمع.

 الواقع عندنا: اإلعالم جز  من احلكومة. وهذا بائس.

   الطموس: اإلعالم جز  من اجملتمع.

عمليووووة متكاملووووة تتووووداخل    أنهووووا أ. مسووووفر املوسوووود  ويوووورال

جزئياتها... ومن املمكون أن ننظور حتود يف طريقوة القبوول لطوالب       

اإلعالم.. باعتبارهم احلاصلني علد درجات النجواس األقول نسوبة يف    

الثانويات العامة... حي  توجههم إدارات القبول إ  أقسام اإلعوالم  

وبالتالي... فإن نسوبة عاليوة    .وبعض األقسام ألن ر باتهم مل تتوقق

 .منهم ليس لديها أي طموس صوايف

املوضوووع هووو التأهيوول   أن  أ. مهووا عقيوول  وموون جديوود أوضوووت  

مووووا مووووا ذكوووورا أ. ، أبووووالتعليم والتوووودريب أاإلعالمووووي وذلوووول يبوووود

عبدا سوون عوون املشووكلة البنيويووة وارتبوواط اإلعووالم باحلكومووة    

 .وليس م اري. إعالمنا م سري هبدال من اجملتمع فاتفق مع

التأهيل عملية إ  أن  أ. عبد ا سن القباني ومن جديد أشار

ال ميكوون أن يكووون هنوواك تأهيوول جيوود ومؤسسوواتنا فوو مرتاكموة. 

.." كانووت يف اخلووارج  mbcالرصوينة " الشوورت األوسووط.. احليوواة ..  

طوال سنوات ذهبية، حي  صقل العرب أنفسهم من خالهلا وبقينا 

أجهووزة حكوميووة وصوووت مطبوعووة     حنوون يف الووداخل نتأهوول مووع   

 بائسة.
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نه يفتقود  أمشكلة اإلعالم عندنا أن  أ.د فوزية البكر وتعتقد

  .ا للوكومة ومسري  سب ما تراااملصداقية باعتبارا مملوًك

ا هووو لوويس سوولطة حقيقيووة تووؤثر يف صوونع القوورار أو توجووه        ًذإ

لكرتونوي أصوابته يف   إضافة الي أن موجة اإلعالم اإل ،الرأي العام

 .مقتل

موون مكانووة اإلعووالم ودورا يف صوونع القوورار تتووودد مكانووة        

نفوووتع يف ال أننوووا ، وأ لوووب الظووون ومهنيوووة الصووووافيني والكتووواب

صوووفنا حووني نلتقطهووا للقوورا ة سوووي عوون شووي ني : قوورار حكووومي 

 .ثناياا أو كاتب مقالة حنرتم رأيه أصادر نقر

لووزام املؤسسووات الصوووفية إأ. مهووا عقيوول: هوول ميكوون  وقالووت

 .م تشغيل املوظفني احلكوميني صوفيني متعاونني؟بعد

نوين  أحد أسوباب ضوعت الصووافة عنودنا ر وم      أهم  املتعاونون

ن معظوووم السووويدات الصووووفيات أل ،أتعووواطت موووع السووويدات مووونهم

 متعاونات ولكن ينقصهم التدريب والتأهيل. 

ا ليغطوي  حودال الصووت يعمول مدرًسو    إتصوروا أتد متعاون مع 

ة وكان كول هموه أن حيصول علود البيوان      حد مؤ راتنا الصوفيأ

اخلتامي وامللاص اخل ي الوذي سونعدا كوي يكتوب عليوه ا وه       

ن أل ؛الصووفي  املوؤ ر ويرسله للصوويفة وعنودما تأخرنوا يف عقود     

نفسه مل ينتهي اضوطر أن  ورج ليعوود ملدرسوته ويطواردني       املؤ ر

 .مييلباهلاتت ألرسل له املادة جاهزة علد اإل

اإلعالميووة اخلاصووة   أن املؤسسووات م البعيووزد. إبووراهي وذكوور

لووذا موون الطبيعوي أن تكووون قرارتهووا ذات  ، جتاريوة  مؤسسوواتهوي  
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اللوووم علوود موون ال يسووعد ، بعوود ر ووي وال أووب أن نلووومهم يف ذلوول

الصووفية بوه موادة     املؤسسوات نظوام  فلتطبيق األنظمة المت وضعها 

 لكون ، رباحهوا للتودريب  أعلد اصيص نسبة مون   املؤسساتتلزم 

سهم يف تدني أتطبيقها هو الذي  هالمية الصيا ة هلذا املادة وعدم

املوادة اخلامسوة مون    . )الفرص التدريبية الكوادر اإلعالمية الشوابة 

 (.الصوفية املؤسساتول لنظام الباب األ

سوأحتد  عون مجلوة نقواط      د. مساعد ا يوا:  ومن جانبه قال

ا وقود عشوت وقًتو   أحسبها ذات عالقة بالتأهيل والتدريب .. السويما  

  ري قليل يف تدريب الطالب ويف تدريس مواد ذات طبيعة عملية ..

ب  بعض روس األمول مون حيو  وجوود كفوا ات      أبداية أود أن 

ال تووزال هووي موون يوودير ويصوونع العموول اإلعالمووي مموون ارجوووا موون  

أقسووام اإلعووالم ... وموون حيوو  حوورص األقسووام علوود وضووع خطووط     

سوووتوعب اجلديووود يف السووواحة   جديووودة هلوووذا األقسوووام ولشوووعبها لت  

ا اإلعالميووة كمووا هووو الشووأن لوودينا يف قسووم اإلعووالم سووابقا وحالًيوو 

 كلية اإلعالم واالتصال ...

لوووذا كنوووت والزلوووت أجووود طالبنوووا يف كوووثري مووون ا طوووات     

التلفزيونيوووة والشوووركات واملؤسسوووات هوووم مووون يتسووونمون العمووول     

 اإلعالمي ..

أن طووالب حوودال القنوووات إسووعدني أن يقووول لووي مسووؤول يف أو

 جوودهم أكثوور تووأهياًلأمووام ة والتلفزيووون يف جامعووة اإلذاعووقسووم اإل

نووا أقولووه ألثووين علوود قسوومي بقوودر مووا أا ... هووذا الكووالم ال وتوودريًب

ا علووود وجوووود اهتموووام للتأهيووول لووودينا يف أقسوووام أسوووتادمه مؤشوووًر

 اإلعالم ..
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نووا قلووق عليهووا فقوود ترحوول أو يرحوول      أهووذا املكاسووب اليوووم   

 يدة ..أكثرها ألسباب عد

فموون زاويووة أخوورال مصوودرها التاصووص واالهتمووام بالتوودريب    

عددت بعض الدراسات حوول  أوالر بة يف الشفافية إضافة إ  أني 

ا مووون ذلووول .. أقوووول إننوووا حنووون يف أقسوووام اإلعوووالم نتومووول كوووثريً   

يف عدة جوانب ..وسأسرد بعض ذلل مما ميكنين قولوه   ةاملسؤولي

 ..متوفظا علد ماال ميكنين احلدي  عنه 

حنوون ال منوون  املووواد ذات الطبيعووة العمليووة والتدريبيووة ملوون    -1

ميتلكوووووون مهوووووارات تدريبيوووووة كافيوووووة أو مناسوووووبة وال   

نسووتقطب هلووا كفووا ات مهنيووة جيوودة مووا عوودا اسووتثنا ات   

 قليلة ..

سووونادها لغوووري إبعوووض املوووواد العمليوووة التدريبيوووة قووود يوووتم    -2

مشووووروع اوووورج يف قسووووم اإلذاعووووة     مووووثاًل، املتاصووووص

 .يسند ألستاذ يف الصوافة ..!!والتلفزيون 

نفسووهم أسوواتذة املووواد العمليووة يسووتغلونها يف موون    أبعووض  -3

جوازات .. وهوذا يعوين أن الطالوب ال يتلقود      الكثري مون اإل 

مثال مادة مون ثوال  سواعات سواعتان يف      جرعة كافية ..

سوتاذ متعواون نكتفوي    أخور قوال هلوم    آيوم وسواعة يف يووم   

ل هوووذا يووتم بوووال  تني فقوووط .. وكوو طوووال الفصووول بالسوواع  

 ....!رقيب

نتوواج الوومت تتووي  للطالووب أن يتوودرب حنوون ال منتلوول بي ووة اإل -4

، فوووالتجهيزات تتقوووادم وتتهالووول   .. ويتأهووول للعمووول فعوووالً 
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وال سوووبيل حقيقوووي  ، ينقصوووها الكوووثري  تواالسوووتوديوها

للتوودريب والتأهيوول إال بقنوواة  تلكهووا اجلامعووة وتكووون    

 نتاجية ..إبي ة تدريبية 

جووووورا ات إميووووور مبعوووووامالت و توهااالسوووووتوديحتووووودي   -5

طويلووة وحووني تصوول ملرحلووة االعتموواد النهووائي   ةبريوقراطيوو

 يكون اجلديد من التجهيزات املطلوبة قد تقادم ..

عدم وجود صيانة وكفا ات قادرة علود متابعوة متطلبوات     -6

التجهيزات المت يسوتادمها الطوالب يف الوتعلم والتودريب     

الطوووالب يف  جهوووزةأن كووول مثوووال هوووذا العوووام حتووود اك  ..

 حدال القاعات لدي ال تعمل ..إ

سوووواتذة يدرسووووون مووووواد ذات طبيعووووة عمليووووة    أتكليووووت  -7

سووتاذ يوودرل مووادة أمثووال ، فيدرسووهم املووادة بر يووة نظريووة

تصوووووووميم الووووووو ام  ومل يفوووووووت  الطوووووووالب األجهوووووووزة أو 

 !.ا .. كيت يتعلم هؤال ؟طالًقإيستادموها 

 .أسبابه كثرية ، هناك خلل وقصور كبري

 اإلعووووووالم مووووووع كووووووردي أنووووووه يتعاموووووول امةأسوووووو. وذكوووووور م

 قوود و عاًمووًا عشوورين عوون يزيوود مووا منووذ خدماتووه موون كمسووتفيد

 قطوووواع يف العوووواملني السووووعوديني نسووووبة ارتفوووواع وبوضوووووس الحووووع

 يف الصووووفيني  هوووؤال   ُاسووولوب  تطوووور  الحوووع  كموووا  الصووووافة، 

 موووون يطوووورأ ممووووا الوووور م علوووود املطروحووووة الق ووووايا مووووع التعاموووول

 يعوووين  وال. التوريووور  إدارة مووون لوموووة املعأو  اخلووو  علووود  تعوووديالت

 .املستمر والتعليم التدريبإ   احلاجة عدم ذلل
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 عودة  توفر الصوافة جناس شروط من: أن الرديعان وأضاف د.

 تتوووفر ال اخلصوولة وهووذا قارًئووا الشووعب يكووونأن  ومنهووا شووروط

 اعتواد  ممون  لسونا  لكننوا  والكتابوة  القورا ة  نعرف صوي ... عندنا

 ذلول  علود  ونسوتدل . الشوعوب  بعوض  تفعل كما ةالنهم القرا ة علد

 علد تقتصر فهي عموًما املطبوعة املادة تبيع المت األماكن قلة من

 ..اجملتمعات معظم يف كما شائعة ظاهرة وليست ا الت، بعض

 مووثال.. البتووة مهنيووة  ووري عموًمووا إعالمنووا واملالحووع أن طريقووة

 تهوووواتابع هوووول هنوووواك؟ هربووووت الوووومت جورجيووووا لفتوووواة حوووود  موووواذا

 الفتووواة مصووري  علوود  قلووق  أزال ال بسووويط كقووار   أنووا ... الصوووافة 

 ...خري علد موضوعها انتهد هل أعرف لو وأ ند

 عووودة منوووذ بووواريس يف احتجازهموووا ط اللوووتني الفتووواتني أيً وووا

 وأن مقت وبة  عنهموا  فاملعلومات كوريا فتيات لدينا واليوم .أسابيع

 .تفاصيل وند سيوول يف السعودية السفارة تتابعها الق ية

 مفيووود شوووي  لتقوووديم وتستقصوووي تتوووابع الووومت الصووووافة أيووون

 الف ووويوة وق وووية االجتمووواعي اجلانوووب للقوووار ؟ ميكووونين تفهوووم

 بووه القيووام أووب مهووم تنووويري دور اإلعووالم علوود يظوول لكوون إخل،

 ظوواهرة  لتصووب   تتفوواقم  قوود  فتيووات هووروب  مشووكلة  أمووام  فوونون

 .اجتماعية

 اإلعوالم  جانوب  مون  ريالتقصو  يظول : ال وحيي عبداهلل. أ وقال

 وا واذير  القويم  يف الدخول دون احلد  معاجلة قائًما؛ فبإمكانه

 االجتماعية.

أن  أردنوا  احلمود يف تعقيبه: إذا ما صاحل بن اهلل عبد. وقال د

 مووون العديووود لووودن مووون أعطوووي قووود والوووذي ،اإلعوووالم عووون نتوووود 
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 عود ب املعلوموات  نشر هو اإلعالمأن  منها ،عديدة تعاريت املاتصني

 واحلقووائق املعلومووات طريووق عوون اإلقنوواع وهووو ،وانتقائهووا مجعهووا

 وميوهلووووا اجلموووواهري لعقليووووة املوضوووووعي التعووووبري وهووووو ،واألرقووووام

 جانووب موون ذاتيًّووا تعووبريًا لوويس وهووو نفسووه، الوقووت يف واجتاهاتهووا

 . اإلعالم

 اإلعالمووي، اجلانووب يف اتًصووا لسووت وأنووا التعريووت هووذا موون

 الصووووفية مشووواركاتي  كوووم هووواو  نفسوووي أعتووو  أنوووين عووودا

 الشوأنني  يف اجلزيورة  صوويفة  يف سوابًقا  عمود أسوبوعي  ككاتب

 . واالجتماعي االقتصادي

 مقالوة  إعداد يف أشرع حينما الزمان ذلل يف أرجو كنت فقد

 الوومت األحوودا أو  احلوود  يالمووس موضوووعها يكووونأن  ،معينووة

 احلووود  ذاكأو  هوووذا يقووورأإ  أن  تووووات اجملتموووع ويكوووون تنشووو 

 وبشودة  حاضوًرا  املقرو  خصوًصا اإلعالم يكونأن  يفرت  والذي

   .مأمول عالجإ   للوصول

 مون  وبيننوا  أمامنوا  جنود إ  أن  نتووت  و وريي  أنوا  كنت هنا من

 .  اإلعالمية الصنوف كافة يف اتصني هم

 كافة يف متاصصني لدينا ال يكون مل أتسا ل كنت وهلذا

 اتصوني  هوم  ممون  األقول  علود  ذلول  ومن ،اإلعالم فروعأو أكثر 

 الرتبوووي اإلعووالم -األمووين اإلعووالم -االقتصووادي اإلعووالم)  : يف

 (. الفين اإلعالم - السياسي اإلعالم -

 حاجوة  اإلعالميوة  تلالختصاصوا  هل وهو أيً ا هنا والتسا ل

أن  أم اإلعوالم،  أقسوام أو  اإلعوالم  كليات يف تدرلأن  من تتطلب
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أو  اجلامعيوة  املرحلوة  بعود  موا  لوالتأهيو  التودريب  علود  يتوقوت  األمر

  . جامعيًّا يكونأن  بال رورة ليس صوفي ألي حتد

أن  يتطلب املرحلة هذا ويف املتاصص اإلعالمأن  اعتقادي يف

 أفوووورع كافووووة يف متاصصووووون إعالميووووون جمتمووووع أي يف يتوووووافر

 أنووه كووان موون كووائن يوودعيأن  اإلعووالم مبهنووة يليووق وال اإلعووالم،

 قطوواع ويف اإلعووالم يف نوعيووة صصوواتا ذو يكووونأن  علوود قووادر

 . اجملتمعات عن ذود تشكل إليه احلاجة أضوت

  ثهوا  الومت  املواضويع  كول : احلوارثي  علوي . د قوال  ومن جانبوه 

 أيدينا بني الذال املوضوع وأخرها اكنإ   البداية من منتدال أسبار

ونقوود  املارجووات نقوود عوون تتووود (  اإلعالمووي التأهيوول موضوووع) 

 ارجات ،اجلامعي والتعليم التعليم ارجات ،دةطار عمل بي ات

 ارجوات  وحتد العلمي البو  ارجات ،والتقين املهين التدريب

 الووور ال ارجووواتإ   إضوووافًة ،العوووامل دول أرقووود مووون االبتعوووا 

 يف العموول بي ووات أمووا.  و ريهووا والثقافيووة واالجتماعيووة االقتصووادية

 إمجواع أو  عإمجا شبه فهناك واخلاص احلكومي القطاعني كال

 طواردا  أحواهلوا  أحسون  يف بي وات  أنهوا  علود  والوزميالت  الوزمال   من

 خووري اإلعالمووي التأهيوول وموضوووع ،،حمٍفووزة  ووري مثٍبطووة حمب طووة

 البي ووة وال جيوودة اإلعووالم أقسووام ارجووات فووال.  ذلوول علوود شوواهد

 األسوباب؟  هوي  فما.  وجاذبة مفِرحة وأشكاهلا بأنواعها اإلعالمية

 السياسووووية البنيووووة يف هووووي هوووول املتلقووووي؟ اإلنسووووان يف هووووي هوووول

 طًبعتوووه الوووذال االجتمووواعي السووولوك ذلووول مووورد هووول ا تكووورة؟

 الثورا   ملارجوات  يعوود  هوذا  هول  للغايوة؟  أليوت  أصب  حتد السياسة
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..إخل،  ؟املسوؤولية  روس وانعدام االتكالية أورثانا اللذان والطفرات

 درجوة إ   النقد يف ومبال  للوقيقة جمانب للمواضيع طرحناأن  أم

 بني يربط ذهين عصتإ   حتتاج أس لة ؟ونقول نطرس ملا تصديقنا

 . ما  حنسبه الذال والسراب املتاهات هذا

القبوواني علوود موووا طرحووه د. احلوووارثي     ا سووون عبوود . أ وعلووق 

 يف تنموووو ال الصووووافة جووودًّا؛ فمهنوووة  جيووودة الثووورا  بقولوووه: نقطوووة 

 انصورفنا  لعقوود  ةو بوحو  ثرا  يف عشنا وحنن. املاملية اجملتمعات

 .خاص جهد ذات ميدانية مهن عن خالهلا من

 بهووووا تتسووووم ظوووواهرة البعيووووز أن هنوووواك إبووووراهيم. د وأضوووواف

 العامليوة،  الصووافة  يف مثيًلوا  هلوا  جنود أن  وقل السعودية، الصوافة

 عودة  قبل أتذكر. الصوفية واألعمدة املقاالت كتاب كثرة وهي

 ومقارنووة  الكتوواب  حلصوور الطووالب  مووع عوودد  مووع عملووت  سوونوات

 الكتواب  عودد أن  ووجودنا  ،(املراسولني ) الصووافيني  بعدد عددهم

   األكثر. هو

 عجوووز تغطوووي واألعمووودة املقووواالتأن  ذلووول يف السوووبب ولعووول

 التوقيقووات مثول  األخورال  الصوووفية الفنوون  يف السوعودية  الصووافة 

 ضووعت علوود مؤشوور العجووز وهووذا والتولوويالت واللقووا ات والتقووارير

  املهنية.

 جتوود حيوو  املتاصصووني الكتوواب  يوواب ألخوورالا واملالحظووة

 تركيووز بوودون العووام الشووأن ق ووايا اتلووت بووني يتجولووون كتوواب

 يف وهووم القوورا ة، يسووتوق عمووق ذات ملسوواهمات تؤهلووهم ومعرفووة

 امللول  كلموة  ميكن أن نتوذكر  وهنا ،الظهور عن يبوثون الغالب
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 عووووام يف شووووورال جملووووس أول مووووع اللقووووا  يف _اهلل رمحووووه_ فهوووود

 موووون معظمكووووم عرفنووووا" معنوووواا مووووا هلووووم قووووال حووووني (،1412)

 علوووود والتسووووابق احلووووني ذلوووول ومنووووذ" الصوووووافة يف كتابوووواتكم

 أشدا. علد الصوافة يف الكتابة

ويف إطوووار التعقيوووب علووود ق وووية التأهيووول اإلعالموووي، جوووا ت 

 إر .. اإلعالموي  التودريب : الزهرانوي حتوت عنووان    سعيد. مداخلة أ

 عبوداهلل  الودكتور  ا: كتوب وقوال فيهو   ! الثقيل اإلعالمية األعراف

 اإلعوالم،  ألقسوام  اقورتاس  عنودي :) التويرتيوة  التدوينوة  هوذا  الغذامي

 ،اإلخفاقوات .. املوذيعني  مقاطعوات  عون  أ وا   عمول  عليا، دراسات

 (.للمهارات ومناذج الذهنية البوصلة نظام ،التوقيت

 واملمارسوة  بواألدا   يتعلوق  هذاأن  أستاذنا ترال قد: قائاًل علقت

 دراسووات علوود يتوووتم فيمووا املرموقووة التوودريب مراكووز مهووام وهووي

 .والنظرية الفلسفة  و  اإلعالم

 مرحلوة  مون  الغايوة  ضبابية ق ية ألطرس التجاذب هذا أستعيد

 والسوؤال  وظيفيوة؟  أم فلسوفية  هوي  هول  اإلعالميوة  العليوا  الدراسات

 قادرة تدريب معامل  ياب ظل يف أيً ا البكالوريول ملرحلة ميتد

 خطوط  خلول  قصوور  عون  ناهيول .. مؤهلة إعالمية كوادر إنتاج علد

 يكوون  ال و البواً  فقوط  واحود  تودري   بفصول  تكتفي المت التعليم

 ..شكليًاإال 

 ..الثقيلة املهنة بأعراف املتعلق املشاركة هذا عنوانإ   أعود

 اسووتطاعتا  جتووربتني أمووام نقووت  املهنيووة اإلعالميووة حالتنووا يف

 اإلعالموووي األدا  أثقلووت  متالووو اإلعالميووة  األعوووراف توورول  كسوور 
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 أهووم إحوودال تقووديري يف األعووراف وهووذا.. عقووود امتووداد علوود لودينا 

 ..أحد عنه ير  مل الذي اإلنتاج مع الت

 .. ألفراد والثانية ملؤسسة األو  التجربة

 مهموة  نوعية نقلة خلقت عندما الوطن صويفة مثلتها املؤسسة

 والتجديوود يرالتطووو جووذوة وأشووعلت السووعودية الصوووافة توواري  يف

 ..واجملاراة

 جملوة  وعصوبة  احلوارثي  العرابوي  فهود  د. أستاذنا مثلها األفراد

 وبعووودهما وقبلوووهما التجوووربتني هووواتني وموووا بوووني .. ذاكأن  اليماموووة

 حممووود األسوووتاذ جتربوووة منهوووا األخووورال ا ووواوالت بعوووض توووومض

 تقوووديري يف الفارقوووة العالموووة.. إال أن اإلخباريوووة قنووواة يف التونسوووي

 ..لتجربتنيا هلاتني

 وقوادرة  خاّلقوة  إعالميوة  بي وة  إأواد  يف يكمون  األهوم  التودي

 علود  والقوادرة  املتجواوزة  والتجوارب  واملشواريع  األفكوار  توليود  علد

.. لودينا  اإلعالموي  األدا  أثقلوت  المت التنميطية املهنة أعراف كسر

 ..املتكلس املمارسة إطار ضمن والكوادر العقول وبرجمت

 اإلعوالم  عون   وحيي يف مداخلته: احلودي  ال عبداهلل. وقال أ

 .. وعايشه عاصرا ملن خاصة شجون ذو حدي  عمومه يف

 يوودر  ملأو أكثوور   عاًمووا  أربعووني قبوول  اإلعووالم  دخلووت  عنوودما

 ( أحرتفهأو )  فيه سأستمر أنين خبلدي

 العلوووم"  جمووال يف وأنهيتهووا اجلامعووة يف طالًبووا وقتهووا كنووت

 التفر  علي وعر " والرياضيات الفيزيا "  يف متاصًصا" والرتبية
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 علوود طغوود لكنووه"  حموورتف شووبه"  واسووتمريت واعتووذرت وقتهووا

 مصوواحل حسوواب علوود رمبووا وجهوودي وقوومت وأخووذ كووثرية جوانووب

 .. دنيوية

 يف اإلعووالم وفطاحوول وأسوواتذتنا سووبقنا الووذي واجليوول جيلووي

 فيووه جنووووا لكوونهم أكادمييًّووا يدرسوووا مل والعوورات ولبنووان مصوور

 :ثالثة ألسباب ملتاصصنيا بعض منأكثر 

 .املهنة وحب اهلواية كان له دافعهمأن  (1

 .الذاتي التأهيل (2

 تثقيوت  مبعنود  والعلووم  املعوارف  شوتد  يف واالطالع القرا ة (3

 .ذلل بأهمية منهم إمياًنا املهنة إطار خارج أنفسهم

 .! ؟هذا من اليوم إعالميو أين :املطروس السؤال

 األو ؛ النقطوووةإ   بوووهتعقي يف العنووواد عبووودالرمحن .د.أ أشوووار

 الوداخلني   ووص  تعود  مل وأنهوا  اإلعوالم  أقسوام  عون  حتد  عندما

 يف مقعوود علوود الطالووب حصووول فيهووا القبووول معيووار وأصووب  إليهووا،

 .اجلامعة

 مون  يتووول  كوثريين  لودال  اإلعالمي العمل جعل األسلوب هذا

  .حمدد أجر مقابل معينة ساعات يف تؤدال وظيفةإ   مهنة

 وكنووت امليالديووة السووبعينات موون الثوواني صووتالن يف أتووذكر

 يبوودو)  اإلعووالم طلبووة موون جمموعووةأن  الريووا  جريوودة يف وقتهووا

 كووانوا( حالًيووا سووعود امللوول)  الريووا  جامعووة يف( األو  الدفعووة

 العيووار، وتركووي املهنووا، إبووراهيم موونهم: وأذكوور لوودينا يتوودربون

 ،(اهلل رمحووه) وفووا وطلعووت السووبمت، وصوواحل البووازعي، وسوولطان

 احورتف  مون  ومونهم  العليا دراسته أكمل من منهم وحممد األمحد.
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 تلفزيونيوووة اسوووتوديوهات القسوووم يف وكوووان فيهوووا وجنوووووا املهنوووة

 هلوذا  اجلامعوة  رسوالة  وصدرت والتأهيل للتدريب متكاملة وإذاعية

 ..  الغر 

 ميودانيًّا  يتأهول  فالطالب للطرفني ناجوة التجربة تلل كانت

 حصول  كموا  بعود  فيما إليها تن م وادرك علد حتصل والصويفة

  .الريا  جلريدة

 ..شرحها يطول ألسباب موجودة التجارب هذا تعد مل .. اكن 

 التأهيل معوقات: 

 موون عوودد نظووري يف هنوواك الووزمال  امووا ذكوور إ   باإلضووافة

 التأهيوول ضووعت يف دور هلووا كووان _التعووبري صوو ن إ _ املسووتجدات

 :أبرزها من الميةاإلع واملؤسسات الصوت لدال اإلعالمي

 :التجاري الطابع •

 الووذي الثمانينووات منتصووت االقتصووادي الركووود فوورتة يف

 يف األع ووا  األعمووال رجووال التفووت األو  الطفوورة أعقووب

 فطغود  دخووهلم  لتعويض للمؤسسات الصوفية املؤسسات

 الصووفي  العمول  علود  اإلعوالن  خالل من التجاري الطابع

ال  وهوؤال   فةالصووي  مسوار  يف املعلون  لوتوكم  وصل حتد

 .أمواهلم ر ول أهمية قدر اإلعالمية الرسالة متهمه

 :احلديثة التقنية •

 النووت ثووم الفوواكسإ   اهلوواتت موون التكنولوجيووا تطووور

 إلعداد احلقيقي املكان هي المت امليدانية الصوافة قتل

 يف وهوووو املووادة  وتلقووي  بوواخلمول  أصوويب  الووذي  الصوووفي 

 .يذكر عنا  دون مكتبه
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 :مةالعا العالقات  •

 للعالقوووات إدارات وتأسووويس احلكوميوووة اجلهوووات تطوووور

 الصووفي  ويتلقاهوا  للصووت  أخبارها ترسل لديها العامة

 علوود صووارت فمواسووبته ا ووه عليهووا وي ووع مكتبووه يف

 .ثابتة مكافأة وليس القطعة

 لوودال احلقيقوة  عوون والبوو   اإلبوداع  ألغوود األسولوب  وهوذا 

 قمووووا يتوافووووإال  ال ترسوووول اجلهووووات هووووذا ألن الصووووفي؛ 

 للمسوؤول  عاموة  عالقوات  أصبوت وبع ها بل وسياستها؛

 .للجهة وليس

 القوديم  احلورل  بني قام صراع هناك أن :أيً ا ننسد وال •

 أنووه يوودعي كوول اإلعووالم أقسووام وخرأووي الصوووت يف

 كول  يسوتفد  ومل بشوهادته  والثواني  خب توه  األول األف ل

 .اكخر من منهما

 :مهمة نقطة بقي •

 واألضووا   الشوهرة  مون  ستمدامل وسورا وهجه لمعالم أن

 ةال مهنو  مون  مهنوة "  و ودب هوب  ملون  خصوًبا  جمااًل فأصب 

 املرئيوووة خاصوووة اإلعالميوووة القنووووات ذلووول يف سووواعد" لوووه

 مووون كوووثري يف ومنظووورين كموللوووني هوووؤال  باست وووافة

 الووذين هوومأو  علوويهم"  إعالمووي"  لقووب وإضووفا  الق ووايا

 اواضووً  موا جتلود   وهوو  كوذلل  أنفسهم يعت ون أصبووا

 .الرياضي اإلعالم يف
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 مقرتحات عملية ملعاجلة أوجه القصور يف التأهيل اإلعالمي:  

أ. عبووود ا سوون القبووواني: مراكووز التووودريب    موون جهتوووه قووال  

املتميزة هي الومت تكوون مون رحوم مؤسسوات صووافية وسوينمائية        

وألن الثوواني ال يتوووفر يف السووعودية    ذات جووودة عاليووة يف املمارسووة.  

 متوفر.فإن األول  ري 

ما موضوع التدريب يف الكليات واألقسام فأظن أن فائودتها  أ

حمدودة. فأع ا  هي وة التودريس انصورفوا عون حتودي  مهواراتهم       

 الرتباطهم بالبو  والنظرية. 

هنوواك حوول اقرتحووه وهووو تنويووع الكليووات واألقسووام بصوونفني     

وهووم أع ووا  اهلي ووة لينشووغلوا بالبووو  فيمووا يكووون بعووض موون يف    

حماضوور( موورتبطني مبقووررات ذات الطبيعووة     - حكمهووم )معيوود 

العمليووة واملمارسووية، وأن حتووول تلوول األموووال املاصصووة البتعوواثهم   

للدكتوراا إ  أن تكون اصصة للتودريب الصويفي يف مراكوز    

هوذا أف ول مون    و وأجنبية يف املهوارات ذات العالقوة.   إقليميةتدريب 

 االجبار علد إكمال الدكتوراا..

الصووي  هوو أن يكوون    أن  دالرمحن العنواد أ.د. عبو بينما يرال 

يف أقسوام اإلعوالم فنويني موؤهلني عمليوا لتوولي تودريب الطووالب يف        

هووذا ، حصووص التوودريب العملووي .. يكونووون مسوواعدين للوودكاترة 

 .هو املعمول به يف جامعات العامل

 أن كول موا  مع هوذا الورأي باعتبوار     د. عائشة حجازي واتفقت

رج الودارل للعمول ويودرك أن    يؤخذ هو من جانب نظري  ت و و 

هوو   موا  وري مطبوق أو هوو  وري مؤهول ملمارسوة موا        إا تعلموه نظريًّو   ما

 .موجود
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ليونج  اإلعالموي ويتمّيوز البود لوه      أنوه   د. ناصر القعود وأوض 

من تعليم وتدريب متميز يف اصوص اإلعوالم إضوافة اصصوه يف     

جمووال آخوور، اقتصوواد أو اجتموواع أو سياسووة أو أي اصووص آخوور      

د اجملتمع بوإعالم متاصوص يقودم تقوارير متاصصوة ولويس       ليوظ

سوهام يف ق وايا   ا بال هويوة وبوال قودرة علود متابعوة واإل     ا عاًمإعالًم

 إضافة إ  اصصه.، اجملتمع

 لمعووالم املتاصووص أنووه بالنسووبة   أ.د. العنوواد وبوودورا أضوواف 

ا أو إعالميًّو  ،ا يف اإلعوالم متاصوص يتلقود تودريبً    :هناك مدرستان

  .يف التاصص مًايتلقد تعلي

 للوسوائل املتاصصوة املوجهوة    نياملدرسة االو  تناسب إعالمي

والثانيووة تناسووب الصووفوات والوو ام     اصووص أو مهنووة  ألصووواب

 .للجمهور العام املوجهةاملتاصصة يف الوسائل العامة 

 اإلعالمووي حيتوواج كووردي أن قطاعنووا أسووامة. م يف حووني يوورال

 اإلعالميوة  الوسوائل  بمكاتو  تورخيص  يف التوسوع إ   عوام  بشكل

 عون  الصوويوة  الصوورة  نقول  هوو  ذلول  أهوداف  أهوم  لعول  و العاملية،

 إلينا. العاملية اخل ة نقل و اململكة

 ا لووي املرئووي اإلعووالم مووع تواصووله خووالل كووذلل فإنووه وموون

 للشوول جموواال يوودع ال مبووا لووه ات وو  ماضووية طويلووة سوونوات خووالل

 مووون فيوووه لعووواملنيا اختيووار  ُاسووولوب حتسووونيإ   الكوووبرية احلاجووة 

 .مستمرًا تدريًبا وتدريبهم ال ام  ومقدمي ومصورين ارجني

 صوووفيًًّا نؤهوولأن  أردنوواإذا  مخوويس فإنووه  ووري. أ ويف تصووور

 أمورين  اجلاللوة  لصواحبة  ن ومن أن  بود  فال مهنية لصوافة حمرتًفًا

 :للثاني يؤدي منها األول مهمني،
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 فيصووو عموول بظهووور تسووم  بوودورها الوومت الوورأي حريووة -

 ..عائداته يغطي وحمرتف مهين

 ويصوووب  الصووووفي العمووول يتووونمط الووورأي حريوووة  يووواب فموووع

 أعول  الوذي  األمور  وجدتوه  وحداثتوه  مصداقيته يفقدا مما مكرًرًا

 ملن إ عسرًيًا عماًل ور ها استمراريتها وضمان صويفة إنشا  من

 ..مستوياًل يكن

 فبوووودعم اسووووتثنا ، كنووووا - كعادتنووووا - اخللووووي  دول يف

 علود  البداية يف ق د ال امة، النفط عائدات من بارز يحكوم

 والرهبوة  اخلووف  قوامهوا  كوان  لصووافة  أسوس  ثم األفراد صوافة

 حتوودأو  اجملتمووعأو  الوودينأو  السياسووة يف حمظووور أي مناقشووة موون

 مل أنوه إال  االسوتمرارية  هلوا  ُكتوب  صوافة نشأت ا لية، الشؤون

 علوود املهمووة  وواياالق موون كووثري مواكبووة يف النجوواس هلووا يكتووب

 وللمفارقوة  لكنهوا  العاملية؛ وحتد ا لية من بد ًا املستويات كافة

 الومت  ال وامة  اإلعالنوات  جورا   مهولة مالية بعائدات تتمتع كانت

 حسوال  ملنصوب  لدينا اعتبارية شاصية تقلد يف سيما عليها تنهمر

 ..الشاصيات هذا أحد وفاةأو  العهد واليةأو  كامللل

 ذات يف الشووورت صوووويفة إنشوووا  توووزامنإ   أشوووري هنوووا لعلوووي"

 _ اهلل رمحهموا  _ نوايت  واألمري سلطان األمري فيها تويف المت السنة

 سوونة يف لمعووالن األعلوود احلوود حتقيووق موون مكنهووا الووذي األموور

 "  جتربتها حداثة ر م واحدة

 حريووة مسووتوال علوود حمً ووًا شوورًًّا تكوون مل الوونفط عائوودات

 أنشووو ت لووودينا مشوووابهة فظووورو ويف كقطووور دولوووة ففوووي الووورأي،
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 أعتوود مون  الصووغري البلود  هوذا  موون جعلوت  حمرتفووة إعالميوة  شوبكة 

 صووعبة بي ووة يف نووزال ال أننووا حووني يف العووامل، يف اإلعالميووة األذرع

 معووه تصووب  الووذي األموور الرديعووان خالوود د. تعووبري حوود علوود وملغمووة

 الصووفية  املؤسسوات  نظور  يف ترفواً  حمورتف  صووفي  تأهيل مسألة

 .األكادميية املؤسسات مستوال علد منه ردودم ال وجهدًا

 سونتني  قبول  قودمها  علميوة  ورقوة  ا يا أنوه يف  مساعد. وقال د

 أصب  وأنه بالكفا ات حيتفي يعد مل ا لي أشار إ  أن إعالمنا

 ذلول  بعود  اإلعالموي  ليجود  الكفاس من الكثري تتطلب تدريب بي ة

 خلوارجي، حتود  اأو  اخلواص  اإلعوالم  لبي وة  البي ة هذا خارج فرصة

 للكفوا ات  جتوارب  بي وة  أصوبوت  لودينا  الكثرية اخلاصة القنوات

 ... السعودية

 الصووفي  العمول  بي وة  هوو  اإلعالمي يصقل من بأن قناعة لدي

 قنوواة ولووو مووثال خنصووصأن  حنتوواج ولووذا..  االحرتافيووة والتلفزيوووني

أن  وميكون  اجلوودة  عوالي  مهنيًّوا  ميوداًنا  لتكون قنواتنا من واحدة

 مووون الكوووثري ينوووت  مؤسسوووي وبتنظووويم عوووامليني خووو ا  مووون تووودار

 .. املهنية الكفا ات

 ميلووول اإلعوووالم أقسوووام مووون يتاووورج الوووذي السوووعودي الشووواب

 يف ينصوهر  حوني  يتكسر الطموس الطموس، لكن هذا من الكثري

 موهبتووه تصووقلأن  دون اإلنتواج  ماكينووة يف ترًسووا جتعلوه  عموول بي وة 

 لمبداع. وحتفزا

 واجوب  عليها ليس القباني أن احلكومة نا س عبد. أ ويرال

 علووود بسوووطوتها التأهيووول تعرقووول هوووي. والتلفوووزة اإلعوووالم ممارسوووة
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 وال الفووورص مووون حتووود كانوووت عقوووود وطووووال. الوووداخلي اإلعوووالم

 .القها

 سووقت خووالل موون طوواردة بي ووة واإلعووالم الصوووافة موون جعلووت

 التوظيوت  علود  وسويطرتها  املعلوموة  تصودير  وشو   املنافض احلرية

 .اخلاص للقطاع الرخص ن م وش 

 ملواذا : كهوذا  لقطواع  رقبتوه  يهوب أن  يف ير ب من يسأل لذلل

 أ هلها؟ وكيت.. هلا؟ نفسي وأ هل الصنعة احرتف

 قدم كرة العب تأهيل ميكن ال الرديعان بأنه خالد. د وعلق

 تهي توه  ميكون  ال اإلعالموي  كوذلل ... بكلبشوة  قدميه تقيد وأنت

 أمحوور خووط وهووذا فيووه تكتووب وهووذا ورقابووة بأنظمووة مقيوود وهووو

 ...وخالفه

 سوتتالد  احلكوموة أن  نتصوور : أن ا يوا  مسواعد . د وأضاف

 يف سولطتها  وعون  اإلعالميوة  املؤسسوات  علود  املباشور  اإلشراف عن

 بعيود  يبودو  فهوذا  اإلعالميوة  واملؤسسات لمعالميني الرخص إتاحة

 نفسوه: كيوت   الصوندوت  داخول  ونبوو   نفكر دعونا جدًّا، لكن

 .. فيه املساهمةأو  التأهيل علد قادًرا مناإعال جنعل

 ببي وة  لنوظود  تودرأيًّا  السوقت  يرتفعأن  هو اليوم حنتاجه ما

 خرأينا، أوقوت  أحد الغنمي اهلل عبد أف ل، مثال إعالمي إنتاج

 اهلل الثامنوة، وعبود   حيواكي  برناجموه  يف كوان أن  بعود  أشهر قبل

 .. اللقا ات بعض حمتوال بسبب أوقت املديفر

  طو   كثرًيا، ومن عليها ا افظة حنتاج املهنية ا اتالكف

 يف كوواف وهوذا  ذكيوة  ابتسووامة موع  قلويال  أذنووه منصوع أن  يكفوي 

 العقوبة.
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 وينشوور يوودرل  ثووي إلعووالم البووازعي: حنتوواج عليووا . أ وقالووت

 .سريع بشكل

 الصوافة لتمهني  اجة احلارثي أن السعودية خالد. أ وذكر

 .ومستوياتها تنوعاتها مباتلت

 .املتاصصة للصوافة املزروع أن املستقبل محيد. د بينما يرال

 األساسوووية املبووواد  الزالوووت السوووهلي إ  أنوووه هيوووا. وأشوووارت أ

 ألن ببسوواطة ،الصوووفي يفتقوودها النقوول وأمانووة واملعووايري للصوووفي

 ،الصوفي للعمل األخالقية املواثيق موقعها علد ترفع مل صويفته

ال  وموواذا أووب موواذا ذلوول موون نسوواة تسوولمه ال معووه تعاقوودت وإذا

 أب.

 حتورص  مؤسسوة  كول أن  يفورت   الومت  التودريب  ق ية وتأتي

  ووري خلفيووات موون الصوووفيني معظوومأن  علمنوواإذا  السوويما عليهووا

 . إعالمية

أموا   .للصووفي  و ريهوا مهموة   واللغوة  الصوفي التورير قواعد

 وأحيانوا  ! كفوو    وري  مدرب من تكون فأحيانا التدريب مشكلة

 التجوارب  تالقو   حينها نفسها، وي فتقد املؤسسة من دربامل يكون

 .! واألفكار

 التأهيوول جوودوالأن  أتفووق: املوسوود مسووفر. أ وموون جانبووه قووال 

 للتطبيوق، ولكوين   حمفوزة   وري  البي وة  كانوت إذا  تنعودم  والتدريب

 :بالتالي مؤمن

 تغووويري شوووأنهم مووون صووووافيني ينوووت  اجليووود التأهيووولأن  -1

 الواقع.
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 إطالقهووا علوود ليسووت سووعوديةال يف الصوووافة ضووعتأن  -2

 لووو متوواس هوامع  هنوواك فوالزال ..  مهنيووة  وري  بي ووة بسوبب 

 مووون األدنووود احلووود ميتلكوووون صووووافيون لووودينا كوووان

 التأهيل.

 البعيز إبراهيم ذكرا د. ما الشهراني: أتفق مع ليلد. أ وقالت

 لوون والتأهيوول ،والصوووفي اإلعالمووي وتوودريب تأهيوول حووول ضوورورة

أ.  لوووه أشوووار موووا وهوووو احلريوووة مووون كوووبرية مسووواحة يفإال  يووونج 

 واإلعالموي  قويًّوا  إعالًموا  لدينا يكونأن  ميكن فال ،عبدا سن

 الوورأي يف اسووتقاللية وبكوول املطلوووب بالشووكل مهنتووه ميووارل ال

 .!  والتعبري

 صوووافتها يف احلريووة سووقت رفووع موون أوائوول موون فالكويووت

 زبوات التوأو  اخلالفوات  مون  تعواني  ال طويلوة  لفرتة وبقيت وإعالمها

 نقود  فكول  هنواك أو  هنوا  منشوور  ببو   اخلارجيوة  املعارضة حتدأو 

 بول  األحووال؛  بكل سي ة ليست الرأي فوريةإذا  العلن، يف يكتب

 ارتفعوت  فكلما العسل، يف السم يدل من علد الطريق تقطع إنها

 .   كوماتها الشعوب ثقة زادت كلما الشفافية

 اجلزيورة  قنواة  بوابوة  خوالل  مون  اإلعوالم   وا   يف حلقت وقطر

 ومواكبوة  لكوادرهوا  املميوز  واالنتقوا   الطرس يف االحرتافية فرأينا

 .  حدودها خارج فقط احلرية هذا تقتصر لكن بأول أوال احلد 

 احلكوميوووة التصووورفات لوووبعض نقوووًدا نقووورأأن  ميكووون فوووال

 رياضووووية فوووورت است ووووافةأو  الصووووهيوني الكيووووان كاسووووتقبال

 القنوواة لبثووت أخوورال دولووة يف هووذا حصوول فلووو ، ريهوواأو  صووهيونية
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 عوون للووودي  ا للووني واست ووافت والوو ام  األخبووار موون الكووثري

 .  ذلل

أكثوور  حمسوووبيات أنهووا املتووابع يشووعر وإعالمنووا صوووافتنا يف

 للقنووووات املتوووابع هجووورة أسوووباب مووون هوووذا ولعووول ،كفوووا ات منهوووا

 تركناهوا  األخورال  القنووات  دخوول  موع  ثوم  نتابعهوا  كنا ،السعودية

 أصوبوت  الوقوت  مرور مع ثم السن كبار يشاهدها قناة وأصبوت

   املتابعني. من كبرية شرحية عند منسية

 ال" سوووالت جلسووة" أنهووا لوول  يوول الصووباحية الوو ام  بعووض

 ما هي شدة من النوم جتلب أنها لدرجة تشويقأو  فائدة فيها يوجد

 ماجود  اإللقوا   عمالقوة  عصور  علود  فتتوسور  األخبوار  تتوابع  ،(مملة)

 أصووات  و ريهوم  الغامودي  وحامد كامل و الب اهلل رمحه الشبل

 . فريدة إعالمية وخامات

إال  الصوووت نقورأ  ال مجيلووة جودًّا  مأقووال فهنواك  الصوووافة أموا 

 الصوووفي الوسووط لكوون ،فالنووة مقالووةأو  فووالن زاويووة أجوول موون

 بعووض" كاتووب تصووري سووطر أكتووب" للجميووع مفتوًحووا اليوووم أصووب 

 فوضووية  مون  بع ها يف مبا اسابًق املنتديات بي ة من خرج الكتاب

 مشورًفا  يكوون  أبوابوه،  أوسوع  مون  الصووافة  عوامل  ليودخل  وبدائية

 السياسوووة يف يكتوووب توووراا ثوووم لفووورتة الشوووع  الشوووعر قسوووم علووود

 تتقبول  الصوافة دامت ما ،شي  وكل والرياضة والفن واالقتصاد

 صوووافتنا نوورالأن  عجووب فووال وتوودقيق  ووويص دون موون قلووم كول 

 عالي النشر يف سقفها الصوت بعضأن  يبالعج ،كثرًيا متأخرة

 وتشوووهها أجنوتهووا تقصووقصأو  مقوواالت حتجووب الصوووت وبعووض

  .! النشر سياسة  الت سبب أي دون من
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 مموا  حوواري  مب اربة تكون ما أشبه مقاالت بنشر تسم  ثم

 وأ لبهوا  اجملتموع  مون  ف ة ملصادمة  بية استفزازية عبارات من فيها

 أكثر . ال حسابات تصفية

 الصووفية  األقوالم  اإلعالميوة،  الكفوا ات  املن وبطة،  حلريةا

 املسووؤول اختيووار حسوون كلووها وقبلووها حنتاجهووا، مووا هووي املميووزة

 اسووتقام فووإن الوورأل موون يبوودأ مؤسسووة أي يف عووادة فاخللوول عنهووا،

 كله. اجلسد استقام
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 الدريس: زياد. الورقة الرئيسة: د 

(1) 

 ثقافوة  كلموة   عوت  كلموا : "الشهرية  وبلز مقولة  رار علد

 كلموووة  عوووت كلموووا: اكن أقوووول أكووواد ،"مسدسوووي حتسسوووت

 !عصاي حتسست" حوار"

(2) 

 ومعوه  الودولي،  موع اجملت أصويب  سبتم  11 هجمات بعد فيما

 أبورز . احلووار"  "متالزموة : ميكن تسوميته  مبا تبًعًا، العربي اجملتمع

 وانتفواخ  … احلووار  أطوراف  يف سواونة : هوو  املتالزمة هذا أعرا 

 .ذاته الوقت يف النزاع، أطراف لدال وتورم

 .!أي ًا النزاعات تتزايد لكن احلوارات، تتزايد

 وأذاب األورات طخلووو بّلوووة، الطوووني فوووزاد العربوووي الربيوووع جوووا 

 ألننوا  اكن يقتلنوا أن  اإلحبواط  ويكواد . العوورات  وكشوت  املاكياج

 نوورااأن  بنووا حرّيووًا وكووان املطوواف، نهايووة هووو الربيووع هووذاأن  ظننووا

 . تطول قد تغيري لرحلة املطاف بداية

 يف( احلووار ) ملفوردة  املبتوذل  االسوتادام  ِتفواُقم أن  املؤكود  من

 الكلموووة هوووذا أوشوووكت حتووود وأربكهوووا، أربكنوووا قووود العوووامل
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 مهددة باتت المت فعاليتها ثّم ومن ووهجها هيبتها تفقدأن  الفاخرة

 .بالتالشي

 وإذاعتووه احلوووار تعلوويم..  احلوووار عوون نتوقووت هوول نفعوول؟ موواذا

 وإشاعته؟.

 .!باحلوار؟ املتاجرين إليقاف نسعد أم

 رجوال  هم هل … الشعوب؟ بني احلوار تأزيم عن املسؤول ِمْن

 خلووت  تفووي مموون و ريهمووا كالهمووا أم اإلعووالم الرجوو أم الودين 

 .!الستار؟

 أصوبوت أن  بعد ومنطقيًًّا مشروًعًا السؤال هذا زال ما هل بل

 ديوون رجووال كلنووا جتعلنوواأن  قووادرة االجتموواعي التواصوول وسووائط

 توووأثري يف النظووور إعوووادة ضووورورة يعوووين موووا إعوووالم، رجوووال وكلنوووا

 االفرتاضي؟. وجودها يف بل النابة،

(3) 

 عبودالعزيز  امللول  مركوز  تأسوس  سنوات عشر من أكثر لقب

 لقووا ات بعقوود وكفووا ة حوودب بكوول املركووز قووام. الوووطين للووووار

 يف السوووعودي اجملتموووع فصوووائل بوووني احلووووار أدوات لتنميوووة سووونوية

 .لمنسان اليومية واملتطلبات االهتمامات اتلت

 وبتطلعووات كووبري، بوواحرتام حيظوود الوووطين احلوووار مركووز

 إصوابة  بعود  خصوًصواً  تتصوا ر،  بودأت  لكنهوا  … كبرية كانت

 .!العربي «الربيع»  ساسية اجملتمع

 الوطين؟. احلوار مركز أدا  علد املعرتضون يعيبه الذي ما
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 مووون النابوووة و اطوووب أموووع أنوووه(: طبًعوووًا اجلووواهز) اجلوووواب

 احلووواري  بووأدائهم  ويرتفووع واإلعالموويني،  واألكووادمييني  املووثقفني

 اجلمواهري إ   تصول  ال واالرتقا  الرفعة هذا لكن. أصاًل «الرفيع»

 تلوول صوونعته مووا كوول العوووام هووؤال  في فسوود الغو ووا ،   الرعوواع  

 .النابة

 .!املثقفون يرددها المت( الفوقية) اخلالصة هي هذا

 يف الورأي  عن التعبري منصات أشهر إحدالإ   لنذهب حسنًا،

 ،(توويرت ) ياالجتمواع  التواصول  موقع وهو حالًيًا، السعودي اجملتمع

 بأنهوا  اشوتهرت  الومت  األ ا  من جمموعة عشوائية بعّينة ولنفوص

 عمومووًا العربووي العووامل يف أووري مووا حووول احلوووار صووفوف تتقوودم

 لنلووِق. خوواص بشووكل السووعودي اجملتمووع علوود ذلوول وانعكاسووات

 بووووني  املسووووتادمة اللفظيووووة  واللغووووة املعرفيووووة اللغووووة  علوووود نظوووورة

 موون أحياًنووًا، ومقووزًزًا وايًفووًا، هووائاًل كّمووًا سووتجد املتسوواجلني،

 التصووونيت: النقووواش بهوووا يووودار الووومت واألخالقيوووة الثقافيوووة األوب وووة

 الووووديين والووووتكفري والتأليووووب واالسووووتعدا  واإلقصووووا  اجلووووزايف

 واخلطووأ طوورف عنوود املطلووق بالصووواب والووزعم الوووطين والتاوووين

 الورأي   واع  حتمول  علود  القودرة  وعدم اكخر، الطرف عند املطلق

 مرحلووة فهووذا اكخوور الوورأي قبووول أمووا فقووط، السووماع الت،املاوو

 !.جدًا متقدمة

 التعوووبري أسووولوب يف أموووا الوووتفكري، أسووولوب جانوووب يف هوووذا

 كووالب،: )مثوول املتووواورين بووني متبادلووة وصووفية مفووردات فسوورتال

 سوووالتي ، متوووأخون، ماسووووني متصوووهني، عربوووي عووواهر، نبووواس،
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. إيرادهووا عوون أترّفووع وضوواعًة، أشوود أخوورال ومفووردات ،(سوورابيت

 (.مشاهري معّرفات من  ذافريها أخذها ط املفردات لمحاطة،)

 احلواريووة واأللفوواظ األسوواليب هووذا هوول اكن، نعوورفأن  بقووي

 النابة؟.إ   أم الغو ا إ   تنتسب

 الوضويع  «التوويرتي » احلووار  هوذا  «قادة» معّرفاتإ   بالذهاب

 يف بوووواحثون – معلمووووون – أكووووادمييون: أصوووووابه بووووأن سوووونفاجأ

 حموووامون – سوووابقون حتريووور ر سوووا  – االسووورتاتيجية الدراسوووات

 .!أحيانًا وبرملانيون – وحقوقيون

 هوي  فمن اجملتمع خنبة هم األوصاف هذا حاملو يكن مل إذا

 النابة؟!.

 :ا وري السؤالإ   سيقودني اكنت التشايص هذا

 ثقافووة تعلوويم أم احلوووار ممارسووة تعزيووز: أحوووج حنوون أيهمووا إ 

 .!أوال؟ اماالحرت

(4) 

 اجلدليووة والتوووترات الفرنسووية، إيبوودو شووارلي أحوودا  عقووب 

 شوورف لووي كووان املسووؤولية؟، تقووع موون علوود: حووول أعقبتهووا الوومت

 ونصوت  سونة  بعود  اعتموادا  ط) اليونسوكو إ   قرار مشروع اقرتاس

 جوز   يف قلوت  وقود (. االحورتام  ثقافوة ) تعزيوز : عنوانوه ( املداوالت من

 العقووود خووالل وشوواعْت ح ووِرْت: "هيديووةالتم القوورار مووذكرة موون

 التفواهم،  التسوام ،  احلووار، : مثول  عودة  وشوعارات  مبواد   املاضية

 علود ( االحرتام) فيها ن ع المت األو  املرة هي هذا لكن. السالم
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 اختالفاتنووا يف التووداول أدوات ضوومن واالسووتادام النقوواش طاولووة

 ".للبشر الثقايف التنوع حتت تندرج المت الطبيعية

 احلوول سوويكون الووذي هووو املبوودأ هووذاأن  نووزعمأن  ميكننووا ال

 الوذي  التسوام   مببودأ  مثاًل قارّناا لو لكننا ملشكالتنا، السوري

 جوون  وضوعه  منوذ  كان كما اكن السمعة ِحِسن مصطلوًا يعد مل

 بووات إذ ماضووية، قليلووة سوونوات حتوود عشوور السووابع القوورن يف لوووك

 أنووه التسووام  علوود يعيبووون واألكووادمييني املفكوورين موون الكووثري

 ومهوزوم،  منتصور أو  وضوعيت  قووي  بني ترات  سيات يف عادًة يأتي

 الطوورفني بووني التكووافؤ أسووال علوود االحوورتام مبوودأ يتكوو  فيمووا

 لويس  أنوه  لالحورتام  إضوافية  ميوزة  وهوذا  األطراف، بل املتواورين،

 .ذاته الوقت يف عدة أطراف بل فقط، طرفني بني

 كموا  فطريًا سلوكًا ليست اماالحرت ثقافةأن  القول عن  يّن

 سووولوك يف م وِدثوووة ثقافوووة هوووي بووول الطوبووواويني، بعوووض يظووون قووود

 مسوونودة تكووون( أن بوود ال) بوود ال فهووي كووذلل وألنهووا اإلنسووان،

 .الفطري الغياب من وحتميها تكّرسها وأنظمة بقوانني

 يف فإننوووا واالحووورتام احلووووار بوووني نقوووارن حوووني فإننوووا وبعووود،

 !وقيمة وسيلة بني نقارن احلقيقة

 قيمة؟إ   تقودناأن  للوسيلة ميكن هل

 الوسيلة؟ استادام ح سنإ   تقودنا المت هي القيمةأن  أم

 !السؤال هو هذا
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 اليحيا: فهد. التعقيب األول: د 

 حوار. بال احرتام وال..  احرتام بال حوار ال

 يف الكووايف وشوورحه الوووايف طرحووه زيوواد للوودكتور أشووكر

 علووود يقووووم ال حووووار أي نظوووري يف! بامللتهووو املوضووووع هوووذا طرقوووه

 لون  أنوه  أزعوم  كموا  !حوواًراً  يكوون أن  إال آخر شيٍ  أي هو احرتام

 .!حوار دون حقيقي احرتام يوجد

إ   منوه  اخلووف إ   أقرب ولكنه حوار بال احرتام هناك نعم

" التسوام  " بوني  املقابلوة  يف الودكتور  توسع لو أود وكنت. االحرتام

 .املفهومني هذين مناقشة علد الورقة رتاقتص لو" أو االحرتام"و

 عووون  ائبوووة احلووووار ثقافوووةأن  تقوووديري حوووال، يف كووول علووود

 إال حووار  يوجد ال األبوية اجملتمعات ففي: كثرية ألسباب جمتمعنا

 اخلوف علد املبين املقدل شبه االحرتامأن  كما الدنيا حدودا يف

 . السائد هو والرهبة

 ويصوومهم االفيووه يسووفه الووذي الوهووابي التوجووهأن  والثوواني؛

 وصوومأن  علوود تلقائيًّووًا ننشووأ جعلنووا ومفاهيمووه رجالووه موون وينووتقص

 . االختالف ديدن هو الدنيا بالصفات املعارضني

 كموا  - الوزخم  بهوذا  يطورس أو  احلووار  مفهووم  يوأت   مل ثالثًا؛

 ظهوور  موع  تقريبواً  األخرييون  العقودين  يف إال -زياد الدكتور أشار

  ري واإلعالم االجتماعي التواصل وسائل ثم أوال اإلنرتنت منتديات

 إال اللووهم حوووار أي موون  لووو إعالمنووا كووان ذلوول قبوول. التقليوودي

 جوودة جوويم حووول والوورتا  اللغووة يف البوواحثني كبووار بووني مسوواجالت

 يف حوووارًاأو  خالفووًا نوور مل. املتاصصووة املواضوويع هووذا موون و ريهووا
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 يوووأتي رابعوووًا؛و. قليلوووة وأوقوووات ضووويقة منووواحي يف إال عاموووة ق وووايا

. واحلووار  االخوتالف  ثقافوة  تعلويم  يف بعود  أي مون   لو الذي التعليم

 .فيض من  يٌض هذا

 تشووكيل يف كووبرًيًا دوًرًا تلعووب اللغووةن إ أقووول أطيوول؛ ال كووي

 أذكوور ال ولكووين لووي لوويس القووول هووذا) واع   ووري بشووكل وعينووا

  احووديثن يف السووائدة اللغويووة األمنوواط موون(. بووه القووائلنيأو  قائلووه

 مغالطوة  وهنوا .." ولكون  رأيول  أحورتم  أنا: "قولنا املاالت مع حوارنا

 نقوع  وهنوا ! وأعارضوه  أفنودا  فلمواذا  رأيول  أحرتم كنت ! إذا ك ال

 إذ! ورأيواً  شاصًا كليًة املاالت حنرتم ال أعلنا نفسي تناقض يف

 كوول لووه ككيووان الشوواص احوورتام بووني املقومووة هووذا يف خنلووط

 املاووالت رأيووه لووه يكووونأن  يف حقووهو والتقوودير، االحوورتام حقوووت

 عر  به وأضرب" وأشرحه وأفندا عليه فأعرت  يعجبين ال الذي

  .!املسألة هذا إي اس يف وفقت قد أكونأن  أرجو! احلائط

 ويف..  األجنبيووة املوودارل موون أنووه يف كووثريإ   أشووريأن  بقووي

 منووواه  هنوواك  املتقدموووة الشوورت  دول موون  وكوووثري الغوورب  موودارل 

 بأسوورة ألتقينووا صوويفية إجووازة يف إننووا وأذكوور. نوواظرةوامل للووووار

 بشووكل مصوواًبًا أطفاهلووا أحوود كووان( شووقيقة دولووة موون) صووديقة

 يورأل  األجنبيوة  املدرسوة  يف ولكنوه  التوحد، اضطراب من خفيت

 فوزيوة . د زوجومت  وبوني  بينوه  منواظرة  فقاموت  واملناظرة احلوار فريق

 صت  ثل وزيةف كانت. السيارة سواقة يف املرأة حق حول البكر

 .  املدافعني ميثل هو بينما املعارضني

 ،( The Great Debaters 2007) فيلم مشاهدةإ   أدعوكم

 .!والتأمل باملشاهدة جدير وهو هنا بكالمنا عالقة له فموضوعه
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 الوابل: خالد. التعقيب الثاني: أ 

 احلوار؟. بدأنا متد:  سؤالي

 طيلووووة امعووووات،اجل يف وال املوووودارل يف ال احلوووووار نووووتعلم مل

أن  هلوووا أووووز وال تسوووتمع وأكثريوووة تتوووود  قلوووة هنووواك عمرنوووا،

 .باحلوار عهد حديثي فنون هلذا ،تناقعأو  تعرت 

  يوواب لنووا كشووفت موون هووي االجتموواعي التواصوول شووبكات

 فوال  ،"الناوب " مصوطل   زيت أيً ا وكشفت احلوار عند االحرتام

 . ربي رحم منإال  احلوار يف خنب يوجد

 كوان  وإمنوا  حيواور  يكون  مل أعالا ذكرت ماوك فالنابوي

 تعر  عندما وهلذا ،.نقاشأو  اعرتا  دون يسمع واملتلقي" يلقي"

 .زيفه انكشت للووار النابوي

 عجووب وال ثقافتنووا، وعلوود علينووا جديوود" منووت " هووو فوواحلوار

 نسوي   اسوتثنا   وبودون  موادي أو  حسوي  جديود  منوت   كول  مع فنون

 مون " منولووج  توذكرت  وهنوا " ،فوه نأل ثوم  ومن البداية يف استادامه

 .بداياته يف للهاتت استادامنا  وسو" بيته ذا

abuse it until you know how to use it 

 يف ونسووتمر بالصوو  نتولوودأن  أووب نظووري وجهووة موون هلووذا

 يعلمنووا أنووه مسووتقباًل احلوووار حسوونات أهووم تكووون وقوود احلوووار،

 .بع نا احرتام

 احلووووار يف االحووورتام قلوووة هووول:  أريووود أن أسوووأل  األخوووري ويف

 كسعوديني؟. علينا مقتصر
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 القنيبط: ندى. التعقيب الثالث: أ 

أن  علووود الرتكيووز  يف وأر ووب  طرحووة،  يف الوودريس . د أوافووق 

 هووذا ، موون"الوسوويلة اسووتادام إ  حسوون تقودنووا الوومت هووي القيمووة"

 : املنطلق

إ   حنتوووواج األطيوووواف مجيووووع موووون كأشووووااص حنوووون -1

 بتفعيلووووها وذلوووول االحوووورتام، قيمووووة بوجووووود االعوووورتاف

 العووواملني مووون ابتوووداً  اكخووورين موووع وتبادهلوووا بأنفسووونا،

 والعملية. العلمية الدرجات أعلد أصوابإ   وصواًل

 وحسوون وطرحهووا املاتلفووة املواضوويع تنوواول طريقووة أيً ووا -2

   املاتلفة. النظر وجهات جلميع االستماع

 لودال  االحورتام  قيموة  زرع مسوؤولية  علينا يقع ،كمربيني -3

 فيهوا  العمول  علينوا !  القيمة هذا منكن وحتد األطفال،

 وأف ووول  األساسوووية،  قيمنوووا ضووومن  مووون  وجعلوووها أوال،

 بالقدوة. التعليم أسلوب هو!!!  األطفال لتعليم أسلوب

 سووف  بواحرتام  معهوم  وتعاملنوا  األطفوال  احرتمنا فكلما

 باملثول  لوديهم وأي وا   القيموة  تلول   رل علد يساعد هذا

 لألخرين. احرتامنا

 املنوواه  ت وومني املهوم  موون ،والرتبويوة  لتعليميووةا املؤسسوة  -4

 احليووواة يف وأهميتهموووا احلووووار ثقافوووة و االحووورتام قيموووة

 :  تعا  قوله علد استنادًا ،االجتماعية

 عنود  أكورمكم ن إ لتعوارفوا  وقبائل شعوبا وجعلناكم"

 هووو إمنووا هنووا والتعووارف(. 13:احلجوورات" )أتقوواكم اهلل
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 اللغوووة فهوووو هوووذاوب املاتلفوووة، الشوووعوب هوووذا بوووني حووووار

, معنووود موون  الكلموووة هووذا  حتمووول مووا  بكووول احل ووارية 

 لتفاوت نظًرًا إهلية، وسنة عاملية إنسانية ظاهرة فاحلوار

 يقوووول حيووو  وأموووزجتهم، وأفهوووامهم عقووووهلم يف البشووور

 واحودة  أموة  النوال  جلعول  ربول  شوا   ولوو "  :وتعا  تبارك

 (.  118: هود" )اتلفني يزالون وال

 البود  احلووار  ثقافة تفعيل و لرتبوية،وا التعليمية املؤسسة -5

 حتوود احلواريووة، الثقافووة مقومووات موون عوودد تقووديم موون

 التووواور علود  قوادرين  املراحوول مباتلوت  الطوالب  يكوون 

 :يلي فيما املقومات هذا وتتمثل البعض، بع هم مع

 الوووذاتي فووواحلوار الووونفس، موووع احلووووار علووود التووودريب •

 توووبين الووومت هوووي الذاتيوووة وا اسوووبة الوووذاتي والنقووود

 .ورأيه اكخر تقبل والمت الطلبة عند احلوارية املنهجية

 أجول  مون  نظرا وجهة لفهم اكخر الطرف علد االنفتاس •

 .معه التفاهم درجةإ   الوصول

 يف اكخووور  وووق واإلميوووان اكخووور، بوجوووود االعووورتاف •

 اكخور  احورتام "  احلووار:  مقوموات  منن إ بل. االختالف

 آرائوووووه عووووون التعوووووبري حريوووووة يف  قوووووه واالعووووورتاف

 مشوورتكة فسوووة إلأوواد يسووعد فوواحلوار". ومعتقداتووه

 معواني  تعظويم  أجول  مون  عليهوا  البنوا   ثم الطرفني، بني

 ويؤلووت األفووراد عواطووت يوحوود ممووا وااللتقووا  التفوواهم

 .بينهم
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 علوود والعموول الطلبووة، مجيووع بووني احلوووار ثقافووة بنووا  •

 والفكوري  والعقلوي  النفسي للقبول إأابي جو إشاعة

 بوني  احلوار إجناس يف يسهم حقيقي وعي وِخْلق بينهم،

 علود  يسواعد  الوذي  الطريق فهو الطلبة، أطياف مجيع

 وعوودم الووذات، علوود واالنغووالت التعصووب موون الووتالص

 بنووا  يف يسووهم فوواحلوار. موضوووعية بنظوورة الغووري ر يووة

 يف التنوووواقض واسووووتبدال الطلبووووة بووووني الثقووووة جسووووور

   .واحلوار بالتعاون املصاحل

أن  ميكون  ال جمتمعوي  نهوو   أين إ القوول:  كون مي وبالتالي

 اجملتمعيووة احلقووول يف نقديووة حواريووة ثقافووة تأسوويس يفإال  يتوقووق

 الوظيفيووووة، واملؤسسووووة التعليميووووة، واملؤسسووووة األسوووورة،) كافووووة

 موووووون و ريهووووووا الدينيووووووة، واملؤسسووووووة ،االقتصووووووادية واملؤسسووووووة

 النظور  بصورف  االخوتالف  يف اكخور  حوق  ترس  والمت ،(املؤسسات

 ألن ذلوول. والووديين والسياسووي والفكووري االجتموواعي اجتاهووه عوون

 األزموات  لتلول  حول  أي بوذرة  لنموو  اخلصوبة  الرتبوة  هي احلوار ثقافة

 ثقافووةن إ. املعاصورة  جمتمعاتنوا  تعيشوها  الومت  العديودة  واملشوكالت 

 االجتوواا الصووائب، االجتووااإ   ترشوودنا الوومت البوصوولة هووي احلوووار

 كووان مهمووا والتهموويع قصووا اإل يوورفض الووذي النقوودي احلووواري

 فوورد كوول إلنسووانية احلقيقووي االعتبووار إعووادة وبالتووالي مصوودرا،

 كافوووة علووود القووورار صووونع يف وإشوووراكه ؛ بووول اجملتموووع يف فعوووال

 . والدينية والسياسية واالقتصادية االجتماعية املستويات
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 االحرتام(: ثقافة أم احلوار املداخالت حول قضية: )تعليم 

 االحرتام: ثقافة و واراحل إشكاالت تعليم

 التنميووة  تتوقووقأن  ميكوون ال الغاموودي أنووه  نوووف. ذكوورت د

 هناك يكونأن  دون العامل جمتمعات من جمتمع أي يف واالزدهار

 ترتسو  أن  دون االسوتقرار  هوذا  يتوقق وال. وأمين سياسي استقرار

 هوووذا نفوووول يف الفكوووري والتنووووع التسوووام  وروس احلووووار ثقافوووة

 .  اجملتمع

 والفوردي  اجلمعي الثقايف التكوين صميم يف تدخل"  ةالقيم" 

 علووود توضوووع جمموعوووه أليوووة املميوووزة الثقافوووة ألن سووووا ؛ حووود علوود 

 حتققوت  معرفيوة  ومنظوموة  وسولوك،  وأمنواط  وقويم  مفاهيم شكل

 .  متعددة مراحل ع  البشرية اجلماعات من متتالية أنسات لدال

 اكرا  لتعودد  االنفتواس  يف إأوابي  أثور  له احلوار بثقافة فالوعي

 . احلوارية الدميوقراطية من االقرتاب األقل علدأو 

 :منها عدة أنواع واحلوارات

  :الوطين احلوار •

 الق وايا  ملناقشوة  اجملتمع أبنا  بني أري الذي احلوار هو

 األمووين،أو  املوودني اجملتمووع مؤسسووات خووالل موون الوطنيووة

 مثول:  الووطين  بواحلوار  تعنود  عاموة  مؤسسة يف يكون وقد

 . الوطين للووار عبدالعزيز امللل مركز

  :الديين احلوار •

 علوود للتعوورف النووال موون جمموعووة بووني أووري حوووار وهووو

 يف الوودخول إ   اكخوورين  ودعوووة  اإلسووالمي  ديننووا  تعوواليم 

 .الفقهية الكتب بعض وشرس ديننا
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  :االقتصادي احلوار •

 تتنووواول الووومت االقتصوووادية باجلوانوووب احلووووار هوووذا ويعنووود

 احلوووارات هووذا وتتاووذ االقتصووادية املؤسسووات أو املووواطن

 خووالل موونأو  املتلفووزة اللقووا ات خووالل موون متعووددة أدوات

 االقتصوادية،  املؤ رات خالل منأو  االقتصادية املنتديات

 جعول  مموا  قريبوة  أيوام  قبول  الريوا   مدينوة  يف حود   كما

 اهلموم مجيع بفاعلية يناقشون الواحد التاصص أصواب

 .متاصصة وطنية مظلة حتت االقتصادية والر ال

  :الرتبوي احلوار •

 مووووون  العديووووود  حتديووووود يف الرتبويوووووة  املؤسسوووووات  تعمووووول

 بالشووأن املعنوويني مووع حوهلووا للووووار الرتبويووة املوضوووعات

 وموون وتربووويني وبوواحثني ومووثقفني مفكوورين موون الرتبوووي

 لقوا ات أو  السونوية  الرتبويوة  املوؤ رات  احلوارات هذا أهم

 ولقوا ات  الرتبوية جسنت مجعية مثل املتاصصة اجلمعيات

 الور ال  نشر علد احلوارات هذا وتعمل الرتبوي، اإلشراف

 .اخلاط ة املفاهيم وتصوي  الرتبوية واألفكار

  :األمين احلوار •

 ملناقشووة األمنيووة املؤسسووات يف تعقوود الوومت احلوووارات وهووي

 مون  معوه  التواصول  علود  وتعمول  اجملتموع  تهوم  الومت  الق ايا

 ملناقشوووة األمنيوووة والبووووو  لنووودواتوا املوووؤ رات خوووالل

 واملاوودرات السووري وحووواد  واحلرائووق اجلرميووة مواضوويع

 األطروحووات موون واالسووتفادة حلووولإ   للوصووول و ريهووا
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 اخلوودمات يف تكاموولإ   للوصووول تنشوور الوومت واأل ووا 

 .األمنية

  :السياسي احلوار •

أن  إذ كلوه  والعوامل  الودول  حيواة  يف مهموة  احلوارات وهذا

 احلوووودود ق ووووايا مناقشووووة علوووود تعموووول واراتاحلوووو هووووذا

 كموا  وتبعاتهوا،  احلوروب  إيقاف علد وتعمل ومشكالتها

 الودول  بوني  ومعاهودات  صل  اتفاقيات عقد علد تعمل أنها

 .و ريها

 :االجتماعي احلوار •

 ملناقشوووة االجتماعيوووة املؤسسوووات يف تعقووود حووووارات وهوووي

 احلكوميوووة املؤسسوووات خوووالل مووون االجتماعيوووة الق وووايا

 .األهلية ساتواملؤس

  :الرياضي احلوار •

 موون  الرياضووية  األنديووة  يف تعقوود  احلوووارات  موون  جمموعووة 

 فيهووا وتسووتادم تعقوود الوومت املووؤ راتأو  املعووار  خووالل

 واملعلومووووات األفكووووار لنشوووور املتنوعووووة اإلعووووالم وسووووائل

 .و ريها اجلديدة والقوانني

  :التلقائي احلوار •

 خالل من ليوميةا حياتنا يف جتري المت احلوارات أكثر وهي

 اهلاتفيووة اتصوواالتنا ويف واملنووازل االجتماعيووة املناسووبات يف لقا اتنووا

 ال و البواً  وتنقطوع  فجوأة  تبودأ  مركوزة  و وري  متنوعوة  حوارات وهي

 .حمددة نتائ إ   تتوصل وال حمدد موضوع علد تركز
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 توجهوات  لتكوون  منفصولة  ق وية  ذاتوه   ود  نوع كل وحقيقة

 حتسووني يف أساسووي عاموول تكووون قوود ومنووذجتها اتلفووة فكريووة

 واملذهبيووة التعصووب عوون والبعوود للمجتمووع الفكريووة البنيووة وتطوووير

 . املتطرفة الفكرية املستنقعات ظهور عن البعد واألهم والقبلية

 يعوورف احلوووار أنإ   احلمووود صوواحل بوون اهلل عبوود. د وأشووار

 األدلووة  املتووواورون  يقوودم ولفظووي  عقلووي  "نشوواط بأنووه:  اصووطالًحا

 أجول  مون  تاموة   ريوة  نظورهم  وجهوات  ت ر المت وال اهني واحلج 

 . ما" لق ية توضي أو  ملشكلة حلإ   الوصول

 مجوويعهم لألطووراف ينبغووي مجووة آداب للووووارأن  عوون ف ووال

أو  مووورا إ   كالمهوووم يتوووول  ال حتووود بهوووا وااللتووزام  بهوووا التولووي 

 .جدال

أو  التقيوود يعووين احلوووارأن  ونعلووم نوودركأن  لنووا البوود هنووا موون

 مشوووكلة ألي حلوووول تتوقوووق لووون وأنوووه ،إنسوووانية مبعوووايري االلتوووزام

 إتبواع  خوالل  مون إال  ،مثوارة  لق وية  اإلي اسإ   الوصولأو  كانت

 مون  أهوداف إ   احلوار أطراف ليصل حمددة بآداب تتسم خطوات

 . احلوار نشأ أجلها

 فوذاك  بنوا ،  حووار  مون  بوه  اإلتيوان  مفورت   هوو  ما خالف وأنه

 بوواملفهوم حووواًرا دال يعوو احلوووار أطووراف بووني الاحلوو واقووعأن  يعووين

موا   فيوه  حيد  وأنه وصاًبا، لغًطا يعد إمنا ،املفردة هلذا احلقيقي

 ،النص عن خروج يقال كما حيد أو أن  لآلخر، اإلسا ة من هفي

 . بأكمله للووار إسا ة أيً ا وهذا



20

 –2016     
68 

 هوو  اكخورين  موع  حوارا يف صادت هو من يتأمله الذي فاحلوار

 يبودأ  هنوا  فواألمر  ،عاموة  احلووارات أو  احلووار  من املرجو قيتوقأن 

 ،مقاطعوووة دون للوووودي  الفرصوووة بإعطوووا  بووودً ا اكخووور، بووواحرتام

 ،رأي موون ا وواور همووا يبديوو علوود والثنووا  الشووكر بتقووديم وانتهوواً 

 الوورأي وتقبوول إنصووات موون بوواالحرتام امللووي  الكلووم   ووور مووروًرا

  .اكخر والرأي

 مشوكلة   ل اخلروج عند تال يتوق وارفاحل ،فوائد وللووار

 : يما يل فوائدا فمن ،فوسب ما ق ية  مو  عن اإلي اسأو 

 فيووه وتتفاعوول النووال بووني األفكووار تبووادل خاللووه موون يووتم -

 الوورأي قبووول يف ثقووايف انتشووار ذلوول موون ويتوقووق ،اخلوو ات

 . اكخر والرأي

 وهوذا  ،الفورد  شاصوية  وصوقل  الوتفكري  تنمية علد يساعد -

 . األجيال ادم مدرسة يعد هذات  د

 . جديدة أفكار الفرد لدال يولد أنه احلوار فوائد من  -

 . مستمر ذهين نشاط يف الفرد يكون -

 لرمبوووا الووومت ،اخلاط وووة األفكوووار مووون الوووتالص يف يسوووهم -

 . اجملتمعأو  الفرد لدال محيدة  ري توجهات يف سبًبا كانت

إ   يسووري األقوول علوودأو  احلقيقووةإ   الوصووول علوود يسوواعد -

 . البعض لدال  ائبة كانت حقائق

أن  تعودنوا  الثقافيوة  حواراتنوا  يف املزروع أنه و محيد. د وأوض 

 اخلطوواب إلقووا  لطبيعووة ذلوول ورثنووا رمبووا ،لوونفهم ال لنوورد نسووتمع
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 األمثوووال اسوووتادام يف واإلسوووراف ،ناحيوووة مووون والووووعظي الوووديين

 مون  ذلول  حجوم  وقد . الصالحية منتهية كانت وإن حمت واحلكم

 .احلوار يةحر

 هووووو الوووودين العمووووودي أن مووووا يشووووغلها سووووامية. د.أ وذكوووورت

أو  تفكوري  أي ليوقت بأدجلته البعض يقوم الذي الديين واخلطاب

 بووووذرة وزرع نقوووواش دون واإلتبوووواع الطاعووووة ثقافووووة حوووووار، ونشوووور 

 هووذا كووان سوووا   ووريا ينوواقع موون عنوود واإلثووم بالووذنب اإلحسووال

 ال واالنقياد الطاعة علد األجر واحتساب زوجًاأو  أبًاأو  وليًا اكخر

 السوولت عليووه درج مووا عكووس هووذاأن  مووع واحلوووار الووتفكري علوود

 الشريعة. به توما جا  الصاحل

 الوذي  الوحيود  البنود  هوو  الودين  العثموان: هول   خالود . م وتسوا ل 

 أخورال  قموع  وسائل هناكأن  القول يص ال أ..  احلوار؟ لقمع يوظت

 !.؟ذلل و ري املصلويةو والوطنية القبلية فيها مبا كثرية

 تلعوووب كلوووهاأن  العموووودي بأنوووه صووووي  سوووامية. د.أ وأجابوووت

 واستغالل بالفطرة متدين شعب الدين؛ فنون أقواها دوًرا، ولكن

 يطلوب  وبورجمتهًم "شوعب   الكثريين أدجلة علد قوي تأثري له الدين

 األعمد". االنقياد يف حتد واجلنة األجر

 هوو  احلووار  هول  هوو  اكن لاملوال: إن السوؤا   بيوت  محزة. د وقال

 بنووا  أي يف التعدديووة مبوودأ لتثبيووت وسوويلة أنووه أم ذاتووه  وود هوودف

الكبوار،   الشويوخ  أحود  موع  إذاعيًّا لقاً  فرتة قبل اجتماعي؟ أذكر

 نتووواور جوابووه املاتلووت، وكووان مووع احلوووار عوون سووؤال علوود وردا

 اجتواا  يف كأنوه  للوووار  النظرة علد يدل نقنعهم، وهذا علنا معهم

 حد.وا
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 ما أمجل : إن من احلمود ناصر بن عبداهلل. ومن جانبه قال د

 فرضيات: ثال  احلوار، أن له أدبيات يف تعلمت

 . فيه واالستمرار اإلقدام -

 ولريبة . حياله التجمد -

 .منه  اهلروب -

 هووو يصووب  عنوودما أدواتووه إحوودال اهلووروبأن  ذلوول موون وأمجوول

 العوورب حيووب ال ملوواذا فهمووت هنووا للويوواة. وموونأو  للكرامووة مهوودًدا

 احلوار.

 التصوورات  هوي  احلووار  موادة .. أن أي وا  تعلموت  موا  أمجول  ومن

 ال ملواذا  أدركوت .. هنوا  واملسولمات، ومون   العقائود  ولويس .. واملواقت

 حووار  موضووع  موا لويس   عادة به نبدأ ما أول حواراتنا؛ ألن يف ننج 

وعقائودنا أو   مسولماتنا  علد حواراتنا يف النال حنمل أصاًل، وألننا

 أساسها. علد حناورهم

 "االحوورتام ثقافووة" الشووريت إ  أن مفهوووم  فاطمووة. وأشووارت أ

أن  بوسوعنا  هول : السوؤال  بتأسويس  تتعلوق  معرفية ق ية أمام ي عنا

 يكوووونأن  دون مووون احووورتام، ثقافوووة بأنهوووا معينوووة ثقافوووة نصوووت

 أثوور" الورأي  وتقبوول الورأي  طورس  يف االحوورتامإ  " الطوار   الحنيازنوا 

 هووذا مقومووات فمووا نعووم، اإلجابووة كانووت وإذا م؟.احلكوو يف بيِّووون

 عليهووا نتفووق احوورتام ثقافووة منهووا جتعوول الوومت األسووس ومووا الثقافووة،

 مجيعا؟.

 تتبواين  ثقافوة  االحورتام  هل: العثمان خالد. م وعليه فقد تسا ل

 اإلنسانية؟. القيم من أساسية قيمة أم كخر جمتمع من
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 ثابتوة  إنسوانية  ةقيم الشريت أنها ترال أنها فاطمة. أ وأوضوت

إ   جمتمووع موون تشووملها الوومت املسوواحةأو  التعريفووات اختلفووت وإن

 لوذلل  الدينيوة  القيم وحسب األحيان بعض يف األعراف حسب آخر

 أخرال. أحيان يف اجملتمع

 أثنوا   يطورس  الوذي  الورأي  هول  سوؤال مهوم،   هنوا  ي ز: وأضافت

 آرا  من سما نطر مجيع هل للمصلوة؛ مبعند مالزم هو معني حوار

  .؟فردية ملصاحل نظر وجهات لطرس هو حواراتنا أثنا 

 تفكيول  اسوتطعنا ن إ الورأي  جووهر  هوو  هذاأن  اعتقادها ويف

 احلوار. بنية

 ضروري شرط الشهراني إ  أن االحرتام سعد. داللوا   وأشار

 للماتلووت عليوول حووق للووووار؛ فوواالحرتام ( كوواف  ووري كووانن وإ)

 اإلنسان و قوت اكخر، قوت  االعرتاف يتطلب عنل، واالحرتام

 آخر. اعتبار أي عن النظر بصرف

 حقيقوة  حق، واالخوتالف  واالحرتام وسيلة كذلل فإن احلوار

   الواحدة. األسرة داخل و اإلخوة بني حتد احلياة حقائق من

 كوول وبإعطووا  املاتلووت اكخوور إال بقبووول للووووار منطلووق وال

 رسوو  هووذا االحوورتام. وكووون التسووا ل كيووت ن   حووق عنووا اتلووت

 حموواور  أهووم موون هووذا جنعوول  وكيووت اليوميووة حياتنووا يف املبوواد 

 التودي. هو وتربيتنا؟ هذا تعليمنا

 اخووتالف أن) دائمووا نووردد الشووهراني إ  أننووا ليلوود. أ وأشووارت

 احلوووروب مووون كوووثرًياأن  وننسووود( ق وووية للوووود يفسووود ال الووورأي

 يف ذلول  ونالحوع  ،رأي اختالف علد قامت واخلالفات الكالمية
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 فيهووا نقووع الوومت األخطووا  عوون السووتار أزاحووت الوومت التواصوول ام بوور

 الدراسوة  مقاعود  مون  البدايوة  لعول  ،الوبعض  بع ونا  موع  تعاملنوا  عند

 الطالبوات أو  الطوالب  مون   تلوت  مون  الخوتالف  اخلاط ة فاملعاجلة

 فووت   دون اكخوور  دون لطوورف  االنتصووارأو  اجلموواعي  العقوواب  هووي

 سياسوة  فقوط  لودينا  ،األفكوار و اكرا  وتبوادل  بيونهم  احلوار نوافذ

 يف والتفوووت النجوواس يف حتوود(  الواحودة  والفكوورة ،الواحوود الورأي )

أو  سياسوي، أو  ديوين، أو  تعليموي، أو  ثقوايف، أو  طو ، ) جمال أي

 . البقية ونهمع( الواحد البطل) فقط ن ز( رياضيأو  عسكري،

( واالحوورتام الظوون وحسوون الفهووم) النوواج  احلوووار شووروط موون

 و تلوت  يفهمول  من جتدأن  ،يبدأأن  قبل حوار أي شليف وبدونها

 ألن مقصوودك يفهووم مل وهووو يوافقوول موون جتوودأن  موون خووري معوول

 لول  ي ويت  فوال  املتفوق  أما نافذة من أكثر لل يفت  معل املاتلت

 موون اهلوودف كووانن إ الفائوودة هووو حوووار أي موون واهلوودف شووي . أي

( وارخوو) فهووو اخلصوووم إلفوووام فقووط كووانن إ أمووا نبيوول، البدايووة

 يف تتسووبب عادلووة ق ووية عوور  يف اخلاط ووة النوو ة ،حووواًرا ولوويس

 يف( بع وووها) احلواريوووة والووو ام  ،الفكووورة وتشوووتت اكرا  تشووون 

 املصووارعة كولبووة احلوووارأن  علوود املشوواهد تربووي العربووي العووامل

 األصوولأن  مووع( ومنتصوور مهووزوم) احللقووة نهايووة يف  وورجأن  أووب

 الوونفس، وضووبط الوووعي موون كووبرية درجووة علوود متووواورين جلووب

 االنشوووغال ولووويس فيوووه يتوووواورون مبوووا درايوووة علووود كلوووها وقبلوووها

 ( .احلوار نقاط) عن باملتواور

 مفهوووم" شوووا والوودعاة الثقافيووة والناووب األكووادمييني بعووض

 كوول يف ذلوول ونالحووع ،ومعجبوويهم مجهووورهم بهووم وتووأثر" احلوووار
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 مثول   ريبوة  عبوارات  فتسومع  معوه،   تلفوون  مون  مع يفتوونه نقاش

 موا  هوذا ( أكثر امل غوط اضغط ،اكوي ،اجلد ،اجلبهة قصت)

 .(أرال ماإال  أريكم ال) ثقافة احلوار موت يف يتسبب

 العنصورية  مظواهر  تسوا اًل حوول توأثري    العثموان  خالود . م وطرس

..  صوورها  مباتلوت  العنصرية واملقصود هو ؟واحلوار االحرتام علد

 ذلل. و ري وطبقية ولونية وعرقية ومناطقية قبلية

 التواصووول وسوووائل يف الصوووواف أن املالحووع  نصووور. م.د ويوورال 

 للعنصوووورية كووووثرية مظوووواهر القروبووووات يف وبالووووذات االجتموووواعي

إ   أرحييوة  بكول  واملناطقيوة  والطائفيوة  واللوون  بواجلنس  والتهكم

  . مقززة درجة

 مكبوووت جمتمووع انفتوواس نتوواج أحوود ذلوول يعتوو  وهووو شاصوويًًّا

 مووع التعامول  لقوويم فهوم  أدنوود بودون  جديوودة تقنيوة  علوود مثقوت  و وري 

 .!! أكثر ال والتسلية للتنفيس وسيلة واعتبارها الغري

 يكووونأن  ميكوون هوول تسووا ل: لوودي: ا يووا مسوواعد. د وقووال

 ذلول  نتمثول أن  يف سبًبا االحرتام وحول حوله واحلدي  احلوار هذا

 ؟!.... احلوار إشكاليات كل مع حواراتنا يف

 احلووار  ضوعت  أسوباب  ينواقع  وهوو  البعضأن  أحلع شاصيًّا

 ليتوووول اجملتمووع يقلووبأن  ويريوود اجملتمووع يف أطياًفووا يسوووق لوودينا

 .... يشكلهأن  يريد كما

 ،اليونسوكو  يف وتبناها زياد د. هلا أشار المت االحرتام فكرة

 .. اجملتمعية نظرتنا يف أف ل لكنا عمليا تعلمناها لو أننا أظن



20

 –2016     
74 

 ر بووة .. هنوواكأو  اهنوو زميوول آرا  مناقشووة علوود يصوور الووبعض

 ... رأيه تغيري يف وطمًعا

 هوي  مواقفهوا، فقوط   تغوري أن  جدًّا يصعب النابأن  أراا الذي

 توتومس  ال ومواقفها؛ لذا اجتاهاتها من القريب املوقت مع تتماهد

  إطالًقا. نظرا وجهة يغري لن فهو شاص أي إلقناع كثرًيا

 هتمووواميا واقوووع مووون واملعلوموووات؛ بووول اكرا  تبوووادل هوووو األهوووم

 بوول صوعًبا  مبوا تقووول  االقتنوواع يصوب   فإنووه الورد  تتبنوود حوني  بالتوأثري 

   مستوياًل..

 قلويالً  متماهًيوا  نظرك وجهة عن تع  حني قلياًل تنج  قد أنت

 يف تصووب الوومت املعلومووات موون كووم ضوو  مووع تناقشووه موون ر يووة مووع

 ... ر يتل اجتاا

 جتوواا وواضوووة حمووددة ر يووة حيموول ملوون تووتومس ال اخلالصووة

 تقتلووعأن  تسووتطيع فلوون أحوود جبوول لووه اقتلعووت لووو فإنوول معووني؛ رأموو

 قناعاتوووه يعوووزز مووون موووع ويتفوووق يبوووو  دائًموووا املووور  قناعتوووه؛ إًذا

 كوول السوون؛ بوول  كبووار بهووذا املقصووود لوويس واجتاهاتووه، وطبًعووا 

 تغويري  يتعوذر  ،فكريًّوا  ناضو   بأنوه  نفسوه  عون  تصوًرا ميلل شاص

 حيتوواج هووؤال  ثوول؛ فم اووالت رأي طوورس مبجوورد مواقفووهأو  رأيووه

 حيووبهم ثقووات موون طويلووة ولفورتة  ومكثووت مباشوور شاصووي اتصوال 

 ... تصوراته بعض تتغريأن  ميكن هنا بطرحهم ويقتنع

 نظورك  وجهوة  توضو  أن   ايتول أن  علد التأكيد هو أعنيه ما

 لويس  مفهوم يف هو يقتنع،  اًما بأن معنيًّا تكن أدلتل، وال م ًزا

 .. هداهم عليل
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الكووثريون  عنووه احلوودي  يووتقن فوون أنووه واراحلوو يف  شووي أهووم

 ممارسته. يف يفشلون لكنهم

 موضوووة ظهووورت ومنوووذ قسووومنا يف: البكووور فوزيوووة د.أ وقالوووت

 ال والطالبوات  والطوالب  الووطين  احلووار  مركوز  ظهوور  بعود  احلوار

 يف ولكوون   ًثووا،  قتوول الووذي  املوضوووع هووذا  إال مناقشووة هلووم  هووم

 قواعوود أحوود تعلوويمأو  تعلوويمهم يف ال رسووائلهم تووتمكن مل النهايووة

 االختالف. قبول ثم احرتام علي املبين احل اري احلوار

 مون  واثقوة  ولسوت  فطرية حاجة ليس االحرتامأن  زياد د. ذكر

  .ذلل

 هي وة  علوي  وضوعها  والومت  احلاجوات  نظريتوه  يف ماسلو أبراهام

 االحتياجووات كأحوود واالحوورتام التقوودير الووي احلاجووة وضووع .هوورم

 وسوكن  وأكل أمن من األساسية االحتياجات تتوفرأن  بعد العليا

 النظريوة  هوذا  علوي  اعتمودنا  وقود  ،الذات وحتقيق التقدير و اها

 منوذ  املاجسوتري  يف طالبواتي  إحودال  أعودتها  لدراسوة  نظريوة  كوأطر 

 املرحلووة وطالبووات معلمووات تووراا كمووا : "االحوورتام وعنوانهووا زموون

 ر يوووة يف يًّاجوووذر اختالًفوووا وأظهووورت املنوووورة"، املدينوووة يف الثانويوووة

 الطالبووة احوورتامأن  رأيوون الالتووي معوواملتهن عوون لالحوورتام الطالبووات

 ذلووول، عكوووس الطالبوووات رأت حوووني يف هلووون مسووولم حوووق للمعّلموووة

 املعلموة  احورتام  خالل من يعطي وال يكتسب رأينه كما فاالحرتام

 . معهن اهلاد  وحوارها هلن

 يف تفووور  البكووور أنهوووا حوووني كانوووت يف  فوزيوووة د.وذكووورت أ

 هنووواك السوووعودية لألكادمييوووة عديووودة بزيوووارات قاموووت جينيوووافر
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 كول  علوي  تودريبات  مون  وشوبابها  الثانويوة  فتيوات  تتلقواا  ما وأذهلها

   United Nation نيشن يونايتد. يسمونه ما وخاصة احلوار مستويات

 الطالوب  فيوه  ويدخل أمريكا ثانويات كل يف موجود ناٍد وهو

 املسوواجلة، وهووي والوودبيت واجملادلووة احلوووار ُاسوولوب علووي للتوودرب

 كوول  ثوول  يوو  املتووودة األمووم أروقووة داخوول تووتم الوومت وبووالطرت

 احلقوائق  أهوم  لعور   فقوط  دقوائق  مخوس  موثال  وتعطوي  دولة طالبة

 األع وووا  بووواقي فيوووه تقنوووعأن  أوووب والوووذي مبوضووووعها املتعلقوووة

  يو   أمريكوا  ثانويوات  كل بني منافسات وحتد . هلا للتصويت

 للفوز. طالبها لتدريب هارن ليل املدارل تعمل

إال  وبيونهم  بيننوا  واحل ارية الثقافية الفروقات ور م وهكذا

 واإلقنواع  احلووار  مهوارات  علوي  التودرب  أمور  يرتكوون  ال أيً وا  أنهم

 يووتم  شووي إخل، فكوول احلووعأو  الذاتيووة للمهووارة النزعووات وحوول

 التعليمية. أنظمتنا يف يوجد ال ما لألست وهو عليه التدرب

 معوقوووات بعووض  يتنوواول  الرديعووان أن تعقيبووه   خالوود . د وذكوور 

  كوم  األو  بالدرجة يهمنا فهذا( السعودي) جمتمعنا يف احلوار

 ثقافيوة  خصوصويات  لديناأن  التذكري مع ظروفه جمتمع لكلأن 

 احلوار فيما يلي: وتتمثل أهم معوقات .اجملتمعات سائر عن  يزنا

 وهوذا  احلووار،  يف أساسويًّا  معوًقوا  تعد اجملتمع أبوية :أوال •

 ذات واجملتمعوووات عموًموووا العربوووي للمجتموووع ثقافيوووة  وووة

 يف ينودرج  قود  احلووار أن  يعوين  ما خصوًصا؛ القبلية البنية

 يف جنودا  وهوذا  !منول " أكو  " هوم  من علد التطاول خانة

 سوووامية د. ذلووولإ   وأ وووت الووودين علموووا  موووع احلووووار

 ....امنتشًر ذلل جند األسرة مستوال علد وحتد. العمودي
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 أحود  حوول  صوغرًيا  مؤشوًرا ( األبويوة ) املعووت  هوذا  لنوا  يقدم

 يف واسوع  نطوات  علود  السياسوي  االسوتبداد  انتشوار  أسباب

 البنيووة ذات البطركيووة فاجملتمعووات العربيووة؛ جمتمعاتنووا

أو  بووالرأي االسوتبداد  مكانوه  ليووول احلووار  تّغيوب  األبويوة 

 اتاملمارسو  لفشل ملم  املؤشر هذا لنا يقدم كما بغريا،

 .الدميوقراطية

 والووتمرتل املتووواورين عنوود التسووام  خصوولة  يوواب :ثانيووًا •

 هورا   سواي يقوله وما عندي احلقيقةن إ يقول وهم خلت

 تورتبط  اخلصولة  هوذا . واحلووار  املناقشوة  يسوتوق  ال أنهأو 

 والتووودي  والتعلوويم تفكيكهووا ويلووزم كووذلل بالثقافووة

 .اإلشكالية هذا  ل كفيالن السياسي

 تتعلووق نفسووية -ثقافيووة -لغويووة مشووكلة نوواكه: ثالثووًا •

 اللغووة منجوود املثووال سووبيل علوود حنوون. احلوووار موون باهلوودف

 احلوووار موون اهلوودف يصووب  وبالتووالي بال تهووا، وتسووتهوينا

 اخلصووووم إفوووووام وحماولووووة اللغويووووة قوووودراتنا اسووووتعرا 

. مبقوالتووه نفكوور ذلوول وبعوود" لتوطيمووه" أو  كمرحلووة

 حنون  آخور  مبعنود . لول ذإ   أشار املزروع محيد الدكتور

 موووع والتعووواطي فهموووه مووون بوووداًل املقابووول إلفووووام نتوووواور

 .مقوالته

 اسوووتثنا  بعووود احلقيقيوووة احلووووار منصوووات  يووواب :رابعوووًا •

 .آخر معوًقا يعد الوطين احلوار مركز



20

 –2016     
78 

 احلوووار ترعوود واحوودة جهووة هنوواك يكووونأن  يكفووي ال

 منصووووات هنوووواك يكووووونأن  البوووود إذ ر يووووة؛ وبطريقووووة

 االعووالم ووسووائل واجلامعووات املوودارل يف للووووار اتلفووة

 .األسرة يف ذلل وقبل

 االجتمووواعي، للوووووار واسوووع ميووودان" توووويرتن "إ صووووي 

 وخالًيوا  راقًيوا  حوواًرا  نورال  حتد سنوات عدة حنتاج لكننا

 توويرت  حووارات  يف. زيواد  د. هلوا  أشوار  المت البذي ة اللغة من

 القائلووه ولكوون املطروحووة للفكوورة مووثاًل النقوود يتجووه ال

 حووووارات فهوووي التويرتيوووة حواراتنوووا معوقوووات أحووود وهوووذا

 .  ومشاصنة متوترة

 علود  القورا   تعليقوات  بوني  مقارنوة  املثوال  سوبيل  علد ولو عقدنا

 موووا علووود األموووريكيني وتعليقوووات صووووفنا يف املنشوووورة املقووواالت

 يشوووتمون فقرا نوووا شاسوووًعا؛ البوووون لوجووودنا صووووفهم، يف يكتوووب

 الفكوورة؛ ت وويع ثووم وموون طرحووه موون للسووارية ويلجووأون الكاتووب

 يلجووأ وال مباشوورة الكاتووب فكوورة ينوواقع الغربووي القووار  بينمووا

 .معه اختلت مهما صاحبها لتجري 

 خالود . د إليهوا  تطورت  الومت  النقواط  بوأن  العثمان خالد. م وعلق

 منها: التسا الت من جمموعة أيً ا تثري الرديعان

 تعثوورا وهوول..  ؟نوواج  منوووذج الوووطين احلوووار مركووز هوول •

 ثقافوووة  إضوووعاف يف سوووبب  اإلداري هيكلوووه يف ملبالغوووةوا

 .؟احلوار
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 حووار  منصوات  هي االجتماعي التواصل ووسائل تويرت هل •

  .؟الصوي  باملفهوم

 مسوترًتا  ولويس  لوجوه  وجًهوا  يكوون أن  يتطلوب  احلووار  هل •

 . ؟وهمية وشاصيات مستعارة أ ا  ورا 

 نتيجوة  فعاليوة  وأكثور  لالحورتام  أجلب املباشر احلوار هل •

 .؟احلوار أطراف بني املباشر والنفسي البصري لتواصلا

 البوو   عون  عوًضا التلقني يتبند الذي التعليم منط أليس •

 عنوووود احلوووووار ثقافووووة قتوووول يف سووووبًبا واحلوووووار والنقوووواش

 .؟الصغار

 جنو   احلووار  فإن مركوز  بال شل الشهري أنه و فايز. ويرال د

 اخلووووالف أقطوووواب ومجووووع دارجووووة احلوووووار مصووووطلوات جعوووول يف

 وهوي  األو  اخلطووة  وخطد واحد سقت حتت االختالف صنعيوم

 .  االعرتاف

 احلووار  نقل علد القدرة هو بعد فيما املؤسسات فيه فشلت ما

 .  الشعبية الثقافةإ   الر ية املؤسسة من

 مثمور  حووار  كسواحة  إليوه  النظور  ميكون  ال توويرت  وخبصوص

 حيةصور  مكاشوفة  يف دخل اجملتمعأن  الك ال تويرت ف يلة ولعل

 . وأدواته لذاته

 كول  يصوطت  ولكن املغردون يتواور ال الك ال الق ايا يف

 النقوواش موضووع  تسواني  ميلول  الوذي ( الرموز )  اخلنودت  ورا  فريوق 

 .  املسلمات من أنه علد يصورا ما زاوية يف حشرا ثم ومن
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( شوعبيًّا ) تعواني  الزالوت  لودينا  احلووار  ثقافوة  األحوال كل وف ي

 .واالنتهازية الرتبص من تعاني( وخنبويًّا) التجييع من

 مصوووطل   توووروي   يف ووول  فوووايز إ  أنوووه شاصووويًّا  . د وانتهووود

 لكم)  عظمة ورا  ما يقرأ نقي جيل يأتي حتد والتعايع التسام 

 .(دين ولي دينكم

 بر يوووة القناعوووة يعوووين ال التسوووام أن  العثموووان خالووود. ويووورال م

 اكخر. الطرف

 ال هوو  كموا  اكخور  لتقبو أن  هو التسام : الرديعان. وأضاف د

 .يكونأن  أب كما

 الشووويعة موووع كسووونة متسووواحمون حنووون هووول أنفسووونا لنسوووأل

 التنميطات من ذلل و ري والعكس احل ر مع وكبدو والعكس

 التصنيفات؟.أو 

 ثوم  ومون  التسوام   من للود حواجز خنلق فنون ال يقول الواقع

 .واحلوار االحرتام

 ال موثال  لسوين ا يقوول : ذكورت  موا  علود  صوغرًيا  مثاًلوا  سأعطي

 علود  منتشورة  الفكرة وهذا يغشل، فقد الشيعي طعام من تأكل

 وإن حتوود الطوورفني بووني الفجوووة توسوويع منهووا اهلوودف واسووع نطووات

 فكيوت  (،symbiotic relationship) مصولوية  تبادلية بعالقة دخلوا

 اجتماعية ترسبات هناك ..ذلل من أبعد هو مبا يدخلواأن  تريدهم

 .اجملتموووع شووورائ  بوووني القطيعوووة حنوووو جتووون  شوووعبية ثقافوووة تغووذيها 

 اجملتموع  يف أهميوة  ذات تكن مل شيعي -سين فق ية وباملناسبة

 مؤشور  الزواج.. الف تني بني اتلطة زأات لوجود حتديًدا العراقي
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 كفووا ة" عوون نتووود  نووزال ال أننووا ومبووا .الظوواهرة لقيووال مناسووب

 مون  أقول  دناعن التسام  مستوال فإن الزواج يف جمتمعنا يف" النسب

 موؤخًرا  الطوائفتني  بوني  تسوام   عودم  مون  هنواك  كوان  املأمول؛ وإذا

 .رجال الدين بسبب بعض فهو

 والشوويعة السوونة مووا بووني ا يووا بووأن املوضوووع مسوواعد. د وعلووق

 اليووووم موووتغريات علووود واقعوووه حتميووول ينبغوووي وال توووار ي موضووووع

 وظروفه.

 بوني  رقوة الف هوذا  يغوذي  الشوع   الرديعوان: أن املايوال  . د وقال

 - سووين ق ووية ننسوود دعنووا .لووذلل نسووتجيب وحنوون الطووائفتني،

 تار يووة، دينيوة  فهوي ق وية   مسوواعد، د. ذكور  كموا  فهوي  شويعي 

 حوول  مؤشوًرا  لنوا  تقودم  النسوب؛ أال  تكوافؤ  الرأي بق ية ما لكن

 االجتماعي؟!. التسام  درجة

 أعمووق اْلِيووْوِم والشوويعة السونة  الشووهري أن مسووالة فووايز. د ويورال 

 موون الفوورقتني جمووانني تقووود عمووائم هنوواك...  م وود صوورع أي موون

 الطرفني. يف احلواشي بعض يهونون وال...  البغداديإ   خامن ي

 السوووين احلموووود أن احلووووار  ناصووور بووون عبوووداهلل. د وأضووواف

 عقودي، وهنوا   صوراع  مون   لوو  ال كو ال؛ ألنوه   مآخذ الشيعي فيه

 عجيب.. أمر احلوار يف التفكري جمرد يصب 

 يف نتووواور العقائوود، ليتنووا  ذات يف العقائوود أهوول بووني حوووار ال

 محوواًرا عبوود لووو حتوود لعقيدتووه اعتبووار دون..  اكخوور وآرا  تصووورات

 ..أسود
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أو  البيولوجيوة  طبيعتنوا أن  يف رأي لدي: ا يا مساعد. د وقال

 نصطت الذي والفكر املذهب من أقوال عالقة هلا العربية العرقية

 ... معه

 عربووي عربووي حوووار فيووه يكووون ونيتلفزيوو برنووام  أي الحووع

أو  األمريكوووي ال ووويت التشووون ؛ بينمووواأو  بوووالعراك ينتهوووي موووراًرا

 بوور م اهلوودو  موون بكووثري ويتووود  ينفعوول وال يغ ووب ال األوروبووي

 . له االستفزازات كل

 يف العربوووي اإلنسوووان الشوووهري إ  أن عقليوووة  فوووايز. د وأشوووار

 املناظرات أتت ولذلل واالنتصار؛ الغلبة عقلية أست بكل جمملها

 عصورنا  يف وسورنا  التصوور  هلوذا  وفًقوا  الشوعر  وقبلها قدمًيا العربية

 فينا. آبا نا  رسه ما علد احلاضر

 بووني عالقوة  هنوواك هول  تسوا اًل مفووادا:  العثمووان خالود . وطورس م 

 عموًمووا العربووي العووامل يف الدميوقراطيووة وممارسووة احلوووار ثقافووة

 .؟خصوًصا والسعودي

 تووأثري بالتأكيوود؛ لكوون هلووا ا أن البي ووةا يوو مسوواعد. د ويوورال

 العربيووة فوويمكن مالحظووة ال ملانووات ،أعمووق  شووي األكوو  املووؤثر

 أمنوذًجا(. الكويت فيها )األردن تنتهي احلوارات كيت وحنوها

 عنهمووا أعلوون اللووتني املبووادرتني عوون العثمووان خالوود. وتسووا ل م

 التسام ؟. حول راشد بن حممد الشي 

 التقوودير كاموول مووع: الشووهري فووايز. د ويف هووذا السوويات قووال 

 ال الوافوودين حموويط يف مووواطنني (%20) اإلمووارات؛ ولكوون لتجربووة

 الدميغرايف. اخللل وهي واحدة، ق يةإال  تصنع
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يف  فوايز  د موع  :أتفوق  احلموود  ناصور  بن عبداهلل. د وبدورا قال

 موووع مع ووولتنان إ جووودًّا، وأضووويت الواقعيوووة الر يوووة هوووذا م ووومون

 عنودنا  هوي  ونتيجوة  خالصوة  من نريدا ملا يقودأن  انريد أننا احلوار

 .. سلًفا معلبة

  ايتنووا املزعووم  احلووار  حيقووق عنودما  بول .. وحسووب هوذا  ولويس 

 جديوود، مبعنوود  موون عليووه املزايوودة حنتوواج حتوود احلوووار مننووع تلوول

..  حووووار نريووود ال حنووون موووا نريووودا، وإذا  افعلووووا ولكووون حتووواوروا

 .اصمتوا

لغووور   نشوووأ احلووووار ركوووزا يوووا أن م مسووواعد. د وأوضووو 

 أطيواف  بوني  وافيفها االحتقانات بعض بامتصاص الغر  وانتهد

 فيوه  أتموع  مركوًزا  أصوب   ثوال  أو  سنتني ؛ فبعد الفكرية البلد

 وتطلعاتوه  ر باته فرد كل ليلقي.. واملواطنني املسؤولني من العديد

 ... اخلفيفة احلوار أشكال بعض مع

؛  تدريبيووة بوورام  وإقامووة ميووةعل مووواد إنتوواج يف جهووود لووه طبًعووا

 منه. يؤمل ما وحجم تتسق ال هذا لكن

أن  يعوين  الدولوة  مون  للوووار  مركوز  إقاموة أن  عنودي  املشكلة

 بواالعرتاف  أكو   شوفافية  يتطلوب  احلوار؛ وهذا يف مشكلة هناك

 يسوومي لوون احلوووار فووإن األطيوواف؛ وإال هلووذا ورموووز أطيوواف بوجووود

 عامة. ائ بنت  رج بأ ائها، وسيظل األشيا 

 الووراهن بالشووكل احلوووار الرديعووان أن مركووز خالوود. د ويورال 

 إدارة أصوووب  وأنوووه املبنووود هوووو للنوووال ظووواهر وموووا هووو. مووور    وووري
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 أي إدارة عوون اتلووت ال بريوقراطيووة بعقليووة توودار رمبووا حكوميووة

 .آخر قطاع

 هوذا  بعود  ملوا  اسورتاتيجية أو  خطوة  هنواك  يكن ويف الغالب مل

 أضوابري  لتصوب   الصفوات بآالف وثيقهات وط جرت المت احلوارات

 لويس  آخر لنشاط اجته املركزن إ بل. املركز أرشيت يف مهجورة

 22) اململكووة عوون ضووامة موسوووعة فأصوودر بوواحلوار عالقووة لووه

 ألنشوووطة ارجوووات هنووواك يكوووونأن  مطلووووب موووا هوووو (. جملوووًدا

 لتعزيوووز اململكوووة منووواطق يف لوووه فوووروع فوووت  يف وتوسوووع.. املركوووز

 تهووم الوومت الق ووايا يتنوواولأن  يفوورت  الووذي حلوووارا ثقافووة وتعموويم

 ..مباشرة النال

 والتطورف  أشودا  علود  واالصوطفاف  هو كما يزال ال االقصا 

 احلوار؟. مركز ظهور بعد تغري الذي فما! سر حملل

 شووروط ومووا يتووواورون الووذين هووم موون وموون املهووم التسووا ل:  

 ذلل؟. يتم وكيت اختيارهم

 الووطين  للوووار  عبودالعزيز  لول امل مركزإ  أن  زياد. د وأشار

 .العربي املستوال علد فريدة سعودية جتربة

 اللقووا  يف وخصوًصووا بداياتووه، يف كووثرًيا بووه النووال استبشوور

. والشويعة  والصوفية السلفية: ممثلي واحدة أريكة علد مجع الذي

 انشوقّ  فجأة لكن احلوار، باب فت  يف عري ة آمال عليه وع قدت

 .!فقط ينفت  ومل احلوار باب

 بووني وقعووا جوذريني  متغّيوورين بوني  بووالتزامن االنشوقات  هووذا وقوع 

 :هما م(،2011 –م 2010) عامي
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 .!التويرتي العربي، والربيع الربيع

 ال حولوه  النال واختالف ومتغرياته وأحداثه فوقائعه األول أما

 .تفصيلإ   حتتاج

 ق وية تعلويم   مبووور  محويم  مسوال  علود  الوذي  فهوو  اكخر أما

 علود  بالدي يف النال انكباب به وأعين االحرتام، ثقافة و احلوار

 .نوعها من أو  حوارية منصة بوصفه تويرت

 الربيوع  هوو  هل الوطين؟ احلوار مسرية عّطلأو  أوقت الذي ما

 سووأترك !ووسوويلة؟ ِحووِدٌ  بوصوفهما  كالهمووا أم تووويرت، أم العربوي 

 .اإلجابة حماولة لكم

 منًطووًا ي ووودثا مل تووويرتو الربيووعأن  يف فأوجزهووا حموواولمت أمووا

 عووون التعوووبري مووون جديووود لووونمط  ووووا بووول الوووتفكري؛ يف جديوووًدًا

 .السط  فوت ليظهر األفكار

 لووه مووا لكوول أسووال املرزوقووي أن االحوورتام  حوواط. د وذكوور

 وال شوي   كول  يسوبق  االحرتام..  رياأو  حواًرا كان سوا .. أسال

أن  البد متال الق ية.. حمسومة ق ية تقديرا يف هذا.  ريا يسبقه

 وموا هوي   يكوون؟،  كيت ....منه اهلدف هو ما احلوار هو ما حترر

 وجووودان يف نغرسوووه وكيوووت ،؟نعوووززا كيوووت ؟..و اياتوووه وسوووائله

 ؟...أخوورال يف وأخفووق جمتمعووات يف احلوووار جنوو  ملوواذا ؟...اجملتمووع

 ومشوووال  ا ووويط  ووورب إ   نتطلوووع احلووووار عووون  نتوووود  حينموووا

 يف ورمبوا  أخورال  منواذج  هنواك  مأ.. النمووذج  هوو  هوذا  فهل.. املتوسط

 يف قودرة  أكثور  احلووار  يف أمنوذجوا  لنوا  يشكل ما وتراثنا تار نا

 .العربي العقل مع التماهي
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الوودريس إمجوواال علوود مووا ت وومنته املووداخالت      زيوواد. وعلووق د

 موضووع  نتنواول  وحنون  وجودانيًا،  علوّي،  لزاًمواً  السابقة بقوله: أجود 

 يرمحووه عبوودالعزيز بوون هللعبوودا احلوووار ملوول نتووذكر( أن احلوووار)

 الصوووراوية  أرضوونا  يف احلوووار  بووذرة  زرع الووذي  الرجوول  ذاك اهلل،

 .!اجلافة

 فهووووذا! ال؟ أم وأورقووووت النبتووووة منووووتن إ مسووووؤواًل لوووويس هووووو

 .معنا وآخرين حنن مسؤوليتنا

 وإن اهلل بوإذن  موا  يوًمواً  ستثمر النبتة بأن ثقمت ر م هذا، أقول

 .منّوها تأخر

 مون  كوثري  يف وشوائل  بول  وف فا ، عواس املوضوعأن  أدرك

 خنورج  ال فقود  املوضووع  هوذا  يف واجلوزر  للمود  استجبنا وإن. جوانبه

 .مثني بصيد منه

 أيهموووا واالحووورتام، احلووووار إشوووكالية علووود نركوووزأن  بووووّدي

 !أكثر؟ يلزمنا وأيهما اكخر، يسبق

 ثووم ،أحووادي قمعووي جمتمعنووا بووأن ونووردد نقووول بووأن يكفووي ال

 .!ماذا؟

 .فقط لنجلدها ال ونشّرحها، ذواتنا نشّاص كي هنا حنن

 قوويم موون انطالقووًا بع ووًا بع ووها حتوورتم ال األخوورال الشووعوب

 .حقوقية بقوانني مقّنن وان باط تعليمية د ربة بسبب بل ذاتية،

  خصوصًا. املنود هلذا انتباهكم لفت ف اًل أردت

واالحورتام؛   والتسوام   احلووار  بوني  كذلل فقد الحظت خلطواً 

 جموورد احلووار  بينمووا التسوام ،  وكوذلل  ومفهوووم ثقافوة  فواالحرتام 

 وسيلة.
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 اكن السوائد  االنتلجنسويا  خطواب إ  أن  ورقمت يف أشرت وقد

 بودأ  إذ قبول،  مون  يفعول  كوان  كموا  التسام  مبفهوم حيفل يعد مل

 املّنوووة) طياتوووه يف حيمووول مفهووووم أنوووه علووود التسوووام  ملفهووووم ي نظووور

 .العلة هذا من املتكاف  االحرتام مفهوم  لو بينما ،(والتفّ ل

 وقبوول . اكخر بقبول يبدأ املرزوقي بأن االحرتام حاط. وعلق د

 وإمنوا .. سولوكه أو  مبعتقودا  القناعوة  بال ورورة  يعوين  ال هنوا  اكخر

 ال املبوودأ  هووذا  موون املاووالت  مووع  احلوووار و وور  .. اختالفووه  قبووول

 خالله من ميكن الذي املشرتكإ   الوصول وإمنا اإلقناع يقت ي

 .التعايع صناعة.. أو لتعايعا

 مصوووطل  بوووني عالقوووة يوووري املوووزروع أنوووه ال محيووود. د وذكووور

 منت  إ  اخلام املواد حتويل فن هي والتعايع؛ فالصناعة الصناعة

 آرائوه  بواختالف  الغوري  تتقبلأن  فهو التعايع أما ،حمددة وظيفة له

 . آالمه مع يتعايعأن  ي طر واملريض ،. مظهراأو 

 عقووووودإ  ) حيتووووواج الووووودريس أن التعوووووايع زيووووواد. د وأوضووووو 

 .واالستمرار التماسل له ي من( اجتماعي

 والبلودان  املتقدموة  البلودان  بوني  اجلووهري  الفارت سرأن  ويبدو

 .االجتماعي العقد  ياب وجود يف يكمن املتالفة

 احلوربني  قيوام  مينوع  مل أوروبوا  يف االجتماعي العقدأن  صوي 

 النهووو  سوورعة علوود أوروبووا سوواعد الووذي هووو لكنووه العووامليتني،

 احلربني. آثار من والتالص

 توو ز أيً ووا جوهريووة نقطووة هنوواك: الشووريت فاطمووة. أ وقالووت

 التسووواهل" مصوووطل  وهوووي" التسوووام  مصوووطل إ   التطووورت حوووني
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 أنهوواأم  وضوورورياته احلوووار أدبيووات ضوومن تنوودرج الفكووري؛ هوول 

 التطوورت حووني حمصووورة وتبقوود للووووار، الفكووري السوويات خووارج

 األقليات؟. وحقوت الديين سام للت

 التعووايع صووناعة علوود املرزوقووي إ  أن القووادر حوواط. د وأشووار

 أرسوو  تكووون التعووايع صووناعة.. السوولم صووناعة علوود القووادر هووو

 احلووار  وانتهجوت  مبودأ،  االحورتام   ثلوت  إذا جوذوًرا  وأعموق  أسًسا

 يف واإلنهوواك االنهيووار موون التعووايع مفهوووم يعوواني فبينمووا.. وسوويلة

 لتوموول القوووا تلزمووه التعووايع فووإن واالختالفووات، اخلالفووات منووةأز

 وكوب   الونفس  نوازع يف التوكم وتعوزا واختالفاتهم، النال آرا 

 هوو  والتعوايع  املصونع  هوو  واحلووار  اخلوام  املواد هي هذا مجاحها،

 .التعايع صناعة هذا. املنت 

 يف ي التساهل الدريس أن مصطل  زياد. د ومن جديد ذكر

 مون  اسوتادامه  عنود  فلنووذر  اجملتمع، يف معروفة ف ة فزازاستإ  

 .!العكسية آثارا

 مؤصوولة والتغاضوي،  والرتاضوي  التعوايع  فكورة  فوإن  عموًموًا، 

 مون  بعوض  كوأن  لكون  عديودة،  قرآنيوة  آيوات  ع  وقرآننا ديننا يف

 .!قبل من يقرأها مل والوعاظ الدعاة من جمتمعنا يف

 .(مبؤمنني حرصت ولو النال أكثر وما)

 .(واحدة أمة النال جلعل ربل أراد ولو)

 .(مبصيطر عليهم لسِت مذكِّر، أنت إمنا فذّكر)

 ،التعايشووي نفسووه السوويات يف تصووب الوومت اكيووات موون و ريهووا

 .شيطنته دون من اكخر وقبول
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املنوواظرة مووا  و احلوووار حووول املطووريي منصووور. د وبوودورا ذكوور

 أحوداً  ينواظر  ال انك  :قدامة بن عبداهلل اإلمام عن كثري قاله ابن

 خصومه  يقتول  الشوي   هوذا  :النوال  بعوض  قوال  حتد يبتسم، وهوإال 

 !! بتبسمه

..  التفووووواو  جزئيوووووة يف و التطبيقوووووي و العملوووووي احلووووووار يف

املراقصوة. وميكون الرجووع هنوا إ  موقوع       و املغازلوة  مثل التفاو 

أن  دون بلطووت تفوواو  كيووت - العربيووة ريفيووو بووزنس هارفووارد

 .)*( ةسائغ لقمة تكون

 الوذي  االجتمواعي  العقود   يواب  هول : العثموان  خالود . م وتسا ل

 زيواد . د وأضواف  ؟موثال  ليبيوا  يف النهوو   عطول  ما هو احلوار ي فعل

 العربووي الربيووع عوون وجنعلووه قلووياًل السووؤال لنوّسووع: الوودريس قولووه 

 عموما؟.

 أكثور  ليبيا، وإمنا فقط ليس ا يا إ  أنه مساعد. د وأشار

 مثارهووا، يف هلووا يكوون  وأحياًنووا ،حوووارات تشوهد  ةاملشووتعل املنواطق 

 ... سوريا حول ليتواوروا اجتمعوا دول ممثلو اليوم لوزان

 ... وصاية لفر  لقا  االجتماع جتعل املسبقة األجندة لكن

 للووووار  كووثرًيا  اجتمعوووا  السووورية  املعارضووة  تنظيمووات  أيً ووا

 ... زمحا موقت بال عادوا ما وكثرًيا ومواقت لقرارات اوانتهو

 يتووواورون أشوهر  عودة  الكويوت ظلووا   يف املتوواورون  اليمنيوون 

 ..  شي ال والنتيجة

                                                           
)*( http://hbrarabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%81%d8%a9/ 
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 األزمووة سووتنتهي فووإن د. مسوواعد مييوول إ  أن الوويمن   شاصوويًّا

 للتنوازالت  والبواذلني  بأهميتوه  املقتونعني  حوار لكنه..  باحلوار فيها

 مستمر. الصراع سيبقد احلوار اليمن، وبدون ملصلوة

 جملتمعنووا بالنسووبة احلوووار العمووري فووإن  لمانسوو. أ ويف تصووور

 منهجيووة نفهووم مل الشووديد األسووت مووع اكن وحتوود ؛ حووديًثا يعتوو 

 للرتكيبوووة وعليوووه فقووود تسوووا ل: هووول   . الصووووي  بووواملعند احلووووار

 والنظورة  االجتماعية لبي تنا ذلل؟ وهل يف أثر ومنطيتها السكانية

 ب؟.واالستيعا القبول عدم يف أثر والقبلية املناطقية

 أهمهووا وموون اجملتمووع، واقووع لتغوويري طويلووة سوونواتإ   حنتوواج

 مووثال املسووتعملة، الق ووايا موون لكووثري ابتووداً ا الثقافووة توووفري عوودم

 .ثقافة فيها املتعاملني لدال يكن ومل األسهم، بسوت بدأنا

 أاوووديات نأخوووذ ومل وسووولبياتها باأابياتهوووا التقنيوووة ودخلوووت

 ترسوياه إ   حنتواج  احلووار  وهكوذا . االستادام كيفية يف التعلم

 واملدرسة أواًل. األسرة إطار يف

.. املفتوووس احلوووار منصووات هووي بوول: املوسوود مسووفر. أ وأضوواف

 أووري مووا فووإن وبالتووالي،.. احلوووار ملمارسووة الووواقعي النموووذج وهوي 

 يف احلقيقووي واقعنووا  ثوول.. وإقصووا  وإيقوواف ومنووع رقابووة موون عليووه

 ..املاتلت الرأي تقبل

 تعتووو .. املسوووبقة الرتتيبوووات وذات واملنظموووة غلقوووةامل احلووووارات

 ما. بلد يف احلوار كفا ة مدال لقيال بها يعتد ال صناعية مناذج

 لكوون كووبرية حوووار سوواحة الرديعووان إ  أن تووويرت . د وأشووار

 موا  أشوبه  هوو .. املسوتويات  يف متسواوية   وري  فيوه  املتوواورة  األطراف
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 فاووم بووديكورو الراقيووة ا ووالت فيووه جتوود كووبري بسوووت يكووون

..  اخلووردة وباعووة واحلووواة والشووواذين املتجووولني الباعووة فيووه وجتوود

 .بامتياز اجتماعي موزاييل

 مووا يكووون عووادة الفكووري احلوووار الوابوول أن  خالوود. أ وذكوور

 املغلوب. خروج الفكري احلوار عندنا لكن  ،وإياًبا ذهاًبا

.  مبواالحرتا  نسوتهًله أن  احلووار  أدب مون : احلارثي علي. وقال د

 كوول قوويم موون واجبووة عظيمووه قيمووة االحوورتامأن  يوورال موون مووع اتفووق

 ،احليوواة يف شووي  لكوول محيوودة قيمووة فهووو ،البشوورية اجملتمعووات

 ور ال إأابيووات موون وعنوودا اكخوور يف ملووا متميووزٍة بنزعووٍة وإحسووال

 احورتام  ومقاصدا وآدابه احلوار ألهداف يكن مل وإذا. وطروحات

.  له قيمة فال مقنعه موضوعية جةنتيإ   للوصول املسار ي بط ملا

 املتووواورين بووني ولفظووي عقلووي نشوواط معلوووم هووو كمووا واحلوووار

 علود  أو ،لآلخور  مقنًعواً  أحودهما  مون  جتعول  واألدلة باحلج  ودعمه

 االحورتام  من وليس.  مقتنًعا يكن مل ولو لرأيه احرتاًمًا يقت األقل

 اهلل رحوم .  الصوواب  ورأيول  خطوأ  رأيوه  بأن اكخر الطرف تشعرأن 

 حيتمول  خطوأ   وريي  ورأي اخلطوأ،  حيتمول  صوواب  رأيي)  الشافعي

 (. الصواب

 كثقافوووة واالكتسووواب الوووتعلم ممكنوووة االحووورتام قيموووة هووول

 احلووار؟  تعٌلوم  ممكن هل.  وسلوكًا قدوًة ،ذلل أعتقد ؟جمتمعية

يف  وسولوًكا  وآداًبوا  ومقاصود  وأهوداًفا  مبواد   لوه  ألن ،ذلل أعتقد

 كوووليف  ممكنوووٌة مقوماتوووه برجموووة وبالتوووالي ،االجتاهوووات كووول

 االحورتام .  متكوامالن  متالزموان  هموا . و ريها التعليمية املستويات

 .نظر له ملن أثر واكخر مبتدأ أحدهما وسيلة واحلوار قيمه
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 ويفويض  ميتلو   احليووي  املوضووع  هوذا : اليويا فهد. د وأضاف

 يكتشووت  بع ووهان إ بوول واملفيوودة الثريووة واإلضووافات بالتعليقووات

..  االحورتام  علود  املوبين  احلووار  نعوي  املشواركني  كل! جديد آفاًقا

 يف يسورتخي .. أن  منوا  واحود  كول  أريود : يولود أن  قبول  وفاته وننعد

 ب وعة  ويسورتجع ..  عينيوه  مغلوق  وهوو  عميًقًا تنفًسًا ويأخذ..  مقعدا

إ   وأرحييوة   يواد  ويورال ..  كتابوة أو  شوفهية " حوارات" يف مواقت

 احورتام  مون  بقودر  ويتمتوع  احلووار  أصوول  يتبوع " حمواور " هو مدال أي

 .!!املاالت حماورا شاص

 تعلوويم ال وووحيي يف مداخلتووه حووول ق ووية:    عبووداهلل. أ وقووال

  :الطرفة بهذا أبدأأن  لي ا ووا االحرتام:  ثقافةأم  احلوار

 هوو  كموا  احلوا   ب وم  احلوار)  ح واًرا له فقد  أعرابياأن  يقال

 املووذيع  ووع األخبووار لنشوورة تووهمتابع وأثنووا (  الناقووة صووغري معووروف

 :يقول

 فقوووال املغربيوووة الصوووورا  حوووول واملغووورب اجلزائووور بوووني حووووار

 :األعرابي

 .! ؟هناك وداك وش ويلي يا

 حلوارنووا فهمنوا  مثول  لوه  وفقوودا للوووار  البسويط  األعرابوي  فهوم 

 .. األحيان من كثري يف له وفقدنا

 واراحُلو  مركوز " فيقوول  احلوا   ب وم  ينطقهوا  منا كثرًيان إ بل

 ."الوطين

 نشأة قبل إهلي تشريع احلوارن إ أقول: عندما أخط  الَّأ أرجو

 آدم: خلوق  قبول  املالئكة مع سبوانه حوارا يف ذلل متمثال اخلليقة
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 أجتعول  قالوا خليفة األر  يف جاعل إني للمالئكة ربل قال وإذ) 

ونقودل    مودك  نسوب   وسيفل الودما  وحنون   فيها يفسد من فيها

 .( اكية... لل..

 كدم السووجود ورف ووه إبلوويس مووع -وعووال جوول - حوووارا ثووم

 وهوو  بع وها  يف ومطوول  القورآن  يف موضوع  مون  أكثر يف جا  الذي

أن  بهوذا  أراد سوبوانه  لكنوه  البدايوة  مون  ينهيوه أن  والقوادر  العارف

 .. حياتنا يف احلوار باعتماد البشر حنن رسالة لنا يوجه

 بيووووا األن وقصووووص بالشووووواهد ملووووي  الكووووريم القوووورآن-

 موووع إبوووراهيم حووووار) احلووووار، ومووون أمثلتوووه:   علووود تؤكووود الووومت

 مووووع وموسوووود..  إخوتووووه مووووع ويوسووووت..  ابنووووه مووووع ونوووووس..  أبيووووه

 عموووووه، موووووع -صووووولد اهلل عليوووووه وسووووولم  –وحممووووود (  فرعوووووون

 يف( طوووه) سوووورةن إ بووول أقووووامهم؛ موووع والرسووول األنبيوووا  وحووووارات

 ا هوووا سوووورة وهنووواك املفهووووم، هوووذا تؤكووود قصوووص معظمهوووا

 تفرقوووة دون موضوووع مووون أكثووور يف لوووذلل دعوووا كموووا( ادلوووةاجمل)

 ،(أحسووون هوووي بوووالمت وجوووادهلم) عقيووودةأو  جووونسأو عووورت  بوووني

 .( .. سوا  كلمةإ   تعالوا الكتاب أهل يا)

 مون  أكثور  يف ويرف وه  احلووار  علود  يعرت  من شجب إنه بل

...  وقور  آذاننوا  ويف إليوه  تدعونا مما أكنة يف قلوبنا وقالوا)  موضع

 .( قاعدون ههنا إنا فقاتال وربل أنت اذهب)  ،( اكية

 كلووه هووذا موون بووالر م وهووي مهمووة نقطووةإ   أصوولأن  أريوود

 مغلًقوا  معوني  هلودف  للوصول يؤوهلاأو  اكيات بعض يفسر من هناك

 الرسووول وأطيعوووا اهلل أطيعوووا آمنوووا الووذين أيهووا يووا)  احلوووار بوواب

 .( منكم األمر وأولي
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 .... الشعبية األمثال-

 عممناهووا لكننووا فرديووة حوواالت وهووي الشووعوب جتووارب جنتووا

 الشوويوخ)  ثقافتنووا وجووزً ا موون  عليهووا نسووري قواعوود بع ووها ليصووب 

 يف كنوووا وعنووودما( ..  كالموووه يف موووا يرجوووع الرجوووال( )  أخبوووص

 ( عصا ملن العصا)  اللوحات بعض تعلق الدراسة مقاعد

 .. و ريها(  يكثر ال)  معاصرة أمثااًل اختلق اليوم جيل حتد

 .. اإلعالم-

 احلواريوة  فوال ام   األسوباب،  أحود  فهوو  عليوه  يعول ال اإلعالم

 هوي  رات  حلووار  منوذًجوا  تكوون أن  ويفرت  الناب تست يت المت

 باملوووا  ال ووويوف بوووني بالرتاشوووق وآدابوووه احلووووار ثقافوووة تفتقووود مووون

 .والشتائم والكراسي

 بعوض  عودا  احلوار من الو كانت صوافتنان إ يقول: فهد .د

 فقووود معوووه، أختلوووت جووودة، ولعلوووي جووويم مثووول األدبيوووة سووواجالتامل

 املعوارك ) عليهوا  أطلوق  مزدهورة  مرحلوة  تعويع  الفرتة تلل يف كانت

 وبوني  شوواته،  ومحوزة  عواد، حسن حممد بني دارت المت(  األدبية

 بوووون عبوووداهلل  وبوووني  اجلاسوووور، ومحووود  األنصووواري،  عبدالقووودول 

 اجملواالت  يف حتود  كثري و ريهم مخيس....، بن وعبداهلل إدريس،

 اجلانووب تناوهلووا احلوووارات هووذا بعووض مووا يعيووب لكوون الرياضووية؛

 .الزمن من عقوًدا أطرافها بعض بني القطيعة مما سبب الشاصي

 .. التعليم-

 كموا  بيوتنوا  معظوم  القنيوبط  نودال  .أ موع  أتفق نعم األسال هو

 الرتبووووي املكوووان أنهوووا يفووورت  واملدرسوووة(  أبويوووة)  فهووود .د قوووال
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 أهوم  أنهوا  نظوري  التعوبري، ففوي   حصوة  عون  دائموا  سا ل؛ أت املناسب

 علوود وتوودريب وخطابووة عموول لووورش تتوووولأن  يفوورت إذا  حصووة

 .. احلوار

، ! ؟املطووري واليوووم ،! ؟الصوويفية العطلووة ق وويت أيوون كانووت

 ولووال !  ما نكتب يقرأ املدرل يكن ومل الصفوات عدد وحتديد

 .! ! لذلل أمثلة لذكرت اإلطالة

 القوائمني  ومملوة؛ ألن  مكررة ل ام  ولتتو النشاط وحصص

 إدارة مووون يتوووابعهم مووون هنووواك ولووويس موووؤهلني،  وووري ذلووول علووود

 ..وإشراف

 بتنميووة خاصووة للطووالب ميدانيووة زيووارات وال حصووص توجوود ال

 يف للشاصونة  يتجوه  مون أن  رأيوي  ويف.. الرأي واحرتام احلوار ثقافة

 ..احلجة يفتقد ألنه بل فقط؛ وأديباته أدواته يفتقد ال احلوار

 سلوكنا علد الصوراوية بي تنا تأثري مدال التسا ل: ما وحول

 عبووداهلل. . ذكوور أ! ؟احلوووار بلغووة يتعلووق فيمووا خاصووة االجتموواعي

 سووبب أساسوي ملشوواكل  وهوو .... لبي تنوا  اختووزال ال ووحيي أن هوذا  

 احلوار.

 يف مقولووة خلوودون الشووهراني أن البوون ليلوود. أ يف حووني أشووارت

 علووود توووأثري للبقووواع: " يقوووول اإلنسوووان يةشاصووو علووود البي وووة توووأثري

 علود  أثورت  مزهورة  ندية األر  من البقعة كانت فكلما ،الطباع

كامول؛   بشوكل  بهوا  مؤمنوة  ليسوت  لكنهوا " بالرقة ساكنيها طبع

 اخل ووورة بي وووات يف وهوووم آسووويا، شووورت دول مووون العمالوووة فوووبعض

 اجلافوووووة البي وووووات وبعوووووض جلفوووووة، طبووووواعهم واألنهوووووار والنظووووورة
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 وحسوون واألنوواة احللووم) خصووال حيموول موون منهووا خوورج الصوووراوية

 البي ووة يف يووؤثر لكنووه بي تووه ابوون اإلنسووانأن  شوول وال ،(األخووالت

 .(بالتولم واحللم بالتعلم العلم إمنا) أرادن إ ويشكلها

ال ووحيي   عبوداهلل . بقوله: إن مداخلة أ العثمان خالد. م وعلق

 ل وبط با وكيوت  الق وايا: متود   من كثري يف تثري تسا ال يتكرر

 عووون بعيوووًدا اجملتموووع ممارسوووات يف السووول  التووووول هوووذا حصووول

 الدينيووووة واملبووواد   والتعووواليم  النصووووص  ت ووومنتها  الووومت  األصوووول 

 السامية؟.

 الصوعب  مون  أعتقد: ال وحيي عبداهلل. أ ويف هذا اإلطار قال

 .. التغري هذا ملثل زمنيًّا فاصاًلأو  معينة فرتة حنددأن 

 نفسووه اجملتمووع، والفوورد  يبووةترك : ووالتني يوورتبط نظووري يف

 .. اجملتمع هذا من جز  هو الذي

 كول  موع  وحودثت  األزل قودم  قدميوة  أنهوا  مداخلمت يف وأشرت

 .. أقوامهم من والرسل األنبيا 

 حورب  مثول  األحودا   مون  كوثري  تؤكودها  أيً ا اجلاهلية ويف

 .. املرحلة وأدبيات الشعرا  وقصائد والغ ا  داحس

، ( اجلاهلينوووا جهووول فووووت فنجهووول اعلينووو أحووود أهلووون الال أ) 

 .. املشهورة احلجاج وخطبة

 -صولد اهلل عليوه وسولم    - اهلودال  ن  يد علد اإلسالم جا 

 احلالتووان وكانووت للسوولوك إطوواًرا ي ووعأن  وحوواول النفووول فهووذب

 .. نظري يف موجودتان
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 مون  العديود  هنواك أن  وأعتقود  لسوابقه  امتوداد  احلوالي  عصرنا

 .. العوامل

 األخورال  بالشوعوب  قياًسوا  والثقافوة  بوالتعليم  عهد حديثو فنون

 .. كبرًيا رقًما تشكل عهدإ   لدينا األمية نسبة وكانت

 فيهوووا دور لالسووتعمار  كوووان ورمبووا  والقموووع الكبووت  مظوواهر 

 تووار  )  األسواليب  هوذا  مثول  رسوات  بول  م وادة؛  فعول  ردود ولدت

 .(أجيال

 لوه  نوا وتطبيق احلقيقوي  لمسالم فهمنا عدم جدًّا املهم والعامل

 وعبوادات  مظهور  تعامالتنوا  مون  كثري يف لدينا كسلوك؛ فاإلسالم

 شورس  علويهم  يعوول  ملون  بالنسوبة  حتود  حيواة  مونه   كونوه  من أكثر

 البيوووت يف القووودوة لغيووواب أدال وتطبيقوووه؛ وهوووذا  احلقيقيوووة أبعوووادا

 العامة. واحلياة والشارع واملدرسة

 علوود تشووجع ال ا ليووة احلكمووي أن ثقافتنووا حسووني. د ويوورال

 جموالس  يف احلدي  عن الصغار ينهر ما كثرًيا فالكبري ،احلوار

 واالنتقواص  كالمهوم  علود  وال وول  آرائهم تسفيه ويتم ،الكبار

 أسولوب  فنجود  ،املنه  نفسوه  تتبع واملدرسة ،كانت فكرة أي من

 تعلوويم يوجود  ال ،نقواش أو  حووار  دون فقوط  وحفوع  تلقوني  التودريس 

. واملاتلوت  املاوالت  رأيالو  طورس  علود  يشوجع  الذي الناقد للتفكري

 أيوب  الوذي  بالطالوب  يتهكموون  معلموون  هنواك  املدارل بعض يف

 بالغبوووا  الطالوووب ويصوووفون اتلًفوووا رأًيوووا يقووودمأو  خاط وووة إجابوووة

 مثول  لبي وة  كيوت  ! رأيوه  واسوتوقار  باسوتوقارا  ويقوموون  والبالهة

 .!املاالت؟ وتقبل احلوار ثقافة تنميأن  هذا
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 رهواب  لديه جياًل ثقافتنا أنتجت هل: املزروع محيد. د وتسا ل

 ،للتعووبري الفرصووة إعطووا  موون املبكوور اإلقصووا  بسووبب احلوووار موون

 .! املشاركة من والتمكني

 أهليتوه  بكامول  يتمتعأن  حيتاج الطالب: السهلي هيا. أ وقالت

  .!( النجدين وهديناا) له اهلل منوه الذي وحقه

  .! رأيل صواب يرال وال رأيه يعتنقأن  حقه من

 .هدايته ال البال إال  عليل ما

 إقنوواع عاتقنووا علوود جنعوول ننقلووهأو  بوورأي نووؤمن عنوودما ملوواذا

 ! ؟اكخر

أو  آمنووتأن  عليهووا القووول عوور  ثووم ،العقووول حتريوور األصوول

 وسقا ها. حذا ها معها
 

 إسالمية: نظر وجهة من احلوار 

 اللبنانيوة  منشوور بصوويفة النهوار    ملقال العثمان خالد. م عر 

، )*(السوماك   حممود  للكاتب إسالمية نظر وجهة من احلوار حول

يف األسوووال، ال يكوووون احلووووار إال موووع اكخووور.   وجوووا  فيوووه أنوووه و 

ن هدف احلوار هو شرس وجهة النظر إوحتديدًا مع اكخر املاتلت. 

وتبيان املعطيات المت تقوم عليهوا، ويف الوقوت نفسوه االنفتواس علود      

ن التفوواهم ال أذلوول بوو اكخوور لفهووم وجهووة نظوورا ثووم للتفوواهم معووه.      

يكووون موون دون فهووم متبووادل. واحلوووار هووو الطريووق إ  اسووتيعاب     

                                                           
)*(http://www.bintjbeil.com/articles/ar/021117_assamak.html 
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املعطيووات والوقووائع املكونووة ملواقووت الطوورفني املتووواورين، ثووم إ   

 تفاهمها.

ن مون  إبو الوليود البواجي،   أيف ثقافتنا اإلسالمية، كما يقول 

جر أجرين. أجر االجتهاد وأجر االصابة أاجتهد وأصاب احلق فقد 

ًا الجتهادا ومل يؤثم ًا واحًدللوق. ومن اجتهد وأخطأ فقد أجر أجًر

علوود "اخلطووأ". نفهووم موون ذلوول أن االجتهوواد، كووأي عموول فكووري   

ًا وال إنسووواني، مفتووووس علووود اخلطوووأ والصوووواب. فهوووو لووويس مقدًسووو 

 ًا، بل هو إنساني، حمدود، ومتغري.ًا وال ثابًتمطلًق

رأيوي صووي  حيتمول    ن "أا يف ثقافتنا اإلسوالمية أيً و  قد ورد و

ا اخلطأ، ورأي  وريي خطوأ حيتمول الصوواب". نفهوم مون ذلول أيً و        

نووه لوويس ألحوود أن يوودعي احلقيقووة املطلقووة. ولوويس لووه أن  طوو        أ

اكخرين جملرد اقتناعهم برأي اوالت. فاحلقيقوة نسوبية. والبوو      

عن احلقيقة، حتد من وجهوة نظور اكخور املاتلوت، طريوق مباشور       

  نواع احلوار.أ د أيف الوقت نفسه من طرت املعرفة. وهو 

وقبوول  ن احلووار يتطلوب أوالً  أويف ثقافتنوا اإلسوالمية كوذلل،    

كل شي  االعرتاف بوجود اكخر املاتلت، واحرتام حقوه لويس يف   

بول احورتام حقوه يف     ؛تبين رأي أو موقت أو اجتهاد اتلت فوسوب 

حتمول  الدفاع عن هذا الرأي أو املوقوت أو االجتهواد، ثوم واجبوه يف     

  مسؤولية ما هو مقتنع به.

وألن احلوووار حيووتم وجووود اكخوور، فووال بوود موون تعريووت اكخوور.   

ن فهم اكخر، ثوم  إوهو تعريت ال ميكن أن يتم يف معزل عن األنا. 

التفوواهم معووه، ال يتوققووان موون دون أن تتسووع األنووا لووه. وبالتووالي،      



20

 –2016     
100 

كلمووا  ووا اإلنسووان وترفووع عوون أنانيتووه، أوجوود يف ذاتووه مكانووًا      

نها تتكامل مع اكخور،  إن احلقيقة ليست يف األنا. إأرحب لآلخر. 

إال بواهلل. واحلووار    إطالقتيهوا حتد يف نسبيتها. وهي ال تكتمول يف  

مووع اكخوور اكتشوواف لألنووا وإضووا ة سوواطعة علوود الثغوور والنووواقص  

الووومت ال الوووو منهوووا شاصوووية إنسوووانية. ولوووذلل يقوووول الفيلسووووف   

ر هوو وسويط بويين وبوني نفسوي،      الفرنسي جوان بوول سوارتر: "اكخو    

  حسال بوجودي".وهو مفتاس لفهم ذاتي واإل

ًا وقوووووود يكووووووون مجاعووووووة. ويف اكخوووووور قوووووود يكووووووون فووووووردً 

احلوووووالني، قووووود يكوووووون مؤمنوووووًا، وقووووود يكوووووون كتابيوووووًا وقووووود 

يكووووووون كووووووافرًا. اكخوووووور املووووووؤمن هووووووو للمووووووؤمن كالبنيووووووان    

املرصوووووص يشووووّد بع ووووه بع ووووًا. واكخوووور الكتووووابي يف اجملتمووووع  

صووولد اهلل عليوووه   -والرسوووول )*(هوووو يف ذموووة املسووولم   اإلسوووالمي

موووووا اكخووووور  أ"مووووون آذال ذميوووووًا فقووووود آذانوووووي".    :يقوووووول -وسووووولم

الكووووافر، فالعالقووووة معووووه مبنيووووة علوووود قاعوووودة "لكووووم ديوووونكم  

ن العالقووووة بووووني املسوووولم   إولووووي ديووووين". ويف كوووول احلوووواالت، فوووو    

واكخووور  تصووورها احلووودي  الشوووريت الوووذي يقوووول فيوووه الرسوووول 

"املسووولم موون سوولم النووال مووون    :  -ليووه وسوولم  صوولد اهلل ع  حمموود 

 يدا ".و لسانه

                                                           
حيو  يقوول يف    م،2001 5 19راجع، د. عمر مسقاوي يف مقالة له يف جريدة "النهار" تواري   )*(

سوولوب احل ووارة الغربيووة    أمفهوووم الذميووة: "والذمووة هنووا ليسووت ذمووة محايووة فوقيووة كمووا هووو          

هوو تكملوة    ،"هلم ما لنا وعليهم ما علينوا"  :عبريبراهيمية. وتاملعاصرة، بل هي وعا  الذاكرة اإل

سووالمي هوول الذمووة. وهووذا يعووين أن السوولطة حووني تأخووذ بعوودها التنظيمووي يف املفهوووم اإل   أمفهوووم 

وتنتقل إ  صويغة جديودة يف مفهومنوا احلودي  يصوب  وعوا  الذموة هوو الوعوا  الووطين. والوعوا             

 ".طارهاإالوطين هو الذمة املتبادلة بني الذين هم يف 
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يقرر اإلسالم االخوتالف كوقيقوة إنسوانية طبيعيوة، ويتعامول      

يوا أيهووا النوال إنووا   }يقوول اهلل عووز وجول:   معهوا علود هووذا األسوال.    

إن  شوعوبًا وقبائول لتعوارفوا    من ذكور وأنثود وجعلنواكم    خلقناكم

)سوووووورة  {أكووووورمكم عنووووود اهلل اتقووووواكم إن اهلل علووووويم خوووووبري 

 (.13احلجرات، اكية 

ًا، ًا ولغويًّووًا وثقافيًّووًا واجتماعيًّووخلووق اهلل النووال اووتلفني اثنيًّوو   

ولكنهم يف األسال "أموة واحودة" كموا جوا  يف القورآن الكوريم:       

(، 19)سوورة يوونس. اكيوة    {حدة فواختلفوا أمة وا إال كان النالوما }

 إلنسانية.ي أن اختالفاتهم علد تعددها ال تلغي الوحدة اأ

تقوووم هووذا الوحوودة علوود االخووتالف، ولوويس علوود التماثوول أو       

التطابق. ذلل أن االخوتالف آيوة مون آيوات عظموة اهلل، ومظهور مون        

ِوم ووْن آِيات ووه  }: اهلل عووز وجوولبداعووه يف اخللووق. يقووول إمظوواهر روعووة 

ِخْلق  السَِّمِوات  ِواأَلْرِ  ِواْخت الف  َأْلس ِنت ُكْم ِوَأْلِوان ُكْم ِإنَّ ف ي ِذل َل 

 (.  22)سورة الروم، اكية  {كِياٍت لّ ْلِعال م نِي

صوولد  -والقاعودة اإلسووالمية كمووا حووددها الرسووول حمموود  

ي وال ألبويض  ال ف ول لعربوي علود أعجمو    " :هوي  -اهلل عليه وسولم 

. وبالتالي فإن االختالف العرقوي ال يشوكل   "علد أسود إال بالتقوال

قاعدة ألف لية وال لدونيوة. فهوو اخوتالف يف إطوار األموة اإلنسوانية       

الواحودة، حيووتم احوورتام اكخوور كمووا هووو علوود الصووورة الوومت خلقووه  

  اهلل عليها.

ًا ثنيًّووواي أذا كوووان احووورتام اكخووور كموووا هوووو لونوووًا ولسوووانًا )   إ

ًا( يشوكل قاعودة مون قواعود السولوك الوديين يف اإلسوالم،        وثقافيًّو 

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=7e5560bd0af3c0fa8e92cdbf420a1c48&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=7e5560bd0af3c0fa8e92cdbf420a1c48&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=7e5560bd0af3c0fa8e92cdbf420a1c48&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=7e5560bd0af3c0fa8e92cdbf420a1c48&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=7e5560bd0af3c0fa8e92cdbf420a1c48&t=8196
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ميانووًا هووو احوورتام ملبوودأ حريووة      إن احرتامووه كمووا هووو عقيوودة و    إفوو 

  كراا يف الدين.االختيار والتزام بقاعدة عدم اإل

)سوورة البقورة،    {لكول وجهوة هوو موليهوا    }يقوول:  اهلل تعا  ف

ات يقووول أي ووا: شووارة واضوووة إ  تعوودد التوجهوو إ(. ويف 148اكيووة 

  (.145)سوووورة البقووورة، اكيوووة  {وموووا بع وووهم بتوووابع قبلوووة بعوووض}

لسن واأللوان، كان مون طبيعوة رمحوة اهلل    نه مع اختالف األأذلل 

 كودا القورآن الكوريم بقولوه    أاختالف الشرائع واملناه ، وهو موا  

ا. ولوووو شوووا  اهلل  لكووول جعلنوووا مووونكم شووورعة ومنهاًجووو    }: تعوووا 

ليبلوووكم فيمووا أتوواكم. فاسووتبقوا   جلعلكووم أمووة واحوودة، ولكوون 

فينبووو كم مبوووا كنوووتم فيوووه   مجيًعوووا اخلوووريات إ  اهلل مووورجعكم

اهلل حيكووم بيوونكم يوووم }(. و48)سووورة املائوودة، اكيووة  {اتلفووون

لوو  و}(. و69، اكية احل )سورة  {القيامة فيما كنتم فيه اتلفون

)سووورة  {شووا  ربوول جلعوول النووال أمووة واحوودة وال يزالووون اووتلفني   

 (.118د، اكية هو

أرسووود القووورآن الكوووريم قواعووود واضووووة لالعووورتاف بووواكخر  

جوال  للوقيقوة، مبوا يف ذلول، بول يف مقدموة ذلول،        إوبوجهة نظرا 

  احلقيقة اإلهلية.

 :حوار اهلل والشيطان

يف حوووووار اهلل والشوووويطان، كمووووا ورد يف سووووورة األعووووراف،  

يم: القووورآن الكووور اهلل تعوووا  يف  ( يقوووول18إ   10مووون  اكيوووات)

ولقد خلقناكم ثم صوورناكم ثوم قلنوا للمالئكوة اسوجدوا كدم      }

ال أفسووجدوا إال ابلوويس مل يكوون موون السوواجدين. قووال مووا منعوول       
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تسجد إذ أمرتل. قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني. 

قال فاهبط منها فما يكوون لول أن تتكو  فيهوا فواخرج إنول مون        

عثووون. قووال إنوول موون املنظوورين.  نظرنووي إ  يوووم يبأالصووا رين. قووال 

قال فيما أ وويتين ألقعوِدّن هلوم صوراطل املسوتقيم. ثوم كتيونهم مون         

بوووني أيوووديهم ومووون خلفهوووم وعووون أميوووانهم وعووون مشائلوووهم وال جتووود  

ا ملوون تبعوول خوورج منهووا مووذ ومًا موودحورً أأكثوورهم شوواكرين. قووال 

 .{منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني

لشيطان، ت ز حقيقة الثواب من خالل هذا احلوار اإلهلي مع ا

والعقاب، اخلري والشر، اإلميان والكفر. وموا كوان لصوورة هوذا     

احلقيقة أن تكتمل من دون هذا احلوار. وما كان هلذا احلوار أن 

 يقوم من دون وجود اكخر.

وإذا }عجواز اإلهلوي:   ويف حوار اهلل موع األنبيوا  تو ز حقيقوة اإل    

وتد؟ قال أومل تؤمن؟ قال بلِد قال إبراهيم رب  أرني كيت حتِي امل

ولكن ليطم ن قل . قال فاذ أربعة مون الطوري فص وره ّن اليول ثوم      

علوم أن  اا ويأتينول سوعيً   ادعهنعلد كل جبل منهن جز ًا ثم  اجعل

 (.  260)سورة البقرة، اكية  {اهلل عزيز حكيم

ويف حوار اهلل مع عبادا، ت ز حقيقة العدل اإلهلي، حي  ورد 

قوووال رب  مِل حشووورتين أعمووود وقووود ُكنوووت    }لكرميوووة: يف اكيوووة ا

 {بصوريًا. قووال كووذلل أتتووَل آياتنووا فنسوويتها وكووذلل اليوووم تنسوود 

124ات من )سورة طه، اكي
_

125.)  

ويف حوار األنبيا  موع النوال، تو ز حقيقوة الرتبيوة اإلهليوة، يف       

قد  ع اهلل قول المت جتادلل يف }اكية األو  من سورة اجملادلة: 
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ن اهلل  يووع  إا وتشووتكي إ  اهلل واهلل يسوومع حتاوركمووا   زوجهوو

 .(1)اجملادلة، اكية  {بصري

مل تووِر إ  الووذي حوواّج   أ}كمووا توو ز حقيقووة اهلدايووة اإلهليووة:     

إبراهيم يف ربوه أن أتواا اهلل امللول إذ قوال إبوراهيم ربوي الوذي حيوِي         

ومييت. قال أنا أحوِي وأميوت قوال إبوراهيم فوإن اهلل يوأتي بالشومس        

من املشرت فوآت بهوا مون املغورب فبهوت الوذي كفور واهلل ال يهودي         

 (. 258)سورة البقرة، اكية  {القوم الظاملني

ويف حوووار النووال مووع النووال، توو ز حقيقووة اجلشووع اإلنسوواني:   

فقوال لصواحبه وهوو حيواورا أنوا أكثور منول موااًل         وكان لوه مثور   }

 (.  34)سورة الكهت، اكية  {اوأعز نفًر

ات الكرميووة أن احلوووار يتطلووب وجووود تباينووات تووبني هووذا اكيوو

واختالفوووات يف املوقوووع ويف الفكووور ويف االجتهووواد ويف الووور ال. ويف 

ذلل انعكال طبيعي للتنوع الذي يعت  يف حوّد ذاتوه آيوة مون آيوات      

 ًا من مظاهر عظمته وجتلياته.القدرة اإلهلية علد اخللق ومظهًر

رة حتميووة ال ن وحوودة اجلوونس أو اللووون أو اللغووة ليسووت ضوورو    إ

يتوقووق التفوواهم موون دونهووا. لووذلل ال بوود، موون أجوول إقامووة عالقووات  

مبنيوووة علووود ا بوووة واالحووورتام، مووون احلووووار علووود قاعووودة هوووذا         

رادها أن تكون، والمت يتكشوت  أاالختالفات المت خلقها اهلل، و

نهووووا موجوووودة حتوووود يف اجلينووووات الوراثيوووة الوووومت تشووووكل   أللعلوووم  

  زاتها.بعناصرها شاصية كل منا و اي

برز هوذا القواعود واكداب   أإن للووار قواعدا وآدابه. ولعل من 

مووا ورد يف سووورة سووبأ. كووان الرسووول حمموود حيوواور  ووري املووؤمنني   
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شووارحًا ومبينووًا ومبلغووًا. ولكوونهم كووان يصوورون علوود أن احلووق إ   

قل من يرزقكم }جانبهم. فوسم احلوار معهم علد قاعدة النص: 

أو إيوواكم لعلوود هوودال أو يف      وإنوواموون السووموات واألر  قوول اهلل  

 (. 24)سورة سبأ، اكية  {ضالل مبني

نفسوووه يف  -صووولد اهلل عليوووه وسووولم -لقووود وضوووع الرسوووول 

 وود تعووبري عوون   أمسووتوال موون حيوواور تاركووًا احلكووم هلل، وهووو     

احوورتام حريووة اكخوور يف االختيووار، وعوون احوورتام اختيووارا حتوود ولووو   

دما قووال القوورآن  كووان علوود خطووأ. وذهووب إ  أبعوود موون ذلوول عنوو     

قول ال ت سوألون عموا أجرمنوا وال     }الكريم يف اكية التالية مباشورة:  

فكووان موون آداب   (.25)سووورة سووبأ، اكيووة    {نسووأل عمووا تعملووون  

بل من املبالغة يف هذا اكداب أن وصت اختيارا للووق وهوو    ؛احلوار

جرام )يف نظورهم(. ووصوت اختيوارهم للباطول وهوم      إعلد حق بأنه 

قول أموع بيننوا    }نه جمرد عمل. ثم ترك احلكم هلل: علد باطل بأ

)سوورة سوبأ، اكيوة     {ربنا، ثم يفت  بيننا بواحلق وهوو الفّتواس العلويم    

ن احرتام حرية االختيار هنا لويس احرتاموًا للاطوأ. فتسوفيه     إ. (.26

سوقاطها ليسوا اهلودف الوذي ال يكوون      إوجهة نظر اكخر وحماولوة  

مون أهوداف احلووار تعريوت اكخور       نإًا إال إذا حتقوق.  احلوار جموديً 

حسوون أعلوود وجهووة نظوور ال يعرفهووا، وحماولووة إقناعووه بووالمت هووي      

حود  أمور يشوكل يف حود ذاتوه     أمبوقت ينكرا أو يتنكر لوه. وهوو   

أهووم عناصوور االحتكوواك الفكووري والتكاموول الثقووايف والتوودافع    

احل اري بني النال. ومن دون ذلل يركد الذهن ويفقد التعطع 

ِد الثقاب الذي يلهبه، وتتوول مساحات الفكور إ   إ  املعرفة عو
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ولوووال دفووع اهلل } ووريات آسوونة. ويف ذلوول يقووول القوورآن الكووريم:   

ولكوون اهلل ذو ف وول علوود  النووال بع ووهم بووبعض لفسوودت األر  

ن االخووتالف بووني النووال،  إ(. 251)سووورة البقوورة، اكيووة   {العوواملني

وجبوات  حود أهوم م  أوما يشوكل االخوتالف مون تودافع، يشوكالن      

  عدم فساد األر .

رادة وعالقوووة الفووور .  هنووواك فووووارت كوووثرية بوووني عالقوووة اإل   

العالقووة األو  هووي نتيجووة حوووار ومثوورة تفوواهم، وهووي بالتووالي فعوول  

ما العالقوة الثانيوة فهوي حوال     أرادي حتقق ا بة واالحرتام والثقة. إ

تنكر حلق اكخر وجتاهل لتمايزاته وخلصائصه، وجتواوز للوووار   

لفهمه وللتفاهم معه. وهي بالتوالي حوال مفروضوة. وكول      كوسيلة

موا هووو مفورو  مرفووو  موون حيو  املبوودأ، ومون حيوو  األسووال،     

 ال حتقق سوال البغ ا  والكراهية وعدم الثقة. فإنهاولذلل 

صوولد  -رسوود جمتمووع املدينووة املنووورة يف عهوود الوون  حمموود  أ

ل مون  قاعدة إلقامة نسق تعاوني بني ف وات النوا   -اهلل عليه وسلم

صوواب  أمؤمنني وأهل كتاب يف أمة واحدة. الوثيقة النبوية أقورت  

اكرا  علد آرائهم وتكّفلت  مايتهم كما هم. قام جمتمع املدينة 

علد قاعدة نشر الدعوة مع احت ان االختالف. ولويس موع جتاهلوه    

 لغائه.إوال مع حماولة 

نصارال جنران يف بيته  -صلد اهلل عليه وسلم -حاور الن 

املدينة املنورة وأحسن وفادتهم. وعندما حان وقوت صوالتهم، مل    يف

ي   اضوة يف دعووتهم،   أ -صلد اهلل عليوه وسولم   -أد الن  

ن العقيووودة، يف إدا  صوووالتهم. أكموووا توووذكر روايوووات  ثقوووة، إ     
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جبارًا. إاإلسالم، تستقر بالفكر اختيارًا وال ت ْلصق  باللسان قهرًا و

)سوووورة البقووورة، اكيوووة  {اا يف الووودينكووورإال } :يقوووولاهلل تعوووا  و

نهووووا ال تعووووين ال أي أ(، والووووو"ال" هنووووا نافيووووة وليسووووت ناهيووووة. 256

تكرهوا النال يف الدين، ولكنها تعين أن الدين ال يكتمل وهو 

 .باإلكرااال يكون أساسًا 

علد قاعدة هوذا السوابقة النبويوة يف دولوة املدينوة األو ، فوإن       

تما  العقدي، وال يؤمن بالنقوا  العرقوي   اإلسالم ال ي يق بتنوع االن

ذا كوان التنووع مون    إ)ال ف ل لعربوي علود أعجموي إال بوالتقوال(. فو     

ن احلوووار هووو الطريووق الوحيوود الووذي   إطبيعووة تكوووين اجملتمووع، فوو 

يؤدي باالختيار احلر وبا بوة إ  الوفوات والتفواهم والوحودة. ذلول      

لذات، وتطووير  أن البديل عن احلوار هو القطيعة واالنكفا  علد ا

 ثقافة احلذر والشل والعدا  لآلخر.

اإلسالمية احورتام اكخور    -ن من مقومات احل ارة العربية إ

لغوا ا أو تذويبوه.   إواالنفتاس عليه والتكامل معه، وليس جتاهله أو 

قليوووات الدينيوووة واالثنيوووة يف العوووامل اإلسوووالمي،    ويشوووهد تعووودد األ 

صورية، وعلود تراثهوا    وحمافظة هذا األقليات علود خصائصوها العن  

العقوودي والوووديين، وعلووود لغاتهوووا وثقافاتهوووا اخلاصوووة، علووود هوووذا  

ن اعوورتاف اإلسوالم بوواكخر، وحماورتوه بووالمت   إاحلقيقوة وأصوالتها.   

هوووي أحسووون وقبولوووه كموووا هوووو، ال يعوووود بال ووورورة إ  تسوووام      

    جوهر الشريعة اإلسالمية.إاملسلمني، بل إ   احة اإلسالم و

ال يولد بال غط وال بالرت يب. علينوا   _داقة كالص _فاحلوار 

)كما جا  يف وثيقة اجملموع الفاتيكواني الثواني بشوأن احلووار موع       
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خوتنوووا إاإلسوووالم( "أن نعمووول تووودرأيًا علووود تغووويري عقليوووة وذهنيوووة   

لينووووا، كموووا هووووو مهوووم بالنسووووبة   إاملسووويويني ألن املهووووم بالنسوووبة   

يأمول أن  لآلخرين، حماولة اكتشاف اإلنسان كما يعيع وكموا  

يكون، وال يهمنا املاضي بقدر ما يهمنا هوذا اإلنسوان املتجوه حنوو     

آفات املستقبل للوصول علد عدالة أكثر، وحقيقة أكثور، وحوّب   

أكثوور. هووذا هووو الرجوول الووذي أووب أن نعوورف. ومووع هووذا الرجوول      

صوياًل وحقيقيوًا". ويستشوهد    أفقط، ميكن أن نشيد ونبين حووارًا  

"لكوي  : نوه  أاملستشرت ماسوينيون مون   النص الفاتيكاني مبا قاله 

نفهم اإلنسان اكخر، أوب أن ال نسوتولي عليوه وندجموه فينوا، بول       

 أب أن نكون ضيوفه".

موا أن يكوون وسويلة لتنفويس     إًا اتلفوة. فهوو   ن للووار أهداًفإ

موا أن يكوون سوعيًا السوتبات وقووع األزموة       إزمة وملنع انفجارهوا، و أ

زمووة قائمووة أكووون حماولووة حلوول  مووا أن يإوملنووع تكووّون أسووبابها، و 

والحتوا  م اعفاتها. يف هذا احلاالت الثال  تكون مهمة احلوار 

 هي العمل علد:

  خالت والثقافة.براز اجلوامع املشرتكة يف العقيدة واألإ -1

منوووووا  واالقتصووووواد  تعميوووووق املصووووواحل املشووووورتكة يف اإل   -2

  واملصاحل.

توسوووويع جموووواالت التووووداخل يف النشوووواطات االجتماعيووووة     -3

ليوووة )كاألنديوووة الرياضوووية واجلمعيوووات الكشوووفية   هاأل

 واملؤسسات التعليمية واالستشفائية(.
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التأكيوود علوود صوودقية قوويم االعتوودال وتوسوويع قاعوودتها     -4

  الرتبوية.

 نا  الثقافة احلوارية المت تقوم علد عدم رفض اكخور،  إ -5

واالنفتواس علود وجهوة نظورا واحرتامهوا، وعودم الوتمرتل        

ة مون خووالل التعامول معهووا   ورا  اجتهوادات فكريوة صوودئ  

وكأنها مقدسوات ثابتوة    -ي مع هذا االجتهادات أ -

  النظر. إلعادة ري قابلة 

  :التفاهم

ي حوووار يسووتلزم موون حيوو  املبوودأ حتديوودًا مسووبقًا ألموورين أن إ

مر اكخور  ول هو التفاهم علد ماذا نتواور، واألمر األأساسيني: األ

من حتديود منطلقوات احلووار     نه ال بدأي أهو التفاهم ملاذا نتواور. 

  وقواعدا.

ينطلق احلوار من قواعود منطقيوة وعلميوة تعتمود علود احلجوة       

وال هان، ويتوسل اجلودال بوالمت هوي أحسون، واملوعظوة احلسونة.       

أنوت   اذهوب }بقوله:  -عليه السالم -خاطب موسد تعا  فاهلل 

نووه طغوود إذهبووا إ  فرعووون اوأخوووك بآيوواتي وال تنيووا يف ذكووري،  

. )سووورة طووه، اكيووات { لووه قوووال لينووا لعلووه يتووذكر أو  شوودفقوووال

41
_

وموون أحسوون  قووواًل  }(. ويووأمر بإتبوواع احلكمووة يف الوودعوة:  44

ًا وقووال إنووين موون املسووولمني، وال    مموون دعووا إ  اهلل وعموول صووواحلً   

ذا الوذي بينول   إتستوي احلسنة وال السي ة ادفع باّلمت هي أحسون فو  

32رة فصلت، اكيتان )سو .{وبينه عداوة كأنه ولي محيم
_

34.) 
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تبوواع إاملووؤمنني عوون  عزوجوول ًا هلووذا املوونه  ينهوود اهلل  وتأكيووًد

ساليب السوفها  وجمواراتهم يف السوب والتسوفيه ملعتقودات اكخور:       أ

وال تسوووّبوا الوووذين يووودعون مووون دون اهلل فيسوووّبوا اهلل عووودوًا بغوووري  }

 (.  108)سورة االنعام، اكية  .{علم

ر أن ميتلول أطرافوه حريوة احلركوة     "ال بد لكي يبدأ احلوا و

الفكرية المت ترافقهوا ثقوة الفورد بشاصويته الفكريوة املسوتقلة،       

مووام اكخوور ملووا حيووس فيووه موون العظمووة والقوووة الوومت      أفووال ينسوووق  

زا  ذلل ثقته بنفسوه وبالتوالي بفكورا    إميتلكها اكخر، فتت ا ل 

وقابليتوووه ألن يكوووون طرفوووًا للوووووار فيتجمووود ويتووووول إ  صووودال  

حريوة   -المت يتلقاهوا مون اكخور" )عبود الورمحن حللوي        فكارلأل

 -االعتقوووواد يف القوووورآن الكووووريم، املركووووز الثقووووايف العربووووي      

 (.96 - 94ص 2001،املغرب

أن  -صولد اهلل عليوه وسولم    -رسووله  تعوا   لذلل أمور اهلل  

 {نا بشر مثلكم يوحد الّيأمنا إقل }حيقق ذلل ويوّفرا  اوريه: 

ًا وال ضوّرًا  قل ال أملل لنفسي نفًعو }(، 110 )سورة الكهت، اكية

علم الغيب الستكثرت من اخلوري وموا   أولو كنت  ،إال ما شا  اهلل

)سوووورة  {ن أنوووا إال نوووذير وبشوووري لقووووم يؤمنوووون   إ ،ِمّسوووين السوووو  

  (.188عراف، اكية األ

فاذا امتلل أطراف احلووار احلريوة الكاملوة فوأول موا ينواقع       

املناقشوووة يف طبيعوووة الفكووور   قبووول -فيوووه هوووو املووونه  الفكوووري  

يف حماولووة لتعووريفهم باحلقيقووة الوومت  فلوووا عنهووا،     -وتفاصوويله 

وهي أن الق ايا الفكرية ال تورتبط بالق وايا الشاصوية. فلكول     
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ذا قيول هلوم   إو}جماله ولكل أصوله المت ينطلق منها وميتّد اليهوا:  

ِوَلوْو كوان   اّتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بول نّتبوع موا ألفينوا عليوه آبا نوا أ      

  (.170)سورة البقرة، اكية  .{آبا هم ال يعق لون شي ًا وال يهتدون

جووا  اهلادئوة   كما ال بد لكي ينج  احلوار مون أن يوتم يف األ  

ليبتعد التفكري فيهوا عون األجووا  االنفعاليوة الومت تبتعود باإلنسوان        

عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكوري، فإنوه قود   وع للجوو      

ويستسوولم ال شووعوريًا ممووا يفقوودا اسووتقالله الفكووري:  االجتموواعي 

قووول إمنوووا أعظكوووم بواحووودة أن تقومووووا هلل مثنووود وفووورادال ثوووم       }

ن هوو إال نوذير لكوم بوني يودي      إتتفكروا ما بصاحبكم مون جنوة   

(، فاعت  القرآن اتهوام الون    46)سورة سبأ، اكية  {عذاب شديد

لعووودائي ًا للجوووو االنفعوووالي ا بووواجلنون خاضوووعً  -عليوووه السوووالم  –

إ  االنفصوال عون هووذا اجلوو والووتفكري     دعوواهمخلصوومه، لوذلل   

 عبد الرمحن حللي(. -بانفراد وهدو  )مرجع سابق 

نهائوووه مبهموووة وأدا   إواملووونه  القرآنوووي يف احلووووار يرشووود إ    

نوه  إن مل يظهر أثرها يف الفكر، إثرها يف ال مري، أرسالة يبقد 

واسوووتقالليته،  بووول يؤكووود حريتوووه ؛سووولوب ال يسوووي  إ  اخلصووومأ

طارهووا وينطلقوووا إويقوودا إ  موقووع املسوؤولية ليتووورك اجلميوع يف    

منهوووا ومعهوووا يف أكثووور مووون جموووال" )انظووور: ف ووول اهلل )حممووود       

 16،جملووة املنطلووق: -حسوني(، احلوووار أبعوواد واحيوا ات ودالالت   

  هو(. 1414ربيع األول  - 105عدد 

ًا خالقيًّو أًا ومنهًجو  ًاًا وقيًمو ن يف ثقافة احلووار يف اإلسوالم آداًبو   إ

حيوووورتم اإلنسووووان وحريتووووه يف االختيووووار، كمووووا حيوووورتم حقووووه يف   
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االختالف ويف اجملادلة. ويف النتيجة أن "مون اهتودال فلنفسوه، ومون     

 ضّل فعليها وما ربل بظالم للعبيد".

  وريا  مع املسلم يتواور الرديعان إ  أنه عندما خالد. وأشار د

" حمسوومة " املسولم  عنود  الق وية  فإن حمً ا دينيًّا حوارهم ويكون

 .بينهما احلوار من جدوال ال وبالتالي سلًفا

 بصووة  حمواورا  الطورفني  أحود  يقنعأن  ليس مطلوب هو ما إن

 .نتيجةإ   يؤدي لن منزلق فهذا معتقداأو  دينه

 موقوت  طورف  كول  يوتفهم   ي  الفهم من مزيًدا هو املطلوب

 توووفر ضورورة إ   يقودنوا  هوذا .. االقتنواع  شورط  دون اكخور  الطورف 

 عنوود عووادة يتوووفر ال االحوورتام هووذا لكوون املتووواورين بووني االحوورتام

 ..أعالا ما ط ذكرا بسبب املسلم

إذا  املسووويويني مووون جمموعوووة سوووألت: الرديعوووان. د وأضووواف

.. الأم  حمرًفوووا كوووانإذا  وموووا إجنيلوووهم بصووووة يعتقووودون كوووانوا

 وصوووووة كتووووابهم بصوووووة ويعتقوووودون ذلوووول ينكوووورون مجوووويعهم

 .هممعتقد

 املسويوي  موع  حووارا  يف املسولم  فإن سبق ملا واستكمااًل لذلل

 القورآن  يف قرأنواا  موا  وهوذا  حمرف اإلجنيلأن  فكرة من سينطلق

 جتنووب يفوورت  وبالتووالي احلوووار اسووتمرار سوويمنع هووذا. الكووريم

 بوني  املشورتك  عن البو  صيغةإ   والوصول الطريقة بهذا احلوار

 فكول  الشويعي،  مع السين تواوري نفسها عندما والق ية .األديان

 ثوم  ومون  يصوعب تزحزحوه عنهوا،    "حقوائق " من لديه مبا معبأ منهما
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 حوووار يكووونأن  وبالتووالي يفوورت   .مووا مرحلووة يف احلوووار ينقطووع

 .لمقناع وليس للفهم والبو  عن املشرتك األديان واملذاهب

 األديوان  الشريت أن مكمن الصعوبة يف حووار  فاطمة. وترال أ

 مون  ألحود  االنتصوار  وضورورة  اإلقناع ضرورة علد ائًماد ينطوي أنه

 الغالب. عند البوتة الدينية العنصرية منطلق من الطرفني

 أصوعب  مون  يكوون  األديان قد أن حوار العثمان خالد. م ويرال

املعتقووودات. ومووون املهوووم أن يكوووون  ميوووس ألنوووه احلووووار؛ مسوووتويات

 ال ومللمقنوواع. وأضووت تسووا ل مهووم:     ولوويس بالفعوول حوووار للفهووم  

..  اإلقنواع  ولويس  للفهوم  حووارات ..  احلوارات كل حال هذا يكون

 املشار إليه. املقال يف السماك عنه حتد  ما هذا

 اهلودف  يكوون أن  اخلطوأ  اليويوا أن مون   فهود . د يف حني يورال 

 ولكوون..  فنعمووة اإلقنوواع حوود ن إ! اإلفوووامأو  اإلقنوواع احلوووار موون

 يهودف  رمبوا : أخور  وشوي  ..!  هوو  منوه  اكخور  فهم: األساسي اهلدف

 املشاركني. وليس احل ور مفاهيم تغيريأو  إقناعإ   احلوار

  ووري ناجوووة األديووان حوووار الشووهري أن فكوورة فووايز. د ويوورال

 :  األسباب من جلملة عربيًّا

 تكتيكي. سياسي بتوظيت تتم احلوار مشروعات :أوال •

 وأحياًنوا  توام  نفوي  هناك العربي والالوعي الوعي يف :ثانيا •

 واملاالت. للماتلت وكراهية نبذ لف يلة شرًعا صليؤ

 حتظود  فكريوة  مؤسسوات  احلوار مبشاريع يقوم ال: ثالثا •

 اإلمجاع. من وشي  فكري باحرتام
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 املشواريع أن  فنجود  للووار الصلبة املرجعيات  ياب :رابعًا •

 واجملتمعية. والثقافية الدينية األصول مالمسة عند تهتز

 لتوقيوق  احلووار  ملكونوات  مثلةامل الناب انتهازية :خامسًا •

 . الق ية وإهمال مكاسب

 هووو فمووا واقًعووًا هووذا كووان: إذا الصووواف نصوور. م.د وتسووا ل

 .؟السنني هذا طوال األديان حوار فكرة من اهلدف

 كونوه حالوة   عون   ورج  مل لألسوت  الشهري أنه فايز. د ويرال

 يثمر. ولن مل وهلذا املرحلي السياسي الديكور من

   نفسية: نظر ةوجه من احلوار

 ،نفسوووية نظووور وجهوووة مووون احلكموووي احلووووار علوووي. تنووواول د

 :أهمها ومن الفعال احلوار مبعوقات يتعلق فيما وخاصة

 املسبقة: واألفكار النمطية والصورة التصنيت  -1

 نكوووونأن  احلتميوووة فالنتيجوووة موووا، شاصوووًا نصووونت فعنووودما

 نقوول،  املو  تفسورياتنا  يف ومتويوزين  يقوول،  ملوا  االنتبواا  يف انتقوائيني 

 تصونيفنا  ولكون  مواقفنوا،  يف كوبرية  بنسبة متفقني نكون فرمبا

أو  هالووة تشووكل قوود عنووه املسووبقة أفكارنوواأو  املقابوول للشوواص

 يف عليوه  هوو  عموا  بكوثري  أبعود  الشواص  موقوت  بأن يشعرنا  طا 

 .  الواقع

 :االحتمالية األحكام يف املفرطة الثقة -2

 قنوووواة فوووإن  أحكامنوووا،  لصووووة  تقوووديرنا  يف نفووورط  فعنووودما 

 لنوووا تسوووم  ال لدرجوووة ت ووويق لنوووا املاالفوووة للمعلوموووات اسوووتقبالنا

 . أفكارنا لتعديل حاجتناأو  املعلومات تلل صوة علد باحلكم
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 :Ethnocentrismالعرت  حول التمركز -3

 ينتموي  المت جمموعتهأن  اإلنسان فيها يعتقد المت احلالة وهي

 واألف ول  هوم األ هوي ( إخل....  جمتمعوه أو  ثقافته،أو  عرقه،) إليها

 عوون العووزوفإ   بووه يووؤدي ممووا .جمموعتووه خووارج يقووع مبوون مقارنووة

 تكونأن  يف  قهم االعرتاف حتدأو  معه احلوارأو  هلم االستماع

 . باالحرتام اجلديرة آرا هم هلم

 :Ethnocentrismالذات  حول التمركز -4

 مجيوع  حموور  أنوه  نفسوه  الشواص  فيهوا  يعت  المت احلالة وهي

 االهتمووام عووديم ويصووب  االجتماعيووة، املعووايري اهوولويتج األشوويا ،

 بووه يووؤدي ممووا اهتماموواتهم،أو  اجتاهوواتهمأو  اكخوورين مبعتقوودات

 . آرائهم احرتامأو  معهم احلوار لتجنب

 :Hidden agendasاخلفية  األجندات -5

 ولكنها لآلخرين تعلن ال المت والدوافع واخلطط النوايا وهي

 أهدافوه  عون  حترفوه  وقد مباشرة بطريقة اكخرين مع احلوار توجه

 .  املعلنة

 مبووواد  إلدراج  اجوووة حنووون العثموووان: هووول خالووود. م وتسوووا ل

 التعليم؟. يف والفلسفة املنطق ومناه 

 يف اكن مدرجووة وهووي بالتأكيوود،: احلكمووي علووي. د وأجوواب

 كوذلل  تودرل  والمت مستقلة، كمادة الدولية البكالوريا مناه 

 .املعرفة نظرية

 الفلسووفة توودريس الوودريس أن  يوواب  زيوواد. د وموون جهتووه يوورال 

 حتليوول علوود قوودرتنا ضووعت يف إضووايف سووبب هووو عنوودنا واملنطووق

 .ناشزة  ري منطقية تراتبية وفق القراراتأو  اكرا  واااذ األمور
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أن  يوورال موون مووع اختلووت قوود: ا يووا مسوواعد. د يف حووني قووال 

  منوواه عو   هكوذا  العووام التعلويم  يف تعلموه  يووتمأن  ميكون  احلووار 

 املوووؤثرات احلسوووبان يف األخوووذ دون اجلوووامعي يف حتووود وال.. عاموووة

 االهتموام  دون ذاتها التعليم عملية هو القصد كانإذا  األخرال؛ إال

الغ وووب والعجووول،   الشوواب ؛ مووثال سوولوكإ   ذلوول يتوووول بووأن

 الشواب  اختبار، وموثال  أول عند  فق الصباس حتد تعلمه لو هؤال 

 البي وة  هوذا ..  الورأي  ومصوادرة  لكبوت ا حيواة  بي توه  يف يعويع  الذي

 ويعلمهووا احلوووار ثقافووة ينشوورأن  نريوودا الووذي واملعلووم ،عليووه تووؤثر

إال  يتبندأن  معها يستطيع ال بتوجيهات ويلزمه املوجه يأتيه لطالبه

 .املوجه رأي

أن  ينبغوي  ما نتقمص دعونا لمحباط، لكن يدعو ممن لست

 أسوواليب بنوواطال مووع واقعوويني، لقوود جربووت   نكووون حتوود يكووون

 ويعلقووووا ليشووواركوا اسوووتثريهمأن  التعلووويم، وحاولوووت  يف كوووثرية

 بينمووا يشوواركون الووذين هووم فقووط الووبعضأن  ويناقشوووا، وملسووت 

 ...كلمات ببعض يكتفي أكثرهم

 أحاديوة  علموتهم  فيهوا  وجدو المت البي ةأن  سوال لدي تفسري ال

  ووتص حووني كاإلسووفنجة منوول يتلقووون الوورأي، ومصوودريته؛ لووذا 

 ...اهلل رحم منإال  كالتلفزيون يشاهدونل ؛ إنهماملا 

 مووع حوووار بووال يصوونع الووبالد مسووتقبلأن  أوودون اليوووم أبنا نووا

 أي وحتت حوار أي دون قرارات وتتاذ فيه، الشأن وأصواب أهله

 يف للووووار ميووداًنا تعوود الوومت الشووورال قبووة حتوود ؛ بوول قبووةأو  مظلووة

 ...املستقبل هذا عةصنا يف يشاركوا مل واملواد األنظمة من كثري
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 نعلوم أن  نريود  أننوا  مون  الشوي  بعوض  حمبًطا أعلين األمر هذا

 . باملواطن تتعلق المت القرارات مستوال علد نفتقدا ما أبنا نا

 ال..  !؟الواقوع  هوذا  لتغويري  السوبيل  وموا :  العثمان خالد وتسا ل

 للعالج. جادة مبادرات دون والتسليم االستسالم ميكن

لالستسووالم؛  يوودعو ال  يووا أنووه بووالطبع  ا مسوواعد. وأوضوو  د

 نسوولبهم وحنوون والشووباب املووواطن علوود نقسووو الَّإ  أ مييوول ولكنووه

 ... أصال إرادتهم

 ويسووتمع املووواطن مووع يتووواور املسووؤول يوورالأن  حيتوواج الوووطن

 ... املواطنون يراا مما بكثري ويأخذ لرأيه

 واتوب ر حتويول  قورار  يف احلوار يقبل مسؤوًلا حيتاج أوال الوطن

 مبوا  النوال  ويقنع ،واقعيًّاأو  تار يًّا بها لنا عالقة ال ألشهر الدولة

 .. الدولة ااذته

 ويسووتمع  احلوووار  ويتقبوول  املعلومووة  يقوودم  مسووؤول  وجووود  عوودم 

 الزلنوا  أننوا  أشوعر  أعلوين  واالحورتام  التقدير من بكثري للمواطنني

 . واحد رقم املربع يف
 

 يف االحييرتام ل ممارسييةتوصيييات لتعزيييز ثقافيية احلييوار وتأصييي 

 اجملتمع:

 جمتموع  ألننوا  الصوواف فإنوه ونظوًراً    نصور . م.من وجهوة نظور د  

 األخووورال األجهوووزة كووول تفووووت املدرسوووة أهميوووة فوووإن مثقوووت  وووري

 مفهووووم و ووورل احلووووار منظوموووة تطووووير يف والوظيفوووة كووواملنزل

 الوورأي واحوورتام آدابووه وتعلوويم اجملتمووع لبقيووة األفووراد لوودال االحوورتام



20

 –2016     
118 

 مفهوووم لغوورل البدايووة نقطووة هووي املدرسووة تكووون للوبووذ .اكخوور

 .!! االو  بالدرجة اكخر واحرتام احلوار

 ا واورين  رأي حيرتم حواًرا بأننا حنتاج العثمان خالد. وعلق م

 علوود  الر يووة؛ فالتعويوول  بهووذا  التعلوويم  علوود القووائمني  نقنووع  لكووي

 هوو ..  انفًع أدي لن رأيه يف واألخالت القيم ق ايا ملعاجلة التعليم

 تصوولوه موواأن  الواضوو  وموون..  املشووكلة تأجيوولإال إ   يقووود لوون

 بالعكس. والعكس اجملتمع يفسدا املدرسة

إال  شووي  أي ي ووتم ال الصووواف أننووا جمتمووع نصوور. م.د وأضوواف

 . From top to bottom األسفلإ   األعلد من جا إذا 

 عنودها  !! فووت  مون  بوأمر إال  يكوون  فال ذلل أردتإذا  ولذلل

 ! األوامر وينفذون التعليم علد القائمون حيرتم

 ت وومن ال والتعليمووات األواموور لكوون:  العثمووان خالوود. م وقووال

 نتيجوووة لنووورال كامووول جيووول انتظوووار ميكووون وال..  التنفيوووذ حسووون

 التعليم. ع  املعاجلة

 توزرع  احلوار لثقافة الطبيعية املزروع أن البداية محيد. د ويرال

 الثقافيوة  احلوارات ع  وتزدهر وتنتشر ،باملدرسة وتهذب ،باملنزل

 . العامة

إ   حنتووواج  الشوووهراني أننوووا   سوووعد . داللووووا    يف حوووني أوضووو  

 الطوووالب فيهوووا يقووووم املووودارل واجلامعوووات يف تعليميوووة ممارسوووات

 منهوووا  ووورج ال متنافسوووة فووورت شوووكل يف عاموووة ق وووايا مبناقشوووة

 فون  و االحورتام  ملبودأ  متعلمون بل مهزومون؛ ال و منتصرون الطالب

 احلوار.
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 قناعووة كووثريين عنوود آخوور أموور: العمووودي سووامية. د.أ وقالووت

 أحواورك  كيوت  إذن احلقيقة أملل ووحدي املاتار اهلل شعب بأننا

  خطأ. علد أنل مقتنع وأنا أحاورك وكيت عليا ، من

 للمدرسة و رجوا األبنا  عليها ينشأ فرضيات البيت يف نزرع

 مووؤمنني وهووم اكخوور رأي حيرتموووا كيووت تعزيزهووا فيووتم واملسووجد

 حق. علد  ريهم وال احلق هم أنهم

 ومل بيتووه يف وميارسووه احلوووار يووتعلم مل موون حتوواورأن  يصووعب

 واملسجد. املدرسة يف  ريا وبني بينه االختالف حيرتم

 ميكوووون ال الصووووواف أنووووه نصوووور. م.د ويف ضووووو  ذلوووول يوووورال

 توعويووة بوورام  علوود االعتموواد وأووب ذلوول يف البيووت علوود االعتموواد

  .! للمجتمع التعليم مراحل اتلت يف مكثفة

كمووا ط اإلشووارة يف  يعطيووه ال الشووي  فاقوود مبوودأ مووع  اشوويًا

 واخللووول أبووودًا مثقوووت  وووري جمتمعنووواأن  لفرضوووية مداخلوووة سوووابقة

 .!! دليل أقوال هو الناب لتعريت امللووظ

 العمودي مع هذا الطرس من ناحيوة حاجتنوا   سامية. د.أ واتفقت

 يعيشووون برأيهووا أنهووم  التعلوويم إشووكالية لكوون يووةتوعو بوورام إ  

 حمدود.أو  مفقود والتودي   ام كله بعقلية

 موافقوووة أكثووور الصوووواف أن هوووذا حيوووتم نصووور. م.د وأضووواف

 ب وورورة واقتناعووه للمجتمووع املوضوووع أهميووة علوود القوورار صوواحب

 التعلويم  مراحول  اتلوت  يف ذاتهوا   ود  قائمة ثقافية كمادة فرضه

 والتأهيل.
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 جودوال  عودم  يرال من مع الشهراني سعد. داللوا   اختلتبينما 

احلووار؛   ومبودأ  االحورتام  حوق  تأصيل يف واجلامعة واملدرسة التعليم

 يف االجتمواعي  للتغويري  والوسويلة  املطية هو التعليم يكون ال فلماذا

 ألن التعلوويم دور علوود االجتوواا، وأضوواف أنووه يووتفهم الووتوفع    هووذا

 يكوون أن  أب مما ينطلق لكنه باملرة، مر   ري احلالي واقعه

 اكخووور احووورتام وتعلووويم تعلوووم تأصووويل كوووائن، فووواملهم هوووو مموووا ال

 وجامعاتنا، وهوذا  مدارسنا برام  يف احلوار ثقافةأو  وفن املاتلت

 أووب بوول)األخوورال  الوسووائل كوول اسووتادام موون إطالًقووا مينووع ال

واحلوووار.  االحوورتام ثقافووة تسووودا جمتمووعإ   للوصووول( اسووتادامها

 أهملناهووا بوول بنا هووا؛ حنسوون مل جوودا مهمووة وسوويلة بقوود التعلوويموي

 االجتاهات. كل يف باجملتمع للرقي وسيلة كأهم

 دافوووع التعلووويم منووووذج إذن: العثموووان خالووود. م وعليوووه تسوووا ل 

 .؟كذلل أليس..  احلوار ثقافة لرتسي 

 مؤسسووات  نقوول اسووتطعناإذا  البكوور أنووه  فوزيووة د.أ وأجابووت

 اكن عليهووا هووي الوومت ةوالبريوقراطيوو  يووةالر احلالووة موون التعلوويم

 وال الرتبيوة  تعنيوه  ال حكوومي  موظوت  إ  املعلوم  عمول  حولت والمت

 منهم. ربي رحم منإال  الشهر آخر راتبه استالم بقدر التعليم يعنيه

 بوول األول؛ املرتكووز هووو املرزوقووي أن التعلوويم  حوواط. د وأكوود

..  ايوة  وسويلة  كوذلل فوإن لكول    .احلووار  ثقافوة  تأصيل يف واألهم

 ثقافوة  تعزيوز  أردنوا  إن .. ايوات  هلوا  يكوون أن  والبود  وسيلة واحلوار

 التعلوويم  بوورام   توظووت أن  فالبوود  القادمووة،  األجيووال  عنوود  احلوووار

 يوورتبط هنووا.. والطالبووة الطوواب يلمسووها  ايوواتإ   للوصووول احلوووار

 .النع  وجدان يف احلوار أهمية تتشكل وهنا.. باملنجز احلوار
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 مونه   يف ت مينها ع  تتشكل ثقافة.. جمتمعية ةثقاف احلوار

.. اجملتمعووات وجوودان يف تتشووكل.. بغايووات توورتبط.. اجملتمووع حيوواة

 صنع مع تتداخل.. بالتعليم  ر.. باألسرة تبدأ.. حياتيا نسقا تكون

 ثقافتنوووا هووول.. تووووافقي رأيإ   للوصوووول وسووويلة تكوووون.. القووورار

 اجملتموع  يف احلووار  كوان  متود . له طاردةأم  للووار حاضنة العربية

 احلوووار. جمتمعيًّووا إجنوواًزا خالهلووا موون الفوورد حيصوود وسوويلة العربووي

 وجبووةإ   بالوودعوة ينتهووي وحوودي  وميكرفووون طاولووة موون أمشوول

 .احلوار لثقافة حمفزة" وخالفوهن شاوروهن" ثقافة ..هل.عشا 

 ال إذ موازيوة  عاجلوة  حللوول  بأننا  اجة العثمان خالد. م وعلق

 . التعليم ع  كامل جليل املفاهيم تصوي  تظاران ميكن

 مون  ليسوت  احلووار  ثقافة املرزوقي إ  أن تنمية حاط. د وأشار

 احلووار  ثقافوة . تكونأن  ينبغي وال السريعة، املكاسب برام  ف ة

 احلووار  توظوت  وطنيوة  بورام   مون  طويلوة  سلسة ع  وتتشكل تبند

 .الرشيد القرارإ   والوصول التوافق وسائل من كوسيلة

 ترسووي  يف الشووورال عوون دور جملووس العثمووان خالوود. وتسووا ل م

 ملمارسووة حيتووذال منوذًجووا أصوواًل ميثوول اجمللووس وهوول احلوووار ثقافووة

 البنا ؟. احلوار

 بنائووه يف الشووورال جملووس املرزوقووي فووإن  حوواط. د تقوودير ويف

 فوواحلوار.. احلوووار ثقافووة يوودعم منهجيًّووا أمنوذًجووا يشووكل النظوامي 

 ألي  نود  ال معينوة،  بق وية  اجمللس قناعةإ   لوصولل الوسيلة هو

 احلوووار هووذا يوورتبط حيوو .. اإلقنوواع يف مهاراتووه تنميووة عوون ع ووو

 . النال من وكثري األع ا  يلمسه مبنجز
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 علود  األع وا   مون  اإلضوافية  التوصويات  تقديم عند ذلل مثال

 التوصوية،  مناقشوة  مال موة  علود  أوال التصوويت  يوتم  معني، موضوع

 يوتم  املناقشوة،  مبال موة  إجرائيوة  أ لبيوة  علود  التوصوية  تحازن إ ثم

 فوإن  للتصوويت  تطورس  ثوم  ..ومعارضوني  مؤيدين من نظاًما مناقشتها

 . قرار التوصية صارت موضوعية أ لبية علد حازت

 ورمبوا .. آخور  زميول  لتوصوية  زميول  معارضة يتمأن  الطبيعي من

 ال ذلوول كوول ولكوون التوصووية، إسووقاطإ   املعارضووة هووذا تووؤدي

 اجمللس قرار ويكون.. املتواورين بني الشاصية العالقة علد يؤثر

 االرتبواط  هذا. واملعار  املؤيد بني يفصل حكًما أع ائه بأ لبية

 عنووود رفيعوووة منزلوووه يف احلووووار ثقافوووة ي وووع واملنجوووز احلووووار بوووني

 والتو ووري اإلقنوواع يف مهوواراتهم ويطووورون بووه فيهتمووون. األع ووا 

 .النقاش قيد باملوضوع قناعاتهم نفيأو  إلثبات

 عشوورات موون آليووة واحوودة  ووري اإلضووافية التوصوويات مناقشووة

 اللجوان  يفأو  اجمللوس  داخول  كوان  سووا   للوووار  املمنهجة الوسائل

 .أو ال ملانية أو التاصصية املتاصصة

 يف" اإلقنوواع" إ  الرديعووان أن د. حوواط أشووار   خالوود. د وذكوور

 فقد. عليه ال و  سليطمن املهم ت صغري معوت هناك لكن احلوار

 ومفيوودة وبرامجاتيووة مجيلووة فكوورة الشووورال جملووس ع ووو يقوودم

 الفكوورة  جتوود  ال قوود وهنووا  مقنعووة  بليغووة بلغووة  يعرضووها  ال لكنووه

 .الكايف االهتمام

 سويما  وال الفكورة،  توصويل  يف وأهميتهوا  اللغةإ   يشري وهنا

 فوتووود الرنانوووة والكلمووات  بالبال وووة مفتونووة  العربيوووة الشووعوب أن 

 .بال  تأثري هلا يكون اجلوفا  لماتالك
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 األفكوار  مون  كوثرًيا أن  املرزوقي أنوه حيود    حاط. د وأوض 

 دون مون  وكثري. واإلقناع اإللقا  يف الشكل بسبب تسقط اجليدة

 .والتواور احلوار طبيعة هذا. البيان قوة من بتأثري تنج  ذلل

 علود  رئويس  بشكل تعتمد ال ملانية واجملالس الشورال جملس

 - القورا   عدد مون  أحياًنا يتعجب. والتواصل اإللقا  يف البيان ةقو

 وعنوودما معينووة فكوورة علوود اجمللووس وافووق كيووت - يسوومع ومل

 والعكوس  املتقودم  بيوان  بقووة  ملعرفتوه  العجوب  يوزول  قدمها من يعلم

 .صوي 

 ويفورت   احلووار،  أداة هوي  الرديعوان بوأن اللغوة    خالود . د وعلق

ومقنعوة.. الشوي     جيودة  بلغوة  كورة الف تعور  أن  احلال هذا مثل يف

 الشووعر، أبيووات بعووض خطبووه يف يسووتادم السووديس عبوودالرمحن

 علود  موؤثر  بالفعول  وهو مؤثر، هذاأن  العتقادا السجع يف ويسرف

رسوول   قال .الكلمة سور يأسرها المت االجتماعية الشرائ  بعض

 .لسوًرا" البيان منن "إ: _ وسلم عليه اهلل صلد _اهلل 

 ؟اإلقنواع  احلووار  مون  اهلودف  هول : الشوريت  طموة فا. أ وتسا لت

 ،وأمشوول أعووم هوو  ملووا اختوزال  املفهوووم هووذا يفأن  حيو  إنهووا تعتقود  

 مووع أو  اكخوور  مووع  كووان  سوووا  ضوورورية  إنسووانية  حاجووة  فوواحلوار

 يف أهميتوه  مون  يقلل اإلقناع يف اختزاله املوازي العامل معأو  النفس

 نظرها.

 جملوس  يف مهما إلقناعا يكون قد الرديعان أنه خالد. د ويرال

 ومنهوا  واحلووار،  للتواصل حمددة شروًطا الشورال، كما أن هناك

 وبعووض البصووري، والتواصوول اجلسوود، لغووة حوواط د. ذكوور كمووا

 .املاتصون يعرفها المت تالتكنيكا
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..  اجملوالس  بقيوة  عون  العثمان ومواذا  خالد. وعليه فقد تسا ل م

 !.؟احلوار ةثقاف من هي أين..  و ريها؟ واملناطق البلدية

 بوواجمللس يتووودثون موون املرزوقووي إ  أن قلووة  حوواط. د وأشووار

 نوو ات اسووتادام ويف اجلسوود بلغووة التواصوول يف دربووة وهلووم ارجتووااًل

 ومون .. اجمللوس  قورار  علود  واضو   توأثري  هلوم  وهوؤال  .. املؤثر الصوت

 .حمدوًدا يظل تأثريهم أمامهم ورقة من يقرأون

  ايووة هووي مووا. و اياتووه اراحلووو مفهوووم حتريوورإ    اجووة حنون 

 معينة ق ية حنو القناعات توفري إ  الوصول تقديرا احلوار؟ ففي

 .احلوار من الغاية هي

 تسا لي طرحت عندما قصدته ما العثمان: هذا خالد. م وقال

 يف للوووار  منصوات  االجتمواعي  التواصل ووسائل تويرت اعتبار حول

 أحووود يقنوووع ألن ينتهووويأن  أوووب احلووووارأن  أعتقووود حقيقتهوووا؛ فوووال

 عون  تعو   ممارسوة  ذاتوه   ود  احلوار..  نظرا بوجهة اكخر الطرفني

 االستماع. علد والقدرة والقبول االحرتام

 اكرا  يفرت  أن مجيوع  الشريت أن احلوار فاطمة. وذكرت أ

 املسووواواة، قووودم علووود مشوووروعة، والتصوووورات والووور ال واألفكوووار

.  اإلنسوووانية ذاتالووو نتووواج ألنهوووا مطلقوووة، قيموووة منهوووا ألي ولووويس

 كونهووا، عون  ف وواًل. االخوتالف  مشووروعية مون  تووأتي ومشوروعيتها 

 مووالزم  فووالرأي. ومتعارضووة ومتباينووة اتلفووة  مصوواحل عوون تعووبرًيًا

 املاتلفوووووة  اكرا  وجتابوووووه احلووووووار  يف اكرا  عووووور  ،للمصووووولوة

 موووا وبقووودر. وتعارضوووها املصووواحل جتابوووه دوموووًا  فوووي واملتعارضوووة

 ف وا ً  تغودو  للمتوواورين  جديدة حقائق من ينت أن  للووار ميكن
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 مجيووووع يسووووتوعب للمصوووولوة جديووووًدًا مفهوًمووووًا ينووووت  ،مشوووورتًكًا

 واحوورتام مجووع نتوواج وهووي العامووة، املصوولوة اسووم وهووو ،املصوواحل

 أصووووابها واخوووتالف اختالفهوووا علووود والفرديوووة اخلاصوووة املصووواحل

 .الطروحات واختالف

 هوذا .. االسوتماع و االحرتام بعد ماذا: املرزوقي حاط. د وتسا ل

 احلوار؟.  اية ما لكن. صوي حلوار مطلب مجيعها

 تسوووتوجب الووومت احلووواالت العثموووان أنوووه ويف خالووود. م وأوضووو 

الشوورال؛   يف كموا  احلاسوم  هو التصويت يكون قرارإ   الوصول

 كافية. نتيجة فاحلوار لقرار حاجة يكن ملن إ لكن

 للوووار  اجلمهوور   واع  بعود  املرزوقوي إ  أنوه   حواط . د وتطرت

 هوو  املنواظرة  بعود  األول السوؤال  األمريكية، ةالرئاس مرشوي بني

 التصوويت  يتم بل الناخب؛ قناعة توفري يف جن  من. باحلوار فاز من

 حركوة  كول  وعنود  كلموة  كول  عنود  التوأثري  درجة لقيال حلظيًّا

 .احلوار أثنا 

 عوون نتووواور اكن حنوون..  ايتووه؟؟ ومووا موواذا وعوون ملوواذا احلوووار

" وسووائل" يف والبووو  احلوووار مفهوووم حتريوور الغايووة.. واراحلوو ق ووية

 القناعووة تووفري  يف أتهوود وكول  بوودلوا، يودلي  كوول. احلووار  تعزيوز 

 نتواور يف أننا املؤكد وإمنا. يكون الأو  توافًقا يكون ثم.. برأيه

 .حمدد ومبنه  معينة لغاية معني موضوع

 العربووووي جمتمعنووووا يف احلوووووار حوووواط: ملركزيووووة. وأضوووواف د

 يف عوامالً  يكوون  قود  تربووي  عموق  اإلسوالمية  ثقافتنا يف ذورهاوج

 املووأثورة األقوووال يف كووثرًيا أتأموول.. احلوووار علوود الوونع  حفووز عوودم
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 ملن اجلنة ربض يف ببيت زعيم : "أنا.. ذلل مثل .. احلوار ق ية حول

 تنوواظرا".... وال أحووًدا ااصووم ال " حمقووا"، كووان وإن اجلوودال توورك

 منظومة يف اكخر مع احلوار ق ية ت ع المت األقوال من آخرا إ 

 علووود بقووووة ترتكوووز تربيتنووا .. املنووودوبات مووون وتركوووه ا ظووورات 

 ال تنووواقع، وال واسوووتمع الكبوووار موووع اجلوووس.. معطيوووات هكوووذا

.. األسون  تنتقود  وال اطو   ال معول،  احلوق  كوان  وإن شياا جتادل

 .. عليها وينش وا الصغار يتلقاها التوجيهات هذا كل

. أو ...املفوواهيم هووذا موون اخلووالص يتطلووب احلوووار فووةثقا حفووز

 بوه  املقصوود  لويس  اجلودال  تورك  من املندوبأن  اإلي اس األقل علد

 تورك  املطلوق  االحرتام من ليس وأنه.. اإلأابي واحلوار الرأي إبدا 

 للمشواركة  للصوغار  اجملال فت  السن كبري وعلد.. األسن حماورة

 يف مركزيووة قيمووة للووووار يكووون هنووا. الوورأي وإبوودا  النقوواش يف

 .احلوار لثقافة مثمًنا ينشأ وهنا.. الصغري وجدان

 كوبرًيا  دوًرا تلعوب  الثقافيوة  البكر أن العوامل فوزية د.أ وترال

 فووإن ؛ لووذا ب ِنووا حيوويط مووا جتوواا أفعالنووا وردود ر يتنووا تشووكيل يف

 األخوورال االجتماعيووة التنشوو ة قنوووات أو التعلوويم نظووام عوو  التوودريب

 علوووي للتغلوووب معوووني خوووري هوووو احلوووي ونوووادي واملسوووجد كاألسووورة

 ا يطة. الثقافية البي ة زرعتها المت الذاتية حتزباتنا

 للوووطن، ولعقيدتووه االنتمووا  لكوون: ا يووا مسوواعد. د وأضوواف

 بهوووا متوووأثًرا حووووارك جتعووول وأن ؛ البووود هلوووا تنتموووي الووومت والقووويم

 معها. ومنسجًما

حماولوووة التوصووول الشووهراني يف سووويات   سوووعد. داللووووا  وأشووار  

 يف االحورتام  لتوصيات عملية لتعزيز ثقافة احلوار وتأصيل ممارسة
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 والتفووواو  واملنووواظرة احلووووار تعلووويم مووون بووود اجملتموووع إ  أنوووه ال 

 وقوويم موودرول، برنووام  وفووق ،وجامعاتنووا مدارسوونا يف باملمارسووة

 بوني  ومتنقلوة  ومكثفوة  مستمرة ومنافسات تدريبية، وخطط ،عليا

 أبنا نووا  ليووتعلم علميووة وب وووابط  واملنوواطق، اتواجلامعوو املوودارل

 وقبوول  وفهوم  ،املصاحل عن والدفاع املواقت، عن االفصاس كيفية

 ،التنوووع هووو األصوولأن و طبيعووي، أموور معووه االخووتالف أنو اكخوور

 الوووذات واحووورتام بوووالنفس الثقووة  مووون مزيوووًدا اويكتسوووبو وليتعلموووا 

 السوووي، بالسوولوك يكتسووب االحوورتامأن  وفهووم اكخوور، واحوورتام

 لووه حووق اكخوور احوورتامأن و حيرتمونوول، اكخوورين حتوورتم مووا وبقوودر

  . معه اختلفتن وإ حتد

 الووزارة  وخطوط  وزمن وإمكانات جهود من يستوق واملوضوع

 جًدا. وكثرية كبرية الفوائد ألن الكثري؛ واجلامعات واملدارل

 خطابوة  ا ها تّدرل مادة الرديعان أن هناك خالد. د وأضاف

(speech ) الكووووالم علوووود الطووووالب لتعويوووود الغوووورب موووودارل يف 

  وري  املوواد  بعوض  مون  بودال  ذلول  مثل شيً ا نطبق ال ملاذا.. واالرجتال

 ؟!...املفيدة

 التوصوووية هوووذا البكووور إ  فوزيوووة د.أ كوووذلل فقووود أضوووافت

 أيً وا  نعلوم أن  اكخور،  وقبول احلوار منهجيات ضرورة تعليم املهمة

 .املنازعووات حوول أسوولوب وهووو (، Conflict resolution) يسوومي مووا

 الطووالب توودريب يووتم األعمووار، ولكوول هلووا حصوور ال بوورام  وي ووم

 مووع والتعاموول   ووبهم علووي السوويطرة موون يتمكنوووا حوومت عليهووا

 النزاعووووات حلوووول السوووولمية والطوووورت واإلحبوووواط الفشوووول مشوووواعر
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 ؛ بووول املتوووودة الواليوووات يف بكثووورة متووووفرة ؛ وهوووذا واالختالفوووات

 حصريًّا. هلا اصص سنوية راتومؤ  أ ا  مراكز توجد

 الفصوواحة مووع مشووكلة لوودينا لوويس: الشووهراني ليلوود. أ وقالووت

 علوود يطوورس مووا تتقبوول الوومت الصوودور يف اخللوول بالنقوواش، واملبووادرة

 يبادر وأكادميي ومثقت وأديب ناقد الساحة يف جتد قد ،الساحة

 ثوم  ،(الفكريوة  احلقووت  حفوع ) مسوألة  يف موا  مسوؤول  مع باحلوار

( مشاليوة  عوادت  موا  اليووم  الصدور) ألن الكتابة من إيقافهب يفاج 

ن إ املنظوموة  هوذا  كل واألسرة واجملتمع واإلعالم والتعليم السلطة

 ببي ووة نوونعم فلوون اكرا  وتعوودد والورد  لألخووذ مسوواحة فيهووا يكون  مل

 الوومت النافووذة مبثابووة للعقووول احلوووارن إ ،العووامل بقيووة مثوول حواريووة

 فوونون االختالفوات،  درجووة بلغوت  مهمووا وال وو   اهلوووا  منهوا  يودخل 

 مون  احلووار  األقول  علود  مجودها من العقول إلخراج كثرًيا حنتاجه

 والتدبر. التفكري علد العقل لتوفيز الطرت أقصر

 واحود  حوول  سويدور  حووار أو  حودي   الرديعان بأن أي .د وعلق

 احلودي   ميكون  وبالتوالي  .وأشيا  وأفكار، أشااص،: ثالثة من

 الطوالب  تودريب  ميكون  أنوه  مبعنود  .ضورًرا  أقول  فهوذا  األشويا   عون 

 املوورأة  قيووادة عوون احلوودي  موون بوودال السوويارة عوون احلوودي  علوود

 .للسيارة

 مووون نتوقوووعأن  ميكووون كيوووت: ا يوووا مسووواعد. د وتسوووا ل

 ميلووول ال وأسوووتاذا احلووووار علووود قوووادًرا شووواًبا لنوووا ينوووت أن  التعلووويم

 سوووولوك لقواعوووود وفًقووووا جهتووووه يف  شووووي أي نقوووود يف الصووووالحية

 .؟اجلديدة املوظفني
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 "االجتماعيوة  والتنمية "وزارة العمل لقرار سيكون كذلل هل

 وعلميوة  ورياضوية  وفنيوة  ثقافيوة  مجعيات بتأسيس بالسماس اجلديد

 اجلمعيووات نظووام  وو  حواريووة، فقوود  بي ووات إتاحووة وبي يووة فرصووة

 لووو وفقووًا ومؤسسووات مجعيووات بإنشووا  اجلديوود األهليووة واملؤسسووات

 تصوونيفًا (24و) عديوودة، ألنشووطة متفرعووة سووةرئي تصوونيفات (10)

 وثقافيوووة رياضوووية بوووني موووا تتنووووع دقيقوووًا، تصووونيفًا (67و) فرعيوووًا،

 احلوراك  بتنشويط  فعوالً  هوذا  سيسوهم  وبي ية، هل وإرشادية وعلمية

 اجملتموع  يسوتثمرها  بي ة ..إخل، وينت  والفين واالجتماعي الرياضي

 ب.مطلو التفا ل . بعض. واسعة حوارية لقا ات يف

 احلووووارأن  تووورونال أ:  العثموووان خالووود. م ومووون جديووود تسوووا ل

..  محورا ؟  خطوًطوا  آخورون  يراها حدوًدا يتجاوزأن  ميكن املنفلت

 ميلول  مون  أعول  موا  هوو  احلمورا   اخلطوط علد االتفات عدم أليس

 .؟يعجبه ال الذي احلوار لقمع يوظفها سلطة من شيً ا

 خطووط  هلا ددحتأن  ميكن المت اجملاالت حتديد ميكن هل

 هول  ،العوام(  احلكوم، واملوال   محرا ؟ )الودين، والسياسوة، ونظوام   

 محرا ؟. خطوًطا وتتطلب احلوار علد عصية ق ايا هذا

 اخلطووط  علود  االتفات الغامدي إ  أنه بالفعل نوف. د وذهبت

 حسوووب فتميووول احلووووار دفوووة السووولطة أصوووواب يعطوووي ال احلمووورا 

 . طموحاتهم

 الناووب مسووتوالإ   ارتقينووا لووو الصووواف أنووه نصوور. م.د ويوورال

 األربووع املوضوووعات هوذا  موون كوول معاجلوة  فوويمكن العووام بواملفهوم 

 زرقا أو  محرا  خطوط ال الدين، وكذلل يف حيا  ال طريقة علد
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 الوووطن  علوود  الغوورية اهلوودف  كووان إذا  فقووط املوضوووعات  هووذا يف

 يف واألهميووة... ينتظوور ال األمووم احلووال تطووور  هووو كمووا واجملتمووع،

 وكل جمتمع كل يف املثقفني واجب وهذا ،واملوضوعية يةالشفاف

 .! احلاكم قبل اخلالق أمام املثقفني وحق مكان

 وبوووذلل املنفوووت ، العقووول يكبووول احلووووار موضووووعات حتديووود

 .! مفر ة حلقة يف الدوران لعبة ونبدأ التكرار، يكون

... أهميتهوا  يف تتفواوت  املوضووعات  الرديعان أن هوذا . د ويعتقد

 وكوووذلل تاموووة بشوووفافية مناقشوووته يفووورت  العوووام الاملووو موضووووع

 يف حمظوووور وال باسوووتمرار، نناقشوووه فووونون الووودين أموووا ..السياسووة 

 ورطوة  مون  واخلوروج  الديين اخلطاب جتديد هو اهلدف طاملا ذلل،

 الصوولة وثيقووة الق ووايا حووول احلوووار يكووونأن  واالقوورتاس .التشوودد

 املووواطن تشووغل صووغرية ق ووايا... النووال يهووم الووذي اليووومي باملعوواش

 مموا  ذلول  و وري  أبنائوه  وسكن وصوة من تعليم يومه بقوت وتتعلق

 والطفول  والفتواة  املورأة  اوص  المت ويومي، اانب الق ايا مل  هو

 والتوواور  وزيرأو  مسؤول است افة كذلل يفرت  .السن وكبار

 .وزارته ق ايا حول معه

 واجملووالس الشووورال جملووس ألوويس: العثمووان خالوود. وتسووا ل م

أن  يفوورت  الووذي املكووان هووي و ريهووا واملنوواطق البلديووة خوورالاأل

 املؤسسووات هووذا داخوول احلوووار ألوويس ؟احلوووارات هووذا مثوول يتبنوود

 .؟واجملتمع التنمية ق ايا ملعاجلة وسيلة

 الطبيعيوووة األمووواكن هوووي الووودريس أن هوووذا  زيووواد. وأوضووو  د

 والتنميووة  اليوميووة  املعيشووة  ق ووايا حووول  اجملتمعووي  احلوووار  ملزاولووة
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 فقوط  فهوي  التعليميوة  املؤسسوات  أموا  .وا اسوبة  والرقابوة  قوتواحل

 مستقباًل. احلوار مهارة لتعليم حماضن

 تسوم   ولن ر ية، البكر فإنها مؤسسات فوزية د.أ ويف ظن

 تعودل  حومت أو  اوالت  نظور  وجهوات  أية تعر  بأن كبلدنا بلد يف

 الر ي. القول

 كوول يفو ومدروسووة منظمووة بوورام  عوو  التعلوويم مؤسسووات إن

 املكوان  هوي  للجامعوات  صوعوًدا  األطفال ريا  من بدً ا املستويات

 ومؤسسووات الثقافيوة  املؤسسووات دور مون  يقلوول ال طبًعوا  هووذا األمثول 

 املدني. اجملتمع

 ميكون  املاتلوت  اكخور  وقبوول  احلووار  مهارات تعلم فإن أيً ا

عامليوة،   ومؤسسوات  أخورال  ثقافوات  موع  التفاعل خالل من يدعمأن 

 ،التعليميووة العامليووة  املؤسسووات كوول تتيوهووا الوومت اتاخلوو  وهووي

 . ا لية مؤسساتنا ماعدا

 مون  لكون  تودريب  بالفعل تعد حواضن التعليمية إن املؤسسات

 لوودينا سوويكون تنمووو وحووني ،االخووتالف قبووول فكوورة تبوود  هنوواك

 الر ية. املؤسسة داخل حمت صوي حوار بال رورة

 االسووووتعانة وهوووو املقصووووود فووووإن العثمووووان خالوووود. ويف ظوووون م

 العامليووة التجربووة ونقوول ا لووي النموووذج لتطوووير عامليووة مبؤسسووات

 حمليًّووا، ولوويس املقصووود موواكينزي  املطلوووب بالوودور القيووام ولوويس

 مووون وخاصوووة وناجووووة جمربوووة ومنووواذج حمتووووال املطلووووب..  أخووورال

 العاملية. املدني اجملتمع مؤسسات
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 يتبنود أن  يفرت  الشورال الصواف أن جملس نصر. م.د ويرال

 واد يف أنوه  الشوورال  جملوس  مون  تعودنوا  ولكون  احلووارات  هذا مثل

 آخر. واد يف والنِّال

 شووي  كوول يف االسووتعانة ميكوون وموون ناحيووة أخوورال فإنووه ال  

 .! اخلارج من باالسترياد

 األموووور بزموووام األخوووذ اجملتمعوووات علووود حتوووتم األموووور بعوووض

 نم هائل كم لديها كانإذا  وخاصة ولنفسها، بنفسها الفكرية

 ! له شبيًها آخر شعًبًا جتدأن  يندر المت اخلصوصيات

 عامليوووة وليسوووت سوووعودية مؤسسوووة إنشوووا  تقت وووي احلكموووة

 ودينيوة  اجتماعيوة  بثوابوت  واألخذ احلوار ثقافة علد اجملتمع لتأهيل

 معقوول  زمين مدال علد املطلوب لتوقيق ومن بطة معينة وسياسية

 إخل.... عشريةأو  مخسية كاطة

 فهوي  األدبية األندية مثاًل الرديعان إ  أن لدينا خالد. د وأشار

 لووبعض مناسووًبا مكاًنووا تكووونأن  ميكوون.. يووذكر شوويً ا تقوودم ال

 .االجتماعية احلوارات

الشريت من ضمن التوصيات لتعزيز ثقافوة   فاطمة. وذكرت أ

 وتعاقوب  جتورم  الومت  القووانني  احلوار واحورتام الورأي اكخور؛ تفعيول    

 األلفوواظ  واسووتادام  اكخوور  الوورأي  رتاماحوو  عوودم أو  التطوواول  جوورم 

 منصوات أو  توويرت  علود  كانوت  سووا   العاموة  احلووارات  يف اجلارحة

 أخرال .

 يف هووذا الشووأن سوون  إ  أن املطلوووب العثمووان خالوود. م وأشووار

 تفعيلها. ثم قوانني كافية وصارمة
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 مون  االحرتام، ثقافة تكريس الدريس بأولوية زياد. د وأوصد

 والتثقيوت  ،(التعليميوة  املؤسسوات  عو  ) تعلويم ال: منافوذ  ثالثة خالل

 وضوع  عو  ) والتأديوب  ،(الثقافيوة  واملؤسسوات  اإلعوالم  وسائل ع )

 (.االفه جتاوزات أي وتعاقب الشأن هذا ت بط قوانني حزمة

 للووووار آداب احلمووود أن هنوواك  صوواحل بوون اهلل عبوود. ويوورال د

 اسالنجوو هلووا يووراد حواريووة بي ووة كوول يف حاضوورة تكووونأن  يفوورت 

 : مبا يلي وذلل

 توووام علوووم علووود املتوووواورة األطوووراف كافوووة تكوووونأن  •

 اخلووروج اجلميووع يتأموول الوومت والنقوواط احلوووار، مبوضوووع

 . التواوري اللقا  نهاية عند بها

 يف باخلطووأ بوواالعرتاف متووواور طوورف كوول يقوورأن  البوود •

 ملسورية  أسوال  يعد األمر وهذا ،الصواب رأيه خالت حال

 . ناج  حوار

 املناسوبة  األلفواظ  باختيوار  اكخور  مع طرف كل يتأدبأن  •

 .  ريا من يسمعهاأن  ا اور يرت ي المت

 وأن ومبادئوه  اكخور  الطورف  عقيودة  طورف  كل حيرتمأن  •

 أساسويًّا  شورًطا  يكوون أن  يتطلوب  وهوذا  ،نفسيته يراعي

 . النجاس له يراد حوار يف املشاركةأو  الدخول يف

 احلوووار افأطوور مجيووع لوودال الوورئيس الوودافع يكووونأن  •

 واحلق الصوابإ   الوصول يكون وأن ،احلقيقة إصابة

 . أصال احلوار إقامة من األسال اهلدف هو
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 مهمووا ،اسووتفزازية كلمووات طوورسأو  الغ ووب عوون البعوود •

إ   اإلسووا ة مردهووا بوسوويلة التشووب أو  السووبب، يكوون

 . احلوار ينتهي حتد االعتدال علد احلرص مع ،اكخرين

 ،التعوووبري علووود قووودرة طووورافاأل كافوووة لووودال يكوووونأن  •

 يف اإلطالةأن  حي  ،املستطاع قدر الطرس يف واالختصار

 مغتصوًبا  كونوه  ،مسوتوق   وري  وقوت  أخوذ  مردهوا  احلوار

 . اكخرين من

 حلووووولإ   للوصووووول أسووووال مطلووووب احلوووووار يف املرونووووة •

 . منشودة

 وكبووت طرحووه موون واالسووتفادة اكخوور للطوورف اإلصووغا  •

:  تقووول والعوورب ،جلوودالا يف الر بووة عنوود الوونفس مجوواس

 ،املوتكلم إ   واإلصوغا   والوتفهم  الفهوم  كله األدب رأل

 اكتسواب  النقطوة  هوذا  من جننيها المت الفوائد أهم ومن

 . احللم صفة

 املوسد مبا يلي: مسفر. أ ومن جانبه أوصد

 علوووووود ولووووووذلل،... موووووودني ح وووووواري سوووووولوك احلوووووووار •

 وتووورك التنظيميوووة بالتشوووريعات االكتفوووا  احلكوموووات

 الووودور بهوووذا للقيوووام املووودني اجملتموووع ملؤسسوووات الاجملووو

 .ذلل علد وحتفيزها

 و وووووري احلكوميوووووة املؤسسوووووات جتووووورم قووووووانني سووووون •

 يف مباشورة   وري أو  مباشورة  بطورت  تسهم المت احلكومية

 بعوض  املثوال؛  سوبيل  علود .. املاتلوت  والورأي  اكخور  إقصا 
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 توودعم واملكتوبووة الشووفهية وبالتعليمووات اإلعووالم وسووائل

 بعوض  يف املقوابالت  جلوان  بعضأن  كما.. حادياأل الرأي

 املاتلفة. اكرا  فرز األساسية مهمتها املؤسسات

 موع  متماهًيوا  ليكوون .. الر وي  التشريعي النموذج تطوير •

 العام. الشع  احلوار

 اجملتموووعأن  نعووويأن  أوووب الشوووريت أنوووه فاطموووة. أ وذكووورت

 دمعطوو ليسووت احلوووار وثقافووة احلريووة، موون مشوورتك ف ووا  املوودني

 العووامل، ومووع اكخوور ومووع الووذات مووع احلوووار ينتجووه مووا بوول نوواجزًا؛

 إقنواع  يف ر بوة  أدنود  دون كوان  أيًّا االختالف وتقبل احرتام بشرط

أو  للووووار األساسووية املهمووة ليسووت ألنهووا اكخوور؛ تغووريأو  تعووديلأو 

 ا افظوووة تسووتوق  ذاتهوووا  وود  قيموووة احلوووار  ،فيوووه البنووا   قاعوودة 

 واالستمرار. والتطور

 اجملتمعووي بوواحلوار يتعلووق احلكمووي أنووه وفيمووا علووي. د وأشووار

 احلوار:   من نوعني بني منيزأن  ميكن

 اجملتمع. أطياف مجيع بني الشامل احلوار •

 معينووة، ف ووات فيووه اختيووار  يووتم الووذي االنتقووائي واحلوووار •

 احلووار  يف باملشواركة  أخورال  لف ات الفرصة إتاحة وعدم

 . تهميشهاأو 

 ف ات لصاحل متويزًا االنتقا  يكون اعندم تكون واملشكلة

إ   يووؤدي ال االنتقووائي والظوون أن احلوووار. آخوورين دون أشووااصأو 

 . سلبية آثاًرًا له تكون قد بل. ملموسة نتائ 
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 اجملتموع  ملؤسسوات  يتواس  بوأن  االنتقوائي  احلووار  جتاوز وميكن

 اجملتمعوووي احلووووار يف فاعليوووة أكثووور دور هلوووا يكوووون أن املووودني

 .الشامل

 مووثاًل ايوول. انتقائيووة تكووون قوود املتاصصووة احلوووارات حتوود

 الطيووت فيووه املشوواركون ميثوول ال اقتصووادي موضوووع حووول حوووار

 معينة نظر وجهات هلم من ينتقد  ي  االقتصاديني شرحية داخل

 .اكخرين من أك  ثقل هلم يكونأو 

 البيانوات  بقواعود  يسومد  موا  املوسد أن هناك مسفر. أ وأوض 

أو  الدوريوووووة األنشوووووطة يف عوووووادة تسوووووتادم.. ا األ ووووو بيانووووواتأو 

 ..منطني علد إقصائية بعيد حدإ   وهي.. املستمرة

 يف عليهوا  تعتمود  املنظمة اللجانأن  باعتبار.. عفوي األول؛ •

 تكاسال. الالحقة الدورات

 وانتقائها اختيارها ط المت األ ا  فهي.. مقصود الثاني؛ •

 عوون البووو  موون أو  بقائهووا ففوورص وبالتووالي،.. بعنايووة

 الدوري. النشاط أهداف مع تتصادم قد جديدة أ ا 

 وهوذا .. باإلمجاع ورأينا واحد خطابنا... احلالتني كال يف

 وهم..

 ،هي املشار إليهوا (... اإلقصا ) يوازيها وما االنتقائية هذا

 ا لية. التجربة يف ولكن

 الووطين  احلوار قيام حمفزات فإن املزروع محيد. د ويف تصور

 ،خووواص بشوووكل واإلرهووواب املتطووورف الفكووور الحتووووا  كانوووت

 . قيامه أهداف مع ومتالزمة حمدودة نتائجه جا ت وبالتالي
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 املنزليوة  الرتبيوة  مون  والمت تنطلوق  احلوار قيم احرتام ومن املهم

 ونقاشووات الر يووة النوودوات خووالل اجملتمووع أطيوواف بووني وتنتشوور

 . املدني اجملتمع

 ثقافووة مسووتوال)  عوون دراسووة دهوويع إ  بوون خالوود. د وأشووار

 العزيووز عبوود امللوول مركووز أجراهووا( السووعودي اجملتمووع يف احلوووار

 ،الووطين  احلووار  بود   من أعوام ثالثةأو  عامني بعد الوطين للووار

 يف التووودريس هي وووة أع وووا  ر يوووة أظهووورت نتائجهوووا حوووول   والووومت

 ثقافووة مسووتوال ، وارتفوواع( الدراسووة جمتمووع) السووعودية اجلامعووات

 إشوارة  وهوذا  ،العاملوة  الطبقة لدال عنها املثقفة الطبقة دالل احلوار

 .جمتمعنا يف احلوار ثقافة مستوال رفعإ   احلاجةإ   قوية

 ثقافوووة لتقبووول مسوووتعد اجملتموووعأن  الدراسوووة أظهووورت كموووا

 مسوتوال  يف املوؤثرة  العوامول إ   تطرقوت  الدراسوة أن  كموا  .احلووار 

 ثووم األول، ركوز امل احتول  التعلويم أن  أظهوورت حيو   ،احلووار  ثقافوة 

 .الثقافية واألنشطة اللقا ات وأخرًيًا اإلعالم، ثم األسرية، الرتبية

 الوطنيوة  اللقوا ات  فاعليوة  مودال  بقيوال  الدراسوة  اهتمت كما

 حيو   ،للوووار  العزيوز  عبد امللل مركز عليها يشرف المت للووار

 بعودم  أجابوت  الدراسوة  عينوة  مون   (٪44) نسوبة أن  الدراسوة  أظهرت

 فكورة  وأن جزئيًّوًا،  مغلقوة  اللقا ات كون الفاعلية والمبست علمها

 .الدراسة وقت حديثة احلوار لقا ات

 الدراسوة  بإعوادة  التوصوية  دهويع مناسوبة   بن خالد. د يرال لذا

 حصوول الووذي التطووور مسووتوال لقيووال الزمووان موون عقوود م ووي بعوود

 املقارنووة وعموول. السووعودي اجملتمووع يف احلوووار ثقافووة مسووتوال علوود
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 رفوع  لتسوريع  احللوول  ووضوع  ،الزمان من عقد خالل رالتطو ملعرفة

 السوريع  االنتشوار  ظول  يف خاصوة  جمتمعنوا  يف احلووار  ثقافة مستوال

 .جمتمعنا يف االجتماعي التواصل وسائل استادام يف

إ   حيتواج  حووار  أي يونج   الرديعان أنه لكي خالد. د وذكر

 :يلي ما

 .واملتواورين احلوار حرية -

 .حوله يتواورون ما وجود -

 .للووار قناةأو  منصة -

 يتواوروا فيت من: لكي املتواورون حيتاجه أما ما

 .متبادل احرتام -

 .البعض بع هم تقبل -

 .الوطن مصلوة اجلميع هدف يكونأن  -

 موون عاليووة ودرجووة األخوورال للف ووة ف ووة كوول اوووين عوودم -

 .اختلفوا وإن حتد بينهم فيما التسام 
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  :احلارثي: العرابي فهد. دالورقة الرئيسة 

 ،أبوودًا مووري   ووري اخلووارج يف اململكووة لصووورة الووراهن الوضووع

 - تنووودرج وق وووايا أموووور علووود شوووديد سووول  تكثيوووت فهنووواك

:  الداخليووة اإلصووالحات تملوو وهووو واحوود، ملووت يف - أكثرهووا

 واملراقبووة التشووريع يف السياسووية واملشوواركة ،املوورأة  كووني مثوول

 ومعهوا  التعوبري  وحريوة  ،املودني  اجملتموع  منظموات  ودعم ،وا اسبة

 " . الوهابية"  السعودية السلفية وجتديد ،األخرال احلريات

 يف اململكوة  املعاديوة  وا افول  اإلعوالم  وسوائل  تظهور  وهكذا

 اإلنسووووانية للقوووويم تهديووووًدا  ثوووول الوووومت الظالميووووة دولووووةال صووووورة

 خصوم من الكثريين مصاحل املائدة هذا حول وتلتقي.  املشرتكة

إ   هربنوا  كلموا  تفاقًمواً  يوزداد  والوضوع  ،بهوا  واملرتبصني اململكة

 يغمودوا أن  للاصووم  تواركني  ،املسائل هلذا ظهورنا وأدرنا ،األمام

 يف  وووارقون وحنوون  ورناوصووود ظهورنووا  يف وسوووكاكينهم نصوواهلم 

 . احليلة وقلة ال عت حالة هيأو  استسالم حالة

 معتمودين  املاضية السنوات يف األست مع حد  ما هو هذا إن

 ينتصووبأن  ميكنووه"  احلووقأن "  مفادهووا مثاليووة نظريووة علوود رمبووا

 الركوب  كوان  النظريوة  هوذا  خطوأ  أدركناإذا  حتد ،وحدا واقفًا
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 ،أطوول  وقوت إ   حتتواج  أعلها امب تلوثت قد والصورة ،ارحتل قد

 الصوووي  موقعهوواإ   تعووود كووي ،أعلوود وتكلفووة ،أكوو  وجهوود

 . خلصومنا املزع  لنا املرضي

 ،قووال  مراكوز  إلقاموة  التاطويط  فكورة  طوياًل أهملنا..  نعم

 سوووبيل علووود األمريكوووي السياسوووي الف وووا  يف ضوووغط ومراكوووز

 اووود عموووال اللوووذين وإيوووران إلسووورائيل السووواحة وتركنوووا ،املثوووال

 يف لويس  اليووم  لنا املزعجة للنتائ  هيأ ما السبيل هذا يف وإخالص

 موونأن عاقوول  يشوول فووال.  كلووه العووامل يف بوول وحوودها؛ أمريكووا

 اإلسووورائيلي اللوبيوووان هموووا" جاسوووتا"  قوووانون والدة نوووريان أذكووود

 .  سعودية حقيقية ضغط قوال ألي كامل  ياب ظل يف واإليراني

 يكون  مل ولكون  ،نوه ع الودفاع  ميكون  كوان  هنا شي  كل

 هنوواك كانووت.  ومسووتمر وقوووي حقيقووي دفوواع األسووت مووع هنوواك

. أحيانوووًا وخائفوووة ،ومووورتددة ،ومتقطعوووة ،خجولوووة تووودخالت جمووورد

 حتود  ترقود  تكون  مل بول  ؛ أبًدًا النجاس هلا ينتظر ال تدخالت وهذا

 من أعتد دائمًا كانت وااللتهابات فاألمل ،املسّكنات مستوالإ  

 . عليها السيطرة علد القدرة

 بعووض وثقووة وموضوووعية برتكيووز للعووامل تشوورسأن السووهل  مون 

 العوووامل هلوووذا يووورت مل لوووو وحتووود ،والثقافيوووة االجتماعيوووة أنسووواقل

 ،اختالفووول وسووويورتم ،موقفووول سووويقدر فهوووو وتفسوووريك شووورحل

 تصووب  أن  هووو"  االخووتالف"  جوورا  ينالوولأن  ميكوون وأكثوور مووا 

إ   الوضوع  يصول  لون  ولكون  ،املوثرية "  الغرائبيوات "  من له بالنسبة

 حالوووة يف إال املواجهوووة وإعوووالن والرتبوووص والعووودا  التنووواقض حوووٌد
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إ   في وويفون واملرتبصووون اخلصوووم يتوودخل عنوودما وهووي ،واحوودة

 الفالفوول تلول  أبوورز ومون !!  والبهووارات الفالفول  موون يلوزم  مووا حالتول 

 مسووتقبل علوود حقووًا مووا خطوورًا تشووكل بأنوول التأكيوود والبهووارات

 .  وقيمه وح ارته فتهثقا ومستقبل العامل

 ،خصوووومل نوايوووا للعوووامل تكشوووتأن  كوووذلل السوووهل مووون

 والغبوووار، األتربوووة هوووذا كووول أجلوووها مووون يوووثريون الووومت واألهوووداف

 . حولل من السامة األنفال هذا مثل ب  ورا  احلقيقية واألسباب

 الوبط   ت يور  املطلووب  لويس  ،بوالعموم  ،األوضاع هذا مثل ويف

 بوواألحرال املطلووب  ولكون  ،عنوودنا الداخليوة  اإلصوالحات  بعوض  يف

"  هودفها  لويس  ضد اململكوة  توجه المت احلمالتأن  علد التشديد

 مسووتقبله رسووم يف واملسوواهمة ،السووعودي املووواطن إلنقوواذ"  الفزعووة

 املوواطن  هوذا  ثقوة  زعزعوة  هوو  فاهلدف  اًما، العكس بل ،األمثل

 . وثقافته تار ه تلوي  وبعدا ذلل وقبل ،ومستقبله حاضرا يف

 مقنعوة  ألسوباب  الوبط   بعوض  يشووبها  قود  حركتنا بأن نعرتف

 أعلوون  الوذين  هوؤال   ولكون  ،اكخور  للوبعض  مقنعوة  و وري  للوبعض 

 أبعود  هودف  هلم ليس علينا املركزة هلجماتهم مادة األمور هذا من

 يف تصووووب ملوووو رات ،املوقووووت وإضووووعاف والتشووووويه اإلسووووا ة موووون

 التوليوول موون املسووتوال هووذا يف أننووا وأظوون.  وحوودهم هووم مصوواحلهم

 حنووون أننوووا وهوووي ،أبووودًا معقووودة تبووودو ال نتيجوووةإ   نصووولأن  البووود

 إسوا ات  مون  لنوا  حيود   عموا  مسوؤولون  ،بآخرأو  بشكل، أنفسنا

 وحنون  ،علينا تثقل حمددة ملفات هناكأن  نعلم كّنا فإذا ،وإيذا 

 تلوول قفوول علوود مووا يوووم يف مقبلووون بأننووا مؤمنووون ذاتووه الوقووت يف
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 وبودون  اكن ذلول  نفعول  ال فلمواذا  األبود، إ   نهوا م واالنتهوا   امللفات

 .!؟باألمس ذلل نفعل مل ملاذا بل! تأخري؟أو  تلكؤ

 ومفتوواس أيقونووةإ   حتووول الووذي املثوول وهووو ،بسوويًطًا مووثاًل خووذ

 فأنووا ،للسوويارة املوورأة قيووادة:  والعبوواد الووبالد موون وللنيوول للسووارية

 ،بالدهووا يف سوويارتها مووا يومووا سووتقود السووعودية املوورأة بووأن أقسووم

 الشويكات  دفورت  سويارج  اليوم الفكرة هذا يقاوم من بأن وأقسم

 سوووتقودها الووومت السووويارة البنتوووهأو  لزوجتوووه ليشووورتي  مووودا مووون

 عوون  لنزحيووه "  الوودّمل "  هووذا بووتفجري  نعجوول  ال ملوواذا  إذن ،بنفسووها

 فيوه  يتعثورون  فهوم  ،الكو ال  اململكوة  ق وايا  عون  املدافعني طريق

يف  رميوووه يف يووورتددون ال فاخلصووووم ،األهوووم حنوووو منطلقوووون وهوووم

إ   هكووذا املعركووة فتتوووول ،الوووطيس محووي كلمووا وجوووههم

 . والتندر للسارية سايت اسكتع

 جعلووووها  يف شووووركا   حنوووون  أخوووورال كووووثرية  أمثلووووة  وهنوووواك

 ،هنووووا ذكرهووووا يف أسووووتغرتأن  أريوووود وال ،إلينووووا لمسووووا ة مووووادة

 يف االنتاابوووووات عووووواجاًل ومنهوووووا ،معاجلوووووةإ   حتتووووواج ولكنهوووووا

 ،وا اسووووبة  الرقابووووة  يف صووووالحياته ودعووووم  ،الشووووورال  لووووسجم

 منظموووووات وجوووووود لووووودعم املتطوووووورة التشوووووريعات وضوووووع ومنهوووووا

 احلكوموووة تنوووافس أن منهوووا املطلووووب لووويس الووومت املووودني اجملتموووع

.  وتووودعمها تؤازرهووواأن  منهوووا املطلووووب بووول ،مسوووريتها تعرقووولأو 

 السوووووولفية جتديوووووود(  ومهووووووم ضووووووام مشووووووروع وهووووووذا)  ومنهووووووا

 ،يسووووميها أن  للاووووارج حيلووووو كمووووا"  الوهابيووووةأو "  ،السووووعودية

 السووعودية  جتوواا  املشوواعر  تووأجي   موون   فووت أن  ذلوول  شووأن  فموون
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 وسوووهلة سوووائغة لقموووةإ   السوووعودية املعوووادي العوووامل حوووولأن  بعووود

 اإلنسوووانية القووويم ينووواقض عموووا الكوووالم حيتووودم عنووودما اهل وووم

"  الكراهيوووووووة ثقافوووووووة"  بنشووووووور متهموووووووة فالسوووووووعودية ،العليوووووووا

 ومووووا هوووو كوووول"  الوهابيووووة"  ب فيلصووووق ،اكخوووور مووووع ابواالحوووورت

 تسووويق"  اليوووم جوودًّا الصووعب موون أنووه بوودا حتوود ،ومسووي  سوول 

 ضوووووورورة بوضوووووووس يعووووووين مووووووا ،احلووووووالي بوضووووووعها الوهابيووووووة" 

 ال بطريقوووووة إنتاجهوووووا إعوووووادة مشوووووروع علووووود اديوووووة العكووووووف

 املراجعووووة يف أبوووودًا عيووووب فووووال.  العووووامل مووووع متصووووادمة تظهرهووووا

 بثوابوووت املسوووال عووودم ي ووومن مبوووا لسووولفيتنا صوووةواملال اجلوووادة

 علوووووود بوووووواالنفراج - باملقابوووووول - يسووووووم  ولكوووووون ،الوووووودين

 السوووووووولفيةأن  فلوووووووونعرتف.  األخوووووووورال اإلسووووووووالمية الف ووووووووا ات

 موووون حتوووود"  العووووزل"  حموووواوالت بعووووض اليوووووم تصووووارع السووووعودية

 هووووذا ملثوووول مواجهووووة وال ،أنفسووووهم " السوووونة أهوووول"  بعووووض قبوووول

 مووون هنووواك ولووويس ،والتجديووود اإلصوووالس مووون بأف ووول ا ووواوالت

  .! الق  ذلل صاحب  ري معصوم هو

 مل والنوافذ األبواب وقفل الصمت يف القدمية النظريات كل

 . اليوم صاحلة تعد

 احللوووول إأووواد مسوووؤولية"  الوووزمن"  حتميووول نظريوووات وكووول

 .قيمة بذات تعد مل املع الت لبعض

 هااسووتادام أصووب  ومآالتووه القووديم الووزمن أدوات كوولن إ بوول

 وهووو ،ينفووع أكثوور ممووا  ي وور السووتيعابهاأو  املشووكالت ملعاجلووة

 . نفسها األمرا  يفاقم قد بل ،والشفا  ال   يبط 
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  :احلمود: ناصر بن عبداهلل. دالتعقيب األول  

 طرقوه  علود  احلوارثي  العرابوي  فهود . د القودير  أستاذنا أشكر

 تتقاذفووه  مووا  بقوودر  والنقوود،  التوليوول  علوود  العصووي  املوضوووع  هووذا

 .وصوب حدب كل من واألكاذيب، قائقاحل

 يف بوودا الووذي الرفيووع الوووطين للوووس فهوود. د أسووتاذنا أشووكر

 ومجلوه  عباراتوه  علود  بودت  الومت  للغورية  وأشوكرا . مداخلته مستهل

 هوذا  وهلوا  لوه  وحوق  ،"السوعودية " عون  مودافعا  بدأ عندما وكلماته،

 املنوودفعني وعبوو  اخلصوووم، مقاصوود تفنيوود يف املسووتميت الوودفاع

 هجوووومهم معووور  يف" السوووعودية" بوووو يفعلوووون ملوووا تثبوووت دون معهوووم

 وتارً وا،  وإنسواًنا،  وطًنوا،  عنهوا  السوالبة  الصوور  وتعزيز اإلعالمي

 .وملة وح ارة،

 وهوو  مهمًّا، شي ا لنا يقولأن  أراد ألنه العزيز أستاذنا أشكر

 مون  فينوا  كوان  ومهموا ..  حصل مهما.. البال  عنا ندفعأن  أب أنه

 ".صدقوا" ولو املشوِّهون" كذب" فقد..  عوار

..  التوودافع سوونة يف عميووق ودرل. الوطنيووة يف مهووم درل.. هووذا

 .األر  علد السيادة صناعة يف عظيم ودرل

..  الودرول  هوذا  يتأبط لب  ما ألنه فهد، للدكتور..  شكًرا

 ع وود  ووهون " املثالوب " شووكته  مون  وكسرت" احلقائق"  لبته حتد

 ي قلِّوب ..  املوأزوم  واقعنوا  مون  منواذج  لدع أس فا   باِن فعاد خطابه،

" الشوووووورال جملوووووس" و" املووووورأة" ملفوووووات لنوووووا لي اووووورج..  صوووووفواته

 ويعلموه  إليه، أمل  مما كثري و ريها" .. املدني اجملتمع مؤسسات"و

 .سوا  حد علد والعامة اخلاصة
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 داحووووس" تقوووووم العجيووووب الفكوووري  املفوووورتت هووووذا ويف.. هنوووا 

 العرابوي  فهود " بني املعركة وطيس نلتعل الرجل ذهنية يف" والغ ا 

 فهود "و( .. املثقوت " )احلوارثي  العرابوي  فهود " و( .. الوطين" )احلارثي

 فوورص لتق وول.. هنووا الصووراع ويشووتد(.. املفكوور" )احلووارثي العرابووي

.. ا وب  عتواب ..  العتواب  فيبودأ .. الثالثوة  النزاع أطراف بني التالقي

 سووتقود السووعودية" ةاملوورأأن " فيقسووم.. حمبوبتووه يفقوود يكوواد الووذي

 ..هذا؟ املأزوم ملفها ونغلق..  اليوم تقودها ال فل م..  ما يوما السيارة

 والنقد؟. التوليل علد عصي املوضوعأن  أقل لكم أمل

 :هما رئيسان مكّونان" الذهنية الصورة" ملوضوع إن

 فهوووي صووو  فوووإن" منوووه جوووز أو  الصوووورة موضووووع صووووة" -

 هنوووا ويصوووعب. املبالغوووة فهوووي جوووز ا صووو  وإن الصوووورة،

 .امل ادة احلج  ل عت التدخل

.. الصووورة يف سوولًبا أثوورا حوودثا فووإن ،"واالفوورتا  الووتجين" -

 .امل اد الفعل أدوات امتالك بشرط التدخل هنا وميكن

 اخلووارج، يف صووورتنا مووع فعلنووا لواقووع التوليليووة النظوورة وتقووود

 :نتيجتنيإ  

أو  كووولَّ ألن األول، املكوووّون عووون الووودفاع يف خنفوووق أننوووا -

 عنوودنا  هووو.. للصووورة،  موضوووًعا تداولووه يووتم  ممووا جووزً ا

 .بالفعل

 آلتنوووا ألن الثووواني، املكوووّون عووون الووودفاع يف خنفوووق أننوووا -

 أحد ع ها يسمعنا ال الذي بالقدر جدًّا مرتدية اإلعالمية
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 مون  ضود  للتقاضوي  مطالبنوا  رفوع  نتعوّود  مل وألننا بال، ذو

 وق ووواة حموووامني علووود نتووووافر ال أننووواأو  علينوووا، افووورتال

 .مهرة دوليني

 والتوووالت ( إيوران ) ق ويتنا " ألأن " القوول،  ميكنين وهنا،

 يف فوإيران .. اليووم ( إيران) ب عالقة له ما كل علد املرتتبة الدولية

 عنووا السوولبية الصووور وج ووّل. قبلووها مووا إيووران  ووري اجلديوودة، األلفيووة

 يف الوودولي املشووهد بتووووالت ع وووية عالقووة هلووا علينووا، واملفرتيووة

 .اجلديدة أللفيةا

.. تغوووودرأن  ي ووووريها وال ..وتطمووو  .. وتعتوووودي.. تعبوووو .. إيوووران 

 وظهورت  ..املنطقوة  يف واملشوبوهة  املشوؤومة  مآربها أجل من.. واون

. والشويطان ..  األفعود  بني.. وصرنا.. علنا هلا الدولية القوال مناصرة

 عود تتبا.. اليووم  األقوال العامل فايارات..  أمرنا اليوم يعنيه أحد وال

 التشوكيل  ظهور  لقود . مودخراتنا  وتسوتنزف  ضدنا وتتكالب.. عنا

.. شووبابنا.. اقتصووادنا.. فكرنووا.. مووذهبنا.. بنووا صوولة مالووه كوول يف

 املكاشووفة هووذا شوويطنتها  وت  الدوليووة منظماتنووا حتوود.. مناهجنوا 

 مييز ما وحدها هي .. إيران مع الدولية القوال حتالت يف..  الراهنة

 .والنقد التوليل علد العصية ..اليوم العصيبة املرحلة

 ومرتزقووة.. املوووت صووناع موون لنووا تووراد الوومت االسووتنزاف حقيقووة

.. وهووذا ..ظوواهرة باتووت حقيقووة.. العامليووة السوويادة وجوووعد.. السووالس

 صاحلنا يف.. أبًدا ليس

 مسوووتوال علووود بووول" اخلوووارج  يف صوووورتنا" مسوووتوال علووود لووويس

 ".مستقبلنا" و" كينونتنا"
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 فريوق  لتكووين .. م ود  زمون  أي مون  وجأح.. اليوم نكون رمبا

 ولينظوور. العووامل مووع املنظووورة أزمتنووا ليوودير.. شووي  كوول يف ضووليع

 .اخلارج يف صورتنا مكونّي ردمإ   السبيل كيت

 واملتعودي  ا مووم،  النقود  مون  نووع  علد"  عتنا تشويه" ويقوم

 بعووض علوود يرتكووز نقوود وهووو. السووعودية يف العووام للوضووع أحياًنووا،

  قوووت عالقووة ذات  ربيووة منطلقووات علوود ويقوووم ،احليوواة مظوواهر

 . ذلل وحنو السياسية، واملشاركة واملرأة، اإلنسان،

 منظوموووة مووون جوووزً ا يكوووون موووا النقووود، هوووذا صوووور وأعتووود

 إعالميوووة ر يوووة نتووواج لووويس وبالتوووالي بالفعووول، عدائيوووة اسووورتاتيجية

  .وحسب

 والشووعوب، الوودول علود  اهلجوووم سلسولة أن  يعلمنووا، التواري   إن

 .السمعة تشويه  لقة تبدأ

 السومعة  تشوويه  مون  وألوانوا  إشوكاال  تواجوه  اليوم، فالسعودية

 .املالحظني علد خبافية ليست

 مووون  وووريا علووود عصوووي مجهووور  لوووه السووومعة، تشوووويه وإعووالم 

 .  اإلعالم

 وحصويت  جودًّا،  معلومواتي  ،"اهلجوومي "النقود   مون  النوع وهذا

 الواقوووع، قووواتمفار مووون وينطلوووق باملوضووووعية، ويتمظهووور جووودًّا،

 الر يووووة املؤسسووووات وأفعووووال أقوووووال موووون. اإلعالميووووة وأهدافووووه

 السووعودي، واالجتموواعي الثقووايف الواقووع تعقيوودات وموون السووعودية،

 .القريب املعاصر التاري  وحمطات املاضي، تركات ومن
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 موون النوووع هووذا اليوووم تواجووه بالدنوواأن  يف شوول فووال وبالتووالي،

 اإلضرار مقاصد من ورا ا ما لولذل ،"السمعة تشويه نقد" النقد،

 الورأي  ويصوب   هوذا،  التشويه مرحلة تتمأن  بعد واجملتمع، بالدولة

 .  االعتدا  سلسلة يف أخرال حلقة ألي داعًما العام

 دوليووة وإقليمني،لقوووال حملوويني داعمووني يوجوودأن  أمكوون لقوود

 .السمعة تشويه مرحلة يف أست بكل جنوت

 وحيوووًدا خيووواًرا ويبووود جيووودًّا، وفوصوووه مبكوووًرا، ذلووول وفهوووم

 حنتووواج إننوووا. وشووواملة اسووورتاتيجية مواجهتنوووا لتكوووون .للمواجهوووة

 يقووم  الوذي  الفعول  وهوو  ..املتكامل االسرتاتيجي الفعل من منظومة

 علوود يقصوور وال ..املاوواطر مواجهووة يف اجملتمعيووة الشووراكة علوود

 .فقط الدولة مؤسسات

 فهووود. د أشوووار كموووا حقيقيوووة، إصوووالحاتإ   حنتووواج حنووون

 املنظموات  لودال  القانونيوة  ا اسوبة إ   أيً ا، وحنتاج تام، بوضوس

 .املعنية وا اكم

 وسوويلته  مبوتوووال أو  اإلعالمووي،  خبطابووه علينووا  يعتوودي  فموون

 تكووون الق ووا  يف وحجتنووا. بالق ووا  نردعووهأن  أووب اإلعالميوة، 

 نشووور جنايوووات يقرتفوووون مووون لنوووا الناقووودين مووون ألن ..وقويوووة فاعلووة 

 منوووواط كلووووه وهووووذا ..ويوووودعون نويكووووذبو معلومووووات، وجوووورائم

 يعودها  ادعوا   بعرائض للمواكمة أهمهم جر من بد وال. التقاضي

 أننوا  ثقافوة  إشاعة من بد ال. عندنا والقانونيني اإلعالميني من خنبة

 . قنا ونظفر ..إعالميا علينا يعتدي من نقاضي
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 ..جوووودًّا طويوووول أمامنووووا الووووذي الطريووووقأن  األموووور، وخالصووووة

. فرصووة  هلووم حانووت كلمووا يتنووادون  جنباتووه علوود بنووا واملرتبصووون

 حسواباتها  لتعقيدات ..أبًدا وسالًما برًدا تكون لن الراهنة ورحلتنا

 علود  اخلصووم  اصوطفاف  لتعواظم  ثوم  أوال، الوداخلي  مسورحنا  علد

 .الراهن التار ي عبورنا طريق جنبات

 حنسووون.. أن بإأووواز..  حتتووواج.. اخلوووارج يف السوووعودية صوووورة

 ....خصومنا يفعله مما نهون وأالَّ.. اهل إدارتنا.. أكثر

 عليهوووا بنيوووت الووومت والووو ا ات والووووال ات تتووووارال، فالسووولفية

 .وبيانها صقلها يتم ألن  اجة فهد. د قال كما وهي ..تتهاوال

 هوذا،  السولفية  خنودت  يف حتود  نتاندت ال ليتنا.. أقول لكنين

 . لنا نسًبا باإلسالم وكفد

 بوول".. صووورتنا" شووؤون موون رآخوو عظوويم فشووأن..  الوهابيووة أمووا

 ..بها نتاندت ال.. أيً ا ليتنا ..صورتنا" تلطي "

 

  :البعيز: إبراهيم. دالتعقيب الثاني 

(1) 

. املتميووزة الورقووة هوذا  علوود فهوود الودكتور  أشووكر البدايوة  يف

 فكاتبهوا  عليهوا،  الثنوا   يف أسوهب  لون  اجلميع، وقت علد وحرًصا

 ا لووي املسوتويني  علوود موي اإلعال للمشووهد واملوراقبني  العووارفني مون 

 .واخلارجي
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 اإلصوووالحات ضووورورة علووود فهووود الووودكتور موووع جووودَّا أتفوووق

 يسووري تنموووي ملسووتقبل اهلل بعوود ال ووامن فهووي حلتميتهووا، الداخليووة

أن  اإلصووالس ملبووادرات نريوود وال واملؤسسووات، القووانون دولووة باجتوواا

 .انتقاداته وجتنب اكخر إلرضا  تكون

(2) 

 والتشوووويه للمملكوووة الغربوووي اإلعوووالم تنووواول سووولبية تعووود مل

 الق وايا  حوول  النظور  وجهوات  يف االختالف علد مقتصرة لصورتها

 الشووووائكة الق ووووايا يف القصووووور جوانووووب إبوووورازأو  السياسووووية،

 املشوواركة مثوول واإلصووالس التنميووة حنووو الووبالد مبسوورية واملتعلقووة

إ   األمور  وصول  بول  املورأة؛  و كوني  اإلنسوان،  وحقوت السياسية،

 بنشور  وتتهموه  السوعودي  اجملتمع ثقافة من تنال ومبالغات لطاتمغا

 دينيووة، منطلقووات موون السياسووي العنووت علوود والتوووريض التطوورف

 توجود  ال أسواليب إ   األحيوان  مون  كوثري  يف املغالطوات  هذا وتصل

 .الشمولية لألنظمة التعبوي اإلعالم وسائل يف إال عادة

 إضوافة إ   أمريكيوة  صووت  تسوابقت  ذلول  علود  األمثلة ومن

 اإلرهووابي اهلجوووم منفووذي عوون األخبووار عنوواوين يف اململكووة اسووم

 عنونوت  حيو   م(،2015) ديسوم   شهر يف كاليفورنيا يف الدامي

 إجنلوويس لووول وصووويفة جورنووال، سوورتيت وول صووويفة موون كوول

 يف قرانهمووا وعقوود للسووعودية زيارتهموواإ   باإلشووارة اخلوو  توواميز

 .املكرمة مكة

 إسووطنبول يف اإلرهابيووة العمليووة أخبووار مووع الق ووية وتكووررت

 منفوووذ إ  أن  رويووورتز أشوووارت حيووو   م(،2016) ينووواير منتصوووت
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 قبوول  ووادر أنووهإ   تشوور مل لكنهووا اململكووة، يف مولووود العمليووة

 علوود وكتبووت الت ووليل، يف اإلنديبنوودنت و ووادت. عاًمووا عشوورين

 تشري المت األمثلة من الكثري وهناك. سعودي بأنه األو  صفوتها

 .اململكة مع الغربية الصوافة تعامل يف املهين  ري النه  ذلل  إ

 وكتووواب األخبوووار علووود اململكوووة جتووواا السووولبية تقتصووور ال

 يفورت   الومت  االفتتاحيوات إ   ذلول  جتاوزت بل واألعمدة؛ املقاالت

 اإلنديبنووودنت كتبوووت حيووو . الصوووويفة نظووور وجهوووة  ثووول أنهوووا

 ولون  عامليًّا، السي ة سمعةال تلل السعودية تستوق" بعنوان افتتاحية

 وحرصووت  ،"ذلوول  تغوويري  العامووة  العالقووات  يف مهووارة  أيووة  تسووتطيع 

 أسواليب  مون   لول  موا  بكول  اململكوة  صوورة  تشوويه  علود  اجلريدة

 اسووم  سوووال بينهووا ربوواط ال متباينووة ق ووايا بووني واخللووط املغالطووة

 يف الق ووووائي احلكووووم تنفيووووذ بوصووووت املقالووووة بوووودأت. اململكووووة

 ثووم  ،"املعارضووني  لوور ول  اجلموواعي بووالقطع " إرهابيووة  جمموعووات

 الوومت احلووروب تلوول كوول موون أقووب "  بأنهووا احلووزم عاصووفة وصووفت

 يف العمرانيوة  املشواريع  بوصوت  واتم ،"األرضي كوكبنا شوهت

 كتبوت  وكوذلل ". واألثوري  املعمواري  التاريوب " بوو  املكرموة  مكة

 "السوعوديون  زرع موا  حيصود  العامل" بعنوان افتتاحية تاميز نيويورك

 بوودعم اململكووة اتهامووات حووول املشووروخة النغمووة تلوول فيهووا تعووزف

 .املتطرفة اإلرهابية املنظمات

 موووارل يف بروكسووول تفجوووريات منفوووذي بوووني مووون يكووون مل

  ريأو  مباشر بشكل باململكة ارتباطأو  عالقة له من م(2016)

 اليوووم يف تنشوورأن  بوسووت واشوونطن مينووع مل هووذا لكوون مباشوور،
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 السووووعودية  األصووووول" بعنوووووان  مقالووووة هابيووووة اإلر للعمليووووة التووووالي

 توووواري  يف الكاتووووب نووووبع" بلجيكووووا يف اإلسووووالمية للتهديوووودات

 البلودين،  بوني  الر يوة  والزيارات البلجيكية، السعودية العالقات

 إلنشوا   البلودين  حكووممت  بوني  وتنسويق  تعواون  من عليها ترتب وما

 االدعوووا ات وكووورر بروكسووول، يف والثقوووايف اإلسوووالمي املركوووز

 املراكووز خوالل  مون  املتطورفني  تودعم  السوعودية  بوأن  نفسوها  الوتهم و

  .أوروبا يف اإلسالمية

 الداخليووة بالسياسووة عالقووة موون هلووا لوويس األمثلووة هووذا كوول

 .واالقتصادية السياسية املصاحل تغذيها مواقت هي بل للمملكة؛

 

(3) 

 – الصوووافة وخباصووة – الغربيووة اإلعووالم وسووائلأن  صوووي 

 منوهوا  مموا  والتنظيميوة،  املاليوة  االسوتقاللية  من كبري بقدر تتمتع

 املسوتويني  علود  العوام  الشوأن  مناقشوة  يف احلريوة  من واسعة مساحة

 علووود متقدموووة مراتوووب حتقيوووق مووون ومكنهوووا والعووواملي، ا لوووي

 رابعووة سوولطة تكووون وأن الصوووافة، حلريووة التصوونيت مؤشوورات

 املووالي الفسوواد حوواالت موون الكووثري ف وو  علوود قوودرتها يف  ثلووت

 ال احلريوة  مون  الرحوب  والف ا  االستقاللية هذا لكن. والسياسي

 والثقافيووة السياسووية والتويووزات األخطووا   يوواب بال وورورة يعووين

 وموون. ومقوواالت وتقووارير أخبووار موون الغربيووة الصوووافة تنشوورا فيمووا

 وثالثووني سوبع  جارديوان  صوويفة  نشوور األخطوا   تلول  علود  الشوواهد 

 . م(2016) و م(2015) عامي خالل مف كة صوفية مادة
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 تناولوووت الووومت الدراسوووات مووون بعووودد اإلعوووالم أدبيوووات تزخووور

. م(1936)إ   بوداياتها  وتعوود  األمريكيوة،  الصووافة  يف األخطا 

 أخبوار ) الصووفية  املوواد  من (%52)إ  أن  الدراسات هذا وأشارت

 اللغويووة األخطووا  جموورد تتجوواوز أخطووا  بهووا( وحتقيقووات وتقووارير

 نشرأو  هلا، متعمد حتريتأو  خاط ة قتباساتا لتشمل واملطبعية،

 الت ووليل بهوودف خاط ووة مووثرية عنوواوين وضووعأو  دقيقووة،  ووري أرقوام 

 .واإلثارة

 موون الكووثريإ   الغربووي اإلعووالم ألدا  ومراقبووون نقوواد يشووري

 املتعلقوة  األخبوار  يف خاصوة  دقته عدم تؤكد المت واألمثلة احلاالت

 هيمنووة ذلوول يف األسووباب رزأبوو ولعوول الدوليووة، السياسووية بالق ووايا

 مووع الق ووايا، تلوول تنوواول علوود واأليديولوجيووة السياسووية املصوواحل

 التووووار ي سووووياقها خووووارج وأخووووذها تناوهلووووا يف االحرتافيووووة عووودم 

 .والسياسي

(4) 

 فكووورة طووووياًل أهملنوووا" قولوووه يف فهووود الووودكتور موووع أتفوووق

 الف وووا  يف ضوووغط ومراكوووز ،قووووال مراكوووز إلقاموووة التاطووويط

 إلسرائيل الساحة وتركنا ،املثال سبيل علد ريكياألم السياسي

 للنتوائ   هيوأ  موا  السوبيل  هذا يف وإخالص اد عمال اللذين وإيران

 فال.  كله العامل يف بل وحدها أمريكا يف ليس اليوم لنا املزعجة

 اللوبيوان  هما" جاستا"  قانون والدة نريان أذكد منأن عاقل  يشل

 حقيقية ضغط قوال ألي كامل  ياب ظل يف واإليراني اإلسرائيلي

 ."سعودية
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 والقوووال اإلسوورائيلي اللوووبي عوون الشووي  بعووض يعوورف الكوول

 الغربيوة  والسياسوية  اإلعالميوة  املؤسسوات  يف هلوا  املؤيدة الصهيونية

 .اإليراني اللوبي عن ماذا لكن. أمريكا يف وخاصة

 باجلاليوة  اإليرانيوة  احلكومة الهتمام األو  اإلرهاصات تعود

 اإليرانيوة  احلكوموة  له رتبت بتجمع فارسية أصول من األمريكية

 سوبتم   يف املتوودة  لألموم  العاموة  اجلمعيوة  اجتماعوات  هوامع  علد

 الفجوووة فيووه ردم خطاًبووا خووا ي الوورئيس ألقوود حيوو  م(،1998)

 اهلجوورة لعبووت لقود ) خطابووه يف وقوال  احلكومووة، وبوني  بيوونهم الومت 

 الوبعض،  بع وها  موع  واألمم احل ارات ربط يف دوًرا التاري  طوال

 سووي ة نظوورة هلووا ننظوور ال وحنوون جوودًّا، مهمووة تنمويووة قيمووة واهلجوورة

 اإليرانيوووة احلكوموووة نظووورةإ  أن  يشوووري وهنوووا(. اإلطوووالت علووود

 مووع للتواصوول كجسووور علوويهم يعووول وأنووه تغووريت قوود للمهوواجرين

 .أمريكا

 اإليرانيوة  احلكوموة  رتبوت ( م1999 نووفم  ) التالي العام ويف

 أوروبوا  يف مقيمني إيرانيني مهاجرين إليه دعت ق ص يف آخر لقاً 

 لودعم  عملوه  ميكونهم  موا  حوول  معهوم  للتباح  الشمالية وأمريكا

 الشاصوويات أبوورز وموون. األصوولي ملوووطنهم االسوورتاتيجية املصوواحل

 الووذي Trita Parsi بارسووي ترييتووا املووؤ ر هووذا يف شوواركت الوومت

 اجمللوووس إنشوووا  يف( م2002) سووونوات ثوووال  أقووول مووون بعووود جنووو 

 National Iranian American اإليوورانيني لألمريكووان الوووطين

Council يف اإليرانيني األمريكان ح ور تعزيزإ   يهدف والذي 

 األمريكوووي الشوووعبني بوووني العالقوووات وتعزيوووز السياسوووي املشوووهد
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 عوام  يف تأسيسوه  مون  أشوهر  عودة  بعد اجمللس هذا وجن . واإليراني

 الصووفقة" بووو يعوورف كووان وعمشوور وتسووويق صوويا ة يف م(2003)

 بوني  النوووي  لالتفوات  األو  البوذرة  وهو"  Grand Bargen الك ال

 .وإيران أمريكا

أن يف  واحووود عوووام خوووالل يووونج أن  اللووووبي هوووذا اسوووتطاع إذا

 مشوووروع ألهوووم األو  البوووذرة وي وووع السياسوووة، املؤسسوووة  ووورتت

 اللووووبي معارضوووة مووون الووور م علووود وإيوووران أمريكوووا بوووني تصووواحل

 اإلعووالم وسووائل اخوورتات علوود عوواجًزا يكووون لوون فهووو وني،الصووهي

 .اإليرانية املصاحل خلدمة األمريكية،

(5) 

 إليوووران املتاحوووة تلووول مثووول املطلوبوووة املقوموووات منتلووول ال حنووون

 هنووواك لووويس) املتوووودة الواليوووات يف لووووبي لنوووا ليكوووون وإسووورائيل

 العورب -األمريكان مع وعالقاتنا سعودية، أصول من أمريكان

 يف خيارنووووواأن  أرال(. عليهوووووا يعوووووول ال املسووووولمني-يكوووووانواألمر

 اإلعوالم  أسواليب  كل عن العملي البديل فهي العامة، الدبلوماسية

 .الزمن جتاوزا الذي والتقليدي الر ي

 

  قضية: الاملداخالت حول 

 :واقع وحمددات صورة السعودية يف اخلارج 

 دننسووو الرديعووان يف تعقيبوووه إ  أننووا أووب أال    خالوود . د أشووار 

 موجووات اشووتداد وحتديووًدا املنطقووة بهووا  وور الوومت الظووروف بووالطبع

 الوهابيوة  للودعوة  ينسوب  وما السلفي باإلسالم يتدثر الذي اإلرهاب
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 هوذا  خلوت  تقوت  وأطروحاتهوا  فكرهوا أن  الغربي العامل يرال المت

 املوجووات هووذا. فقهيووة األقوول كمرجعيووة علوود اإلرهابيووة اجلماعووات

 ضوربات  اشوتداد  بعود  اخلوارج  يف اململكوة  صوورة  تشويه من عززت

 هوووذا اشوووتداد. أوروبوووا يف وعملياتهوووا املنطقوووة يف وعبثهوووا داعوووع

 بعووض  عوودا  الووداخل يف بإصووالحات  قيامنووا يصوووبها  مل املوجووات

 قتاموة  لتبودد  املشوكلة  عموق إ   تنفذ مل المت السطوية املعاجلات

 مراجعوات  هنواك أن  كوذلل  والوداخلي " اخلوارجي " وتشعر الصورة

 سووواحنة فرصوووة لووودينا كوووان فقووود تار يًّوووا .حقيقيوووة وإصوووالحات

  ورد  إمخواد  بعود  ذلول  بعود  وما م(،1979) عام والتودي  للتغيري

 مللمووة بعوود أنفسوونا علوود انكفأنووا احلووع ولسووو  لكننووا جهيمووان،

 أجلوه؛  مون  جهيموان   ورد  موا  معظوم  تبنينوا  فقود  وللمفارقة. جراحنا

 قود  نوت كا الومت  التوودي   حركوة  مون  وحودّ  التشودد  كوّرل  مما

 .سنوات بعدة البغيض اجلهيماني التمرد قبل بدأت

 عووام الزمووان موون عقوود بعوود أخوورال فرصووة لنووا الحووت ذلوول مووع

 لكننوووا الثانيوووة اخللوووي  حووورب أثنوووا  ذلووول توووال وموووا م(،1990)

 نفوووذ زيووادة محود  يف أخوورال موورة أنفسونا  علوود انكفأنووا وكالعوادة 

 سوعت  لومت ا( الر يوة  الرمووز  بعوض  فيها مبا)  املتشددة اجلماعات

 شووأنه  موون مووا كوول تعرقوول  الوقووت ذات يف وهووي نفوذهووا موودإ  

 .املهرتئة صورته وحتسني اجملتمع حتدي 

 عووام وذلوول آخوور عقوود بعوود وللمفارقووة األثووايف ثالثووة جووا ت ثووم

 أعطود  الومت  القاعودة  وبوروز  الداميوة  سوبتم   أحدا  مع م(2001)

 داميصو  فكور  خلفها يقت المت اإلرهابية للعمليات زمخا ظهورها
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 الومت  الق وية  السوعودية؛  للوهابيوة  نسوبته  ط فكر. العامل كل مع

 بعموول القيووام دون بنفيهووا املاضووية السوونوات طيلووة أنفسوونا أنهكنووا

 تبعاتهوا  لعوالج  السوائد  الوديين  اخلطواب  تصووي   يف وبنيوي جذري

 ذلول  قبول  املشووهة  السوعودية  الصوورة  تشوويه  زيادة منها كان المت

 .بعقود

 وأننوا " وسوطيون " أننوا  وهوي  خلفهوا  نتمرتل كنا واحدة ق ية

 الريوواالت ماليووني أنفقنووا... أحوود يصوودقناأن  دون أووري ممووا بوورا 

 مركووًزا وأسسوونا واملووؤ رات والووورش والدراسووات البوووو  علوود

 والتطورف  التشودد  ضد وأننا وسطيتنا لتأكيد األديان أتباع حلوار

 يف اكخور  ولوقبو  واالنفتواس  والتسوام   التوودي   مع وأننا واإلرهاب

 بالصوورة  ذلول  يعكوس  ال وجتورد  موضوعية وبكل الواقعأن  حني

 .واملتوقعة املأمولة

 الربيووووع )  م(2011) ومنووووذ  املنطقووووة يف األحوووودا  أن  كمووووا

 النوووووي واالتفوووات احلووووثيني، ضووود واحلووورب وسووووريا، العربوووي،

 مورة  وضوعتنا ( عنوا  الرفوات  والوي  الونفط،  أسوعار  وهبووط  إليران،

 إعالميووة موادة  وسولبياتنا  مسواوئنا  وجعلووت اصوفة الع عوني  يف أخورال 

 مووا بعووض. الغربيووة للصوووت األو  الصووفوات يف صوووفي وسووبق

 وتشوفي  هجوم ومعظمه بالتأكيد احلقيقة من  لو ال عنا ي كتب

 .عنا ويكتب يقال ما معظم عن مسؤولني النهاية يف نظل لكننا

 لويس  مسوتويات  عودة  علود  التغويريات  بوبعض  قمنوا  أننوا  صوي 

 ل وووغوط اسوووتجابة ولكووون بوووالطبع وحكوميوووة شوووعبية رادةكوووإ

 دارنوا  عقور  يف ضوربنا  الوذي  اإلرهواب  بنار اكتويناأن  بعد خارجية
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 تغووولأن  بعوود متووأخرة التغوويريات جووا ت احلووع لسووو  .أبنائنووا وموون

 بغي وة  صوورة  كوّرل  مموا  سوائدة  ثقافة وأصب  والتشدد التطرف

 .ذكرهوا سولفاً  ط  أخورال  عوامول إ   إضوافة  وشوعبها  اململكوة  عن

 التغوويريات إحوودا  يف وممانعتنووا ترددنووا نتيجووة نتوموولأن  يفوورت 

 والعمول  العمول  مون  ذلول  مينعنوا  ال وأن املناسوب،  الوقت يف املطلوبة

 ممارسوة أو  تفيود  ال الومت  واجلعجعوة  الكوالم  ترديد وليس الد وب

 .السطوية املعاجلات

 اكخورين  وحنّمول  صوورتنا،  قتاموة  مون  نشتكي كالعادة حنن

 مبناسووبة وتشووويهنا إلينووا اإلسووا ة وتعموود بوول فهمنووا؛ عوودم مسووؤولية

 بووه القيووام منووا مطلوووب هووو مبوا  نقوووم ال أننووا حووني يف مناسووبة وبغوري 

 عنووا  تشووكلت الوومت  السوولبية الصووورة  وتغوويري احلداثووة إ   للولوووج

 .املاضية العقود خالل

 وال واضووو  املطلووووب فوووإن نظريًّوووا الكوووالم يكوووون ال وحتووود 

 حتووودي  الوووديين، اخلطووواب جتديووود:  مووون الوووذكا كوووثري حيتووواج

 وإصوووالس للمووورأة، احلقووووت مووون مزيوووًدا مووون  حقيقوووي، سياسوووي

 صووورتنا تصووب  عنوودها. أشووكاله بكوول الفسوواد أتوو  اقتصووادي

 إلصووالس عامووة عالقووات شووركةإ   احلاجووة دون واأابيووة ناصووعة

 .صورتنا

 الصوورة  حصور  يف كوثرًيا  ننجورف  العثموان أننوا   خالد. ويرال م

 وبعض خصوًصا أمريكا يف املكونة لتلل اخلارج يف عنا نمطيةال

 تووارة بالعصووا املعاجلووة يسووتدعي بالتأكيوودأموور  وهووو..  أوروبووا دول

 علوود البنووا  يسووتدعيأموور  أيً ووا لكنووه..  أخوورال تووارة وبوواجلزرة
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 يف واسووتجالبها العووامل موون األخوورال اجلهووات يف اإلأابيووة النظوورة

 اإلطار. هذا يف منطقي توازن لتوقيق الدولية ا افل

 اخلطووأ موون احلووارثي فووإن  العرابووي فهوود. د وموون وجهووة نظوور  

 اململكوة  إعوالم؛ فصوورة   بووزارة  اخلوارج  يف اململكوة  صورة إلصات

   العناصر: من كاملة منظومة تشكلها اخلارج يف

  سياساتها. عن التعبري يف قصور ويشوبها احلكومة، -1

 بق واياا،   اًموا  منشوغل  وهوو  واخلواص،  ا لوي  اإلعالم -2

 الغوورب ويعت هووا شوواذة يعت هووا مظوواهر موون يتناولووه ومووا

 جمتمع. ثقافة

 فيموا  بالتوواور  منشغلون وهم ومفكريه، اجملتمع مثقفي -3

 . اخلارجي العامل ااطبة علد القدرة ويفتقدون بينهم

 مبسووتوال مبهووورين وروادهووا االجتموواعي التواصوول مواقووع -4

 رأي بحووور سووواحةإ   وحتولوووت توفرهوووا، الووومت احلريوووة

 . للرأي تبادل وليس

 تشوووكيل يف تسوووهم أخووورال جمتمعيوووة عناصووور هنالووول ولعووول

 النمطية. الصورة

اخلوارج؛   مون  ال الوداخل  مون  يبودأ  الذهنيوة  الصوورة  تصوي ن إ

 قيووادة وهووو عليووه، البنووا  ميكوون فقووط واحوود مثووال وميكوون طوورس

 انسوووب اململكووة صووورة يف أحدثتووه الووذي ال وورر للسوويارة، املوورأة

 اإلنسوان  حقووت  حوول  التسوا الت  وأثار بل برمتها؛ ملرأةا علد حقوت

 كول  عون  العواملي  العوام  الورأي  أبصوار  وأعمود  اململكة، يف كاملة
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 التنمويوووووة اجملووووواالت يف املووووورأة والزالوووووت حققتوووووه الوووووذي التقووووودم

 وهوو   (،٪20) الشوورال  يف املورأة   ثيول  كوان  لوو  حتد والسياسية،

   العامل. يف للمرأة برملاني أعلد  ثيل

 واملوثقفني  النشوطا   بعوض  هنواك  الشوهراني فوإن   ليلد. أ برأيو

 جهووواز أي موووع  تلوووتأن  فموووا عنوووا كوووثرًيا مشووووهة صوووورة نقلووووا

أو  اإلعالميووووة للمنووووابر ويتوجووووه إال دينيووووة مؤسسووووةأو  حكووووومي

 بيووت كوول يفن "إ قووال: موون بيننووا موون ألوويس ،اخلووارج يف احلقوقيووة

 الغنوووا  أهلوووه عيسوووم ال بلووود يف "إنوووه قوووال: مووون وبيننوووا ،(داعشوووي)

 الغنووا  أكثوور جنووومأن  موون بووالر م شووي  كوول وحيوورم واملوسوويقد

  ".! بلدنا من املوسيقي والتوزيع اإلنتاج وشركات

 يرال ال لذلل حقيقة؛ عالجها نستطع مل ازدواجية نعيع حنن

 التعامول  وسو  والتشدد اإلرهاب) وتعميم املائلة، الصورة إال العامل

 أضووور موووا هوووو( الشوووعب كووول علووود واألخالقوووي املوووالي والفسووواد

أن  للعووووامل أظهوووور واملووووتامني األ نيووووا  بعووووض اووووبط ،بالصووووورة

 وتشودد  ،(اسوتغفاله  السوهولة  مون    ) متورك نفط ب ر السعودي

 متوحًشووا إنسواًنا  الووبعض نظور  يف السوعودي  أظهوور املتطورفني  بعوض 

 السوووعودي  عوووة جعووول بفوقيوووة الوووبعض تعامووول ،للووودما  متعطًشوووا

 بعض شكوالأو  العمالة ضرب نرال وحنن يضاحل  يف اإلنسانية

 بأحكووام إنصووافهم يووتمأن  دون عملووهم أربوواب تعاموول موون املقوويمني

 . حقوقهم حتفع

 ومتعلمينا مثقفينا فاضل فإننا كغالبية صدقة. د.أ ويف تصور

. للعصوور بصوولة ميووت ال منطووق موون تنطلووق  ريبووة سوولوكيات لوودينا
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 دواخلنوا يف  حنمول  الوقوت  ذات وفود  النوال  بوني  األف ول  أننا نعتقد

 .  السايت وم مونها الثقايف بشكلها اخلواجة عقدة

 العصوور نوودخلأن  لنووا ميكوون حتوود جووذري إصووالسإ   حنتوواج

 فقوط  اجلزئيوات  علد والرتكيز الرتقيع.  اكخرين باحرتام وحنظد

 تصوول ...  وثقافتنووا لتفكرينووا شوواملة مراجعووة موون البوود.  يفيوود ال

 .اإلأابي وتبلور املعوج

 اململكوة  صوورة  إن: الشوهراني  سوعد . د اللووا   انبه قوال ومن ج

 فيهوووا:  لووودينا اكخووور صوووورة حيكوووم موووا حيكمهوووا اكخووور لووودال

 للكلووي اجلزئوي  مون  املعموم  االنطبوواعي و املتصوور  وفيهوا  احلقيقوي 

 و العوامول  مون  ذلول   وري  و للمعاصور  التار ي من املستدعد وفيها

 . واملستجدة واملرتاكمة املتعددة األبعاد

 ومنهووا) الووبعض بع ووها عوون والثقافووات والشووعوب األمووم صووور

 هوو  موا  فيهوا  و يرضوي  ال موا  و يرضوي  موا  فيها( اكخر لدال صورتنا

 احلقيقيوة  للصورة ميت ال ما فيها و احلقيقة من ويقرتب موضوعي

 .صلة بأي

 للعووورب التار يووة  الصووور  موون  مركبوووة اكخوور  لوودال  صووورتنا 

 جوابوا  الوذين  والرحالوة  ناملستشورقو  ر هوا  الومت  والبدو واملسلمني

 علود  ينسووب  حودي   هوو  ما قرون، وفيها مدال علد اجلزيرة ربوع

 . ير ها العامل يزال وال نر ه نزال ال الذي احلدي  تار نا

 و وات  خصوائص  وكول  عبودالعزيز  امللل عن ُكتب ما كل

 والسووولفية، الوهابيوووة، عووون ُكتوووب موووا وكووول السياسوووي نظامنوووا

 وعالقاتنوا  وأرامكو، والبرتول، واملرأة، العربي، والرجل والقبيلة
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 األخوووورال،  العووووامل ودول الغوووورب  ومووووع واملسوووولمني،  العوووورب مووووع

 ومواقفنوا  البواردة،  احلورب  إبوان  السياسوية  ومواقفنا وسلوكياتنا،

 الوووال ربيوووع  إ  وصووووالً  والدوليوووة اإلقليميوووة  األحووودا  يف ودورنوووا

 بي وووةال وموووع االقتصوووادية مواردنوووا موووع تعاملنوووا وطريقوووة العربوووي،

!( و ريهمووووووا بووووووانكوك، و زالمسووووووي،)سووووووياحنا  وسوووووولوكيات

 ا افووول يف وممثلينوووا اومسوووؤولين وأثريائنوووا شوووبابنا وسووولوكيات

 والعوووادات واللبوووال واخلصوووائص السووومات عووون ف وووال الدوليوووة،

 اكخور  لودال  صوورتنا  مكونات يشكل ذلل لآلخر.. كل الظاهرة

 .العام وإطارها

 واألجانوووب الوافووودين وموووع واملعتمووورين، احلجووواج موووع تعاملنوووا

 لودال  عنوا  معينوة  صوورة  وترسوي   لتكووين  مهوم  آخور  مصدر عموًما

: لنووووا الشووووعوب أقوووورب لوووودال حتوووود األخوووورال، والشووووعوب األفووووراد

 ومجيل حقيقي هو ما إيصال يف قصور لدينا .واليمنيني اخلليجيني

 أو حقيقوي   وري  هوو  ما تصوي  يف قصور كثري، ولدينا وهو لدينا

  عنا. مكذوب

 ألن وطين أمن ق ية يكون ألن ويرقد يستوق ألمرا هذا إن

 . العصر هذا تعيع كدولة ا ل علد  عتنا

 والبنيوة  واخلودمات،  ،التعلويم  يف هائلوة  تنمويوة  منجوزات  لدينا

 العروبوة  مهد هي البالد هذا أن منها أخرال، ومعطيات األساسية،

 التار يووة الوحوودة ومنجووز الشووريفني احلوورمني ووجووود واإلسووالم،

 . العرب جزيرة من رئيسة قاليمأل
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 يف خصوًصووا للعيووان واضوووة إخفاقووات هنوواك باملقابوول لكوون

 : يلي ما أهمها جماالت

 أسولوة  إنتواج  يف خصوًصوا  والصلبة الناعمة الوطنية القوة -1

 مصووادر ونظمووت قويًّووا كنووت إن حيرتموول الووردع؛ فوواكخر

 موضوووع وهووذا مرشووًدا، اسووتاداًما واسووتادمتها قوتوول

 فيه. احلدي  يطول

 االقتصوووواد يف املسوووواهم االقتصووووادي والنجوووواس اإلنتاجيووووة -2

 أهمية. أكثر موضوع وهذا الدولي،

 واملشوووووووووواركة والتنميووووووووووة للدولووووووووووة احلديثووووووووووة اإلدارة -3

   السياسية.
 

 أيديهم؟: صنع هل هي من للسعوديني الذهنّية الصورة 

 اإلعالم من شكونا الشهري يف هذا اإلطار: كم قال د. فايز

 علوود اخلصوووم إصوورار حوول  جتادلنووا ولطاملووا!( صاملرتّبوو) اخلوارجي 

 رمبوووا. سووولبّية ذهنّيوووة صوووورة يف العوواملي  العوووام الووورأي أموووام قولبتنووا 

أن  الصووي   ولكن الصّوة، من شي  اإلسقاطات هذا يف يكون

 كّنوا  لقود . لودينا  موا  أمجول  تسوويق  يف تقصرينا مثار من بعض هذا

 بعوض  رفاتتصو  عن قصًصا ونسمع نقرأ اإلنرتنت قبل ما عصر يف

 ولكوون العاملّيووة، السووياحة عواصووم يف النعمووة وحموودثي احلمقوود

 فقوود اليوووم أمووا. ي نسوودأن  يلبوو  وال حموودوًدا كووان آنووذاك التووأثري

 يسوتوق  خطوري  وضوع إ   االجتمواعي  التواصل عامل يف احلال تغّير

 .املراجعة
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 اإللكرتونوي  املشوهد  علد املّرة مثارا( األخالقي) الوضع وهذا

 وقليلوي  املوراهقني  بعوض  أيودي  بوني  وضوعنا أن  بعود  رتتكواث  اليووم 

. اسوتغالهلا  حيسونوا  كوي  نوربهم  ومل عاملّية، تواصل وسائل الرتبية

 مل شوواب وفيووه وصوولين مصووّور مقطووع األموور أول انتبوواهي اسوورتعد

 يف مووا بكوول  ربّيووة فتوواة حيوواور وهووو الرتبيووة، موون بنصوويب حيووع

 فّجووووة تبكلمووووا يوووودعوها املقطووووع آخوووور ويف السووووفاهة، قووووامول

 مبووا العووامل هووذا أستكشووتأن  فقووّررت ميتثلووه مل الووذي لمسووالم

 .فيه ومن فيه

 وزيوارة  األكثر شهرة واأل ا  احلسابات قوائم بعض راجعت

 علود  . وجودت  النتيجوة؟  كانوت  فمواذا  التواصول  تطبيقات بعض يف

 بووز  التطبيووق ذات وعلوود باألطفووال، يتووورش" أهبوول" جنًمووا تطبيووق

 الصووووّية العنايوووة تعووورف مل أسووونانًا ظهوووري وهوووو واشوووتهر مراهوووق

 مكسورة  بعربّيوة  ويتووّد   و بوا   ببوذا ة  التودخني  يتعواطد  والطبّية

 الووذين متابعيهووا مووع جتاهوود أمريكّيووة فتوواة مووع مرّقعووة وإجنليزّيووة

 اللباقووة  نووور خووارج موون  القووادم" الكووائن" هووذا  سوولوك اسووتجلبهم

 .واللياقة

 قطعاًنوا  دتوجو  كموا  سوتجد  التواصل برام  استعرضت وإن 

 التووودي" وقاحووة" ولبسون  احليووا  براقووع نوزعن  مموون املراهقووات مون 

 يف ر بووة وملووبس ذوت وخفووة مبيوعووة يرتاقصوونأو  ببالهووة يتغوونجن

 بوذي   مون  املزيود  هوو  اليووم  اجلديود  اإلعوالم  واقوع  يف مثنها جنومّية

 .املسؤولة األسرة  ياب يف بالف يوة واجملاهرة والعمل القول

 حنواور  كوي ( الوحيودة ) التار ّية فرصتنا وه اجلديد اإلعالم

 الشر وسطا  علد الطريق ونقطع بنا يليق مبا أنفسنا ونقّدم العامل
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. واإلرهووابيني املووتالفني الشووهوانيني صووور يف قووّدمونا طاملووا الووذين

 كول  سي ويع  التقنيوة  شوعاب  يف التوائهون  هوؤال   يصنعه ما ولكن

 .جهد

 شوووارع لوودينا بووأن وأعلووم ،اجملتمعووات كوول مثوول بأننووا أعلووم

 مووون املسوووتور وتكشوووت الغبوووار توووثري أصووووات منهوووا اووورج خلفّيوووة

أن  حيزن ومما. وعجب سؤال مثار صارت احلال ولكن تقصرينا،

 ونوزت  موراهقني  حيوا   وقّلوة  مشوا بات  علود  تتوقت مل اإلشكاالت

 بغووال بأجسووام ورجووال ونسووا  كهووول مقوواطع رأيووت فلقوود شووباب،

 لمعووووالم وينقلونووووه ذوت، قّلووووةو ببووووذا ة بيوووونهم فيمووووا يسووووتظرفون

 عووون راسووواة صوووورة العاملّيوووة احلووووارات لووو ام  فينتقووول اجلديووود،

 .واحل ارة والدين اجملتمع

 ضومنها  فقود  والتعوبري  االتصوال  حرّيوة  يف هنوا  املشوكلة  ليست

 أمووام ودنيوا  دينواً  أصوبونا  أّننووا املشوكلة  للجميوع،  اجلديود  اإلعوالم 

 يوزول  ال بصوورتنا  بع ونا  يصونعه  وموا . له سابق ال ح اري امتوان

 الشووعوب ذاكوورة موون حموووا ميكوون وال الر ّيووة باالتفاقيووات أثوورا

 .تفاهم مبذكرات واحلواسيب

 مرجعيوووات يف أصوووياًل جوووز ًا وسيصوووب  أصوووب  الركوووام هوووذا

 يصووونعها مووون حنووون صوووورة وهوووي عّنوووا الذهنّيوووة الصوووورة تشوووكيل

 برتويووو  املشوووتهرين هوووؤال أن  أكثووور هوووو  يدهشووول وموووا. بأيووودينا

 واالست ووووافات والتهليوووول التصووووفيق موووون قوووودًرًا أوووودون قاحوووة الو

 أيوون  تعلووم ال ألجيووال وقوودوات رموووًزاً  تصووديرهم ليعوواد اإلعالمّيووة

 .!الطريق
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 اتصووووالي،  ووووري الغاموووودي إ  أننووووا شووووعب نوووووف. د وذهبووووت

 اكخوور، مووع مبووادر و ووري الوودوام، علوود وحووذر متوووجس فالسووعودي

 عيوووون يف ملتعجووورفا املرتفوووع املنعوووزل مبظهووور يظهووور موووا ودائموووًا

 ال الووومت طبيعتووه  ولكوون . كووذلل  لوويس  بالتأكيوود  هووو . اكخوورين 

 جتعل ما هي األجن ، هذا كان أيًا األجن ، مع بسهولة تتماهد

 أمميوة  وتطلعاتوه  هموموه  السوعودي . فيوه  الظون  هذا يظنون اكخرين

 املسوتوال  علود  اتصوالي   وري  هوو  نفسوه  الوقوت  ويف مشوكلة،  وهذا

 .رالأخ مشكلة وهذا الفردي

 منطيووة صووور تقريًبووا شووعب لكوول: الرديعووان خالوود. وأضوواف د

stereotype بوالطبع  زائفوة  الصور تلل أ لب. عنه اكخرون ير ها 

 اكخور  شويطنة أو  كاسوتنقاص  اإلثوين؛  الووتر  علد الدندنة ودافعها

 نزعووة موون األموور  لووو وال( هووم مقابوول حنوون) فكوورة موون انطالًقووا

 .  استعال 

 خبيوول، واالسووكتلندي جشووع، أنووه مووثاًل اليهووودي عوون ي قووال

 أنوه  اهلندي عن السعودية يف ونقول. ساذجان واأليرلندي والبولندي

 استنقاًصوا  الزائفوة  الصوفات  مون  مجلة جنسية بكل ونلصق   ،

 . هلم

 ال حنب المت السلبية الصفات بعض بالعربي يلصق الغرب ويف

  إ وصولت  حتود  تطوول  والقائموة  متو ر، و ري ،بدوي)   اعها

 والتثوواقت السياسووية األحوودا  وت عوود(. مسوولًما كووان" إذا إرهووابي"

 اإلعوووالم يوووأتي ثوووم النمطيوووة الصوووور تكوووريس يف مهموووة عوامووول

 .هلا للرتوي  والصوفية األدبية واألعمال
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 قوووام سوووويدي أنثروبولووووجي وهوووو أريكسوووون توموووال يعيووود

 الفوووروت هوووذا بوووروز( م1993) تعوووددي جمتموووع يف إثنيوووة بدراسوووة

 مجاعوووات بوووني boundaries اوووومأو  حووودود رسوووم يف لوظيفتهوووا

 بووار ، فردريوول أسووتاذا. شووويوة موووارد علوود الغالووب يف تتصووارع

 وسولطنة  وباكسوتان  إيوران  يف بدراسوات  وقوام  آخور،  سوويدي  وهو

 بسووبب حمووددة؛ إثنيووة بف ووات توورتبط املهوون بعووضأن  الحووع مووانع 

 النمطيووة للصووور أصووب  هنووا. مسووبًقا عوونهم ر  ووت الوومت الصووورة

 حووودة مووون للتافيوووت العمووول تقسووويم مسوووألة يف اقتصوووادية وظيفوووة

 . الشويوة املوارد علد التنافس

 السوعودي؛  اجملتموع  يف عنودنا  بوار   فرضوية  مالحظوة  ميكننا

 اهلنوود  جنود  فونون  حموددة؛  انسويات  عوادة  تورتبط  اليدويوة  فاملهن

 يف والباكسووتانيون وميارسووونها، اخلياطووة مهنووة يف أكثوور براعووة

 الوومت  املهوون  يف السوووداني  نف وول حووني  يف الشوواقة،  ا البنوو  أعمووال

 وذلووول يسووورت، وال" أموووني" أنوووه  كوووم عاليوووة أمانوووة تسوووتوجب

 مووون كوووبري عووودد لوووديناأن   كوووم بهوووا نّعرفوووه منطيوووة كصوووورة

 فكوورةإ   نعيوودا قوود املهوون بعووض سووعودة جنوواس عوودم. الوافوودين

 السوعوديني  مون  فكثري والسعودي؛ الوافد بني املوارد علد التنافس

أردت  .الوافود  مون  حماربتهم بسبب السوت يف مهنهم يف ينجووا مل

القول من ذلل أن للصور النمطية كذلل تأثريات سولبية نراهوا يف   

 عدم جناس "السعودة".

 يف املهموة  املوؤثرات  العثمان أن أحود  خالد. ومن جانبه أوض  م

 يف السوعوديني  وتصورفات  ممارسات هي اخلارج يف اململكة صورة
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 املهوم  ومون ..  للعملأو  للدراسةأو  للسياحة إما يزورونها المت الدول

 املمارسات هلذا السلبية التأثريات من الكثري هناكأن  أواًل نقرأن 

 املشوينة  السوعوديني  مون  الوبعض  تصورفات  جمرد من أبعد واألمر ...

 األصول  يف فرديوة  سولوكيات  مون  ذلول إ   وما العامة األماكن يف

 امللموسوة  التوأثريات إ   تتجاوزهوا  لكنهوا ..  بالعموم منطية لكنها

 فيوقع االستثمار لغر  يغزوها المت الدول تلل يف السعودي للمال

 عنها وينشأ الدول تلل مواطين حياة علد سلًبا تؤثر ت امية آثاًرا

 سولبية  انطباعوات ..  معاديوة  جهوات  مون  واسوتغالل  بتجييع ورمبا.. 

 حتوود ويرتعوورع ينمووو يالسووعود الوجووود هووذا موون وامتعووا  وتووذمر

 األذهان. يف السعودية الصورة تشويه يف يسهم

 يف صووويوة صووور هووي املشووار إليهووا النمطيووة الصووور هووذان إ

 تتووواتر متنوواثرة فرديووة جتووارب علوود القووائم التعموويم وتتبنوود الغالووب

 النمطيووة الصوور  هووذا تنشوأ  ثوم  وموون النوال،  بالتناقول بووني  صووتها 

 ومعظوم  بهوا،  القناعوة  علد املبنية املمارسات من مبزيد ترتس  المت

 تبنوت  الشوعوب  بعوض ن إ بول  .؛..الشوكل  اقتصوادية  املمارسوات  هذا

 التمريض فمثال .،.. عمل هياكل عليها وبنت النمطية الصور هذا

 وهوذان  فيوه،  واأليرلنوديات  الفلبينيوات  بتميوز  عامليًّوا  معروًفا أصب 

 أصوبوت  تهوا ومثيال واهلنود ..  يف العامل للمرضات مصدران البلدان

 الصوور  بعوض ..  الكوثري  ذلول  و ري..  العامل يف ال جميات مركز

أو  نقيصوة  أساًسوا  نشوأت  ولوو  حتد نسبية مزاياإ   تتوول النمطية

 عار. وصمة



20 

 

 –2016  2015  
171 

 ملمارسوووات سوووبًبا النمطيوووة الصووور  هوووذا تكوووونأن  املشووكلة 

 يتبناهوا  عنودما ..  النوال  فقوط  ولويس  الدولوة  مسوتوال  علود  ممنهجة

..  أخوورال دولووة موون عدائيووة مواقووت حلشوود وسوويلة وتصووب  اإلعووالم

 موضووع  وهوو  اململكوة  جتواا  األخرية السنوات يف نراا بتنا ما وهذا

 الصوور  أحود  هو النمطية للصور السياسي التوظيت..  الق ية هذا

 خبووووالف النمطيووووة الصووووور توظيووووت لفكوووورة واخلطوووورة السوووولبية

 االقتصادي. التوظيت

 السعودي: املال تأثري 

 املووال نقطووة مهمووة تتعلووق بتووأثري    إلووي العثمووان دخالوو. م تطوورت

 أيً وووا وربطهوووا العوووامل دول يف اخلاصوووة واالسوووتثمارات السوووعودي

 البوسوونة مثاًلووا علوود ذلوول حيوو  قووال:    وضوورب الووديين، باجلانووب

 وامل واربني  املسوتثمرين  أمووال  موؤخًرا  إليهوا  اجتهت دولة واهلرسل

 ال ويقة  مل واربية ا بنظرتهم البلد ذلل يف فساًدا فعاثت السعوديني

 املنوت   التنمووي  لالسوتثمار  احلقيقوي  املعنود  عون  البعود  كل البعيدة

 ت وام إ   أدال الوذي  األمور  وعقوارات  ومزارع أرا  يف فوضعوها

 علووود احلصوووول يف البلووود أهووول قووودرة علووود يوووؤثر بووودأ األسوووعار يف

..  ا وودودة ودخوووهلم أيووديهم متنوواول يف مناسووبة بأسووعار عقووارات

 من هم املستثمرين هؤال  من كثرًياأن  املوضوع يف الديين اجلانب

 نسوووبيًّا ا افظوووة ببي تهوووا البوسووونة جوووذبتهم الوووذين املتدينوووة الف وووة

 يف يشويع  بودأ  النتيجوة  يف..  العثماني التأثري ذي اإلسالمي ومناخها

 الصوووافةأن  حتوود..  الوضووع هووذا موون متووذمر حوودي  البلوود هووذا

 علوود قيووود بوضووع طالووبوت السووعوديني وجووود تنتقوود بوودأت هنوواك
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 يف انتقود  التجاريوة  الغرفة رئيسأن  وحتد..  واستثماراتهم وجودهم

 املسوتثمرين  إحجوام  سوعودي  أعموال  رجوال  وفود  موع  ح ورا  اجتمواع 

 وظووائت الووق الوومت املنتجووة االسووتثمارية الفوورص عوون السووعوديني

 مون  الوزواج  عون  البوو   ظواهرة  طبًعوا  ذلول إ   أضوت ..  البلد ألهل

 ويف..  التعوودد  نووع الوومت األنظمووة علوود التوايوول توودوح بوول هنوواك؛

 مفسودون  م واربون  أنهوم  هناك السعوديني صورة أصبوت النتيجة

 البلد. بي ة وإفساد والزواج الرتب  همهم

..  العووامل األكوو  يف موون هووم األفووراد السووعوديون املسووتثمرون

 موجهوووة و وووري مؤسسوووية  وووري اكتنازيوووةأو  م ووواربية اسوووتثمارات

 وتشوويه  الت وام  يف فعوال  بشوكل  تسهم..  الوظائت خلقو للتنمية

 مثوال  املوذكور  البوسونة  ومنووذج ..  تغزوهوا  الومت  الودول  يف األسوات

 أمريكووا وحتوود ومصوور وسوووريا وإسووبانيا تركيووا وقبلووها..  صووارخ

 األمريكي. االقتصاد ل اامة نسبة أقل تأثًرا أنها ولو..  نفسها

إ   إضووافة يشوومل يالسووعود القعووود أن املووال ناصوور. د وذكوور

 الدولوة  قبول  مون  التنمويوة  والقرو  اإلعانات اخلاصة االستثمارات

 يف إأوابي  أثور  هلوا  شول  بوال  وهذا واإلنسانية التنموية واملساعدات

 إعالميًّا، به التعريت  دودية حمدوًدا كان وإن الصورة تكوين

 معظوم  ومشول  جونس أو  لودين  نظر دون الدول من العديد مشل فقد

 ات.القار

 لتكوورار تفسوورًيا أوود القبوواني أنوه ال  ا سوون عبوود. وأوضو  أ 

 أصووووولي تشووووكيل يف السووووعودية دور موضوووووع توووواميز نيويووووورك

 هنواك  الغورب،   وري  يف بواملهين؛ حتود   السياسوي  كوسوفو. اخوتلط 
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 بول  اإلسالمية؛ واملؤسسات للجمعيات السعودي التمويل من انزعاج

 تشوكيل  وحماولوة  الداخلية الشؤون يف سعوديًّا تدخاًل يراا البعض

 وهابيووة" ثقافووة هووي الثقافووة هووذاأن  ضووجرهم علوويهم ويزيوود. ثقووايف

 ."سلفية

 وطنية أو تواضع مستواها: منتجات وجود عدم 

 تتفووق وطنيووة منتجووات وجووود الغاموودي أن عوودم  نوووف. د توورال

 منتجووًا للعووامل وتقوودمها اململكووة يف الفرعيووة اهلويووات مجيووع عليهووا

 د يكووون عواماًل موؤثرًا يف اسوتمرار الصووور   قو  «السوعودية  يف صونع »

 . النمطية عن اململكة كما هي دون تغيري

 هلوووذا جيووودًا مثوووااًل كوووان القووودم لكووورة السوووعودي املنتاوووب

 بطوووائفهم السووعوديون كوان  حينمووا الفوورتات مون  فوورتة يف املنتجوات 

 صوغرياً  وتفصياًل مفردة منه صانعني حوله يلتفون كافة وأعراقهم

 .  عةجام وطنية هلوية

 موسوويقانا؟ أيون  للعوامل؟  نقودمها  الومت  منتجاتنوا  هوي  أيون  اليووم 

 .!املنتجات هذا تسويق يف ذريعًا فشاًل فشلنا لقد تراثنا؟ أين

 األموس  بوني  اململكوة  معر  حتد أنه العثمان خالد. م وذكر

 عنووه  ابووت األخووري موويالن اكسووبو معوور  حتوود..  توقووت واليوووم

 وقطوور اإلمووارات عوون يعوورف هكلوو العووامل املقابوول يف..  السووعودية

 ال املعظوومأن  مووع فيهمووا احلاصوول التطووور عوون بإعجوواب ويتووود 

 أصاًل. البلدان هذا يقع أين يدري

 هوووذا تنقووول وأثنووا   لألسوووت الصووواف أنوووه  نصووور. م.د وذكوور 

 وحتسوووب تقووودم كانوووت واليووووم األموووس بوووني للمملكوووة املعوووار 
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 حكوميوووة بروبا انووودا بأنهوووا والعوووامل الغووورب قبووول مووون كوووذلل

 .! فعاًل عليه هو ملا ملمول واقع وليس فقط بلد صورة توسنيل

 الزائور  عايشه ملا مغايرة حقيقتها يف كانت املعار  هذا وأن

 مووون املعوووار  هوووذا أفر وووت فقووود ولوووذلل جتربوووة؛ مووون املقووويمأو 

 سوول  األثوور فكووان احلكوميووة بال وبا انوودا ووصوومت م وومونها

 اإلعالمي التطبيل كثرة هو بلة الطني زاد ِوم مِّا .البعيد املدال علد

 علوود للوقوووف دراسووات أي إجوورا  وعوودم املعووار ، هلووذا الووداخلي

 .!! اململكة  عة علد السلبيةأو  اإلأابية آثارها

 للجاليووات أنشووطة نوورال البووازعي إ  أننووا ال  عليووا . وأشووارت أ

 معووار  أكثوور موون منهووا اخلليجيووة وبالووذات أمريكووا يف العربيووة

 احلاضر. من بسيطة صور و لرتا ا علد تركز تعريفية

   الناعمية: للييات التعاميل ميع اإلعيالم الغربيي        اسيتثمار القيوة

 منوذجًا:

 يف حروبنوووا خنووو   احلوووارثي إ  أننووا  العرابووي  فهوود . د أشووار 

 مهوددات  أي مون  اخللوي   عن للدفاع نستعد وحنن سوريا ويف اليمن

 . الودولن  واجملواور  ا واذي  التوار ي  اخلصوم  مون  مرتبصوة  مصريية

  وضوووها األخووورال الووومت احلوووروب نهمووول الأو  ال نغفووولأن  وينبغوووي

 والثقافووة . وإذا السياسووة ميووادين يف اخلصوووم موون جمموعووة ضوودنا

 احلوووروب مواجهوووة فوووإن العسوووكرية حروبنوووا يف ننتصووورأن  قررنوووا

 حال. بأي أهمية تقل ال السياسية

 تكووونأن  ميكوون الناعمووة القوووةأن  العثمووان خالوود. م وأكوود

 ال اربة. العسكرية القوة من أثًرا وأوقع اعةأكثر جن
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 مجيعها السياسية احلروب الغامدي: أليست نوف. وتسا لت د

 اقتصادي؟. سببها األصل يف

 القوة لدينا احلارثي: إذا كانت العرابي فهد. د وبدورا تسا ل

 القووووة لووودينا فهووول كوووثريين أدهشوووت الووومت ال ووواربة العسوووكرية

 .!؟األعدا  شرور عنا عتدفأن  تستطيع المت الناعمة

 الكوووو ال البي ووووات يف السووووعودية تواجههووووا الوووومت فالعووووداوات

 حوروب  ؛ هوي  االقتصواد  دائما أسبابها من ليس السياسات لصناعة

 ألن اقتصوواديًّا السووعودية بإنهوواك اخلصوووم يكتفووي فلوون"  وجووود" 

 وصوانع  فاعول  قيوادي  موقع ذات وإسالميًّا وعربيًّا إقليميًّا السعودية

 عامليًّووا تتمتووع أنهووا ذلوول علوود ِزد ،( اإلسووالمية املقدسووات)   للتوواري

 خلصوومها  بالنسبة قاصمة السعودية مع املنافسة ألن. باملوقع نفسه

 . املفرو  هو هذاأو 

 السوعودي  إميوان  الغامودي إ  موا تقودم عودم     نوف. د وأضافت

 دائمواً  مشوغول  فهوو . الودوام  علود  أمميوة  فهويتوه  الُقْطريوة،  باحلدود

 يشوارك أن  مسولماً  بصوفته  عليوه أن  ويظن أرضه، خارج حيد  مبا

 . العامل يف العالقة املسلمني ق ايا كل حل يف

 «األمووة يف املسوولم» مفهووومي بووني املعوواج  ووري الت ووارب هووذا

 بوني  الوسطد املنطقة يف عالقًا السعودي جعل «الدولة يف املواطن»و

 . املعامل واضوة هوية بال والتطبيق النظرية

 بعيووووون السووووعودية أقوووورأأن  لووووي هوووول: الوابوووول خالوووود. أ وقووووال

 بعيوون  السولبية؟ وأعوين   الصورة هذا سبب نستشت حتد أمريكية

 البسيط: األمريكي املواطن هو أمريكية
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 سعوديون. سبتم  11 هجوم منفذي 19 من 15  -1

 سعودي. القاعدة زعيم -2

 داعع. أكثر عناصر من السعوديون -3

 سعوديني. مشاي  من تصدر شاذة لفتاوي الفيديو مقاطع -4

 ال تقوود  الومت  العامل يف الوحيدة املرأة هي السعودية املرأة -5

 حقوقها. بعض من حرمانها ذللإ   وأضت سيارة

 األمووور هلي وووة تصووورفات مووون الغربيوووة الصووووافة موووا تنقلوووه -6

 اخلرج. ودمية النايل فتاة مثل باملعروف

 ولوول  لندن يف املذهبة السيارات واستعرا  املالي البذخ -7

 األثريا . أبنا  بعض قبل من جنلولا

 موون تصوودر الوومت فيهووا وامُلبووال  املتشووددة األحكووام بعووض -8

 سوبيل  علود " بودوي  رائت" الق ايا بعض ق اتنا يف بعض

 املثال.

 ومراقبة. تدقيق دون اخلارج يف اإلسالمية املراكز دعم -9

 هوذا  لكول  يتصدالأن  إعالمنا مبقدور هذا: هل كل بعد السؤال

 ذلل. يف األحدا ؟ أشل

 جمموعة من الق ايا األخرال وتشمل: العثمان خالد. م وأضاف

 النسب. تكافؤ عدم علد املبين التفريق ق ايا -1

 القاصرات. زواج -2

 . السعودي املال -3
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 الدولة. ومؤسسات احلكم نظام مؤسسية -4

 سوعودي  مبتعو   ألوت  (120)..  التعلويم  ارجات مستوال -5

 أمريكا. يف

 واهلجمووة السوولبية الصووورة الشووريت فووإن فاطمووة. أ ويف اعتقوواد

 مون  جوز   هوي  د. فهود  ذكور  كما اخلارج يف والسياسية اإلعالمية

 اختلفووت وإن واملسوولمني اإلسووالم علوود العووام اهلجوووم يشوومل كوول

 رمووز, اإلسووالم منثوول واكخوور؛ فوونون  احلووني بووني دالالتووهأو  صووورا

 ببسواطة  ولكون , متفاوتوة  بودرجات , لمسوالم  رمووز  كلنا, لمسالم

 حتسوني  تريود  حنون , تشوكيلية  ر وة  صوورة  حتسني لحناو ال حنن

 تتوجوه  االتهوام  أصوابع أن  حيوس  أصوب   املسولم , اكخور  أمام صورتنا

 وإلصوات , وجوودا إ   بول  ال حياتوه،  مون  كبري جز إ  و, دائما إليه

 إحودال  يف ،ولغوة  وتواري   بعقيدة يتمثل الذي وجودا معند ضد تهمة

 peace“ ل مصوط  عون  تكلم تشومسكي ال وفيسور حماضرات

process ”بالنسوبة , األمريكيوة  بالصووت  اسوتادامه  يوتم  وكيت 

 ,السوولم مووع الوقوووف هووو احلكومووة تفعلووه شووي  أي فووإن ألمريكووا

 حتموووول املصووووطلوات أ لووووبأن و, باملعووووايري االزدواجيووووة موضووووًوا

, الواقوووع قوووامول يف واكخووور الدولوووة قوووامول يف أحووودهم, تعوووريفني

 العنوت  استادام هو الدولة لقامو يف تعريفه, يقول كما اإلرهاب

 التعريوت  هوذا  ولكون . السياسوية  لألهوداف  للوصوول  املودنيني  ضد

 عنودما “ وهوي  بإضافة الدول تستادمه الواقع يف لذا, الدول يشمل

 ”Manufacturing Consent“ آخور  كتواب  ولوه  .”ضودنا  اكخور  يفعله

 ال  فوود الوورأي وهووذا سوولعة أصووب  عووام بشووكل اإلعووالمأن  يوورال
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 وهوووي مميوووزة سووولعة للشوووركات تقووودم الصووووافة,  دأحووو أي علووود

 عو   عامليوة  لشوركات  أداة أيً ا األمريكية واحلكومة, اجلمهور

 واللووبي  اليهوودي  اللووبي   ص فيما فهد د. تف ل كما) اللوبيات

 يف الشووركات هلووذا تابعووة القنووواتأو  الصوووت وهووذا( ,  اإليرانووي

, الشوركات  ذاهو أو  احلكوموة  تريودا  قورار  أي وبالتوالي ,  معظمها

 هوووذا  نظووورة  يوافوووق  ملوووا  كلوووه  العوووامل  يف األحووودا   تصووووير  يوووتم 

 املصواحل،  اتصوال  بسوبب  ولكون  مؤامراتيوة  بطريقوة  ال. احلكومة

 النظوام  يسوببها  الومت  ال ووايا أو  الكووار   بوني  الفرتإ   وتطرت

 هلوا  أهميوة  ال األمريكي النظام يدعمه الذي النظامأو  األمريكي

 أيودي  علود  تسوقط  الومت  أموا . ريكينيأمو  موواطنني  كانوت  لو حتد

 التغطيووة وتكثيووت عليهووا والرتكيووز عنهووا الووتكلم فيووتم األعوودا 

 :بها اخلاصة

 :املعطيات هذا بعض مع مهمني سؤالني ي ز وهنا

 الصووووورة لتوسووووني ضوووورورة هنوووواك هوووول السووووؤال األول: •

 وصووورة صووورتناأن  نوورال كنوواإذا  الغوورب لوودال اخلارجيووة

 حسن؟ هو ملا ”حتسني“ كلمة معند فما , مجيلة إسالمنا

 نووراا الووذي الواقووع بتغوويري اكخوور رضوود هووو اهلوودف وهوول

 . ؟ سنه ومقتنعني مجيال

 موع  عالقتهوا  حتسوني  يف إيران جنوت ملاذا الثاني: السؤال •

 عليووه يعتموود كوليووت جديوود موون ثقووتهم وكسووب الغوورب

أو  الغوورب هووذا عنوود هلووا صووورا أي لتغوويري تسووعدأن  دون

 املمارسووات إيقوواف طريووق عوون انووياإلير الووداخل حتسووني
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 وتقلوووويص اإلنسووووان حقوووووت علوووود تعوووودي موووون الكووووثرية

 اجلموواعي كاإلعوودام الشورعية  والتطبيقووات الدميقراطيوة 

 .؟الفردية احلريات وكبت

 دراسوة  الغامودي إ  خالصوة   نووف . د ويف هذا الصدد أشارت

 قرابووة األمريكووي اإلعووالم علوود تصوورف إيوورانن إ تقووول: أمريكيووة

 وحتسوني  اخللي ، دول تشويه أجل من سنوًيا، دوالر مليون (950)

 وزيور  أكودا  موا  فعوالً  وهوذا . األمريكوي  العوام  الورأي  لدال صورتها

 موووع مقابلوووة يف قوووال حوووني ظريوووت، جوووواد اإليرانوووي، اخلارجيوووة

 أوب . أمريكا يف ومتعلمة كبرية جالية لدينا: »اإليراني التلفزيون

 عن الدفاع يستطيعون همإن حي  إليران، ثروة مبثابة هؤال  اعتبار

 يسومووا  أال علويهم  يتوجوب . وآبوائهم  أمهاتهم بالد. بالدهم مصاحل

 واجملتمووع املتووودة الواليووات يف إيووران ضوود العدائيووة النظوورة بفوور 

 «.الدولي

 نودوات،  إقامة: منها اتلفة بنشاطات اجملموعات هذا وتقوم

 صوووت يف مقوواالت ونشوور مووؤ رات، وعقوود دراسووات، وإصوودار

 .أمريكيني وخ ا  باحثني مع صداقات وإقامة متنوعة، يةأمريك

الشوريت بقولوه    فاطموة . أ مداخلوة  علود  العثموان  خالد. م وعلق

..  لمسوالم  رمز أننا قال من..  من املهم اإلشارة إ  نقطتني: األو 

 وكول  الطوائوت  بوني  اخلوالف  لوب  هوو  هذا..  ذلل حيدد الذي ومن

أن  احلقيقوة  يف أرال ال أنوا  لوذلل ..  التمثيول  هلذا أهليتها ترال طائفة

 كوثرًيا  خنسور  أننوا  وأظون ..  دينيوة  صوبغة  ذات الغرب مع مشكلتنا

 أظون  ال الوذي  اإلسوالم إ   نسي  رمبا أننا واألسوأ..  الطريقة بهذا
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..  فهووود. د إليهووا  أشوووار الوومت  الر يووة  وفوووق التمثيوول  حوووق منثلووه  أننووا 

 فاطموة . أ..  يوة الثان نقطومت  هوي  وهوذا ..  مصاحل صراع هو الصراع

 العالقوة  حتسني وإ  السعودية حال يف الصورة حتسنيإ   أشارت

 ولووذلل..  متالزمووان أمووران ليسووا أنهمووا يعووين مووا..  إيووران حووال يف

 تكووورت أن  دون إيوووران موووع عالقاتهوووا بتوسوووني أمريكوووا قاموووت

.. األكوو   بالشويطان  أمريكوا  تصوت  زالووت موا  الومت  إيوران  لصوورة 

 هواجس  مون  أكو  وأهوم   لنوا  بالنسوبة  ورةالصو  هواجس  أصب  بينما

 . املصاحل

 موع هوذا   الشريت أنها تتفق  اًموا  فاطمة. أ وبدورها أوضوت

 مون  الصوورة  حتسوني  ضورورة  عون  السوؤال  مون  الطرس، وما قصدته

 دون الودولي  اجملتموع  ود كسوب  يف إيوران  جتربوة  وعون  اكخور  أجول 

 فعاًل. عليه هي ملا مغايرة صور عر أو  النمطية صورتها تغيري

 ينبغوي  مهموني  أمورين  مثوة  احلموود:  ناصور  بون  عبداهلل. د وقال

 ..تذكرهما

 أكمول  وقود -وسولم  عليوه  اهلل صولد  _ املصوطفد  مات -1

 .ديننا لنا

 لنوا  يورتك  ومل-وسولم  عليه اهلل صلد _ املصطفد مات -2

 .للوكم سياسيًّا نظاًما

 السياسووي  النظووام  منووه  يكووون أن  دون الوودين  اكتمووال  ومووع

 عليوه  اهلل صولد  _ عنهوا  قوال  الومت  الودنيا  أموور  من السياسة تكون

 دنياكم". بشؤون أدرال : "أنتم_وسلم
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..  السياسوووي اإلسوووالم أشوووكال كافوووة جتوووريم يلزمنوووا.. إًذا

 وأن .السياسوووة توووديني.. أو  الووودين تسوووييس رفوووض ذلووول ويقت وووي

 كافوة  لودال ( الوديين  -السياسي) لعالقة جديد معادل عن نبو 

 عالقوووة ال فرديًّووا  شووأًنا  الوودين  ونيكوو أن  علوود  .والطوائووت  الفوورت 

 وأن .السياسوي  دائرة يف آخر فرد مع منه تقاطع ما إال به للسياسي

 مووا إال بالووديين لووه عالقووة ال دنيويًّووا دوًرا ميووارل السياسووي يبقوود

 وصواية  رفوع  وهوو  حممودأمر  حيصل..  وهنا .بال رورة معه تقاطع

 تعميوق  يف الوديين  يسوري ..  وبالتالي .ومنعها.. اكخر علد منهما كل

 مووون سووويمنعه اجملتموووع ألن شووووائب؛ دون الفرديوووة الدينيوووة املعرفوووة

أن  دون املدنيووة الدنيويووة مبهمتووه السياسووي بالوودين، ويسووري الرتبوو 

 . ا مود باحلراك أحرال فيكون.. الوصاية عليه الديين يفر 

 شوورك يف القوورون هووذا كوول األمووة عاشووت كيووت أعوورف ال

 مون  أسوال  علود  تعمول  مل سوي، وكيوت  والسيا الوديين  بوني  عظويم 

 اهلورج  مون  فيوه  حنون  مموا  كثرًيا اليوم لكفينا ا .... إًذ املنظور هذا

 .واملرج

 بهجووووووم نقووووووم ال ملووووواذا: القبووووواني ا سووووون عبووووود. أ وقوووووال

.  لوووودينا؟ تووووزداد وشووووعبيتهم بّراقوووة  الغوووورب صووووورة ملوووواذا. م ووواد؟ 

 وكيووووت الشوووواذين؟. زواج تشووووريع عاقوووول سوووووي يتصووووور كيووووت

 يف صوووورتهم ال تهمهوووم كيوووت .!؟السوووالس حيمووول تموووعجم يعووويع

 اخنفوووا  بعووود وسووووا احلووورة قنووواة أسسووووا الوووذين وهوووم املنطقوووة،

 فووورانس مشووواريع عووون ناهيووول م(،2003) حووورب بعووود شوووعبيتهن

 إخل...  جوته ومعهد (،24)
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 ال نريود  ألننوا . فعول  ردة ال فعول  هوو  مشاريعنا تكونأن  يهمين

 الومت  بالسورعة  نريود  لوذي ا الشوكل  خنتوار  حنون  .يريدون هم ألنهم

 يكوون  أحياًنوا  تدخلوهم  حتود  إليوه؛ بول   نسوري  الوذي  وباالجتاا حندد

 شاصويات أو  مللفوات  رعوايتهم  خالل من إصالحي عمل ألي م ًرا

 ذلول  بسوبب  منهم توجس يف اجملتمع يدخل لكن بقبول حتظد قد

 .والتواصل االرتباط

 MBC حتد يرام ما علد ليست اخلارجية اإلعالمية مشاريعنا 

إ   وتوجهووت العوورب ااطبووة عوون توقفووت مشوواريع هووي والعربيووة

 .السعودي الداخل ااطبة

 العربووووي العووووامل يف املشوووواريع أف وووول موووون العبووووارة وبصووووري  

 اجلزيووورة وقنووواة. اإلجنليزيوووة اجلزيووورة مشوووروع هوووو اإلطوووالت علووود

 دول موووون املعلومووووة وصووووول يف بوووواهًرا جناًحووووا حققووووت اإلجنليزيووووة

 عووووو   وكوووووذلل  السوووووتاليت،  عووووو   مالالشووووو  دولإ   اجلنووووووب

 ممووووواثاًل مشوووووروًعا لووووودينا كوووووان ليوووووت . .اإللكرتونوووووي املوقوووووع

 .اليوم من سنة (15) قبل تأسس

 األموم  علود  قيموه  ويفر  وصي هو. معنا ح اري  ري الغرب

 .يراا ما إال يقبل وال universal values مسمد حتت مجعا 

 هًدامستشووو امل ووواد اإلعالموووي اهلجوووومإ   يووودعون ممووون أنوووا

 قنوواة مبشوروع  ذلول  علوود ومودلال  املنطقوة،  يف هلووم الشوعبية  بأهميوة 

 .م(2003) العرات علد احلرب بعد إليها اضطروا المت احلرة

 توؤمن  أموم  هنواك أن  واالميوان  احلووار  مونطلقهم  يكونأن  أما

 ثقوووافتكم امحلوووواأو  احلوووق، وهلوووا تووورون موووا بغوووري احليووواة وتووورال

 .!وانصرفوا
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 الغربي اإلعالمأن   ريي فإن تصور حسام. م ومن وجهة نظر

 ولفورتا  الغربوي  اإلعوالم . املشوكلة  ألل تصغري هو السعودية يهاجم

 الوومت أهدافوه  لتوقيوق  ورياضووية علميوة  نظريوات  علوود يعتمود  طويلوة 

 يسووووتطيع فلوووون وإال املووووادي الوووورب  علوووود تنصووووب األخووووري يف هووووي

 اإلعالميوووة مؤسسووواتهم مشووووخ مسوووتوال كوووان مهموووا االسوووتمرار

 حمرتمووووه عريقوووة  إعالميووووة مؤسسوووات  بسووووقوط ملوووي   وتوووار هم 

 موون أن أذكوود اليوووم إعالمهووم. فانتهووت أرباًحووا توودر مل ولكنهووا

 احلقيقووة أصووبوت النتشووارا رئوويس كمصوودر حقووائق علوود يعتموود

 فقوودوا ألنهووم الواقووع هووذا يوودركون وشووعوبهم أهميووة بووذات ليسووت

 وهووذا االنرتنووت، ظهووور مووع وبالووذات طويلووة سوونيني موون فيووه ثقووتهم

 موون كهووروب االجتموواعي االتصووال وسووائل حنووو اجتوواههم فسووري

 .  املصداقية الفاقد اإلعالمي واقعهم

 إعالمهوم  طورس  طريقوه  يف تعتمود  الغربية اإلعالمية املؤسسات

 Perception برنوام  أو  علوم  علود  األجنبيوة  الق وايا  عون  خصوًصوا 

Management  الثمانينووات يف بوودا ال نووام  وهووذا التصووور، إدارةأو 

 برنوام   وهوو  بالوذات  األمريكية اإلعالم وسائل يف ينتشر يالديةامل

 قصووص اخووتالتأو  نشوور علوود ويعتموود األصوول يف خارجيًّووا موجووه

 اجلمهووور، انتبوواا لشوود واخليووال احلقيقووة بووني الووط دراماتيكيووة

 االحتووواد عووون ولكووون األوسوووط، الشووورت ق وووايا عووون فقوووط لووويس

 جنوووووب يف واليسووووارية الثوريووووة واحلركووووات والصووووني السوووووفيمت

 كانووتن إ وال يهووم. الغربووي املعسووكر يعووادي نظووام وأي أمريكووا

 وأووذب يشوودأن  يسووتطيع اإلعووالمأن  طاملووا ال أم حقيقووة القصووص
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 حوود أو  قصووه موون التنقوول يف اسووتمرارا خووالل موون املشوواهد انتبوواا

 األمريكوي  املشواهد  عقليوه  يف للتالعوب  أداة اخلو   ويصب  كخر،

 ا ووورك ولووويس أقووول أهميوووة ب يصووو الوقوووت موووع احلقيقوووة وعامووول

 وخلوق  حتووير  يف يستادم عامل هي نظرهم يف احلقيقة .لألحدا 

  .املشاهد عقول يف سيً ا يبدو خصمل لتجعل معلومات

 لكووي الغربووي اإلعووالم يعموول كيووت نعوورفأن  األهميووة موون

 بطريقوة  موجوه  إعالمهوم أن  اجملوردة  احلقيقوة . حنونا أهدافه نعرف

 إعالميوة  نشور  دار نورال أن  النادر من نيكو ويكاد ،جدًّا حمرتفة

 مثول  معروفه رئيسية ق ايا من حمايد موقت تتاذ مشهورا  ربية

, أو الغووورب يف واإلسوووالم العووورب صوووورةأو  الفلسوووطينية، الق وووية

 وسوويلة أي. كأمثلووة ا وودت الصووني خطوورأو  بوووتني موون موووقفهم

 السورب  خوارج  تغورد  الق وايا  هوذا  مون  أحوادي  منه  تتاذ إعالمية

 عليهوووا يعوووول الووومت اإلعالميوووة منظوووومتهم مووون جوووزً ا تكوووون وال

 تسوهم  حصوريه  مبعلوموات  مودهم أو  مهموة  أخبار نشر يف سياسيهم

 السياسويني  بوني  وطيود  تعواون  هنواك . الصووفية  خبطواتهم  سجل يف

 املصووودر وهووم  الدميوقراطيووة  اجملتمعوووات يف واإلعالمووني  الغووربيني 

 عالقووة وبيوونهم باملعلومووات والكتوواب الصوووفيني موود يف الوورئيس

 مسووتقبله يف صووورته لتلميووع اإلعالموي  حيتوواج السياسووي ألن وثيقوة؛ 

 حيتوواج واإلعالمووي باألسووال اإلعووالم علوود يعتموود الووذي السياسووي

 أكو  الصووت   يف نقورأ  ولوو  احلصورية،  باملعلومات ملدا السياسي

 مهمووة معلومووات فيهووا مقوواالتأو  حتقيقووات عوون الغربيووة واجملووالت

 ملسوؤول  بتصوري   يسوتدلون  دائًموا  لنجودهم  صريةح أخبارأو جدًّا، 
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 أو الووودفاع.... اخلارجيوووة وزارةأو  األبووويض البيوووت يف معوووني كوووبري

موا   عوادة  األشوااص  هوؤال  ( ر بتوه  حسوب )ا وه   نشر بدون... إخل

    .السياسية اإلدارة يف أك  املسؤولني يكونون

 يتسوووومون عووووادة جمووووتمعهم داخوووول يف الغربيووووون اإلعالميووووون

 قوويمهم علوود مووبين يوأيووديولوج سياسووي موونه  يتبعووونو بالووذكا 

 زمالئهوم  علود  ويتكلوون  إعالمهوم  يف بشراسوة  عنهوا  يدافعون المت

 مسوواندتهم يف ككوول الغربووي وعوواملهم جمتمعوواتهم يف اإلعالموويني

 موون الوورأي إبوودا أو  بالنشوور يتعلووق حتووديأي  هنوواك كووان حووال يف

 الميووةاإلع ق وواياهم عوون الوودفاع وجنوود حكووومي، جهووازأي  قبوول

 املاضوية  العقوود  خوالل  يف اواسوتطاعو  شورل،  منونود  تتاوذ  دائًما

 ايتغلبووو موون أن أصووغر أنهووم ألكوو  سياسووية  قويووه رسووائل إرسووال

 مثوون هنوواك سوويكون مسووؤولأو  سياسوويأي  واجههووم وإذا علوويهم

أو  كشواص  كان سوا  املقبلة انتااباته يف عليه ينعكس باهع

 يف الوودرل هووذا تعلووم موون أول كووان ننيكسووو والوورئيس كوووزب

 أجهووووزتهم يف أفووووراًدا نوووورالأن  ينوووودر ولووووذلل. ووترجيووووت ق ووووية

 ضودهم  موقوت أي  تتاوذ أن  اجلورأة  لديها الق ائيةأو  احلكومية

 .  اجلنائية الق ايا يف إال

 منوذ  عاموة  العورب  عون  سولبية  صوور  بنشور  بودأ  الغربي اإلعالم

 الطوائرات  خطوت  حوواد   بود   منوذ  وخصوًصا امليالدية السبعينات

إ   باإلضوووافة الفلسوووطينية الفصوووائل قبووول مووون توووتم كانوووت الووومت

 هنوري  الوذكر  سوي   احلورب  جمورم  بهوا  قوام  المت الفعالة املساهمة

 األهوودافأن  واضوووة سياسووية ر يووة لووه كووان والووذي كيسوونجر



20

 –2016     
186 

 اسورتاتيجيته  ضود  كانوت  الفلسوطينيني  حقووت  اسرتداد يف العربية

 الصوهيوني  يانالك جعل من و كن العاملي، التوازن قوال بنا  يف

 إقنووواع خوووالل مووون مووورة ألول الغربيوووة للقووووال كوليوووت يصووونتأن 

 بوول  تتماشوود؛ ال فقووط ليسووت العوورب  أهوودافأن  الغربووي اإلعووالم

 هنوا  ومون  عليهوا،  خطوًرا  وتشوكل  الغربيوة،  األهوداف  موع  تتعار 

 دخول  الوقوت  وموع  عاموة،  العورب  علد املتواصل املستمر اهلجوم بدأ

 Perception ال برنوووام  يف ديةالسوووعو ثوووم ،اإلسوووالم ثوووم العووورب،

Management  حووورب مووون اليووووم إليوووه وصووول مووواإ   وصووولإ  أن 

  .خاصة السعودية ضد موجهة شعوا  إعالمية

ووو   اًمووا فاشوولة سووتكون إعالمهووم يف صووورتنا تغوويري حماولووة

 يف الريووواالت باليوووني ننفوووقإ  أن  ننجووورأن  الوووذكا  مووون ولووويس

 آرا  فلتوووووذهب ؛ تهمجمتمعوووووا يف صوووووورتنا لتوسوووووني اقتصوووووادهم

 رضووا تزيوود ولوون ال تهمنوا،  فووآرا هم اجلووويم،إ   عنووا جمتمعواتهم 

 عنودهم  صوورتنا  لتوسوني  حماولوة  وأي علينا، -وجل عز - اهلل

 عنوا،  ينشورونه  موا  بصودقية  ضومين  واعورتاف  هلم انتصار سيكون

 حياتنوا،  وطريقوة  ورسولنا  أدياننوا  علود  هلجوومهم  مصوداقية  وإعطا 

 مسلسول  سويكرر  بول  ضدنا؛ هجومهم وقوف ينال يع أنه باإلضافة

 ودعايوووات وبووورام  لوبيوووات يف أموالنوووا لنوووزف اإلعالموووي ابتوووزازهم

 . االبتزازي فاهم يف ندخل ألن داعيأي  هناك فليس فاشلة،

 الطوورت باسووتادام هووي إعالميًّووا ملووواجهتهم طريقووة أف وولن إ

 ديعتمو  موازال  العربوي  املشواهد أن  واالختالف يتبعوها نفسها، المت

نفسووها  السوولبية الصووورة برتسووي  تطويعووه وميكوون احلقووائق، علوود
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 الودفاع  موقت يف نفسها جلعلهم اإلعالمية سياستهم وإتباع عنهم،

 . ضدنا هجومهم وإيقاف مواقفهم عن

 جلوووذب املناسوووبة اإلعالميوووة األساسوووية البنيوووه منتلووول حنووون

 يف األساسووية مشووكلتنا وهووذا األفووراد ينقصوونا ولكوون شووعوبنا،

 األسولوب  العربوي  اإلعوالم  يستادم مل ملاذا وإال اإلعالمية، هاملواج

 جمووووازرهم مووووع دوهلووووم مبرادفووووة الغوووورب مووووع التعاموووول يف نفسووووه

 .؟ترتكب ومازالت ارتكبت المت ووحشيتهم

 لووديهم، املوجووودة الدينيووة اخلطووب علوود ال ووو  ال نلقووي ملوواذا 

 يوميًّوووا، أدياننوووا تهووواجم الووومت ةال وتسوووتانتي كنائسوووهم وتطووورف

 .؟منابرهم علد من جهاًرا نهاًرا دما نا تستبي و

 وهووي لنووا وجهوهووا الوومت االتهامووات نفسووها هلووم نوجووه ال ملوواذا 

 أإلقصائي؟. املتطرف الديين اخلطاب

 الكيووانإ    ربيووون يهووود مواطنووون يووذهبأن  نتقبوول ملوواذا 

 دينيوة  ألسوباب  واملسولمني  العورب  ويقتل ايشهم ليلتوق الصهيوني

نفسووها  االتهاموات  هلوم  نوجوه  وال داعووع، مثول  ثلوهم م  توة  وعرقيوة 

 جمورد  هو الصهيوني الكيانأن  اليوم لنا يت  ) لنا وجهوها المت

 علوود نسووكت . ملوواذا ؟هووذا ال يووردد ملوواذا .(ناجوووة داعشووية قصووة

 ضوود واإلرهوواب العنووت تسوواند وحكوميووة دينيووة ملنظمووات  ويلووهم

 وال الت عوات،  هلوذا  ضوريبية  إعفوا ات  تعطود  بل واملسلمني؛ العرب

ال  املشوكلة أن  اكن واض  أصب  ضدنا؟!. اإلرهاب بتمويل نتهمهم

 احلور،   وري  املوجوه  اهلزيول  إعالمنوا  يف ولكون  إعالمهم يف تكمن
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 واالنتفووواعيني واملتوووزلفني واملتسووولقني بالووودو ماتيني يوووتام والوووذي

 ...إخل والطبالني....

 ؟نظورهم  يف صوورتنا  تتوسن بأن نهتم ملاذا هو السؤال ولكن

 عووامل أمووام مظهرهووا بتوسووني تهووتم العربيووة الشووعوب معظووم ملوواذا

 الغربيووة الشووعوب تهووتم و هوول ؟وابتووزا واشوورتاا وباعووه احتلووه  ربووي

 ؟السووعودي الشووعبأو  واإلسووالمي العربووي العووامل أمووام مبظهرهووا

 بووه  اتسووببو  الووذي  ال وورر . حسووبان أي  لنووا  يكنووون  وال ال، قطًعووا

 .صالحهإ السهل من وليس كبري جدًّا

 يووأتون هووم العوورب وال السووعودية يهمهووا ال اإلعالميووة أجهووزتهم

أن  والبووود مهامجتنوووا، يف لالسوووتمرار إضوووافية ذخووورية حلمووول إلينوووا

 ألن معادية؛ كأجهزة إليها النظر يف ونبدأ ضدها وقفه لنا يكون

 اسووتقاللية علوود العموول موون والبوود مكشوووفة، أصووبوت أهوودافهم

 فقط ليس أصبونا هذا خبمولنا ألنه اإلعالمية أجهزتنا واحرتافية

 بعودم  أيً وا  أنفسونا   ق جمرمني ولكن فقط، بنظرهم جمرمني

 .قيمنا عن الدفاع

 خالوود. معووه، أشووار أ التعاموول وكيفيووة الغربووي وحوول اإلعووالم 

 يقوال  ما الوابل إ  مقالة بالعنوان ذاته، والذي جا  فيه: "سأجتاوز

 العربيوة  الق وايا  موع  مول التعا يف ومصوداقيته  الغربوي  اإلعوالم  حول

 وسوووأتطرت صووووته ر وووم ق وووايانا تنووواول يف مبكيوووالني والكيووول

 .معه التعامل لكيفية

فواليوم تتصوودر اململكوة وأخبارهووا الصووت الغربيووة الرصووني    

منهوووا والتابلويووود، فهنووواك النيويوووورك تووواميز والواشووونطن بوسوووت      
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يكونومست، وصوال إ  الديلي ميل والنيويوورك بوسوت، فيوا    واإل

 هووول هوووي محلوووة منظموووة أم أن أحووودا  املنطقوووة فرضوووتها؟       تووورال

وهل هو قصور منا أم  ،اواملؤست يف األمر والذي ال أجد له تفسرًي

من هذا الصوت أن مجيع التقارير املنشوورة عون اململكوة ال جتود     

علوود سووبيل املثووال  ا يستشووهد برأيووها سووعوديًّا أو مثقًفووفيهووا مفكووًر

أ سووطس  (25)ول هلووا يف كتبووت النيويووورك توواميز يف تقريوور مطوو 

السوووعوديون والتطووورف.. مشوووعلو احلرائوووق  »عووون السوووعودية عنوانوووه 

شاصوية   (36)ويوذكر التقريور أنوه  وت مقابلوة      « ورجال اإلطفوا  

موووا بوووني ر يوووة وأكادمييوووة ومتاصصوووني ومووون عووودة دول حوووول    

هول تفتقود هووذا    !وموع ذلول ال يوجود بيوونهم سوعودي واحود      ،العوامل 

فعلود مون   « نعوم »اجلوواب  إذا  ثقفينوا؟ الصوت أل ا  مفكرينا وم

حتوود التقووارير الوومت    أم أنهووا جتاهلتنووا عوون عموود؟    ن ووع الالئمووة؟ 

تكتب من داخول اململكوة وإن  وت مقابلوة مفكور سوعودي عوادة        

ومعظوم موا تطرحوه الصووافة      «ف ول عودم ذكور ا وه    »موا تقورأ   

سووعودية يف مواقووع التواصوول  « هاشووتاقات»الغربيووة هووو يف األسووال  

ولوويكن اليوووم  .، جتوود فيووه املعووار  وجتوود فيووه املؤيوود االجتموواعي

الدور للمجتموع املودني مبفكريوه ومثقفيوه وأصوواب الورأي بوالرد        

ا عون التشون  والنفوي القواطع، ألن أي دور     علد هوذا التقوارير بعيودً   

والوومت « ال وبا انوودا»ا مون  ر وي يف مثوول هووذا الق وايا يعتوو  نوًعوو  

نوصوور دور وزارة الثقافووة  وي .ا للمصووداقيةعووادة مووا يكووون فاقوودً   

واإلعوالم برتمجووة مجيووع املقوواالت الومت تتطوورت للمملكووة بسوولب أو   

إأاب وتوزيعها علود أكو  شورحية مون املوثقفني وتشوجيعهم علود        
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الرد ومسواعدتهم يف ترمجوة مقواالتهم وإرسواهلا كورد للصوويفة،       

ولدينا الكثري من أكادمييينا ومثقفينا من يعرف بالعقلية الغربية 

ومنهووا خنلووق قاعوودة    يووة ااطبتهووا، فلووم ال نسووتفيد موونهم؟   وكيف

بيانوووات لووودال هوووذا الصووووت عووون مفكرينوووا ميكووون العوووودة هلوووم  

األمووور اكخووور دور الووووزارة يف    .مسوووتقبال يف كووول شوووأن سوووعودي   

اإلعووالم يف التعاموول مووع    مسووؤولي الرتكيووز علوود تعزيووز مهووارات    

غربوي،  وسائل اإلعوالم الغربيوة وحوول نظورة واهتماموات اإلعوالم ال      

واسرتاتيجياته يف إثارة األس لة، وتوجيوه النقود، وكيفيوة التعامول     

وحتسوني املهوارات مون     ،بول وحتود العدائيوة    ؛معه يف األجوا  الوديوة 

 . أجل رفع صوتنا يف اجملتمع الدولي من خالل اإلعالم

ا عووون ا عووون احلفووواوة املبوووال  فيهوووا وبعيوووًداألمووور اكخووور وبعيوووًد

 ة من اجملتمع دعوة صووفي  ربوي؟  الر يات، هل ميكن جملموع

هل يستطيع مثل مركوز أسوبار أو سوبتية محود اجلاسور أو إثنينيوة       

أو  ،عبداملقصوووود خوجوووه علووود سوووبيل املثوووال دعووووة فريووود زكريوووا 

ليوووأتي ويشووواهد بنفسوووه     أو توموووال فردميوووان؟   ،روبووورت فيسووول 

احلووراك االجتموواعي وق وواياا ويسووتمع جلميووع اكرا  ولينقلووها موون   

 .هنوواك تواصوول مسووتقبال إلعالموويني آخوورين  مصوودرها. ولوويكن

ا، موواذا لووو موون  كوول   وأخووتم يف األخووري ولووو كووان الطلووب متووأخرً  

أو أربعووة موون أسوواتذته لزيووارة      ثالثووة خووري  مبتعوو  احلووق بوودعوة    

ا دعوووات سووتجد لوول تقريًبوو   3ألووت مبتعوو  يف   (150) اململكووة؟

حنون ال نريود    : تغريودة . نصوت مليوون يف هوذا العوامل يودافع عنول      

سووني صووورة وطننووا، حنوون نريوود فقووط نقوول الصووورة كمووا هووي     حت

 .اوبشفافية. فاليوم ال ميكنل أن افي شيً 
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  والعربيييييية اإلسيييييالمية السيييييعودية ومسييييياولية نشييييير القييييييم 

 عنها: والدفاع

 األمريكوي  يعمول  مثلموا  احلارثي أنهالعرابي  فهد. يف تصور د

 ،يالسوعود  والسويما  ،املسولم  حوق  مون  األمريكيوة  القويم  نشر علد

  عنها. والدفاع والعربية اإلسالمية القيم نشر علد العمل

 الوومت املشوورتكات موون يعووززأن  األمريكووي حووق موون كووان إذا

 يفعول أن  السوعودي  حوق  مون  فوإن  األخورال،  الغربية بالشعوب تربطه

اإلسووالم.  ح ووارة تنتظمهووا الوومت بالشووعوب يربطووه فيمووا ذلوول مثوول

 وجوه  يدح وه. وهوذا  أو  الووطين  االنتما  مع يتناقض ال دائًما وهذا

 . اململكة تستهدف المت الشرسة العداوات وجوا من آخر

أن  تووورال أال سوووؤااًل للووودكتور فهووود:  العثموووان خالووود. م ووجوووه

 األمريكيوة  القويم  أ يتوه  ما علد عموًما متفق األمريكي الشعب

 سووا   صوراعات  وحتود  بول  وتباينوات؛  اختالفات نعيع حنن بينما.. 

 الوطنيووة مفهوووم يف وكووذلل اإلسووالمية، القوويم وتطبيووق فهووم يف

 السعودية؟. اهلوية وقيم

 اإلسالمية القيمإ   ينظر احلارثي أنهالعرابي  فهد. وأوض  د

 املشووواحنات عووون البعيووودين مووون اجلميوووع عليهوووا يتفوووق الووومت العليوووا

 كووان الوومت اإلسووالم أخووالت املذهبيووة، واملقصووود أو  ةاأليدولوجيوو

 التواجر  ذلول  ،وإندونيسويا  ماليزيوا  هول أ اتبعوه  الذي" القدوة" ميثلها

 فودخل  اإلسوالم  قويم  وسولوكه  تفكوريا  يف محول  الذي احل رمي

 الوذي  اإلسالم واملقصود كذلل . أفواًجا اهلل دين يف بسببه النال

اقتنعووا   لكنهم ،فيه الدخول علد النال يكرا ومل األمصار فت 

 قيمه. ولثرا  لسماحته به
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 موون جووز  هنووا إذن رمبووا هأنوو العثمووان خالوود. م وبوودورا ذكوور 

 يعوود مل احل وورمي التوواجر محلووه الووذي اإلسووالم املشووكلة؛ ذلوول 

 ومتعارضووووة متنوعووووة أخوووورال صووووور اكن نووووراا مووووا..  اكن موجوووووًدا

 واألخالت. والقيم لمسالم متمصل  فهم من ومتنافرة

احلوارثي أن موا يقصودا هوو      العرابوي  فهد. د ومن جديد أوض 

 . والثبووور بالويوول عليووه يوودعوأو  خووراك"  يلعوون"  ال الووذي اإلسووالم

 أحد  زوة يف حياربأن  املدينة ليهودي    الذي الرحب اإلسالم

إ   ورقتوه  حممود. وهلوذا أشوار يف    جيووش  جانوب إ   قوريع  كفار

" تسوووويق"  ألن"  الوهابيوووةأو "  السوووعودية السووولفية جتديووود أهميوووة

 مموا أكثور   علينوا  يسوتعدي  هوو  بول  ،ممكنا يعد مل القائم الوضع

  .  دمنا

 :اململكة وحرب الشائعات املغرضة 

 ( تغريدة 90) احلارثي إ  أن هناك حنوالعرابي  فهد. أشار د

 والنسوووي  الوطنيوووة واللوموووة اململكوووة أمووون تسوووتهدف الدقيقوووة يف

 اجملتمع إلحباط تويرت يف حساب آالف عشرة وأكثر من اجملتمعي

 توووويرت عووو  حسووواب (6000) مبعووودل صوووفوفه وتشوووتيت السوووعودي

 الشووائعات وبوو  اجملتمووع داخوول الفوونت لووزرع اململكووة ضوود موجهووة

إ   التغريودات  تلول  نشر إلعادة خصصت أخرال حساب (4000و)

 مون  املصوممة  والسوارية  التنودر  ومقواطع  الواتسواب  شوائعات  جانب

 تسوووعد دوليوووة واططووات  وأمنيوووة سياسوووية ألهووداف  معاديوووة أيووادٍ 

 ألمن األساسية الركيزة تعد المت اململكة واستقرار أمن لزعزعة

 وال(... فطًنووا كيًسووا مؤمًنووا فكوون. ) واإلسووالمي العربووي العوواملني



20 

 

 –2016  2015  
193 

... وطنوول عوون يكتووبأو  يقووال مووا كوول وتصوودت تنقوول إمعووة تكوون

ألكو    تصول أن  نأمل...  استقرارك من واستقرارا أمنل من فأمنه

 بوديننا  حييط الذي اخلطر حجم ويدرك ليعي جمتمعنا من شرحية

 فطًنا. كن.. ثانًيا وأمننا اووطنن أوال

 محلووة حيتوواج وحوودا العمووودي أن هووذا  سووامية. د.أ وأوضوووت

الودين؛ ومون    ورجوال  واإلعوالم  التعلويم  فيها يشرتك م ادة مكثفة

 ورمبووا خامسووة ،رابعووة كسوولطة اإلعووالم املهووم التأكيوود علوود دور

 اإلعوووالم لعبوووة نفقوووه برأيهوووا أننوووا مل مشووواكلنا إحووودال وسادسوووة؛

 داخليًّوووًا العوووام الووورأي يف توووأثريا مووون وقللنوووا خبجووول معوووه وتعاملنوووا

 وعننا. لنا الذهنية الصورة نقل ويف وخارجيًًّا

وللتوودليل علوود أهميووة وجووود محلووة م ووادة لتصوووي  صووورة         

 حجووازي مووا ذكوورا مصووور    عائشووة. اململكووة باخلووارج ذكوورت د  

 فوورتة ثووال  سوونوات؛ حيوو  قووال: "لقوود  اململكووة يف عوواش إجنليووزي

 رسوائل  أرسول أن  اململكوة  يف فيها كنت المت فرتةال خالل حاولت

 يف اكتشوفتها  الومت  الرائعوة  األشويا   عون  فيهوا  أخو هم  ألصدقائي

 ال مجيًعووا أنهووم وجوودت عنوودما صوودمت ولكووين وأهلووها، اململكووة

 لوي،  تصوديقهم  عودم  مون  شوديد  بإحبواط  شوعرت  لقود .. يصدقونين

 وتوصوولت السووي  الشووعور هووذا موون الصووت مووا سوورعان ولكوون

 أجول  من ألتقطهاأن  قررت المت الصور جمموعة عن عبارة ةلفكر

 هوووذا يف طيبوووة أشووويا  مووون رأيتوووه موووا ر يوووة علووود الغووورب مسووواعدة

 شوعوا ،  حلملوة  تتعور   اململكةإ  أن  ”سبستيان“ ولفت .البالد"

 السوولبية الصووورة تلوول بقووا  ل وومان ،”تووويرت“ خووالل موون وخاصووة
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 العناصوووور بعووووض وتصوووورحيات أفعووووال هلووووا روجووووت الوووومت املزيفووووة

 يصودت  الغورب أن  املؤسوت  مون “ قوائال،  ذلل علد وعلق اإلرهابية،

 للغورب  أبوني أن  يف أجنو  أن  فعًلوا  أ نَّود .. الزائفوة  الصوور  تلل كل

 .”رأيتها المت اجلميلة الصورة تلل

 نوووس الغاموودي أن قوووم نوووف. د و اشووًيا مووع هووذا الطوورس قالووت

 إنوا  قوموه  مون  املوأل  ) قوال : بال والل  وو  السوالم  عليوه  وو  ِوِصموا نوًحوا 

 ونفاهووا التهمووة رد بوول نوووس، يصوومت فلووم..  مووبني( ضووالل يف لنووراك

 رب مون  رسوول  ولكون  ضواللة  بوي  ليس قوم يا )قال: وحزم بسرعة

 .العاملني(

 املوأل  ) قوال : بالسفاهة – السالم عليه – هودا هود قوم ِوِوِصم

 موون لنظنوول وإنووا سووفاهة يف لنووراك إنووا قومووه موون كفووروا الووذين

 بسوورعة ونفاهووا التهمووة رد بوول هووود، يسووكت فلووم..  ذبني(الكووا

 رب موون  رسووول ولكووين  سووفاهة بووي  لوويس قوووم  يووا ) قووال : وحووزم

 .العاملني(

 الشووهراني أن السووبب يف تصووديق الشووعب     ليلوود . أ وأوضوووت 

 بوووني" الشووفافية "  يوووابإ   الشووائعات يعووود   أتفوووه حتوود  السووعودي 

 فمون  باحلقوائق  توردم  ملن إ كوبرية  فجووة  هنواك  ،والدولوة  املوواطن 

 موا  ،مكوان  كول  من البعو  أذب مستنقًعا تكونأن  الطبيعي

 حقبوة  مون  بودائي  خطواب  الوداخل  يف للسعودي املوجه اخلطاب زال

 وتوورية وأن كووثرًيا تغووري العووامل بوأن  تصووور هنوواك ولوويس السوبعينات 

 ازدياد. يف الوعي
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و  البعيووز د. إليووه أشووار ا يووا: مووا مسوواعد. وموون جانبووه قووال د

 جودير  اململكوة  جتواا  ومنظموة  ممنهجة محالت وجود حول آخرون

 موع  الغربوي  واملوزاج  العوام  الورأي  يف التغويري  بعمليوة  نهوتم  أعلنوا  بأن

لودينا؛ فلنفوت  أعيننوا     سولبية  مظواهر  وجوود  عدم أهمية استصواب

 . املصطنع وليس احلقيقي الواقع معرفة تتي  ونستادم نظارات

 عون  تتوود   عالموي واإل السياسوي  النظوام  حيو   مون  أمريكا

 التسوووولطية األنظمووووة يوووودعم أكثوووور بلوووود  وهووووي الدميوقراطيووووة،

 تتوود   األمريكيوة، وهوي   املصواحل  كنت يف مادامت والشمولية

 وأنووت ..  اإلرهوواب مووارل أكثوور بلوود وهووي العووامل يف اإلرهوواب عوون

 . اإلرهاب مصاحل ورعد..  اإلرهاب و ذال..  اإلرهاب

 يرون وهم وداعع ابواإلره السنة عن يتودثون األمريكيون

 ميارسوون  سووريا  يف اهلل حوزب  ومجاعوة  العرات يف الشيعي احلشد

 ذلووول وموووع منهوووا، القريبوووة واملنظموووات داعوووع  ارسوووه موووا مثووول

 يف الشووويعي احلشووود هوووذا عمليوووات بعوووض يووودعمون بووول يصووومتون؛

 . والعراقيني بالعرات يفتل وهو العرات

 موا  أن كول أردو وان؛ جنود    بقيادة تركيا وبالنظر إ  أمنوذج

 فوواملرأة هنوواك متاحووة هووي لوودينا سوولبيات موون عنووه أووري احلوودي 

 والدولووة... موجووودة  ووري والواليووة..  األصوول هووو واالخووتالط..  تقووود

 ..إخل؛ ومووع متاحووة بأنواعهووا واحلفووالت..  يبوواع واخلموور..  علمانيووة

  ووولن واحت ووان بوودعم احلكووم علوود االنقووالب ورا  كووانوا ذلوول

 . ومجاعته

 عون  ننتهوي أن  فقوط  منوا  يريودون  األموريكيني أن  نتصور حني

 املصواحل  عورف  يف وهوم  فهوذا  سيوت ونوننا  وحينها األخطا  بعض
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 مون  اواشورتو  باعونوا  اليوم السياسية. األمريكيون واالسرتاتيجيات

 نتوورك  أعلنوا  الفهوم  هوذا .. مصواحلهم  حتقيوق  علود  األقودر  يرونوه 

 جمورد أن  نااعتقود ن إ أكو ، أموا   وجهد أف ل وبطرت جبار بعمل

 بنوا  حتتفوي  موثال  األمريكيوة  الصووت  ستجعل للسيارة املرأة قيادة

أن  ينبغوي  الووهم، فوال   بعوض  فهوذا  افتتاحياتهوا  مادة جعلتناأن  بعد

 نشرتيه. ثم ألنفسنا الوهم نبيع

 يف بع وونا أخطووا  أثوور موون نقلوولأن  ينبغووي ال حنوون باختصووار

 عوامل أن  رنتصوأن األك   اخلطأ عنا؛ لكن سلبية صورة صناعة

 اجلوانووب هووذا تهمووه وأوروبووا أمريكووا  ثلووه الووذي اليوووم املصوواحل

  نائيًّووا حفوواًل نقوويمأو  السوويارة املوورأة تقووود حووني سيوت ووننا وأنووه

 واسووتقرارها اململكووة كيووان ،فعوواًل مسووتهدفون اتلًطووا، حنوون 

 تودب  اخلالقوة  الفوضود  يوروا  حتد األمريكيون يهنأ وثروتها، ولن

 عووع يف أنفسوونا أنشووبنا قوود يروننووا نا أوحصووون وتوودك أرضوونا يف

 واليمن. والعرات سوريا دبابري

 11 أحودا   بعود  تغوري  املرزوقوي أن احلوال قود    حاط. وأوض  د

 إلينووا ينظوور املوويالدي القوورن مطلووع يف الغوورب فقوود كووان.. سووبتم 

 وتفهوم  اخلصوصويتن  بقبوول  منتصوفه  يف ثوم .. الصوورا   بنوستاجليا

 األخوري  ثلثوه  يف ثم.. االجتماعي سيجناون الثقايف مكوننا الختالف

 بعوود ثووم النفطيووة، االموودادات وقووت علوود قووادرة اقتصووادية كقوووة

 أمونهم  يهودد  بواخلطر  يشوعر  بودأ  سوبتم   مون  عشر احلادي أحدا 

 للمملكوووة لووويس.. نفوووورإ   قبوووول مووون نظرتوووه فتبووودلت الوووداخلي

 موع  ُأسوقط  الوذي  اإلسوالمي  بالفصويل  يتصل من لكل بل فوسب؛
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 البود  حنون  لنفهموه، . الووطين  أمنه يف األمريكي االعتداد ال جني

 .اكخر بعني أيً ا التاري  نقرأأن 

 حوول  املرزوقي حاط. البكر مع ما طرحه د فوزية د.أ واتفقت

 بعوود وخاصوة  املتوودة  الواليوات  وبوني  بيننوا  للعالقوة  التوار ي  الوتغري 

 ذلوول موون أبعوود الووي سووبتم ، وإن كانووت توورال أنهووا تعووود   أحوودا 

 يف الونفط  إمودادات  إيقواف  بإمكوان  اخلووف  زرعنوا  حوني  حتديًداو

   السبعينات.

 وحتديوًدا  بوالغرب  التار ية عالقتنا قوضت ااوف هناك إًذا

 باألمووان، ثانًيووا  الشووعور عوودم علووي هلووم بالنسووبة مبنيووة بأمريكووا

 مجلوة  علوي  يقووم  الوبعض  طورس أن  الواضو   مون  بأنوه  القوول  لنناقع

 مووون أتوووي قووود بوووذلل يتوووود  مووون أنو املووورأة تسووووت بوووأن شووورطية

 لغالبيووة املكووون االجتموواعي للنسووي  م وواد وهووو آخوور كوكووب

 والوصوواية اجملتمووع هووذا است صووال)  حيوواولون هووؤال  وأن اجملتمووع

: اكتوي  هو طرحه يف صادقني نكونأن  أب الذي السؤال(  عليه

:  ولنسوأل  بيننوا  بواكخر، لنبوثهوا   عالقتنوا   و   يف ننشوغل أن  قبل

 يريوودون الووذين هووم وموون ؟اجملتمووع نسووي  علووي خلووارجونا هووم موون

 .؟اجملتمع است صال

 أحوود ال وأن واحوودة مسولمة  أمووة أبنووا  مجيًعوا  أواًل: أننووا أ كود 

مون املهوم   :  اكخور. ثانيوا   باتهام وطنيته إثباتأو  لت ير م طر فينا

 املوورأة وحقوووت االخووتالط مثوول بشووجاعة اخلالفيووة طوورس الق ووايا 

 نظور  وجهوات  فهوم  مون  نتمكن حمت إخل ة....السياسي ومشاركتها

 نتبنود  ال ولكون  مسلمون، التهم؛ كلنا تقاذف بدل البعض ِبع  ِنا
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 التفسوري  نتبنود  ال كموا  لمسوالم،  املتشدد السلفي التفسري مجيًعا

 يف موجووود هووو كمووا الباكسووتان يف موجووود الطالبوواني. اإلسووالم 

 فسوريات ت  تلول  اجملتمعوات  هوذا  وكول  وفلسوطني  وسوريا تركيا

  هنا. حنن نفعل كما الدينية التعاليم مع تعجن ثقافية

 مووون ميتلوول  اليوووم  عووامل أن  وهووو  األهميووة   ايووة  يف آخوور  أموور 

 عليهووا نصووت الوومت الشوواملة العامووة والقوويم احل ووارية املشوورتكات

 عالقتنوا  يف نرسواه أن  أب مما البشرية املواثيق وكذلل األديان

 تبقينووا الَّأ أووب الوومت يتناخبصوصوو اعتزازنووا الووي إضووافة بالعووامل

 اليوم. تفعل كما التاري  خارج

 هنووا أطوورس بدايووة: ال وووحيي عبووداهلل. ويف ذات السويات قووال أ 

 وضووعنا كووان كيووت عقووود أربعووةأو  ثالثووة قبوول: التسووا الت بعوض 

 . وكيووت !؟االجتموواعي  والوضووع  باحلريووات  يتعلووق  فيمووا  الووداخلي 

 .! ؟إلينا ي نظر كان وكيت ! ؟اخلارج يف صورتنا كانت

 األيوام  هوذا  يف ولكون  بالصويغة نفسوها،   السوؤال  طورس  أكرر

 .! ؟عقود قبل وليس

 هووي – الووبعض يوورال كمووا – الووداخل يف صووورتنا كانووت إذا

 .! أحسن اكن صورتنا تكونأن  فاملفرو  السبب

 .!! احلالتني بني عكسي تناسب هو حيصل ما

 العتبوار ا يف البدايوة آخوذا   يف طرحتها المت للتسا الت أعود* 

)  األخرييون  العقودين  يف أحودا   مون  حصول  ما إ فال ميكن ال أنه

 صورتنا وعلد املشهد علد ذلل وتأثري(  و ريها..  داعع..  سبتم 

 دفعنووا  الووذين حنوون هوول :أهميووة  يقوول ال سووؤاال ألطوورس اخلووارج يف
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 هنوواكأن  أم .! ؟هلووم ذلوول وارت ووينا األحوودا  هووذا ألتووون بأبنائنووا

 ومبون  الشوباب  بهوؤال   ا يطوة  الظوروف  رتاسوتثم  خارجيوة  جهات

 املودال  بعيودة  ألهوداف !  ؟بالدخول هلم املناسب املناخ وهيأت حوهلم

 .األممإ   الكيانات ورمبا واجلماعة الفرد تتجاوز

 ثوووم(  اخلموويين  ثووورة )  م(1979) وحتديوووًدا عقووود  أربعووة  قبوول 

 اجلوووواز  كوووان الثمانينيوووات وفووورتة ( جهيموووان حادثوووة)  م(1980)

 أوروبوا  يودخل  السعودي وكان مكان كل يف به مرحًبا ديالسعو

؟ ! حود   فما الوذي !!  بيتهإ   يدخل كمن منها و رج وأمريكا

 هووذا كوول  ووت هوول ! ؟تغووري شووي  كوول لنجوود وصوووونا مننووا هوول

 :جووبرت  جوزيوت  الفرنسوي  يقوول  ! ؟وضواها عشية بني التووالت

 يف نثوق  ال وأن املاضي حنرتمأن  علينا آمن ملستقبل نتطلع كناإذا "

 .! ؟املقولة هذا طبقنا فهل .معناا ما يفأو  "، احلاضر

 ورمبوا  أفغانستان، من بدً ا وعلينا حولنا من  ططون كانوا

 أم أنغوام  علود  نسوهر  وكنوا  الكويوت،  و زو اهيمان مروًرا قبلها

 :اخليام مع نردد كلثوم

 وكوم ) :البيوت  نكمول أن  وننسود  (لوي  واليوم الغيب بعلم  د)

 ( باملقبل الظن ب ي

 أوراقوه  يرموي  العوامل  هوذا  بودأ  املناسب الوقت جا  ماإذا  حتد

 ورضوينا ..  كاملوة  أوراقنوا  رمينوا ) فقود  حنن أما األخرال تلو واحدة

 .! قباني نزار رأي علد( قرار بأي

 موووع مصووولوتنا وأن شوووي  كووول هوووي املوووادةأن  نعتقووود كنوووا

 الدولوة  هلوذا  اعدةاملسو  الودول  قائموة  تصودرنا .. لنا ووالئها القيادات
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 دوالر مليوار  (300) اخلارجيوة  اململكوة  مسواعدات  وتلل، وقاربوت 

 العووامل، وموواذا  م(، وتصوودرنا2014)إ   م(1990) موون الفوورتة يف

 .! ؟بعد

 لكن ما مودال  الشي ، هذا تفر  إمال ات هناكأن  صوي 

 توإشوادا  بيانوات  جمورد !  ؟اخلوارج  يف صوورتنا  علد ذلل انعكال

 وخنسوور القيووادات نكسووب إعالمنووا. كنووا  ويف هنووا عنهووا نسوومع

 نكسووووب وال بالقيووووادات حنووووتفع ال أننووووا الشووووعوب فاكتشووووفنا 

 .!! الشعوب

 الكوثري  و ريهوا  .. ببعيد عنا اخللي  وأزمة الكويت وما  زو

 حتوود اكووذب اكووذب " : وووبلر جوزيووت يقووول .. القريووب بوواألمس

 سووهل الكذبووة كوو ت " كلمووا :أيً ووا "، ويقووول النووال يصوودقل

 قها".تصدي

 طغيووانهم يف دعهووم :نقووول وكنووا ويفوورتون يكووذبون كووانوا

 . حجًرا ألقمته كل كلٍب عوالأن  لو :ونردد .. يعمهون

 مل بعودها  وما الستينات يف نطبقها كنا المت الصمت سياسة

 ومنطووق احلجووة بقوووة إال يعوورتف ال الووذي اليوووم عووامل يف جتوود تعوود

 .الكلمة

 جعلنوا  لعلمائوه  وتقديرنا بالدين و سكنا باهلل القوي إمياننا

 منلوول  ال (اإلمووام  يوود  يف كاملسووبوة) وآرائهووم  فتوواويهم  بووني  نوودور

 ،أحسووون هوووي بوووالمت ولوووو جموووادلتهم وال مناقشوووتهم علووود اجلووورأة

  : معهم نردد أصبونا

 .( بأنفسهم ما يغريوا حتد ما بقوم يغري ال اهللن إ) 
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 .( منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا اهلل أطيعوا) 

 ... ( آمًنا بلًدا هذا اجعل بر) 

 نفسي أزكي وال ودالالتها اكيات هذا منأي  علد أعرت  ال

 زمووان لكوول صوواحل اإلسووالمأن  أ موون لكوونين..  بهووا اإلميووان يف

 .. العصر روس مع يتماشد فتأويله وبالتالي ومكان

  تلوت  عشرةأو  قرننيأو  قرن قبل وم امينها اكيات تفسري

 تفسوري  هلوا  يظهور  أخورال  بلغوة أو  احلاضور،  العصر يف تفسريها عن

 ينطلوووق ومل نفسوووه حصووور علمائنوووا وبعوووض العصووور وروس يتماشووود

 .. أوسع لرحاب

 ،(قووة  من ما استطعتم هلم وأعدوا)  ونسينا ذلل علد ركزنا

 .إخل..  إعالميةأو  اقتصاديةأو  عسكرية تكون قد هنا والقوة

 الصوورة  لتوسني نستثمرها مل الفرص من الكثري لنا أتيوت

 احلووزم  وعاصووفة والنموور احلوورم رافعووة موون الوودفاعأو  تعميقهوواأو 

 يف نثوق  اجلماعي، وال بالعمل ال نؤمن أننا الكثري؛ والسبب وقبلها

 لقنواة  املسوؤول  يتوجوه  ا لوي  املستوال علد الوطنية، حتد القدرات

 الطوابع  عليهوا  يغلب قراراتنا من وكثري ،الداخل ليااطب خارجية

 امليدان. عن بعيدين هم نممأو  الفردي

..  بروتوكوليوا  دوًرا توؤدي  منهوا  كثري يف اخلارج يف سفاراتنا

 الصووووت يف يكتوووب ملوووا(  ولصوووق قوووص)  اإلعالميوووة واملكاتوووب

 األدراج.إ   تنتهي وتقارير

 .. تغوري  واإلعوالم .. الوزمن  مع سبات يف وحنن.. تغري اكن الوضع

 اإلعووالم أعووين – التعووبري لووي جووازن إ – أكذبووه اإلعووالم وأصوودت
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 صوادت أو  حمايد فيه يوجد ال اإلعالم من النوع لآلخر؛ هذا املوجه

تغوريت؛   الغربيوة  قليل، والعقلية قبل  وبلز مقولة يف أشرت كما.. 

 أعوين  موا  بقدر اخلطاب لغة أعين ال وهنا بلغتهم خناطبهمأن  أب

 للغة. الشمولي املعند

 مل احلوود  تهووا بان أثرهووا ينتهووي الوومت واملشوواركات النوودوات

 بعيودة  السورتاتيجية  حنتواج  .جووع  مون  تغينأو  تسمن وال جمدية تعد

 .. كهووذا ملهمووات الغوورب يف تعلووم ممون  واعوود شووباب وإعووداد املودال 

 وطنيوة  مراكوز  املهموات؛ لودينا   هوذا  لتوولي  السفارات يف ومراكز

( أحودها  أسوبار ) وتنفيوذها  االسورتاتيجيات  هوذا  مثول  لوضوع  مؤهلة

 وطنيوة  وقودرات  وكفا ات و ريها اجلامعات يف البوو  ومراكز

 .. قادرة

 :عنوا  ببعيودة  ليسوت  أنهوا  أشوعر   وبلز جوزيت لو مبقولة وأختم

 مون  مجهوور إ   جيول  بعود  يتووول  وسووف  تار ه الشعب عن انزع)

 .(قطيع وكأنه حتكمهأن  عستستطي آخر جيل وبعد الدهما ،

 حووددت الرئيسووة الوايوول إ  أن الورقووة  عبدالسووالم. د وأشووار

 والسولفية  واملشواركة،  املورأة، ) السولبية  الصوورة  مرتكزات بعض

 دراسووة عموول اقوورتاس وميكوون. معووه أتفووق دقيووق حتديوود(. السووعودية

 الصووورة حوهلووا تتموووور الوومت الرئيسووية الق ووايا حلصوور م وومون

 كهوذا  دراسة عملت ولو. مثاًل الغربي اإلعالمي الطرس يف السلبية

 اجملووووذرة النظريووووة موووون" )رجتووووذ"ل أو  فرضووووية موووون فسووووتنطلق

grounded theory )القوويم مبنظومووات عالقووة لووه نظريًّووا تصوووًرا 

 . منتجيها و السلبية الصورة مصدري بني و بيننا املاتلفة
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 ملع وولة حوواًل احلمووود عبووداهلل. د املعقووب طوورس وأضوواف: لقوود

 مل ورمبوا . املسوي ني   اسبة للق ا  باللجو  يتمثل السلبية الصورة

 مووآالت عوون أتسووا ل أظوول لكووين. جيوود بشووكل القوورتاسا أسووتوعب

أو  فووويلم يف تعليوووقأو  كاريكووواتريأو  مقوووال ضووود نرفعهوووا ق وووايا

 صوواالت وجووود عوودمأو  القيووادة موون املوورأة منعنووا موون يسووار دعايووة

 يف حفالتهووم إقامووة موون مطربينووا  كوون عوودمأو  بالدنووا يف سووينما

 كهووذا  وواياق يف دعاوينووا سووتكون موواذا!! إخل؟... موووتأو  بالدنووا

 التعووبري، حريووة صووون واجباتهووا أوجووب موونأن  توورال حموواكم أمووام

 .!!السارية؟ يف احلق أشكاهلا من المت

 أتفووق الغوورب يف لصووورتنا حتقيبيووا إطوواًرا حوواط. د طوورس لقوود

 وعشوت  م(2005) و م(1997) بوني  أمريكوا  يف طالًبوا  كنت. معه

 تغووريت كيووت كسووعودي، بنفسووي، وخوو ت" 11 سووبتم  زموون"

 جتربوة  رسواتها  كموا ) بيننوا  للتووالت  االطم نوان  من لنا" تهمنظر"

 حموووتماًل مصووودًرا نكوووون( إ  أن الكويوووت مووون صووودام إخوووراج

 الذهنيوة  الصورة يف التوول نقطة سبتم  هجمات كانت. للتهديد

 للعنوووت املصووودر صوووورةإ   حووواط. د عرضوووه الوووذي اخللووويط مووون

 تعويني  دةإعوا  يف شول  بوال  القاعودة  خطط يف صب حتول. واإلرهاب

 .  وأسوار جلدر احلدود هذا وحتويل وبينهم بيننا احلدود

 معاجلوة  علد يرتكز ال السلبية الصورة ملع لة حاًل أتصور ال

 خاصووة ورقتووه، يف فهوود د. طرحهووا الوومت الثالثووة للملفووات داخليووة

 يف ح وورا  أكثر العناصور  أنهما فاملالحع واملرأة، السلفية ملفي

 .عنا ةسلبي لصورة املشيد اخلطاب
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 الدولية: هل تسياهم فعياًل يف نيسيني صيورة      االتصال مكاتب

 اململكة:

إ   حنتووواج هووول: الغامووودي نووووف. د يف هوووذا اإلطوووار تسوووا لت 

 وحتوود بوول واهلي ووات؛ السووفارات مجيووع يف دولووي اتصووال مكاتووب

 موا  برصود  تقووم  السوعودية  عون  الذهنيوة  الصوورة  لتوسوني  الوزارات

 .؟هلا م اد بشكل تعملأن  وحتاول موضوعات من يدور

" الغربيوة  املوؤامرة " بق وايا  العربوي  اإلعوالم  فالواقع أن انشغال

 فهووي وجوودتن إ احلقيقيووة املووؤامرةأن  حووني يف عليهووا وتركيووزهم

 الووذي التشووويه ذلوول عوون دفاعووه بعوودم نفسووه علوود العربووي مووؤامرة

 الغربي. اإلعالم يف صورته لتوسني و طط له يتعر 

ل هوووذا املكاتوووب موجوووودة؛  مثوووأن  وأوضووو  بعوووض املاتصوووني 

 تصري  املثال سبيل فعلد سل ، ملنت  تسوتأن  تستطيع ال لكنها

 يف اهلشيم يف كالنار انتشر ساعة إال يعمل ال املوظت بأن مسؤول

 بيووووت ألعتوود  ميكوون  كيووت  سوول .  بشووكل  اخلووارجي  اإلعووالم 

 يكلوت  مل احلكوموة  يف مسوؤول  مون  صوادر  وهوو  معاجلته اخل ة

 تناوله. لقتل عنه االعتذارأو  شاصيًّا ويوهتص عنا  حتد نفسه

 تأهيول  لودورات  حيتواجون  الوزرا  الغامدي بأن نوف. د وعلقت

 بكووول الدولوووة  ووواطبون فهوووم واحلووووار؛ اإلعالموووي اخلطووواب يف

 لغووة تكووونأن  والبوود واالقتصووادية والسياسووية الفكريووة أطيافهووا

 لووودع العلموووي التوّيوووز. التووودريب عووون بعيووودًا ديبلوماسوووية حووووارهم

 للمسؤول. مهم مطلب واحلوار اجلسد ولغة اإلعالمي الظهور
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 وأركوووان األمريكوووي نقلوووي إ  أن الووورئيس أسوووامة. وأشوووار أ

أي  قبوول وتأهيلووهم لتوودريبهم كاموول إعالمووي فريووق لووديهم إدارتووه

 وجتربتهووا اإلعالميووة الرسووائل وضووع ذلوول يف مبووا إعالمووي، ظهووور

 املسؤول. من نشرها قبل

 لألسووووت تفتقوووور ازعي أن مؤسسوووواتناالبوووو عليووووا . أ وذكوووورت

 حكمهووم يف موون أو...للقيووادات العملووي  العلمووي للتوودريب ملنهجيووة

 والتأثري. الظهور وميلكون

  : ضرورة جتاوز مرحلة اإلنكار 

 يف جزئيوووًا نعوويع  زلنووا  العمووودي أننوووا ال  سووامية . د.أوضوووت أ 

 نعرتف بدأنا ،أخطا نا ندرك بدأنا حتسن هناك اإلنكار، مرحلة

 رفووض واألهووم إنكووار، حموول منهووا كووثري زال ال لكوون ،ببع ووها

 ،بسوهولة  العودو  علود  حنرقهوا أن  نستطيع أورات أنها مع اإلصالس،

 سوويغلق سوويارة بقيووادة فقووط لوويس شوواماًل  كينووًا املوورأة  كووني

  يدمي. كجرس مفتوحًا زال ال عصي ملت

 يعموووق القووورار وصووونع الووووطن همووووم محووول يف إن املشووواركة

فيوه. أيً وا    شريل ألنل وطنل علد أكثر حدًبًا وأعلل االنتما ،

 وتشووعر املشووكلة موون جووز ًا تلغووي اديووة املنوواه  موون املهووم تعووديل

   اديتل. العامل

 فيووه والبوود  العووالج حتديوود مكاشووفة جلسووةإ    اجووة حنوون

 صوورتل  تظهور  وتنقووه  واقعول  وتغري تتغري عندما اكخر تلو واحًدًا

 تشوويه  يف سواهم  بع نا لكن مجيل وطن فهو اجلميلة، احلقيقية

 قصد. وبغري بقصد الصورة
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أن  القائوول الوورأي الرديعووان اتفاقووه التووام مووع    خالوود. د وأبوودال

  وري  عمول . أي اخلوارج  يف عنا حسنة صورة سيعطي الداخل إصالس

 اسوتوقاقات  هنواك . واملوال  واجلهود  للوقوت  م ويعة  يكون قد ذلل

 لعووول خارجيًّووا " ادويًّووو" هلووا  جتعووول بصووورة  معاجلتهوووا تووتم  مل داخليووة 

كمووا حوود  مووع دخووول املوورأة     والسوويارة، املوورأة موضوووع أشووهرها

 السعودية جمللس الشورال والذي كان له صدال عاملي.

)  مؤشووور جمووورد البكووور فوووإن القيوووادة  فوزيوووة د.أ ويف تصوووور

 تكوون  ولون  ليسوت  هوي . ما مكان يف عدمها من احلياة(  لطبيعية

 وأعوم  أهوم  رأيي يف الوالية ق يةن إ إذ بالتأكيد املرأة ق ايا أهم

 ووجوودت مكووان إ  سووافرت أنوول لنتصووور لكوون. وأكثوور تووأثرًيا

 أحود  برفقة إال خروجهمأو  سيارتهم قيادة من الرجال مينعون أنهم

األمور، أوب أن    الوي  ينظور  العوامل  شعورك؟ هكذا سيكون ماذا

 الداخلية. حكاتنا مما ظل يف وليس اكخرين بعيون ننظر له

 يف العوامل  وتوأثريات . التواصول  وسوائل  بانتشوار  يالعوامل  الف ا 

 يف نعوويعأن  املسووتويل موون جعوول وبي ًيووا اقتصوواديًّا الووبعض بع ووه

 . لنا بالتصفيق اكخرين ونطالب العاجية أبراجها

 أنظمووة وتعووديل املوورأة العمووودي أن قيووادة سووامية. د.أ وأضووافت

 رارقو  هوو  املورأة  و كوني  املورأة  حقووت  عون  الصوورة  ستقلب الوالية

 عننا. والكثري الكثري يغري واحد سياسي

 وضوووعنا إطوووار يف نعووويع الغامووودي أننوووا نووووف. بينموووا تعتقووود د

 ق وايانا  مؤشورات  وضوعنا  وكأننوا  كثرًيا، وك ناها فيه الغرب

 نركوز  األسوت  موع  جمتمعنوا. إننوا   بوه   يز ما ن ظهر ومل أيديهم يف
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 الومت  نامشواكل  مون  فواخرة  والئم علد العامل وندعو السلبيات علد

 مؤملة. بصورة ذاتنا وجنلد اجملهر حتت ن عها

 بووأن الرديعووان هووذا الطوورس األخووري املتعلووق     خالوود. د وعووار 

 يف أنفسونا  وضوعنا  الوذين  معني؛ ف أيه حنن إطار يف وضعنا الغرب

 .والعصرنة التودي  أجلنا الذين وحنن االطار، هذا

ري؛ د. خالووود األخووو ت يووور موووع الشوووهري فوووايز. بينموووا اختلوووت د

 يف طبيعووي؛ هوووو  بشوووكل هويتووه  تتشوووكل مل باعتبووار أن اجملتمووع  

 إال حيصووود ال مسوووتوقاتها؛ ولوووذلل يوووزرعأن  دون متتاليوووة قفوووزات

 توورك واجملتمووع ،ممارسووة وضوودا صوووًتا الشووي  مووع التنوواقض؛ ألنووه

 للظروف. قيادته

 نفسوووه يقووود  ال الرديعوووان بووأن اجملتمووع   خالوود . د وبوودورا علووق  

 عودة  قبول  تناوهلوا  يفورت   كوان  أسو لة  سنطور  حنون .. ي قواد؛  ولكنه

.. بنووا ا يطووة األزمووات تصوواعد بسووبب نفيووق بوودأنا اكن... سوونوات

الوقوت للقيوام مبوا يلوزم لتوسوني       مون  متسوع  فهنواك  بوأل  ولكن ال

 تتبلور.. وشكليات وطين بنشيد تتبلور ال الوطنية اهلويات .صورتنا

 اخلووووارج ..االجتماعيووووة والعدالووووة واخلوووودمات واخلطووووط باألفعووووال

 عنوودنا أووري مووا ويتووابعون إعالميووة كأخبووار بتفاصوويلنا يهتمووون

 االنتاابوووات خبووو  كووبري  عووواملي اهتموووام هنوواك  كوووان أنوووه بوودليل 

 فهوم  العوامل،  عون  مبعوزل  لسونا ... أشهر عدة منذ جرت المت البلدية

 مهوم  موضووع  للسيارة املرأة قيادة وموضوع .منهم جز  وحنن يروننا

 ملوو   حملووي  شووأن  ولكنووه  بووه، العووامل  نرضووي  ألننووا  لوويس  للغايووة

 بصووورة للعووامل سويقدمنا  بالقيووادة السوماس  فووإن ذلول  مووع.. ومطلووب 

 .املرأة  قوت يتعلق فيما أف ل
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إذا  بأننوووا يقووول احلوووارثي إ  أنوووه مل  العرابوووي فهووود. د وأشوووار

 قيووادةأن  يقوول وَلووم ،األمريكيووون لنووا سيصووفق الووداخل أصوولونا

!  كلووهم الغووربيني قلوووبإ   يالسووور املفتوواس هووي للسوويارة املوورأة

 كيوووت يعووورف فووواجلميع ،بوووذلل أحووود يقوووولأن  العقووول مووون لووويس

 تقوورب ال نقووول حنوون ،مصوواحله مووع األمريكووي الوجوودان يتفاعوول

 فهووووم ،بهووووا "رضووووال" سيسووووتعذبون الوووومت احلجووووارة خلصووووومل

 جتعول  ال ونقوول  ،عنودهم  العوام  الورأي  علود  تأثريها مدال يدركون

أن  بإمكانول  الومت  الثغورات  رتكبو  وميسووًرا  سوهال  لل عدوك  زو

 سيسوتمتع  الوذي  خنجورك  لوه  تقدم وباختصار: ال . عنا  بال تسدها

 .دمل يف بإجرائه

 ا يا يف تعقيبه علد موا ذكورا د. فهود: لقود     مساعد. وقال د

 حبًّوا  حيبوننوا  وإعالمهوم  األمريكيوون  وكوان  أكثر تشدًدا، كنا

 لكون  ،اليووم  بوه  حظيوت  مموا  بقليول  حتظود  املورأة  تكن مجَّا، مل

 بنووا  حيتفووون كووانوا  األمووريكيني والساسووة  األمريكووي اإلعووالم

 عون   ثووا  الوذين  هوم  يسورية؛ األمريكيوون   اسوتثنا ات  كثرًيا عدا

 بووني قبوول موون كانووت أنهووا حووني يف بهووا يرمجوننووا وحجووارة أدوات

 كوثريون  يسوتادموها. باختصوار   مل أعيونهم لكونهم   وأمام أيديهم

 لعوول األوربيووةأو  األمريكيووة الصوووت بعووض تطرحووه مبووا يهتمووون

 قوورارات الاوواذ القوورار صووانع علوود ال ووغط يف سووبًبا يكووون ذلوول

 مجلووة علود  يقووم  أنوه  واضو   الووبعض يطرحوه  موا  . جمتمعيًّوا  مزلزلوة 

 عليهووا،  الواليووة اوانزعووو  تقووود املوورأة  ادعووو فقووط  مبعنوود شوورطية

 افتتاحيوواتهم يف األمريكيووون عنووا يكتووب ورديًّووا عامًلووا وسنصووب 
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 هلوم  حتقوق  حتود  األمريكيوون  عنول  يرضود  لن...  الرضد كلمات

 يتوقوت أن  نتوقوع  السؤال: هل "ملتهم تتبع حتد.."... مصاحلهم كل

 حتود  الحًقوا  سوي   جمتمعوي  سولوك  بوأي  االحتفوا   من األمريكيون

 أمامول أن  ستجد اجلوانب؛ حينذاك تلل كل من االنتها  يتم حني

 للتنازل. تدعوك أخرال قائمة

 بووأن يشووعرني اجلوانووب هووذا نهووار ليوول ردديوو الووذي اخلطوواب

 مون  جوزً ا  ووجودها  فهوبط  آخر كوكب علد كان البعض كأنه

 مشووكلةأن  رائوووة أشووم والثقووايف. شاصوويًّا  االجتموواعي نسوويجنا

 وإمنووا فقووط، صووورتنا علوود اجلوانووب هووذا تووأثري مووع ليسووت هووؤال 

 اجتمواعي  نسوي   ضود  يقت بوصفه مفصلية ق ية يراها من هناك

 است صوال  عبًثوا  حياولون هؤال  اجملتمع، وأخال البية  ميثل كبري

أن  يريود  ألنوه  يقلقوين،  املسولل  عليوه. وهوذا   والوصواية  اجملتمع هذا

 جودًّا  مهوم  رئويس  مكوون  مون  يقوت أن  ويريود  خبطأ، خًطأ يصو 

 يكووون م وواد؛ وهنووا  است صووال يف ور بووة احتقاًنووا ينشوو  موقًفووا

 صوووناعته يف ونسوووهم مسوووتقبله نتصوووورأن  يفووورت  الوووذي اجملتموووع

 مووا كووان وإن حتوود نتائجووه نتوموول اأظننوو ال احوورتاب بي ووة يكووون

 اجملتمعيوووة الق وووايا تظووول مشوووروعة، لوووذا  جوانوووب هوووي نتوووود 

 جوانوب  كول  بهودو   ميتص متعقل اجتماعي حوار ق ايا اخلالفية

 وإال..  الكول  يلوزم  وال الكوثريون  ليتقبلوها  إنتاجها ويعيد االحتقان

 الثقافيوة  بالناوب  وال بالغالبيوة  يعبوأ  ال خلطواب  اجملتمع نقود فنون

 بعوض  عون  التنازلأن  وترال ،ا افظة زمام تقود المت واالجتماعية

 . مستطري لشر البوابة هو املظاهر تلل
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 لووو أنووه.. أبووًدا نوودعي ال احلمووود: ناصوور بوون عبووداهلل. وقووال د

 ومنووووت..  العوووام املوووال وحفوووع..  حقوقهوووا وأعطيوووت املووورأة قوووادت

 تتووووالت.. أو سوووتوبنا أمريكووواأن  ..الشووواملة ةاملشوووارك حريوووات

 البتوة؛ سويبقد   بهوذا  قوال  واعًيوا  مفكوًرا .. أن أبوًدا  أتذكر ال.. معنا

 سونة  التودافع، وستم وي   سنة البشر، وستجري بقي ما..  الصراع

 .األيام تداول

 ق وايانا  تكوون أن  العيوب  مون  ونعتقدا، إنه..  نقوله ما لكن

 موون املوورأة مننووع جوودًّا لنووا أننووا جا وور الصووغائر، وموون بهووذا معلقووة

 اخللطووة شووؤونها، وجنعوول بعووض يف عليهووا وجنووور السوويارة، قيووادة

 أوقوووات( كووول) يف حمالتنوووا ونغلوووق.. حمرموووة( اخلوووا  ب وووم) بيننوووا

 وتفسوود  ..وعووزاب عوائوولإ   العامووة  أماكننووا ونقسووم ..الصوولوات

 أهوم  وكيت؟. وحتتكر ملاذا نعرف وال أمامنا التنموية مشروعاتنا

إ   القووادمون يووأتيأن  واملعيشووة، وأقلووها النقوول يف احليوواة فاصوولم

 أي( .. يلاووو؟  تكسووي) بعبووارة  والوودهما  العامووة  ليقابلووه منافووذنا

 هذاّ؟!. ح اري عجز

 جتاوزهوووا؛ ليكوووون الكوووبري وبوطننوووا بنوووا حوووري أموووور هوووذا

 الفوورل مووع ؛ سووناتلت(ذي قيمووة شووي  علوود) اكخوور مووع صووراعنا

 اختالفنوووا يكوووونأن  علينوووا لكووون. .السووواعة قيوووام والوووروم حتووود 

 املور   يشوعر .. هنوا  ..تدافع اختالف.. أنداد اختالف.. كبار اختالف

.. لنوا  العوزة أن  ن ومن  نكواد .. فقوط .. وهنوا .. تدافعه يف حتد بالعزة

 بوه  جوا   ملوا  تبعوا  هوانوا  يكوون  عندما العاملني، ذلل دون( املؤمنني)

 فعلهأو  قاله امل تبًعا وليس ،-وسلم عليه اهلل صلد - املصطفد
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 الوذكر  سوالفة  عيوبنوا  كول  وعينا يف رساوا الذين النال من نفر

 . برا  منها والدين.. الدين من أنها لبع نا ليايل حتد

 يسووتهلكنا الَّأ ا يووا علوود ذلوول بووأن األهووم   مسوواعد. د وعلووق

بتوقيقوووه؛  اال يبووودأ ال العمووولأن  فنتايووول حيبطنووواأو  الواقوووع هوووذا

 موون السوولبيات، لكوون تلوول بعووض علوود تق وويأن  ميكوون نظريَّووا

 إذ تطوول  قود  زمانيوة  دورة بتوقيوق  إال ذلول  سيتعذر العملية الناحية

 عودد  اسوتثمار  علود  من املهوم العمول   اجملتمع؛ لذا يف متجذر بع ها

 يف والسياسووية اإلعالميووة والناووب للجمهووور الوصووول أسوواليب موون

 الوومت اجلهووود مبثوول نبوودأ األقوول لووو  املووؤثر، علوود  العووامل دول كوول

 بعووض ووجوود الكويووت، صوودام احتوول حووني اململكووة بهووا قامووت

 .،واإلسووالمية  العربيووة  واألطيوواف  الوودول  موون  عوودد  موون  التعوواطت

 جغرافيوة  اجتاهوات  يف ذهبوت  كوبرية  إعالميوة  وفوود  هنواك  كانت

 احلوودي  هنووا طبًعووا .. الناووب تلوول وحموواورة املوقووت لشوورس كووثرية

 نعمول أن  أثري، املهوم التو  بعوض  هلوا  ي من تطوير مع اكلية منط عن

 الذهنيووووة الصووووورة ماكينووووة لتعووووود والعطوووول العطووووب الستصووووالس

 كول  مون  وأهوم  ؛ بول  تفسودها  كوبرية  خدوش بال مجيلة للمملكة

 هووذا هودال  كلوها  للبشورية  حنمول  اإلسوالم  أموة  أننوا  نودرك أن  ذلول 

 حنملوها  رسوالة  أعظوم  فهوو  ،السموة وقيمه وتعاليمه العظيم الدين

 أنتجهووا الوومت السوولبية املظوواهر كوول بووأن نشووعر وأن بهووا، ونفتاوور

 علوود وبقوودرتنا وبقيمووه بووديننا ثقتنووا تهووزأن  ميكوون ال املتشووددون

الوودين؛  هووذا هووو كلووها للبشوورية حنملووه مووا خووري إذ للنووال إيصوواله

 املتشوددة  للتنظيموات  كاملة الفرصة نتي  فإننا نرتاجع حني فنون

 الصوي . اإلسالم منه  عن البعيدة املذاهبأو 
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 هلوووذا نصووول ايلووووا: املوسووود مسوووفر. أ ات اإلطوووار قوووالويف ذ

 املورأة، لسوت   بقيوادة  ا وووا .. السوعودية  صوورة  النتيجة، لتوسوني 

 مل إذا ..الق وووايا أم جعلوووا  السوووعوديني ولكوون .. احلوووق هووذا  ضوود 

 وإال..  االتصوووالي ا تووووال صوووناعة يف العوووامل مشووواركة نسوووتطع

 :كالتالي جالنموذ وسيبقد.. الدائم الت ير خانة يف سنظل

 الق ايا. يطرحون( هم) -1

  ويوجهونها. يؤطرونها -2

 األولويات. قائمة علد ي عونها -3

 نستهلكها.( حنن) -4

 الدفاع. خانة يف مجيًعا نلعب ألننا.. دائًما خنسر -5

 حوووال يف.. السوووابق االتصوووالي النمووووذج نعكوووسأن  نسوووتطيع

 اخلوواص القطوواع مبشوواركة املعلومووات توودفق صووناعة يف اسووتثمرنا

 ..احلصور  ال املثوال  سوبيل  املدعومة. علود  املدني اجملتمع ومؤسسات

 املوورأة  كووني "مشووروع - العووامودي سووامية. د مبشووروع الوودفع

 لوووتمكني عاملًيوووا مشوورًعا  ليصوووب  - الصوووية"  واحلقووووت صووويًّاً 

 النماذج. آالف ومعه وحيد منوذج هذا... املرأة

 أفالمهوووم وسوووتنفذ.. املسوووتقلني السوووعوديني السوووينمائيني دعوووم

 احلديثة. السعودية بصوت الشعوب ملااطبة

 تكوون ... فريود  تقوين أو  صوناعي  منوت   علود  االهتموام  تركيز

 وأبل. وسامسون  هونداي مثل.. عاملية التجارية عالمته
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 يقوووم ال موجووه دبلوماسووي عموول الذهنيووة الصووورة.. اخلالصووة

 يعيبهوا  موا  ح وارة  كول  يف فوإن  وإال،.. املطلقة احلقيقة علد كله

 وتشويهه. إليه النفاذ نميك وما

  ثيوول يسوومد مبووا موورتبط اكخوور لوودال الصووورة تشووويه يعوود مل

 أموام  أنفسونا  بتمثيول  تتعلوق  وإمنوا ( Representing otherness) اكخور 

 بهوووذا متعلقوووة مشووواريع يف االختياريووة  املسووواهمة خوووالل مووون اكخوور 

 ..النوع

 ح ور  أنه.. بروايتهم أثق الذين اللسانيات أساتذة أحد لي قال

ن "إ يقووول:.. املنوواه  عوون بأسوورتاليا( Macquari) جامعووة يف مووؤ ًرا

.. لمرهوواب" السووعودية املنوواه  تغذيووة عوون  ًثووا قوودم سووعودًيا باحًثووا

 أموام  للبوو   عرضوه  خوالل  مون  ذلول  إثبات أساليب منن "إ ويقول:

 بعووووض وتعوووديل  وإلغووووا  بإزالوووة  تقووووم  السووووعوديةأن  هوووو  احل وووور 

 دليوول وهووذا التعليميووة، السياسووة يف أو ،املوونه  يف سوووا  النصوووص

 الكراهيووة تغوذي  منواهجهم أن  يعرتفووون السوعوديني أن  علود  قواطع 

 "....واإلرهاب

 الصووورة بنووا  إنتوواج يف اخنراطنووا يت وو ... أعووالا القصووة موون

 النتووائ  قوودم الباحوو أن  ولووو... لآلخوور السووعودية السوولبية الذهنيووة

 هوذا  يف أسوهم  ملوا و البو ، اختل ملا اتلت بتفسري ولكن نفسها

 تفسوووريإ   االعوورتاف  بإثبووات  التفسووري  يسووتبدل  كووأن ... التشووويه 

 حماربوة  يف السوعوديني  لودال  اجلادة والر بة والتغيري التوول بإثبات

 ..اإلرهاب



20

 –2016     
214 

 يسووووتطيعون ال السووووعوديني بعووووض.. أن سووووبق ممووووا واملقصووووود

 يفأو  األكادمييووات يف سوووا  البوووت املهووين احلقوول بووني التفريووق

 يعوود  والثقوايف؛ وقود   والسياسوي  الدبلوماسوي  العمول  وبني ،اإلعالم

 سوتوظد  أعمواهلم ( إ  أن حقيقوة  تكوون  وقد) اعتقادهمإ   ذلل

 .اإلطار هذا يف مشتإذا  اجلوائز يف واألولوية املشاركة بقبول

 اجلوووادة باملناقشوووة تهوووتم الووومت موووثاًل BBC يف الووو ام  بعوووض

 ميكن ال مثاًل بانوراما نام بر.. خارجيًّا توزع ال ال يطاني للداخل

 االشورتاك  خوالل  مون  إال I Play خوالل  مون  حلقاتوه  أ لوب  مشواهدة 

 DW و العامليووة BBC تفوودم الووذي الوقووت يف... بريطانيووا داخوول موون

 علود  القودرة  معنود  هوو  الداخليوة؛ هوذا   ثقافواتهم  عون  مشرقة صوًرا

 .الذكي الدبلوماسي والعمل البوتة املهنية بني الفصل

 الفكور  حتريور  الوي  أوال حنتواج  املوزروع فإننوا   محيود . د وبورأي 

 حنوووو والتوجوووه االقتصووواد بتوريووور نبووودأأن  قبووول اكخووور واحووورتام

 بالطريقوة  عقوود  ومنوذ  نفكور  بأننا والعوملة. مشكلتنا التاصيص

 جز  بأننا نؤمنأن  حنتاج ،نفسها النتائ  إ  نصل ولذلل نفسها،

 ،سويبقي  حتموا  ألصول  ا الفكور  ،به ونؤثر بنا يؤثر العامل هذا من

 والتوووول االحتيواج   كووم اجملتموع  سريف ووها السوي ة  واملمارسوات 

 . أف ل حياة الي

 بوودل للعموول توودفع أمريكيووة كووردي مقولووة أسووامة. م وذكوور

 .Putting our money where our mouth isاحلدي  

 ونظووًرًا املطلوووب، العموول ألهميووة ويف ضووو  ذلوول قووال: "نظووًراً  

 هووذا  يف السووعودية احلكومووة  بوورأي العوواملي الوورأي  اهتمووام لعوودم



20 

 

 –2016  2015  
215 

 يف واملفكورين  واملوثقفني  املدني اجملتمع برأي اهتمامهم و الق ايا

 القيوام  مهمتهوا  تطوعيوة  جمموعوة  نكوون أن  أقورتس  فإني ،اململكة

 (١٠) موون مكونووة عنهووا حتوودثنا الوومت اإلعالميووة احلملووة بأعمووال

 عووودادإ اجملموعوووة هوووذا أعموووال أول وسوووتكون..  وسووويدات رجوووال

 .هلا  ويل عن البو  ثم للوملة العري ة اخلطوط

 هويتنوا  عون  الدفاع ميكننا كيت: الغامدي نوف. وتسا لت د

 ..السووائد مووع االخووتالف يف احلووق عوون الوودفاع دون موون السووعودية

 النوووزوع ذات- الفظيعوووة والتناق وووات املفارقوووات عووون والكشوووت

 السعودي؟. اجملتمع فيها يتابط المت-املرضي

 القتصواد    وع  الغربيوة  اإلعوالم  وسائل تسوقه أن ما ف أيها

 اجملتمعوووات عووون منطيوووة صوووورة توووروي  ورائوووه مووون يوووراد سياسوووي

 نتولود أن  كعورب،  حنون  واجبنوا،  مون  املقابول  يف لكن الشرقية،

 يقولووه فموا ...ومفارقاتنوا  واقعنوا  يف النظور  إلعوادة  الكافيوة  بواجلرأة 

 حيتمووول أخطوو  -الشووافعي  املرحوووم  قوووول علوود  قياًسووا  - اكخوور 

 .!؟..اخلطأ حيتمل صواب نقوله وما الصواب،

 ؟:("األصل) نيسني أم ( الصورة) نيسني 

 طريقووة أنووه مووع الوورأي بووأن أف وول  إ   زيوواد الوودريس . د أشووار

 بواألمر  ليس املطلب وهذا (".األصل) حتسني  هو( الصورة) لتوسني

 أكثوور موون  عنووا حيملووون النووال بووأن نشووتكي كّنووا وإذا ،اهلووّين

 يف هوي  األكو  واألعموق   الشوكوال  فوإن  متناق وة،  يوة منط صوورة 

 حوهلووا نتصووارع لنووا واجتموواعي فكووري( أصوول) أكثوور موون  وجووود

 اخلارج.إ   معنا وننقلها الداخل، يف حزبيًا احرتابًا
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أكثووور  فأمريكوووا والتنووووع، التعدديوووة يف ليسوووت مشوووكلتنا

 ااسووتطاعو أنهووم الفووارت لكوون منووا وطائفيًّووًا طيفيًّووًا وتنوًعووًا تعدديووة

 .إقصا أي  من وحيميها التعددية هذا حيرتم( اجتماعي عقد) خلق

 ميكوون ال( املووؤدج مبفهومووه) السوولفي اخلطووابأن  لألسووت، 

 خطواب  ألنوه  ،"تعوددي " اجتمواعي  عقود  بهكوذا  يقبول أو  يتوافقأن 

 .!الواحدة احلقيقة نظرية علد قائم

 علوود قووادرين  ووري كّنوواإذا  الصووورة، حتسووني سنسووتطيع هوول

 .!السؤال؟ هو هذا ،(ألصلا) حتسني

 العمووودي أنووه وموون أجوول حتقيووق ذلوول هنوواك  سووامية. د.أ وتوورال

 املورأة  قيوادة  مثول  وترها وعلد بها يلعبوا ال حتد حرقها علينا أورات

 ولويس  ،الصوورة  لتوسوني  ضورورية  املورأة؛ ملفوات   علد الوالية وحق

 كالعدل. حقوقية قيمة بنشر الصورة حنسنأن  نود أننا عيبًا

 يتطلووب اخلارجيووة الصووورة القعووود أن تصوووي  ناصوور. د ويوورال

 لتصوويوها  طورس  موا  إ  وأضواف  الداخليوة،  الصوورة  تصوي  أواًل

 القطاعووات  اتلووت  يف األجانووب  للعمووال معاملتنووا  حتسووني  أهميووة

 حصووول فمتووود ،واملعتمووورين احلجووواج خاصوووة وللوووزوار واملسوووتويات

 خووري أصووب  ولطووت بعوودل معووه التعاموول وط حقوقووه، علوود العاموول

إن  . صووي   والعكوس  اململكوة  عون  اإلأابيوة  الصورة لنقل سفري

 الصووورة علوود وتأثريهووا سووي   سوولبية مازالووت املقوويم مووع معاملتنووا

 اخلارجية.

 نستفد مل المت الورقة هم الرديعان أن الوافدين خالد. د ويرال

 الكوثري  لنوا  تقدمأن  تستطيع منهم ف ة هناك.. كافية بدرجة منها
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 السووفارات موووظفي موونهم، أيً ووا  نسووتفد مل ذلوول ومووع بلوودانها يف

 وعزلنواهم  ظهرانينوا  بوني  وجوودهم  من نستفد مل عندنا وامللوقيات

 .أف ل بشكل ر يتنا من منعتهم بصورة عنا

 خارجيًّووا الصووورة تتوسوون الشووهراني أنووه لوون  ليلوود. وأكوودت أ

 العجووووز مثوول  وحنوون  داخليًّووا  تتوسووون ولوون  ،داخليًّووا  تتوسوون  حتوود 

 لتنقوول اجملوواورة واألحيووا  احلووي بيوووت كوول تطوووف الوومت النمامووة

 خلوت  اليووم  يقبوع  مون  بعوض  ،بع وها  علد الصدور وتؤلب الكالم

 باعتقالوووه ويطالوووب االفوووه علووود يؤلوووب بووواألمس كوووان الق وووبان

 خارجيًّوووا صوووورتنا حتسوووني حماولوووة يف!  بوووه العقوبوووة أشووود وإنوووزال

 . داخليًّا و اسكنا تآلفنا خسرنا

ن أواًل؛ إ أنفسنا مع نتصاحلأن  أنه البدالغامدي  نوف. وترال د

 وال ضبابية، فهي رآها وإن جيًدًا املرآة يف صورته يرال ال السعودي

 لآلخرين. ووصفها مالحمه حتسس يستطيع

 اإلأابيوة  الصوورة  املوزروع فوإن بنوا     محيود . ومن وجهوة نظور د  

 :يما يل علي يرتكز للوطن

 وتطبيقهووا احلكوميووة والتشووريعات األنظمووة وجووود : أوال •

 .الدولة مؤسسات مجيع علي

 األسوورة عنوود العامووة واكداب السوولوكيات ترسووي  : ثانيووا •

 .بها املرتبطة األنظمة وحراسة واجملتمع،

 نعيشووها الوومت االنغووالت فووإن حالووة العثمووان خالوود. م ويف تصووور

 الصووور وتووبين القصووص وتووأليت التوووجس فرصووة لآلخوورين توورتك

 والتوسوع  التأشوريات  وتسوهيل  احلودود  بفت  كثرًيا نادينا..  السلبية
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 يكسووور اخلوووارج علووود اجملتموووع انفتووواس..  اخلارجيوووة السوووياحة يف

 واحلوار. التواصل ويزيد احلواجز

 بووني كووردي أنووه ال توجوود أي عالقووة   أسووامة. م يف حووني يوورال 

 العاموة  العالقوات  محلوة  هوو  هما حنتاج..  وواقعنا اخلارجية صورتنا

 وخططنوا  احلقيقي وضعنا لتأكيد ندنتپاإلند إليها أشارت المت

 .اإلعالمية احلمالت أهداف هي وهذا املستقبلية

 للموواطن  احلقيقوي  الوضع واشنطن يف أحد يعلم هل: وأضاف

 املشووني والوضووع ،اإليرانووي لالقتصوواد املشووني والوضووع اإليرانووي،

 تفعووووول دوالر مليوووووون (950) ولكووووون ؟هنووووواك اإلنسوووووان حلقووووووت

 .!املستويل

إ   أدت للمملكووة إعالميووة محلووة موون بسوويطًا جووزً ًا كنووت

 اململكووةإ   (15) إف طووائرات عقوود علوود الكوووجنرل موافقووة

 بوووودون الكويووووت لتوريوووور األمريكووووي التوووودخل جنوووواسإ   وأدت

 اإلعالميووووة احلموووالت  هوووذا  يف املطلوووووب .الكووووجنرل  اعووورتا  

 توقعاتنووا عوون واحلوودي  إجنازاتهووا بتعظوويم اململكووة عوون احلوودي 

 النقوواش هووذا يف ُطرحووت الوومت الق ووايا لكوول ةالبوواهر املسووتقبلية

 .فعاًل حتققت كانت لو كما

 االسوتقاللية  من واسعة مبساحة تتمتع العاملية الصوافةأن  أما

 الوسوائل  هوذا  أصوواب  وُاسلوب العملي الواقع مع يتناسب ال فقول

. يريدونوه  ملوا  الوسوائل  هذا يف واملسؤولني التورير ر سا  توجيه يف

 ملاالفتوه  عملوه  مون  طورد  حتريور  رئويس  حتود  أو صووفي  مون  وكم

 .املالل أوامر
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 نريود  عنودما  احلموود إ  أنوه   ناصور  بون  عبداهلل. د بينما ذهب

 بأالَّ نبتهل وأالَّ.. يصنعها من بأننا اإلقرار أوال علينا..  الصورة تغيري

 .األشرار اكخرون يذكيها

شوووي ،  الغووورب ليسوووت جيووودة؛ فالصوووورة  إيوووران يف صوووورةن إ

 والصووور اشوورتاكي رأ ووالي حتووالت آخوور؛ مثووة  شووي  لتوالتوووا

 للغاية. سلبية بينهما

 ميكنهوا  وأوض  أن ما طرحه م. أسامة ر ية مجيلة لكنها ال

 قيادةن إ هلم تقول قد الداخل؛ مثاًل يف أخطائنا فداحة من اإلقالل

 ظوين  يف ذلول  لكن... اجملتمع يف ثري نقاش موضوع للسيارة املرأة

 املورأة  أهليوة  ينواقع  جمتموع  واقوع  علود  التوفع من ًاشيً  أيً ا يثري

 سوتكون  أخورال  والعشرين، أموور  احلادي القرن يف السيارة لقيادة

 مثلها ومنها: 

 منه. أسال علد اجملتمع مفاصل وبنا  االختالط حتريم •

 صورها. بكل الشعبية املشاركة •

 املرأة. حجاب ولون شكل •

 . للمرأة الق ائية الشؤون من كبري عدد •

 العام. املال اياق  •

 موون  قناعووة ن وومن  لوون لكوون ... ونوودافع نقووول  قوود ..وحنوهووا

 .رأسه هز وإن أبًدا يسمعنا

 االنغووالت حالووة ننهوويأن  البوود كووردي بقولووه: أسووامة. م وعلووق

 أبوابنووووا  ونفووووت   اإلعالمووووي  القطوووواع  يف وبالووووذات  نعيشووووها  الوووومت 
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 فائوودةأي  انتهووت حيوو  اإلعالميووة الوسووائل ومكاتووب للصوووفيني

 .  االجتماعي التواصل ووسائل التقنية تطور مع ألسلوبا هلذا

 و ولوه  عنوه  تبتعود  مونظم  عمول  فهوو  به نقومأن  ميكن ما أما

 املعوار   منها النشاطات من متكاملة جمموعة ويشمل احلكومة

 وأهميوة  ،واألفالم والندوات وا اضرات واملغادرة القادمة والوفود

 .حقيقية معاداةإ   وريتط قد لنا املوجه النقدأن  العمل هذا

 حلملوووة البووازعي علووود أننووا حنتووواج بالفعوول    عليوووا . أ وأكوودت 

وأهميووة أن تكووون داخليووة أيً ووا  ،خارجيًّووا وداخليًّووا قويووة إعالميووة

 املووووواطنني لوووودال الصووووورة تنبووووع موووون ضوووورورة العموووول علوووود تغوووويري

 يف فكموووا .احليويوووة األمووواكن يف املووووظفني وكوووذلل...أنفسوووهم

 صووورة يعطووون ..أمريكووا يف اإليوورانيني نعوو األمريكيووة الدراسووة

 ...نكوون أن  أب هكذا...وممنه  مدرول بأسلوب لبلدهم جيدة

 صوورة  حتسوني  يف دورا أهميوة  السوعودي  املوواطن  يستشعرأن  أب

 ..بلدا

 بالدبلوماسية؛ فقد تكون مقرتن اخلارجي اإلعالم أيً ا فإن

 اخلطوووط ووضوووع السياسوووات رسووم  لتوووبين األنسوووب هوووي اخلارجيووة 

 جهات. عدة علد والتنفيذ اخلارجي لمعالم

 صووي   أسوامة . م ذكورا  موا  كلأن  العثمان خالد. م وأوض 

 لكوون..  واضوو  اجلانووب هووذا يف الر ووي وتقصوورينا اعتبووار وحموول

 حالوة  خنلوق  حتود  الذاتيوة  مشواكلنا  نعواج أن  أيً وا  ال وروري  من

 يف الصووت توحيوود ل وومان اجملتمووع داخوول والتووآلت االنسووجام موون

 ال عت مفاصل أهم أحد..  الغربية اإلعالمية اهلجمة هذا هةمواج
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 اجملتمووع  شوورائ   بووني واالخووتالف  الفرقووة حالووة  هووو نعيشووه  الووذي

 املمارسوووة  يووواب ظووول يف اكخووور الوووبعض بسوووطوة الوووبعض وشوووعور

 وضووع ال ووروري والفاعلووة. كووذلل موون   احلقيقيووة الدميوقراطيووة

 لتواصوولا وسووائل يف احلاصوول االنفووالت علوود يسوويطر بروتوكووول

 االجتماعي.

احلموود اتفاقوه موع موا      ناصور  بون  عبوداهلل . د ومن جديد أبدال

 لكون  ..الكوثري  نفعول أن  بواحلمالت  ذهب إليوه م. أسوامة فويمكن   

 مثول  تصوب  ..  املوتني  القووي  للواقوع  تفتقر عندما احلمالت مشكلة

... وبريوق  زهوو  يف ليلتهوا  فتعو   باملسواحيق  تتوزين .. الدميموة  العرول

 يف الطووالت  وحيصوول.. الصووباس يف املسوواحيق نقشووعت مووا وسوورعان

  .العاطفي االنفصال.. أو كثرية حاالت

الصوباس؛   مرحلوة  حالًيوا  نعويع  أننوا .. أخشواا  موا  وأضاف: كول 

.. هوذا  التواصول  زمن يف أخرال وأمور.. ترقيعها ميكن األمور بعض

 ..الرتقيع علد عصية

... التاحلمو  مون  جديدة جولة اكن أعدط لو أنكم.. أنا متيقن

 ثوم ... وعنوا  بنا املعرفة سيل من سابًقا يواجهكم لن مبا ستواجهون

 حينذاك. جتدون كنتم الذي مثل سبياًل جتدون ال

 والسووياس واملبتعووثني حجووازي فوورتال أن السووفرا   عائشووة. د أمووا

اخلووارج، كووذلل فووإن  يف اململكووة صووورة عوون مسووؤولني مجوويعهم

 الصووورة لتغوويري هميووةاأل بووال أموور  أيً ووا الداخليووة الصووورة حتسووني

 املمارسوات  الكوثري مون   عنود  لألسوت  ثابتوة  أصوبوت  الومت  الذهنية

 السياسوية  الناوب  وبعوض  املسوؤولني  مون  مدروسوة  الغري والتعليقات
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 التواصووول مواقوووع بهوووا تعووو  أصوووبوت الووومت والفكريوووة والثقافيوووة

 اململكة. عن السلبية النظرة من كثرًيا ضامت

 موون كووثري وتغوويري لتعووديل احالًيو  تعموول الوومت اململكووة إن ر يوة 

 الطاقوات  فيهوا  تستادم مدروسة خطة هلا تكونأن  البد اجلوانب

 احلقيقوووي الوضوووع إبوووراز شوووأنه نموووا مووو وكووول واإلعوووالم البشووورية

   والقوانني. للشعب والصوي 

أن  أب صوي  عنا لما يتداو بعضأن  اجلميع علد دال  ف

 تعوديل  يف امكثًفو  يكوون أن  البود  وتعديلوه؛ اجلهود   بتوسوينه  نقوم

 الونع   عون  نمسوؤولو  هوم  الوذين  مون  الكوثري  حيملوه  الذي الفكر

 .  الصويوة وجهتها يف طاقاتهم واستغالل والشباب

 والعمول  إبرازهوا  الواجوب  من وساطعة مشرقة صور لديه البلد

 الزلووت الوومت ومعتقووداتهم الووبعض نشوورها. أفكووار  تكثيووت علوود

 نراهوا  الومت  النظورة  تعوزز  سولًبا  فيهوا  وتوؤثر  الشوباب  عقول يف تنار

برتوأوه.   نقووم  مون  وحنون  املشوهد،  نصونع  مون  الكوثري، حنون   عند

 ومعظووم وتكبريهووا الصووورة تشووويه مبوور  مصووابني بيننووا يوجوود

 يقصووود مل ومفهووووم يفهوووم مل مقصوووود بوووني تقوووع املغلوطوووة صوووورنا

 اما حولن كل فيوول وفهم إدراك لزيادة نفسه تال يكل والبعض

 دوًما. ضدنا تستادم مشوهة ألداا

 مرآة، اإلعالم.. ثقافتنا املرزوقي علد أننا نتاج حاط. وأكد د

 .واقعًا تعكس ولكنها.. اتزلأو  ت يت قد

 نتشودد،  كنوا  طويلوة  لفورتة : مخويس   وري . أ ومن جانبوه قوال  

 مون  بود  ال الصوورة  تشوددنا. لتوسوني   ضد حيشد حولنا من والعامل
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 التواصووووول ومواقوووووع الذكيوووووة فووووواألجهزة أواًل، الواقوووووع جتميووووول

 نسووورتأن  باسووتطاعتنا  نعووود ومل شوويً ًا،  تسووورت تعوود  مل االجتموواعي 

 يف اهلائول  ال ووايا  كم يتناسدأن  استعداد علد عوراتنا؛ فالعامل

 قيوادة  تسوتطيع  ال المرأة املشانق ذاته يقيم الوقت ويف مثاًل، سوريا

 .لدينا سيارة

 ويعربود،  اخلوارجي  التهديود  فيوه  يزجمور  الوذي  الوقت هذا يف

 علود  ا افظوة  يف ثباتوه  املورة  تلوو  املورة  يثبوت  يالوداخل  الوضوع  مافي

 عوودة القوورار صوواحب يتاووذأن  املناسووب موون لعلووه الوطنيووة الوحوودة

 عموًراً  لبثنوا  الومت  الصوورة  حتسوني  يف تسواعد أن  شأنها من قرارات

 .عمرو بيد ال بأيدينا نشوهها وحنن

 ةفوزيو  د.أ ويف سيات حماولة حتسني صورة اململكوة، أكودت  

 : البكر علد ما يلي 

 ملوون أبوابنووا فووت  طريووق عوون العووامل علوود االنفتوواس ضوورورة •

  . علينا التعرف يريد

 االنفتواس  نقبول  حوني  األجانوب  مون  املوجودين من االستفادة •

 نعوورفهمأو  يعرفوننوواأن  دون ويغووادرون يووأتون فهووم علوويهم

 مغلووق بلوود يف مووال موون حيصوولونه مووا علووي عيووونهم وكوول

  ِيِرْون. كما البهجة من وخال ومتزمت

 كيووت يف ثووم أواًل، لوودينا املشووكلة بووأن نعوورتفأن  أووب •

 العكس؟. وليس اكخرون يرانا

 بنوا   أنوه  الومت يعتقود   مخويس بعوض املقرتحوات     ري. أ وذكر

 صورتنا ومنها: ستتوسن وبالتالي واقعنا سيتوسن عليها



20

 –2016     
224 

 وتوظيفهووا السووعودي الشووباب يف األمميووة النزعووة اسووتثمار -

 .وطنه بنا  يف

 عوون قصصونا  نسوورد.. الدن بون  بأسوامة  دائمووًا ابتزازنوا  يوتم  -

 السوووفييمت العوودوان إبووان لووه أمريكووا ودعووم الرجوول هووذا

 والسوووووينما، اإلعوووووالم، طريوووووق أفغانسوووووتان عووووون علووووود

 املسووؤولني وحوودنا فلسوونا.. وهكووذا ال ووغط ومجاعووات

 .عنه

 أمريكوا  السويدة  موع  وفاعلوة  حقيقيوة  تواصول  جسوور  بنا  -

 .العامل يف الالقو مراكز ومع

 االجتوواا يف وحتويلووه اجلهووادي الوونفس موون املنوواه  تنقيووة -

 .األوطان جهاد  ري اإلسالم فجهاد.. الوطين

 فالفتووواوال اجلوووانبني، مووون املتطرفوووة اخلطابوووات متابعوووة -

 والوودعاوال الكرتونيووة، الوودمد حناصوور بهووا الوومت الشواذة 

 يوتم  واجلوهر املبدأ حي  من اإلسالم تناقض المت املريبة

 .ومكافوتها بها والتوعية رتهاحماص

 موووا حتتووواج فهوووي صووودت، بكووول املووورأة لوضوووع االلتفوووات -

 فوورد ألنهووا حتتوواج لكنهووا.. صووورتنا ألجوول لوويس حتتاجووه

 الرجووال، ألشووقائها حيووق مووا هلووا حيووق اجملتمووع يف فاعوول

 .عليهم أب ما عليها وأب

 بووووزارة وإحلاقهووا  والنهووي  بوواملعروف  األموور  دائوورة  توسوويع  -

 .األمنية بالصبغة عملها ب ويصط الداخلية،
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 من ذلل و ري والصوة اإلسكان يف العالقة الق ايا حل -

 .معيشته يف املواطن  س حقوت

 القوووانون هوووذا مثووول فبتفعيووول هوووذا؟ لووول أيووون مووون تفعيووول -

 شوووارع وصوولت الوومت واالسوتعرا   البووذخ حوواالت سوتنعدم 

 .هوالشانزليزي لندن

 يوتم  حتود  باملودونات  بوأل  وال.. الق وائية  األحكام تقنني -

 ".قانون" مفردة مع التصاحل

. العوواملي للمسوولم العامليووة الصووورة تصوودير علوود احلوورص -

 .للعاملني خري رسول إال هو ما فاملسلم

إ   املذهبيوووة االختالفوووات ضووويق مووون بوووالتعليم اخلوووروج -

 .الرحبة اإلسالم ف ا ات

 يتسووق مبووا وتوظيفهووا الدوليووة الوونظم اتلووت موون اإلفووادة -

 صونع  يف تسوهم  تعليميوة  منواه   خالل من اإلسالم وتعاليم

 ووطنوه  جمتمعوه  ثوم  ومون  ،أواًل نفسه إعالة علد قادر فرد

 .تالًيًا

 السووووينما بصوووواالت اجملتمعووووي، الرتفيووووه دائوووورة توسوووويع -

 .ذلل أرم من ومسا لة واملتاحت واملسارس

 الفرصوة  تتوي   وأن هوذا،  لكول  موجهوة  الدولوة  تكون أن -

 .القرار وصنع للمشاركة للمواطن

 تصوووي إ    اجووة العمووري إ  أننووا حنوون   سوولمان. أ وذهووب

 لووودال السوووعودية العربيوووة اململكوووة عووون املغلوطوووة الذهنيوووة الصوووورة
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 مون  اجلانوب  هوذا  يف قصورنا  قد وحنن ،اإلعالم ووسائل الشعوب،

 العموووول يف نعموووول فوووونون .بووووذلل املعنيووووة األجهووووزة تقصووووري خوووالل 

 ارجيوة اخل فوزارة واحدة، كمنظومة وليس مبفردا كل اخلارجي

وكوذلل   مبفردهوا  تعمول  واإلعوالم  الثقافوة  ووزارة مبفردهوا،  تعمل

 األجهزة األخرال.

 وزارة يف اخلووارجي بوواإلعالم معنيووة وكالووة هنوواكن إ لألسووت

 بعووض اسووتقبال علود  األسووت موع  يقتصوور ودورهوا  واإلعووالم الثقافوة 

 وكوووذلل وضووويافتهم، وتووونقالتهم وإسوووكانهم اإلعالميوووة الوفوووود

 فهووم يف سووواً  ليسوووا اخلووارج يف الشووريفني احلوورمني خووادم سووفرا 

أكثور   منوذ  تورّدد  دائًمواً  وهي ق ايا لدينا املطروحة الق ايا بعض

 إعالمي فريق يعملأن  املفرت  من كان عقود مخسأو  أربعة من

 ألن هلووا؛ املناسووبة الووردود إعووداد علوود أيً ووا واجتموواعي وسياسووي

 الشوووريعة موون  أمورهووا  تسووتمد  توضووي  إ   حتتوواج  حقووائق  بع ووها 

 مووا ااوواذ يف وحّرّيتووه سوويادته البلوود يف أنظمووة وهنوواك اإلسووالمية،

 .معاجلته أب لدينا قصور وهناك يراا،

إ   حنتواج  ولكون  العصمة، نّدعي وال الكمال نّدعي ال حنن

 معلوموات أو  دورات خوالل  من السفرا  تؤهل أجوبة يعد عمل فريق

 وإعوالم  معلوموات  مراكوز  تووافر  وجووب إ   باإلضوافة . بهوا  ميّدون

 اخلارجيووة،  وزارة موون وممووثلني  جملووس لووه يكووون  قوووي خووارجي

 الق وووايا يف ينظووور وآخووور حوووني بوووني وأتموووع. و ريهوووم واإلعوووالم

 .املستجدة والنوازل الق ايا يفأو  الدائمة

 النمطيوة  املفواهيم  موا هوي   حنودد أن  علينوا : عقيل مها. أ وقالت

أن  نريود  ال نوا ولكن صووي   بع وها . الصوويوة؟  وما هوي  اخلاط ة

 الواقع. نصو  ملن إ املفاهيم نصو أن  نستطيع وال نعرتف،
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" نصووو " أو "حنسوون" كووي األصوول حنسوونأن  أووب أننووا أتفووق

 نبدأ وإمنا لنبدأ، ذلل يتم حتد ننتظرأن  أب ال ولكن الصورة،

أن  مون نريود   أيً وا  حنودد أن  أوب  أننا وأرال .مًعا والصورة باألصل

 يف أم اإلعوالم،  يف واحلكوموة،  سوؤولني امل عنودا:  صوورتنا  نصو 

 وأدوات اسوورتاتيجية تتطلووب هووذا موون جهووة كوول ألن الشووعب؟ نظوور

 بووذلل، املنوطوة  هوي  الر يوة  واجلهووات أن احلكوموة  موع . اتلفوة 

 اإلعوالم  يف. ممتواز  اهود  يقوموون  وفريقوه  اجلوبري  اخلارجيوة  ووزير

 توالباملسوو معووه ويتفاعوول  اطبووهأن  قووادر موووازي إعووالمإ   حنتوواج

 مثوول people to people حنتوواج الشووعب مووع. واألسوولوب نفسوويهما

 موون والطووالب املوودني واجملتمووع اجلامعووات بووني املتبادلووة الزيووارات

 .إخل األعمال... وسيدات ورجال املراحل مجيع

 رسووم يف تسووهم الوومت الق ووايا حووددت الوومت اكرا  مووع واتفووق

 وخاصوة  رأة،واملو  اإلرهاب، وهي وشعبها اململكة عن معينة صورة

 الووديين، والتشوودد والنسووا ، الرجووال بووني والفصوول املوورأة، قيووادة

 ن ووع الق ووايا هووذا موون كوول ويف. القائمووة وبوواقي احلريووات وقمووع

 خارجيًّووا والتوضوي   والوورد داخليًّاوو  للتصوووي  وخطووات  اسورتاتيجية 

 ومنطقيووة بطالقووة تتووود أن  تسووتطيع شاصوويات علوود باالعتموواد

 ويف الغربية اإلعالم وسائل مع احلل لوسب املشكلة عن وبصراحة

 تكتووب قويووة نسووائية أقووالمإ   حنتوواج. واملووؤ رات االجتماعووات

. وجمالتهوم  صووفهم  يف اللغوات  مون  و ريهوا  والفرنسية ةباإلجنليزي

 متنوووورين ديووون رجوووال أيً وووا حنتووواج. منوووا ايسووومعوأن  يريووودون هوووم

 يف تشددامل السائد مع اتلت المت آرائهم عن يع واأن  يستطيعون
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 اكخوور الوجووه نظهوورأن  حنتوواج باختصووار. الغربيووة اإلعووالم وسووائل

 ليكووون( ديننووا مببوواد  املسووال بوودون) العصووري املنفووت  املتسووام 

 .اإلعالم يف األبرز هو

  الشعر: بيتيف  ال دوني احلارثي: أستمي  علي. وبدورا قال د

  أبمت يا صنعا  عن أحد  ماذا

 .  بواجلر السل عاشقاها مليوٌة

يف  هووي املشووكلة.  الشووعر لبيووت العووودة إال املزيوود لوودي لوويس

 التووونفس ضووويق يعووواج ملإذا  الوفوووااإ   املوووؤدي الوووداخلي السووول

 الوووهن هووذا كوول اخلووارج اسووتغل ،عقووود منووذ املبووووس والسووعال

يف  املفرطوووة الثقوووة وأيً وووا والتبعيوووة واخلنووووع واخل ووووع وال وووعت

 الصووعيد علوود حووني كوول يف املبتووزة الردي ووة الووذمم وشوورا  اكخوور

 البلود  هوذا  ليقوول  اجلورب  السول إ   فأضواف  واإلعالموي  السياسي

 ال حتوود عليووه الق ووا  أمجووع معووديأ علوود العووامل   مرًضووًا املووريض

 هوي  وهوذا  ،معاجلتوه  علود  نقووال  فال أمرا ويستفول مرضه ينتشر

 مووون مسووتقد  منهووا  جووز   ،علينوووا ميارسووها  الوومت  املشوووهة  الصووورة 

 بأدواته  ططه والزال خططه األك  ما  واجلز الداخلي مرضنا

 كيوت .  وفكريًّواً  وإعالميًّواً  واقتصاديًًّا عسكريًًّا واملتعددة القاتلة

 وأهوم  ،األنفوال  بوه  ضواقت  الوذال  الداخلي السل معاجلة ؟.؟املارج

 احلقووووووت ودوا  واملووووودني السياسوووووي احلقووووووقي الووووودوا  األدويوووووة

 مون  اإلسوالم يف  مبوا  نتغًند وأالَّ ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية

.  نطبقهوا  ال وحنن ومساواا وعدالة وحريات وحقوت إنسانية مباد 

 مون  فالبود  و لبوة  األكثور توأثرًياً   السوالس  أصب  اليوم اإلعالم وألن
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 خوري  الصومت  وإال واملواجهة للمعاجلة األمثل االستادام استادامه

 أموود ذو أنووه احلسووبانيف  فلنأخووذ خارجيووًا الصووورة تصوووي  أمووا. 

 ومووودعوم االجتاهوووات كوووليف  موووتمكن فريوووقإ   وحيتووواج طويووول

 مسورية  ليصونع  الناجووة  التجوارب  كول  من مستفيًدًا ومعنويًَّا ماديًَّا

 .واملواجهة التصوي 

 صووواحل بووون اهلل عبووود. ويف مداخلتوووه حوووول الق وووية، قوووال د  

 تسومد  والومت  الق وية،  صواحب  لودال  املتعددة احلمود: إن للا ات

 عليووه م وود لوودا  العووالجأن  لنووا أوضوووت ملراحوول،با الووبعض عنوود

 ملعرفوة  ،والتواليول  الفووصوات  مون  العديد يتطلب الزمن من عقود

 ،الوودا  هووذا موون للتافيووت السووبل أف وول وموواهي ،الوودا  طبيعووة

 ،يقووال كمووا ولكوون ،شووامل عووالجإ   يطموو  اجلميووعأن  والشوول

 . جله كال يرت كله يدرك ماال

 الوصوول  من يتمكنأن  جمتمع ألي نال ميك احلال وبطبيعة

 زموون م وودن إ خصوًصووا ،لق وواياا متكاملووةأو  فوريووة حلووولإ  

 عالجهووواإ   يسوووع ومل سووولبياتأو  أخطوووا  يف  وووارت وهوووو طويووول

 الوقوت  يف جمتمعوه،  يف حيد  حد أي  نشو  مع وتزامنا تدرأيًّا

إ   حتتواج  سولبيات  وجوود  علود  الغالبيوة أو  أمع فيه اجلميوع  الذي

 . عالج

 هوذا  عون  رأي أكتبأن  قبل إليها اإلشارة أحببت مقدمة لتل

 تقوووديم  يف املباشووورة  سووورعة إ   أميووول  بطبعوووي  وألنوووين  ،الق وووية 

 أ ينواا  موا  لتوسوني  حمقًقا أراا ما بطرس أبدأ هنا فلعلي ،احللول

 . السعودية الصورة بتوسني هنا
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 ثووم أواًل املعاجلوة إ  )  أشوار  الق وية  عنووان  مون  الثواني  اجلوز  

أي  ،باملواجهوووة نبووودأأن  األو أن  ظوووين ويف ،( باملواجهوووة هووواأتبع

 إعالميوووة تصووورحياتأو  بيانوووات مووون تقدميوووه نموووا ميكووو بتقوووديم

 ثووم وموون ،اجتماعيووةأو  اقتصوواديةأو  سياسووية سوووا  متاصصووة،

 يتسوا ل  كوان  ملون  وصلت عنا قيل ملا مواجهتناأن  نتأكدأن  وبعد

 لووه تظهوورأن  نووال نمووا ميكوو  أف وول خووالل وموون ،ينتقوودناأو  عنووا

 ألن ،عالجوه  منوا  بموا يتطلو  إ   نسوعد  ذلول  بعود  ،داخليًّوا  صورتنا

 ميكون  الومت  املقوموات  من بالعديد تنعم - احلمد وهلل - بالدنا

 لودينا  القصوور  أوجوه  عن نبو  ثم ومن ،بها اكخرين نواجهأن  لنا

  . عامة احلقوت يف قصورأو  أخطا  من عالجه نما ميك ملعاجلة

 أحوود هووي للسوويارة املوورأة قيووادةأن  قوورأت اخالتاملوود أحوود يف

 عووودم  جوووة تنتقووودنا عديووودة جمتمعوووات وأن ،لووودينا املشوووكالت

 هوو  للسيارة املرأة لقيادة السماس هل والسؤال. بذلل للمرأة السماس

 أعتقود  . ؟اجملتمعوات  تلول  أموام  صوورتنا  حتسوني  يف يسهم فما سو

 ملشووكالتنا تأولويووا وضووع ودون تووروي دون النقوود بهووذا قبلنووان إ

 حقوقنووووا إضووووعاف يف أسووووهمنا فوووونون ،األساسووووية واحتياجاتنووووا

 للسوويارة املوورأة قيووادة مسووألة تووأتي قوود أولويووات وأمووام األساسووية

 . مبراحل بعدها

 باخلووارج، سووفاراتنا ومسووؤوليات أوضوواع عوون الووبعض حتوود 

 يف السووعودية السووفارات ،اخلصوووص بهووذا وقفووات عوودة لووي وهنووا

 فيما ذلل واختصر ،املعاجلة من العديد ثم العديد ينقصها اخلارج

 : يلي
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 مسوتأجرة،  مبواني  هوي  السوعودية  السوفارات  مقوار   البيوة  -

 العربيوة  للمملكوة  اخلوارجي  التمثيل ومستوال تتناسب وال

 مبنووووود ألي املعمووووواري التصوووووميمأن  كموووووا السوووووعودية،

 ،سعودية سفارة يف أنل إليل ال يوحي الداخلي خصوًصا

 . امل يفة الدولة يف سكين مقر يف وكأنل بل

 اصوص  ذوي ليسووا  العواملني   البيةأن  وهو األهم األمر -

 الرعايوا  عون  املسؤول جتد فمثاًل ،بهم املنوطة األعمال يف

 األموين  اجلانوب  يف متودرب أو  متاصوص  ليس السعوديني

 يف توافرهوووا الواجوووب الشوووروط أحووود وهوووذا احلقووووقيأو 

 ،اخلوووارج  يف املوووواطنني  عووون  بالووودفاع  مكلوووت  شووواص

 الثانويوووة عووون العلموووي مؤهلوووة ال يتجووواوز مووونهم والوووبعض

 .  العامة

 علوود حصوووهلم عوودم العوواملني بعووض علوود يالحووع كمووا

 مالحوووع وهوووذا ،الدبلوماسوووي العمووول يف تأهيليوووة دورات

 السووفارات أ لووب يف البعثووة أع ووا  بأحوود تلتقووي حينمووا

 يف تودني  تلووع  بينموا  الطورس  يف الدبلوماسوية  منه وتتوقع

 . اسيةالدبلوم اخل ة

 حتسوووووني يف تسووووهم أن  ال ميكوووون  األموووووور هووووذا  ومثوووول 

 والكفوووووا ة اخلووووو ة تتووووووافر ملإذا  خارجًيوووووا الصوووووورة

 توووووافر عوووودم مووووع ذلوووول يووووتم وكيووووت بوووول املطلوووووبتني؛

 يف متمكنوووووووة شاصوووووووية حتووووووودأو  إعالموووووووي ملووووووووق

 . األقل علد اإلعالمي اجلانب
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 السوعودية  للسوينما  أليس ،واملواجهة الصورة حتسني وعن -

 جملتمعوات  جمتموع أي  ثقافوة  نقول  يف كبري ورد وجدتن إ

 . خارجية

 اكخورين  نواجوه أو  صورتنا من حنسنأن  لنا كيت أيً ا

 الداخلية مشكالتنا ننقلأن  دون به، اإلتيان يفرت  مبا

 سوقت  فيوه  يرتفوع  وطين مسرس خالل من القرار لصاحب

 .!؟ احلرية

  ايوووووووة يف مسوووووووألةإ   ،القعوووووووود ناصووووووور .د تطووووووورت ' -

 العمالوووووة مووووون االسوووووتفادة موووووا مووووودال  هووووويو األهميوووووة،

 تنقووول إعالميوووة منوووابر تعووود الوافووودة العمالوووة ،الوافووودة؟

 وهنوووا ،نبوووذرها حنووون بوووذور مووون موووا جتنيوووه  جملتمعاتهوووا

 يف توووووزرعأن  ميكووووون الووووومت اجلهوووووة موووووا هوووووي نتسوووووا ل

 بالثقافوووووووووة والتعريوووووووووت السوووووووووعودية، حوووووووووب هوووووووووؤال 

 الوووووومت والطوووووورت األسوووووواليب عوووووون ف وووووواًل السووووووعودية،

 بالدهووومإ   لنقلوووها هوووؤال  أذهوووان يف تتولووودأن  ميكووون

 .حال أحسن يف تكونأن  هلا ونريد نتمند بصورة

 هوول ،واخلووارج الووداخل يف لنووا ممووثاًل يكووون جيوول ولبنووا  -

 جموووالس يف للمشووواركة الفرصوووة الشوووباب جيووول أعطوووي

أن  أم ،الووطين  احلوار جلسات ومنها ،الوطنية احلوارات

 جتوووواوز وموووون السوووون كبووووار ف ووووة علوووود حمصووووور ذلوووول

 وأيوون  الشووباب أيوون ونقووول ذلوول  بعوود ويووأتي خلمسووني،ا

 . دورهم؟
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 عوودم وهووي ،مهمووة مسووألة عوون البعيووز إبووراهيم .د حتوود  -

 وبنووات أبنووا  موون جمموعووة حتوودأو  سووعودية جاليووة توووافر

 أمريكوووووا يف وخصوًصوووووا اخلوووووارج يف يعيشوووووون الووووووطن

 بكافوووة دعمهووم  لنووا  ميكوون  حتوود  ،وفرنسووا  وبريطانيووا 

 ونقوول  ،بالدهووم  عوون  اعالوودف  موون   كوونهم  الوومت  السووبل 

 . بالدنا عن احلقيقية الصور

 دور توؤدي  اخلارج يف السعودية الطالبية األنديةأن  الشل -

 األدا ، وقتيوة  هوي  هنواك  األنديوة  طبيعوة  إمنوا  ،به ال بأل

 هووذا وحاملووا تنتهووي فوسووب، للدراسووة أتوووا قوود فووالطالب

 مون إ   حيتواج  فراً ا وحيد  للبالد سريًعا يعودون املهمة

 . اميأل

 ناصووور بووون عبوووداهلل .د قالوووه مموووا بشوووي  أخوووتم هنوووا ولعلوووي

 يف وأحياًنوا  اكخور،  حتفيوز  يف املتاصوص  اإلعالمي هذا ،احلمود

 ،االجتاهووات متعوودد إعالمووي بعوود ذات بكلمووات اكخوور اسووتنطات

 زمون أي  مون  أحووج ..  اليووم  نكوون  رمبوا )  اإلعالموي  هذا قال فقد

 أزمتنوووا ليووودير..  شوووي  كووول يف ضوووليع فريوووق لتكووووين..  م ووود

 مكووووني ردمإ   السوووبيل كيوووت ولينظووور.  العوووامل موووع املنظوووورة

 . انتهد(.. اخلارج يف صورتنا

 أنوين  إال القودير،  اإلعالموي  هذا مع أحياًنا أختلت كنت وإن

 يتطلوب  الوقوت أن  يف بالفعول  واملتمثلوة  هوذا،  مقولته مع  اًما أتفق

 كل عنو شي ، كل يف نعم ،شي  كل يف ضليع فريًقا تكوين

 . شي 
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 فهوود. د امووا ذكوور علوود الشووبيكي تعليقووًا اجلووازي. د وقالووت

 الومت  امللفوات  وفوت   ق وايانا  مواجهوة  أهميوة  حول احلارثيالعرابي 

 اخلجولووة والتوودخالت الشووديد بووالبط  معاجلاتهووا واتسوومت أثقلتنوا 

 فهوود. د طوورس مووع اتفووق والوومت ،أحيانووًا واخلائفووة املوورتددة املتقطعووة

 اجلهوووة هوووو والتنميوووة االقتصوووادية الشوووؤون جملوووس أن أرال ،هلوووا

 وامللفووات الق ووايا تلوول ملعاجلووة تصووديها املفوورت  العليووا التنفيذيووة

 علوود التنفيووذ مهووام وتوزيووع متكاموول جووذري اطيطووي بشووكل

 اجمللوس  دفوع  أهميوة  مع  صه فيما كٌل املعنية واهلي ات الوزارات

 تصووودارالس العليوووا الفقهيوووة واجلهوووات العلموووا  كبوووار هلي وووة بقووووة

فيمووا  وكووذلل املوورأة، صفيمووا  وو  الوسووطية الدينيووة األحكووام

 ألنوه  الق وايا؛  مون  و ريها التشريع يف السياسية املشاركة ص 

 تفجوري  علود  القوادر  الوحيود  املب وع  هوو  السياسوي  القرار أن ات  

 . وامللفات الق ايا تلل إلصالس العائقة الدمامل

 املهمتني اجلهتني هاتني أن هو هنا عليه أركز أن أريد والذي

 الداخليووة ق ووايانا ملعاجلووة قوووي قبتنسووي يتوودخال أن أووب اللووتني

 والسووولطات والتنميوووة االقتصوووادية الشوووؤون جملوووس وهموووا امللووووة

 السووعودي اجملتمووع يف التووأثري علوود القادرتووان ألنهمووا العليووا الدينيووة

 منهموا  صوادرة  كانوت  إذا التغويريات  بتلول  القبوول  سهولة حي  من

 . هماومبباركت

 وط للسويارة،  املورأة  قيادة موضوع أخذ ط لو املثال سبيل علد

 والتنميووة االقتصووادي اجمللووس ق بوول موون املعنيووة الوووزارات تكليووت

 االقتصوادية  تأثرياته ومدال جوانبه كافة من املوضوع هذا بدراسة
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 نتوائ   أخذ ط ثم الديين الرأي عن بعيدًا اجملتمع علد واالجتماعية

 هي وة  موع  وتدارسوه  وإحصوائي  علمي وبشكل اتالدراس تلل كل

 بنظوري  ألمكون  ،امللول  مون  وبوأمر  إقنواعي  بأسلوب العلما  كبار

 . بالقيادة للمرأة السماس لصاحل جيدة نتائ  إ  التوصل

 يف السوعودية  صوورة  حتسوني  يف ت ز أهميتوه  الذي اكخر األمر

 ،هنوواك السووعوديني السووفرا  لزوجووات املطلوووب الوودور هووو اخلووارج

 مون  باإلشوادة  جوديرة  اجتماعيوة  مشاركات أل لبهن دال يوج حي 

 مناسوباتها  يف املست ويفة  الدولوة  ومشاركة ببالدنا التعريت حي 

 الرسوائل  إيصوال  يف ذلول  واستثمار.  واخلريية واالجتماعية الوطنية

 عوام  بشوكل  بالدنوا  تطوور  عون  مباشور   وري  بشوكل  إيصواهلا  امُلراد

 .اخلصوص وجه علد فيها واملرأة

     م(،2030) اململكية  صورة السيعودية يف اخليارج يف ضيوؤ ر يية 

 م(:2020) الوطين وبرناجمها

 الثقافوة  دهويع إ  أن وزارة  بون  خالود . د يف هذا الصدد أشوار 

 برنووام  يف املشوواركة احلكوميووة اجلهووات إحوودال هووي واإلعووالم

 ،اسووورتاتيجية أهوووداف بأربعوووة األو  مرحلتوووه يف الووووطين التووووول

 و داخليووووًا اململكووووة صووووورة تعزيووووز))  هووووو منهووووا الثالوووو  اهلوووودف

 عوون الذهنيووة الصووورة يف التوسوون نسووبة رفووع خووالل موون((. خارجيووًا

 .(% 58)إ   (%38) من اململكة

 مووون جمموعوووة)  وبووو هولسووي  عرفهوووا IMAG الذهنيوووة الصووورة 

 املاضووي عوون الفوورد يكونهووا الوومت واملعتقوودات واألفكووار املعووارف

 والعوامل  ذاتوه  عن معني نظام وفق ابه وحيتفع واملستقبل واحلاضر

 ....فيه يعيع الذي
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 يف اململكووة  صووورة  حتسووني يف اسوورتاتيجي  هوودف  هنوواك إًذا

 لوووطن مزدهوور اقتصوواد يف حيوووي جملتمووع القريووب ملسووتقبلنا ر يتنووا

 علوود والعموول املسووتقبلية خططنووا بنجوواس التفووا ل علينووا لووذا. طموووس

 وجمتمووع ادكووأفر حتقيقهووا علوود احلكومووة مووع والعموول التعوواون

 .خاص وقطاع مدني

 لووووزارة االسووورتاتيجية األهوووداف مووون الرابوووع اهلووودفأن  كموووا

 والصوناعات  اإلعالميوة  الصناعة تنميةإ  ) يهدف واإلعالم الثقافة

 عووودد زيوووادة خوووالل مووون( علميًّوووًا تنافسووويتها وتعزيوووز العالقوووة ذات

 للصووناعة ا لووي النووات  قيمووة ورفووع اإلعووالم صووناعة يف الوظووائت

 .اإلعالمية الصناعة عائد نسبة رفع وكذلل الميةاإلع

( وخاصة حكومية) قوية صناعة إعالمية عندنا يكون وحتد

 العواملي  اإلعوالم  ضومن  متقودم  مركز حتقيق علد وقادرة متمكنة

 لتطوووويرا السوووعودي اإلعالموووي الفكووور مراجعوووةإ   احلاجوووة فوووإن

 ثوورةوك با وواظري امللي ووة فيهووا وضووع الوومت الزاويووة موون وإخراجووه

 ذكووًراً  شوبابنا  وتعلويم  وتأهيل تدريب ومراجعة. احلمرا  اخلطوط

 املراكوز  مون  االسوتفادة  خوالل  مون  احلالي واقعه من  رجه وإناًثًا

 التطبيقوووويأو  العموووول رأل علوووود اإلعالمووووي التوووودريب يف العامليووووة

 .املرموقة اإلعالمية املؤسسات يف العملية واملعايشة

 يف للسوعودية  الذهنية لصورةبأن ا: الغامدي نوف. د وأوضوت

 ونصول  التووول  مرحلوة  لنواكوب  علينوا  إأابيًّواً  سوتنعكس  اخلارج

 بكوول وألقينووا ،وخارجيًّووًا داخليًّووًا اإلعووالم علوود عملنوواإذا  للر يووة

 . علينا ليقذفها اكخر يد يف بأيدينا وضعناها المت احلجارة
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 واالقتصواد  والسوياحة  االسوتثمار  حتسني يعين الصورة حتسني

 ر وسونا  نودفن  وأالَّ ر وسوهم  علود  الطاولوة  نقلوب أن  يعوين  ، ريهاو

 ال احللوول  بإأواد  وجمتمعنوا  ق وايانا  عون  ندافعأن  الرمل. البد يف

 حنواور  أنفسونا  مع شفافني نكونأن الكاذب، و والنعيق بالصراخ

 وازن الوذي  الوسطي احلقيقي الصوي  اإلسالم ٌنّفعلأن  ضمائرنا.

 تكوووون. أن اخلوووارج يف  ثيوول  خوووري ننووواوط منثوول أن  احلقووووت. بووني 

 جمتمعنوووا علووود وبوووال تكوووونأن  ال حلوووت حيووو  إضوووافة أموالنوووا

 أخرال. وجمتمعات

 

   :توصيات ختامية: لليات نيسني صورة السعودية يف اخلارج 

 وهوو  املتكامل؛ االسرتاتيجي الفعل من احلاجة إ  منظومة -1

 مواجهوووة يف اجملتمعيوووة الشوووراكة علووود يقووووم الوووذي الفعووول

ف واًل عون    .فقط الدولة مؤسسات علد يقتصر وال ااطرامل

 القانونيوووة وا اسوووبة احلقيقيوووة، اإلصوووالحات احلاجوووة إ 

 خبطابوه  علينوا  يعتدي املعنية؛ فمن وا اكم املنظمات لدال

 نردعوه أن  أوب  اإلعالميوة،  وسويلته  مبوتووال أو  اإلعالمي،

 مون  وقويوة؛ ألن  فاعلوة  تكوون  الق وا   يف وحجتنوا . بالق ا 

 معلوموات،  وجورائم  نشور  جنايوات  يقرتفوون  مون  لنوا  ناقدينال

 مون  بود  وال. التقاضي مناط كله وهذا ..ويدعون ويكذبون

 موون خنبووة يعوودها ادعووا  بعوورائض للمواكمووة أهمهووم جوور

 أننووا ثقافوة  إشواعة  مون  بود  ال. عنودنا  والقوانونيني  اإلعالمويني 

 . قنا إعالميًّا ونظفر علينا يعتدي من نقاضي
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 كجهووة  والتنميووة  االقتصووادية الشووؤون  سيتصوودال جملوو  أن -2

 واتسوووومت أثقلتنووووا للق ووووايا وامللفووووات الوووومت عليووووا تنفيذيووووة

 املتقطعووة اخلجولووة والتوودخالت الشووديد بووالبط  معاجلاتهووا

 جووووذري اطيطووووي أحياًنووووا، بشووووكل  واخلائفووووة املوووورتددة

 املعنية واهلي ات الوزارات علد التنفيذ مهام وتوزيع متكامل

 كبوار  هلي وة  بقووة  اجمللوس  دفوع  يوة أهم موع   صه فيما كٌل

 األحكووووام الستصوووودار العليووووا الفقهيووووة واجلهووووات العلمووووا 

 صفيموا  و   وكوذلل  املورأة،  صفيموا  و   الوسطية الدينية

 ألنوه  الق وايا؛  مون  و ريهوا  التشريع يف السياسية املشاركة

 علوود القووادر الوحيود  املب ووع هووو السياسوي  القوورار أن ات و  

 . وامللفات الق ايا تلل سإلصال العائقة الدمامل تفجري

"  ألن"  الوهابيووووة أو "  السووووعودية  السوووولفية  جتديوووود  أهميووووة  -3

 يسووتعدي هووو بوول ،ممكًنووا يعوود مل القووائم الوضووع" تسووويق

 .  دمنا أكثر مما علينا

 احلقووت  مون  املزيود  موع مون    احلقيقوي،  السياسوي  التودي  -4

 أتو   اقتصوادي  جنبوًا إ  جنوب موع إجنواز إصوالس      للمرأة،

 ناصوووعة صوووورتنا تصوووب  عنووودها. أشوووكاله كووولب الفسووواد

 إلصووالس عامووة عالقووات شووركةإ   احلاجووة دون واأابيووة

 .صورتنا

 صورة اململكوة داخليًّوا   لتصوي  وخطوات وضع اسرتاتيجية -5

 الومت  السويما فيموا يتعلوق بالق وايا     خارجيًّا والتوضي  والرد

 وشوووووعبها اململكوووووة عووووون معينوووووة صوووووورة رسوووووم يف تسوووووهم
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 الرجوال  بوني  والفصل املرأة قيادة وخاصة واملرأة كاإلرهاب

 القائمووة؛ وبوواقي احلريووات وقمووع الووديين والتشوودد والنسووا 

 بطالقوووة تتوووود أن  تسوووتطيع شاصووويات علووود باالعتمووواد

 وسووائل مووع احلوول وسووبل املشووكلة عوون وبصووراحة ومنطقيووة

مووع ضوورورة  . واملووؤ رات االجتماعووات ويف الغربيووة اإلعووالم

ااطبووة   غووريت؛ وموون ثووم أووب   ت الغربيووة إدراك أن العقليووة

 للغة. الشمولي باملعند اخلارج بلغتهم

 مل احلود   بانتهوا   أثرهوا  ينتهوي  المت واملشاركات الندوات -6

 السورتاتيجية  حنتواج  .جووع  من تغينأو  تسمن وال جمدية تعد

 ملهموات  الغرب يف تعلم ممن واعد شباب وإعداد املدال بعيدة

 هوووذا  ليلتوووو  السوووفارات  يف موووع إأووواد مراكوووز    ،كهوووذا 

 هوووذا مثووول لوضوووع مؤهلوووة وطنيوووة مراكوووز املهموووات؛ لووودينا

 ومراكووووز(  أحوووودها أسووووبار)  وتنفيووووذها االسوووورتاتيجيات

 وطنيووة وقوودرات وكفووا ات و ريهووا اجلامعووات يف البوووو 

 . قادرة

 مون  ال الوداخل  مون  يبودأ  الذهنيوة  الصوورة  تصوي ن إدراك أ -7

 البنوووا  ميكوون  فقوووط واحوود  مثووال  اخلووارج؛ وميكوون طووورس  

 يف أحدثتوه  الوذي  فال ورر  للسويارة،  املورأة  قيادة هوو عليه،

 وأثوار  بول  برمتهوا؛  املورأة  علود حقووت   انسوب اململكة صورة

 اململكووووة، يف كاملووووة اإلنسوووان  حقوووووت حووووول التسوووا الت 

 الووذي التقوودم كوول عوون العوواملي العووام الوورأي أبصووار وأعموود

   والسياسية. التنموية اجملاالت يف املرأة والزالت حققته
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 العوامل  حنواور  كوي  التار ّيوة  فرصوتنا  هوو  اجلديود  اإلعالم -8

 الشر وسطا  علد الطريق ونقطع بنا يليق مبا أنفسنا ونقّدم

 املوووووتالفني الشوووووهوانيني صوووووور يف قوووووّدمونا طاملوووووا الوووووذين

 . واإلرهابيني

 السياسوي؛ ويقت وي   اإلسوالم  أشوكال  كافة جتريم يلزمنا -9

 عن نبو  وأن .السياسة تدينيأو الدين  تسييس رفض ذلل

 كافووة لوودال( الووديين -السياسووي) لعالقووة جديوود معووادل

 ال فرديًّوووا شوووأنا الووودين يكوووونأن  علووود .والطوائوووت الفووورت

 دائورة  يف آخور  فورد  موع  منه تقاطع ما إال به للسياسي عالقة

 عالقوة  ال دنيويًّوا  دوًرا ميوارل  السياسي يبقد وأن .السياسي

  .بال رورة معه تقاطع ما إال بالديين له

 حتوود يوورام مووا علوود ليسووت اخلارجيووة اإلعالميووة مشوواريعنا -10

MBC العوورب ااطبووة عوون توقفووت مشوواريع هووي والعربيووة 

السووعودي وهووذا خطووأ أووب  الووداخل ااطبووةإ   وتوجهووت

 .تداركه وتصويوه

 وحنوون سوووريا ويف الوويمن يف حروبنووا وحنوون خنووو   ينبغووي -11

 مرتبصوة  مصريية مهددات أي من اخللي  عن للدفاع نستعد

أو  الَّ نغفول أ؛  لودولنا  واجملاور ا اذي ار يالت اخلصم من

 جمموعووة ضوودنا  وضووها األخوورال الوومت احلووروب نهموول أالَّ

أن  قررنووا والثقافووة . وإذا السياسووة ميووادين يف اخلصوووم موون

 احلووووروب مواجهووووة فووووإن العسووووكرية حروبنووووا يف ننتصوووور

 حال. بأي أهمية تقل ال السياسية
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ة مجيووع املقوواالت الوومت  وزارة الثقافووة واإلعووالم برتمجوو  قيووام  -12

تتطوورت للمملكووة بسوولب أو إأوواب وتوزيعهووا علوود أكوو        

شرحية مون املوثقفني وتشوجيعهم علود الورد ومسواعدتهم يف       

واإلفووادة موون ترمجووة مقوواالتهم وإرسوواهلا كوورد للصووويفة،  

العقليوة الغربيوة   لودينا ممون يعرفوون     ثقفنياملكادمييني واأل

ت لوودال هووذا  لووق قاعوودة بيانووا  مووا  وكيفيووة ااطبتهووا،  

يف  الصوووت عوون مفكرينووا ميكوون العووودة هلووم مسووتقبالً     

   .كل شأن سعودي

 مسؤوليتركيز وزارة الثقافة واإلعالم علد تعزيز مهارات  -13

اإلعالم يف التعامل مع وسائل اإلعوالم الغربيوة وحوول نظورة     

واسوووورتاتيجياته يف إثووووارة   واهتمامووووات اإلعووووالم الغربووووي،  

التعامول معوه يف األجووا     األس لة، وتوجيه النقود، وكيفيوة   

بول وحتود العدائيوة وحتسوني املهوارات مون أجول رفوع          ؛الودية

 . صوتنا يف اجملتمع الدولي من خالل اإلعالم

 وتوجيووه أفالمهووم املسووتقلني، السووعوديني السووينمائيني دعووم -14

 احلديثة. السعودية األخرال بصوت الشعوب ملااطبة

 ي فريود سوعود  تقوين أو  صناعي منت  علد االهتمام تركيز -15

 وسامسووون  هونووداي مثوول عامليووة التجاريووة عالمتووه تكووون

 وابل.

 نسوتفد  مل الومت  الورقوة  األجانوب هوم   التوعية بوأن الوافودين   -16

عووون  اخلارجيووة  كافيووة يف تصووووي  الصووورة   بدرجووة  منهووا 

 يف األجانوب  للعموال  معاملتنا اململكة؛ ويتأتد ذلل بتوسني
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 اجاحلجووو خاصوووة وللوووزوار واملسوووتويات القطاعوووات اتلوووت

 التعامول  وط ،حقوقوه  علود  العامل حصل فمتد واملعتمرين،

 اإلأابيوة  الصوورة  لنقول  سوفري  خوري  أصب  ولطت بعدل معه

 تعووود الوافووودة فالعمالوووة . صووووي  والعكوووس اململكوووة عوون 

 حنوون بووذور موون مووا جتنيووه جملتمعاتهووا تنقوول إعالميووة منووابر

 نبذرها.

 يف هوا وتوظيف السوعودي  الشوباب  يف األممية النزعة استثمار -17

 .وطنه بنا 

 وموووع أمريكوووا موووع وفاعلوووة حقيقيوووة تواصووول جسوووور بنوووا  -18

 .العامل يف القوال مراكز

 االجتووواا يف وحتويلوووه اجلهوووادي الووونفس مووون املنووواه  تنقيوووة -19

 .األوطان جهاد  ري اإلسالم فجهاد الوطين؛

 الشواذة  فالفتواوال  اجلوانبني،  مون  املتطرفة اخلطابات متابعة -20

 الومت  املريبة والدعاوال ية،الكرتون الدمد حناصر بها المت

 حماصورتها  يوتم  واجلووهر  املبودأ  حيو   مون  اإلسالم تناقض

 .ومكافوتها بها والتوعية

 حتتاجوه  موا  حتتواج  فهي صدت، بكل املرأة لوضع االلتفات -21

 يف فاعوول  فوورد  ألنهووا حتتوواج  لكنهووا  صووورتنا؛ ألجوول  لوويس

 موا  عليهوا  وأوب  الرجوال  ألشقائها حيق ما هلا حيق اجملتمع

 .همعلي أب

 مون  ذلول  و وري  والصووة  اإلسوكان  يف العالقة الق ايا حل -22

 .معيشته يف املواطن  س حقوت
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 سوتنعدم  القوانون  هوذا  مثول  فبتفعيل هذا؟ لل أين من تفعيل -23

 لنووودن شووووارع وصووولت الووومت واالسوووتعرا  البوووذخ حووواالت

 .هوالشانزليزي

 يووتم حتوود باملوودونات بووأل الق ووائية وال األحكووام تقوونني -24

 ".قانون" مفردة مع التصاحل

إ   املذهبيووووة االختالفووووات ضوووويق موووون بووووالتعليم اخلووووروج -25

 .الرحبة اإلسالم ف ا ات

 يتسووق  مبووا وتوظيفهووا الدوليووة الوونظم  اتلووت موون اإلفووادة -26

 صونع  يف تسواهم  تعليميوة  منواه   خوالل  من اإلسالم وتعاليم

 ووطنووه جمتمعوه  ثووم ومون  أواًل، نفسووه إعالوة  علوود قوادر  فورد 

 .تاليًا

 واملسوارس  السوينما  بصواالت  اجملتمعي، يهالرتف دائرة توسيع -27

 .ذلل أرم من ومسا لة واملتاحت

 الفرصووة تتووي  وأن هووذا، لكوول موجهووة الدولووة تكووون أن -28

 .القرار وصنع للمشاركة للمواطن

يف تصوي  صورة اململكوة   اخلارجي أن يقرتن دور اإلعالم -29

 األنسوب  هوي  اخلارجيوة  الديبلوماسية؛ فقد تكون باجلهود

 اخلووارجي لمعووالم اخلطووط ووضووع سياسوواتال رسووم لتووبين

 جهات. عدة علد والتنفيذ

السوعوديني بودور موا     السوفرا   ت ز أهمية اضطالع زوجوات   -30

 دال يوجووو اخلوووارج؛ حيووو   يف السوووعودية صوووورة حتسوووني يف
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 حيوو  موون باإلشوادة  جووديرة اجتماعيوة  مشوواركات أل لوبهن 

 يف املست وووووويفة الدولووووووة ومشوووووواركة ببالدنووووووا التعريووووووت

 يف ذلل واستثمار. واخلريية واالجتماعية لوطنيةا مناسباتها

 عوون مباشوور  ووري بشووكل إيصوواهلا امُلووراد الرسووائل إيصووال

 .اخلصوص وجه علد فيها واملرأة عام بشكل بالدنا تطور

 وسوائل  يف احلاصل االنفالت علد يسيطر بروتوكول وضع -31

 االجتماعي. التواصل

 يريود  ملون  أبوابنوا  فت  طريق عن العامل علد االنفتاس ضرورة -32

  . علينا التعرف

 املنفوت   للمملكوة املتسوام    اكخور  العمل علد إظهار الوجوه  -33

 األبورز  هوو  ليكوون ( ديننوا  مببواد   املسوال  بدون) العصري

 .اإلعالم يف

. العووواملي للمسووولم العامليوووة الصوووورة تصووودير علووود احلووورص -34

 .للعاملني خري رسول إال هو ما فاملسلم

 احلوووارات جموالس  يف للمشوواركة إعطوا  الشووباب الفرصوة   -35

يكووون أن  دون الوووطين، احلوووار جلسووات ومنهووا الوطنيووة،

اخلمسوني؛   جتواوز  ومون  السن كبار ف ة علد حمصوًرا ذلل

 الووداخل  يف لنووا ممووثالً  يكووون جيوول  وذلوول موون أجوول بنووا    

 واخلارج.
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 كردي: أسامة. الورقة الرئيسة: م 

 جاسووتا طبيعووة عوون احلوودي  إ  هووذا العموول ورقووة تهوودف ال

 يف طرحوووه منوووذ لوووه متوووابعني أسوووبار أع وووا أن  باعتبوووار وخلفيتوووه

 ويسوتثند  ،لوه  اإلعالميوة  التغطيوة  واتسواع  األمريكي الكوجنرل

 .هذا العمل ورقة ادم المت النقاط بعض ذلل من

 بوني  الكووجنرل  داخول  معقودة  مفاوضوات  و طويول  تأخر بعد

. باجلاسووتا  اخلوواص الكوووجنرل قوورار صوودر ،املهتمووة األطووراف

 وأحدا  اململكةإ   اإلشارة إلغا  املفاوضات هذا نتيجة وكانت

 .ااٍلرهاب تدعم دولة ألي عامًا وجعله سبتم  من عشر احلادي

 يف السوعودية  للسياسوة  ضعت المةع القرار هذا صدور ويعت 

 بدايتووه منووذ الكووايف االهتمووام القوانون  هووذا تعوور مل الوومت أمريكوا 

 و لوه  األمريكيوة  احلكوموة  معارضوة  بسوبب  يصودر  لون أنه  بتصور

 يف بالعالقوة  اهتماماتنوا  تركز وهو - تصوري يف - آخر بسبب

 موع  بالعالقوة  اهتمامنوا  عودم  و األمريكيوة  احلكوموة  موع  أمريكا

 .خاص بشكل حدا علد حزب وبكل عام بشكل لالكوجنر

 يف القوورار هووذا صوودور أسووباب أهووم فووإن ،املتواضووع رأيووي ويف

 انتاوواب فيهووا يووتم الوومت الكوووجنرل انتاابووات هووو الوقووت هووذا
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 حيو   ،الشويوخ  جملس أع ا  وثل  النواب جملس أع ا  كامل

 احلوادي  أحدا  ضوايا ضد أنهم يظهرواأن  يف األع ا  ير ب ال

 ضود  الكامول  شوبه  التصوويت  سوبب  هذا ويوض  سبتم  من عشر

 ارتفوواع نالحووعأن  أووبأننووا  كمووا. جاسووتا حووول الوورئيس فيتووو

 يأموول حيوو  االنتاابووات، هووذا يف احلووزبني بووني املنافسووة مسووتوي

 ضووووو  يف الكوووووجنرل يف بغووووالبيتهم االحتفوووواظ يف اجلمهوريووووون

 انتاابووووات يف الدميوقراطيووووة كلينتووووون لفوووووز املرتفووووع االحتمووووال

 .الرئاسة

أن  القورار  هوذا  بإصودار  الكووجنرل  واسوتعجال  اهتموام  وبل 

 كاملوة  دراسوة  يدرسووا  مل بوأنهم  صودورا  بعود  صورس  مونهم  العديد

 صوورس حيوو  العووامل حووول أمريكووا عالقووات علوود أثوورا يعوووا ومل

 مووون العديووود يف - حكووووميني و وووري حكووووميني - الكوووثريين

 برفووع اطنيهمملووو يسووم  مشووابه قووانون إصوودار يف بوور بتهم الوودول

 الوودول هووذا وموون. بلوودانهم يف األمريكيووة احلكومووة ضوود ق ووايا

 قتيوول مليووون نصووت)  فيتنوام  و( ناجووازاكي  و هريوشوويما ) اليابوان 

 حماولووة)  وتركيووا(   ريووب أبووو سووجن قتلوود)  والعوورات(  فيتنووامي

 .كثري  ريهم و(  االنقالب

 كوبرية  بدرجوة  يعتمود  األمريكيوة  السوعودية  العالقوة  مستقبل

 فموون ،القادمووة األمريكيووة احلكومووة موقووت سوويكون مووا علوود

 الصووعوبة موون ولكوون ةبالرئاسوو كلنتووون فوووز توقووع اكن السووهولة

 وبالتووالي ،الكوووجنرل جملسووي يف سوويتوكم موون توقووع مبكووان

 قود  _ أمريكوا  موع  عالقتنوا  علود  وبالتوالي _  علينا جاستا تأثري فإن

 : اكتية املنونيات منأي  يأخذ
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 أع ووووا  موووون كووووبري عوووودد وتغووووري ينتووووونكل فوووووز حالووووة يف -1

 مون  فإنوه  الودميوقراطيني  األع وا   عدد وارتفاع الكوجنرل

 إمكانيوة  مون  كثريًا  فت أكثرأو  قانون يصدرأن  املتوقع

 موافقوة  األمور  هوذا  يتطلوب أن  مثول  ،اململكة ضد ق ايا رفع

 األمريكيووووة ا وووواكم قبووووول قبوووول األمريكيووووة احلكوموووة 

 .األمر هذا مثل يتطلب التنفيذأن و للق ايا

 فلون  الكووجنرل  علود  اجلمهووريني  سويطرة  اسوتمرت إذا  أما -2

 شووي اً  تفعوول) !! ( أن  األمريكيووة الرئيسووة بإمكووان يكووون

 أمريكوووا، موووع عالقاتنوووا علووود جاسوووتا توووأثري لتافيوووت مهموووًا

 أع ا  بعض نية عن مؤخًرًا األنبا  تداولته ما إطار يف خاصة

 فقووط اململكووةب خاصووًا ليكووون جاسووتا تعووديل الكوووجنرل

 يف النظوام أن  العلوم  موع . منوه  األخورال  الدول استفادة من تهربًا

 وأحوودا   اململكووة عوون يتووود  فعوواًل كووان األو  مسووودته

 مووون ب وووغط تعديلوووه وط فقوووط سوووبتم  مووون عشووور احلوووادي

 وهوذا . الكوجنرل أع ا  بعض ومن األمريكية احلكومة

 ليووًاحا ٓعلووي ِيصووعب بطوورت لووذلل باالسووتعداد قيامنووا يتطلووب

 .توقعها

 صوووواحبة الوووودول يشوووومل دولووووي بتووووورك اململكووووة تقوووووم أن -3

 املهتموة  الدوليوة  املنظموات أو  أمريكوا  يف العاليوة  االستثمارات

 حوول  أمريكوي  تنوازل  علود  للوصوول  الودولي  االسوتثمار  بأمر

 االسوووتثمارات علووود مسوووتقباًل توووأثريا مووون بوووالتاويت جاسوووتا

 حلكومووةا سووندات يف وبالووذات أمريكووا يف كافووة الدوليووة

 .نفسها األمريكية
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إ   النظور  مون  فالبود  )!( باالنتاابات كلينتون فوز قرب ومع

(  لاألتالنتي)  صويفة يف نشرت المت(  أوباما عقيدة)  من موقفها

 أنهووا واملالحووع ،تطبيقهووا يف ستسووتمر كانووتإذا  فيمووا بالووذات و

 موقووت يكوون  قود  هوذا  ولكوون ااٍلرهواب  بتمويول  السوعودية  اتهموت 

 حجوم  زيوادة  عودم )  عون  حوديثها  فهوو  مؤكود  هوو  موا  أما ،انتاابي

 تأييوودأن  هووو األموور هووذا أهميووة(.  العوورات يف األمريكيووة القوووات

 يف القوووي بالتواجوود اهتمامهووا عوودم يعووين أوبامووا لعقيوودة كلينتووون

 املنطقووة يف أقويووا  حللفووا  أمريكووا حاجووة عوودم وبالتووالي منطقتنووا

 علوود جلاسووتا السوول  التووأثري إيقوواف علوود احلوورص عوودم وبالتووالي

 عقيوودة ضوومن - كلنتووون توجووه يعووين وقوود. اململكووة مووع العالقووة

 األخرال الدول حساب علد إيران مع عالقتها تطويرإ   - أوباما

 .املنطقة يف

 احلادي أحدا  حول الكوجنرل تقريري فان حالأي  وعلد

 مسوووؤولية عوودم  أوضوووت  (م 2015 و 2004) سوووبتم  موون  عشوور 

أي  مشووواركة وعووودم األحووودا  هوووذا عووون السوووعودية احلكوموووة

 املطموسووة صووفوة (28) ال عوون الكشوت  بعوود حتوود فيهووا مسوؤول 

 ورقيوة )  املسوتندات  كافوة  دراسة بعد وحتد م(،2004) تقرير من

 .الدن بن أسامة مقر من عليها احلصول ط المت(  والكرتونية

 نڤأل القاضوي  أصدرها المت األحكام مالحظة أب كما

 بإحالتهوا  كلوها  انتهوت  داخليوة  ق وية  (100) يحووال  يف هلرستاين

أي  حيمول  ومل(  سوبتم   من عشر احلادي تعوي ات صندوتإ  ) 

 رفعوت  المت اجلهات من ألي األحدا  هذا مسؤولية أمريكية جهة
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 خطووط أو  األمريكيوة  األمون  مؤسسوات  سووا   الق ايا هذا عليها

 .الطريان

 اململكوة  ضد رفعت ق يةأي  لنا ترش  مل اكنأنه إ   كما

 .واحدة ق ية سوال اإلطار هذا يف

 يسوم   اململكوة  يف نظوام  إلصودار  حوان  قود  الوقوت أن  وأعتقد

 احلكومووووة ضوووود باإلرهوووواب متعلقووووة ق ووووايا برفووووع للمووووواطنني

 .باملثل املعاملة قبل من األمريكية
 

 املرزوقي: حامت. التعقيب األول: د 

 اًلوموودخ للق ووية، عنواًنووا" جاسووتا" اختيووار موون الوور م علوود

 القووانونأن  إال األمريكيووة، السووعودية العالقووات مسووتقبل ملبووو 

 ومنعطفووات بأحوودا  حافوول سووجل يف منقوطووة فاصوولة  ووري لوويس

 سياسوية  ظوروف  ظل يف صدر تشريع من أثًرا وأعمق تعقيًدا أكثر

 يكون  مل واقًعا التشريعي الصانع علد فرضت األمريكي للداخل

 .الناخب ل غط الرضوخ  ري بد من له

 فالبوود األمريكيووة، السووعودية العالقووات مسووتقبل سووتقرا وال

 وأهوووم البدايوووة نقطوووة حيووودد توووار ي باسوووتعرا  أواًل البووود  مووون

 وخصوائص  الودولتني  بوني  العالقوة  بهوا  مورت  الومت  املفصولية  املراحل

 .العالقة هذا

 والسياسوووووي الوووووديين بثقلوووووها السوووووعودية العربيوووووة اململكوووووة

 ويف األوسوووط الشووورت لوووبق يف اجلغووورايف ومبوقعهوووا واالقتصوووادي

 األمريكيووة املتوودة  والواليووات العوامل،  قووارات بوني  الوصوول منطقوة 
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 الثقوايف  التبواين  ظل ويف والتقين، والعسكري االقتصادي بتفوقها

 ما هي املشرتكة املصاحل تكونأن  حتم البلدين، بني والسياسي

 لقوا   يف الر يوة  انطالقتوه  منوذ  الودولتني  بوني  للعالقة يؤطر سوف

 والوووورئيس عبوووودالعزيز امللوووول بووووني السووووعودي األمريكووووي مووووةالق

 ظهور  علد م(1945) عام ف اير يف روزفلت فرانلكني األمريكي

 أحوود تشووكل اللقووا  هووذا ومووع ،"كوينسووي" األمريكيووة البوواخرة

 .العشرين القرن يف االسرتاتيجية العالقات أهم

 بووني مشوورتك واقتصووادي سياسووي بتعوواون العالقووة هووذا بوودأت

 يف للتواجوود تسووعد دولووة وبووني والتطووور للتووودي  تتوووت ةفتيوو دولووة

 يف قووووي سياسوووي شوووريل موووع بالتعووواون األوسوووط الشووورت منطقوووة

 الصوووناعية اكلوووة إموووداد علووود قوووادر اقتصوووادي وحليوووت املنطقوووة،

 هووذا الوقووت مووع تطووورت. خووام نفووط موون تتطلبووه مبووا األمريكيووة

 بدولوووة األمريكوووي االعووورتاف  وووري صوووفوها يعكووور ومل العالقوووة

 يف التووتر  وتصواعد  تروموان  األمريكوي  الورئيس  قبول  مون  رائيلإس

 بووووإعالن أوجووووه بلوووو إ  أن  ةالفلسووووطيني الق ووووية بشووووأن املنطقووووة

 وعودد  األمريكيوة  املتوودة  الواليوات  عون  النفط حظر عن اململكة

 األراضووي موون االنسووواب علوود إسوورائيل إلجبووار الغربيووة الوودول موون

 لرتجي  هلا السالس إمداد ووقت م(،1967) عام يف ا تلة العربية

 فّعالوة  كوسويلة  النفط سالس استادام. املصرية القوات علد قوتها

 النقطووة كانووت املتووودة الواليووات يف القوورار صووانع علوود لل ووغط

 هوذا  حودة  مون  زاد. الودولتني  بوني  العالقات ملت يف األو  املفصلية

 ضووبط آليووة يف نفوووذهم اسووتادام علوود أوبوول أع ووا  اتفووات التوووتر
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 علود  أثور  مموا  األسوعار  رفوع  بهودف  العوامل  أحنا  يف النفط قاتتدف

 علوود  أسووال  بشووكل  علوود  تعتموود  الوومت  الصووناعية  االقتصوواديات 

 هووووذا تطووووور مووووع. األمريكيووووة املتووووودة الواليووووات ومنهووووا الوووونفط

 صوانعة  كقوة نفسها اململكة فرضت مستقلة، وبإرادة األحدا ،

 .جتاوزا ميكن ال صعًبا ورقًما العاملية االقتصادية للسياسات

 موع  الشورت  مون  املورة  هوذا  أتوت  الثانيوة  املفصولية  االلتقا  نقطة

 أول يف أعلنووت والوومت اإليرانيووة الدولووة وظهووور إيووران شوواا سووقوط

 ،"األكو   الشيطان" األمريكية املتودة للواليات عدائها هلا ظهور

 أسوهمت  األحودا   هوذا . ألفغانستان السوفيمت االجتياس خالل ومن

 الواليوات  وإدراك الودولتني  بوني  العالقوات  تعميوق  يف كوبري  بشكل

 القووووال مراكوووز أهوووم كأحووود السوووعودي التواجووود لووودور املتوووودة

 ذلل يف ترتكز ضامة اقتصادية بقوة واملعززة واإلسالمية العربية

 تعزيوووز بهووودف التنمووووي مشوووروعها يف امل وووي يف قويوووة إرادة علووود

 أعلنوووت م(1975) عوووام مطلوووع ففوووي املسوووتقل، السووويادي قراراهوووا

 الوونفط ملشووتقات صووناعيتني موودينتني أكوو  إنشووا  عوون اململكووة

 كمنوت   بوذلل  والودخول ( وينبوع  اجلبيل) العامل مستوال علد اخلام

 جنووواس االقتصوووادي احل وووور وعوووزز النفطيوووة، للمشوووتقات عووواملي

 أرامكووو لشووركة الكاملووة احلصووة علوود االسووتوواذ يف اململكووة

 يف الكاملووة لسوويطرةاإ   بووذلل لتنتهووي األمريكووي الشووريل موون

 حتديوود دفووة بووذلل وحتّولووت. السووعودي الوونفط عمليووات إدارة ترتووب

 وعلود  املنتجني يدإ   العاملي النفطي السوت يف والتوكم األسعار

 .  اململكة رأسهم
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 احلوورب وانتهووا  السوووفيمت االحتوواد بسووقوط األحوودا  توالووت

-1980) اإليرانيوووووة العراقيوووووة احلووووورب أحووووودا  ثوووووم البووووواردة،

 هووذا كول  ،(م1990) وحتريرهوا  الكويوت  احوتالل  ثوم  ،(م1988

 العالقووووات تنسوووويق حجووووم موووون زاد املتسووووارع وتراتبهووووا األحوووودا 

 مووون العموووق هلوووذا األول التوووودي وكوووان. األمريكيوووة السوووعودية

 م(.2001) عام سيشهدا العالقات

 م(،2001) لعووام  سووبتم   شووهر  موون عشوور  احلووادي  اليوووم يف

  سووب فيووه شووارك إرهووابي بفعوول العوواملي التجووارة برجووي سووقط

 عشوور تسووعة أصوول موون سووعوديًّا عشوور مخسووة األمريكيووة الروايووة

 موقوت أن  وبور م  الدن، بون  أسوامة  بقيوادة  القاعدة وتبنته إرهابي،

 قبول  وكانوت  العمول  هوذا  إدانوة  يف واضوًوا  كان الر ي اململكة

 موون السووعودية الرعويووة سوووبت ذكيووة اسووتباقية و ركووة ذلوول

 هوذا إال أن  اإلرهابيوة،  العمليوة  هوذا  يف األول ماملوته  الدن بن أسامة

 األمريكيوووة السوووعودية العالقوووات علووود بظالهلوووا رموووت األحووودا 

 وتأثريهووا اهلجمووات قوووة وبوور م. الشووع  املسووتوال علوود وخباصووة

 الودولتني  بوني  التنسويق  اسوتمر  فقود  األمريكي الداخل يف الكبري

 العالقوة  تتوأثر  فلوم  العواملي،  اإلرهاب ملواجهة الر ي املستوال علد

 اململكوووةأن  تعوووي األمريكيوووة فووواإلدارة الر وووي، املسوووتوال علووود

 النظرةإال أن  املصدر، ذات ومن اإلرهابية اهلجمات تعرضت لذات

 . سل  بشكل تأثرت للمملكة األمريكية الشعبية

 أحودا   عقوب  األمريكية السياسة يف كبرية تغيريات حدثت

 علود  احلورب  إعالنهوا  موع  بودأت  والومت  سوبتم ،  مون  عشور  احلادي
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 حكوووم نظوووام سوووقوط ثوووم أفغانسوووتان علووود واحلووورب اإلرهووواب،

 وهووي الثالثووة املفصوولية اخلووالف نقطووة ذلوول بعوود أتووت ثووم طالبووان،

 العورات  وتسوليم  حسوني  صودام  نظوام  وإسقاط العرات، علد احلرب

 اططهوووا إنفووواذ علووود تعمووول إقليميوووة كقووووة وظهورهوووا إليوووران

 القانونيووووة املبوووواد  عوووون لذلوووو يف منفكووووة املنطقووووة يف التوسووووعي

 اإلدارة موون واضوو  نظوور وبغووض املسووتقرة، الدبلوماسووية واألعووراف

 اإلدارة تووووبين خووووالل موووون منهووووا بووووتمكني رمبوووواأو  األمريكيووووة

 .املنطقة يف اخلالقة الفوضد ملبدأ األمريكية

 وحوذرت  ؛ بول  بقووة  اململكوة  عارضوتها  الومت  اخلالقة الفوضد

 الربيع شرارة انطالت مع ذروته بل  مكان، و ري زمان  ري يف منه

 مووون  وتووووجس وحتفوووع  األمريكيوووة اإلدارة مووون  وبتأييووود العربوووي

 األمريكيووة السووعودية املواقووت يف التبوواين حوودة موون زاد اململكووة

 ذروة وبلو   البلدين، بني العالقة يف احلقيقي التوتر بدايات وظهرت

 .إيران مع النووي االتفات إرهاصات مع التوتر هذا

 اإلدارة سياسووووات ذلوووول وقبوووول إيووووران مووووع نوووووويال االتفووووات

 مون  كوثرًيا  أخوذت  أوباموا  األمريكوي  الرئيس عهد يف األمريكية

 التار يووة العالقووة علوود سوولًبا وأثوورت الوودولتني بووني الثقووة اووزون

 التوجووه موون أمول  خبيبووة السووعودية العربيوة  اململكووة شووعرت. بينهموا 

 يف اإليرانيوة  للتودخالت  واحلمايوة  الرعاية يشبه وفيما األمريكي،

 يف اجليوسياسووية البي ووة إربوواك يف يوودها وإطووالت العربيووة املصوواحل

 األمريكيوووة اإلدارة خبوووذالن كوووذلل اململكوووة وشوووعرت. املنطقوووة

 مووع وواجهووت السوووري، امللووت رأسووها وعلوود مفصوولية عربيووة مللفووات
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 انتهووت مسووبوقة و ووري منصووفة  ووري أمريكيووة إعالميووة محلووة ذلوول

 املنطقوة  لتبودأ ". جاسوتا " اإلرهواب  مواجهوة  يف العدالوة  قوانون  بإقرار

 .اإلقليمي الصعيد علد حتواًل بذلل

 األمريكوي  للوداخل  اسوتثنائية  ظوروف  يف جوا  " جاستا" قانون

 األمريكيوووة للرئاسوووة االنتاوووابي اخلطووواب عليوووه اسوووتووذ الوووذي

 ر وم  وصودر  موافقوة  علد حاز الناخب من وب غط والكوجنرل،

أن  الوور م وعلوود التبوواين هووذا ومووع لووه األمريكيووة اإلدارة معارضووة

 العالقوة  طبيعوة  يعكسإال أنه  حتديًدا، اململكة  ص ال القانون

 .  املتودة والواليات اململكة بني

 بووني  للعالقووة  املوووجز  التووار ي  االسووتعرا   هووذا  خووالل  موون

 أهوووم اسوووتنتاج ميكووون األمريكيوووة املتوووودة والواليوووات اململكوووة

 العالقة: هلذا اخلصائص

 علود  املشورتكة،  املصواحل  علود  قائموة  الدولتني بني العالقة -1

 . بينهما والسياسي الثقايف التباين من الر م

 اململكوووة كانوووت تأسيسوووها ومنوووذ العالقوووة هوووذا تووواري  يف -2

 وبسياسوة  مسوتقل  سياسي كند املتودة الواليات مع تتعامل

 موا  متود  إرادتوه  يفور   سياسوي  وكشوريل  وثابتوة،  واضوة

 السياسووي بالتنسوويق بووولوق لووذلل، احلاجووة مصوولوته دعووت

 .ذلل يف املصلوة للملكة توفرت ما متد

 علووود الر ووي،  املسووتوال  علوود  يووتم  الوودولتني  بووني  التنسوويق  -3

 .والشعبية واملدنية ال ملانية الدبلوماسية حساب
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 بووني متبووادل احوورتام الوودولتني بووني الر يووة العالقووة يووؤطر -4

 يبذلوووه موووا علووود املواقوووت مووون كوووثري يف وتقووودير. الطووورفني

 .املشرتكة امللفات يف جهد من اكخر رفالط

 والواليووات اململكووة بووني التار يووة للعالقووة اخلصووائص هووذا

إ   العالقوة  هوذا  حوول  اجلودل  انتقوال  أوهلوا  حتديات تواجه املتودة

 العربووي اإلقلوويم وموورور األمريكووي، الووداخل يف الشووعبية الوودوائر

 يف اإليرانووي والتوودخل جهووة، موون اسووتثنائية جيوسياسووية بظووروف

 املتوودة  الواليوات  صومت  ظول  يف ذلول  كول  العربي، اإلقليم شؤون

 خووالف علوود) اخلليجووي بوواألمن التزامهووا جتوواا الواضوو  البيووان عوون

 نيكسوووون، إعوووالن منوووذ السوووابقة، األمريكيوووة اإلدارات توجوووه

 (. بوش رأن، كارتر،

 األمريكيوة  السوعودية  العالقوات  سوتظل  املعطيات هذا ظل يف

 املشوورتكة، امللفووات يف الطوورفني بووني املباشوور التنسوويق علوود قائموة 

 مل. عليهووا املتفووق  ووري امللفووات يف املواقووت تبوواين حووول توووجس ويف

 اإلدارة دفووة يتووو  مبوون العالقووة هووذا تقووديري يف تتووأثر ولوون تتووأثر

 املؤسسوووي القووورار يف راسوواة  العالقوووة هووذا  فجوووذور األمريكيووة، 

 .األمريكي

 الدبلوماسية أدواتها يعتنوإ   ستتجه أخرال جهة من اململكة

 واإلعالمووي، والشووع  ال ملووانيإ   احلكووومي التنسوويق ليتاطوود

 بأخوذ  الودولي  ح ورها من وستعظم حتالفاتها، خارطة تنويع ويف

 والبنوا   مصواحلها،  موع  تتقواطع  الومت  امللفوات  إدارة يف املبوادرة  زمام

 .السياسي وثقلها واالقتصادية الدينية قوتها مصادر علد ذلل يف
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 حتالفووات وبقوووة املنطقووة، يف ومسووتقر مووتني بكيووان اململكووة

 ال املتوودة  للواليوات  اسورتاتيجيًّا  شوريكا  سوتظل  متعددة، سياسية

 االقتصووادي بتفوقهووا املتووودة الواليووات وسووتظل جتوواوزا، ميكوون

. السوعودية  التوالفات خارطة يف حمورية دولة والتقين والعسكري

 .لآلخر خراك الطرف أهمية تعي الدولتني كال
 

 علي: بن علي. التعقيب الثالث: أ 

 جانووب موون -جاسووتا - عوون النقوواط بعووض أعوور أن  قبوول

 قوانون أن  وهو أسامة  املهندل ورقة علد بسيط تعقيب لي قانوني

 انتاابيوة  لعبة فهو  ريهاأو  السعودية ضعت يعين ال -جاستا -

 يف السوتادامه  استصدرأنه  أجزم بل بالقانون، له عالقة وال  تة

 وبشووووأن الرابعووووة النقطووووة يف م. أسووووامة أشووووار كمووووا االنتاابووووات

 املسوتقبلي  التعامول  بشوأن  املرشووني  منأي  فوز حال يف والتوقعات

 ذلول  يف العالقوة  مسوتوال إ   تعوود  كذلل فهي _جاستا_ قانون مع

 املبسووط تعليقووي أعوور  النقطووة هووذا وموون البلوودين، بووني احلووني

 - قوووانونأن  وفيوووه _سوووتاجا_ عووون القوووانوني للجانوووب واملاتصووور

 والوذي ( اإلرهابيوة  األعمال رعاة ضد العدل) األمريكي -جاستا

( م2016) يف إقوورارا ط حتوود( م2004) منووذ  عديوودة مبراحوول موور

 إلغووا إ   ينتهووي مووا وهووو لمرهوواب الراعيووة الوودول مقاضوواة ومووؤداا

 عون  التعوويض  بودعاوال  يتعلوق  فيما املدنية الق ايا يف الدول سيادة

 الواليووات ق ووا  أمووام عنهووا الناجتووة واألضوورار اإلرهابيووة لاألعمووا

 القووانون هووذا أموام أن  يعلووم باألنظمووة والعوارف  األمريكيووة املتوودة 

 بالسوويادة اخلاصووة باألنظمووة يتعلووق مووا العقبووات هووذا وموون عقبووات
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 األول الفصول  مون ( 2) املادة يف عليها أكد والمت وحصانتها للدول

 السوعودية  بوني  املوقعوة  االتفاقيوة  لوكوذل  املتوودة  األموم  ميثوات  من

 هنواك  فوإن  مدتها وطول الق ائية التعقيداتإ   إضافة وأمريكا

 مون  ذلل يعقب وما األمريكي الق ا  لدال مجة إجرائية تعقيدات

 القووانون هووذا خبصوووص الصووادرة األحكووام تنفيووذ تقيوود إجوورا ات

 لكوثري ا ذكرا ماإ   يقودنا مجيعه وهذا خارجيًًّاأو  داخليًا سوا 

 سياسووية لعبووةإال  لوويس القووانون هووذاأن  موون املهنوويني الووزمال  موون

 بإضوعافه  سويقوم  مون  وهوي  السياسوة  أروقوة  يف صنع قانونية مبظلة

 .التنفيذ قيد وضعه عدمأو 

 قووانون عوون القليوول موون اجلووز إال  لوويس أعووالا إليووه أشوورت مووا
 األمريكيوة  ا امواة  بيووت  مون  الكوثري  إليه ينظر والذي _جاستا_

 محاهووا _ دولتنووا ومنهووا كووثرية دول السووتوالب كووبري صوويد أنووهب

 .اهلل

 أنوين إال  املوضووع،  هوذا  يف الكتابوة  كثورت  قود  فإنه وختامًا

 هوذا  يف سويقرر  من وهم الساسة أيدي يف هو النهائي احللأن  أرال

 فوإن  فيوه  امل وي  اختواروا  لوو  أموا  بنوودا  إضعافأو  قوته من القانون

 تفصيلها. املقال يسع وال كثر سيواجهها المت العقبات
 

  :أ. مطشر املرشدالتعقيب الثاني: 

 لقوووانون السياسوووية اجلوانوووب تغطيوووة علووود أسوووامة م. شوووكًرا

 فووواز حوووال يف املسوووتقبلية للتوقعوووات مجيووول طووورس وأيً وووا ،جاسوووتا

 علووووود السووووويطرة دون الووووورئيس مبنصوووووب الووووودميقراطي احلوووووزب

 .الكوجنرل
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 قووانون بووأن لقنوواعمت النطووات هووذا عوون الطوورس يف أتوسووع لوون

 للتكسوب  ا اماة بيوت بعض من حماولة كان البداية يف جاستا

 وجمموعووات أعمووال رجووال جلوور قانونيووة ذريعووة اسووتادام حموواولني

 فشوول وبعوود. الوودول لسوويادة التعوور  دون خرييووة ومجعيووات جتاريووة

 موون بووارزة وأ ووا  األعمووال رجووال بعووض ضوود املرفوعووة الق ووايا

( 11) ضووووايا أسووور تقبلوووت ي اخللووو يف احلاكموووة األسووور أع وووا 

 خلوت  يقوت  مون  معرفوة  أوب  لوذا ... الواقوع  األمر وحماميهم سبتمر

  ويووول مكافووووة وقوووانون جاسوووتا قوووانون بنوووود وتطووووير حتووودي 

 العربيوة  للمملكة واض  استهداف وكأنها البنود لتصب  اإلرهاب

 .  السعودية

 كيفيوووة  وووص موووا يف السوووابقة ألخطائنوووا أتطووورت لووون أيً وووا

 اململكووة تعموول مل حيوو  ،البدايووة منووذ جاسووتا قووانون عموو التعاموول

 ضود  املشورتك  التعواون  مبلوت  جاسوتا  قوانون  مشروع إلغا  ربط علد

 فووت  التشووريعية الوودوائر أروقووة يف يتنقوول املشووروع وتوورك.  اإلرهوواب

 بوأن  إحساسوهم  فوور  السوتادامه  ال وغط  جمموعات لبعض اجملال

. السوعودية  عن رأيًّاتد تبتعد األمريكية والسياسة أوباما الرئيس

 يف قوائم  هوو  موا  حوول  التلميووات  مون  الكوثري  فيها أسامة م. وورقة

 بوووأن هنوووا أذكووورأن  لوووي وا وووووا ،احلوووزبني مووون أيًّوووا فووووز حوووال

 البيت يف ألس مبن حتركاتنا ربط هو سببها املتكررة أخطائنا

 مبوا فيهوا   الودول  كافوة  وأصوبوت  الصوورة  ات ووت  لقود .  األبيض

 دولوة  يسوتهدف  جاسوتا  قوانون  بوأن  تعي أخرال ودّول والصني اليابان

أن  وأرال. ألجلنووا أمريكووا سوويعادون أنهووم أتوقووع ال وهلووذا بعينهووا،
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 قوانون  جملابهوة  التوورك  خطوة  وحتودي   تطووير  علد اململكة تعمل

 عوزل  هو واهلدف الصفوي واللوبي الصهيوني اللوبي بلمسات وضع

 .سياسيا وابتزازها اململكة
 

  والعالقييييات جاسييييتا ضييييية: )مسييييتقبل املييييداخالت حييييول ق 

 األمريكية(: السعودية

 الوضع الراهن وإشكاالته املعقدة:

ط اإلشووارة  مووا سوويات الشووهراني أنووه يف سووعد. داللوووا  أوضوو  

 األمريكيوة  السوعودية  املصولوية  العالقوات  وتطوور  إليه حوول تواري   

 واحلقوووت احلريووة قوويم بعووض يف معهووم التقا نوواإال  ذلوول  ووري وال)

 هوووذا يف القووووال مووووازين اخوووتالل ظووول ويف( االقتصوووادية موالووونظ

 يف بول  والودولي؛  اإلقليموي  املسوتوال  علد املوازين واختالل العالقات

 اململكوة  يف احلكوم  لطبيعوة  ونظًرا بعدها وما الباردة احلرب ظل

 الدولة. بنا  وتاري  و ات

أي  القووووي املعسوووكر موووع التووووالتإال  للمملكوووة يكووون مل

 ،القووووي الغربوووي املعسوووكر وهوووو أ ووووا اكمووو احلووور املعسوووكر

 رينووا؛  ذهووب كمووا ذهبنووا لكنوواإال و ذلوول فعلنوواأننووا  هلل ومحووًدا

 دول موون والقليوول املقوواييس بكوول كووبري اسوورتاتيجي جنوواس وهووذا

 عليهووا موورت الوومت الثالوو  العووامل ودول واإلسووالمي العربووي العووامل

 .اململكة حال بعكس وبقيت املاضي القرن أحدا 

 فقود  إطالًقوا  جاسوتا  قرار يفاج ين الرديعان: مل دخال. د وقال

 فيهووا  تووداعد الوومت السوواعة تلوول منووذ  كهووذا شووًرا أتوقووع كنووت
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 الومت  الزيارة وأتذكر م(،2001) سبتم  (11) يوم أرًضا ال جان

 عنودما  عمودتها  ومقابلوة  لنيويوورك  طوالل  بون  الوليود  األموري  بها قام

 الودفاع  لرجوال  منوه  ات ًع دوالر ماليني عشرة مببل  شيكا له قدم

 . املدينة يف املدني

 اإلعوووووالمأن  والسووووويما جاسوووووتا بقووووورار كوووووذلل أتفاجوووووأ مل

 قصوووة يوووردد وهوووو املاضوووية السووونوات طيلوووة ينفووول مل األمريكوووي

 الوو جني؛ علوود اهلجوووم يف شوواركوا مموون سووعوديًّا عشوور اخلمسووة

 موون توو أت الوومت وهووي تصوورفاتهم، عوون مسووؤولة اململكووة وكووأن

 بعود  وذلول ( م1996) بسونوات  ذلل قبل وزعيمها هاوأتباع القاعدة

 .أفريقيا شرت األمريكية السفارات علد اهلجوم

 كانوووت العمليوووة مووون األمريكيوووة اخلسوووائر فوووإن وبالتأكيووود

 مون  كوبري  عودد  وجورس  شاًصا (3300) مقتل مشلت للغاية فادحة

 ال جني، وسقوط أراضيها، علد واملقيمني األمريكيني املواطنني

 شووركات مبوواني ي وومان الوو جنيأن   كووم ليوواراتبامل وخسووائر

 ووثائقهوا،  ممتلكاتها من الكثري فقدت كثرية مالية ومؤسسات

 مدينووة هلووا تعرضووت الوومت والصوووية البي يووة األضوورار عوون ناهيوول

 .ال جني سقوط عقب نيويورك

 ذلوول وقبول  اجلسويمة،  اخلسوائر  تلول  أتفهوم  وإنسوان  كمسولم 

 فهووي صووديقأو  قريووبأو  ائوولع فقوودت الوومت األسوور معانوواة أتفهووم

 البعوود هووذا يغيووبأن  أووب وال بامتيوواز وكونيووة إنسووانية تراجيووديا

 األمريكوي  اإلعوالم . الق وية  هذا نناقع وحنن بالنا عن املأساوي

 نظهوورأن  أووب وبالتووالي البعوود هووذا علوود رّكووز وقوود الووتغري سووريع

 .باكخرين يهتم من مبظهر
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 بسوبب  عانوت  الومت  سور األ صودور  يف يعوتل   ما تّفهم حماولة إن

 .األهمية  اية يف أمر احلادثة هذا

 دفاعنوا  يف وبقووة  حاضًرا يكونأن  أب اإلنساني البعد هذا

 قبووالً  أكثور  حججنوا  سويجعل  فهو جاستا؛ تبعات لصد أنفسنا عن

 النهايوة  يف مسولمون  فونون  إنسانية؛ األمريكان من أقل لسنا وأننا

 فموا  مو ر؛ أي  حتوت  اكخورين  أرواس بإزهات يقبل ال وديننا نقبل وال

 منوووه عانينوووا الوووذي اإلرهووواب حتوووت ينووودرج العمووول كوووانإذا  بالووول

 ..سنوات لعدة كسعوديني

 هوو  جاستا بقانون عالقة وله فيه وقعنا الذي التار ي اخلطأ

 يف دوالر هوي  مليوار  (٧٥٠) بنوو تقدر والمت استثماراتنا معظمأن 

  و   ال عليهوا  سوتيال  واال حجزها سهولة ثم ومن املتودة الواليات

 واحودة  سولة  يف البيض وضعنا فقد فيه وقعنا شنيع خطأ هذا.. اهلل

 تقلووويص موووع دول عووودة يف اسوووتثماراتنا توزيوووع مسوووتقباًل ويفووورت 

 .معقول حدإ   أمريكا يف القائمة االستثمارات

( مميووز جتوواري عميوول أمريكووا) التجاريووة عقليتنوواأن  أعتقوود

 ليسوت  وأمريكوا  بودوا  لسونا  فونون  عويصوة  مشوكالت  لنوا  سببت

 تنويع. الطريقة بهذا معها لنتعامل بريدةأو  مكة يف ح ريا تاجًرا

 سويكون  سوالل  عدة علد البيض وتوزيع للغاية مهم االستثمار دول

 .بامتياز حصيًفا عماًل

 أخورال  طورت  لوديهم ... األبريا  وقتل ال جني ضرب ليس لكن

 .أراضيهم وخارج ضرًرا أقل
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 يف أوووادل يظووون أن أحوووًدا  الأنوووه  عثموووانال خالووود. م وذكووور

 جاسووتا قووانون عوون هووو السووؤال اجلرميووة، عوون القاعوودة مسووؤولية

 واملوقوووت األمريكيوووة السوووعودية العالقوووات مسوووتقبل علووود وتوووأثريا

 دولووة معاقبووة توو ر القاعوودة جرميووة منووه، وهوول  والشووع  الر ووي

 .؟بأكملها

 سوعودية ال العالقوات  علد جذري تأثري ليس ذا جاستا قانون إن

 اجملووواالت  مووون  العديووود  يف التعووواون  اسوووتمرار  بووودليل  األمريكيوووة 

 لعبووووة تكووووونأن  تعوووودو ال القصووووةن إ..  العسووووكرية االقتصووووادية

 الر وووي الصووومت يكوووون ورمبوووا..  املوووؤثر بوووزوال تنتهوووي انتاابيوووة

 اخلصوص. بهذا التفاهم من شي  علد قائًما السعودي

 بنووا  إلعووادة طويًلووا وقًتووا الرديعووان أننووا حنتوواج  خالوود. د وأشووار

 مون  مواقفنوا  شرس ال روري من لكن املتودة الواليات مع العالقة

 فهوذا  منهوا  بنوا  حلقوت  الومت  األضورار  وتبيان شفافية بكل القاعدة

 .كثرًيا موقفنا يعزز

 الطورت  بكول  اسوتادامه  تعطيول  ومهمتنا قانوًنا أصب  جاستا

 .قادمة تلسنوا رقابنا علد مصلتا سيًفا سيظل كان وإن املمكنة

 بع وونا فيهووا يووؤمن الوومت املووؤامرة نظريووة موون كووذلل ولناوورج

 نفسوها،  املتوودة  الواليوات  مون  مودبرة  سوبتم   أحودا  أن  كالقول

 .جوع من يغين وال يسمن ال كالم فهذا

  الوة  تورتبط  ا يوا فوإن الق وية    مسواعد . د ومن وجهوة نظور  

 تتجووه اململكووة وجوودت كلمووا أمريكووا ستمارسووها واسووعة ابتووزاز

 األمريكي. االقتصاد بنية خارج استثمارأو  سيولةأي    ل
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أن  ويبودو  صدر حتد املوضوع مع التعاطي يف تأخرت اململكة

 ورمبوا  القوانون  هوذا  مون  هونووا  مستشوارون  لديه لدينا القرار صانع

 للمملكووة؛ وهووذا موجووه  ووري وأنووه بووه، املعنوويني لسوونا بأننووا أقنعوووا

 داخول  مون  بعالقوات  ظوون حي ممون  عودد  تغريودات  يف وجدتوه  املعند

 أشوارت  الووزرا   جملوس  عو   اململكوة  القورار  صدور بعد الصندوت

 يتعلوق  بيوان  صودر  تركيوا  موع  نفسوها، ثوم   أمريكوا  علود  خلطورته

: أن وأكوود بوواخلطري  جاسووتا قووانون املاليووة وزيوور  بآثووارا، ووصووت 

 .بأمريكا سيلوق ال رر

 أنهوم  رواأشوا  األموريكيني  املسؤولني من عدد نفسه اليوم ويف

 جعجعوة  هوذا  كول أن  املهوم  ،تعديلوه  علد سيعملون وأنهم ينتقدونه

 آثارا؟. مع للتعاطي فعاًل مستعدون حنن هل ،طونأو  دقيق بدون

 موا  هوذا  يكوون  فرمبوا  املقاي وة  استادام علد نعولأننا  أظن

 السالم. مقابل األمن طريقة علد املقاي ة .. األمريكيون يريدا

 كوان  جاسوتا  قانون  ريي أن  رير محسا. م ومن جانبه قال

 لووتمكني شوورعأنووه  الوور م وعلوود األول املقووام يف أمريكيووة  لطووه

 ولكون  السوعودية،  ضود  دعواوي  لرفوع  سبتم  11 ضوايا عائالت

 نورال  ولوذلل  أخورال،  دولوة أي  ضود  القوانون  هوذا  استادام ممكن

 يرمز الذي القانون هذا تشريع علد الدول من كبري عدد امتعا 

 ويوووبني األمريكوووي السياسوووي األخالقوووي للسوووقوط األول اماملقووو يف

 اتفاقيوات أي  لنقض واستعدادهم املنتابني مشاريعهم إفالل مدال

. نواخبيهم  أموام  هزيول  سياسوي  نصر لتوقيق دولتهم بها تلتزم دولية

 ترموووب دونالووود مبرشووووهم ممثووول اجلمهووووري احلوووزب تصووورفات

 وهووم يني،األمووريك السياسوويني يف الوودولي اجملتمووع ثقووة زعزعووت
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 ال ميكووونأنوووه  الووودولي للمجتموووع واضووووة رسوووائل يرسووولون اليووووم

 التعامول  وأن املتوودة  الواليوات  موع  التعواون أو  التعامل علد االعتماد

 الفوائوود، موون أكثور  واوواطر مشواكل  ألووب قود  مسووتقباًل معهوا 

 مثول  عليهوا  االعتمواد  ميكون  أخورال  قووال أو  لسووت  االجتواا  ويف ل

 ااسوووتثماره مووون البووود حقيقوووه وهوووذا وال ازيووول وأوروبوووا الصوووني

 القانون. هذا  رير من استهدافنا  ص فيما أما إعالميًّا،

 السياسووووي القوووورار صووووانعيأن  فاضوووول صوووودقة. د.أ وتعتقوووود

 العربيووة الشووعوب أكثوور مون  شووعبنا يعتوو ون أ لووبهمأو  األمريكوي 

 متطرفووة  البيتنوواأن  يظنووون كمووا.  ألمريكووا معوواداة واإلسووالمية

 . سلبية تكون ما كثرًيا بالدناإ   نظرتهم فإن اليوبالت دينيا؛

 القانونيووة املبوواد  أهووم املرزوقووي إ  أن أحوود  حوواط. وأشووار د

 تصووودر ال مبعوووين. القووووانني وإقليميوووة الووودول سووويادة هوووو املسوووتقرة

 وخباصوة  إقليمهوا  حدود يتجاوز قانوًنا ما دولة يف تشريعية مؤسسة

 بووني باتفوواتإال  أخوورال ةدولوو سوويادة يطووال التجوواوز هووذا كووانإذا 

 .العالقة ذات الدولأو  الدولتني

 يكوون أن  هوو  املشرع يتاذاأن  املفرت أو  الصوي  الشكل

 إجوورا ات بشووأن أكثوورأو  دولووة بووني متعووددأو  ثنووائي اتفووات هنوواك

 .املناظر اإلقليم يف ونفاذها األحكام وقبول التقاضي

 نونيًّوا قا مبودأً  املسوتقر  عن خروج هو الشكل حي  من جاستا

 .دوليًّا وعرًفا

 مووع املكثووت التواصوول ظهووور نقلووي أن عوودم أسووامة. أ وأوضوو 

وجووودا.  عوودم ال يعووين سوونة، منووذ اإلعووالم وسووائل يف الكوووجنرل

 بووالظروف ولكوون بوواملنطق، عالقووة لووه لوويس جاسووتا قووانون وإقوورار



20 

 

 –2016  2015  
267 

 قورب  مع الناخبني استمالة حماولة وأهمها صاحبته المت السياسية

 بول  بالتصوويت؛  القوانون  إقورار  يتم مل لذلل ريعية،التش االنتاابات

 الع و. علد الصوت حيسب ال حتد بالتمرير

 توتم أن  القوانون  هوذا  مون  ومؤسسواتها  اإلدارة اشواا  ما أكثر

 أفرادهووووا وا ووووع العووووامل، دول بقيووووة قبوووول موووون باملثوووول املعاملووووة

 دول مووون العديوود  يف متورطووة  أمريكووا  وأن خصوًصووًا،  للمواسووبة 

 االبون  بووش  جوورج  علود  ق وايا  أوروبوا  يف رفعت وأن قوسب العامل،

 وأسوووقطت األمريكوووان، املسوووؤولني مووون و ريهوووم بووواول وكوووولن

   السيادية. احلصانة بسبب الق ايا

 اخللووي  ودول اململكووة ضوود موجووه ظوواهرا كووانن إ والقووانون

 دولوة أي  تشومل أن  ميكون  عاموة  ونصوصوه  القانون أن م مونإال 

 ضوود قوووي األوروبووي االحتوواد تموقوو كووان لووذلل ق ووية،أي  ويف

 يقوارب  ملوا  بالنسوبة  احلوال  وكوذلل . مسوبوت   وري  وبشكل القانون

 والصني. روسيا فيها مبا العامل حول دولة (20) من

 فرصووة جاسووتاأن  احلووارثي: أعتقوود  خالوود. وموون جانبووه قووال أ 

 لق وووية  الوووزخم  مووون  املزيووود تعطوووي  للمملكوووة  وكوووبرية  عظيموووة

 املواكووب اإلصووالس ياسوواتس أهووم كأحوود موورات عوودة تووداولناها

 أثورت  المت تداعياتها ويف األوسط الشرت يف حدثت المت للتغيريات

 . ككل الدولية العالقات يف كثرًيا

 موون األمريكيووة اجلنسووية ذات الصوولة تتعلووق  ملووة   الق ووية

 بوواب فووت  يف أثوورهم أخووذ وضوورورة الف ووات كوول موون السووعوديني

 . األمريكية دةاملتو الواليات مع العالقات يف جديد إضايف
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 وحجوووووم أمريكوووووا موووووع كووووو ال مصووووواحل لوووووديها اململكوووووة

 الدبلوماسي اجلهد تطوير يزيد من أهمية أمريكا يف استثماراتها

 علوود اململكووة لصوواحل املثموورة العالقووات اسووتدامة لتوقيووق املوودني

 . واملتوسط البعيد املدال

 األمريكييية مييا  السييعودية العالقييات سيييناريوهات مسييتقبل

 : بعد جاستا

 خطوووري طووورت مفووورتت الشوووهراني أننوووا يف سوووعد. داللووووا  يووورال 

 ذلوول ولكوون (حيميووه رب فللبيووت)  اهلل علوود عصوويًّا لوويس ولكوون

 الكيان يهدد ما خصوًصا ال عت أسباب كل نزيل بأن مشروط

 يتطلوب  واملادية وهذا املعنوية القوة أسباب بكل نأخذأن و والدولة

 والشعب. القيادة تالحم

 سونوقق  بول  فقوط؛  املرحلوة  جنتاز لنأننا  متأكد وأضاف: أنا

 مووون شووويً ا م(2030) ر يوووة يف ولعووول -تعوووا  –اهلل  بوووإذن تقووودًما

 أمول  بصويص  األخورية  العدليوة  واألحكام القرارات يف لعل و ذلل،

 االنفتوووواس يف تتسووووع اخليووووارات لعوووول و البنووووائي، الفسوووواد  اربووووة

 دول كووول وعلووود يف الشووورت الصوووديقة الووودول علووود االسووورتاتيجي

 يف حمطووة جاسووتا . االسوورتاتيجية والبوودائل اكفووات لتنويووع العووامل

 ولكن العالقات األمريكية، وستستمر السعودية العالقات تاري 

 عليه. كانت ما علد ليس بالتأكيد

 أحكوووام يف صووودور يتمثووول جاسوووتا بعووود األخطووور السووويناريو

 وحتووت لووديهم وأموالنووا كووبرية بتعوي ووات متعووددة نهائيووة ق ووائية

 االجتواا  يف الكووجنرل  واسوتمرار  هلوا  قانونيوة  محاية وال مسيادته

 .!جاستا قانون مبوجبه صدر نفسه الذي
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 اللوظة؟.  لتلل أعددنا ماذا 

 الغربيوووة السووويادية املظلوووة مووون أموالنوووا إخوووراج نسوووتطيع هووول

 عموًما؟.

 اسووتثماراتنا حتمووي معلنووة  ووريأو  معلنووة اتفاقيووات هنوواك هوول

 لديهم؟.

 مووون تسوووييله ميكووون موووا تووودرأيًّا مووون ال وووروري أن نسووويل 

 االقتصوادية  اللوظوة  هوذا  يف معنوا  وحجتنا أمريكا يف استثماراتنا

 األجول، ولعول   طويلوة  االسوتثمارات  خصوًصوا  منها الكثري وسيبقد

 ذلل. أثنا  يتغري الدولي السياسي املشهد

 نسوتثمرها  أمووال  ولودينا  اسوتثماريا  جوائع  فبلدنا أمرنا؛  ريب

 ونعيوودها أموالنووا علوود حنووافع التار يووة تنافرصوو اخلووارج. هووذا يف

 م(.2030) ر ية اجتاا يف وننطلق سيادتنا حتت

 نسويل أن  القادموة  السونوات  يف لنا تسم  االقتصادية أوضاعنا

 يف األجول  ومتوسطة قصرية استثماراتنا من تسييله ميكن ما كل

USA  (اسوووتفزاز  وووري مووون ) عجوزاتنوووا؛ واهلووودف   ويووول  جوووة 

 كوووو ال إنتاجيووووة مشوووواريع يف الووووداخل يف مارهااسووووتث احلقيقووووي

 مووع بووأل وال الفرديووة واملوودخرات اخلوواص القطوواع مووع باملشوواركة

 ر يوة  جنواس  فورص  سويعزز  ما هذاأن  ورمبا األمريكية الشركات

 م(.2030)

 واحتياطياتنوووا مووودخراتنا تكوووونأن  يف يتمثووول آخووور وهووودف

 بقدسوووي ذلووول  رينوووا؛ وموووع سووويادة ال سووويادتنا حتوووت واسوووتثماراتنا

 الشورت  بوني  جغرافيوا  تنويعها ميكن المت االستثمارات من الكثري
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 سياسوية  دالوة  لنوا  ولتبقود  العائودات  لتعظيم السيادات وبني والغرب

 املتقدم. العامل دول مع واقتصادية استثمارية وعالقات

 واسووووتعادة املرشوووود أنووووه ميكوووون تسووووييل مطشوووور. أ وأوضوووو 

 وقًتوووا، ل يأخوووذأمريكوووا؛ لكووون ذلووو  يف السوووعودية االسوووتثمارات

 املوال  بأسووات  قانونية تتعلق وليس فنية تكون قد صعوبات وهناك

 املناسب. والتوقيت

 لفريووق حتتوواج وقوود بهووا نقوووم موون املمكوون أن إجوورا ات هنوواك

 يف وأصوول  سوندات  نشرتي  ي  swap صفقات حمرتف؛ جنري

 سونداتنا  مقابول (  إخل وبريطانيوا...  وفرنسوا،  ،أملانيا)  أخرال بلدان

 ونشورتي  أمريكيوة  سوندات  نعطيهم مقاي ة نبيعهمأي  ،والريةالد

 سنداتهم. منهم

 هوووذاأن  سوووتثبت الصوووواف فووإن األيوووام  نصووور. م.د ويف تصووور 

 الووومت الوحيوودة  الدولوووة ليسووت  فاململكووة  حملوووه يف لوويس  التاوووف 

 قبلووة أعلووها مووا هووي الكووبرية العوائوود إمنووا أمريكووا يف تسووتثمر

 مصوولوة موون عووامل، ولوويس ال دول موون كووثري قبوول موون لالسووتثمار

 كووثرية ألسووباب املتووودة الواليووات يف اسووتثماراتها تسووييل اململكووة

 :ومنها

 اململكووة بووه  وور ومووا ا لووي لالقتصوواد الووراهن الظوورف •

 نسوبيًّاً  مناف ة الفائدة ألن واالقرتا ؛ االقرتا  يوجب

 املالية. املال ة لقوة لمقرا  مستعدة والبنوك

 مصوادر  تنويوع  عودم  ظل يف يةاخلارج االستثمارات تسييل •

 البرتولووي  ووري الصووناعة قطوواع وشوو  احلكووومي الوودخل
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 زيوووادة خلطووور اململكوووة ويعووور  املاليوووة املوووال ة ي وووعت

 أعلد. فوائد ودفع االقرتا  دوامة يف ويدخلها الفائدة

 الووومت العووامل  يف الوحيووودة هووي  األمريكيوووة االسووتثمارات  •

 معوود ظوول العقووود؛ ويف موور علوود مسووتواها علوود حافظووت

 مصودر  علود  واالعتمواد  اململكوة  يف ثقيلة صناعات وجود

 اسوتيعاب  علود  قوادر   وري  السعودي فالسوت للدخل؛ واحد

 سوولبيات يولوود قوود ممووا االسووتثمار موون اهلائوول الكووم هووذا

 لسردها. اجملال ليس أخرال

 فإنوه  اواسوتثماراتن  أموالنوا   ريي أنه حلمايه حسام. ويعتقد م

 ضود  ترفع ق ية وأي باملثل الدول تعامل مبدأ استادام من ال مفر

 لنوا  يعطوي  جاسوتا  قوانون  حتوت  أمريكيوة  حمكمةأي  يف اململكة

 يشوكل  وهوذا  املتوودة؛  الواليوات  عون  احلصوانة  برفوع  تلقائيا احلق

 فهوم  خلشية جلاستا مماثل قانون سن نستطيع لن ألننا ،لنا فرصه

 فهانسووتهد قوود وأننووا معهووا، باتفاقياتنووا ال نلتووزمأننووا  العووامل دول

 باملثول  التعامول  مبودأ  ولكون  باألمريكوان،  أسووة  ابتزازها وحناول

 . ذاتها معينة  د دولة استهداف لنا يتي 

 ف ووو  ألنوووه جاسوووتا؛ قوووانون بسووون سوووعيد شاصووويًّا وأضووواف:

 خطووورة موودال للعووامل ووضوو  حنونووا االبتزازيووة ونواياهووا أمريكووا

 وقظنوا ت الومت  الصوفعة إ   حنتواج  دائًموا  وكنوا  املفلسوني  سياسييهم

 ك ميول  عاملتنوا  طاملوا  الومت  أمريكوا  أح وان  يف أنفسنا رمي من

 طاقاتنووا سووارنا طويلووه عقووود موودال علوود, أقوول وال ال أكثوور بوورتول

 اإلسووالمي العووامل يف وصوودارتنا السياسووية ومصوواحلنا االقتصووادية
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 مصووواحلنا حسووواب علووود األمريكيوووة السياسوووة مصووواحل لتاووودم

 ذريًعووا فشوواًل فشوول اارناسووتثمأن  اليوووم واضوو  وأصووب  الشاصوية، 

 مصوواحلنا علوود مبنيووة جديوودة مسووتقلة سياسووة لرسووم الوقووت وحوان 

 .وأخرًيا أوال

 : ال !؟"جاسووتا" بعوود املنيووت حتووت عنوووان : موواذا أجموود. أ وقووال

 رحلوووة يف حووود  وموووا ،"جاسوووتا" سووويناريو شووورس نعيووودأن  يفووورت 

 أوباموا  بواراك  األمريكوي  الورئيس  أتقن بعدما وحتديًدا التصويت،

 كما جا  بارد،" فيتو"بو نق ه حاولأنه  زعم حينما بامتياز، رادو

 الدوليووة، احلصووانة محايووة حيوواولأنووه  موودعًيا ،"نفووس بووال" نقووول

 يف ال ووعيت، تار ووه حيموويأن  يريوود كووانأنووه  احلقيقووة بينمووا

 .!ابط آخر حتد األبيض، البيت

 اسووووتنكرت، األوروبيووووة الوووودول بعووووض.. الوووودولي اجملتمووووع ضوووو 

 قوووووادةن إ بووووول العربيوووووة، باملنطقوووووة موووووروًرا ضوووووت،عار وتركيوووووا

 وحوووووذروا،   وووووبوا احلساسوووووة األمريكيوووووة املؤسسوووووات بعوووووض

 قووووال الووووذي ،"برينووووان جووووون" املركزيووووة االسووووتابارات كموووودير

 احلكومووووووة، هووووووذا يف القووووووومي، األموووووون مسووووووؤولي كوووووولأن 

 أمننوووووا مصووووواحل علووووود التشوووووريع هوووووذا خطوووووورة مووووودال يقووووودرون

 .!باسل فيها سيؤثر كيت ويعرفون القومي،

 للف ووا  تعوودال وإمنووا السياسووي، املنوواخ علوود يقتصوور مل األموور

 ملووودال الكووو ال الشوووركات مووون عووودد نبهوووت حيووو  االقتصوووادي،

 هووذا بعوود موواذا السووؤال ولكوون.. بووه العموول موون وحووذرت خطورتووه،

 :عليها الوقوف من بد ال نقاط هناك التشريع؟
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 الدعايوووووووة ملاكينوووووووات نسوووووووتجيبأن  يفووووووورت  ال ،أواًل •

 هوووذا  تلصوووق أن  حتووواول والووومت  يرانيوووة، واإل األمريكيوووة

 ذكوووور إطالًقووووا يوجوووود ال حيوووو  بالسووووعودية، التشووووريع

أن  أوب  ولوذلل  عليوه،  املوقع القانون وثائق يف للمملكة

 االسوتجابة  ألن إعالميًّوا،  التسوليم  من وعًيا أكثر نكون

 .أولي رضوخ اإلعالمية

 تشوريع  علود  قادرة - استثنا  بال - الدول كل ،ثانيًا •

 اتلفوة،  بلودان  بوذلل  لوحوت  وقد مماثلة، داخلية قوانني

 املتووودة الواليووات سووترتاجع وعنوودها و ريهووا، كفرنسووا

 ويالتوووه، توووذوت بعووودما التشوووريع، هوووذا عووون األمريكيوووة

 لتشوعب  نظوًرا  موا،  يوموا  األكو   اخلاسر أنها وتكتشت

 وهوذا  العوامل،  يف جنودها وانتشار العسكرية، عملياتها

 .أوباما به أقر ما

 كانوت  لوو  - األزموة  هوذا  موع  نتعامول أن  أوب  ال ،ثالثًا •

 شعارات رفع خالل من عاطفية، بعقلية - كذلل فعاًل

 وإمنووا صوواحلة، تعوود مل الوومت النظريووات وترديوود باليووة،

 بووذات وحنووارب بلغتهووا، املرحلووة مووع نتعوواطدأن  يفوورت 

 وبر يوووة ومووونظم، ومؤسسوووي حووودي  بشوووكل األدوات،

 .موحدة

 علوود  نسوواعد أو  للشووائعات، منسوول ال أ املهووم موون  ،رابعووًا •

 وبعوووض  اجلهلوووة  ينشووورها  الووومت  املاووواوف  بعوووض  توووروي  

 الصوناعة  علود  الودخال   بعوض  نشرها يف ويسهم الرعاع،
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 وضووغوطات وهميووة، ألحكووام روجووت والوومت الصوووفية،

 األو  الق وية  ترفوع أن  قبول  حتود  حقيقوي،   ري وت ييق

 .القانون هذا إطار يف

 ضومنيًّا  اسوتهداًفا  نواك ه( أن جودالً ) افرتضنا لو ،خامسًا •

 سونوات  حيتاج التقاضيأن  نتذكرأن  فيجب للمملكة،

 خنشواا،  موا  لودينا  ولويس  لمثبوات،  وأدلوة  اإلجرا ات، يف

 هووذا ولنووا قووانون،أو  ق ووية تسووقطها هشووة بدولووة ولسوونا

 واملكوووووان والوووووديين، واالقتصوووووادي السياسوووووي الثقووووول

 .املنطقة يف ا وري اجلغرايف

 تقووول والوومت القوورار، بعوود شووائعة ألهووم وتتبًعووا ،سادسووًا •

أن  نعلوم أن  فيجوب  السوعودية،  املمتلكوات  علود  بالتوفع

 ال عليهووا، واملوقووع القووانون، موون املعدلووة الثانيووة النسوواة

 علود  بوالتوفع  الفيدراليوة  للموواكم  يسوم   ما بها يوجد

 ط مووودرول، تهويووول هوووو وإمنوووا السوووعودية، املمتلكوووات

 .ونمتومس نشرا علد وساعد بعناية، ضاه

 لوه  لنشورس  األمريكوي،  املتلقوي  خناطوب أن  أب ،سابعًا •

 هووو ألنووه القووانون، هووذا علود  املرتتبووة اكثووار جسووامة مودال 

 ميلوول والووذي الووداخل، موون القووانون ااطبووة يف األصوول 

 عمووا نسووألأن  أووب وهنووا املووؤثرة، الدميقراطيووة األدوات

 ذلل؟. علد يعمل سعودي" لوبي" هناك كانإذا 

 علووود قوووادرة احلاليوووة اإلعالميوووة اتنامؤسسووو هووول ،ثامنوووًا •

.. لوذلل  اسورتاتيجيات  لودينا  وهول ! األزموة  هذا مع التعامل
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 الفعوول، ردة ال الفعوول، نكووونأن  أووب حتديووًدا، وهنووا،

 .شي  كل يف أضعت، دوًما الرد موقت

 بشوكل  احللفوا   تشايص نعيدأن  ال روري من تاسًعا، •

 جديوودة،  حتالفووات  خلووق فوورص  عوون نبووو   وأن دقيووق،

 املوزاج  بتغري تتغري ال عميقة، مصاحل وذات وجادة، يةحيو

 .املتغريات علد االنفتاس وتستطيع احلكومي،

 ومون ! اإلرهواب؟  تعريوت  موا  ،"جاسوتا " ومبناسوبة  ..عاشرًا •

 !.  لقه

 أجمد بقوله: بالنسوبة  املرشد علد ما ذكرا أ. مطشر. أ وعلق

 يسوم   األخورية  النسواة  يف نوص  يوجود  فبالفعل ال السادسة للنقطة

 عووودم لكووون..  للسوووعودية ملكيتهوووا تعوووود أصوووول علووود بوووالتوفع

 واألصووول األموووال ر ولأن  يعووين ال الفوووري الووتوفعأو  التجميوود

االبتوووزاز. أو  املسوووألة وخوووارج حمميوووة أصوووبوت السوووعودية الثابتوووة

 تشوايص  إلعوادة   اجوة  بأننوا  جودًّا  أتفوق  التاسعة للنقطة وبالنسبة

   احللفا .

 مراجعووة نعيوودأن  أووب بالوقووت نفسووهو ودوري دقيووق بشووكل

 حلمايووة واضوووة أجنوودة لوودينا يصووب  وأن حتالفاتنووا إدارة أسوواليب

 اسووتادام يووتم مل السووابق االسوورتاتيجية؛ ففووي وق ووايانا مصوواحلنا

 ويعوزز  مرادًفوا  جلعلوه  املطلووب  بالشوكل  االقتصوادي  اململكوة  ثقل

 سجنوا  حوول  عودة  أمثلوة  وهناك ،السعودية الدبلوماسية التوركات

 تأثريهووا ليت واعت  والدبلوماسوية  االقتصوواد توأموة  يف الودول  بعوض 

 إيران. ومؤخًرًا قطر كدولة عامليًّا وثقلها
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 اململكوة  بوأن  علود اجلميوع    فد ال ،جاستا ملوضوع وبالعودة

 منووذ اقتصووادية عالقووات تربطهمووا املتووودة األمريكيووة  والواليووات

 يلةوسوو موون أكثوور هنوواك سوويكون وبالتأكيوود الووزمن موون عقووود

 واسوتثمارات  خاصوة  بشوركات  موروًراً  الونفط  مون  ابتودا   ،لل غط

 األمريكيووووووة السووووووعودية املشوووووواريعإ   األمريكيووووووة بالسوووووندات 

 بسووووب التهديووود أوووب ال ذلووول ور وووم.. العوووامل حوووول املشووورتكة

 أسوووات خووالل موون االقتصووادية املواجهووة اسووتادامأو  االسووتثمارات

 الوو يكس ولود الصووني مووع احلوودي  ميكننووا فقووط بوول ،الوونفط

 توجهوت  أمريكوا أن  الواضو   فمون ..  املاواطر  تنويع  جة األخرال

 الوو يكس دول كتلووة توسووع سوورعة موون قلقهووا بسووبب إيووران حنووو

 األمريكوووي واالقتصووواد الووودوالر هليمنوووة مهووودًدا يصوووب  قووود الوووذي

  وور علوود وإطاللتهووا اجلغوورايف إيووران موقووع وألهميووة ،مسووتقبال

 حنو واجتهت العرب من لفائهاح عن التالي أمريكا قررت قزوين

 اسوووتقطاب ثوووم الووو يكس دول علووود الطريوووق قطوووع بهووودف إيوووران

 والسوعودية  الصوني  هيمنوة  لتافيوت  إيوران  مون  جديدة أموال ر ول

 (. اخلزينة سندات)  األمريكية الديون امتالك  ص مبا

 علووود االقتصوووادية حوووول املاووواطر  العثموووان خالووود. م وتسوووا ل

 األصوول  جتميود  فعوالً  ميكون  ن، وهول القوانو  هوذا  جورا   السعودية

 عنهووا يتووود  الوومت اإلجوورا ات موون ذلوول و ووري الطووائرات وحجووز

 وتطبيقاته؟. القانون حول املتاصصون

 لكون  ،احلود  هوذا إ   تصول  ال املرشد أنه قد مطشر. أ ويرال

 السووووعودية واألصووووول االسووووتثمارات بعووووض سووووتواجه بالتأكيوووود
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 الق ووايا يف جووائرة ألحكووام األمووور تصوول وقوود ابتووزاز،  وواوالت

 سعودية. جهات أطرافها أحد ويكون االستثماريةأو  التجارية

 املعوووايري فووو  يف نقوووع الَّأ الرديعوووان أننوووا أوووب  خالووود. ويووورال د

 جسوويم خطووأ ذلوول ألن القاعوودة؛ بووه قامووت مووا ت يوورأو  املزدوجووة

. منوه  والتو    إسوكاته  يلوزم  القاعودة  لفعول  ي ر صوت وأي للغاية،

  وري  أخورال  أطوراف  علود  ويساًرا مييًنا التهم إلقا  حماولةأن  كما

 واملاووابرات إسوورائيل كنظريووة ،للغايووة مفيوود  ووري عموواًل القاعوودة

 أموام  تصومد  مل الومت  املتهافتوة  النظريات من ذلل و ري األمريكية

 عنوه  مسوؤولة  برمتوه  العمول . عليهوا  كافيوة  أدلوة  مون  ولويس  الواقع،

 فلمواذا  تنكورا  ومل بوذلل  اعرتفوت  وقود  وتنفيوًذا  اطيًطا القاعدة

 عون  الودفاع  يف تسواعدنا  لن المت املؤامرة نظرياتإ   البعض يلجأ

 ضدنا؟. واحلنق االحتقان تزيد بل أنفسنا

 هووو شووعبية وهي ووات وخنووب كمووثقفني بووه القيووام ميكننووا مووا

 علوود هلووم نتوجووه وأن ال وووايا، أسوور مووع التعوواطت موون قوودر إبوودا 

 طيلووة معهووا ومعاناتنووا ةالقاعوود موون موقفنووا لشوورس اخلصوووص وجووه

 عمول أي  ضود أننوا   نوبني  وأن سوبتم   أحودا   سوبقت  المت السنوات

 .م رأي  حتت إرهابي

 الكونغرلإ   يتوجه ر يًّا عماًل تكون قد الثانية اخلطوة

 املبكورة  واإلجرا ات القاعدة حيال نظرنا وجهة لشرس األمريكي

 . اإلرهاب فوةوملكا نفوذها من للود بها قمنا المت واالحرتازية

 تكوووونأن  أوووب وهوووذا للغايوووة مهموووة الكووووجنرل ااطبوووة

 لغويووة قوودرة لووديهم سووعوديون بهووا يقوووم مسووتمرة زيووارات بصووورة

 علود  ولويس  والقودرة  الكفوا ة  أسوال  علود  اختيارهم يتم وخطابية

 .أخرال اعتبارات أسال
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 وضوورورة think tank الفكوور صوونع مراكووز أيً ووا هنوواك

 اململكوة  لزيوارة  فيها املؤثرين الباحثني بعض ودعوة معهم التواصل

 .هلم نظرنا وجهات وشرس

 واملوؤثرة  الكو ال  األمريكيوة  اجلامعات ننسد الَّأ أب كما

 نرسول   يو   القورار،  صونع  يف موؤثرة  أكادمييوة  خنوب  ت وم  فهي

 بعوووووض عوووون  واإلجابوووووة مواقفنووووا  لشوووورس  هلوووووا أكادمييووووة  وفوووووًدا 

 .سبتم  11 أحدا  خبصوص االستفسارات

 دعوووة يلووزم للغايووة مهمووة ف ووة أيً ووا املووؤثرة الصوووت كّتوواب

 وذلوول يكتبووون؛ مووا مووع خنتلووت كنووا وإن حتوود للمملكووة بع ووهم

 يف الفكريوة  الناوب  لقوا   مون  ومنكنهم لدينا، ما علد الطالعهم

 .شفافية وبكل منهم ونسمع منا وليسمعوا مواقفنا لشرس اململكة

 والقوول  سوبتم   11 أحودا   مسوؤولية  إيوران  حتميلناأن  كما

 أحود؛  يصودقه  لون  للغايوة  سواذًجا  عموالً  يعد جرال عما مسؤولة أنها

 .ضدنا ذلل استادام وميكن بل

 حووودو  بعووود القاعووودة مووون عناصووور باست وووافة قاموووت إيوووران

 عوون تغيووب الَّأ يفوورت  مهمووة نقطووة وهووذا قبلووها ولوويس املشووكلة،

 لكنهوا   ريهوا،  اسوتفاد  كموا  القاعودة  مون  اسوتفادت  إيران.. بالنا

 يشري ما األمريكي الق ا  أد ومل سبتم ، 11 عملية ل و مل

 .ذللإ  

 والقاعودة  القاعودة أن  علود  نركوز أن  هو قوله أود ما خالصة

إ   انتبهنوا  كسوعوديني  لكننوا  برمتهوا،  العملية عن مسؤولة فقط

 جرمناهوا  ثوم  ومون  متقدموة  مرحلوة  يف إرهابية كمنظمة ااطرها

 .سبتم  حادثة وقوع لقب خطرهاإ   ونبهنا منها وت أنا
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