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 العثمان: خالد .م الرئيسة: ورقةال 

 رااالت  إاادر  يف ال اائرة  ما   علاى  وأناا  الورقاة  هذه أكتب

 أعقاااد فوجااادتين، آسااايا شااار  دو  بعااا  باااني مكوكياااة جولاااة

 مقابال  يف اآلسايان  دو  باني  االقتصادي التكامل واقد بني املقارنة

 بااني االقتصااادية العالقااات يف والتفكاا  الشااتات ماان مرياار واقااد

 اإلمكانااات اجاام ماان كاااريا أقاال آ اار وواقااد ،يااةالعرب الاادو 

 دو  باني  االقتصاادية  العالقاات  يف القارارات  واتى بل والت لعات،

  . اخلليجي التعاون جملس

 لعملااة وجهااان همااا والسياسااة االقتصاااد أن ماان الاارغم وعلااى

 واملصاااااح العالقااااات أن أجاااازم أنااااين إال، يقااااا  كمااااا واااااادة

 لتنميااااة مهمًّااااا رافااااد ا كااااونت أن ميكاااان والتنمويااااة االقتصااااادية

 واادة  مبااد   مان  ان الًقاا  العربياة  الادو   باني  السياساية  العالقات

 . املشرتك واملصري واللغة والدم الدين

 يف العربياة  الادو   تعيشه الذي التفك  واقد فإن، ذل  ومد 

 الدو  جامعة لدور اهليكلي والضعف، البينية السياسية عالقاتها

 الصااراعات وتزاياد ، اماا   هاذا  يف فاعاال بادور  القياام  يف العربياة 

 ذلااا  كااال، فيهاااا اخلارجياااة والتاااد الت املن قاااة يف واحلااارو 



21

 –2016     
12 

، العربياة  الادو   بني االقتصادية العالقات يف مرير ا واقع ا انعكس

 زعمات قرار تفعيل عن طويلة لسنوات عجزت اجلامعة أن درجة إىل

 أماالً  احللم هذا وبات، املشرتكة العربية السو  بتأسيس اجلامعة

  . اخليا  ورو  من وورب ا منسيًّا

 هيكااال يف اهلائااال الصاااد  لااارأ  اقيقياااة نياااة تظهااار واتاااى

 بااني القائمااة اجلذريااة املشااكالت ومعاجلااة العربيااة الاادو  جامعااة

 تكامال  عان  احلادي   احلقيقاة  يف ميكان  ال فإناه ، العربية الدو 

 االقتصاااادية للعالقاااات العاااام املظهااار وسااايظل، عرباااي اقتصاااادي

 الصااناعي التعاااون وغيااا  والتنااافس، التفكاا  ماان االااة العربيااة

 أن الضااروري ماان فااإن، ولااذل  .البشااري واتااى واملعااريف والااتقين

 علااى الظاااهرة هااذه ملعاجلااة اخلليجااي التعاااون جملااس دو  تسااعى

 بقيااة يغااري رمبااا منوذج ااا لتساان فقاا  لاايس، املااس دو  مسااتور

 أيض اا  بال  ؛ األوساد  العربية رةالدائ يف وتبنيه التباعه العربية الدو 

 إىل تنجار  أن بد  أفضل تنموية فرص ا ولشعوبها لذاتها حتقق اتى

 . املهرت  العربي النموذج

 نواياا  هنااك  أن القاو   ميكان ، اخلليجية الدو  مستور وعلى

 دو  باني  فاعل اقتصادي تكامل لترقيق وقرارات و    وبرامج

 اخلليجيااة والعملااة اجلمركااي االحتاااد مااااًل ذلاا  وماان، املااس

 ماا  كال  فاإن ، ذلا   وماد  . ذلا   وغاري  الكهربائي والرب  املوادة

 بعاا  حتفاا  أو، والتفعياال التنفيااذ يف باا ت ماان إمااا يعاااني نااراه

 ال أناه  واألهام ، منهاا  واالنسارا   اخل اوات  تلا   بعا   على الدو 

 قاااادة عنهاااا يتراااد  الااامت والت لعاااات ال ماااو  مساااتور إىل يرقاااى

  .الدو  هذه متلكها المت اإلمكانات ورمست إىل وال، املس
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 عادد  يف احملماوم  التنافس من متعددة مشاهد بروز، واألنكأ

 . الادو   تلا   بع  دا ل ورمبا بل املس؛ دو  بني الق اعات من

 اجلهاود  ويفتات ، النسابية  مزاياهاا  الادو   هاذه  يفقاد  التناافس  هذا

 إىل تهاا وهجر انتقاهلاا  ورمبا وياعها إىل يؤدي مبا الفرص ويشتت

 هاذا  علاى  األمالاة  مان  بعض اا  هناا  سأوار   . إقليمياة  أ رر مناطق

 لكال  مادمر ا  صاراع ا  ليصاب   أايان ا يتعمق الذي احملموم التنافس

 .أطرافه

 يف األو  دباااي م اااار كاااان ايااا  .. احملورياااة امل اااارات •

 مركاز ا  بالفعال  ويكتساب ، الدور بهذا القيام يتبنى الذي املن قة

 ولكن . والغر  الشر  بني والرب  اجلوي النقل يف متقدم ا عامليًّا

 لتقلياد  أ ارر   ليجياة  ودواًل إماارات  أغارر  دبي م ار منوذج جنا 

 والدواااة، ظاا ، أبااو م ااارات املن قااة يف فأصااب ، النمااوذج هااذا

 هاااذه باتااات النتيجاااة ويف . وجااادة والرياااا ، الكويااات، وقريب اااا

 عاا) ابرينالعاا املسااافرين ماان العاادد ذات علااى تتنااافس امل ااارات

 األمااوا  وواايا  معظمهااا فشاال إىل بالتأكيااد وساايؤدي، املن قااة

 . فيها استامرت المت

 علااى كاناات البراارين أن يعلاام وكلنااا ..املاليااة املراكااز •

 املصااارف انتقلاات أن بعااد املن قااة يف األهاام املااالي املركااز الاادوام

 ولكاان . األهليااة احلاار  إبااان بااريوت ماان إليهااا والعامليااة األجنبيااة

 دباي  مركاز  لتأسايس  دباي  بذلتاه  الاذي  اجلهاد  جباالت  ي)ز شهدامل

 البرااارين مااان بعضاااها انتقااال الااامت املصاااارف واساااتق ا  املاااالي

 ق ار  وتساعى  . شاهدتها  الامت  املؤسافة  األاادا   تاأثري  مد  صوص ا

 بعااا  ويتراااد ، نفساااه التنافساااي النماااوذج تكااارار إىل أيض اااا
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 غرياااةم عااارو  عااان البرااارين يف عاملياااة مصاااارف يف املساااؤولني

 امللا   مركاز  . البرارين  مان  إليهاا  مقاراتهم  لنقال  هلم ق ر تقدمها

 تلا   مان  لعادد  جاذب اا  عنصار ا  سايكون  الريا  يف املالي اهلل عبد

 حتادثت  امتياازات  مان  لاه  سايتا   ماا  ماد   صوص ا العاملية املصارف

  . م(2030  رؤية عنها

 اما  هذا يف سباقة اململكة تكون ورمبا .. الصناعات •

 -اهلل رمحاه  - العزياز  عباد  بان  اهلل عبد املل  إعالن دم  اصة

 املبهار  النجاا   ماد  و اصاة ، االسارتاتيجي   يارناا  هاي  الصناعة أن

 الصاااناعية املااادن ومناااوذج، الصاااناعيتني وينباااد اجلبيااال ملااادينمت

 تاابين عاان احلاادي  أن إال . الكاااري ذلاا  وغااري، التقنيااة ومناااطق

 بعا   مساؤولي  مان  يتكارر  بادأ  اسارتاتيجيًّا   ياار ا  أيض ا الصناعة

 ذاتااه حبااد مشااكلة لاايس التوجااه هااذا . األ اارر اخلليجيااة الاادو 

 د ااو  هااي اخلشااية لكاان، ومتنوعااة متعااددة الصااناعة فمجاااالت

 مباا  الصاناعات  ذات تكارار  نتيجاة  تنافساي  صرا  يف أيض ا الدو 

 ماان ساايكون . الفكريااة امللكيااة اقااو  علااى الصاارا  ذلاا  يف

 تشاارتك شاااملة صااناعية اتيجيةاساارت ووااد تأكيااد بكاال األجاادر

 ماان هلااا االنضاامام شااات ماان اتااى ورمبااا، اخللاايج دو  كاال فيهااا

 كال  يف متكاملة صناعية منظومة لتأسيس وذل ، العربية الدو 

  . والتجميعي واملساند والترويلي األساسي التصنيد مراال

 زا  ال اخلليجااي  والتكاماال  التعاااون  مووااو  ، اخلالصااة  يف

 الاادائرة دور تفعياال الضااروري وماان ت لعااات،ال حتقيااق عاان بعيااد ا

 التكاماااال لترقيااااق اخلليجااااي التعاااااون جملااااس يف االقتصااااادية

 . املنشود االقتصادي
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 احلارثي: خالد .أ األول: التعقيب 

 حيققهاا  الامت  واملصااح  النتائج القضية هذه يف كاري ا يهمين

 هااااذه ماااان السااااعودي واإلنسااااان السااااعودي االقتصاااااد نظااااري يف

 ُأطر إىل تنظر المت األهمية درجة من أكار الرتباطاتوا العالقات

 ميكاااان اياااا ، األ اااارر الاااادو  ومصاااااح والكتاااال العالقااااات

  .عنها والتنقيب إجيادها عبت علينا متعددة ب ر  للغايات الوصو 

 عربيًّااا مصاااحلها يف اململكااة  يااارات أمااام اآلفااا  أن أعتقااد

 أ اذنا  إذا، د اجا  كبرية والتكامل التنافس جبهات على و ليجيًّا

 اململكااة مااد ترب هااا الاامت الاادو  ماان الكاابري العاادد باحلساابان

 جباناااب العرباااي واخللااايج األمحااار البرااار علاااى مشااارتكة اااادود

 اململكاة  يضاد  مماا  تقريب اا  اجلهاات  كل من املمتدة ال)ية احلدود

 واارورة حتكمهااا ال الاامت املتنوعااة املصاااح ماان دائاارة مركااز يف

 عان  اادة  على دولة كل مد تتباين ئيةثنا مصاح بل، تكتل إطار

 ماااوارد توفرهاااا الااامت التكامااال مصااافوفة حبساااب الااادو  بقياااة

  .الانائية املصاح يف الشري  للدولة الوطنية اململكة وطمواات

، وتنوعها املوارد بوفرة الدو  من جاراتها على تتفو  اململكة

 اخلام دواملوا للموارد القيمة إوافة على القدرة مقومات هلا ويتوفر

 القيماة  وزياادة  اإلنتااج  تنويد يف ال مواات وحتقيق اجلوار دو  من

 ونوعيااة واجاام الفريااد املوقااد ماان يسااتفيد باادور والقيااام، املضااافة

   .املستامرة غري اهلائلة الاروات

  ااال  التكااتالت لبنااات الراميااة اجلهااود تعااار إن تصااوري يف

 فيهااا تمكنتاا مهمااة فرصااة اليااوم للمملكااة يقاادم املاوااية العقااود
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 بالشااااراكة الكاااا)ر الصااااناعية اممعااااات بنااااات ماااان اململكااااة

 اململكاة  تاوفره  مبا العامل يف املختلفة الصناعات قادة مد والتعاون

 أي أو الغذات، جما  يف سوات املن قة ومن ذاتها، من  ام مواد من

 املنتجات يف املضافة القيمة كل أو بع  اململكة فيه تقدم جما 

 للعمالااة االاتياااج واوكمااة وتقاانني ختفااي  ماان ياادويز، النهائيااة

 للمملكاة  الانائياة  االتفاقات تقدمه ما إىل إوافة .املاهرة األجنبية

 والشااكل األسااعار اااو  التفاااو  يف للرركااة واسااد ن ااا  ماان

   .النف  على االعتماد دون املدفوعات ميزان ويوازن واملووو 

 دون ولكان  ميةوالقو اإلقليمية التكتالت أهمية يلغي ال هذا

 باالظهور  التكاتالت  فارص  تنضاج  اتاى  األيادي  مكتاويف  نقف أن

 اململكااة مان  يتاو ى  الااذي الادور  هاذا  أن أعتقااد وفيماا  .والفاعلياة 

 املااادر علاااى التكاااتالت وإجنااااز لترقياااق جاذبياااة أكاااار جيعلاااها

 ماد  للمملكاة  اإلجيابي للتعامل االاتياج ويضخم .والبعيد املتوس 

 علااااى واإلطاللااااة واملسااااااة ملوقدكااااا م(2030  رؤيااااة مقومااااات

 والتنافسااية النساابية املزايااا ماان ويزيااد، الدوليااة واملعااابر املضااائق

 إجناااز وتسااريد وتنشااي ، املاليااة ومراكزهااا وموانئهااا مل اراتهااا

  .املعرفة القتصاد الترو  مراال أهداف

 الفكارة  على املعرفة اقتصاديات األايان من كاري يف تعتمد

 نوع اااا املتجانساااة األهاااداف ودماااج، املبتكااار والت بياااق، األصاايلة 

 ماااا درجاااة (360  حماااور علاااى املصااااح لترقياااق كمًّاااا واملتعاااددة

 البنياة  يف والتوسد للت وير تنموي ودفد كاٍف ز م وهذا، أمكن

 واملنتجاات  امل اور  واخلاام  اخلاام  للمواد والنقل للمواصالت الترتية
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 الترتياة  والبنياة ، ددةاملتج وال اقة لل اقة الترتية والبنية، والسلد

 الصاناعية  البيئاات  يف الترتياة  والبنياة  والتقنياة  لالتصااالت  امل ورة

   .والعلمية

 مواااد  ليجااي أو عربااي لعاازم معبااد غااري ال ريااق، و تام ااا

 أو  ليجيًّااا سااوات اجلامعااة االسااترقاقات إلجناااز واإلصاارار بااالعزم

 التاوازن  قلترقيا  رأياي  يف احملااور  بهاذه  اململكة دور ويأتي، عربي ا

 تااارب  الااامت املساااترقة مبكانتهاااا اململكاااة وتتاااويج املن قاااة يف

 والبعاااد الوجاااداني االرتباااا  مااان أبعاااد باململكاااة الااادو  مصااااح

 السياساات  معاه  تانج   الاذي  ال)امجااتي  املاادي  البعاد  إىل الرواي

 .أهدافها وإجناز حتققها قابلية وتزيد واالسرتاتيجيات

 وع:املزر محيد .د الثاني: التعقيب 

 االقتصااد  ومساتقبل  واقاد  متاس  قضاية  العامان  الد م. تناو 

، احلااالي السياسااي املشااهد واابابية وااوت علااي والعربااي اخلليجااي

  اصااة، املن قااة تشااهدها الاامت املتسااارعة االقتصااادية والترااوالت

 جملااس دو  توجااه علااي ذلاا  وأثاار الاابرتو ، أسااعار اخنفااا  بعااد

 التنافساي  االقتصااد  وماة منظ وت بياق  تابين  علاي  اخلليجاي  التعاون

  . واملتنو 

 نسااابة يف والعربياااة اخلليجياااة الااادو  اعتمااااد درجاااة ختتلاااف

 مياال  زا  ماا  كاان  وإن، الاوطين  ناجتها يف والغاز النف  صادرات

 الضاروري  مان  كاان  لاذا ، (٪90-60  باني  ماا  تارتاو   عالياة  نسبة

 الساانوية ميزانياتهااا بهيكلااة النظاار تعيااد أن العربيااة الاادو  علااي

 الرفااد  مااال؛  أ اارر د اال  مصااادر  وإجياااد املصااروفات،  قلااي بت
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 مقابااال والضااارائب الرساااوم فااار  ال اقاااة، ألساااعار التااادرجيي

 والتوجااه، امُلضااافة القيمااة وااريبة ت بيااق احلكوميااة، اخلاادمات

 للرصاو   اخلدمياة  واملرافاق  احلكومية الشركات  صخصة إىل

 إىل، هنفساا الوقاات يف اإلنتاااج ولتجوياد ، جمزيااة ماليااة عوائااد علاي 

 إدارة يف واملباادرة  القياادة  زمام اخلاص الق ا  إع ات أهمية جانب

  . والتجاري الصناعي الق ا 

 احلكومااااات توجااااه أن أقاااارت  ؛ اخلاااااص الق ااااا  ولتقويااااة 

 الضااارائب  مااان  احملصااالة  األماااوا  مااان  حماااددة  نسااابة  اخلليجياااة

 15
_

 مان  لتمكينهاا  واملتوس ة الصغرية الشركات لدعم ،(20٪

  . املن قة تصادياتباق النهو 

 جملاااس لااادو  الاااد ل مصاااادر وتنوياااد املساااتدامة التنمياااة إن

 مالياااة   ااا  اعتمااااد تت لاااب الَعربياااة والااادو  اخلليجاااي التعااااون

 ااامت لتنفيااذها، الالزمااة األدوات وجااود مااد، واواارة وتشااريعية

 أنشا ة  تأسايس  يف الفعلياة  املشااركة  مان  األعماا   ق اا   يتمكن

 يف وتسااهم، الاادو  هلااذه الااوطين ناااتجبال تسااهم متنوعااة اقتصااادية

 تظهااار آثارهاااا بااادأت والااامت ،املتصااااعدة الب الاااة نسااابة ختفاااي 

 اجتماعياة  اوا رابات  شاكل  علاي  العربياة  الدو  بع  يف بالفعل

 املاليااة السياسااات ممارسااة تااراكم بساابب ناااتج وهااذا ،واهلجاارة

 جملااس دو  حتتاااج ولااذل ، الفساااد أو املناساابة غااري واالقتصااادية

 األهاداف  تنفياذ  يف املباشارة  التردياد  وجاه  علاي  اخلليجاي  ونالتعا

 اااوالي منااذ اخلليجااي املااواطن هلااا ي ماا  والاامت بأنواعهااا التنمويااة

 أدت الاامت املفتعلااة السياسااية اإلشااكاالت عاان والتجاااوز عقاادين،
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 العملااة مااال احليويااة؛ االقتصااادية القاارارات ماان عاادد تأجياال الااي

 بااني تاالناادماجا لتسااهيل ظمااةواألن التشااريعات وتوايااد املوااادة،

 وتفعياااال ،لتقويتهااااا املتشااااابهة واملصاااارفية الصااااناعية الكيانااااات

 وفًقاااا املشااارتكة الشاااركات تأسااايس وتساااهيل، البينياااة التجاااارة

 .دولة لكل واإلمكانات املوارد لتوفر

 يف واإلبااادا  االبتكاااار علاااي يعتماااد احلااادي  االقتصااااد إن

 والاذي  ،اجلاماد  تقليديال االقتصاد علي وليس والتسويق التصنيد

، األولياة  واخلاماات  البرتولياة  املاواد  وتصادير  اساتخراج  علي يعتمد

 مواطنيهاااا لتأهيااال والعربياااة اخلليجياااة الاااّدو  ااجاااة هناااا وتظهااار

 تااارتب  والااامت، املتخصصاااة بااااملهن للعمااال بتأهيلاااهم ،للمساااتقبل

 ،وال)جمااة، التصااميم مااال واملتنوعااة املعاصاارة التنميااة بق اعااات

 باعتماااد اإلساارا  نفسااه الوقاات ويف، والصاايانة إلنتاااجا و  ااو 

 أااد  يعاد  واأل ري ،املعريف باالقتصاد للنهو  املناسبة التشريعات

 . النامية للدو  االقتصادية الروافد أهم

 :اآلتية اإلجراتات بتنفيذ العربي اخلليج دو  تبدأ أن وينبغي

 وتأسايس  اإلنساانية  العلوم كليات دمج أو ختفي  : أواًل •

 الامت  الت بيقية أو املهنية العلوم معاهد أو كليات من مناسب عدد

  . دائم بشكل اخلاص الق ا  حيتاجها

 املتخصصاة  العربياة  الكفااتات  باستق ا  تبدأ أن :ثاني ا •

 التقنياااة ولتاااوطني ،منهاااا لالسااتفادة  ،والتقنياااة الت بيقياااة بااالعلوم 

  ااا الق إلدارة املختصااني ماان جياال لتأساايس وكااذل  وت ويرهااا،

 الااد ل مصااادر لتنويااد أهميااة األكااار الق ااا  باعتباااره الصااناعي

 . العمل فرص وتوفري
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 عناد  املتجاذر  املفهاوم  بتغري اإلعالم يسهم أن أقرت  :ثالا ا  •

 الشابا   تأهيل بعد، احلكومية الوظيفة بأفضلية امتمد أطياف

 الق ااا  يوفرهااا الاامت املتنوعااة بالوظااائف للااد و  ونفساايًّا مهاريًّااا

 للتاااداعيات تساااتعد أن املختصاااة اجلهاااات حتتااااج كماااا . خلااااصا

 باأن  التنافساي؛  االقتصااد  ت بياق  عن ستنتج اتما المت االجتماعية

 االقتصااااادية بأبعادهااااا االنتقاليااااة املرالااااة هلااااذه امتمااااد تهياااا 

 . واالجتماعية

 إلااي العائليااة الشااركات حتااو  إجااراتات تسااهيل :رابع ااا •

 . استمرارها ولضمان والنم من لتتمكن مساهمة شركات

 التناافس  مبادأ  علاي  العربية الدو  اقتصاديات تن لق أن جيب

 العدالااة لترقيااق اجلميااد ملصاالرة والتكافاال، التكاماال أجاال ماان

 الوظيفيااااة الفاااارص واسااااتردا  الاااااروات توزيااااد يف االجتماعيااااة

   .متجدد بشكل

 يعااد العربااي بالعااامل ال بيعيااة والاااروات املااوارد ا ااتالف إن

 ماان التجاااري التباااد  مفهااوم لتكااريس الااّدو  هلااذه افيةإواا مياازة

 باني  الصاادرات  قيماة  ورفد الضري  اإلعفات اتفاقيات تفعيل  ال 

 ولتااااوفري املسااااتدامة التنميااااة لتعزيااااز والعربيااااة اخلليجيااااة الاااادو 

  . االجتماعي االستقرار

 املن قاااة تشاااهدها الااامت السياساااي االساااتقرار عااادم االاااة إن

 التعاااون جملااس باادو  االقتصااادي رارالقاا أصاارا  علااي يفاار 

 احلكوماات  ماد  جديادة  اسرتاتيجية وحتالفات أفا  فت  اخلليجي

 وكوريااا الصااني مااال، أساايا يف املت ااورة الصااناعية والشااركات
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 يف والاااااد و  ،وجتارياااااة اقتصاااااادية فااااارص خللاااااق، اجلنوبياااااة

 .متعددة وأ رر، الغذات، األدوية تصنيد مال مشرتكة استامارات

 فاضل: صدقة .د.أ ثالث:ال التعقيب 

 الاادو   كاال  يف األمااور  تسااري  الاامت  هااي  السياسااة  أن أعتقااد 

 جماااالت بقيااة أن اطالًقاا  يعنااى ال هااذا . العربياة  دولنااا يف وخباصاة 

 أن الشااااهد . أهمياااة أقااال هاااي االقتصااااد و اصاااة العاماااة احليااااة

 أي امتماااد فعالياااات كااال تااادير الااامت هاااي ( اإلدارة   السياساااة

 يف العااام للشااأن العليااا اإلدارة : بأنهااا تعاارف ةفالسياساا . جمتمااد

 أن التمايلياة  غاري  احلكوماات  ذات البالد يف يصعب . بلد أي البلد

 ذلا   يف نفساها  القاائم  النظاام  مصالرة  هي البلد مصلرة أن نتوقد

 القااو  فيهااا القااائم للنظااام يكااون العربيااة بالدنااا أغلااب يف . البلااد

 أي عاااان النظاااار صاااارفب ... األااااادا  مسااااار حتديااااد يف الفصاااال

 واجتماعياة  اقتصاادية  مصالرة  كانات  ولاو  اتاى  أ رر، اعتبارات

   .مؤكدة

 بااني فيمااا االقتصااادي التعاااون عاان للراادي  اآلن انتقلنااا وإن 

 بالسياسااااة نسااااميه مااااا أن جنااااد اخلليجااااي التعاااااون جملااااس دو 

 جملااس بقيااام وتوجاات م(،1971  عااام باادأت اخلليجيااة التعاونيااة

 الساات الاادو  أبرماات املااس قيااام ومااد . م(1981  عااام التعاااون

 مخاااس فااارتة وأع يااات . املواااادة االقتصاااادية االتفاقياااة األعضاااات

 وهاو  هادفها  حتقياق  الكتماا   م(1983  العاام  مان  اعتبار ا سنوات

 .األعضاات  السات  الادو   باني  فيما كاملة " اقتصادية وادة " إقامة

 هااااذه بنااااود ماااان يترقااااق مل ( م2016 عااااام   اآلن اتااااى ولكاااان
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 التعاار  هاذا  أسبا  هي ما !؟.. .املئة يف (15  اواىل سور تفاقيةاال

 ؟ املساتويات  معظم على وتشابها تقارب ا العامل دو  أكار بني فيما

 عادة  إىل الكابري  املسابب  هاذا  نفكا   أن وميكان  .السياساة  إنها

 والرغباة  بااآل رين،  الاقاة  واعف  :أهمهاا  مان  لعال  أصاغر،  عناصر

  .قل مهما "السيادة" من قدر أي عن التناز  عدم يف اجلاحمة

 القعود: ناصر .د الرابع: التعقيب 

 اإلملاام  الصاعب  مان  جتعال  القضاية  عناوان  وعمومية مشولية إن

 مبفهاوم  التعرياف  املناساب  ومان  . التعقيب هذا يف املتعددة بأطرافه

 باااني الااارب  مبرااااال يعناااى املفهاااوم هاااذا . االقتصاااادي التكامااال

 االقتصااادية قاادراتها زيااادة بهاادف الاادو  ماان جمموعااة اقتصااادات

 السااو  وتوساايد فيهااا التنميااة وتعزيااز النمااو وتشااجيد والتفاووااية

 األدبيااات يف تااداواًل األكااار التكاماال ومراااال . منتجاتهااا أمااام

 االحتااااااد ويليهاااااا احلااااارة، التجاااااارة مبن قاااااة تبااااادأ االقتصاااااادية

 النقاااادي باالحتاااااد وانتهااااات  املشاااارتكة، السااااو  ثاااام اجلمركااااي

 األجناا  النمااوذج، األوربااي االحتاااد اققااه مااا وذلاا ، صاااديواالقت

  . االقتصادية للتكتالت

 بهاذا  لأل اذ  العربياة  اخللايج  لادو   التعااون  جملاس  ساعى  وقد

 إىل وتوصال  م(،1983  عاام  احلارة  التجاارة  من قاة  فأقام النموذج

 الساااو  قياااام عااان وأعلااان م(،2003  عاااام اجلمركاااي االحتااااد

 علاى  واتفاق  م(،2008  عام مستهل من ابتدات  املشرتكة اخلليجية

 املاااس دو  أرباااد وأنشاااأت، يالنقاااد االحتااااد ومت لباااات أساااس

 مااان عااادد إنشاااات إىل إواااافة م(،2010  عاااام اخلليجاااي النقااادي
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 لالسااتامار، اخللاايج هيئااة مااال   املشاارتكة اخلليجيااة املؤسسااات

 اإلاصااات ومركااز الكهربااائي، الاارب  وهيئااة التقياايس، وهيئااة

 اقتصااادات تكاماال بااه يقصااد هنااا فالتكاماال ....(.املااس لاادو 

 دو  يف الوطنيااااة املنتجااااات بتشااااجيد باااادتًا الاااادو  ماااان جمموعااااة

 مجركياة  رساوم  بادون  الدو  هذه بني بانتقاهلا والسما  امموعة

 تواياد  وبعاد ، اإلنتاجياة  وحتسان  املنافساة  حتقيق على يساعد مما

 الوطنياااة البضاااائد تنتقااال اجلمركاااي االحتااااد وإقاماااة التعريفاااة

 ماان يزيااد الااذي األماار، الاادو  هااذه بااني قيااود باادون واخلارجيااة

 علاى  التكااليف  واخنفاا   املاوردين  باني  واملنافساة  املوان  كفاتة

 كاال بانتقااا  مساا  املشاارتكة السااو  قاماات ومتااى . املسااتهلكني

 هاذه  باني  قيود بدون، البضائدو املا  رأسو العمل، اإلنتاج عناصر

 يعامال  الامت  االقتصاادية  باملواطناة  سامى ي ماا  ذلا   عان  نشأو الدو 

 معاملااة امموعااة دو  ماان دولااة أي يف الاادو  هااذه مواطنااو فيهااا

 السايما  االقتصادية اماالت كافة يف متييز دون نفسها مواطنيها

  . والصرية التعليمية باخلدمات والتمتد واالستامار العمل

 يااةاإلنتاج الوااادات اناادماج يعااين ال االقتصااادي فالتكاماال

 وتوسايد  م لوباة  فاملنافسة وااد كيان يف تكتلهم أو واملؤسسات

 قيااس  . النوعياة  حيّسان و اإلنتاجياة  يرفاد  مماا  عليهاا  يشاجد  السو 

 مادر  بقيااس  يكون ال االقتصادي التكامل يف املس دو  جنا 

 بشاااروطها  فالتنافساااية  والشاااركات،  املؤسساااات  باااني  التناااافس 

 الوقاات ويف، تكاليفااه  و فاا املنااتج لترسااني اقتصاااديا م لوبااة

 بهااادف املرتاب اااة الصاااناعات باااني الرأساااي التكامااال فاااإن نفساااه

  . وحممود م لو  احلجم اقتصاديات من االستفادة
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 جملااس دو  بااني االقتصااادي التكاماال جنااا  قياااس وميكاان

 السااو  ماان ومؤسسااات أفااراد ا املااواطنني اسااتفادة مباادر التعاااون

 األعضاات  الادو   التازام  رمد من ذل  ويتأتى املشرتكة، اخلليجية

 مااان حتقااق  ماااا رغاام  بأناااه  الااد  م. ماااد وأتفااق  .مت لباتهاااا بتنفيااذ 

 غاري  ال موااات،  دون املاس  دو  بني التكامل مازا ، جنااات

 يف العاماة  األماناة  يف االقتصادية اإلدارة  ال  من يتم لن العالج أن

 إميااان  ااال  ماان يااتم أن ينبغااي باال ،دورهااا أهميااة رغاام، املااس

 علياه  اتفاق  ماا  وتنفياذ  التكامل من املزيد بضرورة األعضات و الد

 وقباال اإلمنااائي، للتكاماال واساارتاتيجيات وسياسااات قاارارات ماان

 املتمّالاة  املاس  دو  اقتصاد يف اهليكلية اال تالالت معاجلة ذل 

 واخلدمياااة اإلنتاجياااة الق اعاااات علاااى الوافااادة العمالاااة هيمناااة يف

 . الق اعات بقية على النف  وهيمنة العمل وسو 

 مل قادمها  رغام  العرباي  املساتور  على التكامل حماوالت أما 

 العربيااااة السااااو  جرباااات فقاااد  منهجيًّااااا، إطااااار ا تتبااااد ومل تااانج  

 املاااانهج إىل مااااؤ ر ا واجتهاااات، وفشاااالت أنهااااا أو قباااال املشاااارتكة

 الكاا)ر العربياة  التجااارة من قاة  إقامااة علاى  واتفقاات ،التكااملي 

  .  الد م. إليها أشار المت با لألس ينبغي كما تنفذ ومل

 با   والعرباي  اخلليجاي  )االقتصااد  قضية: حول املداخالت 

 والتكامل(: التنافس

 :االقتصاد اخلليجي واإلشكاالت الراهنة 

 النساابية األهميااة ماان وبااالرغم أنااه الغاماادي نااوف .د ذكاارت

 أناه  إاّل .دوالر تريلياون  (1.62  بلغ الذي اخلليجي االقتصاد حلجم

 االقتصااد  مان  (%10و  العااملي  االقتصاد من (%2.2  ق ف يشكل
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 وجااود ماان وبااالرغم .الصاايين االقتصاااد ماان (%18و  األمريكااي

 علااى املااس، لاادو  الوطنيااة االقتصااادات بااني مشاارتكة قواساام

 د وهلااا معظاام الاانف  عوائااد تشااكل ريعيااة اقتصااادات اعتبارهااا

 مباا  منهاا،  للكا  احمللاي  النااتج  اجام  يف تتفاوت أنها إاّل القومية،

 .دوليًّا أو حمليًّا االقتصادية األنش ة توجهات على يؤثر

 بااااملتغريات مرهوناااًا يبقاااي االقتصاااادي القااارار فاااإن كاااذل  

 العدياد  تنفياذ  أ ارت  أو أب اأت  أو الكااري  أعاقات  المت السياسية

 االقتصاادي،  للتكامال  األساساية  البنياة  تكاون  الامت  املشاريد من

   :منها االقتصادي للتكامل دةع معوقات هناك فإن واقيقة

 العرباي  والعامل اخلليج دو  معظم :اهليكلية اال تالالت -1

 علاااى املقااادرة إىل ونفتقااار معيناااه ساالد  عااادة أو سااالعه علاااى تعتمااد 

 إىل مناااه أكاااار التفكااا  حناااو توجهناااا جيعااال ماااا وهاااو التراااو 

 . التكامل

 اجلماعياة  الترالفاات  عن البعد وهو :الق رية إىل النزو  -2

 . املصلرة ختدم المت الفردية أو الانائية زعاتالن مقابل

 . االجتماعية العوامل -3

 . الواعية السياسية اإلدارة وغيا  وعف -4

 اخلليجيااااة الاااادو  بااااني االقتصااااادي التنساااايق صااااعوبة -5

 وهاااي وااااادة سااالعه علاااى اعتمااادت اخلليجياااة فالااادو  :والعربياااة

 ةالعربيا  الادو   أماا ، بينهاا  فاعال  اقيقاي  تنافس يوجد وال البرتو ؛

 والتنظيماات  والتشاريعات  االقتصاادي  التخ اي   يف ا تال  فهناك

 منها. لكل
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  ااال  ماان :الغربيااة للاادو  واملاليااة االقتصااادية التبعيااة -6

 البرتولي. أو السلعي االاتياج

 تنفيااااذ يف التقاااااعس ملاااااذا الغاماااادي: أمسهااااان .أ وتساااااتلت

 اجلهاااات  اااال  مااان املاااس قاااادة عليهاااا اتفاااق الااامت القااارارات

 الاادو  مجيااد خياادم تفعيلااها كااان إذا ماان وملصاالرة ؟ ذيااةالتنفي

 باإلجيا ؟.

 كاااان نإ اجلااازم يسااات يد ال أناااه العاماااان  الاااد .م وأووااا 

 تبااين  أو إرادة قلاة  أو كفاتة قلة أم تقاعس هو احلقيقة يف السبب

 كاال ماان  لااي  يكااون ورمبااا .. دولااة لكاال املصاااح أولويااات يف

 يف املهاام .. وماديااة اعيااةواجتم سياسااية أيضااا أ اارر وأساابا  ذلاا 

 ظاال يف اخللاايج باادو  حماادًقا   اار ا يراهااا الاامت النتيجااة هااو رأيااه

 احلاارثي   الاد  أ. وصافها  كما ال)امجاتية الذاتية املصاح تنامي

 اااا  علااى اإلسااقا  وتوساايد .. األمشاال اخلليجيااة املصاااح علااى

 بال بد. إيالما أكار هو العربية الدو 

 واواا   غااري  االقتصااادية  اإلدارة ردو أن املشااكلة  فااإن  أيض ااا 

 نسامد  مل .. واالساتامارية  التجارياة  األوساا   يف معلوم وغري املعامل

 أو التجاريااة الغاارف مااد مااااًل حمافاال يف هلااا تواجااد أي عاان أبااد ا

 بعا   تناو  على مقتصر يبدو كما دورها .. االقتصادية املنتديات

 املاس  دو  تقياادا  باني  التنسايق  مستور على االقتصادية امللفات

 .. مااااًل املياادان؛ عاان وبعيااد ونظااري قاصاار دور بالتأكيااد وهااو ..

 _أيض اا _ ق ار  أساابيد  وقبال  .. م(2030  رؤياة  عن أعلنت السعودية

 ظا   وأباو  .. رؤياة  هلاا  كان والبررين .. م(2030  رؤية عن أعلنت
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 هااذه بااني التنساايق ماان شاايئ ا ناارر أن األمنيااة وكاناات .. كااذل 

 حماااور ودراسااة والترلياال املقارنااة ساابيل علااى لاألقاا علااى الاارؤر

 يف واالنسااجام والتعاااون والتكاماال والتنااافس والتناااق  التعااار 

 كافة. املس لدو  شاملة اقتصادية اسرتاتيجية رؤية

 للتكامااال التأسااايس ميكااان أناااه املااازرو  محياااد .د وأشاااار

 الزراعاااة االقتصااااد يف املااااا  سااابيل علاااي الاااّدو  باااني االقتصااادي 

 املوجاود   املائية املوارد من االستفادة ميكن اي ، الغدات يدوتصن

 الااادو  ماان  الااالزم  التموياال  وتاااوفري، العربيااة  الاادو   ماان  عاادد  يف

 فاااتورة كلفااة ماان ونقلاال التكاماال يترقااق وبالتااالي، اخلليجيااة

 . الغذات

 القادرة  تسااوي  عدم يكون هل الغامدي: أمسهان .أ وتساتلت

 كاماال سياسااي دعاام وجااود عاادم يف ساابب ا قربهااا أو االقتصااادية

 وكاف؟.

 ملشاااريد الترتيااة للبنيااة د اال ال أنااه احلااارثي  الااد .أ ويعتقااد

 واجلغرافيااااا جغرافيًّااااا، االسااااترقاقات ماااان اململكااااة متكااااني

 املااا  اسااتامارات هااي باال األجاان ؛ املسااتامر تشاامل ال السياسااية

 يااةاألجنب واألمااوا  الساايولة إىل احلاجااة الوطنيااة. واحملاااف  العااام

 متويااال عااان العاااام املاااا  وعجاااز الوطنياااة الااااروات ُشااا  مااان تاااأتي

 ين باق  ال وهاذا  ،(الترتياة  البنياة  مشروعات  الك)ر املشروعات

 إصادار  وهاي  للتمويال  أكا)  فرص اململكة لدر بل اململكة. على

 الق اا    اال   مان  الترتياة  البنياة  مشااريد  لتمويال   اصة صكوك

 يف القاااارارات دعملاااا إوااااافية مياااازة وهااااذه السااااعودي، اخلاااااص

 مااًل. التمويل بشأن أجنبية وغوطات دون املذكورة التوجهات
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 صدقة د. أوو  قدو املتفائلني من أنا :كردي أسامة .م وقا 

 الاذي  التقادم  أووا   فقاد  : اخلليجاي  املستور فعلى :تفاؤلي سبب

 قنواتاااه توساااد إىل احلاجاااة ماااد االقتصاااادي التعااااون جماااا  يف ط

 متشاابهة  اخلليجية الدو  اقتصاديات أن ننسى ال لكن .. ت ويرهو

 فيماا  التعااون  مساتور  رفاد  صعوبة إىل يؤدي مما متكاملة ليستو

 املؤسسااي  العماال تنساايق علااى الرتكيااز جنااد األماار هلااذاو بينهااا

 الاانف  أن خيفااي ال اياا  ،(كماااا  املوااادة العملااةو اجلمااارك 

 ذاهاا يت لاابو .الاادو  هااذه اقتصاااديات علااى املسااي ر هااو والغاااز

 .العلميو الاقايف املستور إىل التنسيق يف التوسد

 ال)ناااامج   اتفاقياااة توقياااد فاااإن :العرباااي املساااتور علاااى أماااا

 اااوالي منااذ ( الكاا)ر احلاارة العربيااة التجااارة ملن قااة التنفيااذي

 دورهاا  املن قاة  هاذه  وأدت ،جاداً  مهماة    اوة  كاان  سنوات (10 

 األماام مؤسسااات أاااد دراسااات اسااب   العربيااة التجااارة تنميااة يف

 احلااا  ب بيعااة - أثاارت العربااي الربيااد أااادا  ولكاان ( املتراادة

 يف اجلاد  يت لاب  مماا  العرباي  التعاون من املهم اجلزت هذا على -

 .العربي للتعاون أوسد جماالت حب 

 جاادة  حمااوالت  هنااك  كاان  وإذا أنه مؤداه: تساؤ  على وردًا

 هال  .. مارة  كل يف تفشل فلماذا اخلليجية، و اصة الدو  قبل من

 السياسية؟. والسل ة االقتصادية اإلرادة بني فجوة هناك

 التكامااااال و  اااااوات جهاااااود إن القعاااااود ناصااااار .د قاااااا  

 واققات  جنرات  بال  تفشال؛  مل التعاون جملس دو  بني االقتصادي

 فقااد .ال مواااات دون زالاات مااا ذلاا  ومااد اإلجنااازات ماان العديااد
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 واالحتااد  احلارة  ةالتجاار  من قاة ، الاال  التكامل مراال أجنزت

 ناجر اا  منوذج اا  ومازالات  املشارتكة  اخلليجياة  والسو  اجلمركي

 علااى متقدمااة املفهاوم  بهااذا فهاي ، واآلساايوي العرباي  الصااعيد علاى 

 التكاماااال ماااان اهلاااادف أن نتفااااق أن املهاااام . اآلساااايان جمموعااااة

 البيئاااة تهيئااة  هااو  الاادو   ماان  جمموعاااة بااني  تااتم  الااذي  واتفاقياتااه 

 االسااتامارات وجااذ  النمااو تعزياز  علااى رتهاقااد وزيااادة االقتصاادية 

 اخلاااص الق ااا  و اصااة االقتصاااد يف للفاااعلني الفرصااة وإتااااة

 الق اعااااات يف اإلنتاااااجي والتكاماااال أكاااا) سااااو  يف للمنافساااة 

  . للتكامل القابلة اإلنتاجية

 لقااد ، مشاارتكة ومشاااريد مؤسسااات أنشااأ التعاااون جملااس

 التقيااايس يئاااةوه املاااس دو  باااني الكهرباااائي الااارب  اكتمااال

 ومائيااة زراعيااة سياسااات هنااك  للمنااتجني، مهاام املقاااييس وتواياد 

 واسااااارتاتيجيات وبرتولياااااة صاااااناعية واسااااارتاتيجيات مشااااارتكة

 عليهااا واتفااق (م2025-2000  املاادر طويلااة وتنمويااة سااكانية

 وأتفاق  .التنفياذ  ينتظار  اآل ار  والابع   نفاذ  بعضاها  طويال  أمد منذ

 مااااد يتنااااافى ال القتصاااااداتا وتشااااابه تفاؤلااااه يف أسااااامة .م مااااد

 اخلياارات  مان  يوساد  قاد  الساو   اتسا  ألن له مدعاة بل التكامل؛

 . املتشابهة االقتصادات هذه أمام

 أن أماناة  أي فدور (االقتصادي الق ا   العامة األمانة دور أما

 والتنسايق  واالتفاقياات  القارارات  مشااريد  وي ر  االقرتااات يقدم

 املااس، عاان يصاادر مبااا والتعريااف األعضااات الاادو  مااد واملتابعااة

 أن وأوايف ، حمدود ا مازا  اإلعالمي دورها أن  الد .م مد وأتفق
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 التجارياة  الغارف  وباني  العاماة  األماناة  بني منتظمة اجتماعات هناك

 العالقاة  ذات الفنية االجتماعات يف وتشارك، اخلليجية والصناعية

  . اخلاص بالق ا 

 تاااوافر عااادم مااان غمالااار علاااى أناااه كاااردي أساااامة .م ويااارر

 حتاااالف جنااا   مسااتور  قياااس  بواساا تها  ميكاان  لديااه  معلومااات 

 .مهم تقدم هو إنشائه اتفاقية توقيد جمرد لكنو اآلسيان،

 حتاد   الاذي  املؤسساي  التكامال  باأن  العاماان   الاد  .م وعلق

 الورقااة تضاامنت وقااد حممااوم، ساال  تنااافس يقابلااه ناصاار د. عنااه

 يضعف التنافس هذا مال .. ريالكا غريها وهناك عليه أمالة ثالثة

 تناافس  مال إجيابي تنافس أيض ا وهناك العوائد. من ويقلل الفرص

 علاى  أكاار  هناا  واحلادي   املعلوماات.  وتقنية االتصاالت شركات

 العام. املؤسسي وليس والتجاري االستاماري املستور

 تبايناااات بااال تشااااؤم؛ أو تفااااؤ  ليسااات املساااألة فاااإن كاااذل 

 ال فاارة جنااا  فااإن املاااا  ساابيل فعلااى اقااد؛الو أر  علااى نشااهدها

 ماا  وهاو  .. ظا   وأباو  الدوااة  يف مماثال  نهاج  تبعاه  دباي  يف العقارية

 مباا  األساوا   تلا   كال  علاى  سالب ا  انعكست عقارية فقاعات  لق

 هاااو اجليااادة اجلواناااب أااااد فلعااال لآلسااايان وبالنسااابة دباااي. فيهاااا

 يتكاامل  بشاكل  الادو   باني  الصناعية لألنش ة التوزيد ختص 

 األعمااا  ممارسااة تاازا  وال دولااة. لكاال النساابية املزايااا علااى يقااوم

 واإلجراتات. الرتا ي  تعدد تت لب املس دو  بني التجارية

 لاديها  آسايان  جمموعاة  أن احلمود صاح بن اهلل عبد .د وقا 

 اخلليجاي  التعااون  دو  جمموعة به متقو مما أفضل اقتصادية ازم
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 االقتصااادي النمااو تواجااه دةعدياا صااعوبات هناااك بينمااا .لألسااف

 االقتصاادي  التكتال  مبادأ  يف مشكالت لدينا أن كما .اخلليجي

 مان  وعماان  اإلمارات أين .املنشود االقتصادي التكامل إىل وصواًل

 ماا  البضائد تزا  ال أيض ا اخلليجي؟ املركزي البن  يف املشاركة

 نظام يوجد ال ولألسف .و روج ا د واًل جممركة اخلليج دو  بني

 مرالاااة بعاااد االحتااااد إىل املنشاااود االنتقاااا  أيااان موااااد؛ وتنظااايم

 . يذكر ال ولشيت نسبيًّا إال الدوام على مستقلة عمان التعاون؟

 متقادم  التعااون  جملاس   الهلاا  مان  يعد المت اخل وات هي ما

 التعااون  جملاس  مان  جيعال  شايئ ا  أالاا   ال اآلسايان؟  جمموعة على

 سانة،  (36  مان  أكاار  مناذ  تأساس  أناه  رغام  آسيان، على متفوًقا

 لادو   التعااون  فمجلس اخلليجي. الشعب طمو  ودون دون يزا  وال

 هاو  اخلليجاي  التعااون  جملاس  باسام  يعرف كما أو العربية اخلليج

 دو  ساات ماان مكونااة عربيااة واقتصااادية سياسااية إقليميااة منظمااة

 والبرااارين، اإلماااارات، هاااي: العرباااي اخللااايج علاااى ت ااال أعضاااات

 يف املاس  تأسس .والكويت وق ر، مان،ُع نةوسل  والسعودية،

 اململكااااة الريااااا  يف املنعقااااد باالجتمااااا  م(1981  مااااايو (25 

 الصابا   األمحاد  جاابر  الشاي   مان  كال  وكاان  السعودية، العربية

 .إنشااائه فكاارة أصاارا  ماان نهيااان آ  ساال ان باان زايااد والشااي 

 راشاااد بااان الل ياااف عباااد االي اااا للمجلاااس العاماااة األماناااة ويتاااوىل

 .له مقرًا الريا  من املس ويتخذ .لزيانيا

 يف عبااداهلل امللاا  رؤيااة تاازا  ال احلااارثي  الااد .أ تصااور ويف

 ملموس. بشكل املس من خم  ة غري االحتاد
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 أربعاني  مان  أكاار  مضاى  قاد  أنه إىل فاول صدقة .د.أ وأشار

 اساتقال   مناذ    اخلليجياة  التعاونياة  السياسة بدت على مضت عام ا

 جملاااس قياااام علاااى سااانة (35و  ( وق ااار والبرااارين، اإلماااارات،

 جمااالت  بكال  املس انصهار درجة تصل ومل اخلليجي، التعاون

 كونفااادراليات هنااااك بينماااا .املئاااة يف (20  مااان ألكاااار تعاوناااه

 يف (50  ااواىل  اققات  بسانوات  جملسانا  قياام  بعد نشأت مشابهة

 لعلمياة ا الدراساات  إاادر  نتاائج  إادر هي تل  .دولي انصهار املئة

 الًّأ اخلليجااي التعاااون ملااس قاادر هاال . مااؤ ر ا عليهااا اطلااد الاامت

 املنخف ؟!. املستور هذا يتجاوز

 يف اعتماادت الاامت االقتصااادي االنصااهار ماادر معااايري واااو 

 جمماااو  إىل ونسااابته البااايين االقتصاااادي التبااااد  :فهاااي الدراساااة

 األ اارر؛ الاادو  جتاااه اجلمركيااة التعرفااة تواااد ماادر ؛ التباااد 

 سورؤو األفااراد انتقااا  سااهولة ماادر ؛ البينيااة اجلمركيااة التعرفااة

  . املالي التنسيق مدر ؛ األموا 

 أكاا) فكااان الكلااى الاادولي االنصااهار لدرجااة بالنساابة أمااا

 القااارار صاااناعة يف العضاااو الدولاااة مسااااهمة مااادر : هاااو معياااار

 وزن ماان املئااة يف (100  بياادها العضااو الدولااة أن وتاابني .املشاارتك

 باإلمجا . إال اآلن اتى يصدر ال الذر القرار إصدار عملية

 فهااي ساانة لاايس عمرهااا اآلساايان أن القعااود ناصاار .د وذكاار

 مراااااال ايااا   مااان  فقااا   واملقارناااة  .الامانينّياااات  مناااذ  موجاااودة 

 بينهما ومقارنته املشرتكة، السو  حيققوا مل فاآلسيان التكامل

 ُيفهام  أن داملقصاو  ولايس ، االقتصادية الوادات إجنازات اي  من

 التنفيذ. يف ب ئ ا هناك أن احلقيقة بل حتقق؛ روا هناك أن
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 أو اخلليجيااة الوااادة أن تعقيبااه يف الرديعااان  الااد .د وأوواا 

 ملاواطين  شع  كم لب يتعمق مل التعاون جملس دو  بني االحتاد

 تأسااايس مااان سااانة (36  عااان يزياااد ماااا مااارور رغااام املاااس دو 

 كوناه  مان  أكاار  أمنيات هو لسام عن يقا  مما كاري .املس

 مناه  جاناب  يف ويعاود  كابري ا  عائًقاا  يعاد  بادوره  هذا .ملموس ا واقع ا

 ومل تقليدياة  نظام  فهاي  املاس؛  دو  يف احلكم أنظمة طبيعة إىل

 عاامل  مفهاوم  استعرنا إذا ،"القانونية السل ة" مرالة إىل بعد تصل

 الاااااال  الساااال ة ألمنااااا  وتقساااايماته فياااا) ماااااكس االجتمااااا 

 الساااال ة فااااإن وواقعااااًا (.والقانونيااااة والكاريزميااااة، التقليديااااة، 

 اسااا  وتضااد حتركاتهااا، يف وساالرفائية جاادًّا اااذرة التقليديااة

 مرالاة  يف مكانتهاا  مان  تهاز  قاد  الامت  واحمللياة  اإلقليمياة  للتغريات

 تقاليااد إىل ومشاادودة دميوقراطيااة غااري أنظمااة أنهااا ساايما وال مااا،

 أ ارر  نظام  ماد  انادماجها  مان  حيد مما حمليتها يف موغلة سياسية

   .اخلارج من هلا مشابهة كانت لو اتى

 الاادا ل وبعاا  اخلااارج ماان تتشااابه املااس دو  أن صااري 

 بدرجاة  ممأسسة غري السياسية أنظمتها ألن يكفي؛ ال هذا لكن

 سايرد  ذلا   فاإن  ممأسساة  أنهاا  لاو  .وقادمها  عراقتهاا  رغم كافية

 الاتغريات  علاى  ترتتاب  قاد  لمتا التغريات من "املتخيلة" هواجسها من

 أمااا .الوااادة أو االناادماج سيفروااها الاامت والسياسااية االقتصااادية

 حتاادد الاامت واللااوائ  املكتوبااة الدساااتري ذات  القانونيااة الساال ة

 حنااو جتاان  عااادة فإنهااا (تااداوهلا وطريقااة الساال ة انتقااا  طريقااة

 الفوائاد  تعظايم  شاأنه  من ما كل على جدًّا ومنفترة بل التردي ؛



21

 –2016     
34 

 كماا  االقتصاادي  ال اابد  ذات اإلقليمياة  كالتجمعاات  االقتصادية

 أمامنااا؛ ماثاال األوروبااي االحتاااد منااوذج .اآلساايوية النمااور منااوذج يف

 وفاق  وتعمال  اار  رأمساالي  اقتصاد ذات دميوقراطية دوًلا يضم فهو

 الرمااوز تااد ل ماان حتااد (قانونيااة ساال ة  ودساااتري وأنظمااة لااوائ 

 واساعة  مساااة  نفساه  بالوقات  وتع اي  االحتاد مسرية يف السياسية

 آ اار مؤشاار ا يع ينااا قااد هااذا .تريااد عمااا للتعاابري االحتاااد لشااعو 

 تركياا  عضاوية  قباو   عادم  يف األوروباي  االحتاد تلكؤ سبب او 

 االنقاال   حماولاة  والادليل  مساتقر  غاري  السياساي  نظامها أن بزعم

 .أشهر عدة منذ تركيا يف الفاشلة

 احلكام  ينتقال  كياف  عارف ن ال مااال   ليجية كشعو  حنن

 غااري تقليديااة ملعااايري ختضااد فاااألمور اخلليجيااة؛ املنظومااة دو  يف

 "القانونياة  السال ة  " فكارة  برمتهاا  الادو   هاذه  عن تنفي مكتوبة

 غيااا  نإ باال .ومعروفااة مكتوبااة قااوانني ب ريقااة تاادار ال فاااألمور

 إذا ومااا القااادم، النظااام اااو  التخمينااات يف نقااد جيعلنااا القائااد

 ذلاا  علااى وقااس .آ اار نهج ااا ساايأ ذ أم ساالفه نهااج ينهجساا كااان

 ملشاايئة ختضاد  قضاية  فهااي أ ارر  اقتصاادات  مااد االنادماج  فكارة 

 علمياااة أساااس علاااى مبنياااة تكاااون أن دون ومستشااااريه احلااااكم

 يتضااا  كماااا األماااور .الااادو  هاااذه لشاااعو  اقتصاااادية وااجاااات

 االتفاا   ط وسياساية  اقتصادية قرارات يوجد ملاذا وإال مشخصنة،

 عمار  املاواية  سانة  وثالثاني  اخلماس  طيلاة  تنفياذها  يتم ومل ليها،ع

 الشاعو   أن أ ارر  جهاة  من ويعين حمري، أمر هذا .التعاون جملس

 يف شاع   رأي هلاا  لايس  االقتصاادي  واالنادماج  للتكامل تتو  المت
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 ال الذي الرمسي غري إعالمها وسائل يف عنه تع) ما عدا مستقبلها

  .نبضه إىل تستمد وال احلكومات إليه تلتفت

 الانظم  وشخصانة  خيصاها،  ماا  كال  يف الشاعو   صوت غيا 

 وتذبذباه  االقتصادي املستقبل وغمو  املس، دو  يف السياسية

 عملياة  مان  وحتاد  التعااون  جملاس  دو  واادة  وجاه  يف تقاف  عقبات

 ناارر ال كنااا وإن اقتصاااديًّا، تكاملااها األقاال علااى أو اناادماجها

 الااامت اقتصاااادياتها لتشاااابه لااا وذ االقتصاااادي؛ للتكامااال أهمياااة

 عان  يكاون  أن يفارت   احلادي   .األو  املقام يف النف  على تعتمد

 ثاام وماان الاادو ، هااذه اقتصااادات بااني والتااام الكاماال" "االناادماج

 .الكاملة الوادة إىل التوجه

 أي أن املااس دو  يف السياسااية النخااب لاادر تااوجس هناااك

 مسااتعدين غااري هاام تبعااات هلااا سااتكون للمجلااس كاا)ر قاارارات

 دو  بااني اخلارجيااة السياسااة تباااين الفروااية هااذه يعااّزز .لترملااها

 علااى املااس دو  بعاا  فيااه تنفاات  الااذي الوقاات ففااي املااس؛

 األمار  وليس .اجلانب هذا يف إيقاع ا أقل أ رر دواًل أن جند العامل

 (والتاااقف  العوملاة  بسابب   املاس  دو  باني  الفجوة نإ بل كذل ؛

 جتعاال مسااألة وهااي واالجتماااعي، الاقااايف ينياملسااتو علااى تتسااد

 مسااااألة (سياساااايا أو اقتصاااااديا  صاااايغة بااااأي االحتاااااد فكاااارة

 .مستريلة وتصب  بل فيها؛ مشكوك

 ظال  يف وارورة  وبقااته  للغاياة  مهام  التعااون  جملس فإن وأ ري ا

 تفعيااال سااارعة إىل حتتااااج قراراتاااه لكااان العرباااي التشاااظي هاااذا

 سااايادتها مااان شااايت نعااا دولاااة كااال تتنااااز  أن علاااى ومتابعاااة،

  .دوله شعو  خيدم لكي املس لبقات وك)يائها
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 بااني البينيااة والعالقااات الباايين التكاماال مووااو  وخبصااوص

 هال  :الغامادي  أمسهاان  .أ تسااتلت  العربياة،  الادو   وبع  اململكة

 ؟. عليها الضوت تسلي  ميكن واعدة مناذج هناك

 يف نيسااعودي مسااتامرين هناااك أن الرديعااان  الااد .د أوواا  

 دور يكااون وقااد والسااودان، مصاار وحتديااد ا العربيااة الاادو  بعاا 

 الاامت الشاارو  تااوفر عنااد احلكومااات أدوار ماان أهاام املسااتامرين

 السياسااي االسااتقرار عاادم أن مالاظااة مااد اسااتاماراتهم، حتمااي

 يكاون  ثم ومن لالستامار؛ نشا  أي من حيد العربية الدو  ملعظم

 ختلاق  ال وأشايات  عقاارات  اتكشار  منتجاة  غاري  أنش ة حنو االجتاه

 .تركيا يف اد  كما وظائف

، العربااي املسااتور علااى أنااه ننسااى ال :كااردي أسااامة .م وقااا 

 ماد  الانائياة  التجارياة  االتفاقياات  من جمموعة على فرنسا تستروذ

 بعااا  يف و  فرنساااا إىل صاااادراتها لتساااهيل إفريقياااا مشاااا  دو 

 أقااال األفريقاااي الشاااما  دو  جيعااال وهاااذا ،( أوروباااا إىل األاياااان

 ماااد  اصاااة، الكااا)ر العربياااة احلااارة التجاااارة مبن قاااة اهتماماااًا

 .العربي املشر  مد باملقارنة أوروبا إىل النقل سهولة

 دو  يف الساعوديني  اساتامار  أن العاماان   الاد  .م يارر  اني يف

 االقتصاادي  التكامال  عالماات  مان  عالماة  وال مؤشار ا  لايس  أ رر

 ويف .. غاري  ال جيادة  اساتامارية  عوائاد  عان  حبا   هاذا  .. الادو   بني

 اكتنازياة  أو مضاربية استامارات الغالب يف هي السعودي النموذج

 . منتجة غري

 اساااتاماري هيكااال بناااات هاااو عناااه نتراااد  الاااذي التكامااال

 يف .. مااااًل .. الق اااعي املسااتور علااى املنظومااة دو  بااني متكاماال
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 هلندساية ا واألعماا   املعرفاة  ا تصااص  يكاون  .. املياه حتلية ق ا 

 التشااغيل شااركات .. السااعودية يف املعاادات تصاانيد .. اإلمااارات يف

 متكاملاة  منظوماة  الشاركات  هاذه  تكون احملصلة يف .. ق ر يف

 جدًّا. بسي  مال جمرد وهذا متنافسة. وليست

 ال لكناه  ذلا   ميناد  ال فهاو  السياسي، القرار خي  فيما أما

 السياسااااية نظمااااةاأل مااااال ويف .. يتبناااااه وال لااااه ياااادعو وال حيفاااازه

 امل لاااو   .. أباااد ا احلكوماااات مااان املباااادرات تاااأتي ال التقليدياااة

 وتدعمااه تتبناااه عااام توجااه إطااار يف اخلاااص الق ااا  ماان مبااادرات

 اإلدارة دور تفعياااال املهاااام ماااان لااااذل  .. احلكومااااات لااااه وتسااااو 

 ماااد بالتعااااون الااادور هاااذا لقياااادة التعااااون جملاااس يف االقتصاااادية

 العالقة. ذات املؤسسات

 مشاارتكة مصااريية قضااية يف املااس دو  بااني اجلهااود تناااثر

 جياااري الااامت اخلصخصاااة توجهاااات إطاااار يف اتاااى .. فااااد    اااأ

 دو  جناد  املقابال  يف طاغياة.  الق رياة  زالات  ال االيًّا عنها احلدي 

 مااا حبسااب الكعكااة ذات علااى وتتنااافس جهودهااا تتناااثر اخللاايج

 ة.احملوري امل ارات او  الرئيسة الورقة يف طر 

 اخلليجاي  التعااون  جملاس  األسف مد :الغامدي نوف .د وقالت

 املواقااااف واختاااااذ الاااانف  أسااااعار مناقشااااة علااااى أدواره ا تصاااار

 ... اقتصااادي  ليجااي وتكتاال قااوة صااناعة عاان بعياادًا السياسااية

 تكااااتالت صااااناعة يف اخلليجااااي التعاااااون املمكاااان ماااان كااااان

 ولكاان الق اعااات،  صخصااة يف الااد و ، مشاارتكة اقتصااادية

 .! إعالمية لتصرحيات دوره حتو  األسف مد
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 األوربياااة اخلااا)ة فاااإن كاااردي، أساااامة .م نظااار وجهاااة ومااان

 املفوواية  مبادأ  أن ويعتقد لدينا والت بيق االهتمام تسترق للوادة

 ( والعربياااة اخلليجياااة   العاماااة األماناااة علاااى يتفاااو  ( األوروبياااة  

 كوناااتم كافااة جتتمااد املفووااية يف أنااه هااو االثاانني بااني والفاار 

 ال العامااة األمانااة ُاساالو  يف بينمااا دوري بشااكل األوروبيااة الاادو 

 .امسؤوليه أو احلكومات سور جتتمد

 التجرباة  أن وأوااف  ال ار   هاذا  ماد  الرديعاان   الاد  .د واتفق

 األوروبياة  بالساو   بادأت  فقاد  التأمال،  تساترق  واحتادها األوروبية

 فميااازة ؛.االوروباااي باالحتااااد وانتهااات م(،1957  عاااام املشااارتكة

 باني  اخلالفاات  اادة  مان  ختفاف  أيض اا  أنهاا  االقتصادية التكتالت

 تعاااون  بياانهم وينشااأ فوائاادهم لتعظاايم يتجهااون فالكاال الاادو ،

 .السياسة مشكالت من خيفف اقتصادي

 كافيااة معلومااات هناااك هاال :الغاماادي أمسهااان .أ وتساااتلت

 لترساني  عموماا  العربياة  والدو   صوصا املس دو  بني متبادلة

 األعماا   علاى  السال   التناافس  مان  بادال  والتكامال  التعاون فرص

 ؟. واملشاريد

 املعلوماات  قضاية  أن العاماان   الاد  .م ذكار  الشأن، هذا ويف

 عاان فضاااًل اخللاايج دو  ماان دولااة كاال دا اال أزمااة متااال قضااية

 التجاارة  غارف  مان  كبري تقصري وهناك .. املس دو  بني تداوهلا

 ينااا  أن جيااب آ اار شااأن وهااذا ات،املعلوماا تباااد  يف اخلليجيااة

 املس. أمانة يف االقتصادية بالدائرة

 أن األوروبااي واالحتاااد اخلليجااي التعاااون جملااس بااني الفااار 

 االقتصاادي  الشاأن  جاات  ثام  وأماين  سياساي  أسااس  علاى  نشأ األو 
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 االقتصااادي الشاأن  كاان  الاااني  يف بينماا  االهتماماات  طارف  علاى 

 األوروبياااة الساااو  أسااااس ىعلااا االحتااااد قاااام ايااا  األسااااس هاااو

 تشكيله. سبقت المت املشرتكة

 الامت  املراكاز  باني  فار   هنااك  أن املازرو   محيد .د يرر بينما

، األمحار  البرار  وايوياة  بأهمياة  دولاي  وممار  مقفل  ليج علي تقد

 تكامااال مااان ميناااد ال هاااذا عموم اااا، النقااال تكلفاااة يف وكاااذل 

 .مستفيد اجلميد يةوبالنها والتمويل اخل)ات مد اجلغرافية امليزات

 ثالثاة  لكان  .. م لاو   التكامال  أن العاماان   الاد  .م وأوو 

 .. فاااد    ااأ وااااد  اا  وعلااى املمياازات باانفس حموريااة م ااارات

 احمللياة  ال اريان  شاركة  نشاا   خلدماة  فقا   بنيات  امل اارات  هذه

 صاااااح يف ليساااات خملاااة  منافسااااة أيض ااااا وهاااذه  .. مدينااااة لكااال 

 د.البعي املدر على الاال  الشركات

 األماار هاذا  اعتباار  ميكان  ال أنااه فارير  كاردي  أساامة  .م أماا 

 ونصايب  املساتقبلي،  توساعه و الساو   اجام  نعلام  مل ما فاد    ات

 م اار  أن هاو  الساو   اجام  علاى  العالماات  إاادر ، منه م ار كل

 بإنشااات قاااموا أنهاام اتااى القصااور طاقتااه ماان بااأكار يعماال دبااي

 أن يعااين  اوهااذ  ؛ اإلماراتيااة غااري  للخ ااو    صاا  جديااد  مبنااى

 املنافسااة أن كمااا، أ اارر م ااارات تنشااي  وميكاان عاااٍ  ال لااب

 قاااور نااارتك أن ميكااان هناااا .. االاتكاااار بعكاااس م لاااو  أمااار

 .ب بيعتها تعمل السو 

 االقتصااادات أن :الشااهراني سااعد .داللااوات  قااا  جانبااه وماان

 علاااى جاادًّا  وكااابرية كااارية  وت ااورات  بتراااوالت ماارت  اخلليجيااة 
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 بينهااااا القتصااااادات الكلااااي ملسااااتورا وعلااااى ،الااااوطين الصااااعيد

 اخللفياة  يف والتشاابه  النف  مشرتك أهمها لعل كارية مشرتكات

 واالجتماعياة  السياسية األطر ويف االقتصادات هذه لبنية التارخيية

 املعاصرة. بنيتها ويف االقتصادي للنشا 

 رعويااة، دو  يف ريعياة  اقتصااادات هاي  االقتصااادات هاذه  وألن

 وغااري مشااوهة عماال أسااوا  تشااكل يف ااالمت اإلفاارازات أو  فااإن

 ويف ( املر  من   مروية استهالكية أمنا  تشكل ويف إنتاجية

 عماايال معظمااه يف أصااب   اااص وق ااا  طفيليااة جتاريااة نشاااطات

 agent) إىل وهماي  صاناعي  وق اا   املنتجة األجنبية لالقتصادات 

 عليهاا  الازمن  تقاادم  الامت  األوىل األجياا   مان  وصاناعات  كبري ادٍّ

 شا   الو (. االساترياد  بادائل  عليهاا  ي لاق  الامت    تقدير أاسن على

 عليها. الترف  من بد ال تعميمات هذا قولي يف أن

 ال كاا)ر ا رتاقااات نتوقااد ال االقتصااادية البيئااة هااذه مااال يف

 هااذا اكتااب . اخلليجااي الصااعيد علااى وال الااوطين الصااعيد علااى

 بنياة  يف (معروكاة  و الزماة  أصبرت المت باإلشكاالت كتذكري

 يترقاااق مل أناااه يعاااين ال وهاااذا ؛(built-in  اخلليجاااي االقتصااااد

 جمااااالت يف  صوص اااا جااادًّا كااابرية إجناااازات هنااااك بااال شااايت؛

   األساسية. البنية يف واألهم والتعليم والصرة اخلدمات

 ليساات مسااافة ق ااد والتكاماال التعاااون أن أهميااة واألكااار

 وعملاه  و )تاه  عتاه متاب حبكام  القعاود  د. لذل  أشار كما باهلينة

 نبقاى  وقاد   املواادة  العملاة  أبوا  على حنن فها، العامة األمانة يف

 النمااااوذج انتكاسااااات بعااااد طويلااااة لساااانوات البااااا  هااااذا عنااااد
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 مساتويات  أعلاى  هاي  النقدياة  الواادة  فاإن  نعلم وكما ،!(األوروبي

 للعامااال التنقااال ارياااة أن ننساااى ال كماااا االقتصاااادي التكامااال

 اقيقاااة أصاااب  املاااس دو  بااني  خلليجااايا املاااا  ورأس اخلليجااي 

  إجنازات. وهذه واقعة

 املشااروعات يف التنااافس أن إطالًقااا أرر ال أ اارر زاويااة وماان

 مهماااا جااادواها علاااى سااالب ا ساااينعكس أو يااانعكس والنشااااطات

 ألن التكاماااال؛ مسااااتقبل علااااى وال املااااس، دو  بااااني تكااااررت

 دباي  ربةجت هي فها ذل ؛ ادو  عدم على تد  والتجربة املتغريات

 التنساايق عاادم ماان الوايااد املتضاارر   وق اار ظاا  أبااي يف تتكاارر

 اخللايج  كاونج  هاونج  تكون لكي تدعم مل المت البررين كانت

 احمللاي  ال لاب  أنو عالية، بنسب يزيدون السكان أن ننسى وال .(

 متنافساة  تبدو قد المت واملنتجات االستامارات على كبري والدولي

 وامل اااارات، العقاااارات، ساااو  ذلااا  علاااى مااااا  وأكااا) سااالبيًّا،

 ماااان وكاااااري البرتوكيماويااااات، ومصاااااند ال ااااريان، و  ااااو 

 حمليًّاا  تساتهل   الامت  االستهالكية وغري االستهالكية الصناعات

 املشااروعات إقامااة عنااد املهاام ماان فااإن ولااذل  أيض ااا. تصاادر والاامت

 فق  وليس التصدير تستهدف أن املتنافسة أو املشرتكة اإلنتاجية

 يف هاااو حمليًّاااا وااايقة ساااوًقا يبااادو قاااد ماااا ألن احمللياااة؛  األساااوا

 العرباي  املساتور  علاى  التكامل أما مفتواة. عاملية أسوا  احلقيقة

 باااني  التكامااال  أي  واجلغااارايف  اإلقليماااي  املاااد ل  يكاااون  فقاااد

 املاااد ل هاااو (اخللااايج دو  شااااكلة علاااى الااامت العربياااة األقااااليم

 .املنظور املدر يف إطالًقا تشجد ال املع يات كانت نوإ املمكن
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 جملااس  لاادو   جناا ااا أر مل :البعيااز  إبااراهيم .د قااا   وباادوره

 لكااان .والعساااكري األماااين اماااالني يف إال التنسااايق يف التعااااون

 مل والتعليمياااة الاقافياااة األ ااارر امااااالت يف والتعااااون التنسااايق

 أو مشااريد  عشارة  مان  أكاار  هنااك  كاان  املس بداية مد .ينج 

 وكلااها املااس، دو  بااني مشاارتكة وإعالميااة ثقافيااة مبااادرات

 مل ألنااه "سااالمت " برنااامج إال منهااا ياانج  ومل الفشاال، إىل انتهاات

 والتكاماال  التنساايق  ".وسااخونتها  السياسااة" احملظااور  ماان  يقاارت 

 الاقافيااااة اماااااالت ماااان اًظااااا أكااااار يكااااون لاااان االقتصااااادي

 قالتنساي  يف العجاز  وهاذا  احلساساة،  املنااطق  من فهو واإلعالمية،

 االحتاااد دو  مااد التعاااون جملااس دو  مفاووااات يف عقبااة كااان

 التعااااون جملاااس دو  اقتصاااادات – ثانياااة نااياااة مااان  .األوروباااي

 مااان جتاااد أن الرعياااة االقتصاااادات عساااى وماااا ريعاااي، اقتصاااادي

 خت ااا  ومل برتولياااة دو  فكلاااها .والتكامااال للتنسااايق جمااااالت

 جملاس   دو أوارت  وبالتاالي  النف ياة،  الصاناعات  غري لصناعات

 .وتعاون تكامل كونها من أكار التنافس من ااالت يف التعاون

 االقتصااااد قضاااية ااااو  تعقيباااه يف احملياااا مسااااعد .د وقاااا 

 دو  أن الواوا   مان  أناه  والتكامل التنافس بني والعربي اخلليجي

 وأن والتنااافس التكاماال مظاااهر بعاا  يف كاااري ا مضاات اخللاايج

 اخلليج دو  قدرة عدم يجةنت كاريين على يسي ر زا  ال االابا 

 كااري ا  ُوعادت  الامت  اخلليجياة  الشاعو   آلما  الوصو  على  اصة

 مقارناة  جادًّا  يسرية مظاهر سور منه يروا مل بينما كبري بتكامل

 أكاار  كانات  الفارص  أن إىل أميال  شخصيًّا وال مواات. باآلما 
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 بينماااا .. التكتاال  هاااذا صاانعت  الااامت القياديااة  الرماااوز إبااان  تهيئااة 

 األماين  اجلاناب  باساتانات  التكامل هذا مظاهر بع  اليوم دترتاج

 بعا   باني  تتساد  بادأت  الامت  اهلاوة  بسابب  اخلدمياة  األشايات  وبع 

 اخلليج. دو 

 ماان ختاارج باادأت اخللاايج دو  أن فااالواقد حنلاام كنااا مهمااا

 بالندياة  منهاا  عادد  لادر  يازداد  الشاعور  وبادأ  الك)ر األ ت عباتة

 قرارهااا هلااا يكااون أن دولااة كاال اااق وماان املواقااف. ماان عاادد يف

 يفار   اخللايج  دو  بني احلكم طبيعة يف التجانس لكن ورؤيتها

 ال الادو   كال  مساتقبل  ملصلرة كبرية التنازالت طبيعة تكون أن

 فاالبررين  اخلليجياة؛  الادو   كال  تتهادد  الياوم  األ  اار  وأن سيما

 مبلا   تعصاف  كاادت  إيراناي  والت ذات فئاات  ماد  أزماة  االة تعيأ

 رو  منا هاا  يف بادأت  الياوم  والكويات  اململكاة.  تد ل لوال البالد

 اجلااذوة هااذه تن فاا  ومااامل إليااران والؤهااا يكااون يكاااد شاايعية

 هاهلاا  والساعودية  لبناان.  يف كاان  ملاا  مشاابه ا  يكاون  قاد  فاحلريق

 احلاازم بعاصاافة فبااادرت عليااه، احلاوثيني  سااي رة بعااد الاايمن ااا  

  ومشاركة. دعم ا اخلليجيني من ووجدت

 كانات  اخللايج  دو  أن مان  هناا  إلياه  ذهبات  ماا  يعازز  اما  ولعل

 كاال ومااد اليااوم... املااس هااذا صااانعي عهااد يف للتكاماال أقاار 

 ال العربااي، الربيااد إثاار ساايما ال اخللاايج دو  تتهاادد الاامت األ  ااار

 ...!! والوادة التكامل باجتاه تهرو  اخلليج دو  أجد

 الواادة  يف سابب ا  تكاون  باأن  جديرة والتوتر القلق ساعات إن

 مثاة  أن فواوا   ذلا   يكاون  ال وااني  .. التكامل ورمبا واالجتما 
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 البنا   موواو   هاذا  علاى  ماااالً  ويكفاي  وك)ت جتذرت معوقات

 ال وماان .. اهلل عبااد امللاا  عهااد إبااان اخلليجيااة والوااادة املركاازي

 تنااازالت فيقاادموا األعاادات، وتكالااب اخلااوف مؤشاارات جتمعهاام

 أبد ا. جيتمعوا فلن كبرية

 اخلليجاااااي استشااااارافية: تاااااو التكامااااال االقتصااااااد   رؤياااااة 

 والعربي:

 الرتكياز  املناساب  مان  يكون قد الشراري اامد .د تصور يف

 دو  باني  االقتصاادي  التكامال  إىل لنصال  اللوجستية األعما  على

 :منها منافسة، اقتصادية منظومة لنكون اخلليج،

 شااابابية أعماااا  جماااالس وتأسااايس موااااد برملاااان إجيااااد -1

 موادة.

 احلديد. وسك  الكهربائي بالرب  ستعجا اال -2

 والت ااااوير البرااااو  مراكااااز بااااني الفعليااااة الشااااراكة -3

 واجلامعات.

  املدني. امتمد مؤسسات بني الشراكة -4

 اآلن الضااروري ماان يكااون قااد أنااه الغاماادي نااوف .د وتاارر

 مواد. مصريف ونظام إسالمي مصريف مركز إنشات

 فاإن  نظريًّاا،  مالكاال  يكاون  ال اتى الرديعان:  الد .د وقا 

 اقتصاااداتها اناادماج األقاال علااى أو وااادتها أو املااس دو  احتاااد

 األنظماااة مساااتقبل كوواااو  األساساااية؛ الشااارو  بعااا  يساااتلزم

 يف التقليدياة  الصايغ  مان  تاتخل   أن يفارت   المت نفسها السياسية
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 القاااارارات يف الشااااعبية املشاااااركة بزيااااادة وذلاااا  القاااارار اختاااااذ

 يف وهاا مااا تقاارر أن تساات يد منتخبااة اتبرملاناا  ااال  ماان املصااريية

 .صاحلها

 القماة  ماؤمترات  يف يقاا   ماا  باني  واملراواة هكذا البقات أما 

 حناان ممااا أكااار وساايؤ رنا يفيااد، لاان فإنااه ،فعاااًل جيااري ومااا

 االقتصاادية  القرارات فيها مبا تالقرارا ارتهان أن كما .متأ رين

 سايجعل  التنفياذ  يف والتاأني  املن قاة  يف السياسية باملواقف ورب ها

  .للوقت وإواعة ملهاة جمرد العمل

 ميااااه يف الصاااواري  ورامجاااات الباااوارج اساااتعرا  يكفاااي ال

 وااادة هناااك وأن ومااؤثر، فاعاال املااس نإ للقااو  العربااي اخللاايج

 سياسااة متااارس دولااه ماان دولااة كاال أن اااني يف حتميااه،  ليجيااة

 ليسات  الشاعو   .األ ارر  املاس  دو  ماد  أايان اا  تتعار   ارجية

 تتجه أين وتعرف بها حتيق المت املخاطر تعرف فهي السذاجة بهذه

 .البوصلة

 باني  للمملكة االسرتاتيجي املوقد أن املزرو  محيد .د وأوو 

 ( اقتصااديًّا    منافس اا  دوليًّاا  مركاز ا  منها جيعل وأسيا أوروبا قارة

 استامارية فرص تقديره يف هناك وبالتالي، والبرري اجلوي للنقل

 ومت لباات  والتخازين  النقال  اركاة  لتعظايم  اماا   هاذا  يف عدةوا

 مساااااهمة شااااركات تأساااايس وميكاااان، بأنواعهااااا اللوجساااات 

 آالف واساتردا   الق ا  هذا لت وير، و ليجية حملية متخصصة

 العااامل دو  مجياد  ويف فإنااه أ ارر،  جهااة ومان  . الوظيفيااة الفارص 

 التجاار  ىعلا  ثام  ومان ، السياساة  توجه من هي االقتصادية املصاح
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 احلكااااومي التموياااال اينتظاااارو أالَّ اخللاااايج باااادو  والصااااناعيني

 والفرص التجارية األعما  من عدد فهناك، االقتصادية والقرارات

 أصاارا  رغااب إذا تن لااق أن ميكاان الاامت املشاارتكة الصااناعية

 .بتأسيسها اخلاص الق ا 

 لتصااادير أنابياااب ماااد مشااارو  أن حباااريي اساااام .م ويعتقاااد

 جمدياااة، فكاااره عااادن  لااايج أو العمااااني سااااالال إىل الااابرتو 

 املاادر وعلااى منهااا نعاااني الاامت املضااايق مشااكلة ماان وستخلصاانا

 الامت  الادو   يف فعاادة  والشارن؛  التصادير  تكلفاة  من تقلل ال ويل

 هااي الشاارن تكلفااة تكااون اديااد سااك  شاابكة لااديها يوجااد

 دائم ا. األقل

 لااه االقتصااادي التكاماال فااإن الغاماادي نااوف .د اعتقاااد ويف

 التكاماال فااامالم  الاقااايف، التكاماال علااى كاابرية انعكاسااات

 خمتلاف  عان  تلقاائي  تعابري  هاي  متنّوعاة،  ومالما   أوجها هلا الاقايف

 تتجاااور  اياا   العربيااة،  املن قااة  وتعيشااها  عاشااتها  الاامت  املراااال

 فنيااة أعمااا  يف والنكسااات واالنكسااارات واألاااالم ال مواااات

 ال ثقو  من اليومية احلياة يف افرته ما مد جنب إىل جنبًا وأدبية،

 املن قاة  هلاذه  يبتكار  جدياد  إبدا  فعل يف التكامل سور ميروها

 التكامال  فاإن  كاذل   .متجاددة  هوية واإلبداعي الاقايف إرثها من

 الاد و    اال   مان  التنمياة  علاى  املهماة  انعكاسااته  له االقتصادي

 التااااأثري فااااإن أيض ااااا التجاااااري. شااااكلها يف متنوعااااة مشاااااريد يف

 تااأثري لااه املشاارتك الفكااري اإلنتاااج  ااال  ماان والاقااايف يالفكاار

   الغر . يف العر  هوية على قوي
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 قائمااة رأس علااى يااأتي الغااذائي األماان فااإن أ اارر جهااة وماان

 إن واخلليجياااة. العربياااة الااادو  تواجاااه الااامت الرئيساااة التراااديات

 يف املسااااتهدفة الزيااااادة حتقااااق مل العربيااااة الزراعااااة مشااااروعات

 عديادة  واألسابا   األغذية، على املتزايد ال لب هةملواج اإلنتاجية،

 :منها

 الترتية. البنية وعف  -1

 االستامارية. البيئة -2

 املالية. املوارد -3

 العلمي. البر  -4

 الزراعية. اخلدمات -5

 م(2010  عاام  بلغات  المت الغذائية الفجوة اتسا  إىل أدر مما

 دوالر ملياار  (89  حنو إىل تصل أن ويتوقد دوالر، مليار (41  حنو

 اساتامارات  علاى  العمال  مان  الباد  الفجاوة  ولساد  م(.2020  عام يف

 دوالر ملياار  (65  باني  تارتاو   العربياة  الادو   باني  مشرتكة زراعية

 . مليارًا (80 و

 يف ياون   آناد  إرنسات  شاركة  كشافت  فقد، ذاته اإلطار ويف

 عان  بادبي  هلاا  صارفي  ماؤمتر  يف التكامال"  "قوة بعنوان هلا دراسة

 التكامال  ااا   يف املاس  دو  يف سيتعزز اإلمجالي لياحمل الناتج

 كماااا دوالر، ملياااار (36  بنراااو أي (؛%3.4  بنسااابة بعضاااها باااني

 عااام حبلااو  العااامل يف اقتصاااد أكاا) سااادس جيعلااها أن ميكاان

   .م(2030 
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 علااى بااالنفد سااتعود التكاماال منااافد أن الدراسااة وأوواارت

 سااااتكون املكاسااااب أكاااا) أن إال ,كافااااة الساااات اخللاااايج دو 

 هااذه وستسااتروذ وُعمااان، والبراارين واإلمااارات السااعودية لصاااح

 (%3.5  باااني تااارتاو  احمللاااي النااااتج يف زياااادة علاااى األرباااد الااادو 

 وااادة  ساوًقا  تغادو  أن املاس  دو  قاررت  اا  يف وأنه (،%4.1و 

 وإجراتاتاااه سياساااته منهااا  لكااال منفصااالة أسااوا   ساااتة عااان باادالً 

 مياثاال حبجاام العااامل يف اداقتصاا أكاا) تاسااد جمتمعااة سااتكون

 االقتصااد  اجام  ويقاار   الروساي،  واالقتصااد  الكندي االقتصاد

 .اهلندي

 سانوي  مناو  معد  على الناش  اخلليجي االقتصاد ااف  وإذا

 أن املمكان  فمان  القادماة،  (15  الاا  السانوات   ال  (%3.2  قدره

 م(،2030  عااام حبلااو  العااامل يف اقتصاااد أكاا) سااادس يصااب 

 ماد  لكان  .اليابااني  االقتصااد  اجام  مان  اقارت   قاد  يكون وبذل 

 مااكينزي،  .. أجنبية شركات دراسات  لف نسري مازلنا األسف

 وشركائها. يونج آند إيرنست

 تااارخيي، هااو مااا منهااا كااارية، معوقااات تواجااه التكااتالت

 ماان أن كمااا اقتصااادي، هااو مااا ومنهااا سياسااي، هااو مااا ومنهااا

 بعا   اقتصاادات  علاى  ئااً عب االقتصاادي  التكتال  مياال  أن احملتمل

 عاام،  بشاكل  العااملي  االقتصااد  علاى  عبئااً  يكون ثم ومن الدو ،

 متباينااة اقتصااادات ذات أعضااات علااى التكااتالت هااذه تشااتمل إذ

 أن جناااد ثااام ومااان واااعيف، هاااو ماااا ومنهاااا قاااوي هاااو ماااا منهاااا

 ذات الاادو  علااى عبئااًا متااال "ال فيليااة" أو الضااعيفة االقتصااادات
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 تقااادم ال فهاااي وبالتاااالي ،نفساااه التكتااال يف القوياااة االقتصاااادات

 دا اال بالفعاال اااد  مااا وهااو األزمااات، وقاات يف للتكتاال مساااندة

 بشاكل  ُي اَر   جتزئتهاا  أو زواهلاا  ااتماا   باات  الامت  اليورو من قة

 األوروباي  االحتااد  انهيار فر  ثم ومن .املاوية األيام  ال  صري 

 يرر ااسبم صري ، أساس على تنشأ مل المت الوادة الم وتبخر

 يعااانى األوروبااي االحتااد  أن ماان اآلن نااراه وماا  .أنفسااهم األوروبياون 

 يعاارف ال اقيقيااة أزمااة عليهااا ن لااق أن ميكاان كاابرية مشاااكل

 الاديون  ألزماة  من قياة  نتيجة تعت) منها، اخلروج كيفية سياسيوه

 وإي الياااا، اليوناااان، وطأتهااا  حتااات تااائن الاامت  املتفاقماااة الساايادية 

 املتاااا  ماان  بااات  أيض ااا  من قياااة وكنتيجااة  وإساابانيا،  وال)تغااا ، 

 األقااال علاااى أو األوروباااي االحتااااد انهياااار "فرواااية" عااان احلااادي 

 ".اليورو" من قة
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 احلارثي علي .د الرئيسة: الورقة: 

 إال اللاهب  مان  يغين وال ظليٍل ال، شعب ثال  ذو الوطين األمن

 ومناد ، الوطنياة  املصااح  دائارة  توسايد  ااو   مفهوماه  يتمرور . اهلل

 قااادرات مسااتور  رفاااد ويت لااب ، واخلارجياااة الدا ليااة  التهدياادات 

 الوساااائل اساااتخدام وتنظااايم وامتماااد الدولاااة مؤسساااات ومناااات

 يف العليااا االساارتاتيجية ألهاادافا خلدمااة املتااااة واملاوارد  واألدوات

 واإلقليماااي الااادا لي الاااوطين األمااان   ،الااااال  الشاااعب حماااي 

 الامت  للماتغريات  نتيجاة  بينهاا  فيماا  متفاعلاةً  الشعب هذه. ( والدولي

 فيه ختتل متأزم عامٍل يف املصاح وتضار  الغمو  غالبًا يسودها

  . القور موازين

 وأبعاااد قضااايا يااهف وتتفاعاال تنااتظم الاادا لي الااوطين األماان

 كااان وإن، بعاا  عاان بعضااها ينفاا  ال، ومتدا لااة متعااددة أمنيااة

 أماان  . اإليهاا ويت لااد امتمااد يت لبهااا كأولويااات نساا  تأثريهااا

 وعقادي،  وثقاايف،  وفكاري،  واجتمااعي،  واقتصاادي،  سياساي، 

 وغااااذائي، وزراعااااي، ومااااائي، وصااااناعي، وتعليمااااي، وصااااري،

  .(رعناص من منها وااٍد لكل وما وعسكري،
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 يت ااور وقااد، باملشاااكل متاادثر األبعاااد هااذه ماان بعااد كاال

، الااوطين الاادا لي لألماان مهااددًا يصااب  أن إىل ساالبًا منهااا الوااااد

 تتعااار  ساال  كمكااون بعضااها أو كًلهااا اجتمعاات إذا فكيااف

 بعضاها  وباني  الدولاة  ماد  وامتمعياة  الفردياة  والغاياات  املصاح فيه

  . يالسلم احلل معها يتعذر مرالًة البع 

 مار    يشاوبه  احلساساة  أبعاده بع  يف الدا لي الوطن أمننا

 بأطيافاه  امتماد ، بالسال ة  مساتأثرة   مشولي نظام الدولة . عضا 

 احلري اات ، الاوطن  وقضايا قضاياه يف املشاركة عن وبعيد مهم أ

 . واحملساااوبية الفسااااد فياااه تغلغااال اااامت تشاااعب اخللااال ،مشااالولة

 جتااوز  تقتضاي  لتفتيتنا حياك وما الراهنة الظروف أن من وبالرغم

 وأوديااااة وسااااهو  املرجانيااااة، الشااااعب أن إال، الاااادا لي التناااااو 

 امااااالس واااااوارات اإلعااااالم، ووسااااائل االجتماااااعي، التواصاااال

 الشخصاااية النفصاااام نتيجاااًة احلااااد بالتنااااو  تز ااار واملنتاااديات

 مكوناااات وانقساااام، جاناااب مااان وامتماااد الدولاااة باااني الوطنياااة

 . آ ر جانٍب من وأطيافه امتمد

 وغااري املباشاار تااأثريه لااه عدمااه ماان اإلقليمااي البعااد اسااتقرار

 الوقات  يف وبالاذات  عقاود  ثالثاة  فمناذ ، الاوطين  أمنناا  على املباشر

 عاان كش اارت إيااران، التعقيااد بالغااة   ااورٍة ذو أصااب  احلاواار

 واململكااااة، العربااااي العااااامل علااااى للسااااي رة و   هااااا أنيابهااااا

 نشار  منهاا ، جعبتها يف عديده كاسبمل األساس اهلدف واحلرمني

 وإعااادة السااين، اإلسااالم وتااذويب، العااامل يف الرافضااي املااذهب

 ،أهلااها وإذال  العربيااة اجلزياارة علااى الصاافوية الفارسااية السااي رة
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 علاى  يدعون كما العراقي وليس الصفوي الشع  احلشد هو وها

 اللّ اات  واز  الاوري، واحلرس، واألردن الكويت وادود ادودنا

 صااواري  يرساالون الاايمن يف وأذنااابهم، سااوريا يف حيااار  ماان هاام

 ظاااهرة مساااندتها الدوليااة والقااور ،للراارم وآ رهااا علينااا إيااران

 مشاروعهم  وفاى  املن قة يف القائمة احلرو  كل يف إليران وباطنة

 واقتصاااديًا؛ عسااكريًا وإوااعافنا واسااتنزافنا حملاصاارتنا املشاارتك

 من اا  القريباة  اإلقليمية البلدان ةوبقي، أعظم  في وما وتقسيمنا بل

، واإلفاااالس واملااار  والفقااار احلااارو  واااال يف غارقاااه واولناااا

 قرباى  يأولا  كاانوا  ولو امت لنا مناصرتهم يف ناق نعد مل وبعضها

 ومقصاود  واقاد  هاو  مماا  عليناا  أ  ر هناك فهل . اا  أاسن وفى

 ؟!. لنا

 بعاد  أنشا  . الاوطين  بأمنناا  وعالقته الدولي البعد األثايف ثال 

 ومعسااااااكرات عسااااااكرية أاااااااالف الاانيااااااة العامليااااااة احلاااااار 

 وغرباي ، الساوفييمت  االحتااد  يتزعمه شرقي معسكر، أيدولوجية

 املعسااكر وعادينااا الغربااي للمعسااكر احنزنااا، أمريكااا تتزعمااه

 وأنفقناا  الغرباي  املعساكر  ماد  مكاان  كال  يف وااربناه، الشرقي

 اعتقااادًا نسااتانأفغا يف باجلهاااد ألبنائنااا ومسرنااا كاابرية، مبااالغ

 أالاا  وفااى املواقااف كاال يف معنااا ساايكون الغاار  بااأن جازمااًا

 -اهلل بعااد - الساند  سااتكون أمريكاا  اليفتنااا وأن، الظاروف 

 احلقااد عقولنااا ماان أزانااا باال ونسااينا؛، شاارًا مبن قتنااا يريااد ملاان

 الساااوفييمت االحتااااد انهياااار بعاااد بهااام وإذا، لناااا الااادفني الصااالي 

 يف جياري  ماا  .اجلدياد  القاديم  اللادود  العادو  يضاعونا  وارسو والف
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 اإلرهاا   صانعوا  وأرادوا. رمساوا  كماا  له خم   العربية من قتنا

 تقساايم إلعااادة بيننااا فيمااا وإذكائااه اإلرهااا  باساام علينااا للراار 

 الفاا  وتعميااق والااتهجري والتاادمري القتاال فووااى وإشاااعة املن قااة

 ما كل . هانبر إىل حتتاج ال المت احلقيقة إنها والعرقية. ال ائفية

 واجلاااو  والاااتهجري والااادمار والفااا  بااااحلرو  مشاااتعل ِبَناااا حياااي 

، ليبياااا، مصااار، الااايمن، ساااوريا، العااارا ، واإلفاااالس واملااار 

 وسياساااتهم اآلن وإعالمهاام .وغريهااا لبنااان، الصااوما  ،السااودان

 ِبَناااا لتصاااند إليناااا ومتوجهااة   وااادنا حمتشااادة و   هااام ونواياااهم 

 أثنااات لااه وحماربتنااا عااداتنا ينسااى نلاا السااوفييمت االحتاااد مالااهم.

 األماان جملااس يف سياساايًا سااوريا يف بااه يقااوم مااا، الباااردة احلاار 

 مساااتميتة  ومسااااندة وااادنا هاااو األر  علاااى وعساااكريًا باااالفيتو

 هاااذه ويااادير   ااا  مااان هاااي أمريكاااا، وأذنابهاااا إياااران لعااادوتنا

 . اجلديااااد األوساااا  بالشاااار  أمستااااه مااااا إىل للوصااااو  الفووااااى

 وبالتاالي ، املادر  بعيدة اسرتاتيجيتها على مبنية  تهاحتالفا أمريكا

 قلاب ، مااا   برتكيا اإلطااة حماولة ،لذل  تبعًا متغرية حتالفاتها

 وحتالفاتهاا  سياسااتها  حتاو   على دليل إليران والترو  علينا امن

 واجتماعااااات مشاااااورات ماااان ياااادور ومااااا، ملصاااااحلها ونظرتهااااا

 يف الرماااد لااذر أدوار د تبااا إال هااو مااا أمميااة وقاارارات ومااؤمترات

  . العيون

 واملعاجلة: املخرج ما

 البعاد  عناصار  مان  كااري  معاجلاة  عادم  على األوان فوات رغم

 وملم ااااا وفاعًلااااا واعي ااااا أصااااب  امتمااااد وألن، الاااادا لي األمااااين
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 ال كًلااه ياادرك ال فمااا الدميوقراطيااة العااامل وممارسااة بتشااريعات

 إىل ت بيقااه وحيتاااج ،امتمااد م الااب اولااه تاادور مااا، جًلااه ياارتك

 والدولااة امتمااد بااني الوطنيااة اللرمااة هااو ساانوات عاادة ممارسااة

 االسااارتاتيجيات ووواااد القااارارات اختااااذ يف امتماااد ومشااااركة

 اااارام خياااالف ال مباااا العاااامل، ومساااايرة احليااااة مفاصااال لكااال

 بوواد  السل ات وتسار  تبدأ مل وما، القاطعة اإلسالمية الشريعة

 فااإن وت بيقاتهااا واالقتصااادية واالجتماعيااة السياسااية التشااريعات

 يف باملشااركة  متفائال  وغاري  ومتنافر ا هشًّا سيظل الدا لي الوود

 ويزيااد الاادا لي الروااى عاادم فساايرقق، العامااة السياسااة رساام

 واواا    ااره ،اإلقليمااي الووااد، الدوليااة الضااغو  ماان الكاااري

 لالسااب كاال واسااتخدام املرنااة الدبلوماسااية يقتضااي معااه والتعاماال

 هاو  كماا ، احلمارات  اخل او   تتجااوز  مل ماا  السياساية  واملناورات

 املنضاب   غاري  اإلعالماي  للتصاعيد  ال . إياران  وماد  اليمن يف الوود

 .للتخاذ  وال لفظياًّ، واهلاب 

 اإلعالمااي اهلجااوم .مرياار احلاواار الوقاات يف اخلااارجي البعااد

 احلقيقاة  توواي   إىل حيتااج  أمريكاا  مان  وبالاذات  اململكاة،  على

 (فريدماان   يقاو   كماا  ألناه ، واملقنعاة  املاؤثرة  باألساليب فنيدهاوت

 حتساام تعااد مل واحلاارو ، سااال  أي ماان أقااور اإلعااالم رصاصااة

 . العاجال  يف النجاا   بعا   هلاا  حتقاق  وإن البعياد  املادر  على األمور

 واألمنياة  واالقتصاادية  السياسية الترالفات دوائر توسيد إىل حنتاج

 خيادم  مباا  املعونات تقديم يف النظر ادةإع إىل حنتاج . والعسكرية

، واملنظماات  للادو   إعالناتناا  يف النظار  إعاادة  إىل حنتاج مصاحلنا

 وتصاانيعًا سياسااًة الغااري علااى ال الاانفس علااى االعتماااد إىل حنتاااج

 (.إخل......،قرار واختاذ وثقافًة
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 الشهراني: سعد .داللواء  األول: التعقيب 

 وكاااري القضااايا أم هااي يةالقضاا هااذه أن أرر أنااا البدايااة يف

 ماان جزئيااات هااي املنتاادر هااذا يف نوقشاات الاامت القضااايا ماان جاادًّا

 مقوماااات ولااه  واساااد نساا   مفهاااوم الااوطين  األمااان القضااية.  هااذه 

 واالقتصاااادية والسياساااية العقدياااة املقوماااات يف ترتكاااز أساساااية

 مقاوم  وكال  .والناعماة  الصالبة  :القاوة  ومقاوم  االجتماعية والاقافية

 وفيااه مهااددات ولااه و ارجيااة، دا لياة  أبعاااد لااه قوماااتامل هااذه مان 

 القااوة ياادرس وماان الااوطين. األماان لتعزيااز كاابرية وفاارص جماااالت

 املااوارد تنظاايم أي التنظاايم هااو مصااادرها أهاام أن يعلاام ومصااادرها

 صااارة مقااادمتها ويف الشااااملة، الوطنياااة للقاااوة واملفرتواااة املتااااة 

 البيئاة  يف وياتغري  ريتغا  الاذي  ما االقتصاد. وايوية السياسي اجلسم

 والدولية؟. واإلقليمية الوطنية

 النظااااام بنيااااة تااااتغري مل الاااادا لي السياسااااي الشااااأن يف -1

 إجيااابي اجتاااه يف إال تااتغري أن نرياادها وال تااتغري، ولاان السياسااي،

 اجتااه  يف :أي القارار؛  واختااذ  صاند  يف املشاركة دائرة توسيد مال

 الوطنية. والوادة الكيان وعلى الوطنية املكتسبات على حياف 

 مناااا  يف كااااان األ اااارية اآلونااااة يف اصاااال الااااذي التغاااايري

 ويف السال ة،  هارم  يف مان  خيلاف  ومان  succession االستخالف

 ورمباا  طاغية، والشخصانية الفردية تزا  وال القرار، صند طريقة

 قبل. ذي من أكار

 واالسااتباقية والنديااة السياسااية اجلاارأة يف تغااري اصاال أيض ااا

 اإلقليمااي املسااتور علااى واحملتملااة الواقعااة ملهاادداتا مواجهااة ويف
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 يف مهام  تغاري  اصال  أيض اا  احملسو . غري االندفا  ورمبا والدولي،

 وإنشاااات  العلياااا اماااالس إلغاااات   صوص اااا احلكومياااة اهليكلاااة

 . ووليه العهد ولي يرأسهما اللذين املسني

 املااتغريات أهاام وماان الكاااري، تغااري اإلقليمااي املشااهد يف  -2

 والعااامل، املن قااة يف الروسااية واجلاارأة اإليرانااي، النفااوذ تصاااعد

 اخللاايج، يف التقلياادي دورهااا عاان وختليهااا األمريكااي، والرتاجااد

 أمريكاا،  ماد  عالقاتناا  مساتقبل  مان  والتاوجس  الشديد والغمو 

 وااتماا   اإليرانياة،  القاوة  بتصااعد  ومسااهاا  إيران، مد وتفاهمها

 العربااي، ربيااد الااالو ويااة،النو قاادراتها ت ااوير إيااران تساات يد أن

 املليشاايات وصااعود أصاااًل، وااعفها علااى العربيااة املنظومااة وتفتاات

 كال  يف الادا لي  املشهد يف الكبري والتغري اإلرهابية، واملنظمات

 الرتكااي، والتلااون مصاار، ووااعف وسااوريا، والاايمن العاارا  ماان

 . اخلليجي التماس  ووعف

 دمااا وجرأتهاااا روسااايا صاااعود مياااال الااادولي املشاااهد يف -3

 تقاساام علااى أمريكااا مااد وتفاهمهااا ،للقاارم وااتالهلااا جريانهااا،

 . واألوروبي األمريكي والرتاجد،النفوذ

 خياارت  أن ميكاان منهااا الاامت الضااعف نقااا  تاازا  ال وأ ااري ا 

 طويلة: سنوات منذ نفسها هي الوطين أمننا

 يزياااد مماااا السياساااي والتغااايري التنمياااة وغماااو  واااعف -1

 الدولااااة بااااني والشاااافافية الامالاااات ووااااعف لال اااارتا ، قابليتنااااا

 واملاااقفني واملختصااني الاارأي وقااادة النخااب و صوص ااا وامتمااد،

 أذان وصاام تهماايأ ماان ياارون ملااا أمًلااا يتررقااون الااذين واملفكاارين
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 علاى  . والاوزارات  الاوزرات  مان  كااري  إ فاا   وأمام العام الرأي أمام

 مدويااة يعلنهااا فالكاال نتفااات  جتعلنااا وجتااار  مع يااات هناااك أن

 القيادة. مد نحن

 نازا   فاال  التسالي ، أي  املادياة  القاوة  مع ياات  يف تبعيتنا  -2

 فااال مواردنااا؛ ويسااتنزف يبتزناااأن  دائم ااا يريااد ماان علااى معتماادين

 والذكيااة احلديااة  واألسالرة  للاذ ائر  تسالي   مصااند  لادينا  يوجاد 

 للتوسااد امااا  يتسااد ال قااد كااارية أبعاااد وهلااذا ،الاارد  وأساالرة

 فيها.

 احلدياااااة الصااااناعات يف  صوص ااااا تاااااجياإلن الضااااعف -3

 وحنان  نصانعها  ال ملنتجاات  اساتهالكيون  فنرن املتقدمة والتقنيات

 أكار . ال النف  بالون بسبب العشرين جمموعة يف

 لكاال تصاادر منتجااات وينااتج ويتقاادم ينمااو اقتصاااد ا أع ااين

 معاًفا . وطنيًّا وأمنا قوية دولة أع   العامل أسوا 

 اخل اااااا  ووااااااعف فوقيااااااة،ال االساااااارتاتيجيات تعاااااادد -4

 فيهاا  لعال و نتفاات ،  جيعلناا  م( ماا 2030  رؤياة  يف ولعل التنفيذية،

غااااري  القاااارارات وتعكااااس املسااااارات، تصاااار  راجعااااة تغااااذيات

 وأ واتها. ماكينزي أسر من وخترجنا الصريرة،

ن وإ واالستباقيات، باملبادرات وليس األفعا  بردود العمل -5

 أصاابرنا أننااا لااوا  اياا  الساالوك، هااذا يف الااتغري بعاا  ملساانا

 األفعا . بردود فق  نعمل نعد ومل ما نوع ا مبادرين

 قوتنااااأن  احلقيقاااة يف الضاااعف نقاااا  أهااام تكمااان قاااد -6

 بالشخصاااانية مع لاااة هاااي بااال جياااب؛ كماااا تساااتخدم ال الناعماااة

 .القرار  واختاذ بصند والتفرد
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 ويف املترركاة،  واجليوبوليتيكياة  السياسية الرما  هذه يف 

 يف األهم السؤا  يصب  م(،2030  رؤية : مهم  ليدا متغري وجود

 ماا  وهال  الرؤياة؟  هذه يف الوطين األمن أين :مهمة تساؤالت سلسلة

 بالدرجااة يترقااق أن ميكاان فوائاادو مصاااح ماان وأعلاان تسااتهدفه

 مل مهاااددات ثناياهاااا يف محلااات وهااال الاااوطين، أمنناااا تعااازز الااامت

  .!اسابها؟ حنسب

 وتصااار  تعكاااس ابياااةإجي مساااارات يف أنفسااانا وواااعنا إذا 

 ممااا كاااري يف واإلداريااة السياسااية اال تناقااات وتفاا  االجتاهااات

 أفضل. اا  يف الوطين أمننا فسيكون أعاله إليه أشرت

 حبريي: حسام .م الثاني: التعقيب 

 أن بعاااد ماااؤ ر ا إال اإليهااا نلتفااات مل قضااايه الاااوطين األمااان

 أنظمااة سااقو  وشااهدنا بنااا، حتااي  الاامت املخاااطر اجاام أدركنااا

 .والقالقاال  االواا رابات دوامااة يف شااعوبها  ود ااو  هشااة اكاام

 الظااروف ظاال ويف اليااوم ولكاان حباات، أمااين كااان هلااا منظورنااا

 دا ليااا ببلاادنا يتعلااق مااا كاال ليشاامل املفهااوم هااذا ت ااور الراهنااة

 مااان أنفسااانا لترصاااني احلاجاااة أماااس يف حنااان الياااوم .و ارجياااا

 فعلياا  مساتهدفة  دولتناا  أن واوار ا  أصب  ألنه بنا احملي ة األ  ار

 واقتصاادنا  وأمنناا  أراواينا  تهادد  غربية وقور يةإقليم دو  قبل من

 حلمايااة فعالااة اساارتاتيجية لبنااات قاادراتنا ت ااوير .أيض ااا ومعتقااداتنا

 واالنتمااات الااوالت وترساي   ومعتقااداتنا واقتصاادنا  وشااعوبنا أراواينا 

 ىعلا  يعتمد الوطين األمن .ا تيار ا وليس اليوم ملرة ورورة أصب 

 وثرواتهااا  ومعتقااداتها، ,وأمنهااا ,أراواايها محايااة يف الدولااة قاادرة
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 ,والسياسااااية ,العسااااكرية مقاااادرتها علااااى باالعتماااااد ال بيعيااااة،

 .واألمنية ,واالقتصادية

 فئات مجيد بني والتقبل االنتمات فكر ترسي  من البد دا ليًّا

 واد  الدفا    و  أو  تشكل المت للوطن الوالت لتجذير الشعب

 شاااااعوبنا إىل التغلغاااال  وحتاااااو   تسااااتهدفنا   ارجيااااة  ولااااة حما أي

 جلمياد  الياوم  املتاااة  االتصااالت  تكنولوجيا ,وفكريا اإيديولوجي

 الفاارا  وماالت علاايهم، والتااأثري هلاام الوصااو  تسااهل شااعوبنا فئااات

 الفرصااة فأحتنااا الفاارا  هااذا مناأل  مل أننااا بساابب بعقااوهلم املوجاود 

 بوواااو  األمااار هاااذا رنااار أن ونسااات يد والتاااأثري، للوصاااو  للغاااري

 العربااي للمسااتهل  للوصااو  الغربيااة الشااركات بقاادرة اقتصاااديًّا

 بااالده منااتج ماان أفضاال ملموسااة فائاادة يقاادم منااتجهم أن وإقناعااه

 علياه  احلفااظ  يسات يعون  الابالد  دا ال  قادم  موقاد  اوزرعو احمللي،

 واالقتصاادية  والعسكرية السياسية بالدهم قدرة توجيه  ال  من

 نعلام  أن بادون  باذل   أساهمنا  حنن .أراوينا دا ل مأسواقه حلماية

 العربااي، عاملنااا يف نعيشااه الااذي االقتصااادي الااوعي عاادم بساابب

 املااوارد اسااتخدام يساات يعون أسااواقنا يف اقتصاااديا تغلغلااوا ومالمااا

 شاااابابنا  علااااى والتااااأثري اوأيااااديولوجيًّ  سياساااايًّا للتغلغاااال نفسااااها

 .الفكرية واجتاهاتهم

 ,عهاادناه عمًّااا متام ااا خمتلااف عااامل يف اليااوم نعاايأ  ارجيًّااا

 بااني بعااد وهناااك اإلسااالمي، عاملنااا دا اال واواا  انشااقا  هناااك

 اليااوم  وأصاابرنا  الغربيااة،  والتوجهااات اإلسااالمي  عاملنااا  توجهااات

 نااارر أن ونسااات يد أباااد ا، يلتقياااا لااان متاااوازيني   اااني يف منشاااي
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 الغربيااة، السياسااية احلياااة يف الصاااعد املت اارف اليماايين االجتاااه

 عان  عوو اا  واملواجهاة  احلماياة  ملساار  شاعوبهم  ا تياار  عان  يانم  وهو

 غاري  لنا ا تيار أي أرر وال األ رر، الشعو  مد واملشاركة العمل

 بقاوة  اإلساالمي  العرباي  عاملناا  حنو وااللتفات أنفسنا على االعتماد

 وتقويتهاا  الشاعو   تنمياة  يف تساهم  اقتصاادية  قواعاد  بنات  ال  من

 إال هلاا  هادف  ال الامت  اخلارجياة  القاور  تغلغل دو هلا اصانة وبنات

 عان  كباديل  الغربياة  وقيمهاا  آرائهاا  وفار   مواردنا على السي رة

 الجتاااه فادا اا  مثن اا  دفعاات باالغر   املتاأثرة  العربيااة الشاعو   ,قيمناا 

 باأليااادولوجيات القااوي  لتااأثرهم  الغااار  حنااو  السياسااية  بوصاالتها 

 العرباااي توجهناااا ,يجاخللااا يف بينماااا الغربياااة والسياساااية الفكرياااة

 يف الاد و   تفاادي  مان  ومكنتهاا  اصانة شعوبنا أع ى اإلسالمي

 الاامت العربيااة بالاادو  عصاافت الاامت السياسااية االواا رابات دوامااة

 مضاااامون أي مااان  اخلاويااااة املساااتوردة  بالشااااعارات مليئاااة  كانااات 

 هااو السياسااي الغربااي التوجااه أن اعتقاادت شااعوبهم ألن ملمااوس؛

 حمصاانه تكاان مل الشااعو  هااذه ,ال اإلصاا حنااو التلقااائي ال ريااق

 كاااان لاااديهم الااادا لي الاااوطين األمااان مفهاااوم ألن ؛اأياااديولوجي

 فكريًّااااا، حتصاااانها ومل فقاااا  األمنيااااة، املسااااائل يف حمصااااور ا

 ودفعات  إليهاا  املساتوردة  األفكار انتشار يف وأسهمت بل ومسرت؛

 إنناا  القاو   نسات يد  ,واإلساالمية  العربياة  هويتها لفقدان غالي ا مثن ا

 أن والباد  الصري ، االجتاه يف زلنا وما كنا واخلليج السعودية يف

 التوجهاات  عان  تاماة  باستقاللية واإلسالمية العربية حتالفاتنا ن ور

 يف اساتامارنا  أن وثبات  لناا،  ندًّا نفسها نصبت المت الدولية الغربية
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 ياأت  مل طويلاه  عقاود  مادر  علاى  واالقتصاادية  السياسية حتالفاتهم

 يف .جبااادارة فاشاااًلا اساااتامار ا وكاااان كارثياااة، تاااائجبن إال إليناااا

 باال ساالبية؛ كلمااات أصاابرت والعروبااة اإلسااالم اليااوم جمتمعاااتهم

 إال ا تيااار لاادينا لايس  أصااب  ولااذل  عقاوهلم،  يف همجيااة عاان تانم 

 بناااات يف اإلساااالمي العرباااي عاملناااا وعلاااى أنفسااانا علاااى االعتمااااد

 الامت  طرقناا  ايةومح البقات لنا تضمن وسياسية اقتصادية حتالفات

   .احلياة يف ا رتناها

 املااتغريات ظاال يف الااو ي )األماان قضااية: حااول املااداخالت 

 الدولية(:

  :أبعاد قضية األمن الو ي وتشابكاتها املعاصرة 

 األمااان مفهاااوم يعااارف الااابع  أن احلكماااي اساااني .د أشاااار

 اواألياديولوجي  واملصاح والشعب لألر  الدولة محاية أنه الوطين

 التصادي  إىل إواافة ،  ارجية مهددات أي من واالقتصاد فةوالاقا

 ملناد  سياسايًّا  والتاوازن  الها على والعمل الدا لية املشاكل جلميد

 واالنتماااات الاااوالت وجتاااذير الكلماااة، واااادة وزياااادة االساااتق ا ،

 تعليقاتناا  حتدياد  مان  ميكنناا  قاد  التعرياف  وهاذا  .والقياادة  للوطن

 يتاااأثر ال الاااوطين األمااان إن برمتهاااا. الاااوطين األمااان قضاااية ااااو 

 أن ميكاان كااارية أ اارر جوانااب فهناااك، فقاا  الاادولي باجلانااب

 واملااتغريات االقتصااادي، العاماال مااال الااوطين، األماان علااى تااؤثر

، الدا ليااااة السياسااااة وتغااااري اخلارجيااااة، والسياسااااات الدوليااااة،

 يااوم كاال ناارر حناان هااا . املناااطق بااني العاااد  والتوزيااد، والب الااة

 بعاا  أفااراد وماان النسااات وماان الشاابا  ماان لتااذمرا ماان نااو  وآ اار
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 ماد  ومعاناتهم له تقدم المت اخلدمات وعف يشكون وهم املناطق

 .الدوائر تل  موظفي ومد احلكومية الدوائر

 الااامت املاااتغريات مااان جمموعاااة يتضااامن االجتمااااعي اجلاناااب

 العاماال فقاا  لاايس، الااوطين األماان تقااوي  يف تتساابب أن ميكاان

 باالظلم  يشاعر  ملاواطن  كياف ، أيض اا  احمللي بل والدولي؛ اخلارجي

 واالنتماات،  باالوالت  يشعر أن و دميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا سياسيًّا

 .!؟ الوطن أمن على احلفاظ يف بدوره ويقوم

 مااان كااااري املاااواطنني بعااا  جيهااال والااامت م(2030  رؤياااة 

 بضاااغو  وآ ااار ياااوم كااال يفاجاااأون ت بيقهاااا وآلياااات  فاياهاااا

 حيصاالون الاامت املخصصااات ماان باالقت ااا  إمااا يااة،ومال اقتصااادية

 أو اخلادمات،  بعا   عن الدعم رفد  ال  من أو كرواتب، عليها

 .مسبًقا هلم معروفة تكن مل ورائب بإقرار

 وأيض اا ، الاوطن  أمان  علاى  أثرهاا  بالتأكيد الدولية للمتغريات

 يف وتأهاب  اجلنو  يف ار  ظل يف، أيض ا تؤثر الدا لية املتغريات

 إعالميًّاا  إيرانياة  ملاؤامرة  ومواجهاة  ساوريا  يف حيصال  قد ملا الشما 

 الادفا      هو الذي املواطن تاري قرارات تصدر وسياسي ا وشعبيًّا

 وال اهلااامأ علااى بأنااه وتشااعره انقااه تاااري قاارارات فتصاادر، األو 

 يفاق  مل رمباا  قوياة  بصادمة  مار  املاواية  القارتة  يف الشاعب  ! له رأي

 قد ولغ  إثارة يف تتسبب وقد تظهر أتبد آثارها لكن بعد، منها

 كاان  قوياة  دفاا   ورقاة  السياسي سيفقد واينها، مواجهته تصعب

 أن عليناااا . اخلارجيااة  الدا ليااة  الصااراعات  مواجهااة  يف ميتلكهااا 

 الااااوطين األماااان عاااان احلاااادي  يف أنفساااانا مااااد صااااراات نكااااون
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 لااه نروااى ولاان مجيع ااا وطننااا فااالوطن تواجهااه الاامت والترااديات

 ياوم  كال  مساؤولؤن  وهنااك  الاوطين،  األمان  عن ترد ن .اخلسارة

 وقيمتااه عملااه ماان تقلاال بتصاااري  املااواطن ياااريون خيرجااون وآ اار

 املالياة  وزارة وكيال  أكاد " : التصااري   تل  وآ ر، يعمل ما وقيمة

 أن الااااد يل عباااادالعزيز الاااادكتور االقتصااااادي اخلاااابري األساااابق

 بكااد ملااونيع ال كااونهم رواتاابهم، زيااادة يسااترقون ال السااعوديني

 ." الرااة عن يبراون بل وجهد؛

 الدولاااة محاياااة الاااوطين األمااان أن احلاااارثي علاااي .د وأووااا 

 التهديادات  من ( املصاح ومجيد ونظام وشعب أر    مبكوناتها

 والغايااات املصاااح تعااار  بلااو  هااو العااام مفهومااه يف التهديااد .

 يااوفر ساالمي ااال إجياااد معهااا يتعااذر مرالااًة واخلارجيااة الدا ليااة

 واالجتمااعي  واالقتصاادي  السياساي  أمنهاا  مان  األدنى احلد للدولة

 . والعسكري والعقدي

 الرئيسااّية الترلياال واادة  مسااتور ماان تبادأ  التهديااد وعناصار  

 غااري مظاااهرات، إرهااا  ( الاادا لي واجلماااعي الفااردي   للتهديااد

 أي يف ينفجار  قاد  اجتمااعي  ااتقاان ، امل ال اب  حتقياق  لعدم سلميه

 ومصاادرة ، واملسااواة  العدالاة  وعادم  والتفرد تهميأال نتيجة حلظه

، الاوطين  واالنتمات الوالت عدم تولد مجيعها المت اإلنسانية احلقو 

 إباراهيم  د. أشاار  كماا  املري  واإلعالم احلريات  نق إىل إوافة

 أصااب  اإلعااالم ،الرئيساة  الورقااة يف اإلشااارة سابق  وكمااا ،البعياز 

 . سال  كل من وأقور للمعارك احلاسم

 اجتمااعي  وامتعاا   ومجااعي  فاردي  إرهاا   من شهدناه وما 

 والدوليااة اإلقليميااة والعالقااات واإلجااراتات بالسياسااات عالقااه لااه
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 االعتبااار بعااني تأ ااذ مل ألنهااا منهااا، كاااريٍة جوانااب يف الفاشاالة

 إدراك : األساساااية الركاااائز واااوت علاااى الاااوطين األمااان صااايغة

 قااور لتنميااة اتيجيةاساارت رساام، واخلارجيااة الدا ليااة التهدياادات

 ،واخلارجيااة  الدا ليااة التهدياادات  مواجهااة علااى  القاادرة، الدولااة

 . املواجهة إجراتات واختاذ حمتملة سيناريوهات وإعداد

 تااأتي  تعقيبااه:  يف فقااا   احلمااود  صاااح  باان  اهلل عبااد  .د أمااا 

 وقاات يف الدوليااة املااتغريات ظاال يف الااوطين األماان قضااية مناقشااة

 واقتصااااادية عسااااكرية، جتاهاااااتاال متعااااددة صااااراعات نشااااهد

 تعريفاات  إىل الوصاو   تت لاب  بالفعال  الامت ، وواجتماعية وسياسية

 واقااد يفروااه مااا وكااذا، الشااامل الااوطين األماان ملفهااوم اقيقيااة

 ساالبيات ماان حيااد  عمَّااا مناساابة الااو  تااوافر وجااو  ماان احلااا 

 ماوجز  تعرياف  تقاديم  يف أساهم  بداياة  ولعلي .الوطين بالواقد حتد 

 ااا   يادعم  أراه ماا  إىل الت ار   ثام  ومن، الوطين األمن مفهوم عن

   .السعودية يف الوطين األمن

 الو ي األمن مفهوم: 

 األساساية  احلماية توافر وجو  عن يع) الوطين األمن مفهوم

 بأنااااه يعاااارف كماااا ، دولااااة أي أر  علاااى  واملقاااايمني للماااواطنني 

 ةاليومياا احلياااة سااري علااى للمرافظااة األمنيااة الوسااائل اسااتخدام

 واألمان ، جمااالت  عادة  يف تتجلاى  أمنة اياة لألفراد تؤمن مبنهجية

 ماا  بتناو   يتناو   م لاق  أمان  تاوافر  يعاين  باه  اإلتياان  الواجب الوطين

 أزمااات يف الوقااو  عاادم يف سااعي ا، مقومااات ماان الدولااة همتتلكاا

 .واملادية البشرية امتمد ملكونات بالضرر التسبب إىل تؤدي
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 املساااتور علاااى الاااوطين األمااان تعرياااف عااان احتااادثن ماااا وإذا

 قااد عاادوان أي رد علااى احلكومااة قاادرة فهااو الاادولي، السياسااي

 الاادفا  باسااتخدام سااوات ، أ اارر دولااة قباال ماان الدولااُة لااه تتعاار 

 األمان  ت بياق  علاى  احملافظاة  يف يساهم  أسالو   أي أو العسكري،

 لألماان دولااة أي سااي رة لعاادم تفادي ااا، للدولااة والاادا لي اخلااارجي

 الاوطين  األمان  عليهاا  يقوم المت األساسيات من عدد اكوهن . عامة

 :وهي

 الدولاااة، تواجاااه قااد  الااامت للتهدياادات  الااادائم االسااتعداد  -

 . ارجية أو دا لية مصادر من سوات 

   .األمنية االسرتاتيجيات كافة ت بيق على احلرص -

 االعتاداتات  مواجهاة  يف تساهم  الامت  الوسائل كافة توفري -

 .الدولة أراوي ىعل العسكرية وغري العسكرية

، واألمنياة  العسكرية والقوة اجليأ، بنات على احملافظة -

 لألفاراد،  الالزماة  احلماياة  تاوفري  علاى  قادرة تكون اتى

 .واملؤسسات

 ااوارة  تكاون  أن الباد  والامت  متعددة أبعاد الوطين ولألمن  

 هاذه  وتاأتى ، الدولاة  كينوناة  علاى  للرفااظ  قاائمني  وتقادم  وبت ور

 :اآلتي يف األبعاد

 العسكري: الُبعد -1

 تااوفري يف، والشاارطة اجلاايأ قااوات دور علااى يعتمااد والااذي 

 قبال  مان  هلاا  خم ا   خمااطر  أو اعتداتات، أية ود الوطين األمن
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 الق اعاات  لكافاة  يكاون  أن األمار  يت لاب  وهنا  ارجية، جهات

 للاااذود املساااتمر االساااتعداد دا لاااي وأمااان جااايأ مااان العساااكرية

 . الوطن حلماية

 تصادي:االق البعد -2

 أزماة  أياة  اساتيعا   علاى  حيارص  الاذي  هاو  االقتصاادي  الُبعد 

 سالبية  تاأثريات  حلادو   ااتماا   وجود مد ادوثها، عند اقتصادية

 املناساابة احللااو  إلجيااد  الدولااة تسااعى لاذل   الااوطين، األماان علاى 

 علاى  تاؤثر  المت و صوصًا تواجهها، المت االقتصادية للمشكالت

 ماان مهمااًا أساسااًا توفريهااا اعتبااارب لألفااراد، األساسااية احلاجااات

 .الوطين األمن أساسيات

 :السياسي البعد -3

 من العسكري، الُبعد مد يتكامل الذي هو السياسي الُبعد 

 أية من ومحايتها أراويها، على الدولة سيادة على احملافظة  ال 

 الادا لي،  أمنهاا  علاى  للساي رة  تاؤدي  قاد  مماا   ارجياة،  تد الت

 واحلقاااو  املسااااواة، تاااوفري علاااى السياساااي الُبعاااد يعتماااد وأيضاااا

 ومناد  استقرارها، على للمرافظة الدولة، دا ل لألفراد اإلنسانية

 علاى  تاؤثر  سالبية،  نتاائج  عنهاا  تناتج  قاد  دا لية، أزمات أية ادو 

 .الوطين األمن

 :األيديولوجي البعد -4

 ماان لااوطنهم، املااواطنني انتمااات تعزيااز يف يسااهم الااذي وهااو 

 اعتاداتات،  ألياة  التعر  من هلم، االجتماعية مايةاحل توفري  ال 

 الُبعااد ياارتب  لااذل  فيهااا، يعيشااون الاامت البيئااة دا اال جاارائم أو
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 األمن لتوفري املستخدمة واألساليب الوسائل، بكافة األيديولوجي

 وتعزياااز امتماااد، علاااى احملافظاااة  اااال  مااان والاااوطين الااادا لي

 والفكرياة  الاقافياة، و الدينياة،  لال تالفاات  األفاراد  تقبال  فكرة

 . بينهم

 اللغااة يف األماان أن مدا لتااه يف الضااوحيي عبااداهلل .أ ذكاار و

 ال مأنينااة حتققاات فااإذا واخلااوف؛ الفااز  وااد وهااو ال مأنينااة هااو

 كمصا ل   لكناه  اخلليقاة  قدم قديم كمفهوم وهو .األمن حتقق

   الاانياة  العاملية احلر  بعد ظهرت المت األدبيات ومن اديا ا يعت)

 وتااليف  األمان  حتقياق  كيفياة  يف تبر  والمت ( م1945 – 1939

 م(،1975  عاام  األمريكاي  القومي األمن جملس فنشأ احلرو ،

 أمنهاا  على للرفاظ املختلفة الكيانات يف استخدامه ينتشر بدأ ثم

 .واالجتماعية السياسية األدبيات يف وكذل 

   ةاخلليقا  بدت قبل ظهر أنه جند وهاجسه األمن ملفهوم وعودة

 أجتعل قالوا  ليفة، األر  يف جاعل إني للمالئكة رب  قا  وإذا

 ادسااهم وصااد  .( اآليااة .. الاادمات ويسااف  فيهااا يفسااد ماان فيهااا

 يف قتال  اادثاة  أو  يف آدم ابناا  وهما هابيل، أ اه قابيل قتل عندما

 .( اآلياة  .. قرباناا  قرباا  إذ بااحلق  آدم ابين نبأ عليهما واتل  التاري :

 من الذي استغاثه عندما موسى ومنها مجيعهم ألنبياتا قص  ويف

 منهااا فخاارج   ( اآليااة .. يرتقااب  ائفااا املدينااة يف فأصااب    شاايعته

 عنادما  اخلليال  إباراهيم  األنبياات  أباي  وقصاة  ( اآلياة  .. يرتقب  ائفا

 الكوكااب " واألر  الساموات  ملكااوت يف باالتفكر  عنااه حبا  

 ومل أمنااوا الااذين   اىلتعاا بقولااه وانتهااى .." الشاامس ثاام القماار ثاام
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 نبيناا  وقصاة  ( مهتادون  وهام  األمان  هلام  أولئ  بظلم إميانهم يلبسوا

   الااواي عليااه نااز  عناادما -وساالم عليااه اهلل صاالى - حممااد

 .كارية هنا والقص  ( .. دثروني دثروني

 األمان  أن إلياه  الوصاو   أود ماا  الضاوحيي:  عبداهلل .أ وأواف

 أدعااى فهااذا للفاارد مااناأل اصاال إذا الفاارد، ماان يباادأ نظااري يف

 يسات يد  ال الفارد  كاان  وإذا .األماة  أو الاوطن  ثم للمجتمد ليرصل

 واألماااة فاااالوطن األمااان غياااا  يف وأسااارته نفساااه علاااى االطمئناااان

 بعا   وتع ال  برباه،  اإلنساان  عالقاة  لتاأثر  أدعاى  فغياباه  كذل ،

 أعتقااد .الاادو  باني  القااومي األماان يت لاب  الااذي كاااحلج العباادات 

 ثام  الساتينات  مان  بادت ا  قراتتاه  جنياد  وال املستقبل نستشرف ال أننا

 .. الكويات  وغازو  وأفغانستان جهيمان حبادثة مرور ا اخلميين ثورة

 فيهاا  الاتفكري  ينتهاي  فردياة  كرالاة  اادثاة  كال  ماد  نتعامل كنا

 عشار  احلادي " األثايف ثالاة جاتت اتى كرد  بانتهائها وآثارها

 وبعاا  الكااريم قاارآنال ماان اآليااات بعاا  حتااذرنا . "ساابتم) ماان

 إدراك ودون مضااامينها، يف متعاان دون اإليهاا ونااركن األاادياا ،

 األسااابا  عااان والبرااا  فيهاااا للتفكااار يااادعونا سااابرانه اهلل أن

 علاى  الشاق  فيهاا  اتساد " الامت  املرالاة  هلذه وصلنا اتى .. واملسببات

 ."  را  على الضبات فيه تكاثرت "و " الراقد

 كان واادة بقناة التسعينات بداية الفضائي الب  بدأ عندما

 بالتعاماال وي ااالبون توسااعه، ماان حيااذرون املسااتقبل وقاارات العقااالت

 فئاة  كانات  فيماا  الفكار،   اال   مان  األماة  وحتصاني  الواقاد،  مد

 علياه،  التشاويأ  علاى  بالقادرة  مناه  وتهاون  ادوثاه،  تستبعد أ رر
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 .وجنوماااه أب الاااه إىل هاااؤالت حتاااو  عنااادما املزياااد يف أد ااال ولااان

 ااد   فيما املسؤولية يترمل وهو األدوات، أاد الرمسي وإعالمنا

 ماا  ورغام  .. أااديًّا كان عندما معاجلته بإمكانه وكان والزا ،

 . سوتًا يزداد بل مكانه؛ يراو  زا  ال وتأثري ت ور من اد 

 يف الاوطين  األمان  قضاية  تعقيبهاا  يف الغامدي نوف .د وتناولت

 :مهمة متغريات ثالثة ووت

 التوازن: متغري :األو 

 وتنساااايق دا ليااااًا، القااااور جتميااااد بااااني املااااتغري هااااذا يااااوازن

 السياساااي البعاااد ماااد يتفاعااال، املاااتغري هاااذا  ارجياااًا، امل الاااب

 يترقااااق اياااا  واخلااااارجي، الاااادا لي بشااااقيه الااااوطين، لألماااان

 املكوناااااة  القاااااور بتماسااااا   الدا لياااااة، السياساااااة  يف التاااااوازن

 (ياسااايًاس أو دينياااًا  مذهبياااة ومجاعاااات طوائاااف، مااان للمجتماااد

 السياساااااااة يف التاااااااوازن يترقاااااااق بينماااااااا .امتماااااااد وطبقاااااااات

 اخلارجياااااااة العالقاااااااات مااااااان امل الاااااااب بتردياااااااد اخلارجياااااااة،

  .عليها احلصو  ميكن المت املتااة،

 الرفاهية: متغري :الااني

 املعيشاة،  مساتور  رفاد  علاى  امتماد  قادرة  بقيااس  املاتغري  هذا

 للتنميااة نتيجااة ،األفضاال إىل للمااواطنني املعيشااية األمنااا  وتغااري

 ُتعاد  معادالت،  بعادة  املاتغري  هاذا  ويقااس  .الاوطين  للد ل احلقيقية

 الناااتج مؤشاار أهمهااا الرفاهيااة، حنااو امتمااد تقاادم علااى املؤشاار

 نصاايب ومتوساا  الفااردي، الااد ل ومتوساا  اإلمجااالي، الااوطين

  اإلمجالي. الوطين الناتج من الفرد
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  العسكرية: القدرة متغري :الاال 

 العامليااة األااادا  يف بااالت ورات الااوطين األماان ممفهااو تااأثر

 يف ظهارت  مفهوماه  يف ت اورات  إىل معهاا،  تفاعله وأدر .واإلقليمية

 حتاو   فقد .الت ور هذا رصدوا الذين واخل)ات، احملللني كتابات

 هلاا  تكفل للدولة، عامة أهداف حتديد من الوطين، األمن مفهوم

 :شقني يتضمن دقة كارأ مفهوم إىل البقات، وحتقيق االستمرار

 يكاون  المت الدرجة إىل تصل مل إذا أمنة، الدولة تكون -أ 

 .احلر  لتجنب بقيمها فيها، تضري أن عليها

 يهيا   إعاداداً  نفساها  أعادت  ماا  إذا أمناة،  الدولاة  تكون  -  

 التراااديات مواجهاااة إىل اوااا رت إذا احلااار ، يف االنتصاااار هلاااا

 .والتهديدات

 الااوطين األماان قضااية إن البعيااز إبااراهيم .د قااا  جانبااه وماان

  الله، من العبور من بد ال ممر يف وتد لنا واساسة مهمة قضية

 الوقاو   مان  "واحلاذر  احلي اة " أ اذ  تساتدعي  العبور خماوف لكن

  .احملذور يف

 ترساي   مان  الباد  دا ليًّاا " قولاة  يف الابرريي  اساام  م. مد أتفق

 األمان " ااو   احلاوار  يساتلزم  لاذا  ".للاوطن  الوالت لتجذير ....االنتمات

 فضااات ماان عنااه أساافرت ومااا التقنيااة الاااورة إىل اإلشااارة "الااوطين

 والقبلياااة ال ائفياااة واالنتمااااتات الاااوالتات فياااه تتصاااار  افرتاواااي

 هذه   ورة وتزداد واستقراره، الوطن أمن اسا  على واملناطقية

 علاااى السياساااي املشاااهد يف املتالاقاااة الاااتغريات ماااد الصاااراعات

   رية تداعيات من عنه أسفرت وما والدولي، اإلقليمي املستويني
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 "املواطناااة" أهمياااة تااا)ز هناااا ومااان .واساااتقراره الاااوطن أمااان تهااادد

 قاموساانا مفااردات واامن إد الااه عاان طااوياًل تغافلنااا كمصاا ل 

 قاد  .الفكرياة  ومنتادياتنا  السياساية  اواراتناا  يف ونسيناه الاقايف،

 أنهاا  علاى  اتفاا   هنااك  لكان  ،"املواطناة " ومفااهيم  تعريفات تتعدد

 ولقيادتااااه لااااه بااااالوالت عنااااه يعاااا) لااااوطن باالنتمااااات الفاااارد شااااعور

 احلقاو   باني  وتكامال  بتوازن إال يترقق ال الوالت وهذا السياسية،

  .وطنه جتاه بها يلتزم المت والواجبات املواطن، عليها حيصل المت

 الااوطين، األماان يف االقتصااادي اجلانااب بأهميااة يتعلااق وفيمااا

 االقتصاد وتنو  اإلنتاجية مستور ارتفا  أن شداملر م شر .أ ذكر

 ممااا .. التنميااة وتااوازن وانتشااار الفاارد د اال يف ارتفااا  عنهااا ينااتج

 عوامال  هناك أن رغم، الوطين األمن تعايف على ما اد إىل يساعد

، الاادا لي   الااوطين األماان حتقيااق يف كاابري بشااكل تااؤثر أ اارر

 ماد  التعااطي  وأسالو   ةواملسااوا  بالعاد   تتعلق، ( الدا لية واجلبهة

 التنموي. االقتصادي بالشق عالقه هلا ليس اجتماعيه قضايا

 لاايمس أيض ااا ميتااد األماان مفهااوم أن العامااان  الااد .م وياارر

 الغااري علااى االعتماااد وتقلياال الااذاتي واالكتفااات االسااتقال  جانااب

 الغااذائي األماان ماااال ذلاا  ماان .. احلاجااة لتهديااد الاادائم واخلضاو  

 ذل . وغري عيوالصنا واملائي

 كاال يف األماان أن شاا  ال أنااه إىل الشااهراني ليلااى .أ وذهباات

 وال، واسااتقرارها وتقاادمها حلفظهااا الرئيسااة الركياازة هااو دولااة

 يف وتنمويًّااا واقتصااديًّا  علميًّاا  تتقادم  أن األاااوا  مان  حباا   ميكان 

  . األمين االنفالت من تعاني أو مض ربة بيئة
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 اإلرهاااا   تهديااادات علاااى اخللااايج يف نركاااز حنااان وبرأيهاااا

 هنااك  لكان ، وأعظمهاا  أ  رهاا  مان  ش  بال وهي ،(واملخدرات

 تصااااب  اتااااى وتكاااا) لااااترتاكم عنهااااا نغفاااال صااااغرية مهااااددات

 بعااد إال بااه نشااعر ال اقيقيًّااا تهديااد وتشااكل الااها يف مستعصااية

 -اهلل رمحااه - القصااي  غااازي والسياسااي للمفكاار، تعملقااه

 ألنااه مؤقاات أماان لاايجاخل أماان   وهااي إنااذار جباارس أشاابه مقولااة

 ولعال  ،(دائام  أمن يف للتفكري األوان أن وقد مؤقت، بارات مرتب 

 العدالاااة وغياااا ، والب الاااة، الفقااار  األمااان مهاااددات أهااام مااان

، موقوتاااة  قنابااال  كلاااها  هاااذه  (والفسااااد ، والظلااام ، االجتماعياااة

 حتمااد قااد ال مااا إىل يفضااي كلااها أو بعضااها عااالج يف والتهاااون

 . عقباه

 األمان  قضية او  تعقيبه يف الرديعان  الد .د قا  جانبه ومن

 الااذي البعيااز إبااراهيم د. ماان اخلااي  طاارف الااتق  لعلااي :الااوطين

 األمن تعزيز يف األساسي ودوره "املواطنة" مفهوم على كاري ا أكد

 مفهااوم كااان إذا األماان يشاايد أن املتوقااد ماان لاايس ألنااه الااوطين؛

 .املااواطن ووجاادان عقاال يف متجااذر وغااري املااأمو  ماان أقاال املواطنااة

 األمان  يكارس  الذي األمان صمام هي وواجبات كرقو  املواطنة

 الساعودي  امتماد  متاسا   يف اهلل بعاد  األ اري  املاالذ  وهاي  الوطين

 تزايادت  والامت  ،بناا  احملدقاة  األ  اار  وجه يف وااد ا صًفا ووقوفه

 هااااامأ بتوساااايد إال تتعمااااق ال واملواطنااااة .األ ريتااااني الساااانتني يف

 قضااية ماان والااتخل  السياسااية، العمليااة يف الشااعبية املشاااركة

 .املواطن دور وتهميأ الك)ر بالقرارات االنفراد
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 يف للغاياة  ملرة وأراها الوطين األمن تعزز المت الاانية املسألة 

   .العام باملا  يتعلق فيما "الشفافية" قضية هي التوقيت هذا

  يلماادا عاان الكاااري نعلاام ال املاوااية الساانوات طيلااة حناان

 يف عناه  ُيعلان  ماا  عادا  تاذهب  وأيان  بهاا،  التصارف  وكيفياة  الدولة

 السانوات  طيلاة  لادينا  ...إطالًقاا  كايف غري وهذا السنوية، امليزانية

 وفجاأة  أاسن، إىل أاسن من تسري املالية األمور أن تصور املاوية

 ال ااادة  اقتصاادية  أزمة اافة على أننا نكتشف ووراها ليلة بني

 عان  يتساات   املواطن جعلت أزمة تنتهي، متىو ادثت كيف نعرف

 هاااذه  .املاواااية  العقاااود  يف تاااتم  كانااات  الااامت  اإلجاااراتات  صااارة

 الفساااد" قضااية هااي أ اارر قضااية أمااام البااا  فتراات التساااؤالت

 وقدرتااه املااواطن صااوت وغيااا  ،الدولااة جسااد يف "واإلداري املااالي

   .العام املا  مراقبة على

 تقاوي   يف مهماة  امال عو صاوره  بكل والفساد الشفافية عدم

 فائقاة  بقادرة  القارار  صاند يترلى أن جيب وبالتالي الوطين، األمن

 اتااى بهااا يقااوم   ااوة بكاال املااواطن ومكاشاافة الشاافافية علااى

 .وحتماال بصاا) معااه والتعاماال الووااد تقباال علااى لااه عون ااا يكااون

 هاذا  لكان  وإمكاناتاه،  وثرواتاه  الاوطن  هاذا  يف شاركات  اجلميد

 يومااه بقااوت يفكاار الااذي البسااي  اطناملااو عنااد غائااب الشااعور

 االقتصاادي  الوواد  مان  عمياق  قلاق  لاديها  النااس  .أبنائاه  ومبستقبل

  .كافية وغري متضاربة عنه املتااة واملعلومات

 الابرريي  اسام م. ذكر :احلكمي اسني .د قا  جديد ومن

 أنفساانا علااى االعتماااد غااري لنااا ا تيااار أي أرر وال ... " : تعقيبااه يف
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 قواعاد  بناات   اال   مان  بقوه اإلسالمي العربي عاملنا وحن وااللتفات

 واد  هلاا  اصاانة  وبناات  وتقويتهاا  الشعو  تنمية يف تسهم اقتصادية

 مواردناا  علاى  الساي رة  إال هلا هدف ال المت اخلارجية القور تغلغل

 العربياة  الشاعو   ,قيمناا  عان  كباديل  الغربية وقيمها آرائها وفر 

 حناو  السياساية  بوصالتها  الجتااه  دا اا فا مثن اا  دفعات  بالغر  املتأثرة

 والسياسااااية الفكريااااة باألياااادولوجيات القااااوي لتااااأثرهم الغاااار 

 األمااان يف ماااؤثر كعامااال أهميتاااه السياساااي للجاناااب ...."الغربياااة

 األمان  علاى  تاؤثر  للدولاة  واخلارجية الدا لية فالسياسات، الوطين

 حيصاال ومااا اخلارجيااة السياسااية العالقااات أن كمااا، واسااتقراره

 ميكان  السال ات  يف وتغاري  واارو   سياسية تغريات من اولنا من

 دو  يف التغاايري ذلا   كااان إذا  صوص اا  أمننااا علاى  أيض ااا ياؤثر  أن

 . اليفة

اللاوات   وتعقياب  الرئيسة الورقة أن الوايل عبدالسالم .د وذكر

 الاوطين  األمان  صاياغة  يف مهام  بعاد  علاى  تركيز ا تضمنت سعد .د

 فئااااات وإدماااااج ،لسياساااايةا املشاااااركة جمااااا  بتوساااايد خياااات 

 مان  ملزياد  النق اة  هاذه  وحتتااج  .تالقارارا  صند يف أوسد اجتماعية

 ماا  هناا  ساأطر   .االقارتا   بهذا الوطين األمن عالقة إليضا  العمل

  .العالقة هذه تبيان يف يساعد أظنه

 واتاى  اجلساام  والترديات الدراماتيكية التغريات بينت لقد 

 مادر  املاواي  العقاد  نصاف   اال   البالدن االسرتاتيجية التهديدات

 هااذه أبنااات نفااوس يف كهويااة وجتااذرها السااعودية املواطنااة عمااق

 به متمسكني للوطن نفز  بالتهديدات حنس اني .ومهجهم البالد
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 هاذا  .اإلقليمياة  التجربة يف فريد وادوي وكمنجز جامعة كهوية

-كدولاة  السعودية وللدولة والوطنية الوطن لفكرة كبري جنا 

 بعاااد فيماااا املتكاااون العااااملي النظاااام وااامن Nation-state أماااة

 إثباات  بسابب  أساس اا  حتقاق  النجاا   هاذا  .الاانياة  الكونياة  احلر 

 فهنااك  .ملواطنيه مرب  (السعودية الدولة أي  النموذج هذا أن األيام

 استدامة أجل من .الكرمية العيأ وأساليب النس  والرفاه األمن

 الاوطين  للمشارو   االنتمات شاعرم وتعميق النجا  وهذا اهلوية هذه

 جهاااازه مسااااعدة أجااال ومااان للفااارد الذاتياااة اهلوياااة يف واساااتد اله

 ومعيقاة  عويصاة  ملفاات  مكافراة  يف أدائاه  حتسني يف احلكومي

 التعقيااد البااالغ الفساااد كملااف  للنمااوذج مضاا رد وجنااا  للتنميااة

 شرعية أكار عضوية أجل ومن .(امتمد منو جهود لنجا  واملعو 

 صاند  وقاعادة  املشااركة  لتوسيد حنتاج العاملي النظام وفةمصف يف

 جازمااة و  ااوات وثابااة ت لعااات بفاارتة مناار إننااا .الااوطين القاارار

 بنا جيدر فإنه التروالت هلذه أك) جنا  ومان أجل ومن .للترو 

 قررناااا الاااذي ال رياااق صاااند يف أوساااد اجتماعياااة فئاااات إشاااراك

 واامان لكنهااا .اخل ااى تسااار  ماان املشاااركة تاقاال قااد .ساالوكه

 الااااوعرة ال ريااااق لكلفااااة امتمااااد لتقباااالو لالسااااتقرار أكاااا)

 .الريعي النموذج س وة من لالنفكاك

 أمااام أبينااا أم شاائنا اململكااة يف أننااا البكاار فوزيااة د.أ وتاارر

 ساري  لتاأمني  مواجهتهاا  مجيعاا  وعليناا  القياادة  علي كبرية حتديات

 هااذه ماان ابعض ا  إن .وجهااره سااره يف اهلل أمناه  الااوطن هااذا مركباة 

  :اآلتي يف يتض  الترديات
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 ال بشاارية بكاافااة وقرانااا مادننا  سااتغر  بشاارية حتاديات  •

 . النف  من بعنا مهما تواجهها أن إلمكاناتنا طاقة

 هااذه تنتظاار الاامت املرعبااة املائيااة الترااديات طبع ااا هناااك •

 صو . كل من ِبَنا احملي ة والقالقل املكتظة البقعة

   : يف تكمن دا لية آنية حتديات أيض ا هناك لكن

 املادن  باني  اهلائال  وتفاوتهاا  التنمياة  مكتسبات توزيد سوت •

 عناد  باالغ   والشاعور  الساخ   ولاد  مما واألرياف والقري الك)ر

 علاي  املت رفاة  والتياارات  اجلهل سي رة وتالها املناطق، هذه أبنات

 ماا  وهاو  االجتماعياة،  واخلادمات  العباادة  وأمااكن  املدارس معظم

 . الفئات هذه لدي التذمرو الضغ  يزيد

 آلياااات وجاااود لضااارورة القااارار صاااانعي جتاهااال أو عااادم •

 العاااام املاااا  مراقباااة يف الشااافافية حتقاااق السياساااية للمشااااركة

 و اصاة  املستويات كل على القرارات صند يف باملشاركة وتسم 

 . وغريه احلر  مال   رية قرارات

 لكاال املسااتمر بالتصاافيق وتشااجيعه باال الفساااد؛ انتشااار •

 الااوطن، مصاالرة علااي الذاتيااة املصاااح تغليااب إىل أدر ممااا يتشاا

 الفساااد؛ باسااتمرار مصاااحلهم تاارتب  مسااتفيدين ظهااور إىل وأدر

 القارار  لصااند  الوصاو   مان  ميكان  ال منيد بسد رعايته عليهم لذا

 ولايس  السياساي  يتوقعاه  الذي بالشكل لتصل للرقائق بالتلميد أو

 . األر  علي حيد  مبا

 هاذه  وثاروات  مكتسابات  توزياد  يف لعدالاة ا بعادم  الشعور •

 يف ظهارت  الامت  امتماد  فئاات  باني  املخيفاة  ال بقياة  والفرو  األمة
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 واملناااااز ، ،.واملهااااور  األعااااراس، مااااال: اجتماااااعي نشااااا  كااال 

 . إخل الصيف.. وإجازات واالسرتااات، والقصور،

 كاناات  سااوات  للمااواطن  املقدمااة  العامااة  اخلاادمات  سااوت  •

 ترياد  .بلدياة  أو اجتماعياة  رعاياة   ادمات  وأ تعلايم  أو صارية  رعاية

  ااادمات يعتااا) فيماااا اااامت جياااد ا تااادفد أن عليااا  :جيااادة  دماااة

 ؟ يفعال  ماذا الد ل متوس  أو الفقري عن وماذا . للمواطن أساسية

 . القالقل إثارة يف يبدأ

 أناا  فهل حتل مل المت الوطنية باهلوية عالقة ذات حتديات •

 أم أهلاي،  ايا   اائال  مان  مشار  نم أنا أو جندية، أنا أو سعودية،

 تقاطعاات  كلاها  ؟ بادون  أم اضاريية  أم قبيلياة  أناا  هل ،مسلمة أنا

 طويلاة؛  لفارتة  تشاجيعها  ط بأناه  كأماة  نعارتف  أن جيب ،اهلوية يف

 القبيلااة؛ للمظاااهر الدولااة أجهاازة دعاام اياا  ماان اآلن وااامت باال

 لكناه  قريبتاه  اياتاه  يف يار  مل العصابة  مان  أااد  يأتي أن فيكفي

 يف واألمالاة  علياه،  يوافاق  مل إذا زواجهاا  إيقااف  يسات يد  كذكر

   حيصي. أن من أكار القبيلة لنظام الدولة مؤسسات دعم

 الاذي  الشابا   وجيل واملعرفة التكنولوجيا جيل حتديات •

 . وإناث ا ذكور ا امتمد نصف يشكل

 

 والدولة: الو ن وإشكالّية العربّية القبيلة 

 زاويااة ماان الااوطين األماان قضااية إىل الشااهري فااايز .د ت اار 

 الاااوطن وإشاااكالّية العربّياااة بالقبيلاااة املتعلقاااة تلااا  وهاااي أ ااارر

 امتمااد  يف فالقبيلااة  الااوطين،  الشااامل املفهااوم  باعتبااار  والدولااة؛
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 املدنياة،  اإلشاكاالت  من كاري يف الزاوية اجر زالت ال السعودي

 الوطنياة  تناز   القبلياة  التكاتالت  بعا   معينة مراال يف رأينا وقد

 فاااألمن إنساااني. أو فكااري ملوقااف أفرادهااا أاااد عاان واالنتمااات

 ونظاااارتهم واجتاهااااتهم  النااااس  علاااى  يعتماااد  أساساااه  يف الاااوطين 

 الصاغرر  واهلويات القبلي التكوين وطاملا ومستقبلهم، حلاورهم

 معااززات تسااتقيم فكيااف الناااس اركااة ماان كاااري يف تااتركم

 لقبيلاااةا ماااد أولوياتهاااا تترااادد العناصااار وهاااذه الاااوطين، األمااان

 .اجلغرايف واملكان

 يف القبلااي التنظاايم أن شاا  ال أنااه إىل أشااار الصاادد هااذا ويف

 على ما اد إىل وااف  العصرّية، الدولة نظام سبق العربي العامل

 إذا .القبيلااة مسااّمى شااكلت الاامت الصااغرية اإلنسااانّية امتمعااات

 ةتارخيّي مراال يف الدولة غيا  عووت تارخيّية االة هي فالقبيلة

 يف  اصة اإلنسانّية للتجمعات وااجة مرجعًا فيها "القبيلة" كانت

 موروثنااااا قااااراتة وماااان .واالنتمااااات واحلمايااااة التكافاااال جماااااالت

 يف تتغااذر وبنائهااا تارخيهااا يف العربّيااة القبيلااة أن جنااد وااواارنا

 النقاائ   شاعر  ظهار  هناا  ومان  والقوة الفخر على وايويتها طاقتها

 الفخار  علاى  أساساه  يف يعتماد  الاذي  ياًاااد  النب اي  والشعر قدميًا

 (.األ رر القبائل  اخلصوم من واالنتقاص القبلي

 احلااار  بعاااد فيماااا العصااارّية العربّياااة الدولاااة ظهااارت وااااني

 الوطنّياااة السياساااّية التكويناااات ونشاااأت والاانياااة األوىل الغربّياااة

 .اوهلاا  وااللتفااف  التكويناات  هذه دعم يف ااورة القبيلة كانت

 ال القبيلااااة بشاااارو  هنااااا احلضااااور كااااان احلاااااالت معظاااام ويف
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 االساتعماري  العقل أدرك وقد .الناش  والوطن الدولة باسترقاقات

 واملستشارقني  اجلواسيس كتائب فأرسل التناقضات؛ هذه الغربي

  صاائ   وحبا   وبشار  اجار  كال  لفرا   االااتال   جيو  قبل

 الاذي  االساتعماري  النظاام  ملصااح  املتعاروات لتوظيف قبيلة كل

 .وقتها العربّية الدو  معظم على هيمن

 تكشاف  بأمالاة  أاداثاه  بعا   يساتعيد  التااري   هاو  ها واليوم

 فشاال  بعااد   اصااة الدولااة  ومفهااوم  الااوطن مااد  القبيلااة  إشااكالّية

 ليبيااا يف العربّياة  الدولااة وتفتات  العربااي الاوطين  السياسااي املشارو  

 بياااالي تأملناااا ولاااو .والعااارا  ساااورية يف متفاوتاااة وبااادرجات والااايمن

 واكااام "اجلماهريّيااة " هرطقااات  صاااااب أن جنااد  ماااالً  القااذايف 

 ماال  كابرية  قبائال  ماد  الترالفاات  إىل يستند كان للشعب الشعب

 يف عصااري وطااين مشاارو  دون "والقذاذفااة" "واملقاراااة" "الورفلااة"

 ااااو  القبيلاااة انقسااامت كياااف يفّسااار هاااذا ولعاااّل ".مجاهرييتاااه"

 كيااف  ثااّم األ اارية، هأياماا يف ال ااوااني  يصااار  وهااو "القااذايف"

 اللاي   املشاهد  يف والعجيب ".أفريقيا ملوك مل " رال ملا تصارعت

 وماد  املاالكي  للماذهب  تاابعون  سانّيون  %(98  الساكان  معظم أن

 للاادين متجاااوزة وبااال بد املااذهب، ماان أقااور القبيلااة كاناات ذلاا 

 اللاااي  املشاااهد ظهااار وهكاااذا .واال اااتالف الفرقاااة عااان النااااهي

 أن وطاااين وجااايأ منتخاااب برملاااان يسااات د مل ذإ وغريباااًا شاااائكًا

 الامت  القبيلة صيرات ختالف ودولّية وطنّية اسابات وفق يترركا

 (مالاااها  ولاااديها واملكاساااب املناصاااب يف اصاااتها السااال ة تنااااز 

 .القبيلة شي  انفعل كيفما تترّرك المت املسلرة قواتها
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 القبيلااة تكتااف مل إذ تعقياادًا أكااار املشااهد يباادو الاايمن ويف

 األيدلوجيا، يف فاخنرطت وألبنائها هلا احملّركة العصبّية  اقتهاب

 وجوهرهاااا القبيلاااة رو  ماااد تنساااجم ال مذهبّياااة اساااابات يف ثااام

 رموزا وادها اليمن يف أن جتد وهلذا .واحلمّية العر  على املؤسس

 اإلسااالم نااداتات واامن أو القومّيااة بنكهااات تااارة تترااّد  قبلّيااة

 ارتب اات قبلّيااة شخصاايات هناااك نإ باال ؛(شاايعي/سااين  السياسااي

 "القاااذايف" فعااال وكماااا .االشااارتاكّية وشاااعارات البعااا  مبفااااهيم

 وبكياال، ااشااد،" مااال كاابرية قبائاال مااد "صاااح علااي" حتااالف

 "القبائاال شااؤون مصاالرة" سياسااي باادهات وأنشااأ وغريهاام "ومااذاج

 دورًا وإع ااااائهم القبائاااال ووجهااااات شاااايو  جلمااااد م(1980  ساااانة

 .املالّية كافتتامل وبال بد سياسيًا

 أن إال املادني  امتماد  جتّذر من الرغم على وسورية العرا  يف

 رو  بعاات  ماا  سارعان  والعرقّياة  املذهبّياة  والصاراعات  الدولة فشل

 حتركات عن النظر غ  من بّدا احملنة وقت جتد مل المت القبيلة

 انتقامااً  وإّنماا  العناف  يف ابااً  ال ودعمت فسّهلت الت رف تنظيمات

 .العربي "الربيد" بعد ما عامل يف كيان عن اًاوحب

 قبلاي  جمتماد  بالفعال  جمتمعناا  باأن  احلكماي  اسني .د وعلق

 جمتماد  أيض اا  الايمن و . االعتباار  بعاني  أ اذه  جياب  مهم متغري وهذا

 تأملنااا فلااو ؛ مااا اااد إىل بااه اجلانااب هااذا مقارنااة وميكاان قبلااي

 لسااالم ا يف كااابري اضاااور  للقبيلاااة أناااا  لوجااادنا الااايمين  امتماااد

 ماان كاااري إىل أدر مااا السياسااي مااد دائم ااا ليسااوا وهاام، واحلاار 

 النعااارات بعاا   جمتمعناااا يف ظهاار  .واأل ااارر الفينااة  باااني التناااار 
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 ومتركااز الوطنيااة اللرمااة يف تفكاا  عنهااا ينااتج قااد الاامت القبليااة

 يف وواعها  أو الوطنياة  اهلوياة  وإغفاا   القبيلاة  الصاغرر  اهلوياة  او 

 صااااب يساااعد املااتغري هااذا االعتبااار بعااني األ ااذ .متااأ رة مرتبااة

 .حبكمة الواقد مد التعامل يف القرار

 االلتفااااف اجلهاااات بعااا  تعماااد أن املرشاااد م شااار .أ ويااارر

 .. معاني  اجتااه  على إجبارها أو وعزهلا امتمد من فئات وحماصرة

 . الوطين األمن صاح يف ليس إفرازات له يكون سوف

 نفسي: منظور: الو ي األمن 

 زاويااة  ماان الااوطين األماان مووااو  احلكمااي علااي .د تناااو 

 فرماياة  الاوطين،  األمان  تهادد  الامت  باملخااطر  املتعلاق  القرار اختاذ

  ارجياة،  أو دا لياة  ساوات  حمتملاة،  خمااطر  أي مان  الوطين األمن

 علااى أواًل وجودتهااا فاعليتهااا تعتمااد القاارارات ماان سلساالة يت لااب

 الاااوطين األمااان علاااى احملتملاااة وتأثرياتهاااا   ورتهاااا درجاااة تقااادير

 وتقادير  .آثارهاا  مان  التهاوين  أو تضخيمها وعدم صريرة، ب ريقة

 واخلاا)ات البيانااات توظيااف علااى تقااوم عقليااة عمليااة هااو األ  ااار

 مووااو  أو اااد    ااورة درجااة اااو  باسااتنتاج للخااروج السااابقة

 تتاأثر  فإنهاا  األساس، يف عقلية عملية أنها ومبا .دا لي أو  ارجي

   :املاا  سبيل على بعضها نذكر نفسية عوامل بعدة

 :السابقة واخل)ات واالجتاهات العواطف تأثري

 احلقيقياااة النساااب علاااى قائماااة عملياااة لااايس األ  اااار إدراك

 بعواطاااف أيض اااا يتااأثر  إناااه بااال فقاا ،  اخل ااار اااادو  الاتماليااة 

 عمليااة ليساات فهااو ولااذل  السااابقة، و )اتااه واجتاهاتااه اإلنسااان
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 بسابب  ساابق    ار  مان  عاانى  مان   ،املااا  سابيل  فعلى .حبته علمية

 ألن ينااز  قااد املناساابني، وباألساالو  الوقاات يف معااه تعاملااه عاادم

 أناه  علاى  اجمه وتقدير اخل ر تضخيم عن ناجتة فعله ردة تكون

 حناو  اإلجيابية اإلنسان عاطفة أن كما .احلقيقة يف هو مما أك)

 ماان ويقلاال منافعااه يعظاام الغالااب يف جتعلااه معااني إجاارات مووااو 

 حناو  سلبية اجتاهاته تكون فعندما صري ، والعكس طرة،خما

   .منافعه من والتقليل خماطره لتعظيم ينز  فإنه ما، مووو 

 :لأل  ار االجتماعي التضخيم

 يف معاني  حمتمال    ار  أو ااد   تنااو   يتم كارية، أاياٍن يف

 عنااه ويترااد  مكاااف، بشااكل واحملليااة العامليااة اإلعااالم وسااائل

 تقنيااات أو االجتماااعي التواصاال وسااائل ويف جمالسااهم يف الناااس

 احملتماال اخل اار أو احلااد  مااد املكاااف التعاماال هااذا االتصااا ،

 (القااارار  ومتخاااذي  األ  اااار حمللاااي  فااايهم  مبااان  النااااس  جيعااال

 وكنتيجااة لااه، املشااابهة األ اارر واحلااواد  تفاصاايله، يتااذكرون

 وقااد إذا آثاااره واجاام وقوعااه ااتماليااة ماان يضااخمون قااد لااذل 

 يكاون  ال قاد  هاو  بينماا  كابري  مهادد  أناه  علاى  له ظرونوين بالفعل

   .كذل 

 :امموعة تفكري تأثري

 مان  جمموعاة  تقاديرات  على الغالب يف األ  ار تقدير يعتمد 

 يسامى  ماا  لتاأثري  امموعاة  تتعر  وقد اخل ر، جما  يف اخل)ات

 ،( Groupthink  امموعاااة بااتفكري  القاارار  اختاااذ  أدبيااات  يف

 للمخااطر  وتنظار  واااد،  اجتااه  يف مجيعهاا  امموعة تفكر اي 
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 ودرجاة  للرالاة  عادة  سايناريوهات  تضاد  وال الرؤياة،  زاوية نفس من

 امموعاة  تتعماد  أن بالضارورة  وليس .احملتملة وتأثرياتها   ورتها

 منهاا؛  شاعور  دون فياه  تقاد  قاد  ولكنهاا  النرو، هذا على التفكري

 ماان كونااةم امموعااة بكااون إال التااأثري هااذا جتنااب ميكاان وال

 علااى القاادرة ولااديهم متنوعااة، وآرات عاادة،  اا)ات ذوي أشااخاص

 امموعااة يف السااائد الاارأي كااان ولااو اتااى آرائهاام عاان التعاابري

 باالطمئنااان اجلميااد يشااعر مفتااو  اااوار منااا  تااوفر مااد خيالفهااا،

  .نظرهم وجهات ألبدات ويشجعهم

 :الوقت وغ  تأثري

 مماا  ،جاداً  قصاري  يكاون  قاد  ماا  قرار الختاذ املتا  الوقت إن

 تفكاااري اسااارتاتيجيات الساااتخدام عرواااة القااارار متخاااذ جيعااال

 ااتمااا   لنساابة عميااق حتلياال عاان بااداًل ( Heuristics  مبساا ة

 ذات اجلواناااب بعااا  هاااذه .وقاااد إذا ادتاااه ودرجاااة اخل ااار وقاااو 

 ااو   الدراساات  مان  مزياد  إجارات  وارورة  علاى  تد  وهي العالقة،

 احملتملة. النفسية التأثريات

 كابري  جازت  الاوطين  األمان  فاإن  اجاازي  عائشاة  .د صورت ويف

 مان  يعتا)  والذي النفسي باألمن اإلنسان شعور يف جدًّا مهم وعامل

 ومتتعاااه ساااليم ا مناااو ا الفااارد مناااو يف وامللراااة األساساااية احلاجاااات

 وعلااى عليااه ياانعكس مااا النفسااية الصاارة ماان متااوازن مبسااتور

 :شقني نم النفسي األمن ويتكون .ووطنه وجمتمعه أسرته

 أي، الاذات  ماد  النفسي التوافق عملية يف يتمال دا لي :األو 

 حتماال علاى  وقدرتاه  تواجهاه  الامت  الصااراعات اال  علاى  املارت  قادرة 

 .واحلرمان األزمات
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 االجتمااااعي، التكياااف عملياااة يف ويتماااال  اااارجي :الاااااني

 باني  والتوفياق  اخلارجياة  البيئاة  ماد  الاتالؤم  علاى  املارت  قادرة  مبعناى 

 احلاجاات  إلشابا   كمرصالة  اخلاارجي  والعاامل  غريزياة ال امل الاب 

   .النفسية

 العدياد  وظهارت  باألمن كبري ا اهتمام ا النفس علم أوىل وقد 

 كماا ، النفساية  احلاجاات  كنظرياة  السيا  هذا يف النظريات من

 التوافااق بااني العالقااة تناولاات الاامت الدراسااات ماان العديااد ظهاارت

 واالجتماعياااة الاقافياااة جوانباااه جبمياااد بااااألمن والشاااعور النفساااي

 والمت العالقة هذه لقياس املقاييس من العديد وووعت والسياسية

 واالنتماات  بااألمن  اإلنساان  شعور حتقق أهمية إىل أغلبها يف أشارت

 وبلو  النفسي توافقه حيقق اتى وطنه جتاه ةباملسؤولي واإلاساس

 لياة الدا  القيم محاية أساسه يف الوطين فاألمن األساسية ااجاته

 وااق  واقهاا  الدولاة  كيان اف  عن ناهي  اخلارجي التهديد من

 مان  والاذي  والتهدياد  بااخل ر  الشعور دون بسالم العيأ يف شعبها

 إىل يااؤدي وباادوره النفسااي باااألمن والشااعور االسااتقرار نااز  شااأنه

 .والعقلية النفسية واالو رابات األمرا  ظهور

 

 ة والدولية:اإلعالم احمللي وسائل تأثريو الو ي األمن 

 تاأثري  ظال  يف الاوطين  األمان  ااو   احلكماي  اسني .د تسات 

 والتادين  السعودي امتمد سلبيات على وتركيزها اإلعالم وسائل

 .الدولية املتغريات مد السعودية والسياسات السعودي

 الشا   اململكاة  أن البعياز  إباراهيم  .د أووا   اإلطاار  هذا ويف

 تتصادر  فهاي  الادولي،  ماإلعاال  أنظاار  حما   ماؤ ر ا  أورت وأنها
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 بااأن ذلاا  جتاااوزت باال التلفزيونيااة، واأل بااار الصاارفية، العناااوين

 امتمد تتناو  المت والندوات والدراسات الكتب أعداد تضاعفت

 هااذا وأصااب  .آ اار كوكااب ماان نااز  جمتمااد وكأنااه السااعودي،

 علاى  واملااقفني  املسائولني   للسعوديني قلق مصدر املتنامي االهتمام

 ذلاا ؟ ماان نقلااق أن علينااا جيااب هاال : اآلن والسااؤا  (.سااوات اااد

 أو يقاا   ماا  كال  .وبشادة  نقلاق  أن عليناا  نعام  بالتأكياد،  واجلوا 

 عان  من ياة  صاورة  تشاكيل  يف مهام  دور له سيكون ينشر أو يذا 

 .والشاااع  الرمساااي املساااتويني علااى  الساااعودية، العربياااة اململكااة 

 علااى اتهاتااداعي وهلااا ساالبية، غالبهااا يف سااتكون الصااورة وهااذه

 اململكاة  جتااه  والاقافية واالقتصادية السياسية والقرارات املواقف

 هلاا  يكاون  أن هاو  ذلا   كال  من واأل  ر وأنظمتها، ومؤسساتها

 تقاال ال الاامت القضااية .اهلل مساا  ال عسااكرية، قاارارات علااى تااأثري

 ونعارف  نفهمهاا  أن هو ووصفها، املشكلة هلذه اإلدراك عن أهمية

   .هامع التعامل جيب كيف

 أن جياب  ال أمار  وأدائهاا  سياسااتها  اي  من للركومة النقد

 الاقافيااة واملؤسساات  اإلعاالم  فوساائل  جتاهاه،  اساسايني  نكاون 

 أن جياب  ال لاذا  هلا، مشرو  اق وهو اكوماتها، انتقدت الغربية

 أماار فهااو النقااد، هااذا ماان اصااانة حلكومتنااا يكااون أن نتوقااد

 األباي ،  البيات  مان  نيساكون   روج نتذكر أن ويكفي .طبيعي

 الفسااااد فضاااائ  مااان وغريهاااا مونيكاااا، ماااد كلنتاااون وفضااايرة

 مااااد ليساااات الغربااااي العااااامل مااااد مشااااكلتنا .واملااااالي السياسااااي

 احلكوماااات ماااد اململكاااة عالقاااات العكاااس بااال احلكوماااات،
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 بأساااليب الغالااب يف وتاادار املشاارتكة املصاااح حتكمهااا الغربيااة

 متار  العالقاات  هوهاذ  املشارتكة،  املصااح  حيقاق  ومبا براغماتية،

 يف جتاوزهاااا ياااتم والااامت ال ارئاااة، السياساااية املواقاااف مب باااات

   .املسؤولني بني اللقاتات

 املااااادني امتماااااد مؤسساااااات ماااااد األسااااااس يف مشاااااكلتنا

 .والاقافياة  اإلعالمياة  واملؤسساات  (احلقوقية واملنظمات ال)ملانات 

 يف الااتفكري إىل الرغبااة نتجاااوز أن علينااا املشااكلة هااذه ولتجاااوز

 علاااى قاااادرة مااادني جمتماااد مؤسساااات لااادينا هااال .القااادرة مساااألة

 إعالمياة  مؤسساات  لادينا  وهال  .اخلاارج؟  يف نظرياتهاا  ماد  التواصال 

 مؤسسااتنا  لادر  وهال  الغربياة؟،  امتمعات مد التواصل على قادرة

 الامت  واإلدارياة  السياساية  االساتقاللية  اجلامعاات  فيهاا  مبا الاقافية

 مااد  عليهااا  يعااو   وأكادمييااة  فيااةثقا عالقااات  بنااات  ماان  متكنهااا

 األساائلة هاذه  علااى اإلجاباة  أن يباادو .املتقدماة؟!  الاادو  يف نظرياتهاا 

 اإلشااكالية، هااذه جتاااوز يف جااديًّا نفكاار أن علينااا لااذا .بااالنفي

 واإلداري السياسااي اإلصااال  يف اجلاادي الااتفكري نباادأ بااأن وذلاا 

   .الغر  مد للتواصل الندية مواقف يف جيعلنا الذي

 واإلعالميااة امتمعيااة املؤسسااات هااذه بااأن القااو  عاان غااين

 الارأي  تشاكيل  يف مباشار  وغري مباشر وبشكل تسهم والاقافية،

 تاؤثر  قارارات  تصادر  وقاد  الناا بني،  وعلى القرار صنا  لدر العام

 وأيض ااا واالقتصااادية السياسااية حماااوره بكافااة الااوطين أمننااا يف

 يقنااد قااد مرةاملااؤا نظريااات علااى واالتكااات التشااكي .العسااكرية

 مواقاف  مان  يغاري  لان  لكناه  مساتهدفون،  بأنناا  الادا ل  يف املواطن

 .جتاهنا اآل ر
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 الزلناا  أننا إاساس عندي :العمودي سامية .د.أ قالت وبدورها

 ولاذا  السعوديون"؛ و"حنن السعودية" "حنن القديم بالتفكري نفكر

 اإلنساان  اقاو   ملاف  ماال  العالقاة  احلساساة  امللفات تأثري ندرك ال

 امتمعااااي األماااان صاااالب يف يقااااد أنااااه ناااادرك وال املاااارأة، وملااااف

 ملوواو   الشابا   ورمباا  الشاابات  ومحلة تويرت إىل لننظر والوطين،

 تعظيمهاا  وياتم  عنادنا،  تهميشاها  يتم امللفات هذه املرأة على الوالية

 يعايأ  الاذي  جمتمعناا  علاى  اهلجماة  وتبادأ  اخلاارجي،  اإلعالم عند

 و  رها امللفات هذه أهمية من نقلل ةللرظ والزلنا التاري ،  ارج

 امتمعي. األمن على

 اااو  سااامية أ.د إليااه ذهباات مااا مااد البعيااز إبااراهيم .د واتفااق

 املتعلقاة  امللفاات  لتلا   إعالمناا  لتجاهل السلبية والتداعيات اجلانب

 الغربااي لإلعااالم ثريااة مااادة جعلااها ممااا املاارأة، ومتكااني باااحلقو 

 الاذي  الادا لي  متمعناا  ومشوقة االجتماعي، التواصل وشبكات

 احمللي. اإلعالم بديل إعالم عن يبر 

 اإلعاالم  وساائل  جناد  ااني  :احملياا  مسااعد  .د قاا   جانبه ومن

 الاوالت  عن صورة لنا تقدم االجتماعية الشبكات اتى أو التقليدية

 مان  فاإن  والشايالت  األهاازيج  ومعاه  للاوطن  عاطفياة  حبااالت  املفعم

 بعاد،  حياد   مل الاوالت  هلاذا  احلقيقاي  باراال ت بأن القو  املمكن

 .. الشعبية ثقافتنا يف نقو  كما الشر بساعة اهلل يب   أن وعسى

 عاااااودة مقابااااال يف املالياااااة اقوقهاااااا تناااااتق  ااااااني النااااااس

 ماان يصااب  املخمليااة، الفئااة ذوي ماان واألفااراد لألساار املخصصااات

 مؤشااراته اسااتمرت وإن خبااري، الااوطين األماان بااأن القااو  املتعااذر
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 والنخااااب واألمهااااات اآلبااااات ماااان الكاااااري قاااادرة نتيجااااة ابيااااةإجي

 العدالااااة غيااااا  حتماااال علااااى أنفسااااهم واملااااواطنني االجتماعيااااة

 املساكنة  كااإلبرة  الترمال  هاذا  لكان  .. معيناة  لفارتة  االجتماعياة 

 علاى  البادالت  مان  عادد  إلغاات  ط ااني  إذ ااني؛  بعاد  مفعوهلاا  ينتهي

 بأهميااة تعلااقي معنااى الناااس لاادر ساااد الدولااة مااوظفي ماان كاااري

 باأن  النااس  ليقند املعنى هذا يستخدم البع  وظل .. الوطين األمن

 وكتبات  ،األمان  فقادان  مقابال  يف مهماا  لايس  البادالت  هاذه  غيا 

 األمان  بفقادان  ياذكرك  املارت  جيعال  الذي ما أعرف ال بأني اينها

 هاؤالت  !! الفارد  د ال  مان  نسابة  فقدان عن هو احلدي  أن اني يف

 لاا  أن علم ااا الروااى، وعاادم الغضااب يف  اقاا مصااادرة حياااولون

 وقلاات سااخرت كناات اينهااا . تسااتخدمه ومل االعاارتا  يف احلااق

 فغضابت  أ ارر  زوجة زوجها تزوج امرأة ليقند يأتي كالذي هؤالت

 هاو  تشاي  أهام  هلاا  ليقو  اقوها وأدنى أيسر وهذا ،شديد ا غضب ا

 يأقار  علاى  اما   اهلل أن علم اا  شاأنًا،  أقال  فهاو  غاريه  وأماا  األمن،

 فاالرز   ، اوف  مان  وآمانهم  جاو   مان  أطعمهم الذي : هما بنعمتني

 . األمن على اهلل قدمه

 اجز هو السياسية املشاركة او  املدا الت إليه أشارت ما

 قبال  للاوطن  الاوالت  تصاند  الامت  اإلشاباعات  حتقيق يف األهم الزاوية

 يف رعايااا وكااأنهم الناااس يبقااى أن ميكاان ال إذ.. آ اار مااتغري أي

 ويف األماااان اساااتجال   يف جاااادًّا مهااام  للااااوطن الاااوالت  إذ ؛ وطااانهم 

 ودائاااارة القبيلااااة ااااب  علااااى ويزياااد  يااااوازي ااااب  علااااى احلصاااو  

 مسااتور علااى اتااى ؛ واألساارية املناطقيااة الشخصااية االهتمامااات
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 فرصااة مينراااه ال أو والديااه يشااارك ال الااذي االباان يظاال األساارة

 ال حمب ا يكون لن به يتعلق ما وخباصة مهم قرار أي يف املشاركة

 هلاا  معادي اا  يكاون  قاد  بال  قراراتهاا،  مان  قرار ألي وال األسرة هلذه

 . منجزاتها من منجز أي مد يتفاعل ولن

 قااور وأظهرتااه عنااه كشاافت مااا إىل اإلشااارة املهاام ماان ولعاال

 وشاعبية  جمتمعياة  مواقاف  باجتااه  اشد من االجتماعية الشبكات

 وتل  ابا واإل االاتقان من كاري ا حتمل مؤشرات وجود أظهرت

 اإلعااالم وسااائل أمااا وظاارف. وقاات أي يف تنفجاار قااد قناباال كلااها

 عليهااا تاادور الاامت الراااى الياوم  فهااي واجلديااد التقلياادي مبفهومهاا 

 الوطين. األمن  ي  يف املؤثرات من كاري

 واخلاصااة احملليااة اإلعااالم وسااائل مااد نتعاااطى الناازا  حناان 

 وهاي  العاماة،  القاات الع زاوية من الوطين األمن جانب يف وخباصة

 أمني ااا عنااه املعلاان املنجااز علااى الانااات أن فقاا  تاارر الاامت الزاويااة

 باااأمن االهتماااام يف الاااوطين احلاااس إيقااااظ يف كافي اااا واقتصااااديًّا

 توهمااه وإن الباا ،  هاذا  يف كااري ا  يقادم  ال لعماري  وهاذا  الاوطن، 

 بوظيفاة  العناياة  إىل ذلا   تتجااوز  اإلعاالم  وسائل وظيفة إذ البع ؛

 للفساااااد فضاااار ا .. ومسااااؤوليها الدولااااة مؤسسااااات ألدات اقبااااةاملر

 والصاارفي الوساايلة ماان جاارأة يت لااب وذلاا ..بالفاساادين. وإشااهار ا

 جيعال  القارار  صاند من أ ضر ووت ا نفسه الوقت يف يت لب كما

 مؤثرة معلومات من يقدمه قد ما بسبب أمن يف والصرفي الوسيلة

 و  رية.

 عالقاااة هاااي واألمااان الماإلعااا باااني العالقاااة أن لاااذل  يضااااف

 تكااون فقااد اإلجيااابي إطارهااا يف توظااف مل نإ وتفاعليااة متبادلااة
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 احملاااف  امتماد  لبنياة  مضارة  و ااز وإبارة  امتماد  يق اد  ساكين ا 

 الفاسادين  اإلعالمايني  بع  من النفعيني وأن سيما ال ؛ واملتماس 

 أبشااد فيمارسااون اإلعالميااة الوسااائل بعاا  كراسااي يعتلااون قااد

 التقااطد  أو املسؤو  مبقايضة يقومون أو والضغ  تزازاالب أساليب

 مصااح  مقابال  يف راجراة  غري مصلرة على احلصو  يف رغبة معه

 . راجرة وطنية

 باال مهمااا؛ شاايئ ا تصااند أن علااى قااادرة احملليااة إعالمنااا وسااائل

 املساؤو   مان  للاقاة  حتتااج  لكنهاا  الاوطين،  األمان  جاناب  يف أشيات

 وعاان عنهااا راالااون أنهاام يباادو الفااريقني وكااال اجلمهااور، وماان

 مل إذا مقولااة عليهاا  يصااد  وساائلنا  أن يعااين وهاذا  .. بهااا االاتفاات 

 أن يارر  ممان  أكاون  قاد  لذا ؛... شيئا تقل مل فأنت أاد يشاهدك

 الاامت للفلساافة مضاااد باجتاااه يسااري احملليااة اإلعالميااة وسااائلنا أدات

 الوسااااائل بااااني العالقااااة طبيعااااة حنااااو األمنيااااة املؤسسااااة ترياااادها

 أن كماا  ... الوطنياة  األمنياة  الرساائل  نقال  يف وخباصة واجلمهور،

 يقاادم  اليااوم أواارى ومنصاااته ت بيقاتااه  بكاال اجلديااد اإلعااالم

 اااني وبالتااالي .. واحلااب الااوالت يف األهاام بوصاافها القبيلااة أمنااوذج

 االتصااا  يف  لاااًل هناااك فااإن الااوطن مااد للقبيلااة الااوالت يتعااار 

 نشااهده مااا كاال مواجهااة أو بتقباال هااتمن أن علينااا ولااذا .. والرسااالة

 أو فرقاة  تصاند  فتناة  زراعاة  أو  لال  من االجتماعية الشبكات ع)

 ومقدراتااااه الااااوطن قيمااااة ماااان يرفااااد أن يريااااد مسااااؤوال حتااااب 

 . اجلمهااور لادر  النفاوس  يف مكانتااه متوواد  وليعياد  ومؤسسااته، 

 العساكرية  بقادراتنا  قناعاة  لادينا  يستقر أن ينبغي اهلل حبمد حنن
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 كااان إذا حبااا  يكفااي ال ذلاا  لكاان، األمنيااة أجهزتنااا وكفاااتة

 ينتظار  أن أو يصافق  أن ساور  لاه  قيمة ال مهمأ بأنه يشعر املواطن

 أو باه  تتعلق مصريية قرارات ويشاهد ليستمد التلفزيون شاشة أمام

 صناعتها. يف يشارك أو يصنعها أن دون تهمه

 ديالساعو  اإلعاالم  حماور  احلماود  ناصار  بن عبداهلل .د وتناو 

 أمرين: إىل بالت ر  الوطين واألمن

 الوطين. األمن جما  يف السعودي اإلعالم دور األو : •

 اخلارج. من متمعنا يصل الذي التشويه مواجهة الااني: •

 .شااجون وذو عميااق املووااو  أن يباادو الصاادد: هااذا يف وقااا 

 مشايته  وايد  كمان  وهو .للهوية فاقد عام بشكل عندنا فاإلعالم

 عناادنا اإلعالميااون خيلاا  ال اااووس. مشااية جمااارات عاان وعجااز

 مان  واآلنياة  والدقاة  كاملصاداقية  اإلعالماي  العمال  قايم  بني كاري ا

 إعالمييناا  مان  فكااري  .آ ار  جاناب  من اإلعالم وأيديولوجيا جانب

 ..طاقتاه  اساب  كال  بهاا  ويتشاباون  عملاهم  قيم يعرفون السعوديني

 ال أنهاام أو يعناايهم ال أنااه رمبااا أو يعرفااون ال ماانهم كاااريين لكاان

 يف لعملاهم  األهم احملرك أنها مد ..األيديولوجيا مبووو  يكرتثون

 ..األصل

  دماة  علاى  تقاوم  راساخة  إعالمياة  عقيادة  من اان لقو أنهم لو

 ماا  منهاا  لكاان  ذلا   وأتقنات  ..ورؤاها وسياساتها بأهدافها الدولة

 املؤسسااية الوطنيااة مهماتااه متااال عاان عوو ااا إعالمنااا لكاان .يفيااد

 أد  وال .بأجلااه أتاات الاامت االجتهاادات  ماان حباار يف غاار  ..املساؤولة 

 قااد مسااؤولينا أن ماان (..الرمسااي إعالمنااا .. املراااوم وفاااة  .. علااى
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 هااذا ..إعااالم (.عاار  بااان  ا  وقصاادوا ..عناادهم مااا خبااري جتااوزوه 

 الااوطين األماان قضااايا يف اإلجيااابي دوره فروااية سااتكون ..االااه

 واتاى  الاوهم.  وارو   مان  وار   .. أنهاا  أو (كابرية  مزااة   جمرد

 جاد   أماور ا  حيتااج  ..احلياة صناعة يف ومؤثر ا فاعاًل إعالمنا يكون

 وهي: ..يسرية

  .املهمة هذه الرمسي لإلعالم يوكل بأن القيادة إرادة •

 سياساااته وووااد ..واحلياااة للكااون ورؤيتااه هويتااه حترياار •

 الرؤية. لتل  وفًقا وأنظمته و   ه

 الاذاتي  التمويل عن والتوقف ..متويل من حيتاجه ما منره •

 تشرتر. وال تبا  ال اإلعالمي للعمل النزيهة القيم ألن ..اإلعالن ع)

 ممان  املاؤهلني  غري كافة وإعفات ..أهله إىل األمر إيكا  •

 .االي ا به يعباون

 .البشري الكما  دون مبا الروا عدم •

 اإلباادا  ألن ..حماساابة دون واخل ااأ للعماال فرص ااا منرااه •

 اخل أ. صنو

 الوطنية. واألهلية الاقة نرهم •

 .. ارجااه وماان دا لااه ماان بااه العاااباني ماان بقااوة محايتااه •

 .عنه األذر وكف

 .العربي اإلعالمي العمل بيئة مد دائمة منافسة يف جعله •

 .الرمسية ومرجعيته مظلته وب  •

 األدوار عان  احلادي   ميكن ..سبق مما عا  قدر ومان وبعد

 بالووااد أمااا الااوطين، ناألماا جمااا  يف بهااا القيااام ميكنااه الاامت

 العباا  وجهاباذة  ساساته  مشااح  حيماي  أن يسات يد  فلان  ...الاراهن 

 .مبقدراته
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 الو ي: التعليم واألمن 

 احلفااظ  يف التعلايم  دور أهمياة  علاى  الشهراني ليلى .أ أكدت

 التعليميااااة اصااااوننا وأوااااافت: للمملكااااة. الااااوطين األماااان علااااى

 امتمعااات، الااتلقني علااى تعتمااد زالاات مااا، جاادًّا هشااة ولألسااف

 وتصااادقها بالشاااائعات تتاااأثر فهاااي، ا رتاقهاااا الساااهل مااان األمياااة

 . تأماااال أو تفكااااري أو مترااااي  دون ماااان احلقااااائق ماااان أكااااار

 جاهد أ يا اهلل يف جاهد  بالتلقني يبدأ إرهابية جلماعة االنضمام

 أو صااديق ماان (جاار   بكلمااة تباادأ املخاادرات، (تقيااا كناات نإ

 وبعادها  بساي ة  سرقة وبعدها  ةبسي بسرقة  يبدأ الفساد، قريب

 (للررامااي واارتامااي األمااامي، الصااف يف وصااار حمي ااه، تعاادر

 لايس  الواقاد  علاى  لكان  ورقياة،  وواجباات  افًظاا  املباد  يلقنونهم

 املتعلماة  امتمعاات ، العقاو   بترصني يبدأ األمن، يذكر تأثري هلا

 (والقبليااة والعنصاارية ال ائفيااة  مشاااكلها ماان كاااري علااى تتغلااب

، والتخلاااف اجلهااال بيئاااات يف إال تتكاااثر  ال املالااا  هاااذا را أماا 

 ،(نقتلااه أو يقتلنااا أن إمااا التخلااف مااد ساابا   يف قياال كمااا وحناان

 علمياة  خمتا)ات  لادينا  ولايس ، واالطاال   للقاراتة  أندياة  لادينا  ليس

 إرهاابيي   حيتاوي  ماا  لادينا  لايس ، واخلا)ات  املواهب ألهل كافية

 ببيئااة الاوطين  األمان  ويقلقاون  سالنااا أروا  يسالبون  ممان  (الشاوار  

 أكاار  نقبنا ولو .(واالحنراف الشذوذ وأهل املهربني  تضم متسخة

 تعاجل. مل نإ مقلقة كلها أكار ومسببات كارية أسباب ا سنجد

 التعلااايم باااني القائماااة العالقاااة أن دهااايأ بااان  الاااد .د ويااارر

 جمتماد  إجيااد  إىل تهادف  وجاادة  اسرتاتيجية عالقة الوطين واألمن
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 للااوطن االنتمااات تعزيااز  ااال  مان  الشاابا  فئااات بااني ومسااتقر نآما 

 هلاذه  ملاا ، األمان  ومؤسساات  التعلايم  مؤسساات  باني  الفجوة وتضيق

 فااألمن ، واالساتقرار  الوطين األمن لدعم كبري مردود من العالقة

 احلاجاااااات ماااااد وماااااتالزم لإلنساااااان األساساااااية احلاجاااااات مااااان

 مان  أطعمهام  الاذي     تعااىل:  لقولاه  وشرا  طعام من الفسيولوجية

 تعزيااز أصااب  لااذل  4-3 اآليااة قااريأ ((  ااوف ماان وآماانهم جااو 

 أفكاااار لتاااأمني الاااوطين األمااان أساسااايات مااان الفكاااري األمااان

 علااى   اار تشااكل الاامت اخلاطئااة األفكااار ماان امتمااد وعقااو 

 وااد البشااري العقاال أماان وحتقيااق، منااه الشاابا  و اصااة امتمااد

 االحنرافات. أنوا  كافة

     برناامج  ماال  اهلادف  هاذا  حتقاق  بارامج  يف اهلل بعد واألمل

 األمنياة  املهاددات  مان  امتماد  لوقاياة  وطاين  برناامج  وهاو  ((( ف ان 

 دعام  مان  الباد  لذل  واالقتصادية. والصرية والاقافية واالجتماعية

  ااال  ماان الااوطين األماان حتقيااق إىل يهاادف برنااامج أي وتشااجيد

 التعلايم،  وزارات؛ ماال  الدولة مؤسسات كافة من الفكري األمن

 إخل،..والدا لياااااة. واإلعاااااالم، والاقافاااااة اإلساااااالمية، والشاااااؤون

 املدني. امتمد ومؤسسات

 :آليات احلفاظ على األمن الو ي للمملكة 

 اجتماعياااة كمنظوماااة اإلعاااالم أن البعياااز إباااراهيم .د يااارر

 للرااااوار قنااااوات وتااااوفري واملعرفااااة، الاقافااااة نشاااار عاااان مسااااؤو 

 واساتقراره،  الاوطن  بنماات  املتعلقاة  لقضاياا جممل او  االجتماعي

 .القضااايا تلاا  مقدمااة يف االجتماااعي والساالم األماان قضااية وتااأتي
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 وساااائل يف يفااارت  الساااامية، الوطنياااة الرساااالة هاااذه ولترقياااق

 ماا  والفنية املهنية أشكاهلا بكافة مضامينها يف تتبنى أن اإلعالم

 للرمااس  امصادر   وتكاون  باملواطناة،  الشعور ذل  تعزيز يف يسهم

 علااى لزام ااا أواارى لقااد .واسااتقراره ووادتااه الااوطن عاان للاادفا 

 مفهااوم تعزيااز يف ومهنيااة جديااة أكااار تكااون أن إعالمنااا وسااائل

 رساالتها  لترقياق  واملبادرات األهداف قائمة على لتكون املواطنة،

 اهلاادف هااذا حتقااق أن اإلعااالم لوسااائل وميكاان .املأمولااة التنمويااة

 :اورحم عدة من االسرتاتيجي

 احمللياة  إعالمناا  وسائل يع ي مبا التشريعية البيئة ت وير •

 الااامت  االساااتقاللية مااان قااادر ا  (واملقاااروتة واملرئياااة، املساااموعة، 

 مماااا شااافافية، بكااال العاااام الشاااأن قضاااايا تنااااو  مااان متكنهاااا

 اإلعاااالم وساااائل عااان وأبعااااده املاااواطن، ثقاااة لكساااب سااايؤهلها

 تاؤدي  مف)كاة  أ بار من منها كاري حتمله وما املوجهة، األجنبية

  .وقيادته بوطنه ثقته زعزعة إىل

 متكاان الاامت اإلعالمااي الااوعي ثقافااة نشاار علااى العماال •

 اإلعالم وسائل يف ويب  ينشر ما لكل النقدية القراتة من املواطن

 التقيااايم علاااى قاااادر ا ليكاااون االجتمااااعي، التواصااال وشااابكات

 فيماا  اقيتهامصاد  ومادر  (واجلديادة  التقليدية  اإلعالمية للمصادر

 أو مف)كاة  بعضاها  اململكاة  عن وحتليالت وآرات أ بار من تنشره

 .مغلوطة

 وواااايوف الصاااارفية املقاااااالت كتااااا  علااااى التأكيااااد •

 اجلاااديالت أبعااااد علاااى والتلفزيونياااة اإلذاعياااة احلوارياااة الااا)امج
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 تقتصااار وأن املعاصااارة، واألاااادا  للقضاااايا تنااااوهلم يف ال ائفيااة 

 لتا   واالقتصاادية  السياساية  الساياقات  علاى  ومرئيااتهم  حتليالتهم

 منهاا  جناين  لان  الامت  ال ائفياة  التريازات  كال  عن بعيد ا األاد ،

 .للوطن الوالت اسا  على ال ائفية الوالتات تعميق إال

 ورجالاه  عبدالعزيز املل  للمؤسس الوادوي اإلجناز ميال •

 احلضااارية املكتساابات أباارز ماان – رمحتااه بواسااد اهلل تغماادهم –

 الصاارا  ماان ااااالت تعاايأ من قااة يف بهااا املباهاااة لنااا حيااق الاامت

 تقوم إعالمية اسرتاتيجية تتبنى أن اإلعالم وسائل وعلى .والتشرذم

 منااااطق باااني الاقاااايف التناااو  باااذل  ويبااااهي يؤكاااد   اااا  علاااى

 كاال ملواجهااة اسااتامارها ميكاان قااوة مصاادر ذلاا  وأن اململكااة،

  .واستقراره الوطن أمن تهدد المت الترديات

 الفناااون يف إنتاجيااة  ملشااااريد املبااادرات  مااان سلساالة  ينتااب  •

 واإلذاعيااااة والسااااينمائية املسااااراية القنااااوات بكافااااة الدراميااااة

 مان  الساعوديني  الفناانني  مان  جمموعاة  فيهاا  ويشارتك  والتلفزيونية،

 الصااور جتسااد وال ائفيااة املناطقيااة واخللفيااات األطياااف كافااة

 لوطن والتهم أن إال  لفياتهم تعددت وإن وااد، وطن ألبنات املالى

 .وااد

 األماااان حتقيااااق فااااإن اجااااازي عائشااااة .د نظاااار وجهااااة وماااان

 وااااادة يف متمااااااًل ككاااال معااااه نتعاماااال أن يقتضااااي الااااوطين

 كاااااأجزات ولااااايس الشاااااامل، مبفهوماااااه األمااااان وهاااااو وااااااادة،

 يف األمااااان حتقياااااق إىل دولاااااة كااااال تساااااعى حبيااااا  متفرقاااااة،

   .املختلفة مساراته
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 بصاااوره الشاااامل ماااناأل اساااتتبا  علاااى اإلساااالم عمااال وقاااد

 فااارد كااال جعلااات متعاااددة وأسااااليب ب ااار  املتعاااددة، وأنواعاااه

 لاذا  .ووطناه  وجمتمعاه  وجرياناه  أسارته  أمن عن مسؤوليته يستشعر

 جوانباه  بعا   يف يفاو   هاجسااً  أصاب   الشاامل  مبفهومه األمن فإن

 غيااا  نإ اياا  اليااوم، عاملنااا يف واالقتصااادي السياسااي اهلاااجس

 معااااه ويغيااااب واالقتصااااادي، ياساااايالس الت ااااور يقااااّو  األماااان

 مجيااااد علااااى والتنميااااة مالتقااااد عمليااااة يف الضااااروري االسااااتقرار

 الدا لياااة التهديااادات يف الياااوم يتجلاااى ناااراه ماااا وهاااذا .األصاااعدة

 املت اارف الاادا لي الفكاار ماان ابتاادات اململكااة علااى واخلارجيااة

 القضااات دائاارة اتسااا  ماان البااد والااذي وغااريه، داعااأ يف واملتمااال

 وحماربتااه لااه التصادي  يف ومساااعدتهم أبنائنااا عقاو   ظوإيقااا علياه 

 بشااكل واملااؤثرة واالقتصااادية السياسااية اخلارجيااة والتهدياادات...

 اململكة. على كبري

 عاماة  مكاشافة  جتار  مل ماا  فإناه  الرديعاان   الاد  .د وباعتقاد

 جازت  وهو -االجتماعي األمن فإن للدولة االقتصادي الوود او 

 باعا اا  وسايكون  احملا ،  علاى  سيظل -عموم ا الوطين األمن من

 غاااري االجتماعياااة التاااوترات مااان الكااااري يولاااد الاااذي القلاااق علاااى

 مااااان ذلااااا  غاااااري أو مساااااكنات عااااان اااااادي  أي وأن .املنظاااااورة

 املاواطن  باني  اهلاوة  عّماق  رمبا إنه بل أثر؛ له يكون لن التصرحيات

 تقاااوم اململكاااة يف وافااادة عمالاااة نااارر مااارة ألو  .القااارار وصااانا 

 وال مساااترقاتها، صاارف  عااادم بساابب  وخترياااب ا إواار  بأعمااا  

 مان  الاد ل  حمادودة  ال بقاات  لادر  ذلا   يشابه  ماا  اادو   ُيستبعد
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 .األ ارية  اإلجاراتات  مان  كااري ا  تضاررت  الامت  ال بقات املواطنني؛

 قائماة،  تازا   ال وغالئها واألراوي املساكن وش  السكن، أزمة

 تعليمياة وال الصارية  اخلادمات  وتاردي  بارتفاا ،  الب الة ومستويات

 الساانوات طيلااة ذلاا  لكاال ُرصاادت الاامت املليااارات فااأين ملمااوس،

 املااواطن م الااب كاناات إذا الااوطين األماان نعّمااق كيااف .املاوااية

 والشا   م روااة  أسائلة  هاذه  . لاه  متااة غري وااتياجاته البسي ة

 .الوطين باألمن عالقة هلا أن

 يف الاوطين  األمان  دعم أن احلمود صاح بن اهلل عبد .د ويرر

 األساس  احلسابان  يف تضد وطنية اسرتاتيجية بنات يت لب السعودية

 قاويم  مبانهج  القيام هو، الوطنية بالرو  وتنه  تدعم المت الفاعلة

  .األوطان بنات أساسيات من يعد

 الرئيساة  األبعااد  بتبين االسرتاتيجية هذه تأتي أن البد هنا من

 - يةاالقتصاااد - العسااكرية   وهااي بااالوطن للنهااو  األربعااة

 . الواقااااد أر  علااااى وت بيقهااااا، ( األيديولوجيااااة - السياسااااية

 تتكاماال منظومااة  ااال  وماان شاااماًل، يكااون أن البااد والت بيااق

 عباارة  إن .تام مأمن يف امتمد جتعل المت االاتياجات كافة فيها

، فرساب  عساكرية  قوة بنات على حمصورة ليست، ( وطين أمن  

 الامت  الادو   بعا   أن جناد  ذاوهل، شامل أمن بنات يعين الوطن أمن

 ياأتي  ذلا  ، منهاا  جازت  ولاو  يساود  الظلم أو فيها الفقر نشوت نلر 

 االرتكااز  دون، واااد  مبفهاوم  ياأتي  الوطين باألمن اإلميان أن من

 امااالت  كافاة  ويف للفارد  الرفااة  حتقاق  الامت  األربعاة  األبعاد على

 . له مشرو  كرق
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 مفارت   هو ومبا به البالد تنعم لكي الشامل الوطين واألمن

 االقتصااد  وقاوة ، األمان  قاوة  فر  على يؤسس أن البد، به اإلتيان

 وهلااذا .االجتماعيااة العدالااة وفاار  السياسااي، الاانهج وقااوة، املاتني 

 واقع اا  يكاون  أن الباد  ( الاوطين  األمان    بعبارة امل لق اإلميان فإن

 ماان يتااأتى ال الااوطين األماان تااوافر . واعااد وطاان خلدمااة وااواار ا

 تاوافر  وجاو   يعاين  الاوطين  األمان  .فرساب  عساكري  جهد   ال

 تأسايس  عدم هو لدينا املشكلة منشود. تكامل حنو عناصر عدة

 تدن نلر  وهلذا لذل ، احلقيقي باملفهوم مدني جمتمد مؤسسات

 تلا   أن نظار  وجهاة  مان  .العاماة  اخلدمات وثقافة، الت و  ثقافة يف

 .و م ل وطين أمن تكامل عن تع) وغريها األمور

 كاا)ر مشااكلة لاادينا السااعودية العربيااة اململكااة يف حناان

 رمباااا أو منعدماااة، شااابه اخلارجياااة عالقاتناااا أن يف تتماااال والااامت

 ماقفااي عالقااات اتااى يالااا  وهااذا العااامل، شااعو  مااد منعدمااة

 يف تباعد إىل أدر وهذا اكومات. مد الغالب يف تكون السعودية

 إعالم اا  نؤساس  أن الباد  املرالاة  هاذه  يف .الشعو  لدر ثقافتنا نقل

 يف مادني  جمتماد  مؤسسات مد قوية عالقات رب  يف يسهم جديد ا

 لنا. وار التغيري وعدم فاالنكفات .دولة من أكار

 األماان خياا  وفيمااا أنااه إىل ال ريااري عباادالرمحن .أ وأشااار

 مان  ألكاار  الادا ل،  مان  تبدأ أن جيب احلقيقية فبوصلته الوطين

 يتبااد واإلسااالمية العربيااة اتااى الاادو  أغلااب هااور أن أوهلااا ساابب

 يقياااه للبيااات القاااوي البناااات أن كماااا األمااار، غالاااب يف مصااالرتها

 والبنيااان العواصااف، هباات وكيفمااا اجلااريان، كااان أيًّااا املخاااطر
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 ودعام  القضاات،  عدالة دعم من أمور عدة ع) يأتي القوي الدا لي

 وحماسااااابة التعااااابري وارياااااة املااااادني، امتماااااد مؤسساااااات دور

 قاااادرات وبناااات  اجلااايأ  بعقياااادة االهتماااام  أن كماااا  الفاسااادين، 

 الصاااناعات وت اااوير اإلقليمياااة، املخااااطر ماااد تتوافاااق عساااكرية

 صاند  شأنه من السال  واردات لتنويد باإلوافة احمللية العسكرية

 .مستقلة عسكرية سياسة

 أو املتراادة، الواليااات مااال بعياادة دو  مواقااف يف التغاايري أمااا

 باكساتان  ماال  مقربني حبلفات عالقتنا يصيب الذي الكدر بع 

 الااامت ال ااار  عااان خمتلفاااة ب ااار  معاااه التعامااال فيجاااب ومصااار،

 فيجاب  عاماة،  الكا)ر  الادو   خي  ما أما املاوي، يف عهدناها

 مصاااح و لااق املتوازنااة، العالقااات ماان متنوعااة ساالة  لااق علينااا

 اتاى  وال، كافي اا  الانف   وجاود  يعاد  فلام  معنا، عالقاته يف للغر 

 أوباماا  قارر  ااني  تركياا  تنفاد  مل فهاي  واادها  ةالعساكري  القور

 الكا)ر  والشارقية  الغربياة  الادو   مد العالقات ويف عنها، التخلي

 عااا) الشاااعبية العالقاااات وتوثياااق الناعماااة، باااالقوة العناياااة جياااب

 امللاا  يرعاهااا كااان كااالمت الاقافيااة، املناشاا  وعاا) اجلامعااات

 السااعودية بيااةالعر اململكااة معاار " بعنااوان الامانينااات يف ساالمان

 يف عكاااظ وسااو  اجلنادريااة تقااام ال فلماااذا ،"واليااوم األمااس بااني

 هااذا يف أن رسااالة هناااك تكااون أن البااد الغربيااة، املاادن خمتلااف

 ال المت واملرأة والرتا  النف  صورة عن بعيد ا وعراقة تاري  الوطن

 ولاو  سيغري لكنه ترًفا، ليس الناعمة القوة استعما  .السيارة تقود

 زا  وماا  كان الذي الغربي النا ب نظرة من املتوس ، ملدرا على
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 موجاه  وماا  الوهابية، ينتقد أو السعودية، مرشره يسب اني يفر 

 أن كمااا .النسااق ذلاا  علااى دلياال إال غربيااة دو  عاادة يف الاايمني

 لتعزياااز أيض اااا حتتااااج واإلساااالمية العربياااة الااادو  ماااد السياساااات

 ماان  الاادعم  طاار   لتغاايري  باإلوااافة  العالقااة،  يف الاقااايف  اجلانااب

 املصااااااح و لاااااق املشااااااريد يف االساااااتامار إىل املباشااااار، الااااادعم

 القارار  يف امل ااف  نهاياة  يف تتركم والمت املشرتكة، االقتصادية

   .السياسي

 األمن تعزيز أجل ومن أنه إىل الشهراني سعد .داللوات  و ل 

 التالية: اإلجراتات اختاذ يترتم فإنه للمملكة الوطين

  العدلي. اإلصال  ستكما ا - 1

  لإلعالم. ومتقدم جديد منظور ت وير - 2 

 العاااام للماااا  الدساااتوري والضاااب  الشااافافية اعتمااااد - 3 

   العامة. والنفقات واإليرادات

   السياسية. التنمية - 4 

 ليكاون  التارخيياة  اللرظاة  هاذه  يف وقفاة  إىل حتتااج  أمور هي

 وإعاالن  صادور  نإ ورمباا  احلكوماة،  ماد  واااد     على امتمد

 ساايعزز حمااددة زمنيااة آفااا  يف واواارة بأهااداف عامااة توجهااات

 وااد. نآ يف الوطين واألمن الرؤية

 اقرتااهاا  ميكان  مباادرة  أهم فإن حبريي اسام .م تصور ويف

 العنصارية  ماد  تتعامل قوانني وتفعيل والتقبل املواطنة برتسي  تتعلق

 هاي  الدولاة  .اطقياة من أو قبلياة  أو طائفياة  كانات  ساوات  كانات  أيًّا
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 لضاامان واأل ااري األو  املرجااد وهااي ملواطنيهااا واحلاميااة احلاواانة

 مبساااواة تهااتم مل الاامت الاادو  .فروقااات أي باادون املااواطنني اقااو 

 أجناسااهم أو طااوائفهم أو أعااراقهم علااى بنااات  ومعاااملتهم مواطنيهااا

 املاواطنني  مسااواة  .أهلياة  دا لية وانشقاقات حبرو  مهددة تكون

 بنااات  يف تسااهم  وطااوائفهم وأعااراقهم  أجناسااهم  عاان نظاار ال بغاا 

 ولايس   ارجياة  أطاراف  ماد  تكون والصراعات قوي دا لي اصن

 صااراعات يف د لاات الاامت الاادو  مجيااد التاااري  ماارِّ علااى .دا ليااة

 قااور ألي السااهل ماان وأصااب  ووااعفت اسااتنزفت جناادها دا ليااة

 مواطنيهااااا بااااني ساااااوت الاااامت الاااادو  بينمااااا ا رتاقهااااا،  ارجياااة 

 هاذه  حيماي  لان  .الادو   باني  قوتها ترس   ارجية دائما راعاتهاوص

 مااات فقاا  لاايس أنااه يعلاام الااذي املااواطن إال عنهااا وياادافد الاابالد

 ألن وأهلاه  أوالده فارص  عن دفاع ا مات أيضا بل الوطن؛ عن دفاع ا

 .سواسيه وتعاملهم تتقبلهم دولة ظل حتت أفضل اياة ايعيشو

 حبيا   الشاعبية؛  ملشااركة ا توسايد  الرديعان  الد .د وأواف

 صااالايات توساايد مااد منتخاابني الشااورر جملااس أعضااات يكااون

 .احلكومة قرارات ملراقبة املس

 االهتماام  مان  لنا مناص ال أنه إىل الضوحيي عبداهلل .أ وأشار

 ماااان بااااد وال . الزاويااااة واجاااار األساااااس فهااااو وباااااملواطن بااااالفرد

 ثقافااة لولعاا بعيااد. ماادر علااى تووااد األسااس واواارة اساارتاتيجية

 للجهاات  رفعهاا  وط سانتني  قبال  أسابار  مركاز  وواعها  المت اجليل

 مااا وفااق وت بيقهااا تبنيهااا ط مااا إذا املهمااة العواماال أاااد املختصااة

 .وبرامج رؤر من به جاتت
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 وأهمياة  املواطناة  مفهاوم  إىل وباإلواافة  أناه  عقيل مها .أ وترر

 بامللكيااة  الشااعور  وهااي  أ اارر  نق ااة  هناااك  الشااعبية  املشاااركة

 الاوطن،  تنمياة  يف مهام  فارد  بأناه  sense of ownership لوطنل

 يف احلاق  وله وت ويره، بنائه يف أسهم ألنه ملكه؛ الوطن هذا وأن

 وأن ولصااحله،  الاوطن  لصااح  تؤ اذ  المت القرارات يف املشاركة

 املساؤولني  وعلاى  امليزانياة  علاى  عبئ ا ليس وأنه مقدر، وعمله جهده

 أجله. من يويضر الوطن عن سيدافد ولذل 
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 الشهري: فايز .د الرئيسة: الورقة 

 بعااد الاالاا  الق ااا  مصاا ل  "املاادني امتمااد" علااى ي لقااون

 مان  وهنااك  ،(الاااني   األعماا   وق اا   (األو   احلكاومي   ا الق

 العصااار ويف .الت اااوعي الق اااا  أو الرحباااي غاااري الق اااا  يساااميه

 امتمااااد" ماااد  التااااوازن مفهاااوم  ليتعااادر  املفهااااوم توساااد  احلااادي  

  اصاة  الق اعاات  بقّية مد الصرا  وأايان ا املنافسة إىل "السياسي

 بوصاف  الساوفيمت  االحتااد  ارانهيا  ماد  الشمولّية األنظمة انهيار بعد

 املؤهاال البااديل بأنهااا األرجاا  علااى خنبهااا أو "امتمااد مؤسسااات"

 هاذا  إن القاو   ميكان  رمباا  العرباي  العاامل  ويف .الناس اياة إلدارة

 والاامت احلدياااة للمفاااهيم مااورد أكاا) كااان بتشااعباته املصاا ل 

 اهاذ  .املاواية  الاالثاة  العقاود   اال   الارواج  من وافر ا نصيب ا أ ذت

 تاااارويج مااااد اضااااوره ترافااااق باااال لواااااده؛ حيضاااار مل املصاااا ل 

 ذلا   وحناو  الرشيد، واحلكم املدنّية واحلقو  العوملة مص لرات

 يف بريئاا  مص لر ا كان وإن وهو .اجلديدة واملفاهيم العبارات من

 محاسااهم وشااّدة لااه العوملااة وكااالت تسااويق أساااليب أن إال أصااله

   .كاري ا به أوّر ملفاهيمه
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 اصاال الااذي االشااتباك ورمبااا االلتباااس أساابا  زأباار ولعاال 

 يف (الرمسااي  األو  والق ااا  املصاا لرات هااذه رعاااة بااني وحيصاال

 رفعات  الامت  الصاا بة  األصاوات  بعا   أن هاو  عرباي  بلد من أكار

 شااابهات عااان كااااري ا تتناااّزه مل "املااادني امتماااد "وشاااعارات لاااوات

 كااارةالف ماااد متاهياااا إماااا (غربّياااة  أجنبّياااة مبؤسساااات ارتباطهاااا

 جهاة  ومان  .املساتوردة  للا)امج  وتنفياذ ا  للتمويل استقباال أو (النبيلة 

 ألسااااابابها - بلاااااد مااااان أكاااااار يف السااااال ات كانااااات أ ااااارر

 امتمعّياة  الريباة  ناواز   يغاّذي  ملن مفتوا ا اما  ترتك -الكارية

 عان  النظار  غا ّ  يف بووو  ذل  ومتّال ويشرنها املفاهيم هذه من

 يكان  ومل .الفكرّياة  "الاواردات " هاذه  تهااجم  الامت  واملنابر األقالم

 ظااال يف برهاااان إىل ااجاااة يف" املاادني  امتماااد" ت بيقاااات  صااوم 

 كماا  باخلري يبّشر وهو (الغر   من يأتي "مفهوم" أالَّ قناعة سيادة

 مان  علاى  احلاوار  الارد  وكان .العام الشع  الوعي يف مستقر هو

 اتهاام  مان  خيلاو  ال ةإنساانيّ  ممارسة ذّم يف والرتوي بالتدقيق ي الب

 يعاود  اليوم ولكنه ورال، (األر   استعمار ترك الغر  أن حبجة

 ".لالستعمار القابلّية" لديها المت العقو  بع   ال  من

 املدني؟: امتمد ما

 قاديم  مفهاوم  "املادني  امتماد " إن يقولون اما  بهذا املهتمون

 الاااديين باااني تفاااريقهم يف القااادمات اليوناااانيني إىل بعضاااهم يرجعاااه

 وماا  عشار  اخلامس القرن منتج يرونه آ رون .واملدني والعسكري

 يروناه  وبعضاهم  أوروباا،  يف اإلق اا   نظام انهيار بعد  اصة ،بعده

  .احلدي  العصر فالسفة طّوره مفهوم ا
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 ثّلاة   ااص  بشاكل  "املادني  امتماد " ومعناى  تعريف تناز  وقد

 للي)الّيااةا مفكااري ماان نفاار ومعهاام املاركساايني املفكاارين ماان

 املفكار  ولعال  .ونظاماه  للمجتماد  الفريقني لتصورات وفًقا احلدياة

 امتماد  وصاف  مان  أبارز  (م1937 سانة  تويف  "غرامشي" اإلي الي

 اهليمناة  بوظيفاة  يقاوم  منظم جمتمعي نشا  أي يف رآه الذي املدني

 امتماد   السل ة امتالك مقابل يف امتمد على والرواّية الاقافّية

 ميكان  األااوا   كال  ويف .واإلكاراه  الساي رة  قدرات (السياسي

 تلااا  هاااي لواقعهاااا وفًقاااا املااادني امتماااد (مؤسساااات  إن القاااو 

 وتانظم  تتكّتال  المت (الت وعّية  اال تيارّية واجلماعات التنظيمات

 اتااى أو ومهاان مصاااح تنظاايم أو  اادمات لتقااديم منتساابيها أدوار

 مااد توافقّيااة أو يمّياة تنظ عالقااة وفاق  عامااة أو فئوّياة  مصاااح رعاياة 

 كااال يضااام العاااام املفهاااوم وهاااذا ،(الرمسّياااة املؤسساااات  الدولاااة

 .اماالت خمتلف يف امتمعّية األنش ة

 املااادني امتماااد ملؤسساااات احلضااااري التأسااايس حتاااديات

  العربي:

 وانتشاار  إنشاات  أماام  عاام  بشاكل  والترديات الفرص تتفاوت

 آ اار، إىل بلااد ماان باايالعر امتمااد يف املاادني امتمااد مؤسسااات

 اجم اااا أكااا) التراااديات مااان املشااارتكات تكاااون رمباااا ولكااان

 كهاذا  خمتصار  عار   ويف .املتااة الفرص قليل من تأثري ا وأعمق

 :التالي النرو على الترديات هذه مالم  أبرز إيراد ميكن

 متتلاا  وال عربااي نسااق يف املؤسسااات هااذه تولااد مل :أواًل •

 .وانتشارها منوها من يعّززو يسندها امتمد عمق من تراث ا
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 لصااور ظااالال معظمهااا يف املؤسسااات هااذه ظهاارت :ثاني ااا •

 مااد الكاا)ر قيمهااا بعاا  تتشااارك ال غربّيااة جمتمعااات يف أ اارر

  (.املرأة ودور واحلقو ، الدين، دور  العربّية امتمعات

 (احمللّيااااة  املدنّيااااة املؤسسااااات هااااذه اسااااتجال  :ثالا ااااا •

 هاااذه تراهاااا أولوياااات طااار   اااال  مااان النااااس عاماااة خلصاااومة

 و ياناااة (تناااازالت  امتماااد عاماااة ويراهاااا (اقوقّياااة  املؤسساااات

 .الدين خيتصم ما ومنها واألعراف القيم ملنظومة

 باسااام ظهااارت الااامت  املؤسساااات بعااا  شاااجاعة :رابع اااا •

 خيااات  فيماااا وواااعفها وتقاعساااها ذاتاااه امتماااد علاااى (امتماااد

  .والااني  األو الق اعني يف والقوة التأثري مبراكز

 ومؤسسااااته  العاااام  بالنشاااا  النخاااب  اساااتئاار : امس اااا •

 اتهاماات  ماد  األ ارر  الق اعاات  مد ومصاح موازنات يف وتوظيفه

  .القّلة ملصاح امتمعي النشا  وتوظيف باالنتهازّية النخبة

 يف (امتمعّياااة  املؤسساااات مااان كااااري فشااال :سادس اااا •

 العااام الااوعي ماايموتع باملشاااركة للجميااد تساام  آليااات اسااتنبا 

 .ودعمها محايتها جبهات توسيد وبالتالي ومنافعها أدوارها بأهمّية

 خبدمااة املختصااة املدنّيااة املؤسسااات جنااا  مقاباال :سااابع ا •

 الرياواّية  األندياة   والنخاب  (مااالً  التجارّياة  الغرف  األعما  رجا 

 واوااا  وإفشاااا  فشااال هنااااك كاااان ذاتهاااا تنظااايم يف (والاقافّياااة

 تهاام  الاامت  واملصاالرّية املهنّيااة  والتنظيمااات  العااام دالنفاا  ملؤسسااات

 .الناس من األعظم السواد
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 /العشااارية /القبيلاااة  الصاااغرر االنتمااااتات جناااا  :ثامن اااا •

 الااادعم أشاااكا  وتاااوفري امتمعّياااة البااادائل تقاااديم يف (املاااذهب

 رعاياة  يف واملصالرّية  املهنّياة  املؤسساات  بعا   وفشال  هلا، للموالني

 .أعضائها حمصا من األدنى احلد

 ان ااال  دعاام يف (الرمسااي  األو  الق ااا  تااردد :تاسااع ا •

 العاماااااة احليااااااة إدارة يف مشااااااركته وتعزياااااز الاالااااا  الق اااااا 

 تاارّج  مااا غالب ااا اإلشااكاالت وهااذه وأمنّيااة سياسااّية إلشااكاالت

 وسايكون  كاان  ورمباا  .والرتا اي   األذوناات  من  يف التأني قرار

 (امتمعااات ماان ق اعاات  رمباااو  الساال ات تعّلمتهاا  الاامت للادروس 

   .العميقة آثارها العربي الربيد يسمى ما مثار من

 االجتما  فكرة ونبل بأهمّية العام الوعي وعف :عاشر ا •

 امتمااد، عماوم  ختادم  مؤسساة  إىل وحتويلاه  ونشاا   (فكارة   إىل

 (طائفّياة  /عصابّية   أ ارر  تنظيماات  جناا   مقابال  يف النفد، وتعمم

 .املدني "امتمد" رو  خيالف مبا نولك الفكرة، تنفيذ يف

 اخلالصة:

 يف :أواًل تتماال  املادني  امتمد مؤسسات ورو  فكرة أن يبدو

 العاام  الاوعي  تعمايم  :ثاني ا ثم ومن باملفهوم، القناعة وصناعة غرس

 جمتمعّيااة منّظمااات مناااذج إبااراز :وثالا ااا املشاااركة وأهمّيااة حبااق

 أدوات حتويااال تكفااال الااامت األدوار توزياااد مفااااهيم فياااه تترقاااق

 تتجّلااى إجيابّيااة إنتاااج عواماال إىل املصاااح اااو  امتمعااي الصاارا 

 معاااادالت وااامن الااااال  الق اعاااات باااني املصااااح عدالاااة فيهاااا

 كافاة  يف الشاّفافة  األنظماة  وترعاها اجلميد عليه يتوافق حمسوبة
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 مااا  عااادة  الاامت  والسياسااّية  والاقافّيااة  التجارّيااة  و اصااة  اماااالت 

   .املغالبة مدار تكون

 مرهون ااا ودورهااا املدنّيااة املؤسسااات مووااو  يبقااى اخلتااام ويف

 :باآلتي

 يف (احلكااومي  األو  الق ااا  أدوار ااادود تووااي  :أواًل •

   .احلركة وجماالت والتسهيل التنظيم

 لضامان  (اخلاص  الااني الق ا  نشا  ادود رسم :ثاني ا •

 .واستفراده تواشه عدم

 (احلكااااومي  الق اااااعني لاااادر القناعااااة تااااوافر :ثالا ااااا •

 (املادني   الاالا   الق ا  بأهمّية (اخلاص  األعما  وق ا  الرمسي

  .تهميشه وعدم عمله تسهيل ثم ومن التوازن يف ودوره

 أفضااال النتخاااا  امتمعّياااة البيئاااة ودعااام رعاياااة :رابع اااا •

 للدولاة  قاوة  عناصر إىل لتترّو  املؤسسات هلذه للتصّدي عناصرها

  .ذاته فيه دجي للمجتمد مرن وفضات

 احلمود: صاحل بن اهلل عبد .د األول: التعقيب 

 سياسااية  ظااواهر فيااه تناماات وقاات  يف القضااية هااذه ظهاارت

 ماااتغري منراااى منهاااا وااااادة كااال آ اااذة، واجتماعياااة واقتصاااادية

 هاو  عمَّاا   االف  بسالبيات  التغري هذا أتى الشديد ولألسف، للغاية

 إىل ذلاا  أدر ممااا، للمجتمااد باملنفعااة تااأتي إجيابيااات ماان مؤماال

 هاذه  جمابهاة  إىل جمتماد  مان  أكاار  يف األفاراد  مان  العدياد  حترك

 اجلااد  الاتفكري   اال   من تداركه ميكن ما وتدارك، السلبيات
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 امتماد  مؤسساات  اسام  عليهاا  أطلاق ، مدنياة  تنظيماات  إنشات حنو

 عان  فضاال ، أوارار  مان  امتماد  يعارتي  ماا  جتااه  للتصدي، املدني

 وجااااه علااااى الضاااارورية امتمااااد مت لبااااات حتقيااااق إىل السااااعي

 كأاااد املاادني امتمااد مؤسسااات مفهااوم ظهاار وهلااذا .اخلصااوص

   .امتمعية للقضايا الو  إجياد يف لإلسهام املدنية الروافد

 الت وعياة  املنظماات  من جمموعة هو املدني امتمد مفهوم إن

 امتماد  باني  مهمًّاا  دور ا تلعب والمت ،الرحبية وغري، اإلجبارية غري

 حتقياق  بهادف  ؛ أ ارر  جهاة  مان  احلكوماة  وبني، جهة من لفردوا

، االجتماااعي  والتكافاال  واالسااتقرار،  ،السااالم  تشاامل:  مصاااح

 والبعاد ، بالتساام   امتماد  فيهاا  يتسام  ثقافاة  نشار  يف ذل  متماال

 عاان فضاالً ، صانوفه  بكافاة  والتميااز، أنواعاه  بكافاة  العناف  عان 

 والقاومي،  الديين،   أنواعه، بكافة والقمد الرتهيب خماطر درت

 إىل الوصااو  بهاادف وذلاا ، ( والفكااري والسياسااي، واملااذه ،

 والتعااااايأ والرتاوااااي، واأللفااااة، واحملبااااة، التسااااام ،   مراتااااب

 . امتمد( أطياف كافة بني السلمي

 اخلامسااة بالساال ة املاادني امتمااد مؤسسااات تساامى وهلااذا   

 يف سساااتتأ والااامت، والنزياااه املهااام الرقاااابي بالااادور الوااا العها

 السياساااي،  واألماااان األمااان تاااوافر يف اإلساااهام أجااال مااان الواقاااد

 . عامة امتمد أفراد بني (واالقتصادي واالجتماعي،

 الت وعياة  األنشا ة  أنوا  عن يع) املدني امتمد مص ل  إن 

  دمة مشرتكة وأهداف وقيم مصاح او  اجلماعة تنظمها المت

 املوواو   هاذا  جتااه  لادي  بالتعقي خيت  أن أود هنا من .متمعهم
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 اململكااة يف ماادني جمتمااد مؤسسااات إلنشااات واحلاجااة الاادور عاان

   .السعودية العربية

 طااابد أغلبهااا أ ااذ السااعودية يف املاادني امتمااد مؤسسااات إن

 األماار هااذا وألن ؛ كاابري بشااكل (واإلنساااني اخلااريي  النشاااطني

 اتماااتغري ماااد أناااه إال عاماااة، وامتماااد الفااارد لااادعم أساس اااا يعاااد

 إنشاات  يف التوساد  إىل ملراة  احلاجة أورت، واقتصادية اجتماعية

 الاادعم للفاارد تكفاال، ومغااايرة نوعيااة ماادني جمتمااد مؤسسااات

 ثقااايف تغااري حنااو كاابري حتااو  تشااهد مرالااة يف واملااادي املعنااوي

  . امتمد يشهده واجتماعي

 حتاد   أن املاتغريات  تلا   أماام  الباد  إناه  القو  ميكن هنا من

 اململكااة يف املادني  امتمااد مؤسساات  ملفهاوم  وجدياادة نوعياة  نقلاة 

 جمتماد  مؤسساات  ظهاور  إن األمار  اقيقياة  ويف، الساعودية  العربية

 دعااام احلاااا  واقاااد يف هاااو أوجاااه لعااادة اقاااوقي مبفهاااوم مااادني

 اجلانااب اخلصااوص وجااه علااى منهااا، عاادة جوانااب ماان للركومااة

 لاابع  الااو  إجياااد يف للركومااة املساااند واجلانااب، االستشاااري

 مؤسساااات قياااام أن يفهااام أال آ اار  ومبعناااى، امتماااد قضاااايا نماا 

 يعاد  ذلا   أن احلاا   واقاد  عان  ومغااير  جدياد  مبفهاوم  مدني جمتمد

 . احلكومي الشأن يف تد اًل أو منافس ا

 قائمااة ماادني جمتمااد ملؤسسااات كااارية ذلاا  اااو  والاادالئل

 متعااااددة أنشاااا ة يف للااااوطن  دمااااة أسااااهمت أدوار وأدت، االي ااااا

 وتقااوم قاماات الاامت األدوار، املاااا  ساابيل فعلااى، االتواماا األوجااه

 الغاارف   املاااا  ساابيل علااى وهااي ماادني، جمتمااد مؤسسااات بهااا
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 -اإلنسااااان حلقااااو  الوطنيااااة اجلمعيااااة - الصااااناعية التجاريااااة

 تعادادها  يصل والمت اخلريية اجلمعيات -املستهل  محاية مجعية

 (. البالد يف منتشرة مجعية مخسمائة من أكار إىل

 توصاال الاامت الفاعاال الوسااي  تعااد وغريهااا املؤسسااات هوهااذ

 تساااعد أنهااا عاان فضاااًل، القاارار لصاانا  واألفااراد امتمااد صااوت

 ووواااد االسااارتاتيجيات رسااام يف والتنفيذياااة التشاااريعية اجلهاااات

 وهنااااك، باإلاصاااائيات وتزويااادها االستشاااارات وتقاااديم احللاااو 

 لاقاايف ا الاوعي  نشر وهو كهذا، اراك جرات تنجم وطنية أهداف

 أن هناا  املؤمال  واحلاراك ، امتماد  أفاراد  لادر  والقانوني والصري

 علااى االعتماااد إىل واالتكاليااة، الساالبية ماان امتمااد يبعااد ذلاا 

 لادر  الكامنة واملواهب ال اقات من االستفادة عن فضاًل النفس،

   .واالنتمات املواطنة رو  مفهوم وتبين، الشبا 

 ملؤسساااات نظاااام وافرتااا يت لاااب احلديااااة احليااااة ت اااوير إن

 بضاواب   أتاى  والاذي ، احلاالي  النظاام  عان  م اور ، املادني  امتمد

 إىل تهاادف مدنيااة هيئااات أو مجعيااات تأساايس حنااو إعاقااة اعتاا)ت

 والااامت حمااددة  بنقااا   ا اااتم هنااا  ولعلااي  .احلديااااة احلياااة  ت ااوير 

 مادني  جمتماد  مؤسساات  إجيااد  مان  املقصاود  مان   الصاة  اعت)ها

  : لذل  احلقيقي باملفهوم

 اياز ا  وتشاغل  أفاراده  على تسي ر المت امتمد هموم نقل -1

 . املسؤولة اجلهات إىل تفكريهم من كبري ا

 بشااؤون تعصااف قااد الاامت األزمااات ماان التخفيااف حماولااة -2

 . الدولة مواطين
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 لألفااااراد اإلنسااااانية االاتياجااااات كفاااااتة ماااان الرفااااد -3

 .مشروعة كرقو 

 املفااااهيم  بااا  علاااى  تسااااعد إعالمياااة  محاااالت إطاااال  -4

 . كرامته له ويصون اإلنسان يهم ملا واألساسية الرئيسة

 الامت  وواجباتاه  الفارد  اقاو   إلباراز  توعوياة  برامج إطال  -5

 . منها بأي يفر  أال عليه جيب

 الرديعان: خالد .د الثاني: التعقيب 

 ذلا ،  او  واجلد  "املدني امتمد منظمة" بتعريف أد ل لن

 بغاار  األفااراد ماان ةمموعاا طااوعي جتّمااد بأنهااا أّعرفهااا لكااين

 أن يعاين  هذا ..امتمد لصاح عامة أهداف لترقيق جتمد تأسيس

 رحبياة،  وغاري  مساتقلة  وأنهاا  اكومياة  غاري  املدني امتمد منظمة

 جمتماد  منظماة  تنشاأ  ولكاي  .الدميوقراطياة  متارس وأنها كذل 

 مان  تصاري   علاى  حتصال  أن الباد  فإنهاا  بهاا،  االعرتاف ويتم مدني

 متنرهااا ال وقااد التصااري ، متنرهااا قااد اجلهااة هااذه ..رمسيااة جهااة

 لوجااود وذلاا  بااه؛ القيااام املنظمااة تنااوي الااذي النشااا  نااو  اسااب

 املنظمااات ممارسااة ماان عموم ااا احلكوميااة األجهاازة لاادر تااوجس

 مهادد ا  العربياة  احلكوماات  تاراه  الاذي  واحلقوقي السياسي للعمل

 بهاا  وصام ت قاد  الامت  الاتهم  أقار   مان  وإن .شؤونها يف تد اًل أو هلا

 سياسااة تنتقااد عناادما (بالعماال هلااا التصااري  بعااد  املنظمااات بعاا 

 علاى  حتصال  بأنهاا  ُتوصاف  أن أجهزتهاا  بعا   فساد تبني أو الدولة

 وذلااا  أ اارر،  دولااة  أجناادة  وفاااق تعماال  أنهااا  أو  ااارجي،  متوياال 

 غياهاب  يف بهام  والازج  أعضاائها  م ااردة  ثام  ومان  مسعتها، لتشويه
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 اباان مركااز مااد اصاال هااذا .هاشااابه ومااا اخليانااة باادعور السااجن

 الاقايف نشاطه بسبب إبراهيم الدين سعد ورئيسه مصر يف  لدون

 يف العربيااة الوااادة دراسااات ومركااز املصاارية، للسياسااة ونقااده

 لااابع  ناصاااري "جتماااد بأناااه وصاااف ماااا كااااري ا الاااذي باااريوت

 .أمالة جمرد وهذه "العر  املفكرين

 لكّتاا  ا مان  عليهاا  احملساوبني  بعا   احلكوماات  وتستخدم

 منظمااات بعاا  مسعااة لتلوياا  والاادعاة وامل اابلني الاقافااة وماادّعي

 ماان املنظمااات هااذه صااف شااق إىل تلجااأ وأايان ااا املاادني امتمااد

 تلعااب عناادما وذلاا  عناصاارها، بعاا  اسااتمالة  ااال  ماان الاادا ل

 وفسااده،  احلكومي اجلهاز عيو  كشف يف فاعاًل دور ا املنظمة

   .امتمد يف السياسية الرموز لبع  النقد سهام توجه أو

 دور ا ولعبات  قامات  الامت  املادني  امتماد  منظماات  هاي  كارية

 ورمبا إسكاتها ط ولكن العربي العامل يف العامة احلياة يف مهمًّا

 الدولااة سياسااة يف تد لااها بساابب األماار نهايااة يف وجترميهااا اّلهااا

 ميااازة أهااام ُتعاااد الااامت الدميوقراطياااة غياااا  يعكاااس ماااا العربياااة

 منظمااات .املاادني امتمااد منظمااات وقيااام لنجااا  وجودهااا يفاارت 

 والسياساي  احلقاوقي  اماا   يف تعمال  الامت  و اصة املدني امتمد

 يكاون  وجودهاا  فاإن  ُوجادت  وإن العرباي،  العاامل  يف تقريب اا  مغيبة

 تسام   الدولة أن صورة إلع ات سياسي وديكور صوريًّا الغالب يف

 .دميوقراطية- الدولة أي - وأنها املدنية املنظمات بقيام

 فإناااه املدنياااة، املنظماااات بعااا  نشاااوت يقياااد كهاااذا جاااو يف

 العمااال غاااري أعماااااًل متاااارس الااامت املنظماااات تنشااا  أن يفااارت 
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 واخلرييااة والفنيااة االجتماعيااة كاملنظمااات واحلقااوقي؛ السياسااي

 الدولااة خلادمات  مكملاة   ادمات  تقادم  والامت  والاقافياة،  واملهنياة 

 الااادو  يف باااه القياااام ميكااان ماااا ذافهااا معهاااا، تتصاااادم أن دون

 .واألهليااة املدنيااة التجمعااات ماان اساسااية لااديها والاامت الشاامولية

 رمحااة حتاات تقااد وال ماليًّااا مسااتقلة املنظمااات هااذه تكااون واتااى

 تكاون  قاد  والامت  اخلاصاة،  مواردهاا  هلا يكون أن يفرت  الدولة

 أو أوقاف ورمبا مالية، اشرتاكات أو األعضات من ت)عات بصورة

 وجااود  .تكاليفهااا  بهااا  تغ ااي  الاامت  الصااغرية  االسااتامارات  بعاا 

 لضااامان األهمياااة باااالغ أمااار ا يعاااد املدنياااة للمنظماااة ماااالي مصااادر

 قبال  مان  ابتزازهاا  مان  للرد أ رر جهة ومن جهة، من استقالليتها

 كمااا  .للمساااتلة  تتعاار   ال واتااى   ارجيااة،  أو دا ليااة  جهااة  أي

 مسااااعدات أي اساااتقبا  عااان وأعضاااائها بنفساااها ترباااأ أن جياااب

 . ارجية جلهة بوالئها ُتتهم ال اتى  ارجية

 بعا   ااو   أشايد  ماا  اخلصوص بهذا الذهن يف يرد ما أكار

 علااى أّركااز لااذل  ،"الساافارات زّوار" ماان وأنهاام احمللاايني املاااقفني

 بغار   لايس  حملاي؛  د ل مصدر املدنية للمنظمة يكون أن أهمية

 وتغ ياة  م بوعاتها رونش نشاطاتها لتغ ية ولكن إطالًقا، الرتب 

 ورمباا  مقار ا،  حتتااج  أنهاا  حبكام  شاؤونها  وإدارة مقرهاا  تكاليف

 أن مااادني جمتماااد منظماااة أي يف ويفااارت  .املاااوظفني مااان عااادد ا

 واملواطناات  املاواطنني  مان  هلاا  االنتساا   ياودون  ملان  مفتواة تكون

 ولاديهم  بادورها  يؤمناون  كاانوا  طاملاا   لفيااتهم  عن النظر بصرف

 .أجلها من املنظمة قامت المت هانفس االهتمامات
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 االجتماعيااة والتنميااة العماال وزارة فااإن اململكااة خياا  فيمااا

 ولااديها املاادني امتمااد ملنظمااات والتصااري  املشااورة تقااديم تتااوىل

 حباجاة  لوائرهاا  لكن النو ، هذا مال تنظم ولوائ  مكتو  نظام

 عمال  يعياب  .املنظماات  هاذه  اساتقاللية  لتأكيد شاملة مراجعة إىل

 بعااد مباشاارة الااوزير عليهااا يوافااق أن جيااب منظمااة أي أن الااوزارة

 مان  للتأكاد  املتقدمني أمسات فر  مد شديدين وتدقيق متري 

 وُترادد  .احلكومي للجهاز تهديد ا يشكل ال جتمعهم وأن سجلهم

 معوًقاا  يعاد  مماا  سنوات عدة بعد جتديده إىل ليصار للتصري  فرتة

 تتساق  ال املنظماة  أن الاوزير  عريشا  عنادما  وارد التجديد فمند آ ر؛

 .أيديولوجيتها أو للدولة العام اخل  مد

 العرباااي العاااامل يف املااادني امتماااد منظماااات فاااإن باملختصااار

 العربيااة الاادو  أن حبكاام واملعوقااات بالصااعوبات عملااها حمفااوف

 أن اااني يف الوااااد، امتمااد يف األصااوات تعاادد علااى معتااادة غااري

 شاوًطا  ق عات  غربياة  جمتمعاات  تااج ن هي األصل يف املنظمات هذه

 يف األفاااراد  وارياااة  السياساااي الااادميوقراطي  النظاااام  يف كااابري ا

 .بهم اخلاصة املنظمات وإنشات التجمد

 قضية:ال حول املداخالت  

      مؤسسااااات ا تمااااع املاااادني العربااااي: واقعهااااا واإلشااااكاالت

 املرتبطة بدورها الراهن:

 عياااااتمج وظااااائف أن إىل الشااااهراني سااااعد .داللااااوات  أشااااار

 يلي: ما او  تتمرور رأيه يف املدني امتمد ومنظمات

  لألفضل. ودفعه ونقده احلكومي األدات مراقبة -1
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 احلكوماة  وتعجز اجتماعيًّا وم لو  مفيد هو مبا القيام -2

 به. القيام عن

 قااد الاامت االجتماعياة  والفئااات األفااراد اقاو   عاان الادفا   -3

  تنفذون.م أفراد أو فئات أو الدولة أجهزة عليهم تتنمر

 يف وأجهزتهاا  للركومة االجتماعي الدعم وتنظيم تقديم -4

 واحلر . السلم

  اكمهم. يف ومن املهنيني مصاح عن الدفا  -5

 األقال  وال بقاات  اخلاصاة  والفئاات  املهمشاني  اقاو   تبين -6

 امتمد. يف اًظا

 هاذه  حتات  مياارس  ماا  مان  وغريهاا  الوظاائف  هاذه  أن ش  وال

 أنهااا حبكاام سياساايًّا دور ا نظماااتامل هلااذه جتعاال، الواسااعة املظلااة

 هناااك ألن لادينا  الارتدد  يااأتي هناا  ومان  الدولااة وظاائف  ماد  تتقااطد 

 فهاذا  اإلطاال ،  على م)ر غري وهذا الدور. هذا من وختويًفا  وًفا

 ال الدولاااة لوظاااائف ومكمااااًل داعم اااا يكاااون أن يفااارت  الااادور

 الاوالت  ويزياد  هلاا  حيساب  الدولاة  تتبنااه  عنادما  دور وهو هلا منافس ا

 به. يستهان ال تنمويًّا دور ا املنظمات هلذه أن كما

 تساترق  منااذج  لادينا  هل مؤداه: تساؤاًل املنيف أجمد .أ وطر 

 وجااااه علااااى النوعيااااة التوعويااااة الاااا)امج مسااااتور علااااى اإلشااااارة،

 حمدود؟. وتأثريها متشابهة، أنها أم الترديد،

 نااهأ احلمااود صاااح باان اهلل عبااد .د أوواا  الصاادد هااذا ويف

 العربيااة اململكااة يف  صوصااا احلاليااة املنظمااات التاازا  وإمجاااال

   .املأمو  املستور دون السعودية
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 مادني  جمتماد  مؤسساات  إلنشاات  السما  أن الرئيس والسبب 

 ماااان حماااادود شاااايت أو اخلرييااااة األعمااااا  تقااااديم ااااادود يف هااااو

 فيهاا  تشاتد  مرالاة  يف املؤمال  كان وهلذا .االجتماعية االستشارات

 يف احلكومااة مااؤازرة إىل إوااافة، امتمااد أفااراد لاادعم احلاجااة

 أن، املساااتور عالياااة واقتصاااادية اجتماعياااة  ااادمات إىل الوصاااو 

 ياراه  ااتيااج  لكال  شاملة  دمة مراكز أو مجعيات هناك يكون

 .له الضروريات من الفرد

 اجلمعياااات نظاااام ااااو  املنيااف  أجماااد .أ تساااات  جدياااد وماان 

 أنه أم والتوجهات؟ التخصصات كل يشمل وهل األ ري، التعاونية

 هااذا علااى السااي رة السااتمرارية السياسااية للساال ة قااانون جماارد

 الق ا ؟.

 اجلمعياات  نظاام  أن الرديعاان   الاد  .د ذكار  السيا  هذا ويف

 العمااال وزارة يف إجاااراتات واألسااار  قباااوال األكاااار هاااو التعاونياااة

 تعاونيااة مجعيااة إلنشااات شخص ااا (12  تااداعي يكفااي إذ والتنميااة

 متاارس  التعاونياة  اجلمعياات  أن إىل ذلا   ويعود .عليها املوافقة تتمل

 السياسااااي العماااال عاااان بعياااادة أنهااااا مبعنااااى اسااااتامارية أنشاااا ة

 التسااهيالت كاال وماد  .عليهااا املوافقاة  ساارعة ثام  وماان واحلقاوقي، 

 جااادًّا قليااال عاااددها أن إال التعاونياااة اجلمعياااات إلنشاااات املقدماااة

 امتماااد يف النافاااذة األطاااراف بعااا  مااان حمارباااة أنهاااا حبكااام

.ملصاحلهم مهددة يرونها الذين التجار كبع 

 وهناااك "الاالاا  االقتصاااد" بعبااارة التعاااوني النشااا  ويصاانف

 العااامل مسااتور علااى النشااا  هااذا عاان قولااه ميكاان ممااا الكاااري
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 خمتلاااف مااان للجمهاااور اساااتامار قناااوات تاااوفري يف الفاعااال ودوره

 (:م1995 مانشسرت  ةاألساسي التعاون مباد  وتتمال .الشرائ 

 .ومفتواة ا تيارية العضوية -1

 .دميوقراطية األعضات إدارة -2

 .اقتصاديًّا العضو مساهمة -3

 .واالستقاللية الذاتية اإلدارة -4

 .واإلعالم والتدريب التعليم -5

 .التعاونيات بني التعاون -6

 .بامتمد االهتمام -7

 حتد  المت التعاونية اجلمعيات أن العامان  الد .م يرر بينما

 الامت  املادني  امتماد  مؤسساات  عان  خمتلف شيت الرديعان د. هاعن

 ملمارساة  اقتصاادي  هيكل تكون أن أقر  فهي القضية، تتناوهلا

 اهلل عباد  .د قولاه:  وأواف تكافلي. تعاوني مبفهوم جتارية أعما 

 .. املدنياة  للمؤسساات  كنموذج التجارية الغرف عن حتد  احلمود

 فاالغرف  الساعودية؛  احلالاة  يف  اصاة  معاه  لال تالف أميل أجدني

 التجااارة، لااوزارة الرجااو  دون شاايئ ا تفعاال أن تساات يد ال التجاريااة

 مان  يناتق   الغارف  جماالس  تشكيل يف التجارة وزارة تد ل اتى

 اقيقي. مدني دور أدات على وقدرتها ايادها

 ماد  أنهاا  أووا   لكنه ال ر  هذا مد الرديعان  الد .د واتفق

 امتمااد منظمااات شاارو  عليهااا بااقوتن  أهلااي نشااا  متااال ذلاا 

 .األوجه بع  يف املدني
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 معظااام يف الشاااماعة تعلاااق دائماااًا :املنياااف أجماااد .أ وتساااات 

 امتمااد أن القااو  نساات يد هاال امتمعااي، الااوعي علااى القضااايا

  بعد؟. ليس أم اقيقي، مدني متمد جاهز ا

 امتمعاي  الاوعي  لايس  أناه  إىل الرديعاان   الد .د أشار وبدوره

 ُتار    الامت  واجلهاات  اللاوائ   يف تكمان  ولكنهاا  املشكلة، هو

 عربيااة عقليااة هااي .األمااين اجلانااب تغلااب فهااي التصاااري  وتصاادر

 لتوجهاااات مضااااد ا يكاااون قاااد عمااال التنظيماااات أن تااارر بامتيااااز

 علاى  للرصاو   عاام  قبال  الازمالت  بع  تقدم فقد وكماا  .الدولة

 (وقاااار ةمجعيااا الاًقاااا  السااان بكباااار للعناياااة جلمعياااة تصاااري 

 عادة  (ساابًقا   الشاؤون  وزارة مان  التصاري   على احلصو  واستغر 

 يف ساااعة (72  ماان أكااار يسااتغر  ال هااذا مااال تصااري  !!!أشااهر

 .دبي إمارة

 امتمعاي  الاوعي  موواو   مان  جازت ا  أن العامان  الد .م ويرر

 موواوعية  أساس  وفاق  القياادات  انتخاا   علاى  القادرة  غيا  يف هو

 يعني المت اململكة يف الوايدة اهليئة هي سنياملهند فهيئة ومهنية،

 يف بتات اا  مروية ليست والنتائج .. باالنتخا  إدارتها جملس كامل

 منهااا ليساات التجاريااة الغاارف وانتخابااات املاوااية الاادورات كاال

 ببعيد.

 ذلاا  رغاام يظاال بأنااه احلمااود صاااح باان اهلل عبااد .د وعلااق

، رأيهاااااا يؤ اااااذ وأصاااااب  باااااه، اوااااا لعت كااااابري دور للغااااارف

 اختاااااااذ ماااااان الكاااااااري يف احلكوميااااااة الق اعااااااات وتشااااااارك

 .صدرت قرارات
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 الاامت اهليئااات إىل الصاارفيني هيئااة املنيااف أجمااد .أ وأواااف

 غرفااة أن أوواا  كمااا باالنتخااا . إدارتهااا جملااس كاماال يعااني

 التصاويت  لألنظماة  املازود  اخلبري، مباابة زالت وال كانت الريا 

 الصرفيني. هليئة واالقرتا ،

 الغارف  دور مان  التقليل يقصد مل أنه العامان  الد .م وأوو 

 منوذج اا  فعاالً  كانت إذا عمَّا يتسات  فق  هو وإمنا وجمهوداتها،

 الصرفة. املدنية للمؤسسات كليًّا

 لاايس  أنااه  إىل احلمااود  صاااح  باان  اهلل عبااد  .د أشااار  وباادوره 

 تظاال أنهااا ننسااى فااال، متكاااماًل أمنوذج ااا تكااون أن بالضاارورة

 يف منافساااة تعاااد أنهاااا اعتقااااده يف إمناااا .معيناااة داااادو يف تعمااال

 . واضور ا تنظيم ا، كاري ا عربية غرف عن مناش ها

 قضاية  ااو   مدا لتاه  يف الضوحيي عبداهلل .أ قا  جانبه ومن

 إىل وشاائق  عاري   العناوان  أن احلقيقاة  املادني:  امتمد مؤسسات

 يةنسااب عمليااة املاادني امتمااد تعريااف أن رأيااي ويف أهميتااه. جانااب

 كااري  قبال  مان  وتوظيفاه  املصا ل   فهام  علاى  مبين  الف وموود

 هااذه ساأجتاوز  لااذل  .والتياارات  االجتاهاات  متعااددة األطاراف  مان 

   الورقة. أصرا  له ت ر  مما وكاري ا النق ة

 نشاااأ احلاادي   مبفهومااه  "املااادني امتمااد " أن كاااريون  ياارر 

 ةوسال   القماد  نتيجاة  عشار  الساابد  القرن يف أوروبا يف كمص ل 

 أناه  علاى  عناه  كتاب  ممان  كااري  أعتا)ه  وهلاذا  والكنيسة؛ الدولة

 بااني – فااايز .د أشااار كمااا – والفاارد الدولااة بااني الاالاا  الوجااود

 وساي رة  سال ة  متان   ونظرية للفرد حمدودة ال ارية تع ي فلسفة
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 الدولااة م رقااة بااني تقااد املؤسسااة هااذه أن آ اار مبعنااى .. للدولااة

 الاادين وتعاااليم يتماشااى ال بع الاا اعتاا)ه هنااا ماان !الفاارد وسااندان

 هاذه  ماال  تكاوين  أصاب   لاذل   شاراها  ي او   ألسابا   اإلسالمي

 .امتمد هذا يف احملظورات من املؤسسات

 وأناا  عليهاا:  اإلجاباة  اجلمياد  على م رواة مشروعة تساؤالت

 لفلساافة بعيااد ا وأ ااذني .. الليااالي ركااب بااي طاااف األورا  أقاارأ

 ودعاااوة مااادني جمتماااد ناااواة عتااا)ت أال الفاوااالة واملديناااة أفالطاااون

 ساعي  أساساها  فلسفة من نظريته يف ان لق أفالطون .! ؟ لتكوينه

 ومان  فردياة  ب ريقة إشباعها يست يد ال وأنه ااجاته إلشبا  الفرد

 نتاااج  املاادني امتمااد أن ناارر وإذا للمجتمااد.  احلاجااة نشااأت هنااا

 سااس أ والباطال  واحلاق  والشار  اخلري بني الصرا  يعت) أال للصرا 

 ونشاأ  النبايني  اهلل بع  وعندما ،هابيل قابيل قتل عندما ! ؟ لذل 

 ! ؟ مادني  جمتماد  إلنشاات  البداية ذل  نعت) هل أممهم بني الصرا 

 اهلل فبعاا  واااادة أمااة الناااس كااان   ! ؟ سياسااية دولااة إنشااات أم

 .( اآلية .. ومنذرين مبشرين النبيني

 ساقاية  أجعلتم   واو  نظام وفق تتم تكن أمل احلاج: سقاية

 مؤسساة  اعتبارهاا  ميكن أال ( اآلية .. احلرام البيت وعمارة احلاج

 .! ؟ مدني جمتمد

 وعناادما أساسااها يف ت ااوعي عماال هااي اإلسااالم: يف احلساابة

 مؤسساة  اعتبارهاا  ميكان  أال املنصاور  جعفر أبو اخلليفة هلا أسس

 ! ؟ مدني جمتمد
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 بغةالصاااا مناااان  أن يفاااارت  هاااال :املنيااااف أجمااااد .أ وتسااااات 

 أو ..باه  للقباو   املتلقاي  إلقناا   هاذا  هل جديد؟ نظام ألي اإلسالمية

 نظامية. نظر وجهة من ذل  لوجو 

 ماان هناااك أن يعنيااه مااا أن إىل الضااوحيي عبااداهلل .أ وأشااار

 ال وأنهااا أيديولوجيااة، ألساابا  احلاادي  العصاار يف واادها وقااف

 وهااذا الفاارد، اريااة علااى لرتكيزهااا اإلسااالم تعاااليم مااد تتماااهى

 نظام ا. تع يلها يعين

 دور املاادني امتمااد ملؤسسااات أن احلكمااي اسااني .د وياارر

 الااامت تلااا  مااان كانااات نإ  صوص اااا منساااوبيها محاياااة يف كااابري

 االهتمااام ذوي ماان أو املااوظفني ماان مموعااة الراب ااة مااال تكااون

 البع . تزعج قد م البات عنها ينتج اي  .املشرتك

 املدنياااة واملؤسساااات اجلمعياااات أدات أن املالاااا  مااان أيضاااًا

 فهااو احملافظااة، ايااز يف يكاان مل نإ احلااالي بشااكلها الوطنيااة

 هنااك  بال بد، "امتمد" مد يص دم ال اتى عنها يبتعد الَّأ حياو 

 صاااندو  مااان اخلاااروج يف ورغبتاااه قناعتاااه رغااام ذلااا  يفعااال مااان

 .هذا احملافظة

 هاي  جمتماد  أي ومتاس  قوة فإن عقيل مها .أ نظر وجهة ومن

 مؤسساات  يف هاي  الادور  هلاذا  األبارز  والصاورة  وتاأثريه  دوره قوة يف

 مسامى  أي حتات  تاأتي  قد المت املؤسسات هذه ألن .املدني امتمد

 هااو كمؤسسااة املالماا  واواارة تكااون ال ورمبااا شااكل، أي ويف

 كاملؤسسااات ولاايس معهاام، وتفاعلااها للناااس وقربهااا تواجاادها يف

 إال معهاا  التعامال  أو منهاا  االقرتا  الفرد يرغب ال المت احلكومية
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 دوائرناا  وأن  اصاة،  ذلا   تت لاب  المت الرمسية واألشيات للضرورة

 التنظايم  وساوت  املعاملاة  وساوت  االساتقبا   بسوت معروفة احلكومية

 كاال علااى تن بااق ال أنهااا رغاام الناااس ماان الكاااري نظاارة وهااذه 

   (.مسعة هي ولكن ،ملروظ حتسن هناك العكس بل الدوائر؛

 كاناات لااو اتااى املاادني امتمااد ؤسساااتم أن إىل باإلوااافة

 أو األااااادا  مااااد وتتجاااااو  تتراااارك أن تساااات يد رمسيااااة غااااري

 مكبلاااة ليسااات ألنهاااا أسااار ، ب ريقاااة املت لباااات أو الشاااكاور

 مان  أو  .جادة  سايو   كارثاة  وكمااا   .عملاها  ألدات بالبريوقراطية

 والشااابات الشاابا  ماان جمموعااة هاام املتضااررة لألماااكن أساار 

 املسااااعدات اوجيمعاااو أنفساااهم اينظماااو أن اواسااات اع املت اااوعني

 الادفا   يصال  أن قبال  واإل االت  امل لوباة  بالرعاياة  والقياام  واألموا 

 وهااااذه .األم ااااار وقاااوف  بعااااد اتااااى ذلااا   يف واسااااتمرو املااادني، 

 للعماال للمت ااوعني هيئااة تأساايس اااااولو املت ااوعني ماان امموعااة

   .احلكومية التعقيدات بسبب اينجرو ومل نظامي بشكل

  دمااة يف مهمااة بااأدوار تقااوم مموعااات أ اارر أمالااة اكهناا

 ماان اجتهااادات وإمنااا نظااامي، بشااكل يعماال ال ومعظمهااا امتمااد

 ينظفاوا  أن ااسات اعو  جادة،  اادائق  أصادقات  جمموعاة  ماال  أفراد

 ساكان  منهاا  ليساتفيد  الفقارية  املنااطق  يف املهملة احلدائق اويهيئو

 مان  وغريهاا  لصاائم ا وإف اار  املرواى  أصادقات  أيض اا  هنااك  .احلي

 بالعماال هلااا والسااما  تشااجيعها ط لااو الاامت الت وعيااة امموعااات

  .كبري ووطين تنموي بدور تقوم أن الست اعت نظامي بشكل

 :بدوره والقبو  املدني امتمد تفعيل يف عقبتني وهناك
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 واألنظمة. البريوقراطية يف احلكومية التعقيدات -1

 ال ملااذا  كوماة؟ احل أيان " امتماد  من كبرية شرحية رأي -2

 احلكوماة  علاى  أن َياَرونن  النااس  يازا   ال "وكاذا؟  بكذا هي تقوم

 الع اياا  علاى  تعاودوا  ألنهام  أوالدهام؛  تربية اتى شيت بكل القيام

 .رعوية احلكومة وأن

 الضاوت  يسال   األ اري  ال ر  هذا بقوله: املنيف أجمد .أ وعلق

 غااااري التجمعااااات يف تتمااااال القضااااية، يف جدياااادة جوانااااب علااااى

 .واوارة  جامعاة  مظلاة  وجاود  لعادم  عاادة  تساتمر  ال الامت  لرمسية،ا

 ألهميااة ماادرك غااري امتمااد هاال :الاانيااة بالنق ااة يتعلااق والسااؤا 

 احلكوماات  عمال  باني  التفريق يف لغ  لديه أن أم املدني؟ امتمد

 أدوار أن يفكاار املااواطن جعلاات رعويااة، دولااة ألننااا أم ..واألفااراد

 .!اكومية؟ كلها البنات

 شاارحية هناااك جهااة ماان أنااه عقياال مهااا .أ أوواارت ورهاوبااد

 وه ما باألص  أو املدني امتمد أهمية تدرك ال امتمد يف كبرية

 وماااد توعياااة إىل حباجاااة وهاااؤالت ودوره املااادني باااامتمد املقصاااود

 هنااااك بينماااا .أهميتاااه سااايدركون املااادني امتماااد لااادور ملساااهم

 متماد  ناواة  تعتا)  توجتمعاا  مبباادرات  وتقاوم  متام ا تدرك شرحية

 أن فكارة  متام اا  يارف   مان  هنااك  أ ارر  جهاة  ومان  .فاعال  مدني

 األماور  بعا   يف للركوماة  مسااند  أو ماوازي  دور للمجتمد يكون

 دور هااااذا أن لقنااااعتهم  وذلااا   بهاااا  تقاااوم  أن املفااارت   مااان  الااامت 

 احلكومة.
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 مؤسساات  مص ل  أن إىل مدا لته يف احلارثي علي .د وأشار

 و اصااًة احلااوارات يف متااداو  أصااب  أنااه شاا ال املاادني امتمااد

 السياساي  اإلشاكا   اال  أن يارر  الابع   نإ بال  . الساساي  احلوار

 املاادني امتمااد ملؤسسااات امااا  إفسااا  بوابتااه العربااي العااامل يف

 أصااب  الااذر، الاااال  الساال ات كاال علااى وااغ  ثقافااة لتصااب 

، اماا   سا  أف وإن العرباي  عاملنا يف بينما . الغر  يف للعيان ماثاًل

 تلاا  تريااده مااا مااد املتوائمااة السياسااي العاار  لشاشااة فقاا  فإنااه

  . السل ات

 بنياااة تكتمااال أن قبااال السياساااي امتماااد ملشااارو  جناااا  وال

 ماااا بكااال الااااال  السااال ات فصااال  . األصااال السياساااي النظاااام

 يف والشااااارو ، وحماسااااابة ومراقباااااة صاااااالايات مااااان تساااااتوجبه

 أماااام واملسااااواة العدالاااة، وم الاااب الااارأي، وارياااة، االنتخاباااات

 ملؤسساات  معاين  هنااك  سايكون  فهال ، مفقودة هذه اإذ  . (القانون

 هااااذه مااااال بإنشااااات امل البااااة عاااادم يعااااين ال ؟. املاااادني امتمااااد

 ماان معهااا سااتتمكن الاامت األيااام ملسااتقبل لالسااتعداد، املؤسسااات

 والتنمياة  القرار صند يف واملشاركة امتمد ملصاح بدورها القيام

 . دامةاملست

 التونساي  النماوذج  أن إىل املنياف  أجماد  .أ ذهب ذل  ووت ويف

 الاااورة، أيااام يف برأيااه الدولاة  أنقااذ مااا وهاو  متقاادم ا، منوذجااًا يعاد 

 هاذه  لعمال  نظار ا  ..األ ارر  الادو   ماد  مقارنة طفيًفا الضرر وكان

 للركومة. كبديل املؤسسات
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 وأن تلاا ؛ األ اارية النظاار وجهااة مااد احلااارثي علااي .د واتفااق

 املؤسسااات واامن قاماات إذا تااأثري هلااا املاادني امتمااد مؤسسااات

 السياساي  الفسااد  رغام  تاونس  يف كان ما وهو، األصل الدستورية

 احلديدية. األمنية والقبضة الدميوقراطي

 مؤسسااات هااذه ( وسااائل   اااو  كااردي أسااامة .م وتسااات 

 .( غاياتها أفسدت   وكيف العربية املدني امتمد

 التسااااؤ  هاااذا أن الشاااهري فاااايز .د أووااا  اإلطاااار هاااذا ويف

 التمويال  موواو   ماال  بقضايا ويستدلون  صومها يردده ما كاري ا

 بعااا  وتشاااجيد غربياااة، مؤسساااات أجنااادات وتنفياااذ األجااان ،

 االتهامااات وماان .اإلحلاااد دعاام مااال القاايم علااى التماارد ممارسااات

 الورقاة  وِفاي  ... منافعهاا  تعمايم  وعادم  للمؤسساات  النخباة  ااتكار

 .ذل  تفصيل رئيسةال

 امتماد  مؤسساات  أن املعلاوم  مان  أن الرديعان  الد .د وذكر

 ..أساساي  كشار   وذلا   تنظيمهاا  طبيعاة  يف "دميوقراطية" املدني

 أاياناا  إناه  بل ثقافتنا يف متجذر غري الدميوقراطية أي املفهوم هذا

 املمارسة هذه شيو  من املفتعل اخلوف ثم ومن سلبيا مدلوال حيمل

 بعضاهم  ويقاو   .صاغرية  منظماة  مان  أبعاد  هاو  ماا  إىل متتاد  قد المت

 تسااالل علاااى تسااااعد ساااوف الدميوقراطياااة أن :املااااا  سااابيل علاااى

 مااان اخلاااوف ثااام ومااان املنظماااة إدارة إىل واملنرااارفني الليااا)اليني

 .امتمد "تغريب"

 أنااه أؤكااد أن أساات يد احلمااود ناصاار باان عبااداهلل .د وقااا 

 مشاكل  املوواو   وهاذا  .تاة الب مادني  جمتماد  مؤسسات لدينا ليس
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 .. اكوميااة ومجعيااات .. اكوميااة مؤسسااات لاادينا .ذاتااه اااد يف

 تصاب  ...خمتلفاة  ب ار   وإدارتها تشكيلها يتم ..اكومية وهيئات

 ألي داعاااي ال ثااام ومااان (.%100  اكاااومي سااايا  يف النهاياااة يف

 خنتلاف  حنان  .املدنية امتمعات وقواعد أسي مد للت بيد حماوالت

 عنها.

 امتمااد مؤسسااات أن إىل نقلااي أسااامة .أ الساافري :م وت اار 

 ومااا اخلرييااة اجلمعيااات مااال التنفيااذي ال ااابد عليهااا يغلااب املاادني

 أماا  شاابهها.  وماا  الصارفيني  هيئة مال التنظيمي ال ابد أو شابهها

 وهااذا فكريااة،  صوصااية متتلاا  والدراسااات الفكاار مراكااز

 باا  الفكار  اكاز مر بتسامية  املترادة  الوالياات  يف به معمو  التقليد

think tank ،با األ رر تسمى بينما civil society 

 تشااكيلها هااو مدنيااة جيعلااها مااا أن العامااان  الااد .م وياارر

 يكاون  رمباا  والفكر واخلاص احلكومي الق اعني عن املنفصل

 علاى  اخلاريي  املفهاوم  ساي رة  فإن كذل  التنفيذية. املنتجات أاد

 . املدني العمل واقد أوعف ما هو اململكة يف املدني العمل

 منظماااة أي يعياااب ال أناااه إىل الرديعاااان  الاااد .د ذهاااب كماااا

 هلاا  حيقاق  فهذا تكاليفها، لتغ ية رحبية تكون أن مدني جمتمد

 وتغ اي  مساتقلة  لتبقاى  وتوجيههاا  ابتزازاهاا  مان  وميناد  االستقاللية

 .كذل  تكاليفها

 رحبياااة تكاااون وأن الباااد أنهاااا علاااى نقلاااي أساااامة .أ وأكاااد

 ولكان  ودراسااتها،  وحبوثهاا  أنشا تها  علاى  الصارف  نم للتمكن

 هلااااا حيقااااق د اااال، بالضااااب  التجاااااري؛ باااااملفهوم الاااارب  لاااايس

 امل لوبة. االستقاللية
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 ملؤسساات  الرئيساة  الوظيفاة  فاإن  املوساى  مسفر .أ اعتقاد ويف

 (االقتصاااد  املااا  أباااطرة بااني ..احلياااة موازنااة هااي املاادني امتمااد

 يف (.واألاازا   التياارات   يديولوجياواأل (..احلكومات  والسياسة

 الامت  املادني،  امتماد  مؤسساات  ظلت املاا ، سبيل على اإلعالم،

 هااي  ااارجي، مااؤثر أي ماان امااردة اإلنسااانية القاايم عاان تبراا 

 األفالم صنا  يبر  ..السعودية يف .املستقلة لألعما  األو  الداعم

 واحلضاارية،  ياة والاقاف اإلنساانية  ملشااريعهم  داعماني  عن الوثائقية

 تقااوم األايااان، بعاا  يف ..تاادعمهم مؤسسااة جياادون يكااادون وال

 ..بالااادعم بالتكفااال األيديولوجياااة أو احلكومياااة اجلهاااات بعااا 

 مااد يتفااق معااني اجتاااه حنااو األعمااا  يوجهااون مااا ساارعان ولكاانهم

 .اخلاصااااة املؤسسااااات تفعاااال وكااااذل  ..وأجناااادتهم مصاااااحلهم

 وماالياة،  اقيقياة  نيماد  جمتماد  مؤسساات  باال  جمتماد  ..اخلالصة

 متوازن. وغري خمتل جمتمد

 اركاااي جمتماااد ،وتنظااايم أاااازا  :الساااهلي هياااا .أ وقالااات

 فيهاا  ومشاا   التنظايم  رفا   علاى  ُأسسات  الدينياة  ثقافتنا ! ومنظم

 هناااك القاادر. يفعاال مااا واالنتظااار التسااليم وبينهمااا األزمااات ثقافااة

 أو تغايري ا  أو قرار ا حيد  جتمد أي حنو املرتاكم اخلوف من درجة

 ألن حتادي ؛  وأي ت ور أي ملواكبة كسل وهناك فكر ا، يصدر

 يعاين  هيكلياة.  أمنياة  أنظماة  لتغايري  العمال  من مزيد بذ  يلزم ذل 

 يعااني اجلامعااة قباال مااا املرالااة يف .( املراااوم طمااام  عقياادة هناااك

 إدارة باجتهااااد األنشااا ة وتقسااام ،املعلااام مبزاجياااة الصاااف عرياااف

 ألن كره ااا؛ أو طوع ااا أااادها يف ياانظم أن عليااه وال الااب املدرسااة
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 جماالس  ال اال   وجماالس  واألنش ة باإلنتاج، مهتمة غري املدرسة

 ثاام تكتاال، أو تنظاايم ألي نفااس ال أعاادمونا اجلامعااة يف . صااورية

 ماات  شذ ومن فيه، خنت) كتا  وبيمينه دكتور كل علينا أقبل

   .!اجلاهلية ميتة

 أبسا   يعارف  ال دهابعا  ال الاب  يتخارج  الدراساة  من سنة ١٣

، واااده يعماال أن جييااد فقاا  اجلماااعي، العماال ثقافااة وال اقوقااه

 وال ساانة، عشاارين ماان أكااار منااذ احلااي جااريان !؟ الراتااب وكاام

 احلااي نفايااة ااويااة يضااعون أياان ليقاارروا مشلااهم مجااد يساات يعون

 .( اهلل أكرمكم 

 

 :آليات تفعيل دور وتأثري مؤسسات ا تمع املدني العربي 

 حتتااج  احلالياة  املرالاة  أن احلماود  صااح  بن اهلل دعب .د يرر

 :اآلتي يف تتمال مدني جمتمد مؤسسات لدينا يتوافر أن األقل على

 . االقتصادية احلقو  هيئة •

 . االجتماعية احلقو  هيئة •

 . األهلية املدنية احلقو  هيئة •

 املتقاعااادين مجعياااة إلغاااات ماااد، املتقاعااادين اقاااو  هيئاااة •

  . احلالية

 ولااايس، مباشااارة الاااوزرات مبجلاااس اهليئاااات هاااذه تااارتب  وأن

، حمماود ا  توجه اا  ظناه  يف يعاد  وهاذا  .غريهاا  أو االجتماعياة  التنمية

 بلده. يف مواطن أي حيتاجه ما األصل يف وهو
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 املؤسساااات هاااذه ربااا  أن الرديعاااان  الاااد .د يعتقاااد ااااني يف

 .استقالليتها من وحيد يقيدها الوزرات مبجلس

 عنهاا  يلغي الوزرات مبجلس رب ها نأ العامان  الد .م وأواف

 التوساد  ماد  أناه  أيضااً  ذكر كما اكومية. وجيعلها املدنية صفة

 والتعااااون التكافاال  مفهاااوم تشاايد  فهاااي ؛ التعاونيااة  اجلمعيااات  يف

 جمتمد مؤسسات إىل أيض ا حنتاج لكننا .. امتمد يف واملشاركة

 تشاكل  ال الامت  تلا   و اصاة  الق اعاات،  خمتلاف  يف فاعلة مدني

 النقابااات هيكاال احلساسااة. واملنااطق  الساال ات تاادا ل يف ارج اا 

 األدوار ماان احلساسااية نتيجااة اململكااة يف مفقااود هيكاال املهنيااة

 وحنااان .. الااادو  بعااا  يف النقاباااات عمااال طبعااات الااامت السياساااية

 اهليكل. هذا بغيا  كاري ا  سرنا

 هاوة  جتسار  أن ميكان  املادني  امتمد مؤسسات إن وأواف:

 قباال كنااا وكماااا : واخلاااص. احلكااومي ق اااعنيال بااني الاقااة

 لق ااا  ماادني جمتمااد مؤسسااة لتأساايس مقرتا ااا أعااددنا قااد فاارتة

 الق اعااان بهااا يقااوم ال الاامت األدوار ماان بالعديااد تقااوم اإلسااكان

 وإدارة والت ااوير والبرا   والدراساات  التوعيااة ماال  واخلااص  العاام 

 باااتهمورغ الناااس ااتياجااات واستقصااات الق اااعني بااني الشااراكة

 ظال  يف األدراج ابيس ظل املشرو  هذا لكن .. الكاري ذل  وغري

 لاه  تتاي   الامت  بال ريقاة  وتر يصاه  لتأسيسه املالئم التشريد غيا 

 هاذا  ماال  واخلانقاة.  املكبلاة  البريوقراطياة  أروقاة  عان  بعياد ا  العمل

 التنموياااة الق اعاااات مااان كااااري يف يتكااارر أن ميكااان املشااارو 

 اهليكاال عاان بعياادة مهمااة وا رتاقااات منجاازات وحيقااق واخلدميااة
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 كمقااااو  اخلااااص للق اااا  احلكوماااة باااه تنظااار الاااذي الرعاااوي

 . منتجة غري رقابية أنظمة حتت يعمل ومتعهد

 مااا :السااؤا  يبقااى أنااه إىل املنيااف أجمااد .أ أشااار جهتااه وماان

 أروااية  خللااق  احلكومااة بااه  تقااوم  أن جيااب عملااي  إجاارات  أساار 

 بالتأكيد. البريوقراطية مةاألنظ غري املدني؟ امتمد ملؤسسات

 يف يكماان العملااي اإلجاارات فااإن املوسااى مساافر .أ تصااور ويف

 من لاق  يكاون  لكاي  والتشاريد؛  القارار  صاناعة  عملية نظام تغيري

 هلااااذه يكااااون ولكااااي ...امتمعيااااة املدنيااااة واملشاااااركة للعماااال

 صوت. تفعيلها ط نإ املؤسسات

 وعماال ةنشااأ وحتفيااز دفااد رباا  أن العامااان  الااد .م ويعتقااد

 كااال ساايع ل الاادميوقراطي بااالترو  املاادني امتمااد مؤسسااات

 تفعيااال جاناااب يف عملاااه ميكااان مماااا الكااااري هنااااك .. امل لااابني

 ويعجااال يؤساااس أن ميكاان  ماااا وهاااو املاادني،  امتماااد مؤسسااات 

 تلا   يف دميوقراطياة  ت بيقاات  ممارسة ع) الدميوقراطي بالترو 

 . املؤسسات

 مفاااهيم امتمااد حيتااا  نااهأ القباااني احملساان عبااد .أ وذكاار

 كابري،  اكاومي  بادعم  املفهاوم  هذا وحيظى بل األعما "، "ريادة

 االجتماعيااة" األعمااا  "ريااادة لاقافااة الرتويااج يااتم أن اقاارت  ولعلااي

Social Entrepreneurship املاادني امتمااد عاان مؤقاات كبااديل. 

 .والتوجس احلذر بع  يزيل لعله

 نسلي أن ميكن حنن ته:مدا ل يف فقا  احمليا مساعد .د أما

 أن نقاو   أن ميكان  حبي  مدني؛ جمتمد مؤسسات بوجود أنفسنا
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 اقاااو  ومجعياااة االتصاااا ، ومجعياااة الصااارافيني، مجعياااة لااادينا

 تساالية الغايااة كااان نإ هااذا.. املسااتهل  محايااة ومجعيااة اإلنسااان،

 الدميوقراطيااة امتمعااات أدوات تشاابه بااأدوات وإسااعادها الاانفس

 ماا  واالساتقال   والعمال  الصاالايات  مان  متلا   ال أنها غري األ رر

 بشاااأن قااارار اختااااذ إىل أواًل حنتااااج إنناااا . بالفعااال مدنياااة جيعلاااها

 األوىل اخل اااوة فهاااو الشاااورر، جملاااس ثلااا  أو نصاااف انتخاااا 

 صاااند قناعااة إىل حيتاااج شاا  بااال وهااذا ماادني، جمتمااد ملؤسسااات

 قوياة  م الباة  عادم  واوت  يف يترقاق  أن يصاعب  األمار  وهاذا  القرار؛

 أن يفارت   املادني  امتماد  مؤسساات  فاإن  وعلياه  احلق. هذا تنتز 

 ماان املنتخاابني أفرادهااا بتغاايري أو بإغالقهااا تساام  ال بيئااة يف تنشااأ

 يريد. أو يقو  ملا صدر رجد تكون أن املؤسسة هلذه يريد من لدن

 وبالضرورة احلا  ب بيعة سيعين الشورر ملس االنتخا  إن

 إىل ملاازم غااري معلاام استشاااري سجملاا ماان املااس اااا  انتقااا 

 الشافافية  وساائل  مان  ووسايلة  القارار  صناعة أدوات من أداة كونه

 سايع ي   الاذي  هو فمن إطالًقا؛ يوهب وال ينتز  احلق واحملاسبة.

 انتخابيااة  بااأدوات عليااه حتصاال  أن دون عنهااا ويتناااز  صااالاياته

 مشروعة. دميوقراطية



21 

 

 –2016  2015  
139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21

 –2016     
140 

 



21 

 

 –2016  2015  
141 

 

 األربش: كوثر .أ الرئيسة: الورقة 

 حيددها؟. ما الذي اخلليجية؟ اهلوية ما هي

 أعاوام  بعاد  للريااة  تعااد  أن البد اخلليجية اهلوية قضية أن أرر

 ز ماات مان  لااديها ماا  املن قاة  لتواجهااه ذلا   .والنساايان الركاود  مان 

 اإليرانيااااة، واألطمااااا  وسااااوريا، اإلرهااااا ،  و ارجيااااة، دا ليااااة

 كونفادرالي  الحتاد احلاجة يضاعف مما (.اليمن وار  ،والنف 

 املن قااة، أماان علااى املت اولااة لألياادي صاادٍّ جبهااة يشااكل قااوي،

 الامت  التوساعية  الادو   هجمات من اجلغرايف للوجود محاية وأهمها

 قوياااة جامعاااة هوياااة غياااا  ظااال يف جاااذ  مصااادر املاااذهب تتخاااذ

 ذاتياة،  هوياة  أوجاه،  عدة هلا اهلوية .اخلليجي الوجدان يف ومتعمقة

 األسئلة على جتيب المت هي الذاتية .إسالمية وهوية وطنية، وهوية

 ذاتااي؟ عاان صااورتي ماااهي أكااون؟ أن أريااد ماااذا أنااا؟ ماان :التاليااة

 حمال  وهاي  (الوطنياة  اهلوياة   األوساد  للهوياة  ناواة  أراهاا  كماا  وهي

 :التالية لألسبا  حتدي ا األكار وهي .اآلن نااديا

 واملتساارعة  املذهلاة  التغريات الدنيا، على االنفتا  انفجار -1

 بالانائيااات تتساام وجتعلااها اهلويااة علااى وااغ  عواماال تعتاا) الاامت

 (واحلداثاااة  التقلياااد  باااني االزدواجياااة   .والتااادا الت  والتجاذباااات

 قاايم  (نفعيااةال ماان نااو  يفاار  الااذي احلضاااري والساالوك التاادين 

 وتالعباتااه السااو  من ااق وبااني وتعاوااد وتااتزر صااد  ماان األصااالة
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 تقليادي  باني  ماا  /والسالوك  وامللابس  الازي  يف االزدواجياة   (املعهودة

  .(الغربي املظهر تقليد يف ومفر  جمدد بني وما حماف 

 االسااتقال ، دبعاا مااا العربااي العااامل أااادا  انعكاسااات -2

   .اخلليجية اهلوية على بظالهلا ألقت وانتكاسات، حمن من

 واحلضارية،  والريفياة،  القبلية،  االجتماعية األطر تعدد -3

 إجيااااد وصاااعوبة اخلليجياااة اهلوياااة لتعقياااد أدر (احلداثاااة ومفرطاااة

  .لكينونتها حمددات

 ماان للرداثااة والاادعور جهااة، ماان للهويااة الاباتيااة الرؤيااة -4

 يف والتقليادين  احلاداثيني  باني  شرسااً  صاراع ا  ولد مما .أ رر جهة

 اااار  حبياا  .ال فاارة بعااد والكاا)ر ال ارئااة التغاايريات مواجهااة

 فشااال فيماااا الساااائدة، األمناااا  يف اااادي  مساااار أي التقلياااديون

 العاام،  العقال  ماد  يتناساب  بأسالو   احلداثاة  استرياد يف احلداثيون

 وعادم  بتماوه  أسهم مما .وانسال  تغريب دعوات شكل على فبدت

   .ليجيةاخل للهوية النهائي التشكل يف ووو 

 ااااو  مااان هائلاااة بأعاااداد األجنبياااة العمالاااة اساااتق ا  -5

 ارجااة زمنيااة فاارتة يف اخلليجااي، امتمااد يف واناادماجهم العااامل،

   .التشكل طور يف اخلليجية اهلوية فيه كانت

   اخلليجية: اهلوية معوقات

 نااانج  مل - عااادة مساااتويات وعلاااى - أنناااا سااالمنا نإ إنناااا

 وال اللغااااة مسااااتور علااااى ال اخلليجيااااة، للهويااااة حمااااددات بووااااد

 اجليوسياسية اهلوية هنا أعين وال .الوجدانية القيمة وال االص ال 

 واهلوياة  الاقافية، اهلوية تل  أعين إمنا .الابات مساتها أهم من ألن



21 

 

 –2016  2015  
143 

 واجلاناب  االنفعاالي  اجلاناب  متاال  المت تل  أي بالوجدان، املتشباة

 اللهجاة،  فتقاار   ،هلاا  كامًلاا  غياب اا  أرر ال أنين إال آن؛ يف الفعلي

 واملالما   والارتا   وأمااا ،  اكم من الاقافية واألدبيات واللباس،

 ومتيااز الااذوبان تقااوم  مازالاات املتأصاالة، األ القياة  ال بااا  وبعا  

 ملااذا  :السؤا  على ولإلجابة .العامل هذا جممو  يف اخلليجي الفرد

 واااغ  قاااوة متاااال جامعاااة هوياااة خبلاااق اخللااايج دو  تاااتمكن مل

 احلمياااات أو اجلغرافياااة، التوساااعات أو ماااااًل، لعوملاااةا مبواجهاااة

 هنااك  والسياسي؟ االجتماعي التالام يف سبب ا وكانت املذهبية،

  :لذل  معوقات ثال 

  :والعشائرية القبلية األصالة -1

 الاقافاة  ااربات  الوطنياة،  والام  القومي املد االنفتا ، ااربت

 مقاباال لقبيلااةل التعصااب .املؤسسااتي  املاادني املنرااى ذات والسياساة 

 للوطن. التعصب

 :العوملة -2

 آ ار  وجاه  أو مناوذج  هاي  العوملاة  باأن  نؤمن أن جيب البداية يف

 بكافااة امتمااد مكونااات جعلاات الاامت االقتصااادية، لإلم)ياليااة

 املؤسساااات اتاااى وساااينما؛ تلفزياااون،و صااارافة، :مااان أشاااكاهلا

 البعااد إقصااات بعااد النفعااي بشاكله  الاارب  لقااانون ختضااد الصارية 

 للشاااااعر شااااهرية مجلااااة أتااااذكر وهنااااا .اإلنساااااني أو قااااياأل ال

 العااالج أصااب  لقااد   :بوكوفسااكي تشااارلز هنااري األمريكااي

 (متااوت أن األر اا  ماان أصااب  اإلنسااان أيهااا أناا  لدرجااة مكلًفااا

 لقاانون   اواعة  ال بياة  احلقاو   جعلات  العوملاة  كون يف منه إشارة
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 تااونيأن الشااهري املنظاار يقولااه مااا هااذا كااذل  الرحبيااة، الفائاادة

 الوهاا   عبد املفكر ،"الفووى من عامل  " :العوملة أي بأنها غدنز

 اواراتااه يف ذكاار -كاااريا أابااه والااذي اهلل رمحااه -املسااريي

 واحلداثااة العلمانيااة  :عنااوان حتاات الاًقااا طبعاات والاامت املشااهورة

 وبأنهااا العااامل هااذا علااى إطالقااه ط واااأ العوملااة بااأن (والعوملااة

 اساتهالكية  ماادة  جمارد  وامتمد نساناإل جتعل أن جاهدة حتاو 

 املاااقفني ماان الكاااري واملشاااعر، واحلااواس املعتقاادات ماان  اليااة

 :بسااالبياتها العوملاااة إذا .اجلرااايم بوتقاااة بأنهاااا وصااافوها الغاااربيني

 العصااابيات إثاااارة طرياااق عااان الوطنياااة اهلوياااات بتر ااايم أساااهمت

 .البلد  ريات نهب أجل من والعرقية وال ائفية القبلية

 :الدينية صوليةاأل -3

 الضاااا ،  (واآل ااار أناااا   الوجاااود أاادياااة علاااى تقاااوم الااامت

 مشاارو  يف شاار  أهاام شااكلت (والصاااح والكااافر، واملشاارك،

 .الوطين التماس 

 اخلليجية؟: اهلوية نكرس كيف

 املؤسسااااات جهااااود تتضااااافر أن شاااايت، كاااال وقباااال البااااد،

 ماد  .اخلليجياة  للهوياة  واوارة  حماددات  وود يف الفكر ومراكز

 العقاال يناسااب مبااا واالجتماعيااة السياسااية التغاايريات كاال عاااةمرا

 عااان واالنكفاااات للعزلاااة باعااااًا يكاااون ال ومباااا جهاااة، مااان العاااام

 والسياساااااي املعاااااريف والتبااااااد  العاااااامل ثقافاااااات ماااااد االنااااادماج

 باهلويااة يتااوفر أن البااد أنااه أي .أ اارر جهااة ماان معهااا واالقتصااادي

 تااؤدي مترركاة،  ياة ديناميك عملياة  يف واحليوياة  النماات  عنصاري 
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 ال فاهلوياة  .للتغايريات  مقاوم غري والتأثر، التأثري متباد  كيان إىل

 حتااديات مااد التعاماال يسااعها لاان وإال متصاالبة تكااون أن ميكاان

 والووااو   القااوة  بهااذه  هويااة  حتديااد ماان  متكنااا  مااا  إذا .اخلااارج

 :جانبني على العمل سيكون

  :منفعلة هوية تكريس  -1

 العاااااطفي باالنتمااااات تتعلااااق متوالاااا الوجدانيااااة، اهلويااااة هااااي

 وميكان  .الذاتياة  اهلوية تأزم إشكالية حتل المت وهي والشعوري،

 .بامتيااز  تنعشها أن والشعارات املشرتكة واملهرجانات لالاتفاالت

 وتتسام  بااردة  االنتماتات تل  جيعل ما هو اآلليات هذه من والتقليل

  .الذوبان ثم ومن باخلفوت

 :فاعلة هوية تكريس -2

 صااااابها  يكاااون والااامت الفعلياااة،  بالااادوافد ملتعلقاااةا وهاااي

 اهلويااة نإ .شخصااية اسااابات دون املعركااة، سااااة يف كجناادي

 شاعور ا  يولد الذي اإلجناز ذاك واملنجزة، املنتجة اهلوية هي الفاعلة

 .بناا  واعرتافاه  العامل،  ارطة يف لنا مقعد ا ويوفر الذاتي باالعتزاز

 مل أنهاا  العوملياة،  القبضاة  هجتاا  اخللايج  دو  فياه  قصارت  ماا  وهذا

 ثقافاات  وامن  ثقافتهاا  تفار   واغ   جبهاة  تشاكيل  من تتمكن

 نإ .مااالً  وأملانياا  والياباان  واهلند الصني فعلت كما .األقور العامل

 فاليابااان اجلبهااة، تلاا  يضاامن مااا هااو واالقتصااادي العلمااي املنجااز

 متكنات  بل املاوي؛ أطال  على وتقف بالساموراي تتغنى مل ماال

 عالماة  أصاب   الذي والعلمي، والتقين الصناعي منتجها ت وير من

 الااذات جلااد القصااد ولاايس ااااا إننااا .اليااوم العامليااة الاقافااة يف فارقااة
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 مازلناا  املنجاز،  ذلا   لادينا  ليس ااا احلقيقة على وقوف وه ما بقدر

 ومنهاا  .العاملياة  مكانتناا  لناا  يضامن  مل مماا  .بامتياز استهالكيني

 مباوااويتنا نتغناى  مازلناا  حنان  مااا بقادر  بهوياتناا  اعتزازناا  ينشاأ  مل

   .اإلجناز هوية وليس األجماد هوية هو اليوم الدين ما .الضائعة

 :اخلليجية اهلوية لتعزيز مقرتحات

 الدراساية  املنااهج  يف اخلليجية اهلوية تعزيز سبل تضمني  -1

 التعاون. جملس لدو 

 وأفاااااالم بااااارامج إنتااااااج يف اإلعالمياااااة املؤسساااااات دور -2

 وأوجاااه اخلليجاااي واالناادماج  التعاواااد أهميااة  تووااا  كة،مشاارت 

 .اخلليج دو  بني التشابه

 اجلاذبااااة معاملهااااا وإبااااراز اخلليجيااااة، الساااايااة تسااااويق -3

 واخلارجي. الدا لي للسائ 

 احلاااس تنماااي الااامت املشااارتكة الشااابابية املباااادرات دعااام -4

 اهلوية. وتعزز الوطين

 ىعلاا اخللاايج، مسااتور علااى واإلباادا  للفاان جااوائز طاار  -5

 الترياازات عاان واملسااتقل النزيااه والتقياايم اجلااودة ماان عاااٍ  مسااتور

   .والعرقية وال ائفية القبلية

 الاقاافيني  والناش ني العاملني لبع  مشرتك ثقايف جواز -6

 املس. دو  بني تنقلهم لتسهيل

 تعازز  أن هلاا  ميكن المت املقرتاات من الكاري هناك .. تام ا

 هوياة  تنمياة  اااا  سالًفا  ذكرناا  كماا  ااا  منهاا  الغاية اخلليجية، اهلوية

 وبواعا   الوطين احلس تعزيز عوامل أهم هي المت الفاعلة اإلجناز

 مجيعًا. له ن م  الذي اخلليجي والتعاون الوادة
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 الغامدي: أمسهان .أ األول: التعقيب 

 هويااة ماان جاازت هااي اخلليجيااة اهلويااة أن بدايااة أواايف أن أود

 متعاددة  بهويات يتمتد فالغالب فاإلنسان العربية، اهلوية وهو أك)

 متدا لاة،  دوائار  كانات  لاو  كماا  املختلفاة،  اهلويات مد تتقاطد ال

 وهوياة  عربياة  وهوية أممية وهوية دينية هوية  ليجي إنسان فلكل

 مبااا متعلقااة اهلويااات هااذه ماان هويااة وكاال .وطنيااة وهويااة  ليجيااة

 جياااب ماااا وهاااذا إطالًقاااا، معهاااا تتعاااار  وال بعااادها وماااا قبلاااها

 أال جياب  واملذاهب واآلرات التوجهات يف اال تالف عليه، أكيدالت

 أو املساااااس لتقباااا ال الاااامت الاابتااااة اهلويااااات هااااذه مااااد تتعااااار 

 اهلوياااة بعاااد الاانياااة الااادائرة تعتااا) اخلليجياااة فاهلوياااة .التشاااكي 

 واألوواا   املاتغريات  هاذه  ظال  يف اآلن احلاجة أن وأعتقد الوطنية،

 االلتفاااات التعااااون جملاااس دو  يف عليناااا تساااتوجب املساااتقرة غاااري

 اختاذتها  الامت  اخل اوات  أن أرر كماا  وتعزيزها، اخلليجية للهوية

 وتواياااد حتالفاااات، يف كالاااد و  ماااؤ ر ا التعااااون جملاااس دو 

 .اهلوية هذه تعزيز حنو القفزات مباابة تعد والتكاتف الرؤر

 اخلليجيااة، هويتنااا وتاار علااى ولعااب واواا  اسااتهداف هناااك

 فيجاب  ،!! (والعرقية ال ائفية  املوروثة اهلويات جانب على واللعب

 تتفاق  ال المت اخلارجية املؤثرات كل ود اخلليجية اهلوية حتصني

 الصاراعات  وس  باخلصوص اخلليج، من قة يف العربية القيم مد

 القاااور بعاا   تااارب  ظاال  ويف احملاااي ، يشااهدها  الااامت ال ائفيااة 

 أن جياب  اخلليجياة  ةاهلويا  تعزيز يف ننج  واتى .باملن قة اإلقليمية

 الرتبوياة  املنااهج  يف اخلليجياة  الواادة  مان  يعزز اقيقيًّا إطار ا نضد
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 إلنتااج  اإلعالمياة  املؤسسات دعم جانب إىل .النأت على والرتكيز

 يف واإلساهام  املاس،  دو  باني  مشارتكة  توعوياة  وبارامج  مشاريد

 والرمسااي الشااع  باااملورو  واالهتمااام البرايااة، املراكااز تشااجيد

 .املناسبات هذه مال يف التعاون دو  مشاركة مد لوطين،وا

 والت وعيااااة الشاااابابية املبااااادرات ودعاااام تشااااجيد إىل إوااااافة

 والوااادة اهلويااة وتعزيااز الااوطين احلااس مسااتور برفااد املتخصصااة

 التعااون  جملاس  لادو   السيااة تسويق وكذل  .اخلليجية الوطنية

 دو  قوانني جعةمرا عن فضاًل اخلليجيني، املواطنني بني اخلليجي

 تهاادد الاامت واخل ابااات، النزاعااات ملواجهااة واوكمتهااا املااس

 كاااذل  نتجاهااال أال وجياااب .اخلليجياااة الوطنياااة والواااادة اهلوياااة

 مباااد  وفااق وتنقيرااه الااديين اخل ااا  مراجعااة وواارورة أهميااة

 تبّنااي يف الدينيااة املؤسسااة دور وتفعياال وتوجيااه الوساا ى اإلسااالم

 الوطنياااة والواااادة اهلوياااة وتعزياااز يجاخللااا تواجاااه الااامت القضاااايا

 .اخلليجية

 الزهراني سعيد أ. الثاني: التعقيب: 

 :!واحدة عميقة هوية.. متعددة هويات

 يف حبااا  هااو  كااوثر  أ. طاار   إطاااره  يف ياادور  الااذي  البراا  

 املكاااني املع ااى واامن األجاازات ع)هااا تلتقااي الاامت املشاارتكات

 اللغااة اتملشاارتك احلاواانة بوصاافه االن ااال  نق ااة ميااال الااذي

 املشكلة األسس من وغريها ..عامة والاقافة والعر  واللون والدين

 املكااااني املع اااى إىل وباااالنظر ..البرااا  موواااد اهلوياااة لقضاااية

 بفعاال ال ارئااة جتزئتااه مقاباال يف باألصاال كليتااه تظهاار ..اماازأ
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 طاارأ األصاال يف كليااة هويااة أمااام أننااا مبعنااى ..السياسااي العاماال

 كليااة هويااة رااام ماان املتعااددة اهلويااات تأنتجاا وبالتااالي جتزئتهااا

 العاماة  اهلوياة  معاامل  لرسام  االشاتغا   حماور  وهاي  ..وعميقاة  وااادة 

 مااادلو  مااان يتااادّلى الساااابق التوصااايف .املقسااامة املكاااان ألجااازات

 احلالة ليشر  (واادة عميقة هوية ..متعددة هويات   أعاله العنوان

 يشااري أيض ااا ووها  ..وانعكاساااتها اهلويااة فلسافة  إطااار يف اخلليجياة 

 يتمااال إذ اهلويااة؛ مفهااوم بنيااة يف مسااتويني إىل - العنااوان أي -

 تتكاون  الامت  وامتمعاات  لألفراد العميقة اهلوية يف األو  املستور

 يتماال  بينماا  ..واللغاة  الادين  ماال  الراسخة واملرتكزات الاوابت من

 التجادد  (تساتلزم  بال   تقبل المت الس رية اهلوية يف الااني املستور

 أماااام مأزقاااًا ستشااكل  اهلوياااة دعاااور فااإن  وإال ..والاااتغري والت ااور 

 .امل لق وثباتها جبمودها القائلني

 :واهلوية.. املشرتك املصري

 العوملاااااة قضاااااية إىل ورقتهاااااا يف كاااااوثر أ. أشاااااارت مالماااااا

 ..الناقااد العقاال أمااام يتكّشااف ..اهلويااة مفهااوم علااى وانعكاساااتها

 البيئاة  أدواتاه  آ ار  عاوملي  فاان طو أماام  العاام  اهلوياتي الذوبان واقد

 فضااااااتات إىل البشااااارية أ اااااذت الااااامت اإللكرتونياااااة االتصاااااالية

 صاانعةً  ..واألطار  واحلاواجز  احلدود من اخلالية املفتواة السماوات

  ..وثقافته واضارته العامل إلنسان متماهية افرتاوية هوية

 احلساام عاماال بوصاافها املشاارتكة املصااائر قضااية تاا)ز وهنااا

 اهلوياااات ع)هاااا تلتقاااي الااامت املشااارتكات عااان  للبرااا األوااااد

 وحتدياداً  ..وقوعهاا  املمكن احلسية األ  ار مواجهة من لتتمكن
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 النظااام ديباجااة نصاات .. ليجيااًا ..واالقتصااادية السياسااية األ  ااار

 املصاااري  علاااى العربياااة اخللااايج لااادو  التعااااون ملاااس األساساااي

 اإلمياان  يادفعها  ..ساملا  لادو   متينًا ارتكازًا باعتباره (..املشرتك

 تضامن  الامت  السياساات  رسم يف واملضي املس لتأسيس بأهميته

 الورقاااة إلياااه أشاااارت ماااا وهاااو ..األعضاااات للااادو  إجيابياااًا مصاااريًا

 هااذا ماعاادا ..وحنوهااا التوسااعية األطمااا  مواجهااة ايااا  الرئيسااة

 من ولغريها املس لدو  ..تقديري يف (املشرتك املصري  االرتكاز

 مان  وربًا اهلوية قضية يف البر  سيكون ..العامل يف تالتكوينا

 اإلنسااني  الاقاايف  البعد متس   يئة يكون قد بل ..الاقايف الرتف

 الامت  (واآل ار  األناا   ثنائية على قائم مدار أصلها يف فاهلوية ..العام

 اخلصوصاية  تقاديس  إىل - تقديساها  يف اإلمعاان  اني - تفضي

 اجلمااااود لعنااااة اجلاااارم هااااذا إىل يضاااااف ..والتمااااايز واألفضاااالية

 وبالتاااالي اهلوياااة علاااى احملافظاااة أساااوار تفرزهاااا الااامت والاااتكّلس

 .والسمات األر  إعمار إىل متضي البشرية فيما ..واملوت اجلمود

 :الواحد النموذج مأزق

 العميقااة واهلويااة املتعااددة اهلويااات : قضااية إىل أعاااله أشاارت

 النمااذج  خنشاى  اذاملا  :والتعادد  التناو   ساؤا   هنا وأويف ..الواادة

 وجاااداننا أعماااا  يف منلااا  بأنناااا ناااؤمن ااااني السااايما !املتعاااددة؟

 العميقاااة  فاهلوياااات  (..وااااادة  عميقاااة  هوياااة   اجلمعاااي  اخلليجاااي

 الساا رية اهلويااات تكااون ولاان والااذوبان ال مااس علااى تستعصااي

 تقااديم يف اخلليجيااة الكيانااات اااق عاان ناهياا  ..لقياسااها معيااار ا

 العاماة  اخلليجياة  اهلوياة  ماد  تتعاار   ولن ال المت ..اخلاصة هوياتها
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 الوااااادة العميقااة  اهلويااة  ماان  هلاااا املشااكلة  مساتهااا  تسااتمد  الاامت 

 املشرتكة.

 .!التسييس اهلويات عدو ..التعدد ليس اهلويات عدو
 

 اخلليجية(: )اهلوية قضية: حول املداخالت 

 اهلوية اخلليجية: احملددات واملهددات:

 هوياة  هناك هل بالتساؤ : لتهامدا  الغامدي نوف .د استهلت

 أو اهلوياة  هذه متتل  وهل ؟ خمتلفة  ليجية هويات أنها أم  ليجية

 بنياة  ماد  يتوافاق  ومباا  مستقباًل، والنمو االستمرارية فرص اهلويات

 . !؟ املعاصر اخلليجي امتمد

 امتمااد عليهااا يرتكااز عاادة عناصاار هناااك أن إىل وأشااارت 

 ال ائفياااااة  املوروثاااااة ويااااااتكاهل اهلوياااااة تكاااااوين يف اخلليجاااااي

، املعاايري  يف واالزدواجياة  القايم  وصارا   التعلايم  قضاايا ، (والعرقية

 وعقائااادي، لغاااوي، إر  ووجاااود االساااتهالكية، الاقافاااة وهيمنااة 

 اخلليجيااااة املن قااااة شاااعو   جيمااااد وتاااارخيي  وثقااااايف، وعرقاااي، 

 شاااعبية ثقافاااة لقياااام قوياااة لبناااة ّّساااسؔ  وأ  احلاكماااة واألنظماااة

 التارخيياة  التجار  أن كما ".اخلليجية الاقافة" با تعرف مشرتكة

 دو  جمتمعااات بااني (والفكريااة والسياسااية، الاقافيااة،  املتفاوتااة

 دولاة  كال  يف باخلصوصاية  تتميز وطنية ثقافية بنيات أفرز اخلليج

 .اخلليج دو  من

 اخللاايج دو  بااني املتفاااوت احلااالي االقتصااادي الواقااد اقيقااة

 والضاامان الرعايااة أنظمااة يف كااومياحل الاادعم وتفاااوت وشااعوبها
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 اخللاايج دو  مااواطين بااني ااااد طبقااي تفاااوت إىل أدر االجتماااعي

 احلكوماات  تابين  أن كماا ، الوااادة  الدولاة  دا ال  واتاى  العربي

 Laissez- faire احلااار الرأمساااالي االقتصااااد منظوماااة اخلليجياااة

 التجااارة علااى القااائم neoliberalism النيولي)اليااة موجااة وركااو 

 مان  عازز  القياود  مان  والترارر  واخلصخصة املفتواة والسو  رةاحل

 ترب هااا والاامت واملتنفااذة التقليديااة الاريااة العوائاال وثااروات ساا وة

 يف اااد  تفااوت  إلفاراز  أدر وذلا   احلاكماة  السال ات  مد مصاح

 املنظومااااة هااااذه إفااااراز جانااااب إىل الشااااعب طبقااااات بااااني الااااارات

 Nouveau riche النعماة  اادياي  أثرياات  من جديدة طبقة االقتصادية

 مرجعيااة أصاابرت استعراوااية اسااتهالكية بساالوكيات تسااتفرد

 والتعبيااة االسااتهالك ثقافااة هيمنااة ماان فعااززت الاادنيا، لل بقااات

 القلاااق باااا يشاااعر اخللااايج يف اجلمياااد أن نعااارتف .الغربياااة للاقافياااة

 مواجهااة يف الوطنيااة اهُلويااة دور مناقشااة ماان البااد لااذا الوجااودي،

 باهُلوياة  املتعلقة املخاطر أن وهو منهجي لسبب ية،اخلارج األ  ار

 الاالج  كارة  ماال  كانت واخلليجي السعودي املستور على الوطنية

 قاادرة يفااو  اجمهااا أصااب  اتااى فشاايئا، شاايئا وتكاا) تتاادارج

 .عليها التغلب يف الصغرية اخلليجية الدو 

 بادالً  متصاارعة،  هويات" على قائم ا الدا لي الواقد جعل مما

 أي مكوناات  بتعددياة  مؤمنة ،"متصاحلة هويات" على يقوم أن من

 /ماواطن   ماال  مان  الصارا   تاؤجج  ثنائياات  تكريس من بداًل وطن

 /حمااف   و ،(و اائن  /خملا   و ،(وطين وغري /وطين و ،(وافد

 ،(اخلااارج  مااد /الااوطن مااد و ،(منااتٍم وغااري /منااتٍم و ،(ولي)الااي
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 وواااد /احلااار  ماااد و ،(وُساااين /شااايعي و ،(وجاااااد /ممااا  و

 ماد  و ،(اخلليجي االحتاد وود /اخلليجي االحتاد مد و ،(احلر 

 (وحمااااااف  /مااااادني و ،(الدميقراطياااااة وواااااد /الدميقراطياااااة

 ،(وُمعتاد   /مت ارف  و ،(إ اواني  /سلفي و ،(وبدوي /واضري 

 ،(ووطااين /اقااوقي و ،(و ليجااي /قااومي و ،(وعلماااني /ديااين و

 ،(كاويمت  و/وإمااراتي  /وق اري  /وحباريين  /وسعودي /ُعماني و

 لالنشاا ار قاباال العريضااة،   وطااه يف كاابري ُهويَّاااتي تعااد د وهااو

 مماا  الواااد،  امتماد  مساتور  على جدًّا صغرر هويات إىل أكار

 الامت  امتمعاات  مان  كاري يف طبيعيًا يبدو قد مووو  أمام جيعلنا

 غاري  يبادو  ولكناه  للُهوياة،  احلقيقاي  املفهاوم  اساتيعا   علاى  قدرت

 .االستيعا  ذل  لكل قيمة ترر ال أ رر تجمتمعا يف طبيعي

 وحبكااام اخلليجياااة اهلوياااة أن إىل املااازرو  محياااد .د وذهاااب

 ذات بشرية مكونات من تشكلت والبيئي األناروبولوجي ت ورها

 اساتوطنت  الامت  السااالية  امتمعاات  هاي  األولاي  ؛ متباينة ثقافات

 لياااةالقب امتمعاااات هاااي والاانياااة القااادم، مناااذ السااااالية املنااااطق

 منااذ تاادرجييًّا املاادن هااذه اسااتوطنت والاامت الباديااة باقافااة املرتب ااة

 مااد متفاااوت بشااكل واناادجمت ،املاوااي القاارن ماان األربعينااات

 السااااالية امتمعاااات تتمياااز، متفااااوت بشاااكل الااابع  بعضاااها

 امااورة  األ ارر  الاقافاات  ماد  واملستمر املبكر تواصلها وحبكم

 ممااا ،( أفغانسااتان، باكسااتان، اهلنااد   السااند ووادي إيااران مااال

 االنااادثار أن علاااى وسااااعد القااادم ُمناااذ الاقاااايف مكونهاااا يف أثااار

 هنااك  أن شا   ال . امتماد  أطيااف  باني  ماا  حلد للعنصرية املبكر
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 أبرزهاااا، عاادة  جمتمعاااات بااني  املشااارتكات ماان  قليااال غااري  عاادد ا 

، املشااارتك املصااري  وأهمهااا  املشااارتكة، واملصاااح  واللغااة  الديانااة 

 الامت  التوساعية  االسارتاتيجية  ماد   اصاة ، االيًّا األهم عدي واأل ري

 بالنهاياة  تبقي اخلليجية اهلوية . باملن قة طوائفها ع) إيران تنتجها

 بالشاعور  املاواطن  حلاجاة  تظهر اخلليجي املواطن عند ذهنية صورة

 . وثقافية ألروه واالنتمات باألمان

 اق من أن الش  أنه إىل احلمود صاح بن اهلل عبد .د وأشار

 التمياز  على احملافظة على حيرص أن العامل شعو  من شعب كل

 عاماة  الشاعو   اهتمات  وهلذا وثقافّيًا، وقومّيًا، اجتماعّيًا، والتفرد

  اصااة الفاارد شااأن ماان اإلعااالِت يف ُتساااعُد هوّيااة  هلااا يكااون أن

 بالاااّذات الاااوعي زياااادِة يف اهلوّياااة وجاااود وأساااهم، عاماااة وامتماااد

 بعضااهم عاان الّشااعو  متيُّااِز يف أسااهَم مّمااا الجتماعّيااة،وا الاقافّيااة

 اّتاى  والدتهام  مناذُ  األفاراد  نشاأة  مان  يتجّزأ ال جزت  فاهلوّية بعضًا،

  .الدنيا هذه عن رايلهم

 لااه قاطبااة، العااامل دو  بقيااة شااأن شااأنه اخلليجااي امتمااد 

 األر ، شاعو   بقياة  مان  متياز ا  أفضال  يعاد  بل به، اخلاصة هويته

 والعااادات، الوااااد الااديين االنتمااات يف الواواا ، ار التقاا بساابب

  .والتقاليد

 واعًفا  يلرا   اليازا   اخلليجاي  جمتمعنا أن إال كله هذا ومد

  صوص ااا، والاقااايف والسياسااي االقتصااادي التقااار  يف واواار ا

 النساب  عالقاة  إىل املمتاد  االجتماعي التقار  يف كبري توافق أمام

 .القرابة إىل وقبلها
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 الاامت العواماال اااو  حموريااًا تساااؤاًل الرديعااان الااد  .د وطاار 

 موادة؟.  ليجية هوية بلورة يف تسهم

 العوامال  أو  أن الشاهراني  ساعد  .داللوات  يرر اإلطار هذا ويف

 واملساتقبل  املفهوم او  املتوادة السياسية اإلرادة يف يتمال وأهمها

 كافي ااا يكااون ال وقااد وااروري شاار  وهااو واملرتاباا ، املشاارتك

 جدًّا. وروري نهولك

 بااإرادة تتشااكل ال اهلويااة أن العامااان  الااد .م يعتقااد اااني يف

 هاااي اهلوياااة .. شاااعبية اتاااى وال اقتصاااادية وال سياساااية ال .. أااااد

 البشار  مان  جمموعاة  باني  املشارتكة  الصافات  مان  متنوعة جمموعة

 ذلا   وغاري  هلجات من وتفرعاتها واللغة امللبس مال مظهري بعضها

 والفولكلاور  واملاأكوالت  العمراناي  الانم   مال حمسوس وبعضها

 إىل وماا  والتقالياد  العاادات  ماال  حمسوس غري وبعضها ذل ، وغري

 ذل .

 البشار  مان  ماا  جمموعة يصبغ ما هي املشرتكة الصفات هذه

 أ اارر جمموعااات مااد الصاافات هااذه تتاادا ل قااد .. معينااة بهويااة

 متدا لة. دوائر أو أوسد دوائر ذات أ رر هويات بذل  فتتكون

 اخللايج  لادو   السياساية  الواادة  أن الرديعاان   الاد  .د ويعتقد

 عمال  هنااك  ... ليجياة  هوياة  بلاورة  يف قوي اا  عاماًل ستكون العربية

 ...القريااب املسااتقبل يف إجنااازه ماان البااد السياسااي املسااتور علااى

 مان  اايااة  مسااعي  وهنااك  تاتالطم،  اخللايج  دو  ااو   من األمواج

 ..صاياغتها  وإعاادة  املن قاة  تفتيات  هباجتاا  العاملياة  القاور  بع  قبل

 اكاااام لااادر ااوااار ا اهلااااجس هاااذا يكاااون أن جياااب وبالتاااالي
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 وها  ماا  علاى  احملافظاة  بأهمياة  الاوعي  .العربية اخلليج دو  وشعو 

 مهماة  القارار  صانا   عااتق  علاى  ويقد األهمية، غاية يف مسألة قائم

 علاى  واحلفااظ  البقاات  مصالرة  يف تصاب  قارارات  اختاذ يف أساسية

 وت بيقاتهااا اهلويااة تبلااور عمليااة ماان سيساار  باادوره هااذا ..وجااودامل

 باهلويااة؛ النفسااي والشااعور االنتمااات يكفااي ال إذ الواقااد أر  علاى 

 تتجاذر  لكاي  واجتماعية اقتصادية ممارسات ذل  يتبد أن البد بل

 نتاائج  هلاا  يكاون  أن دون ُتاردد  كشاعارات  ولايس  كواقاد،  اهلوياة 

   .ملموسة

 والنساب،  كالادين،  كااري  اخللايج  دو  شاعو   باني  املشرتك

 بسابب  مساتهدفة  من قاة  يف ووقوعناا  املشارتكة،  والاقافة واللغة،

 حتات  ساكانها  انادماج  ساهولة  يعاين  مما وجيوبوليتكيتها ثرواتها

 التعاااون جملااس .دولااة كاال  صوصاايات إلغااات دون واااادة مظلااة

 صاياغة  إعاادة  إىل حباجاة  لكناه  اجلاناب  هذا يف ايوي بدور يقوم

 للمجلاس  يكاون  حبيا   األوروباي  كاالحتااد  بشايت  حنلام  ...لدوره

 والدفاعيااااة االقتصااااادية القاااارارات ماااان كاااااري يف عليااااا ساااال ة

 .والسياسية

   الصااغرر اهلويااات تكااون اااد أي إىل :الرديعااان .د وتسااات 

 اخلليجية؟. للهوية مهدد ا (...إخل واملن قة واملذهب،، القبيلة

 تصااب  عناادما قااقيتر ذلاا  أن الضااوحيي عبااداهلل .أ وأوواا 

  ثالا ا. أو ثاني ا والوطن أواًل الصغرر اهلويات هذه

 تكاون  أن نأمال  : احلماود  صااح  بان  اهلل عبد .د قا  اني يف

 فالغالبيااة .صااغرر هويااات، ( إخل.. واملن قااة واملااذهب،، القبليااة 



21 

 

 –2016  2015  
157 

، كااا)ر هوياااات ذلااا  يعاااد، اخلليجاااي جمتمعناااا مااان العظماااى

 لايس  واملشكلة . واأل ال  واإلنسانية الدين اسا  على ولألسف

 األكااادمييني، غالبيااة اتااى باال، اجلهلااة أو األماايني عنااد فرسااب

 يف عملياا  لألساف  قاابعني  اليزالاون  واحلضاارة،  املدنياة  يدعي ومن

 .نظريًّا إليه يدعون ملا  الًفا، البيئات تل 

 واملذهبيااااة املناطقيااااة أن الشااااهراني سااااعد .داللااااوات  وأكااااد

 مسااتور علااى الوطنيااة الواااد تهاادد اثلااهامي ومااا الساالبية والقبليااة

 اخلليجياة.  اهلوياة  لتكاوين  معوقات تشكل أن قبل الواادة الدولة

 املاواية؛  العقاود   اال   معاني  ناو   مان   ليجية هوية تشكلت فلقد

 الاامت السياسااية الوااادة هااو أكااار ويرسااخها يعمقهااا مااا ولكاان

 ملساتور ا علاى   هنااك  رأيه ويف للقادة. السياسية اإلرادة على تعتمد

 مان  مساتفيدين  متنفاذين  (الوااادة  الدولاة  مساتور  على أي الوطين

 أصااارا   صوص اااا املواااادة اخلليجياااة اهلوياااة وإواااعاف واااعف

   اخلليجية. وفو  اخلارجية الوالتات وأصرا  االقتصادية املصاح

 ودينياااة ثقافياااة ارتباطاااات هلاااا مجاعاااات هنااااك أن ننساااى وال

 والسياساااااية ةاعيااااااالجتم البناااااى ا رتقااااات  ارجياااااة وسياساااااية

 الاامت اخلليجيااة اهلويااة تقاااوم وهااي الاادو  بعاا  يف واالقتصااادية

 علااى يشاااهد مااا . إسااالمية عربيااة وطنيااة ومكوناتهااا مع ياتهااا

 البررين مال دو  يف وصرا  جد  ومن الكويتية العراقية احلدود

 علااى شاااهد الاادو  بعاا  يف وكنااائس معابااد فاات  ماان والكوياات

 ومة.املقا وهذه اال رتا  هذا
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 أكاار  "وااد وشعبنا وااد  ليجنا" الشهراني: ليلى .أ وقالت

 بينناا  فار   ال بأناه  للشاعور  جتاوزتهاا  بال  بها؛ وتغنينا رددناها عبارة

 فصااالتنا أو اللاااهجات ا تلفااات وإن العاااادات مااان الكااااري يف اتاااى

  . املسافات وأبعدتنا احلدود

 امللااابس  يف بهااام،  اصاااة هوياااة هنااااك العاااامل دو  كااال يف

 وجتاادهم (املتنوعااة بااالفنون اتااى باال املعماريااة؛ واملباااني ملأكاالوا

 هناااك  اخللاايج  يف . واغرتابهاام  غااربتهم  يف اتااى  عليهااا  حيااافظون 

 االجتماعياة  احليااة  ثام  باامللبس  بدأ اهلوية هذه من تدرجيي انسال 

 ال الااامت العمرانياااة بالنهضاااة مااارور ا (الاااارات  بيئاااات يف  صوص اااا

، األوروبااي  ماان واألثااا  املباااني صاااميمت يف التنااو  جتااد ! تشاابهنا

 ال اااراز علاااى عباااارة لكااان (واألمريكاااي، والرتكاااي، واملغرباااي

 لكان  واملتناو   اجلدياد  ود لست ندر، ما إال جتدها لن اخلليجي

  . أفضل هويتنا متال المت البصمات ببع  ت عيمها

 اخللايج  قناوات  يقاارن  مان  : املااا   سابيل  علاى  اإلعالم لنتأمل 

 واهلوياة   ليجياة  القناوات  الياوم ، الشاسد الفر  جيد ي اواال سابًقا

 يف اخلليجاي  بااللبس  الظهاور  اتاى  (العرباي  الوطن شعو  ملختلف 

 . شاشاااتنا ماان خيتفااي أن ويكاااد شاارير ا أصااب  القنااوات بعاا 

 غرباااة تعااايأ القادماااة األجياااا  أن وجناااد يوم اااا نصااارو أن أ شاااى

 فيكفااي جيااةاخلار التهدياادات أمااا العربااي،  ليجنااا يف اقيقيااة

، وساوريا  العارا   يف الساكانية  للرتكيباة  تغايري  مان  ناراه  ماا  فق 

 هويااات  حملااها  والاات  والشااامي  العراقااي  هويااة  واااعت  وكيااف 

 علاى  للتاأثري  طريقهاا  يف أو تؤثر أو أثرت رمبا أنها لندرك (هجينة 
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 ال بيعاي  التعاايأ  قاانون  ونفعال  بينناا  من حنتو مل نإ بلداننا دا ل

 أن مان  أقال  فاال  فارقمت  أو مذه  تتبد مل فإن، يستغلها من ومنند

 فكاري  غزو من متريره يتم ما أو .  ليج وهوية وطن هوية جتمعنا

 واتاااى بااال الكرمياااة؛ العااااداتو األ اااال و القااايمو املبااااد  ملسااا 

 واجلزائاريني  املغارباة  مان  سالب  الفرنسي االاتال  واللغة. اللهجات

  . اتهماي وطريقة لغتهم يف ممالة (العربية  هويتهم

 حناو  الساعي  وارورة  هاي  ماا  :القبااني  احملسن عبد .أ وتسات 

 الادو   من دولة كل يف تنو  هناك اخلليجي؟ اإلنسان هوية توايد

 التميياز  نميكا  ال وأوااف:  كاذل ؟  ألايس  إثرات، والتنو  .الست

 تشااكلت اهلويااة مكونااات ماان الكاااري هناااك .اهلويااات يف امل لااق

 كانات  اخلالادة  أغانيناا  مان  اريكا  مااالً  لنأ ذ .أ رر ثقافات من

  أ رر. ومقامات ..نهاوند مقام مال السند بالد من مقامات من

 .ومعااارف ثقافااات علااى االنفتااا  ماان حيرمنااا باهلويااة التعلااق

 اساااتقبا  يف الاااالزم مااان أكاااار انفترناااا اخللااايج يف حنااان لكااان

 نقدماه  اقيقي ثقايف مشرو  لدينا يكن مل وقت يف أ رر هويات

 يف الدوليااة الشااركات سااتد ل غاادا .األ اارر شااعو وال لشااعوبنا

 مرتساخة  هوياة  عان  تنشاد  ال واينهاا  وأعماق  أكا)  بشكل بلداننا

 يف اخلليجيااون   اارج  لااو  اتااى  املتااواأ،  املااا   رأس غااو   تواجااه 

 يف العامليااة التجااارة هااوامري علااى املعرتوااون  اارج كمااا الشااوار 

 هلاذه  ىتبقا  كام  .واادة هوية له وااد عامل .م(1999  عام سياتل

 واقعا؟. تصب  كي الوقت من العبارة
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 ااااو  زيااااد د. ذكااار وكماااا أناااه الرديعاااان .د أووااا  بينماااا

 أ ارر  جهاة  مان  فإنهاا  الاقافية، اخلصوصيات على العوملة تأثريات

 وعااي وسااتخلق الصااغرر اهلويااات إىل انتباهنااا سااتلفت العوملااة أي

 ساااتعمم فالعوملاااة اوهلاااا؛ تقوقاااد هنااااك يكاااون أن دون بأهميتهاااا

 .شيت كل رغم اخلاص

 أغلبهاااا االي اااا املوجاااودة الشاااالت :الشاااهراني ليلاااى .أ وقالااات

 بهاا  ختات   الامت  الشاعبية  والفلوكاورات  األلاوان  صميم من ليست

 وهنااك  هناا  مان  أحلاان  جتمياد  جمارد  بل مناطقنا؛ من من قة كل

 األغااني  با   إعاادة  أو، األردناي  أو العراقاي  الفلوكاور  مان  بعضها

 .!هويتها ويعنا الفنون هذه اتى، شالت تهاوتسمي موسيقى بدون

 ااااادود دا اااال التنااااو  أن العناااااد عباااادالرمحن .د.أ وأواااااف

 املاااس دو  ماااواطين باااني التناااو  مااان بكااااري أكاااار اململكاااة

 .! الشرقية املن قة يف والسعوديني

 أال شار   .. فعاالً  إثارات  التنو  فإن العامان  الد .م تصور ويف

 أطار  عان  مييازه  الاذي  التناو   هلاذا  امداجلا  اإلطار التنو  هذا يذيب

 الساعودية  اهلوياة  .. تنو  من األ رر هي تضمه مبا األ رر اهلويات

 وغاري  وعساريية  وجندياة  اجازياة  إقليمياة  هوياات  لتنو  جامعة مااًل

 السعودية. اهلوية إطار جيمعها ذل  ومد ذل 

 العماااارة بشاااؤون واالهتماااام اال تصااااص حبكااام وأوااااف:

 ماا  جمتمد أو ملن قة العمرانية اهلوية فكرة دوم ا تشدني والعمران

 باني  متييزهاا  بساهولة  ميكن احمللية العمارة مالم  فإن وبال بد ..

 كمفااااردات اخللاااايج مناااااطق وأيض اااا  املختلفااااة اململكااااة منااااطق 
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 اخلليجياة  املادن  تشاهده  ماا  لكان  .. املكان هوية عن تع) ملموسة

 املعمااري  الانم   علاى  طاغياة  اداثية هجمة من  صوص ا الك)ر

 للهوياااة جاااد ا كااابري ا حتااادي ا نظاااري يف مياااال العمرانياااة والصااايغ

 احلداثياة  النزعاة  هاذه  .. اخللايج  ملن قاة  واجلمعية احمللية العمرانية

 الامت  الت بيقاات  تلا   اتاى  جتااوزت  املتواشاة  بالرأمسالياة  املفعمة

 والتبااااهي البنياااان يف الت ااااو  وأصاااب  والشااار  الغااار  شاااهدها

 هااي وتكلااف بابتااذا  واملزججااة املعقاادة اهلندسااية تبالتشااكيال

 يف الكاا)ر املاادن ملعظاام العمرانيااة اهلويااة ملالماا  ال اغيااة الساامة

   اخلليج. دو 

 هذا مواجهة عن عجزت منها الك)ر و اصة باممل مدننا

 مركاز  إىل انظار  .. والدوااة  ظا   وأباي  دباي  إىل انظر .. ال وفان

 الرياا   يف انتشارت  الامت  ملتناثرةا السرا  ونواط  املالي الريا 

 الاامت اإلسااالمية الساامة اتااى ؟ العربيااة ماادننا هويااات هااي أهااذه ..

 يف تراهاا  ال والقااهرة  إسا نبو   مساات  يف الشاخمة املتذن يف تراها

 اخلليجية. مدننا

 عان  نتراد   ملااذا  :القبااني  احملسان  عباد  .أ تسات  جديد ومن

  إسالمية؟. أو ةعربي أو سعودية هوية وليس  ليجية؟ هوية

 هنااك  أن األصال  فإن الشهراني سعد .داللوات  نظر وجهة ومن

 موجاود  وهاذا  اخلليجية للهوية !(أساسية بنية  مشرتكة مكونات

 يف معاااني مساااتور مااان منجاااز ا هنااااك أن واملفااارو  هلل. واحلماااد

 وهااذا املاوااية العقااود  ااال  تنااامى جامعااة  ليجيااة هويااة ترسااي 

 إىل: يرقى ال هأن الواو  من ولكن حتقق
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 اخللاايج دو  لشااعو  اجلااامد والتااارخيي الاقااايف األصاال -1

 العربية.

  والنخب. الشعو  طمو   -2

 يف: ولكن اهلوية هذه غيا  يف ليست القضية

 وعفها. -1

 علااي تعاابري باسااتخدام  واالجتماااعي السياسااي التناشااز  -2

 متعددة. ألسبا  أايان ا يزداد أنه يبدو الذي (الوردي

 اهلوياااة انساااجام مااادر مساااألة إىل عاماااانال  الاااد .م وت ااار 

 ماال  املاس  لعضوية لالنضمام املرشرة الدو  بع  مد اخلليجية

 العرا . وسابًقا اليمن

 هويااة تتبلااور وعناادما أنااه الرديعااان .د ياارر اإلطااار هااذا ويف

 هااذه شااعو  لاادر التشاارذم عواماال سيضااعف ذلاا  فااإن  ليجيااة،

 ُيعاااد الاامت بغيضااةال ال ائفيااة تااأثري ماان احلااد ذلاا  وماان الاادو ،

 مسااعد ا  عامًلاا  ساتكون  اخلليجياة  اهلوية ..مخدت كلما إاياتها

 تلغيهاااا ال كاناات  وإن الشاااعو  بااني  الفااوار   مااان كاااري  إذابااة  يف

 .متام ا

 هاي  ليسات  اخلليجياة  اهلوية :احمليا مساعد .د قا  جانبه ومن

 هااذا مسااات هااي اهلويااة اخلليجيااة؛ الوااادة أو اخلليجااي التكاماال

 إال ويتعاايأ.  يعايأ  وكيف ،كلها للرياة نظرته معايريو امتمد

 هاذه  لتااري   تنتماي  مساات  هلاا  أن نعلم أن ينبغي اخلليجية اهلوية أن

 صالى  - ومصا فاه  ابيبه وسنة اهلل بكتا  ترتب  هوية الدو ؛
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 يف ونتوافااق جنتمااد مائاادتها اااو  إذ وهااديهما؛ -وساالم عليااه اهلل

 اخللااايج جمتمعاااات شاااهاتعي الااامت الاااتغريات .. واألصاااو  األساااس

 أو د يلااة بساامات لالعاارتاف تقودنااا الَّأ ينبغااي اململكااة وجمتمااد

 أن عليااه امتمااد بااأن الاابع  تقنااد أن علااى تعماال لي)اليااة معااايري

 هاادي ماان بااه جااات عمَّااا أو دينااه عاان وبالتااالي هويتااه، عاان يتخلااى

 ماان تأتينااا أواارت الاامت العوملااة وااغ  بساابب ذلاا  كاال .. عظاايم

 هلاا  جمتمعات بسمات وتعلقنا انتمائنا وعف بسبب أو جانب؛ كل

  ." لد لتموه وب جرر د لوا لو اتى " أ رر هوية

 هاي   ااص  حناو  على والسعودية اخلليجية اهلوية أن يعتقد من

 وختتلااف  تتناااق   هويااة  لنااا  عااام كاال  يف أننااا  ياارر  فهااو  مااتغرية

 ال فهااو العااامل مااد والتواصاال االقتصااادية للضااغو  وفًقااا معايريهااا

 وحمددة. واورة مسات ذات بهوية رتفيع

 اإلعالمياة  الساااة  تركنا اليوم أننا مشكالتنا أك) إادر

 عقيادة  ال اخلليجياة:  للهوياة  تنتمي ال أكارها لكفاتات اخلليجية

 أو هااااؤالت وأصااااب  اجتماعيااااة؛ مسااااات وال فكاااار ا وال ثقافااااة وال

 مثن ااا بااه ايشاارتو وأن واقعهاام يباادلوا أن الناااس يااأمرون أكااارهم

 هنااك  نهاار ا.  وال لايالً  يهادأ  ال مبكار  واحملافظاة  اخللاق  مان  خبس ا

 ميكان  جمتمع اا  ذلا   بعاد  ليجاد  اهلوياة  هاذه  تفتيات  علاى  يعمل من

 " أمنوذج ااا لبنااان.." آ اار جمتمع ااا ليكااون وتشااكيله هدمااه إعااادة

 مستقباًل. وسوريا اليوم اي واقد العرا و

 مساات  تذا لتكاون  الياوم  العربياة  امتمعاات  تكيياف  إعادة

 علاى  يعملاون  الاذين  أولئ  مرتكزات أاد هو خمتلفة دميوغرافية



21

 –2016     
164 

 القاادم  جيلاها  عا)  أ ارر  جمتمعاات  لتصاب   امتمعاات  هوية تغيري

 والنخاب  اإلعالمايني  مان  الابع   أن هاو  يقلاق  ماا  الاالا .  أو الااني

 طرا اا  أن يارون  ورمباا  جيارر  ماا  يارون  ال جتعلهم درجة إىل بس ات

 يف الياوم  جياري  ماا  وتضاخيم.  تهويال  هاو  لهأقو الذي ال ر  كهذا

 جد ا. مقلق الكويت وقريب ا والعرا  اليمن

 عالقاااة ذات اهلوياااة أن فكااارة عااان منافر اااا وساااأظل الزلااات

 سياساي  كياان  هاي  اخلليج دو  وأن ،والاقافة وبالفكر بالعقيدة

 معااايري جمموعااة اهلويااة وتضاامرل. وتنمااو تااتغري مبصاااح ياارتب 

 التعلااايم وبعضاااها والاااداه لدياااه غرساااها بعضاااها الفااارد بهاااا ياااؤمن

 احلدي  أما اآل رين، مد تواصله ومن امتمد من تعلمها وبعضها

 مصاااحلها وفااق تتراارك فجميعهااا وقراراتهااا ومواقفهااا الاادو  عاان

 أمارين  باني  رب  هو األمرين بني والرب  وآ ر. وقت بني تتغري المت

 فيهاااا تتعااادد الااامت الااادو  يف إال ساااائغ ا أراه وال متاماااا، خماااتلفني

 هاذه  سترتوي احلا  ب بيعة الدو  هنا  الف فيها وينشأ اهلويات

 مااا  وهااو وأقليااة؛ أكاريااة هناااك  يكااون اااني وخباصااة اهلويااات

 جناده  ماا  وهاو  كارثاة،  كانات  وإال الادو   مان  عادد  علياه  حترص

 ااني  اهلناد  ذل  وقبل البلقان، دو  يف ذل  وقبل العرا ، يف اليوم

 أما باكستان. من بنجالد  استقلت ثم باكستان، عنها استقلت

 العقديااة الناايااة مان  واااادة طبيعااة علاى  تقااوم فاهلويااة اخللايج  دو 

  والغالب. األكار هو السين املكون اي 

 صاارا  بااأن الظاان اخل ااأ ماان أن إىل الاادريس زياااد .د وت اار 

 امتمااد أو السااعودي امتمااد علااى اكاار هااو اآلن احملتاادم اهُلوّيااة
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 الصارا   هاذا  .والغر  الشر  تغشى عاملية جةمو هو بل اخلليجي،

 املتقدماة،  األوروبياة  الدو  اتى يوّفر مل اإليديولوجي /االجتماعي

 اجتمااعي  اساتقرار  إىل وصالت  أنهاا  املاواية  العقود  ال  بدا المت

 زياااد .د وأواااف !بااه تعباا  أن أيديولوجيااة ألي ميكاان ال هوّياااتي

 املفااج ،  الصارا   هلاذا  متنوعاة  أوروبياة  منااذج  أساِو   لان  الدريس:

 أكاار  بدت المت الدولة من بنموذج كله ذل  عن سأستغين لكن

 الفرنساية  الااورة  بعاد  األياديولوجيات  صرا  من ختّلصًا أوروبا دو 

 تاادير هاذه  فرنساا  .األوروبياة  النهضااة عصار  نقاائ   أكملات  الامت 

 اااو  ساانوات ثااال  منااذ  صوصااًا عدياادة، واسااتفتاتات اااوارات

 التراا   :ماال  مظااهر  عادة  تكالاب  بعاد  وذلا   ،(ةالفرنسي اهلوية 

 ماااري املت اارف الاايمني زعيمااة شااعبية صااعود بااداعأ، فرنساايني

 أن كمااا .املاليااة م(2008  أزمااة بعااد اليهااود للمااز العااودة لااوبني،

 أسااس  علاى  وبري انياا  وإسبانيا بلجيكا يف االنفصالية امل البات

 مدنية و د يف اهلويات صرا  مظاهر من أكيد مظهر هي عرقي،

 "!مترضرة"

 .!جيري؟ الذي ما

 بعاد  ،( الصاغرر  اهلوياات   إىل عاملياة  عاودة  احلقيقة يف هناك

 عقاود  الاالثاة   ال  للعوملة واملتشابه الوااد ال عم العامل جّر  أن

 إىل (الصااغرر اهلويااات ااارو   :كتااابي يف أشاارت وقااد .املاوااية

 تلاا  بااني وماان وتفساارياتها، العامليااة املوجااة هلااذه عدياادة مظاااهر

 األكااالت إىل (الساان ااادياي  الشاابا  عااودة حمي نااا يف املظاااهر

 والكشااااتات واأللبساااة  الشاااعبية  واألهااااازيج والشااايالت  الشاااعبية 
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 أااد  يكاون  أن املفارقاات  ومن .وغريه الشع  / اللغوي والقاموس

 (كااريون  يراهاا  كماا  البدائياة،   هذه الشعبية العودة عوامل أهم

 . ! ووسائ ها االتصاالت ثورة وهو مت ور، تقين سبب هو

 الااانَّف س تعكاااس الااامت نفساااها اليونساااكو منظماااة أن كماااا

 مان  الصاغرر  بالاقافاات  أكاار  اهتمامااً  تاولي  باتات  الاقايف العاملي

 واالهتمااام الشاافوي الاارتا  علااى للرفاااظ ادياااة اتفاقيااات  ااال 

 هُلوّيااات املسااتقرة غااري احلالااة .األصاالية للشااعو  احملليااة باللغااات

 قااد .العوملااة بعااد مااا اقبااة نتاااج قادمااة، لساانوات ستسااتمر العااامل

 الاقاايف  اللباوس  تتلّبس اقتصادية تأثريات بسبب احلقبة هذه ت و 

  .أايانًا الديين أو

 هااذه عاان مبعااز  ليساات حتدياادًا والسااعودية اخلليجيااة اهلويااة

 دينياة  وجتاذباات  استقرار عدم االة يف وستستمر الكونية، الري 

 اسااتمرار واارورة مينااد ال هااذا لكاان أايانااًا، فرةمتنااا واجتماعيااة

 ورمباااا نسااابيًا كاااان وإن هوّيااااتي، توافاااق إىل الوصاااو  حمااااوالت

 .أيضا مؤقتا

 تعريًفااااا أجااااد ال مدا لتااااه: يف فقااااا  احلااااارثي علااااي .د أمااااا

 متعاروااة تشااعبات عاان النقااا  أساافر ولااذل  للهويااة، منضاابً ا

 سياساااية دوأبعاااا مع ياااات فيهاااا د لااات، واااااد نآ يف ومتدا لاااة

 وإعالمياااااة وتارخيياااااه ودينياااااة وثقافياااااة واجتماعياااااة واقتصاااااادية

 وااارو  وتقاليااد وعااادات ولغااة وعوملااة توأيااديولوجيا وساالوكية

 باللراا   تسام   تعاد  مل الامت  األادا  فيه تتسار  وقت يف وأطما 

 الامت  اهلوية عوملة أجل من الزمن يسابق عامٍل يف املتناثرة جبزئياتها
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 هوياةٍ  فاأي  . هوياات  من عداها ما وطمس شرهان إىل الغر  يسعى

 اهلويااة لتوايااد كماااا  أوروبااا أ ااذ ماان ؟. عنهااا نترااد   ليجيااٍة

 واتاااى واملاااورو  والاقافاااة والااادين اللغاااة ا اااتالف ماااد األوروبياااة

 صاورة  فاإن ، برملانياة  إىل رئاساية  إىل ملكياة  مان  األنظمة ا تالف

 .قتصاااادواال السياساااة جترهاااا حتقيقهاااا إىل يساااعى الااامت اهلوياااة

 هويااة حيقااق يااذكر شاايئًا ينااتج مل ساانة (36  لااه التعاااون وجملااس

 اهلياا   ماد  واا   اخللايج  دو  شاعو   باني  والوجادان  .واادة رقمية

 هلوياةٍ  جادور  مان  ولايس ، تقريبااً  شيت كل يف والتغريب والت او 

 ،إخل...والعاادات  والتااري   والادين  اللغة يف التجانس رغم مشرتكة

 جيسااد الااذر واإلعالمااي واالقتصااادي ياساايالس االحتاااد قاارار إال

 يكان  مل ماا    الشايت  بع  الترريف عن االعتذار مد املقولة هذه

 اخللاايج دو  وأماارات ملااوك لاادر فهاال (. بالساال ان يكاان بااالقرآن

 حيقااق  مااا إلنتاااج  الكونفاادرالي االحتاااد قاارار  الختاااذ الشااجاعة

 ؟. لشعوبها اخلليجية اهلوية

 لادر  والقايم  اهلوية إشكالية أن القنيب  ندر .أ ترر وبدورها

  : هيو حماور باالثة تدور اخلليجي الشبا  جيل

 ومدر الشبا  جيل اجتاه اخلليج دو  من دولة كل دور -1

 يف ومسااهمتهم  جبادواها،  إمياانهم و املؤسساات،  دا ل اخنراطهم

  .تفعليها

 مبرالااة اليااوم ميااران الشااا  وجيلااها اخلليجيااة الرقعااة -2

 والدا لياة،  اخلارجياة  والترديات املخاطر من يدالعد حتمل دقيقة

 من قاة  علاى  د يلاة  قايم  زر  وبالتاالي  هاويتهم  تزعاز   إىل أدي مما

   .اخلليج
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 األساااارة هااااي والقاااايم، اهلويااااة تنااااتج الاااامت املؤسسااااات -3

 ماان هااي املؤسسااات وتلاا  واالتصااا ، اإلعااالم ووسااائل واملدرسااة

 اديةاالقتصاااا املؤسسااااات سااااهأرا وعلااااى الشاااابا ، جياااال تااااأطر

 لاادر بااالت وير باملساااهمة م البااة املدنيااة واجلمعيااات والسياسااية

 واملسااؤولية املباادرة  وثقافاة  احلياااة، ثقافاة  ايا   ماان الشابا   جيال 

 اخلليجاي،  باامتمد  ومسااهمته  احمللاي  جمتمعاه  بقضاايا  وااللتزام

 وقيمااه هويتااه لصاايانة الضاارورية املناعااة بوسااائل تساالره وثقافااة

  .وثقافته

 معرفااة قوامهااا الشاابابي للشااأن جدياادة اكمااة يت لااب هااذا

 فااايهم، واالسااتامار  إلاايهم،  واالساااتما  الشاابا ،  لقضااايا  عميقااة 

 اااااو  مؤسساااايا وتنظاااايمهم التنمويااااة، العمليااااة يف وإشااااراكهم

 إىل حتويلاهم  أفق يف وذل  للمجتمد، الك)ر والور  اال تيارات

 اتلبنا  املوووعية الشرو  تكمن احملاور هذه ففي .املستقبل خنب

 القواسااام علاااى احلفااااظ علاااى مبنياااة وقااايم قوياااة  ليجياااة هوياااة

 والاارتا  والعقياادة اللغااة وااادة سااهأرا وعلااى، للخلاايج املشاارتكة

 مان  أكاار  الياوم  مادعو  الشابا   وجيال  اخلليجية فالنخب .واملصري

 علااى حيااتم ممااا .ينتظاارهم لاان العااامل أن يعااي أن مضااى وقاات أي

 لادر  واملشااركة  واليقظاة  الفعال  ثقافة ت وير اخلليجية امتمعات

 .الشبا  جيل

 ورقتهاا  يف تناولت كوثر أ. أن إىل الوايل عبدالسالم .د وأشار

 إوااافة ميكاان ولعلااه .اخلليجيااة الوااادة وجااه يف املعوقااات بعاا 

 التنميااة عجلااة سااري ساارعة بتفاااوت خياات  األو : .آ اارين معااوقني
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 اتالتراادي مااد التفاعاال إيقااا  خياا  والااااني: اخللاايج، أق ااار بااني

   .اإلقليمية والترالفات

 يف التنميااة تسااار  يالااا  فإنااه األو ، املعااو  خياا  وفيمااا

 مان  وااادة  نإ .أ ارر  أق ار يف الب ت مقابل اخلليج، أق ار بع 

 امتمعياة،  تشاكيالته  تشاابه  كان اخلليجية اهلوية مقومات أهم

 ةالعوملاا ثااورة وبعااد واليااوم .أق اااره يف التنميااة بااوترية ق ع ااا املتااأثرة

 التنمياة  بهاا  تساارعت  اخللايج  أق اار  بعا   أن يالاا   واالتصاالت

 االجتماعيااااة والعدالاااة  البشاااارية القاااور  ملسااااائل بالفعااال  فوصااالت 

 البناى  تنمياة  ملاف  أجنازت  أن بعاد  اجلنساني،  باني  الفرص وتساوي

 البناى  تنمياة  يف ب ئ اا  تعااني  أ ارر  أق اار ا  هنااك  أن فيماا  .الترتية

 الترتياة،  البنى ملف يف إجنازه تسار  من النموذجني وبني .الترتية

 وإشااراك الفاارص توزيااد ملفااات يف اجلهااد ماان ملزيااد حيتاااج لكاان

 لبلاورة  كمعاو   يعمال  باات  التفااوت  وهاذا  .شاابه  وماا  أكاار  فئات

 منظومااة دا اال مااا تباينااات يف يتمااال الااااني العااائق . ليجيااة هويااة

 ياا  ا املواقاف  .وإقليمياا   ليجيا جسام حتديات ايا  املس دو 

 هااذين فااإن و تام ااا .ماااا  أباارز األمااين وامللااف السااورية القضااية

 هلوياة  واعادة  باذور  وجاود  ينفاي  ال طرااه  ط مما وغريهما العائقني

 .مشرتكة  ليجية
 

 اخلليجية: اهلوية آليات تعزيز 

 باني  اهلوياة  توطياد  أن إىل احلماود  صااح  بن اهلل عبد .د أشار

 يراهاا  الامت  املناافد  مان  عدياد ال يف يتماال  أن الباد  اخلليجي امتمد

 احلقيقااي باااملفهوم يظهاار ألن األواااد ال ريااق أنهااا امتمااد هااذا



21

 –2016     
170 

 هااذه أمااام هنااا ماان .القااو  هااذا صاا  نإ املوااادة اخلليجيااة للهويااة

 ماان لاايس إنااه، أواًل والنسااب الاادم يرب هااا والاامت املتينااة العالقااات

 ةاائلا  تقاف  الامت  العقباات  نزيال  أن مساتريالً  أو مبكاان  الصاعوبة 

 الوئااام ماان ملزيااد طريًقااا اخلليجااي املااواطن فيااه ياارر تقاادم أمااام

 مبنظومااة اخلااروج يف ياماار، مااأمو  متاساا  إىل وصااواًل والرفعااة

 منتلااااا  وحنااااان ال مل، ( اخلليجياااااة الدولاااااة   شاااااعارها وااااااادة

، وااادة  دولة شبه أصبرت دو  متتلكها ال اجتماعية مكتسبات

 اخللااايج دو  مااان لأقااا دو  وهاااي األوروباااي، االحتااااد دو  كماااال

 امتمعااات لتقاار   األساااس العنصار  يعااد والاذي  اجتماااعي تاراب  

  . واحتادها

 والنيال ، اقاة   ليجياة  هوية اكتسا  إىل السريد الوصو  نإ

 مان  يتم أن ميكن، العربي اخلليجي شعو  بني اقيقي انتمات من

 : التالية اإلجراتات  ال 

 وأن ملواادة، ا اخلليجياة  العملاة  سريان ت بيق يف اإلسرا  -1

 مان  ماان ُع وسال نة  املترادة  العربياة  اإلماارات  دولاة  مان  كال  تقتند

  .اخلليجي النقد جملس يف الد و 

 مواد.  ليجي جواز إصدار -2

 التعااااون جملاااس دو  باااني اجلمركياااة احلاااواجز إلغاااات -3

   .اخلليجي

 أكاا) دفاد  يع اي  ممااا، االحتااد  إىل التراو   يف اإلسارا   -4

 .مأمولة متغريات حنو
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 دو  بتجاااانس املتعلاااق ال ااار  ماااد الرديعاااان  الاااد .د واتفاااق

 ذات مواادة  هوياة  بصاورة  ذلا   من اإلفادة وورورة العربية اخلليج

 مرمااى يف فااالكرة ثاام وماان .اخلليجااي املااواطن علااى منااافعي بعااد

 اهلوياااة جلعااال ومهماااة مصاااريية قااارارات الختااااذ اخللااايج دو  قاااادة

 تباااين بااذل  امالقياا ماان القااادة يعيااق قااد ..معاش ااا واقع ااا اخلليجيااة

 االقتصاادي  االنادماج  مشاريد أ رت رمبا المت اخلارجية سياستهم

 وماارن  فضاافا   باحتاااد  اخلااروج  ميكاان  ذلاا   ومااد  والسياسااي؛ 

 الشاااعو  مساااتور علاااى اقتصاااادي ماااردود لاااه يكاااون أن شاااري ة

 رفاد  إىل إوافة التجارية األعما  وممارسة جواز دون تنقل وسهولة

 األواصااار لتقوياااة  ليجياااة مااان اخلليجاااي زواج مااان حتاااد قياااود أي

  ليجاااي مهرجاااان إجيااااد امل روااااة املقرتااااات ومااان .االجتماعياااة

 اخللايج  دو  مان  بدولاة  مارة  كال  يقام حبي  سنتني كل أو سنوي

 دولااة كاال تعار   حبياا  شاعبيًّا  املهرجااان ويكاون  الساات العربياة 

 وال ..أيااام عادة  يساتمر  وأن واألدباي  الفاين  وتراثهاا  الاقاايف  موروثهاا 

 اخلليجيااة للمنتجااات تسااويق عمليااة هامشااه علااى يكااون نأ ماااند

 الاادو  هااذه يف األعمااا  لرجااا  مفيااد ا يكااون حبياا  دولااة لكاال

 لادور  كتاا   معر  كذل  يصربه وقد .تكاليفه لتغ ية وذل 

 تعمياق  أسابا   أااد  سايكون  كهاذا  ثقاايف  عمل .اخلليجية النشر

 .الناشئة وجدان يف اخلليجية اهلوية

 االقتصااديات  بني املشرتكة التنمية أن و املزر محيد .د ويرر

 كفيال  اخلليجاي  التعااون  جملاس  لدو  االنتمات وتعزيز اخلليجية،

 وماا  العوملة، التشكيل ب ور زالت ما المت اخلليجية اهلوية بت وير
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 .اخلليجاي  باممد تتوغل بدأت وسلبيات إجيابيات من معها حتمله

 اخلليجاي  التعااون  جملس لدو  اخلارجية السياسة توايد أن كما

  ارجيااة وزياار بتعاايني اخللاايج دو  تشاار  أن جيااب واارورة؛ أصااب 

 دو  مان  بالتنااو   ويعني، اخلليجي التعاون جملس دو  ميال وااد

 وإزالاااة، اخلارجياااة السياساااية املواقاااف لتواياااد وذلااا ، املاااس

 دوائار  علاي  للقضاات  وكاذل  ، اخلليجية امتمعات عند الضبابية

 . اخللايج  دو  جتااه  اخلاارجي  اإلعاالم  يوجهها المت والش  التأليب

 الاقافية اال تالفات من بكاري وأهم أك) اخلليجية املشرتكات

 تعزياز  ماد  الوقات  ماد  ساتزو   حملياة  ثقافياة  أبعااد  ذات تبقاي  والمت

 .والعوملة واالندماج االنتمات

 مبادأ  ماد  جاذريًّا  خيتلاف  أناه  إىل العاماان   الاد  .م ذهاب  بينما

 اخلليجي؛ السياسي والتكامل اخلليجية اهلوية يمتقض بني الرب 

 لتكامااال أساس اااا ومتاااال وأمشااال وأوساااد أمساااى قضاااية فاهلوياااة

 مثارات  أاد إال املس تشكيل وما وتوادهم وتواصلهم الشعو 

 . املشرتكة اخلليجية اهلوية

 باالعودة  يبدأ اخلليجية اهلوية تعزيز أن الشهراني ليلى .أ وترر

 ماار  ماان والتعااايف، العميااات التبعيااة عباااتة و لااد للجااذور اجلااادة

 فنانينا. بع  متايل ويف كتابنا بع  كتابات يف الذات جلد

 وبرمياال وصااررات ومجاال  يمااة اخللاايج عاان السااائدة النظاارة 

 مااا النظاارة هااذه وعااززت، غوغائيااة وشااعو  بسااخات يصاارف نفاا 

 بعااا  طرياااق وعااان اإلعالمياااة وساااائلنا يف أنفسااانا عااان لاااه ناااروج

 مان  االساتفادة  ماد  هاي  كماا  اهلوياة  مجالياة  علاى  فاظاحل سياانا.
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 ماد  حنان  . امل لاو   هو العامل لكل إلبرازها وتسخريه جديد كل

 تقليااد يساات د مل (وال اااووس الغاارا   قصااة علينااا تن بااق العوملااة

 احلقيقية. ملشيته العودة يست د ومل ال اووس مشية

 منل  بأننا اهلوية يف العوملة تأثري على البازعي عليات .أ وعلقت

 ساعى  ولاذل   ..مااالً  األوروباي  االحتااد  ميلكه مااًل اخلليج كدو 

 لااادمج يساااعى مفهاااوم وهاااو Europeanism باااا  يسااامى ماااا خللاااق

 الاااادو  مجياااد  يف مشااارتكة  لتصااااب  األوروبياااة  والقااايم  العاااادات 

 ...الوطنيااةو األمنيااةو الاقافيااةو االجتماعيااة اجلوانااب علااى ويركااز

 يواجهااون أنهاام ماان الاارغم علااى (يتااهبأوروب فخااورا الفاارد يصااب  

 هااذا يوجااد ال اخللاايج يف .للغتهااا دولااة كاال وتعصااب...اللغااة حتاادي

 القبلياة  وهاو  صاعوبة  أكاار  حتادي  يوجاد  لكان  "اللغاوي  " احلاجز

 الكااري  وإاياات  املااري  طماس  العوملاة  تسات يد  قد...عليه .واملناطقية

 !الترادي  أمام عاجزة تقف أنها لنا يبدو بكن...والقيم العادات من

 أماام  حنان  اللغاة؛  هاو  عناصارها  أهام  أااد  فاإن  اهلوية خي  وفيما

 و...مدارسااها يف ثانيااة كلغااة العربيااة اللغااة تااتعلم  ليجيااة أجيااا 

 نإ لتكريساها  أسعى المت اهلوية فأين...األهلية املدارس يف بالذات

 !!بلغة ترتب  مل

 متراد   يعاني  أن إمكانية او  الضوحيي عبداهلل .أ وتسات 

  .! ؟ الدور بهذا يقوم أن ميكن وهل ! املس؟ باسم يرمس

 وزيااار هنااااك يكاااون أن فكااارة أن الرديعاااان  الاااد .د ويااارر

 ذل  لكن ممتازة؛ فكرة تعد التعاون جملس لدو  وااد  ارجية

 تقااال حبيااا  املاااس لااادو  اخلارجياااة السياساااة تواياااد يت لاااب
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 ولاااةد فلكااال االياااًا؛ مترقاااق غاااري وهاااذا بينهاااا؛ فيماااا التبايناااات

 السياساة  يف التنااغم  يعياق  مما خمتلفة دو  مد السياسية شبكتها

  ارجيااة وزياار تعاايني اسااترالة ثاام وماان املااس لاادو  اخلارجيااة

 الشااخ  هااذا مااال .الدوليااة احملافاال يف امموعااة باساام يااتكلم

 اخلارجيااة السياسااات بكاال يلاام حبياا  عبقريااا يكااون أن جيااب

 ثام  ومان  متناقضاة  ونتكا  قد السياسات هذه بع  ..املس لدو 

 اياران  من املوقف املاا  سبيل على أ ذنا لو .املترد  مهمة تصعب

 مااااد التعاااااطي يف املااااس دو  باااني  تباينااااات لوجاااادنا تركياااا  أو

 .الدولتني

 املواقااف تباااين يف املشااكلة أن الضااوحيي عبااداهلل .أ وأوواا 

 مهاا  .أ تارر  بينماا  مشارتكة.  مصريية قضايا او  املس دو  بني

 األعضات. الدو  باسم املترد  مباابة يعت) العام األمني أن عقيل

   اة  إىل حيتاج األمر فإن الشهراني سعد .داللوات  تصور ويف

 الااوطن   أرجااات لكاال وشاااملة مسااتمرة باا)امج وثقافيااة اجتماعيااة

 هااذه ترسااي  تسااتهدف القااادة ماان ومعتماادة مدعومااة ( اخلليجااي

 اهلوية.

 وقاااد   واالقتصاااادية ياسااايةالس الواااادة تعااازز   اااوة أي إن 

 هلاا  يكاون  ساوف  ( األوىل مان  والقليال  األ ارية  مان  الكااري  حتقق

 اخلليجيااة اهلويااة يرساا  االجتماااعي املسااتور علااى ياانعكس أثاار

 خيارج  الايمن  ولعال  املشرتكة. واملصاح القوية األصو  على املبنية

 عان  ايناه  يف لنتراد   العار   جزيارة  يف العقاد  ليكمل أزماته من

 مفهااوم اخللاايج أن ننسااى وال للواقااد، متااايال أكااارو ساادأو هويااة

 األساس. يف جيوبوليتيكي
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 غااااري الشااااراهة فااااإن احلااااارثي  الااااد .أ نظاااار وجهااااة وماااان

 احمللياااة اهلوياااات تضاااعف األجنبياااة العمالاااة الساااتقدام املنضاااب ة

 العمااااالي الشااااأن فااااإن اعتقاااااده ويف، أيض ااااا اخلليجيااااة واهلويااااة

 توجهااات  جنااا  فاارص ماان يزيااد العمالااة اركااة مرونااة ووااب 

 أيض اااا .االقتصااااد وتنوياااد املهناااة وتاااوطني البشااارية املاااوارد تنمياااة

 اخلاصاااااااة التشاااااااريعات صاااااااياغة يف االحنيااااااااز مراعااااااااة فاااااااإن

 املزايااااا حنااااو ظاااااهرا احنيااااازا اخلليجيااااة للكتلااااة باملنظومااااات

 سااايكون واقتصااااديا، صاااناعيا وتبنيهاااا اخللااايج لااادو  النسااابية

 االستامارية. هاتالتوج واجم شكل رسم يف مفيدا

 باملفاااااهيم اخلليجيااااة اهلويااااة أن القعااااود ناصاااار .د وذكاااار

 جاااديرة واملااادا الت الرئيساااة الورقاااة تناولتهاااا الااامت واألوصااااف

 تكامليااااة عالقااااة هناااااك أن رغاااام لااااذاتها واالهتمااااام بالدراسااااة

 املااااس، دو  بااااني التكاماااال و  ااااوات اخلليجيااااة اهلويااااة بااااني

 وكااال املاااس، أنشااا  اوألجلاااه األصااال هاااي اخلليجياااة واهلوياااة

 مبختلاااف وتنميتهاااا اخلليجياااة اهلوياااة وجاااود .اآل ااار يعااازز منهماااا

 اهلويااااات مااااد  يتعااااار ال الااااذي الواسااااد ومبفهومهااااا الوسااااائل،

 ويؤياااد يااادعم  ليجيًّاااا عام اااا رأي اااا سااايوجد والكااا)ر، الصاااغرر

   ااااااوات ووجااااااود، املااااااس دو  بااااااني التكاماااااال   ااااااوات

 اهلويااااااة يعاااااازز عياااااالوالتف بالتنفيااااااذ مقرونااااااة جااااااادة تكامليااااااة

 وذلااا  .للمن قاااة الواااااد باملصاااري املشااارتك واالهتماااام اخلليجياااة

 باااااملواطن االهتمااااام زيااااادة املااااس يف املسااااؤولني ماااان يت لااااب



21

 –2016     
176 

 خمتلاااف علاااى والرتكياااز اخلليجياااة املواطناااة وتفعيااال اخلليجاااي

 ومااان . املاااس ماااواطين الهتماماااات اجلامعاااة الاقافياااة القضاااايا

 منتظماااة لقااااتات عقاااد األ ااارية نواتالسااا يف اإلجيابياااة الظاااواهر

 يف مبااااا املن قااااة تواجااااه الاااامت القضااااايا وطاااار  اخللاااايج لشاااابا 

 .. اخلليجية اهلوية خي  ما ذل 
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