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العديهد  م 2017فربايهر  خالل شههر   ناقش أعضاء ملتقى أسبار

املهمة، اليت متَّ طرُحها للحوار علهى مهدار الشههر،     وووعاتمن امل

 ومشلت القضايا اآلتية:  

 العاملي. يومها يف العربية لغتناأمام  حتدّيات 
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 اإلقليميههة التجاذبههات ظههلِّ يف اخللههيج أمههن تهديههد مصههادر 

 الراهنة. ليةوالدو

 والسندان. املطرقة بني السعودية اجلامعات 
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 الدريس. زياد. الورقة الرئيسة: د 

 األسهههبوع خهههالل اليونسهههكو منظمهههة بقيهههادة العهههام احتفهههل 

 يهوم  مه   يتهزامن  الهيي  اليهوم العهاملي للغهة العربيهة،     مبناسبة ملاويا

 .عام كل من ديسمرب 18

 اآلن، حتهههى اخلامسهههة السهههنوية دورتهههها يف االحتفاليهههة ههههيه 

 هههيه تواجههه عديههدة حتههديات بشهه ن مكههرورة أسههئلة تهه ري مازالههت

 :التحديات هيه من ثالثة هنا س تناول اللغة،

 أهلههها، عنههد العربيههة باللغههة زازاالعتهه وههمورأو  غيههاب  :أوًلهها 

 كمها  لهيل،،  احلاجهة  عهدم  عند حتى غريها الستخدام واجنيابهم

 خصوصًًًًها،  الدوليهة  االجتماعهات أو  املؤمترات من ك ري يف حيدث

 .  الفورية الرتمجة توفري رغم

 لغتهههه اسهههتخدام يف بهههالفخر العربهههيُّ اإلنسهههان يشهههعر ملهههاذا ال 

 للهزمية هل!م ًلا؟ والصيينُّ بانيُّواإلس الفرنسيُّ يفعل كما العربية

 أنَّ أو الوحيهد،  السهبب  ههو  وههل  ذله،؟  يف دوٌر والتنمويهة  السياسية

 !ذل،؟ يف ت ثريًًا أك ر والعوملية االقتصادية األسباب

 االعتههزاز علههى دليههل أكههرب هههو بههها والتحههدُّث اللغههة اسههتخدام 

 كلهها  ههي  وحبهوث،  وجههود  وأقهوال  أعمهال  من ذل، سوى ما بها،

 .«نتكلَّم» أن  هو اليي األساسي للفعل ُمكّملة دماتخ
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 ال كه ريًًا  جيهدي  ال العربيهة،  للغتنها  اخلطهابي  واإلطراء املديح 

 املهارقني  اسرتجاع يف وال بغريها، الناطقني من املزيد اكتساب يف

 زخهارف  بنهاء  يتمُّ عندما خصوصًًا عكسيًة آثاره تكون وقد. منها

 .واستصغارها األخرى اللغات من ْيلالنَّ ركام على للغتنا املديح

 لهي   ههو  العربيهة  اللغهة  مكانة لرف  والفعَّال احلقيقي املدخل 

 .استخدامها ك رة يف بل... مدحيها ك رة يف

 لتفكيه،  وفهيّ  أساسهيّ  مسهار  هي واللغات توأم، واهلوية اللغة

 ال. القاتلههة باهلويههات معلههوف أمههني وصههفها الههيت املتههوترة، اهلويههات

 اهلدَّامهة  واهلويهات  البنَّهاءة  اهلويات بني الفروقات من  ريًًاك أنَّ ش،

 !املفّخخة اللغة... اللغة يف يكمن

 تقنيهات أمام  العربية اللغة تواجهه اليي والضمور العجز :ثانيًًا

 .ومستجداته املستقبل

 بسببا مَّإ والضعف، اهلزال يصيبها عندما... متوت قد فاللغة 

 ال مغله،،  مكهان  يف وخاملهة  مقعدة تركها بسببأو  تغييتها عدم

 جوانههب مهه  وتتفاعههل النهها ، وختههال  الطَّْلهه،، اهلههواءإىل  ختههرج

 !املسنني دور يف العجائز متوت كما مهملة فتموت احلياة،

 للغههههة، احليويههههة بالكينونههههة التصههههوُّر هههههيا علههههى إذا اتفقنهههها 

 تنقههههر  أيضًًهههها م لمهههها تنقههههر  اللغههههات بهههه نَّ القههههول فيمكننهههها

 .احليوانات

 مواصهلة  عهن  فيهها  ووهعف  لعجهز ا مَّإ احليوانات؟ ملاذا تنقر  

 سههيطرتها تعههاظ م وهههو متامًًهها، ذلهه، لعكهه أو  بكفههاءة، احليههاة
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 أخهرى  كائنهات  نشهوء أو  اسهتمرار  ُيههدِّد  مبها  األر  علهى  ونفوذها

 .وأوعف أصغر

 !باألصح؟ العّلتنيأو  العّلة، أيضًًا لنف  اللغات تنقر  هل 

 لعجهز  تضهعف، أو  تعجهز  عنهدما  فاللغهة  دة،ُمؤكَّ األوىل العّلة 

 مههدار فههي  األخهرى  العّلهة ا . أمَّه بامل ههل تفنهى  فإنَّهها  فنهائهم، أو  أهلهها 

 ! ونظر ت مُّل

 وههل  جديهدًة؟  لغهات   تلهد  البشهرية  مازالهت  ههل : نتساءل دعونا 

 لغههههات بهههانقرا   السههههما  دون مهههن  جديههههدة لغهههات  والدة ُيمكهههن 

 !قدمية؟

 كه ري  علهى  مهيمنهة  كانت اليت يةالالتين اللغة تنقر  م لو 

 الفرنسهية  اللغهات  وترتعهرع  سهُتولد  كانهت  ههل  أوروبها،  أراوي من

 اآلن؟ املتداولة واإليطالية واإلسبانية

 ثهم  الديناصهور،  ههيمن  م لمها  الالتينيهة  وهيمنهت  تعاظمت هل 

 اللغهههههة ستصهههههبح وههههههل الديناصهههههور؟  انقهههههر  م لمههههها انقروهههههت

 الديناصههور اآلن هههي عههامال علههى هيمنتههها خههالل مههن اإلنكليزيههة

 !انقراوه؟ ثم بتعاظمه...  القادم

 مضهت  قهرون  يف «تدنّصهرت » قهد  كانهت  العربيهة  اللغهة  لكن 

 سهههقو  قبهههل مههها حتهههى العهههام، مهههن وممتهههدة واسهههعة رقعهههة علهههى

 الالتينيهههة انقروههت  م لمههها العربيههة  تنقهههر  فلمههاذا م  األنههدل ، 

 !وغريها؟ والسومرية واهلريوغليفية
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 اللغة قداسة حول هنا األخري التحديإىل  قائي ًًاتل يقودنا وهيا

 !العربية

أن  ميكهن  ال العربيهة  اللغهة  به نّ  نهؤمن  ديهينّ  منطله،  من  :ثال ًًًًا

 سههب، عديههدة، لغههات انقروههت كمهها أهلههها أهملههها مهمهها تنقههر 

 .بعضها ذكر

 وهمن  قهد  -عهزَّ وجهلَّ  - اهلل ألنَّ العربيهة   اللغهة  تنقر  لن 

 هههل الربههانّي، الوعههد هههيا لكههن. يمالكههر القههرآن حبفهه  حفظههها

 لغهة  جعلهها أو  اإلسهالمّي،  بالهدِّين  العربيهة  اللغهة  ربه   وهرورة  يعين

 للتغيري؟أو  للنقد قابلة غري مقدسًة

 أنَّ م لمهها :فنقههول إنصههاًفا، أك ههر ونكههون نتجههردأن  ينبغههي

 للمسههلمني ليسههت العربيههة اللغههة فههإنَّ فقهه ، للعههرب لههي  اإلسههالم

 .فق 

 العربيهة  خهدموا  الهيين  مهن  أمسهاء  قائمهة  ذههين  ويف هيا أقول

 والبسهتانّي،  وحالق، واليازجّي، كالبعلبكّي، املسلمني: غري من

 خهدم  بعضههم  العهرب،  غهري  أيضًًها مهن   كُ هر  وباح ون والكرملي،

 مههن اللغههة علمههاء مههن جمتمعههون عشههرة يفعلههه م مبهها العربيههة اللغههة

 .املسلمني

 أسهم من لكلِّ العرفانو االمتنان ورورة أرى فإنِّي وختامًًا،

 دوافهه  مههن منطلًقهها ذلهه، كههان سههواءًً العربيههة، باللغههة االهتمههام يف

 .العربية اللغة جلماليات ذوقيةأو  قوميةأو  دينية
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 احملّيا. مساعد. التعقيب األول: د 

 يف اللغههة تواجهه  الههيت التحهدّيات  عهن  ورقتههه يف زيهاد  حتهدَّث د. 

باالهتمهام، وقهد    هها جهديرة  إلي أشهار  الهيت  العاملي، واجلوانب يومها

 اللغهة،  تقهدير  عهدم  مظهاهر  مهن  مقله،  ملظهر باإلشارة ورقته استهلَّ

 عنهههد العربيهههة باللغهههة االعتهههزاز وهههمورأو  غيهههاب) إىل  أشهههار حيههه 

 ليل،، احلاجة عدم عند حتى غريها الستخدام واجنيابهم أهلها،

 ،(الدوليههة االجتماعههاتأو  املههؤمترات مههن كهه ري يف حيههدث كمهها

 عههرب الكتابههةأو  اآلخههرين، مهه  احلههدي  حههني ذلهه،إىل  وأوههيف

 الشخصية. احلسابات

 بالعربيهة،  االعتهزاز  عهدم  بال ش، سببه أنَّ أحسب األمر هيا

 نظهام  وجهود إىل  حاجهة  هنها   فإنَّ وليا أفضل  غريها ب نَّ والشعور

 لغهههة ههههي العربيهههة اللغهههة تكهههون بههه ن واملهههؤمترات املتحهههدثني يلهههزم

 به ن  العهرب  املتحهدثني  ُتلهزم أن  املنظمهة  اجلههات  ىعل نَّإ املؤمتر  إذ

 العربية. هي يستخدمونها اليت لغتهم تكون

 ومها صهدر   ملها سهب،،   تفعيل على يشتملأن  ينبغي النظام هيا

 إلزام كهل  وعلى..  العربية باللغة العناية ورورة بش ن تعليمات من

 الههيت اللغههة هههي العربيههة اللغههة تكههون بهه ن والشههركات املؤسسههات

 لغهة  ههي  العربيهة  وإعالناتهها  فاللغهة   ولوحاتها امسها يف ستخدمهات

 للدولة. الرمسية اللغة وهي الكريم، القرآن

 أكهرب  ههو  بهها  والتحهدُّث  اللغهة  استخدام" إىل أنَّ أشار زياد د.

 احلقيقههّي املههدخل" بقولههه: ذلهه، وأكَّههد "بههها، االعتههزاز علههى دليههل
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 بل... مدحيها ك رة يف لي  هو العربية اللغة مكانة لرف  والفعَّال

 ".استخدامها ك رة يف

 اهتمامًًهها باللغههة اهتمامنهها يكههون أال لههه أوههيف املعنههى هههيا

 الفعاليهات،  بعهض  فيهه  نقهيم  عهامليّ  بيهوم  يهرتب   شكلي ا، احتفائي ا

 خبهالف  نعمهل  بهل  واهتمامنها،  جمالسهنا  عهن  وتغيهب  عنهها  نغيهب  ُثمَّ

 ذل،.

 مهن  العربيهة  باللغهة  للعنايهة  جلنهة  تشهكيل  خطهاب  نظري لفت

 باللغههههة أعضههههائها مههههن اثههههنني اسههههم كتبههههوا التعلههههيم، وزارة قبههههل

 اإلجنليزية.

 يف اللغههة اسههتخدام يف ألبنائنهها قههدوًة نكههونأن  حنتههاج حنههن

 فاالهتمههام احملليههة، اللهههجات علينهها تطغههى وأال التعليميههة، العمليههة

 االستخدام. من الك ري مننحهاأن  يعين بالعربية

 االنهزاميهة  رو  ههو  زياد د. إليها أشار اليت تحدّياتال أحَد نَّإ

والفتيهات.   الشهباب  مهن  كه ري  لهدى  وبالتالي النُّخب، من عدد لدى

 ولهو  إبهداع،  من حتمله ما وعظمة اللغة جبمال أنفسنا نقن  م حنن

 للغة. أبنائنا ُحّب َخْل، ويف ذل،، تسوي، يف ذل، لنجحنا على عملنا

 كههههالم ويف بيههههان، وحسههههن ومجههههال إبههههداع اهلل كتههههاب يف

 مهن  الك ري العربي وأدبنا تراثنا الكلم، ويف جوام  ملسو هيلع هللا ىلص املصطفي

 أمجهل  مهن  قصهائد  ك تبهت  واخلطهب، حتهى   الشعر يف اللغة  مجال

فريههدة.  لغويههة وقههدرات تفههرُّد فيههها وخطههٌب حكههٌم الشههعر، وقيلههت

 الهراء،  مهن دون  وثانية  األلف، حرف من دون ك تبت خطب هنا 

 اجتهاه أي  تقرأهها مهن   قصيدة أبياٌت يف نق . هنا  نمن دو وثال ة 
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 ك رية كلمات.. آخر. معنى ُتعطي وأخرى نفسه، املعنى فتشّكل

 الواق . صور من معربة لوحة وهي مجيلة، معاني حتمل

 جهزءًًا  تبقهى  أْن ينبغهي  أنَّهها  العربيهة  للغة امل هّمة التحدّيات أحد

 ولغهة  القهرآن،  لغهة  ّية  فههي وإسالم وإقليمّية ثقافّية وطنّية هوّية مِّن

 وفكري ها  ديني ها  إرثًًها  حتمهل   فههي  ولهيا   ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى النيّب حدي 

 املعرفهة  على قامت عظيمة، إسالمية حضارة بناء يف أسهم وثقافي ا

 بيل،. عميًقا إميانًًا يتطلب التحدي هيا.. 

 مِّنَّهها يقههف ورّبمهها ُيصههّنفنا، َمههْن هنهها  أنَّ نظههري لفههت ومِّمَّهها

 آدم إنههزال  متَّ  املاوههية  الفههرتة القريبههة   ففههي  ..اللغههة.  بسههبب  موقًفهها 

 ديلتهها خطههو  طههائرة مههن أصههل عربههّي مههن أمريكههّي وهههو صهها ،

 ....!! اهلاتف عرب والدته م  العربية اللغة حتدُّثه بسبب األمريكية 

 ال هنها  وأنها ..  التعهبري  يف العربيهة  غهري  استخدام التحدّيات مِّن

 ُيمكهن  معنهى  عهن  وإّنمها  للتوثيه،،  تشهاداالسأو  النقل عن أحتدث

 حههاالت  يف الههبعض يسههتمرئه مهها وهههو . ترمجتههه.أو  بالعربيههة نقلههه

 متعتهه  جيهد  فلهن  لنفسهه،  كُحبِّهه  لغتهه  املهرء  حيّب وما م..  ك رية

 هلا. امل حِّّب جيده كما فيها التعبري يف

 ميكهن  الهيي  احلدإىل  اللغة يف ط ّلابنا وعف التحدّيات أحد

 بهل  الصهحيحة،  الكتابهة  ُيحسنون ال الطّلاب غالبية ب ّن القول معه

 فيههها  يههردُ  والتلفزيونيههة  اإلذاعيههة والتقههارير  الههربامج  مههن  عههددًًا نَّإ

 يف العههاملني وكههلِّ طّلابنهها حاجههة أهميههة ُيعههزِّز مِّمَّهها فادحههة  أخطههاٌء

 العربيههة، اللغههة يف تدريبيههة لههدورات وحنههوهم للجمهههور مههوادَّ تقههديم

 لعهودة مهادة   حنتهاج  حنهن  اللغويهة. بهل   مههاراتهم  ُيطهوِّر  فيمها  وخباّصة
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 فههههي التعليميهههة، املراحهههل لكهههل مسهههتقلة مهههادة لتكهههون اإلمهههالء

 السليمة. باللغة يصلنا اليي اجلسر

 لغههههيت، مههههنهج يف للغههههة جيههههدًًا توظيًفهههها هنهههها  أنَّ صههههحيٌح

 العربيههة: املههواد كههلِّ علههى يشههتمل الههيي ال ههانوي، يف والكفايههات

 مهن  سهرورهم  املعلمهني  بعهض  ويبهدي  واإلمهالء.  ص،والنصو النحو،

أحههههد  طبعًًهههها. وههههعًفا. تههههزداد املخرجههههات أنَّ يبههههدو لكههههن..  ذلهههه،

 علههى  شههجَّعت  الههيت  التقههويم أسههاليب  هههي  التعلههيم  يف مشههكالتنا

 فهإنَّ  جنها   ولهيا  أو  متّيهز  علهى  احلصهول  علهى  ُتحّفز وم اإلهمال،

 الوظيفّي. للنحو جيد تطبي، م  اإلمالءإىل  حيتاج قد اللغة إتقان

 مازلنهها أّننهها يبههدو إذ نفسههها، التعلههيم عمليههة التحههدّيات ومههن

 ما يكون التعليم. ولكي عملية يف أفضل األساليبأي  عن نبح 

 متخصصهني   ملعلَمهْين   برسهالة  بع هتُ  الواقه   مهن  رصهيد  لهه  هنا أورده

 إليهه؟  نصهبو  مها  حيق، وهل احلالي، املنهج عن وس لتهما اللُّغة، يف

 والكفايههات لغهيت  ملهنهج  ب نَّههه بالنسهبة  إجاباتهمها  فكانهت  .ذا؟.وملها 

 واحملفوظهههات، والقهههراءة، واإلمهههالء، القواعهههد) يضهههّمان  فإنهمههها

 كمهها وهههيا - يههرون واحههد  لههيا كتههاب يف(  واخلههّ  والبالغههة،

 ال ُيعتمههده أّنهه -اللغههة تههدري  يف طويههل بههاٌع هلههم مههن رأي يقولههون:

 قامهت  اللغة  حيه   معام من ك ريًًا وّي  وأنَّه الت سي ، يف عليه

 دمهج  ههو  اهلهدف  وكهان  وحدات، مخ إىل  املنهج بتقسيم الوزارة

 وههي  الشهامية،  املنهاهج  يف كمها  بعهض  مه   بعضهها  الوحهدات  هيه

 القاعدة. منه ُتستخرج أدبّي، ثم نصٍّ على تقوم طريقة
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 حتصهيل  علهى  وُيعتمهد  جهد ا،  قوي النحو منهج أنَّ احلقيقة يف

 كه ريٌ  النحهو  يف املهنهج  لكن كلها، السابقة السنوات يف الطالب

 تناقضات  فالوحهدة  املنهج يف أنَّ كما تطبي،، فيه ولي  ومتعب،

 ويف الصهههههحيح، والنُّطههههه، الصهههههحيحة، الكتابهههههة ُتعّلمههههههم األوىل

 وفيهها  بهل  أخطهاء،  وفيهها  سهيئة  نصوصًًا ُيحضر الكتابي االتصال

 اليهد  أصهاب   علهى  ُتعدُّ الشعرية والنصوص .هلل والشكوى" ُمرتَجم"

 لألسهتاذ  حيّ، فق ، التمارين يف وهي ك رية، كانتن إ الواحدة

 يسهتطي   ، وال"1 عهرب " مقهرر  يف واحهدة  صفحة والبالغة حيفها،

 .كامل فصل يف شَرَحها ولو الصفحة، هيه شْرَ  األستاذ

 كتاب يف الوحدات َدْمج الصائبة الفكرة أنَّ أحدهما يقرت 

 القاعدة باستخراج الطالب ويبدأ واخلّ ، اإلمالء باست ناء واحد،

 النحهو  مهنهج  إذ ُمطبَّقهة،  غهري  ههيه  وطبعًًها  .الرائه   األدبي النّص من

 فههو  وبالتهالي  لشْرحه، كامًلا فصًلا حيتاج "األوىل الوحدة" لوحده

 املعلم.   حسب اجتهاد

 أخهيوا  لهو   والقدميهة؟  اجلديهدة  املنهاهج  يف أحدهما رأي وعن

 واحد ُمقّرر يف" والبالغة واألدب، النحو،" ودجموا دميةالق املناهج

 امسههها أخههرى مههادة عنههدنا يكههون حههني خاصههة أفضههل، لكانههت

 هههو اجلديههد املههنهج فشههل أسههباب مههن بهه ّن املعلههم ويعههرتف .التحريههر

 إوههافة فاشههلون، -املعلمههني – حنههن يقههول: حقيقههة حيهه  املعلههم،

 غههههري ُيدرِّسههههه جاملههههنه أنَّ االبتههههدائي يف مشههههكالتناإىل أن أحههههد 

    املختص.
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 املسههلمني غههري مههن عههددًًا بهه ن قههال حههني زيههاد د. مهه  اختلههف

 علمائهها  أكهابر  خهدمها  فاللغهة ..  املسهلمني  مهن  أك ر اللغة خدموا

 غهههري مههها قدَّمهههه  يكهههونأن  ُيمكهههن املختلفهههة، وال العصهههور عهههرب

 التاريخ. عرب املسلمني علماء قدَّمه مِّمَّا أفضل املسلمني

 ليسههت عنههدنا قههال: العربيههة  حههني زيههاد د. مهه  نيأجههُد ختامًًهها

 وقههومّي وطههيّن التههزاٌم هههي بههل أخههرى  دول عنههد هههي كمهها خيههارًًا

 ودييّن.

 املطريي. منصور. التعقيب الثاني: د 

 الههدري  زيههاد للههدكتور. واملسههتح، الههوايف اجلزيههل الشههكر

 مهها كههلِّ يف أوافقههه..  والكههبرية امل هّمههة القضههية هههيه طْرحههه علههى

البضهههاعة،  ومزجهههي الهههزاد قليهههل مسهههاهمة معهههه سهههاهموأ طهههر ،

 باإلسهالم  العربيهة  ارتبا  على والواوح املعروف الت كيد متجاوزًًا

 العربيهة  انهيار..  وفصل ه كسُره ُيمكن وال ُعراه، تنفّ، ال ارتباًطا

إال  القومّيهة  ومها  للعربيهة،  انهيهار  اإلسهالم  وانهيهار ، لإلسهالم  انهيار

 اإلسههالم مفههاهيم..  ظههرفأي  حتههت بتههيوأن  ميكههن أيههديولوجيا

 مهن .. واحملمهول  احلامهل  بهيل،  فارتب  عربّية، لغوّية قوالب محلتها

 مصههههطلحات -علههههم علههههى - اهلل اختههههار العربّيههههة اللغههههة حقههههل

 أصهههبح العهههرب، لغهههة يف اإلمسههها  يعهههين الهههيي الصهههيام.. الرسهههالة

 الصهههالة، عهههن ذلهه،  م هههل وقهههْل مجيعًًهها،  لهههدينا املعروفهههة الفريضههة 

 وغهري  والكفهر،  والنفاق، واإلسالم، واإلميان، واجلهاد، واحلج،

 املصهههطلح  حقهههلإىل  اللغهههوّي احلقهههل مهههن  كلهههها انتقلهههت..  ذلههه،

 .الشرعي
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 :مقدمة

 جهزءًًا  كونهها إىل  فق  اتصال وسيلة تكونأن  اللغة تتجاوز

 جهههوهر مهههن تتكهههون هوّيهههةأي  فهههإذا كانهههت.  اهلويهههة مهههن أصهههيًلا

 والقههوانني، كالعقائههد، ه تغههيري جيههوُز ال الههيي اجلههوهر وهههامش 

 ومها  واللبها ،  كهالفلكلور،  تغيريه  جيوز اليي واهلامش   واللغة

 اهلوّيهة،  جهوهر  والعقائهد  التصهورات  مه   حتتهلّ  اللغهة  فهإنَّ  -شابهه

 ذات أخهرى  أمهة إىل  األمهة  ُيحيهل  فيهها  والتبهدُّل  التغري أّن يعين وهيا

 يعهودوا  م نسهيون والفر ،التينهيني  اإلجنليهز  يعهد  م..  خمتلفهة  هوّية

 الههيت األوربيههة، الشههعوب بقيههة عههن الشههيء نفسههه  وق ههْل كههيل،،

 القدميههههة، الالتينيههههة بلغتههههها احلدي ههههة القوميههههة لغتههههها اسههههتبدلت

 ..إليها  ُتنسب ف صبحت

 كهلَّ  فهإنَّ  العربهّي،  هوّيهة  يف جهوهري   جهزءٌ  العربّية اللُّغة وألنَّ

 .الرمسّية اللُّغة هي ربّيةالع اللُّغة أنَّ على تنصُّ العربية الدساتري

 تظههلُّ أعجمي هها أم كههان عربي هها ُوجههد  أينمهها للمسههلم وبالنسههبة

 أقّلهها  لعهلَّ  ألمهور،  الشخصهية   الياتية هويته من جزءًًا العربّية اللُّغة

 .بهاإال  اإلسالمّية الدينّية شعائره إقامة يستطي  اله أنَّ

 املسؤول؟ َمْن

 ذاتهها  حبهد  العربّيهة  اللُّغة أنَّ وهو ُمهٍم، أمرإىل  أشريأن  جيب

 وواسههعة مرنههة لغههة فهههي تعيشههها، الههيت األزمههة عههن مسههؤولة ليسههت

 النههها إىل  رسهههالته لتحمهههَل علهههم علهههى اهلل اختارهههها   ومنضهههبطة

)َلكِّهههن  اللَّهههُه َيْشهههَهُد بَِّمههها َأْنهههَزَل إ َلْيهههَ، َأْنَزَلهههُه بِّعِّْلمِّههههِّ        وتسهههتوعبها 
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)َوَلَقهْد    [166] النسهاء : َكَفهى بِّاللَّههِّ َشهه يدًًا(   َواْلَمَلائَِّكة  َيْشهَهُدوَن وَ 

. )ق ْرآنًًهها َعَربِّي هها [53] األعههراف:جِّْئَنهاُهْم بِّكَِّتههاب  َفصَّههْلَناُه َعَلههى عِّْلههٍم( 

   [.28]الزمر:َغْيَر ذِّي عَِّوٍج..( 

 العربيههة اللغههة تواجهههها الههيت األزمههة تنفههي ال الههدعوى وهههيه

 األزمهة،  عهن  مسهؤولة  ليسهت  ذاتهها  يف أنَّهها  نهؤمن  أنَّنها  ومبها ، حالي ا

 ..  بها امل تحدثني على ش، بال حينئي ُتلقى املسؤولية فإنَّ

 بهههها واملتحهههدثني وأهلِّهههها َحَمَلتِّهههها يف العربيهههة اللغهههة مشهههكلة

 الههيين السياسههة صههانعي علههى حصههرًًا املسههؤولية وتقهه . املعاصههرين

 يوحتمهه تنمههي لغوّيههة، سياسههات َوْوهه  أهميههة وجيهلههون يتجههاهلون

 نههتم  يومًًها  اقهرت   َمْن أنَّ ذل، على األدلة أكرب ومن.. الرمسية اللغة

 تظهههر  وم ،( اليونسههكو)  دولّيههة  منظمههة هههو العربيههة  باللغههة بههه

 ..العربّية البالد من أيٍّ يف الدعوة

 مه زوم   إنسهان (  وامل ّقف السياسّي)  املعاصر العربّي اإلنسان

 هزمية تكونإىل أن  بعضال عند اهلزمية وصلت وقد، مهزوم ألنه

 دينهههه، يف وال تارخيهههه، يف وال لغتهههه، يف يهههرى ال سهههاحقة، نفسهههية

 ولهيل،  بهه   يفخهر أن  يسهتح،  شيئًًا العرقي تكوينه يف وال وأحيانًًا

..  بههه ُيبههالي ال األحههوال أقههّل ويف طمسههه، ويتمنههى عنههه يتخلههى هههو

 العربّيههة َهْجههرإىل  تههدعو املاوههي القههرن بدايههة يف دعههوات ظهههرت

 وطالهب  لالتينيهة،  حصهل  ملها  تقليهدًًا  بالعاميهة  والكتابهة  لفصحى،ا

 جمههام  بعههض شههُهغلت حيهه  بالالتينيههة، أحرفههها بكتابههة الههبعُض

 كلها، تالشت لكنها..  لفرتات املوووع هيا بنقاش العربية اللغة
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 الهههبالد بعهههض يف جنهههح الالتينيهههةإىل  األحهههرف حتويهههل كهههانن وإ

 ..اإلسالمية

 مفكههري بعههض جعلههت العربيههة اللغههة تواجهههها الههيت األزمههة

 األمهن  مهن  أههمُّ  ههو  مبها  ويطالهب  اللغهوي،  باالنتحهار  يربطها العرب

 كتهههب فقهههد اللغهههويُّ، األمهههن وههههو املهههائي، واألمهههن االقتصهههادي

 العههرب)  اجملههال: هههيا يف كتهابني  املسههدّي عبههد السههالم الهدكتور 

(  اللغهههوّي واألمهههن العربيهههة اهلويهههة)  وكتهههاب ،( اللغهههوّي واالنتحهههار

 .. آثارها وفداحة األزمة، عم،إىل  االنتباه لفت حماوًلا

 :األزمة طبيعة

 يف: تتلخص العربية اللغة أزمة

 ويف اليهههومي، االسهههتعمال يف هلههها األجنبّيهههة اللغهههات مزامحهههة -1

 والتعلهههيم، ،( واملصهههطلحات املفهههاهيم)  والفكهههر العلهههم جمهههال

 . واالقتصاد والتجارة،

 َزْحههٌف وهههو.. عليههها لعاميههةا اللهههجات زْحههف:  األخطههر وهههو -2

 . وسري  شديد

 االسهتعمال،  عنهد  العربيهة  اللغهة  هجهر : يعنيان األمران وهيان

.. بههها الالئهه، بالشههكل تعليمههها اللغوّيههة، وإهمههال امللكههة ووههعف

 والتصهورات  واملصهطلحات  املفهاهيم  َأْسهر  يف أهلهها  وقهوع  عن فضًلا

 حامهههل للُّغهههةفا)  العهههامّي. والفكهههر الغربهههّي الفكهههر يفرزهههها الههيت 

 وسهائل  كشهفت  وقد (. فكرّي مبضمون مملوء وعاءأو  لفكرة،

 اجلهههل انتشههار يف مت ههّل الههيي الضههعف هههيا التواصههل االجتمههاعي

 وهعف  عهن  فضًلا الكتابة، وقواعد واإلعراب، الرتكيب بقواعد
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 األشهههياء تسهههمية يف وهههعف كههه رية أحيهههان ويف والبالغهههة، البيهههان

 .ةاللغ أدوار أبس  وهو ب مسائها،

 احلضهاري  باإلشهكال  الصهلة  وثيقهة  األجنبّية اللُّغات مزامحة

 يف امل تم ِّههل الغربههّي احلضههاري األمنههوذج وهيمنههة سههيادة عههن النههاتج

 جعلهت  اهليمنهة  ههيه . وتفوقهه  والعلمهيّ  والتقيّن الفلسفّي إرثه سيادة

. يسهههتعملها الهههيت واللغهههة يطرحهههها، الهههيت األفكهههار رههههني الواقههه 

 ويف..  األمنهوذج  هلهيا  االستسهالم أو  التسهليم  مهن  نوٌع هنا  ف صبح

 العربيهة  اللُّغهة  أهميهة  ختتفهي  العربي العام يف العارمة الفووى ظلِّ

..  لغهة  ب يهة  عنهها  االستعاوهة  ميكهن  تواُصل فقه ،  أداة حبسبانها

 ههو  الهيي  العوملّي، التوجُّه هيا وغ  حتت أنَّنا كيف نرى وليل،

 كمهها لغتههه نسههتهل، خمتلفههة، هلويههة متكاملههة منظومههة عههن عبههارة

 فروعههها اآلن تفههتح الغربيههة اجلامعههات..  األخههرى منتجاتههه نسههتهل،

 باللغهههة لهههتعلم ولكهههن العربيهههة، باللغهههة لهههتعلم ال ك لِّهههه اخللهههيج يف

 اجلامعههة)  األجنبيههة اجلامعههات مههن األول اجليههل كههان..  األجنبيههة

 تغهههيري علهههى ُيركِّهههز( وغريهههها والقهههاهرة، بهههريوت، يف األمريكيهههة

 جيهل  يف حني خطا..  العربية اللغة تغيريإىل  يتجاوزأن  دون الفكر

 ذله،  كّل وُيعضِّد اللغة، تغيري يف أكرب خطوة اجلديدة اجلامعات

 أرى فعنهههدما(. International) العامليههة  املههدار   مههن  واسهه   طيههف 

 أعلنتهه  اليي املشروع مباشرًة يتبادر إىل ذهين املدار  هيه انتشار

 الشهيو   جمله   وباركهه  م،٢٠٠٢ عام األمريكية يةاخلارج وزارة

 نصَّهت  حيه   ،(األوسه   الشهرق  مه   الشهراكة  مبهادرة ) اسهم  حتت

 مهن " العربهيّ  الطفل َوْو  إصال "  على الوقت ذل، يف املبادرة هيه
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 وللكهون،  للوجهود،  تصهوُّره  تشهكيل  ُيعيد تعليمي، مشروع خالل

 لههههي  األجنبّيههههة غههههاتاللُّ لههههتعلُّم  االنههههدفاع أنَّ واحلقيقههههة. ولآلخههههر

 مههن  كهه ري  يف هههو  بههل  أجههنيّب،  وختطههي   فِّْعههل  نتيجههة  بالضههرورة

 شخصههّي، جنهها  حتقيهه، يف رغبههة عههن نههاتج ذاتههّي بههداف  األحيههان

.. بهها  العمهل  سهوق  يف النجها   الرتبها   األجنبّيهة   اللغهة  معرفة ُتوفِّره

 العربيهههة علهههى  اللغهههة أزمهههة يف اللهههوم نضههه  وغهههريه السهههبب وهلهههيا

 .العامة اخلط  وو  بيدهم اليين السياسيني

املاح،.  اخلطر نظري يف فهي العامّية، للهجات بالنسبةا أمَّ و

 اللغهة  مه   جنهب إىل  جنبًًها  العامّيهة  اللهجهة  وجهود  يف املشكلة ليست

..  العربيهة  تهاريخ  يف مبكهرة  فرتة مني موجودًًا كان فهيا العربية،

 رائعًًها  اكتابًًه  كتبهت  اليت زكريا، نفوسة الدكتورة أحصت وقد

 عهههن مؤلفهههات عشهههرة حهههوالي(  العاميهههةإىل  الهههدعوة تهههاريخ)  حهههول

 .  تاله وما اهلجري ال اني القرنإىل  ت ليفها تاريخ يعود العامية،

 : أمرين يف هي احلقيقية املشكلة لكن و

 العربههّي الههوطن يف كههبري بشههكل العامّيههة اسههتعمال انتشههار .1

 كمهها تشههظيهاو الهداخل،  مههن العربيههة تفجهري إىل  يههؤدي رّبمها 

 . الالتينّية للغة حصل

 العربيهة  باللغهة  اخلاصهة  اجملهاالت  على العامّية اللهجات َزْحف .2

 واملكاتبهههات  واإلعهههالم،  التعلهههيم، جمهههاالت أي  الفصهههحى،

 العاميهة  اللهجات. األدبية والكتابة الت ليف وجمال الرمسية،

 نفهر   اليهومي   الطبعهي  االسهتعمال  إطهار  داخهل  تبقىأن  جيب

 بعيهدةً  تكهون أن  ينبغي ولكن بها، ونشتم بها، زنبها، وحن
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 حصهُرها  ينبغهي  األمهور  ههيه  والكتابهة   واإلعهالم  التعليم عن

 .العليا ال قافة لغةأي  واملعرفة، العلم لغة يف

 :أوهام

 ألنهها  خطهر   يف ليسهت  العربيهة  اللغهة  أنَّ االعتقهاد  األوههام  من •

 ومتخلف ٌب،وعجي غريٌب َفْهم هيا..  هلا اهلل حبِّْف  حمفوظة

 يهه تي احلفه   كهان  لهو . للكتهاب.  اهلل حبِّْفه   املقصهود  لَفههم 

 بقيههت كمها  فيهه  وبقهي  تهابوت،  يف القهرآن  لنهزل  وآلي ها،  ذاتي ها 

 مقرونًًها  اإلهلي احلف  باعتقاد يكون احلف  ولكنَّ. التوراة

 ملَّهها مههرتني الصههحابة انههتفض كيههف انظههر..  األسههباب بفعههل

 حههني األوىل املههرة:  منههه ء جههزأو  القههرآن وههياع خبطههر أحسههوا

 وال انيههة..  متفّرًقهها كههانأن  بعههد واحههد مصههحف يف مجعههوه

..  للغههاتهم النهها  تعصُّههب مههن خوًفهها قههريش بلغههة كتبههوه حههني

 للغهة  وبالنسهبة ..  الكهريم  القهرآنُ  وفعلههم  باجتههادهم  فُحف 

 بتقعيهههد هلههها املسهههلمني حِّْفههه  كهههان عهههام بشهههكل العربيهههة

 َوههْب  ويف هائلههة، قههوامي  يف مفرداتههها وَجْمهه  قواعههدها،

 باسهتعماهلا  ذله،  وفهوق  واحلهروف،  بهالنق   وشهكلها  رمسها

 وبكلمههة.. والكتابههة العلههم لغههة وجعلههها اآلفههاق، يف وَنْشههرها

 إدرا  ويرجه  . أهلهها  حليهاة  حّيهة  العربيهة  اللغهة  كانت وجيزة

 الواقههه  يف اللُّغهههة أنَّ وههههي مهمهههة، مسههه لةإىل  القضهههية ههههيا

 الظهههواهر علهههى يطهههرأ مههها عليهههها يطهههرأ اجتماعيهههة ظهههاهرة

 . تغيُّر من االجتماعية
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 العربيهة  واللغهة  عهام  بشهكل  اهلويهة  علهى  احلفاظ أبدًًا يعين ال •

 مهن  اخلهوف أو  اليات، على واالنكفاء العزلة خاص بشكل

 االجتاه وجه يف حديدي سياج بناءأو  احلضاري، االحتكا 

 و.. قعههيوا وال ممكههن وغههري ُمضههر  فهههيا املعاصههر، العههاملي

.  العربيهة  عهن  التخلهي  أبهدًًا  يعهين  ال احلضهاريّ  التفاعهل  لكن

 يكهون  ال العام م  التفاعل أنَّ اعتقاد الكبرية األوهام ومن

.. العربيهههة عهههن والتخلهههي الفرنسهههّية،أو  اإلجنليزّيهههة باللغهههةإال 

 األول. آخهههر شهههيء العربيهههة وهجهههر شهههيء، اللغهههات فإجهههادة

 عههائٌ، الوقههت نفسههه ويف ،هزميههة وال ههاني للت ههاقف، وههروري

 باللغهههةإال  ُتبنهههى ال فاحلضهههارة..  احلضهههاري النههههو أمهههام 

 َبَنهت  أّمهة  التهاريخ  يف توجد وال..  أجنبية بلغة ُتبنى وال األصلية

 اأحهدًً  يسهعف  ال والواقه  .. أخرى لغة على باالعتماد حضارتها

 بلغتهها  تتطهور  والصهني  وفيتنهام،  وكوريها،  اليابان،.. هيا يف

 ال أنهها  ينتجههه اليابههاني فههاملنتج عليههها، غالقهههاان عههدم مهه 

 . األجنبّية باللغة ُيسّوق ولكنه األصلية، لغتهم غري جييدون

 دمهها  نَّإ التطبيقههّي: اللغههة علههم يف املتخصصههني بعههض يقههول •

الوقههت  يف أصههليتني لغههتني علههى يتههربمجأن  ُيمكههن ال الطفههل

 ثهم  واحهدة،  أصهلية  لغهة  علهى إال  برجمته ميكن ال بل نفسه،

 أخهرى  لغهات  تعلُّهم  سهولة بك لِّ ميكنه مرحلة ذل، بعد ت تي

 الطفهل  يهدف   الهيي  وجرمية االجتاه خبط  ُيوحي األمر هيا.. 

 األجنبيهههة  اللغهههة تعلُّهههمإىل  العربيهههة لغتهههه تعلُّمهههه قبهههل العربهههي

 عنهههد لغهههوي انفصهههام - أعلهههم واهلل -األمهههر ههههيا فنتيجهههة
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 الهههيين -الءوالهههزم األصهههدقاء بعههض  أطفهههال رأيهههت. الطفههل 

 املظهريهههة سهههطوة حتهههت املووهههوع ههههيا يف آبهههاؤهم تسهههاهل

 قهدرتهم  لعهدم  األمهّرين   يعهانون  -الفاوهح  واجلهل الكاذبة

 عههن البليهه  التعههبري عههن فضههًلا جمههتمعهم، التواصههل مهه  علههى

أن  يسهههتط  م حادثًًههها عمهههل أحهههدهم..  وآمهههاهلم مشهههاعرهم

 مالكههال وفهههم حتليههل يف يعههاني وأحههدهم النهها . مهه  يتفههاهم

يف  جهدًًا  غهيب  ك نَّهه  بهدا  حتهى  بعينيه وحيمل، له، ُيقال اليي

 اللغة. تسعفه ال ولكن اليكاء، شديد حني هو

 عليها،  سياسهات  وفه،  يهتمّ أن  جيهب  العربية اللغة على احلفاظ •

 اعتقهاد  الهوهم  ومهن  كلهه،  العربهي  العهام  يف الساسة يتبناها

 لكههايفوا الههالزم بالعمههل القيههام تسههتطي  مبفردههها دولههة أنَّ

 وطنّية سياسة عن التخلي يعين ال وهيا العربية، اللغة لتفعيل

 عربههّي، بلههد كههل داخههل العربيههة اللغههة وتفعيههل خلدمههة ذاتّيههة

 ميكهن  ال الصهدارة إىل  العربّيهة  اللغة َدْف أن  املقصود ولكن

 .مجيعها العربية للدول اجلهود بتضافرإال  يتمأن 

  :املداخالت حول القضية 

 ة: توصيف لبعض جوانب األزمة والتحديات.  اللغة العربي 

الهههدري  ُمعقِّبًًههها علهههى مههها ذكهههره د. مسهههاعد   زيهههاد. د أووهههح

 اللغهههة خدمهههة يف املسهههلمني علمهههاء جههههود ينكهههر احمليههها، أنهههه م 

 غههري العربيههة علمهاء  أيضًًهها جهههود ننكهر  الأن  أراد لكنَّههه العربيهة، 

هها: "أّن  فقهد كانهت العبهارة املهيكورة دقيقهًة، وجهاء في       املسلمني،



23 

 

 –2017  2015  
27 

 علماء من جمتمعون عشرة"يفعله  م مبا العربية اللغة خدم بعضهم

 ".املسلمني من اللغة

 منصههور، أشههار د. زيههاد إىل أنَّ اللغههة  . د وفيمهها خيههصُّ تعقيههب  

 اهلويهات  لتفكيه،  وفهيّ  أساسهي  مسهار  ههي  واللغهات  تهوأم،  واهلويهة 

أن  شهه،َّ ال. القاتلههة باهلويههات معلههوف أمههني وصههفها الههيت املتههوترة،

 يكمهن  اهلدَّامهة  واهلويهات  البّنهاءة  اهلويات بني الفروقات من ك ريًًا

 !املفخخة اللغة... اللغة يف

املطهههريي م اًلههها للتهههدليل علهههى أزمهههة اللغهههة   منصهههور. د وذكهههر

 مشههكالت حههول حههوارإىل  مههرًة اسههتمعت: العربيههة احلالّيههة، فقههال

 الشهاعر،  نصهر اهلل  الهدكتور  املتحدثنيأحد  وكان العربية  اللغة

 يف يعمههل  كههانه أنَّهه فههيكر  العربيههة، باللغههة املهههتمني أحههد  وهههو

 ويف العربيههة،  الههدول إحههدى يف كههبرية وتربوّيههة تعليمّيههة مؤسسههة

 كتابههة يف خطهه  حههدث املؤسسههة تصههدرها الههيت النشههرات إحههدى

 فهههاج ،(soldier)   مههن بههدًلا( soljier) اإلجنليزيههة باللغههة كلمههة

 عشههرة علههى اشههتمل وتههوبيخ، لههوم خطههاَب ووجَّههه املؤسسههة، مههدير

 .أزمة يف العربية العربية  ليل، اللغة يف كبرية أخطاء

الغههدير علههى احملههاور الههيت تضههمَّنتها الورقههة     مههنرية. وعَقبههت د

 عههن ُمهمَّههة أسههئلة األول، أثههار فيههه د. زيههاد  الرئيسههة بقوهلهها: احملههور 

 عربيهة ال اهلويهة  السياسهي جعهل   والعامل بلغتهم، العرب اعتزاز عدم

 واتههام،  شبهة، من يالحقها مِّمَّا وقلًقا خوًفا للظل تهرب بل تهتز،

 .ومطاردة

 صهغارنا  عالقهة  إليهها فههي   مهن املههم اإلشهارة    الهيت  النقطة أمَّا

 الك ههلَّ أنَّ وجههدت األحبههاث مههن الكهه ري العربيههة  باللغههة وشههبابنا
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 ة،العربّيههه اللُّغهههة ُحهههبِّ عهههن املتعهههددة االسهههتبانات يف جييهههب تقريبًًههها

 "fun"  ُممتعههة" األخههرية أنَّ والسههبب اإلجنليزيههة، ُيفّضههل ولكّنههه

"exciting "املعلهم،  وتهدريب  التهدري ،  إشكاليةأمام    إذا حنن 

 الشاشهات،  جيهل  مه   تهتالءم  الهيت  احلدي هة  الطرائه،  توظيهف  وعدم

 .املنفلت والنص

 احملههور يف العربيههة اللغههة انقههرا  مههن وفيمهها يتعلهه، بههاخلوف  

 مسههارات يف تتفههرع العربيههة اللُّغههة جعلههت د أنَّ التقنيههةال ههاني، جنهه 

 تهههزدان الفيسهههبو  وصهههفحات بهههها، ُيغهههرِّد تهههويرت وههههيا جديهههدة،

 متهابعيهم   ونقاشهات  وك تَّابهها،  وأدبائهها  شعراء العربيهة  بصفحات

 املهدونات،  مهن  انب قهت  الهيت  والفكرّيهة  األدبّيهة  النصهوص  ماذا عن

 جديهدة  حيهاة  هي التقنية فإنَّ إخل؟ اإللكرتونية، الصحافة وظهور

 يف تك يههف كههبري عههبء واجلامعههات املؤسسههات وعلههى للعربّيههة،

 النصههههوص لرتمجههههة والسههههعي الشههههبكة، علههههى العربههههّي احملتههههوى

 .اجلديدة واملصطلحات

 ليسهت  العربيهة " ال اله ،  احملهور  وخبصوص اجلملة الواردة يف

 حتههى ّيالتهارخي  األثهر  وباقتفههاء مه  د. زيهاد،   أّتفهه،" فقه   للمسهلمني 

 بشهههكل قهههد ازدههههرت العربّيهههة أنَّ اللغهههة اجلديهههدة، جنهههد األلفيهههة

 وحتولهت  سهبتمرب،  مهن  عشهر  احلهادي  بعد الغرب يف النظري منقط 

 اجلامعهههات يف اثهههننيأو  واحهههد صهههفٍّ مهههن العربيهههة اللغهههة صهههفوف

 فقهههه   األول للمسههههتوى صههههفوف عشههههرةأو  مثانيههههةإىل  الكههههربى

 األدب، العربيهههة: غهههةالل تعلهههيم ختصصهههات يف الوظهههائف وكُ هههرت

 حتهى  مسهتمرًًا  مهازال  واإلقبهال . واإلسالم األوس  الشرق ودراسات

 الغرب، يف بلغتنا االهتمام ما بني اهلّوة جتسري جيب ولكن اليوم،
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 خلله،  العربيهة   باللغهة  االهتمهام  علهى  ُتركِّهز  ملشاري  تقدمينا وعدم

 .للحدود املتجاوزة احلوار ثقافة" صناعة" أجل من فرص

 يف جيهههري مههها حهههول الشهههراري مالحظاتهههه  حامهههد. د زوأوجههه

 خبصوص اللغة العربية فيما ي تي : الساحة

 يف الرمسّيههة الوفههود لقههاءات عنههد املسههؤولني بعههض انههدفاع -1

 التعليمههات مراعههاة دون إتقانههها حبّجههة الوفههد لغههة اسههتخدام

 اللقههههاءات تلهههه، يف العربيههههة اللغههههة باسههههتخدام والتوجيهههههات

 .الرمسية واالجتماعات

 حهني  مهن  البلهديات  وزارة تطلقهها  الهيت  القرارات من بالرغم -2

 يف العربيهة  اللغهة  اسهتخدام  التجاريهة  احملهالت  بهإلزام  آخهر إىل 

 م -ازديهاد  وههي  - احملهالت  مهن  العديهد  جند ُمسّمياتها،

 مههن تههاون أو  العقوبههات، لضهعف ا ّمههإ القهرارات،  بتلهه، تتقّيهد 

 .القرارات تطبي، يف اجلهة

 غهري  واملؤسسهات  احلكوميهة  اجلههات  من التوعوي الضعف -3

 الهيي  الضهرر  تبيني يف العربية باللغة العالقة ذات احلكومية

 يف التوسهه   مههن والنههاتج البعيههد، املههدى علههى بلغتنهها سههيلح،

 وسهههائل يف خهههاص وبوجهههه عربّيهههة، غهههري كلمهههات اسهههتخدام

 .البديل وجود على الرغم من التواصل االجتماعي

 الغايهة  بهني  التفريه،  دون ليزيهة اإلجن للغهة  اجملتمعهي  االندفاع -4

 .والوسيلة

 العلههم لغههة العصههر، لغههة هههي اإلجنليزيههة اللغههة بهه نَّ الههتحجج -5

 ذله،،  مه   نتفه،  نعم. الضرورات. من أصبح وتعلُّمها والتقنية،
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أن  نسهتطي   ههل  !؟ تهابعني  ونبقهى .. هلهيا  نستكّن هل لكن،

 لعلميةا املفاهيم عن التعبري على قادرًة لغًة العربية اللغة جنعل

 سل ؟ بشكل

 صهههعوبة الرديعهههان يف تعقيبهههه: إّننههها نواجهههه   خالهههد. وذكهههر د

 وخاصهة  العربية  للغة استخدامهم طّلابنا يف م  اجلامعة يف شديدة

 وحتهى  حبه ،  خطه  أو  حب يهة،  أوراق كتابهة  مهنهم  نطلهب  عندما

 التحهدُّث  يف صعوبة جيدون أنَّهم كما. ودكتوراه ماجستري رسائل

(. الصههحافة يف نقرأههها الههيت البيضههاء اللغههة) البسههيطة بالفصههحى

أسهههباب إىل  تعهههود املشهههكلة أّن لهههه تبهههّين شهههديد متحهههيص وبعهههد

 :  منها عديدة،

 كتابتههه  تسههتقيم حتههى كهه ريًًا يقههرأ ال عنههدنا الطالههب :أوًلهها •

مهن   علهى الهرغم   احملببهة،  هواياتهه  وهمن  ليست القراءة فعادة

 هههي ةمفيههدة، والقههراء فضههال عههن كونههها مكلفههة غههري أنههها

 الكتابهة  يسهتطي   فلهن  بك افهة  يقرأ ال وَمْن الكاتب، وقود

 جديهههدة، مبفهههردات تزودنههها القهههراءة.. جيهههدة بلغهههة والتعهههبري

 بهاءًً املوووع على ُتضفي جمازية وتعبريات بالغية، وأساليب

 . وسهولة ُيسر بك ّل قوَله نودُّ ما توصيل من وُتمّكننا لغوي ا،

 تهمهيش  يف ُمهم ها  دورًًا واملستوردة احلدي ة التقنية لعبت :ثانيًًا •

 تشههههغيلها طريقههههة يف تهههه تي التقنيههههة فهههههيه العربيههههة  اللغههههة

 أهميهههة مهههن زاد مِّمَّههها غالبًًههها  اإلجنليزّيهههة باللُّغهههة واسهههتخدامها

 األجهههزة.. والعصههر العلههم لغههة إنِّههها القههول: ومههن َثههمَّ األخههرية،

 هها وغري جوالة تليفونات من االتصاالت وأجهزة الكهربائية،
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ولي  األمر كهيل، بهل إنِّ الرسهائل     .ذل، على م ال خري هي

القصههرية يف وسههائل التواصههل االجتمههاعي يههتم كتابتههها بلغههة   

هجني من العربية واإلجنليزّية، وأحيانًًا يتمُّ استخدام حهروف  

التينيههة لكتابههة كلمههات عربيههة. أوههف إىل ذلهه، أنَّ ك ههرة     

واحلواسههيب يف االعتمههاد علههى األجهههزة اللوحّيههة واجلههواالت     

الكتابة نهتج عنهه أمهٌر سهيء للغايهة، يتم هل يف وهعف اخله          

اليهههههدوّي عنهههههد الناشهههههئة يف مجيههههه  املسهههههتويات الدراسهههههية   

ف صههبحوا يواجهههون صههعوبة يف مهههارة الكتابههة بههالقلم. ومههن   

ذل، وعف التدوين يف احملاورات، واالستغناء عن الكتابة 

 الت.بتصوير ما ُيكتب على السّبورة ب جهزة اجلوا

 األدبيهة  اليائقهة  حتهوُّل  العربيهة:  اللغهة  وهعف  أسباب من :ثال ًًا •

 والنبطههّي، العههامّي الشههعر يتههيوقون ف صههبحوا الناشههئة  عنههد

 كنههوزًًا حيههوي الههيي الفصههيح، العربههي الشههعر يفهمههون وال

 وزارات علهى  تقه   مهمهة  وههيه  وترديدها، تيّوق ها جيدُر ُمهّمة

والكالم هنها  . العربية للغةا يف مناهجها يعدون وَمْن التعليم،

 ُيحِّبُّهه،  فمعظمنها  النبطهّي   الشعر م  القطيعة ورورة يعين ال

 الشههعر كههيل، تهمههيش يعههين ال ذلهه، لكههن ُيقروههه، ورمبهها

 وصهههورًًا مجيلهههة مبفهههردات ُيزّودنههها الهههيي الفصهههيح، العربهههي

 .  احملكّية اللغة يف جندها ال بالغية

 عندنا الطالُب. به وعنايًة وتفسريًًا قراءًة للقرآن إهمالنا :رابعًًا •

 مهن  جهزء أو  سهورة  حِّْف  منه طلبتإذا  ُتعاقبه وك نَّ، يشعر

 القههرآن جَلْعههل معاجلتههها يلههزم تربوّيههة مشههكلة هههيه. القههرآن
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 الرسهوم  بعهض  وميكهن ووه   .. للناشهئة  ُمحّببهة  مادًة الكريم

يف  لتحبيهههبهم لألطفهههال امل خصَّصهههة الطبعهههات يف الكرتونيهههة

 . آياته َفْهم ومن َثمَّ القرآن،

 قدم الطفل، ومنو البيولوجي املستوى على اللغة أهمية وحول

 والنمههو اللغههة بههني العالقههة علههى النههادرة للتههدليل  د. الرديعههان هههيه 

 مهن  يتقهدمان  ال الطفهل  عند واليكاء العقلي  باعتبار أنَّ التفكري

)*("  :كههه ريًًا الطفهههلإىل  نتحهههدث بههه ْن لغهههة، حيههه  ُينصهههح   دون

 عشهر،  ال اله   القرن يف صقلّية حاكم ال اني فردري، أنَّ ُيحكى

 .اللغهة  حهول  مهؤّرق  سهؤالٌ  لديهه  كهان  موهوبًًا، شاعرًًا كان واليي

 عنهدما  األطفهال  سهيتكلم  أسهلوب  وبه ي  لغة، أّية يعرفأن  له فعنَّ

 طفهولتهم؟ ولهيا   فهرتة  يفأحهد   مهن  كالمًًها  يسمعوا مإذا  يكربون

 ومربّيهات  مروهعات إىل  الدةالهو  حدي ي األطفال من عدد بَدْف  أمر

 عههن يصههدرأن  دون ولكههن بهههم، ويعتههنني وينظفههنهم، لريوههعنهم

 (.كالمًًا وال ُمناغاة ال) صوتأي  املربّيات

 األطفهال  كهان إذا  ما معرفة التجربة إجراء من هدفه وكان

أو  األقهدم،  كانهت  الهيت  العربّيهة  اللغة يكربون عندما سيتكلمون

 الهيت  صهقلّية  يف احمللية اللغةأو  العربية، أو الالتينية،أو  اليونانية،

 مههات إذ عب ًًهها، ذهههب جهههده ولكههن. وأمهههاتهم آبههاؤهم يتكّلمههها

 م أنَّههههم ذلههه، التجربهههة، هلهههيه بههههم ُدفههه  الهههيين األطفهههال مجيههه 

                                                           
 عددبل  : الك مدد   الكو دد    زهيدد   ت جمددة اإلنسددب    بنددو (: 1983) فددب    بيتدد   :المصدد   -)*( 

 13-12 ص .المع فة
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 بامسهة،  وجهوه  ورؤيهة  املروهعات،  تهدليل  من دون العيش يستطيعوا

 .واحلنان باحلبِّ ُتشعرهم وأصوات كلمات ومساع

 عهههام ففهههي. بعهههد فيمههها املؤسهههفة النتهههائج ههههيه ت كهههدت وقههد 

 نسهههبة أنَّ ههههوبكنز جهههونز مستشهههفى يف طبيهههب الحههه  م،1915

 ودور ميهههامتإىل  أ دخلهههوا الهههيين األطفهههال مهههن(  ٪90 حنهههو) هائلهههة

 العام خالل ماتوا( األمريكية) مرييالند بوالية بالتيمور يف حضانة

 ورعايههة بعنايههة حظههوا مههن أنَّهههم  علههى الههرغم  إدخههاهلم، مههن األول

 .كافيتني

إىل  النفسهههي التحليهههل يف باحههه  م، توّصهههل1985 عهههام ويف

 وإظهار طفلها ألحاسي  وإثارتها األم، عناية انعدام ب ّن االستنتاج

 وفيات معدل وإىل وعاطفي، جسماني ختلُّفإىل  يؤدي -له حبها

 دراسهته  مووهوع  كهانوا  طفهال  91 جممهوع  مِّهن  أنَّ وجهد  فقد. عال

 34 مهات  وكنهدا،  الشهرقية  املتحهدة  الواليهات  يف انةحضه  بيوت يف

 ".الفائقة الطبية والعناية اجليد، الطعام رغم طفال

 القضههايا بعههض فههدع، عنههد  طلحههة. توّقفههت د ومههن جانبههها 

 –اللغهة   سيسهيولوجيا  - واجملتمه   فيما يتعل، باللغة واهلوّية امل ارة

 حي  قالت ما ي تي:

 اعتهزاز  أهميهة  حهول  ْرحهه َط معر  يف- زياد د. أشار : أوًلا •

اللغههة  إىل  - هويتههه  تكههوين  مههن  كجههزء  بالعربّيههة  العربههّي

أو  املتهههوترة اهلويهههات تتفكههه، أدوات مهههن كههه داة وأهميتهههها

 أمني -الرئيسة  الورقة حسب -إليها  أشار كما القاتلة،



23

 –2017     
34 

 اهلويهههات: م ههل  العالقههة،  ذات املصهههطلحات وبعههض  معلههوف، 

 !!للغة امل فّخخةا - اهلدَّامة اهلويات - البنَّاءة

 - تتجلهي  العالقهة  ههيه . اللغة واهلويهة  بني عالقة توجد َنْعم،

  َكههْون يف - برهومههة عيسههى وهههو البههاح ني،أحههد  أشههار كمهها

 عالقهة  فهإنّ  نظهره،  وجههة  فمهن  ." لغهة  اهلويهة "  وليسهت  اللغة هويهة، 

 اللغة، وهلا من أعمُّ فاهلوية بالعام، اخلاص عالقة هي اللغة باهلوية

 . غريها أخرى اتجتلّي

 فمههن أداٌة للهيمنههة، هههي -خلههدون ابههن عنههد -اللغههة أيضًًهها

 وههو  لغتهه،  وهيمنهة  السهيطرة  ميل، - الغالب وهو- القوة ميل،

 واالعتقاد خلدون. ابن حسب اإلسالمية املمال، حال عليه كان ما

 . ولغته املتطور بالغرب عالقتنا اآلن يف يعكسه احلال أنَّ

 تعكه   العربيهة  فاجملتمعهات  لوجي،سيسهيو  منظور من إذًًا،

 اهلوّيهة  وتشهظي  العهرب  تشرذم..  مس لة اهلوية يف كربي إشكالية

للعيهان،   واوهح  أمهرٌ  ههو  املستويات، مجي  على(  العربّية)  القومية

..  حتههديات مههن تواجهههه ومهها اللغههة العربّيههة أزمههة هههو جتلّياتههه وأحههد

 وبالتهالي  اقتصهادي ا،  وال وال سياسهي ا  ال فكري ا امل هيمنة القوة لسنا

 احلضهور  بيل، يتمت  يعد م اللغة العربية، وهو هويتنا، من فجزٌء

 عاملي ا. للغة املهيمن

اللغهة   كهون  ههو  بالسهاب،،  عالقهة  وهلا األخرى النقطة : ثانيًًا •

 املطههريي منصههور د. إليهه  أشههار مهها وههو  -اجتماعيههة  ظهاهرة 

اللغة القهول،   ماعاجت علم فيها فصَّل ُمهّمة، النقطة وهيه -

حههد أ هههي فرعههي، اللغههة كنسهه،  أنَّ يههرى باختصههار والههيي
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 بنائي ههها بهههه وتهههرتب  الكلهههي، االجتمهههاعي النسههه، مكونهههات

 ُتهؤثِّر  وتارخييهة  اجتماعية وثقافيهة  عوامل هنا ا . إذًً ووظيفي ا

 بهيري  امل ال: سبيل على انظر -اجتماعية  اللغة كظاهرة يف

. السهياقات  هلهيه  وحتليلهه  تماعي،االج اللغة والسياق يف باولو

 أشهار  كمها  - السهائدة  الفكريهة  اللغة بالبنى أيضًًا ارتبا 

 .اللغة  سيسيولوجيا كتابه يف بيار

 اجملتمعهات  َوْوه   عهن  فصهله  ال ُيمكن اللغة العربية إذًًا َوْو 

 املتداخلهة  ومشهكالتها  -اآلن  - امل فّككهة  وسياقاتها العربية

 علهى  هلها  التصهدي  ُيمكهن  ال دّياتحته  وههي . املسهتويات  مجي  على

 ككهل  االجتماعية والفكرية البنية ُتعاجل ما م اللغوي املستوى 

إذا  - امل فكَّكهة  العربيهة  لغتنها  ههي  امل فّككهة  هويتنها  من جزء. 

 .  املستوى هيا على وحتديات  مشكلًة لدينا أنَّ أصًلا اتفقنا

 عربيهة: باللغهة ال  وتدريسهها  األكادميية للتخصصات وبالنسبة

 بسههبب لههي  ذلهه،، حههول حتفُّهه  هنهها  أمنوذجًًهها: والعلههوم الطههّب

 يف رئيسهيني  العهبني  نعهد  م ألّننها  ذاتها  لكهن  اللغة العربية قصور

 غههري والرتمجههة - أدواتههها وال منلهه، - العلههوم تلهه، إنتههاج سههاحة

اللغهة   قهوة  علهى  حناف  كيف لكن.. إشكالية. وهيه هنا جمدية

 ههههو ههههيا ؟ وثقافتهههه اآلخهههر لغهههة باسهههتيعا إطهههار يف ومتاسهههكها

 هههيا اإلنسهانية؟  العلهوم  صهناعة  يف نسههم  كيهف  أيضًًها، !  التحهدي 

 ! آخر حتد

مهههها  أو - حتديههههدًًا اجلههههامعي - احلههههالي للجيههههل بالنسههههبة

 هالميهههة لغتهههه فقطعًًههها ال قافهههة، اهلالمهههي اجليهههل ُيمكهههن تسهههميته
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 الطالههههب لغههههة تهههدني إىل  الههههبعض أشههههار لقهههد  ثقافتههههه. كهالميهههة 

 نتهههاج ههههي الطالهههب لغهههة.  ك سهههاتية لنههها ُمعانهههاة وههههي اجلهههامعي،

 وإعهالم  ومدرسهة،  أسهرة،  مهن:  للجامعهة  السهابقة  الرتبية مؤسسات

  !الدهر أفسده ما تصلحأن  اجلامعة من ُيتوقَّ  ُثمَّ أيضًًا،

 وحتهههى وأطرهههها شهههكلها تغّيهههر بالكتهههاب والعالقهههة القهههراءة

أو  رتونههياإللك بالقههار  اسههتبدلت األحههوال أحسههن يف، محيميتههها

 ميلههه، َمهههْن. اختلفهههت املقهههروء نوعيهههة لكهههن اإللكرتونهههي، املنهههتج

 السهؤال  هيا طرحُت ؟ منزله اآلن يف ورقية كتبًًاأو  ورقية مكتبة

 لهههي  نعهههم، أجهههْبَن: مهههن فقههه   ٪٥ أنَّ فوجهههدُت طالبهههاتي، علهههى

 اآلن ؟ كتبًًههها يقهههرأ وَمهههن. غالبًًههها للوالهههد كتهههب وإنَّمههها مكتبهههة،

 .تواوعةم من أقل النسبة لألسف!

 لغههة يف ت ثريهمهها والقههراءة للكتههاب الههبعض: يههيكر وكمهها

 أحتهّدث  احلهالي؟  اجليهل  اخلطهاب لهدى   لغهة  هي فكيف.. اخلطاب

 مهه  جههامعي مههدرِّ  منظههور مههن -والكههالم لههه د. طلحههة  - هنهها

 أساسهي  مطلهب  احلهوار  ولغة احملاورات، قاعه يف وطالباته طلبته

 لألسهف .. احلهالي  للجيهل  لهه ُمم ِّ شهرحية  والطالبات الطلبة وهؤالء..

 علهى  للعربيهة  لغهوي  ت هيهل  إعهادة إىل  حيتهاجون  ومعظمهن معظمهم

 والتعههههبري )احلههههدي (، اإلدرا (،) الفهههههم مسههههتويات:أو  مراحههههل

 ال يعههين  املراحههل  تلهه،  مههن  مرحلههة أي  إجههادة . والكتابههة  والقههراءة 

 بقهههدر ترابطهههها بقهههدر ألنَّهههها األخهههرى  املراحهههل إجهههادة بالضهههرورة

 ُيجيههد َمههْن كههلُّ لههي  امل ههال: سههبيل فعلههى حي ياتههها، يف انفصههاهلا

 يف وهرورية  املنطه،  أصهول  تبقى ليل،.. فاهم هو واحلدي  التعبري
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 يف بهها  مررنها  خاصهة  جتربهة  هنها   املنطه،  ذكهر  وعلى..  التدري 

 - األسهاتية أحهد   قهرَّر  حيه   العليا، الدراسات مراحل من مرحلة

 يف أرسهطو  منطه،  نهدر   ْنأ - اخلطهاب  لغهة  مهن  حمب ه أنَّ يبدو

...  الههوردي كتبههه كمهها خلههدون، ابههن مبنطهه، ُنقارنههه ثههم البدايههة،

 علهى  لهوعي  وُتؤسه   تفههم أن  الضروري من..  ملاذا ؟ الحًقا وفهمت

 النقهها   ىحههد إ وهههيه.. للغههة واسههتخدامها   ميتههد الفكههر  مسههتوى

   التعليمي. نظامنا يف - سهوًًا أم قصدًًا ندري ال - املهملة

 كانههت عنههدمانههه إ يقههول الصههحاف: الواقهه  نصههر. م.د وقههال

 للغههربيني ُتههدرَّ  العربيههة اللغههة كانههت عزِّههها يف اإلسههالمية األمههة

 العههرب جنههم أفههل وقههدأمهها  املعمههورة، أرجههاء كههل يف والشههرقيني

 هيا؟ غري فلماذا تتوق 

فلمههاذا  املنتصههرين، لغههاتإىل  اهلههروب مههن نههوٌع هنهها  نعههم،

 يف وحضهارتهم  العهرب  كان دماعن تستنكره وَلم ذل،، تستنكر

 لدراسههة أبنههاءهم يبتع ههون والشههرق الغههرب أمههراء وكههان أوّجههها،

 بغداد؟ يف بالعربية واألدب والفل، والطب العلوم

 العربيهة  اللغهة  تطهوير  يف العهرب  قصهور  حهول  صهغرية  مالحظة

 الراديههو تسههمية حههول( فقهه  واحههد كم ههال) الصههراع يف تتمحههور

 !!الكمبيوتر بدل واحلاسوب فاز،بالتل والتلفزيون بامليياع،

 يف -وتعههههاىل سههههبحانه - اهلل بكتههههاب ذلهههه، وإذا قارنهههها

أن  مهن دون  ههي  كمها " العربيهة  غري" األجنبية باملصطلحات اإلتيان

 قههوم وصههف يف -تعههاىل – كقولههه شههيئًًا، املضههمون مههن تههنقص

 " !!وم جوج ي جوج" الصيين باملصطلح
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 معههر  يف ادزيهه د. ذكههره مهها هههي ال انيههة االخههتالف نقطههة

 وحبهوثهم  أوراقههم  إلقاء يف العربية غري مستخدمي على استنكاره

 :اجلوانهب اخلفيهة   بعهض  تووهيح  من امل همِّ العربية. هنا املنتديات يف

 اإلجنليزيهة  هي العلمية احملافل معظم يف املقررة املؤمتر لغةأن  غري

 يف علميههة هههي عههادة املنتههديات هههيه أنَّ   وذلهه، فرنسهها يف وحتههى

 فنتفه،  ذله،  عهدا  مها  األسها ،  ههي  اإلجنليزيهة  كانت ألصل  لياا

إذا  وخاصهة  البلهد،  حسهب  احملليهة  تكهون أن  ميكهن  اللغة على أنَّ

 .أدبية صبغة ذا املوووع كان

 العربيهة  مكهان  أخهرى  لغهات  بقبهول  يتعله،  فيمها  باطهل  االتهام

 الشخصهية  جتهربيت  بالتحديهد  هنا وأذكر املصطلحات، حي  من

، حيه   (بكهالوريو   فهرتة ) األوليهة  اجلامعية لدراسةا بعد ما فرتة

 سواي، بالعربية ناط، الأي  حبتة، إجنليزية دراسية بيئة يف كنُت

 للهوطن  العهودة  وعنهد  والنصهف،  السنة تتجاوز وملدد نائية، قرية يف

 بههبعض االستعاوههة جملههرد -وبشههدة - تنتقههدني أسههرتي كانههت

 األفضهل  أنَّ حينهها  وجهدت !!   العربية مكان اإلجنليزية الكلمات

 بكلمهههات واالستعاوهههة التفهههّوه عهههن األحيهههان بعهههض الصهههمت ههههو

 والعكه   !! عربي ها  منهها  املناسب أجدأو  أتيّكر م إذ إجنليزية،

 السهفر  ومهن َثهمَّ   طويلهة،  لفرتات يف اململكة استقراري بعد صحيح

 ذات إجنليزيهههة كلمهههات عهههن أحبههه  نفسهههي ف جهههد الغهههرب،إىل 

 البالغهة  تستدعي فكرية مناظرات يف اوخصوصًًًً أعم،، مضمون

 !اللغوي والووو 
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أن  العربيههة  اللغههة مناصههري كههلِّ علههى  آخههرًًا، ولههي  أخههريًًا

 النقل ووزارة املرور إدارة" إىل أك ر مبوووعية" انتقاداتهم يوجهوا

أو  العلميهههة، املهههؤمترات فينتقهههدوا غضهههبهم، جهههاّم يصهههّبواأن  قبهههل

 لكهلّ  املطلهب  هي العربية اللغة لَجْعأو  بتعريبها، اجملحفة املطالبة

 :أسباب ولعدة املؤمترات، تل، يف بها متحدِّث

 املرتجههم علههى اللههوم ألقههي ال وهنههاالدقيقههة:  غههري الرتمجههة -1

 ههو  الهيت  العلميهة  القضهية  ك نهه  يفههم  ال قد اليي املسكني،

 ترمجتهها  جزاء الباح  حتميلأو  آنيًًا، سواء ترمجتها بصدد

 تعقيهدات،  مهن  املهمهة  ههيه  تعنيهه  مها  أدرا  ومها  العربية،إىل 

 يف املطابقههة العربيههة العلميههة املصههطلحات وههعف أوهلهها لههي 

 املصهطلحات  هزالة آخرها ولي  اإلجنليزية، باللغة هلا املعنى

 " !!املعرَّبة"

 أيضًًههههها وختصصهههههي ا  الشخصهههههية  جتهههههربيت منطلههههه،  مهههههن -2

 عمرانهههي وكُمخطِّههه  النقهههل، درسهههت مهههدني كمهنهههد )

 مه   السهريعة  الطهرق  يف االسهتغراب  ّدأشه  يف أجهدني ( كيل،

 العربيههة  بههاللغتني  إّنههها  حيهه   للشههوارع،  اإلرشههادية  اللوحههات 

 ال؟ كيههف ! املروريههة احلههوادث يف يتسههبب ممَّهها واإلجنليزيههة 

 الطويهل " الشهارع  اسهم  لتسهتوعب  احلجم، وعف هي واللوحة

أيضًًهههها  الصههههغري اخلهههه  ذلهههه،إىل  أوههههف!!  وبلغههههتني" جههههد ا

 يف تبههاطؤإىل  يههؤدي ممهها!!   املسههمى ف لههن لغههتني السههتيعاب

 فهههوات قبهههل اللوحهههة قهههراءة للسهههائ، ليتسهههنى السهههري  حركهههة

 !!األوان
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 امللحهوظ  غيابهه  فقه   لهي   :جههتني  مهن  فههو  املهرور  انتقاد أمَّا

 اهلنديهة  األرقهام  كتابهة  علهى  أيضًًا إلصهراره  ولكن دوره، أداء عن

  يالتههههههامل املغهههههايرة العربيههههة  واحلهههههروف العربيهههههة،إىل  باإلوههههافة 

 األجهدر  كهان !!  السهيارة  لوحهة  يف ذله،  كهل  وحشهر  باإلجنليزية،

 وعلهى  سهب،،  مها  كهل  يف العربية واألرقام واحلروف باللغة االلتزام

 ونقهيم  نسهافر  عنهدما  حنن نفعل ما تعلُّم العربية م ل الوافدين كلِّ

!!  مههنهم نطلبهههأن  جيههب مهها أقههلُّ فهههيا لغههتهم، فنههتعّلم بالدهههم، يف

 !!واحدة لوحة يف لغات ثالث حشر ولي 

 والعلميهة  الزوايها،  كهل  مهن  املووهوع  هياإىل  من املهم النظر

 األدب علهى  االقتصهار  ولهي   األسها ،  ههي  كونها باألخص  منها

 املووهههوع ههههيا يف املزايهههدة عهههدم اجلميههه  مهههن آمهههل فقههه . وأخهههريًًا

 لغهة، ال بهيه معين  منَّا واحد كلَّ آخره  ألنَّ واالعتزاز إىل بالوطنية

 !!عربًًا ليسوا أساسًًا هم أثروها َمْن ُجلَّ فإنَّ زياد:" د. ذكر وكما

 بتوسهه  حتههّدث الههيي أنهها الههدري  بقولههه: لسههُت زيههاد. د وعلهه،

 واملههؤمترات، لكههين املنتههديات يف األجنبيههة اللغههات اسههتخدام عههن

 للبحههه  عربهههي إلقهههاء مهههن مانعًًههها أرى ال أنهههي جهههانيب مهههن أؤكهههد

 اسههتخدام عههن احلههدي  كههان رمبهها .لمههيع مههؤمتر يف باإلجنليزيههة

 .ُمربَّر ففعل، احلاجة ُوجدتإذا  يعين حاجة، غري يف اإلجنليزية

أن  ميكهههن الصهههحاف: إنَّهههه ال نصهههر. م.د ومهههن جديهههد، قهههال

 للمراحهل  األجنبيهة  باللغهات  الهتعلُّم  جتربهة  علهى  العمهوم  ههيا  يكون

 بههني اجلمهه  يكههون ملههاذا ال. غريهههاأو  االبتدائيههة سههواء التعليميههة

 مدرسهة  يف يدرسهون  أبنهائي  كهل  : فهإنَّ  مباشهر  االثنتني؟ وكم هال 
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 يتعلمهوا  م طبعًًها  ! ال انويإىل  الرووة من املراحل ولكل أجنبية،

 ال ههيا  ولكهن  حينها، املدرسة تل، يف الدينية املقرراتأو  العربية

 ولههيل،!  عنقههي يف نشهه تهم أمانههة عههن اهللأمههام  مسههؤولييت يرفهه 

 الدينيهة  واملهواد  العربيهة  اللغة تدرسهم ممتازة درسةم ووجدنا حب نا

 لهيل،  خصَّصهنا  .الدراسهية  والسهنة  الوزارة من املعتمد املنهج حسب

إىل  باإلوههافة واجلمعههة، اخلمههي  يههومي مههن لكههل سههاعات أربهه 

 اجلدول حسب األسبوع أيام أثناء فق  يف واحدة ساعة مدته در 

يف  بالعربيههة،  فقهه معهههم يههتكلم أحههُدنا كههان ذلهه،إىل  أوههف !

 احتفظهوا  وبهيل،  اإلجنليزيهة،  بغهري  معههم  يتحهدث  ال اآلخر حني أنَّ

 وبكههل خمتلفههتني، وبلغههتني املههنهجني، اسههتيعاب النتيجههة .بههاللغتني

 . سهولة

الهيي   التفهرُّد  هيا تعميم ميكن هل: الدري  زياد. د وتساءل

 أبناءهها  تض  اليت األسر معظم حتىأو  كافة ذكره د. نصر على

 !أجنبية؟ مدار  يف

 مهن  الصهحاف ب نهه ميكهن ذله،  فاهلهدف      نصر. م.د وأجاب 

 الهبعض،  يعتقد كما" الربستيج" لي  أجنبية مدار  يف تسجيلهم

 وإميهانهم  التهدري ،  هيئهة  ونوعيهة  وتكاملها، املناهج قوة  ولكن

 !األكباد فليات تنمية يف لألسرة وإشراكهم التعليمية، بالرسالة

االجتماعيهة   نه يبدو واوحًًا أنَّ الطبقةفدع، أ طلحة. د وترى

 يتعلههه، مههها خصوصًًههها املعطيهههات، تلههه، مههه  التعامهههل يف دورهههها هلههها

 فهروقٌ  هنها   فههل ...  وغهريه  األبنهاء،  تعلهيم  ومنه   احليهاة،  ب سلوب

الهيت   النُّخبهة  ؟ واملقصهود لغهة   اللغة وقضاياها م  التعامل يف طبقية
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 عههن ختتلهف  عًًها قط اللغهة، وههي   بقضهايا  حتهى  اهتمامهاتهم  تعكه  

 يتبلهور  الطهر   ههيا  وهمن ... اللغهة   بقضهايا  واهتمامهاتهم  العامة لغة

 مه زق  أيضًًها لفههم   وتارخيي ها،  وحضهاري ا  ثقافي ها  فهمه من البد إطار

 اللغة احلالي.

 ههههو إليهههه يههههدف مههها الصهههحاف أنَّ كهههّل نصهههر. م.د وأووهههح

أو  احلضههارّي التقههدم تواكههب م العربيههة الت كيههد علههى أنَّ اللغههة 

 مهدى  وعلهى  تهداعيات،  مهن  تعاني وليل، مطلوب  هو كما التقيّن

 ههههيه يف تسهههببت أمهههور عديهههدة ومهههن وجههههة نظهههره، هنهها   !طويههل 

 :املشكلة

 احلضههاري  والتخلههف  عصههور،  مههدى علههى  االسههتعمار  آثههار -1

 ك ّمة. نعيشه اليي والعلمي

 احلدي ة. والعلوم للتقنيات اللغوي اجملم  مواكبة عدم -2

 مسهههتهلًكا جمتمعًًههها لكوننههها نظهههرًًا ة باالنهزاميههه الشهههعور -3

 املههواد تصههدير بعههد العههام، بقيههة ينتجههه ملهها األوىل بالدرجههة

 مقارنهة  زهيهد،  به من  صهناعاتهم  لكل األسا  اخلاّم األولية

 التصني . بعد فيه املبال  بالسعر

 يف أسههههم ممههها والعلمهههاء  بهههالعلم اجملتمعهههي االهتمهههام عهههدم -4

 بالصههناعات غربيههة أخههرى جملتمعهات  وإثرائههها العقههول تسهرُّب 

 واالبتكارات.

 مووههوع اللغههة العربيههة: مههاذا تعههين  : البههازعي عليههاء. أ وقالههت

 الدولية؟ للمناهج املطبقة املدار 
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 قهالوا ن إ حتهى !! ثانيهة  كلغهة  بها تدر  العربية اللغة أنَّ تعين •

 !!ذل، غري

 ويكتبههههون ويقههههرؤون يسههههمعون األطفههههال هههههؤالء أّن تعههههين •

 من إ الدراسهي،  اليوم من% 75 جنليزيةاإل باللغة ويتكلمون

التواصهل   وهعف  ظهل  ويف للبيهت،  يعودون ثم !!أك ره  يكن

يف  انغماسههه الطفههل يسههتكمل األسههرة، أفههراد مهه  الشههفهي

 التقنيههههة خههههالل مههههن وقالبًًهههها وقلبًًهههها لغههههًة األجنبيههههة ال قافههههة

 نظههرًًا البيههت  يف الدراسههة اسههتكمال عههدا هههيا...والتلفزيههون

 علهههى القهههادرين املعلمهههني وقلهههة صهههعوبتها،و املهههواّد، لك افهههة

 اإلجنليزيهههههة، باللغهههههة صهههههحيح بشهههههكل املعلومهههههة توصهههههيل

 خصوصههية دروسًًهها الطفههل فيتلقههى...األهههل علههى ولصههعوبتها

 !!فيها انغماسه يستكمل و...األجنبية باللغة

 آباء: يصبحون عندما اجليل هيا أبناء معي ختيلوا

 أبناءهم؟  وماذا سيعّلمون كيف •

 هويتهم؟ ستكون كيف •

 اليومية؟ حياتهم يف يستخدمونها اليت اللغة ما •

 وزارة لههدى اهتمههام بهه ي حتظههى ال العربيههة اللغههة أنَّ يؤسههفين

 هههيه بنشههر األجنبيههة/ األهليههة للمههدار  مسحههت ملههاإال و...التعلههيم

 اللغوّية. الفووى

 إال ثانيههة كلغههة األم اللغههة بههه ُتههدرَّ  العههام يف بلههدًًا جنههد ال

 فرنسهّية  يتكلم طفال- م ًلا- فرنسا يف جند ة. لنالعربي بالدنا
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 مكسَّههرة. يف عربّيههة يههتكلم سههعودي ا طفًلهها جنههد لكههن...ُمكّسههرة

 سههههنِّ قبههههل الوطنيههههة اللغههههة غههههري لغههههةأي  تعلههههيم ُيمنهههه  بلجيكهههها

 .العربية اللغة ُيجيُد ال الصغري طفله أنَّ يتفاخر َمْن لدينا...السابعة

 من مين  ال اإلجنليزية باللغة االهتمام: كردي أسامة. م وقال

 الهيت  املقهررات  أههم  مهن  كهان . العربيهة.  اللغهة  أهمية على الت كيد

 باللغهة  الفنّيهة  التقهارير  كتابهة )  ههو  فههد،  املله،  جامعة يف درسُتها

. جههد ا ُمهههّم التعلههيم أنَّ أرى أنهها..  كهه ريًًا منههه واسههتفدت ،( العربيههة

 يشهههمل والتطبيههه، .التطبيههه،. أهميهههة تههه تي املسهههتوى نفسهههه  وعلهههى

 اللغهة إىل  احلاجهة ا . أمَّه العربية. اللغة الستخدام احلكومي التنظيم

 اللغهههة مؤسسهههات فشهههل وثانيًًههها العوملهههة، أوًلههها فسهههببها: اإلجنليزيهههة

 .والرتمجة التعريب جمال يف العربية

 عنهدما  العربيهة  الهدول  مهن  للعديهد  زيهارتي  عنهد  كه ريًًا  أحزن

 مواقه   ويف الدولهة،  أبنهاء  اصهل بهني  التو يف العربية اللغة إهمال أرى

 الحظههت  إنههي  حتههى الشههوارع،  لوحههات ويف الفنههادق،  ويف العمههل،

 باللغهههههة املصهههههرية الشهههههوارعأحهههههد  يف احملهههههالت لوحهههههات كافهههههة

 ذلهه، علههى وقِّهه ..  عربيههة واحههدة كلمههة وجههود وعههدم اإلجنليزيههة،

 التهدخُّل  أحّبي ال أّني من الرغم وعلى..  العربي واملغرب الشام مدن

 ههيه  تطبه، أن  متنيهت  أنهي ، إال احليهاة  جوانهب  كل يف كومياحل

 باسهتخدام  املتعلقهة  األمهور  من الك ري يف اململكة تطبقه ما الدول

 الكمهههال، مرحلهههةإىل  وصهههلنا أننههها ههههيا يعهههين وال. العربيهههة اللغهههة

 .اقرتبنا ولكننا
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 اللغهة  أزمة الكويليت، فإنَّ موووع يوسف. أ ومن وجهة نظر

 مههن صههحبتها الهيت  والههدعوات التغريهب،  سههنوات مه   بههدأت العربيهة 

 العهرب  اعتهربوا  مِّمَّهن  واملغهرب،  ومصهر  الشهام  يف عربيهة  شخصيات

 القوميههة جلههيورهم العههودةإىل  افههدعو جديههدًًا، اسههتعمارًًا ولغههتهم

 اللغهة  قواعهد  درسهنا  فلقد .اللغة هيه حمنة من جزء وهيا واللغوية،

 ومهه  وغريههها، هالفقهه يف املسههتقن  زاد وكههيل، معقههدة، متههون مههن

الفضهل.   ههيا  األوائهل  للمدرسهني  ُيحمهد  جيهدًًا،  الت سي  جاء ذل،

 واملسههههرحيات النبطههههي، لشههههعراء اجلههههوائز األزمههههة، اآلن كههههربت

 والعامهل  البهائ   مه   لغتنها  وحنهرف  احملليهة،  بالعاميهة  وُتؤدى ُتكتب

 الشهههركات مههه  لوالرسهههائ واملخاطبهههات والفهههواتري يفهمنههها، حتهههى

 فهإذا م  اخللهيج  لهدول  املسهافر  اإلجنليزيهة، أمها   ةباللغه  تتمُّ والبنو 

 وأّمهها غههر ،أي  قضههاء يسههتطي  فههال األورديههةأو  اإلجنليزيههة يههتقن

 وحتهى  والسهائ،  العاملهة  مه   والتخاطهب  التعلهيم  وحية فهم أطفالنا

 م وبالتهالي  لغتنها،  مه   وجهود  أزمة يف . حنن الدكاكني أصحاب

 الههدول ألنَّ بعههدهم  نههال خلفههوا وال َمههْن اجملههام ، أصههحاب ينفعنهها

 ووجودههههها هويتههههها تعههههين لغتههههها أنَّ هاجسههههها يف لههههي  العربيههههة

 ومستقبلها.

 وثرّيهة،  زاخهرة  العربيهة  العمودي أن اللغهة  سامية. د.أ وذكرت

 كانت -حتديدًًا -ويف الطّب عنها، ختلينا اليين حنن ولكننا

 النجها ،  هلا يتحق، وم الطّب، بتعريب ومطالبات حماوالت هنا 

 باللغههة واملراجهه  الطبيههة اجملههالت ومجيهه  املصههادر كههل نَّإ يهه ح

 باللغههة فيههه الطههب تههدري  يههتم الههيي الوحيههد والبلههد اإلجنليزيههة،
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 الدراسات صعوبات تواجههم خترُّجهم ومبجرد سوريا، هو العربية

 احليههههاة، منهههه  تغّيههههر املقابههههل املههههؤمترات. ويف وحضههههور العليهههها،

 باملههدار  األبنههاء وإحلههاق جًًا"،"برسههتي اإلجنليزيههة اللغههة وأصههبحت

 احلدي ههههة التقنيههههات وتفههههاخر، وجههههاءت  فخههههر مصههههدر األجنبيههههة

 اهلويهة،  ووهياع  اللغهة  علهى  بهاحلزن  وأشهعرُ  ، بالكتاب فاسُتبدلت

 العربية. باللغة القراءة لتعزيز كبري وطين مشروع عمل وأمتنى

 قبهل  دار وعميًقها  طويًلها  جهدًلا  أتهيّكر : الهدري   زياد. د وقال

 يف اإلنكليزيهههة  باللغهههة الهههتعّلم أوهههرار أو  وهههرورة حهههول تسهههنوا

 فشهّتان  اإلنكليزيهة،  اللغهة  تعّلهم  ولهي   األوىل، الدراسية الصفوف

 !املسلكني بني

أن  بعههد خصوصًًها  وههجيُجه، خهفّ  وإن يههدور، زال مها  اجلهدل 

 بلغههة األطفههال تعّلههم خطههورة مههن سههنوات قبههل اليونسههكو حههّيرت

 اجملتمه   يف وانهدماجهم  ههوّيتهم،  علهى  تعلهيمهم  بدايات يف أجنبية،

 التنميهههة أههههداف حتقيههه، يف املشهههاركة علهههى وقهههدرتهم احمللهههي،

 .احمللي بطابعها املستدامة

 يف ابنههه  مهه  التقيههت صههدي، قصههة السههياق هههيا يف أتههيّكر

 نهايههة يف وهههو دراسههته سههري عههن االبههن سهه لت املناسههبات، إحههدى

 اجلامعية رحلةامل يف سيتجه التخصصاتأي  وإىل ال انوية، املرحلة

 يف لغويهههة ركاكهههة الحظهههت لكهههين وقراءاتهههه؟  اهتماماتهههه وعهههن

 !به رأفًة الدردشة مواصلة يف فرتي ت النط،، يف ومعاناة إجاباته،

. وجههه  يف حرجًًها  فوجدت األبإىل  التفتُّ االبن، غادر عندما

 مربيهة  لهه  ووعنا ُولدأن  مني:  -أس له أن  دون ومن- فورًًا قال
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 سههن بلهه  وعنههدما باإلنكليزيههة، معههه تتحههدث كههي عربيههة  غههري

 نتحهدث  البيهت إىل  عهاد إذا  وحتهى  أجنبية، مدرسة أدخلناه املدرسة

 تكلههمإذا  طفولتههه يف نسههتملحه كنهها. باإلجنليزيههة وأمههه أنهها معههه

 إتقانهه  وهيوفنا  عنهد  نفتخهر  صرنا املدرسة سن يف ثم باإلجنليزية،

 مهن  اآلخهرين م أمها  أخجهل  صهرت  كُبهر  واآلن حهني  األجنبيهة،  اللغة

 كههانوا الههيين علههى نههرّد كنهها. بالعربيههة معهههم حدي ههه ركاكههة

 لغتهه  ههي  العربيهة  ألنَّ فيه  مبالٌ  حتييرهم ب ن صغره يف حييروننا

 حتههى سههريعة األيههام مههّرت كيههف نعههرف وال. حتمًًهها وسههيتقنها األم،

 األقههارب مههن أقرانههه جمالسههة مههن يتحههرج وأصههبح السههن، هههيا بلهه 

 وال قهههايف بهههل فقههه ، اللغهههوي احلهههاجز بببسههه لهههي  واألصهههدقاء،

 واألحهداث  األخبهار  مبتابعهة  الركيكهة  لغتهه  له تسمح ال أيضًًا، إذ

 .نقاشههاتهم معههرت  يف معهههم الههدخول وبالتههالي احمللههي، للمجتمهه 

 أبنههاء مههن كهه ريين حالههة هههي بههل فرديههة، حكايههة ليسههت وهههيه

 !خصوصًًًًا اليوات

 علههى واملنفههتح املتقههارب املطههريي: إن العههام  منصههور. د وقههال

 العربيههة للغههة فرصًًهها حيمههل بههل، حههني كههل يف خطههرًًا لههي  بعضههه

.  عهافيتهم  كامهل  يف اللغة هيه أهل كان لو وتتوس  تنتشر لكي

 العسهههههكرية الكليهههههات لهههههبعض بزيهههههارة قمنههههها عملهههههي حبكهههههم

 وهمها  هنها ،  الكليهات  أشههر  مهن  اثنتنيأن  فوجدنا األمريكية،

 للغههة وختصصًًهها برناجًمهها اسههتحدثتا قههدأي،  إم ويف، بوينههت وسههت

 فيهه  الطالهب  يتخهرج ، األوسه   الشهرق  يف التخصص ومن العربية

 احلهادي  أحداث بعد هيا حدث. العربية اللغة يف متخّصصًًا وابًطا
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 يف متخصصهني إىل  األمريكهي  اجلهيش  وحاجة سبتمرب، من عشر

 والطالبهات  الطهالب  بعض قابلت وقد ولغته. األوس  الشرق شؤون

 املنطقهههة يف أشههههر سهههتة لقضهههاء خيططهههون نَّههههمأ أخربونهههي الهههيين

، والهههيمن، واملغهههرب، األردن) العربيهههة العوائهههل بعهههض مههه  العربيهههة

 حيه   الطهالب  مهن  إقباًلا الربنامج هيا ويلقى. التخرج قبل( ومصر

 ُيدرِّسهههم طالبًًهها ٢٢ حههوالي شههعبة كههل شههعبتني، بوجههود أخربونههي

 الشههعب، إحههدى طههالب قابلههت العربههي. وقههد  املغههرب مههن أسههاتية

 أسهههئلتهمأن  لالنتبهههاه الالفهههت كاملهههة. حماوهههرة معههههم ومك هههت

 نقطتني: حول ترّكزت

 وإيران. اململكة بني العداء •

 ههههيه ويف) السهههعودية يف املهههرأة لهههه تتعهههر  الهههيي الظلهههم و •

 املهرأة . سوداء. ودعاية كيب تسمعونه ما كل قلت: النقطة،

 أهلههها عيههون يف وهههي. دالًلهها. العههاملني نسههاء أك ههر السههعودية

 الهههدين مهههن وجهههزء عبهههادة، فههههو احلجهههابا أمَّهههو. وقلهههوبهم.

 أوهههعاف حتهههدث هلههها حتهههدث الهههيت واملشهههكالت. اإلسهههالمي

 املغربهي،  أسهتاذهم  بعهدها  بي حل،(. جمتمعكم يف أوعافها

 اإلعههالم أنَّ لههي وبههيَّن..  وووههوحي صههراحيت علههى وشههكرني

 فظي . بشكل عقوهلم يف يلعب

 هنها   التعليميهة  املؤسسهات  مته قل  سهرعة  هو انتباهي لفت ما

 عقهودًًا  حتتهاج  قهد  الهيت  الهربامج  ههيه  كاستحداث املستجدات  م 

 ُتقر.  حتى عندنا الزمن من
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 االقتصهههادية املصههها  تهههدف  روسهههيا ويف واليابهههان الصهههني يف

التواصهل   حباجهة  مهدفوعني  العربيهة  اللغهة  تعلُّمإىل  البعض والتجارة

 فرصًًهها نقههدم ال أننهها شههكلةاألغههرا   امل هلههيه العربههي العههام مهه 

 قههد اإلسههالمي العههام يف الفههرد أنَّ   كمهها العربيههة لههتعلُّم كافيههة

 اللغهة  لهتعلُّم  وتعلمهها  اإلسهالمية  بالديانهة  عالقة ذات حاجات تدفعه

( وتطوعّيهة  احتسابية)أو  جتارّية فرصًًا ُيوجد قد هيا العربية. كل

 ا.به الناطقني لغري العربية اللغة تعليم حول ترتكز

 تهههردي لهههه يؤسهههف مِّمَّههها الفيفهههي أنَّ عبهههد الهههرزاق . أ وأووهههح

 األسهباب  معهها، وأحهد   احليهاتي  والتعاطي العربية، باللغة االهتمام

 تهههوارد أو الفههههم، احنهههراف أو التطبيههه،، لضهههعف املؤديهههة الرئيسههة 

 التهههدين يف الوسهههطية مفههههوم مههها خيهههص وكهههل ديني ههها، الشهههبهات

 علههى والسههنة القههران لفهههم ةأدا ألهههم فقههدانهم هههو - واالسههتقامة

 لغهة  إوهعاف  أن غرابة العربية. وال اللغة فهم وهي الصحيح، الوجه

 انتمائهها  وإوهعاف  السهتعمارها،  العهدو  علهى  الطري، ُيسّهل أمة أي

 رؤيته. يف وإدماجها هلويتها،

أو  األطفههال أهههالي الشههبيكي أنَّ بعههض اجلههازي. وأ وههافت د

 مهن  جزءًًا يتحملون اصةاخل املدار  يف -عام بشكل - الطلبة

  أبنههههائهم اهتمههههام إوههههعاف يف مسههههاهمتهم خههههالل مههههن املسههههؤولية

التقين،  االجتماعي وتواصلهم  رسائلهم يف العربية باللغة بالتحدُّث

 والنجهها  التخههرج حبفههالت اخلاصههة الههدعوات بطاقههات يف حتههى بههل

  امليالد. أعياد وحفالت
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 لكاتههههبا القبههههاني إىل مهههها قالههههه   احملسههههن عبههههد. أ وأشههههار

مههن أن  لههه: مقالههة يف فيسهه، روبههرت الشهههري الربيطههاني والصههحايف

. العربيهة  اللغهة  ههو " العلمهي  تفهوُّقهم  عهن  العهرب  تراج " أحد أسباب

 "هل عنوان: حتت اإلندبندنت صحيفة يف مقالته يف فيس، وتساءل

 السهبب  كهان إذا  عمها  املتحجهرة؟"  لغهتهم  بسهبب  العرب تقدُّم يتع ر

 الهههيت واللغهههة العهههرب بهههها يهههتكلم الهههيت للغهههةا اخهههتالفإىل  يعهههود

 .يكتبونها

 اللغههة الشههريف أن أحههد معوقههات  فاطمههة. أ ومههن جهتههها تههرى 

 صههحَّ ْنإ وصههناعته الرتفيههه بههني الفجههوة تعميهه، وحتههدياتها العربيههة

:  مه ال  املختلفهة  اإلعالم وسائل العربية يف اللغة واستخدام التعبري،

 األروهية  واملرئيهة،  املسهموعة  هبوسهائل  العربهي  اإلعالمإىل  فالناظر

 املسلسهالت،  يف: املستخدمة هي العامية اللغة أنَّ جيد والفضائية،

 علههههى والتعليهههه، الرتفيهيههههة، والههههربامج واملسههههرحيات، واألفههههالم،

 واحملههههالت والشههههركات، املصههههان  املباريههههات، ويعمههههد أصههههحاب

 والتليفزيهون  واإلذاعهة  واجملالت، الصحف يف اإلعالنإىل  التجارية

 يههتم  مشههينًًا، وال  اختالًطهها بالفصههحى  فيههها  ختههتل  عاميههة،  بلغههة

 األخبار. نشرات يفإال  الفصحى استخدام

 وإرهاصهات  احلهارثي إىل أن أسهباب   علهي . ومن جانبه أشهار د 

 أصههحابها، ويف عقههوهلم ألسههنة يف اللغههة يف مكانههة خنههرت متعههددة

 سياسههي ا  القههوي جههارف  سههيلأمههام  فههنحن ، ووجههدانهم وقلههوبهم

 طهوَّق  والغهرب  الشهرق  وعسهكري ا مهن   وإعالمي ا وثقافي ا واقتصادي ا

 وبغهري  بهوعي  انسهقنا  وحنهن  اللغهة،  ذله، يف  مبها  اسهتهالكي ا  رقابنا
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 وتراثنهها نسههينا أنفسههنا  حتههى حضههارتهم، أنتجتههه مهها لكههل وعههي

 إمهههالء، مهههن: مبقوماتهههها وال باللغهههة يههههتم يعهههد م التعلهههيم ولغتنههها 

 إجههادة يشهرت   التوظيهف  وبالغهة   صهرف، و وحنهو  وتعهبري،  وخه ، 

 باللغههههة والعقههههود التعههههامالت وكتابههههًة  قههههراءًة اإلجنليزيههههة اللغههههة

 واإلعهالن  والدعاية والصناعية التجارية احملالت اإلجنليزية  أمساء

 القههوم  لغههة ونطهه، لغههة بههنف  ُمعرَّبههةأو  اإلجنليزيههة، باللغههة أغلبههها

 التخاطههههب  ا مههههدننيف  كاهلشههههيم انتشههههرت األجنبيههههة املههههدار 

 خيربهون  اإلجنليزيهة،  باللغة الصحية والوصفات والتقارير والتعامل

 . املنتجني وأيدي وتآكلهم، وتواكلهم ب يديهم بيوتهم

احلمهود حهول أزمهة اللغهة العربيهة:       ناصهر  بن عبد اهلل. وقال د

 بههني نههداوهلا األيههام وتلهه،" ..بههادت ثههم سههادت.. حضههارة قصههة.. إنههها

 ."النا 

  مهن  تبه   سهوى  ليسهت  فههي .. ذاتها بإنعاشها لي .. ةاللغ إحياء

 لغتها. ترشد غزية ترشد وإن..  اللغة غوت غزية إن غوت "..غزية"

 مضههح،.. جاللتههه مهه .. إنقاذههها ميههدان يف اللغههة أهههل جهههد

 م ذنهب  وههو ..  بالهينب  كهامن  شعور عن بو  فق  ك نه.. أحيانا

 شههاطر"  ب  "سههاندوتش" اعرَّبههو حههني جهههدهم أتههيكرون .يقرتفههوه

 بالروها  الشهعور  يكهون .. متامها ..  ، هكيا"طازج بينهما ومشطور

.. إلنعاشهها  يتصهدى  َمْن وحدهم اللغة أهل يكون حني .اللغة بإنقاذ

 مهنهم .. األخهرى  الصناعات أهل من سواهم ومن.. بالعجائب في تون

 ال َمهههن مهههنهم اجلامعهههات وطهههالب.. البسهههملة نطههه، جييهههدون ال َمهههن

 .العامية بغري الدراسة مقرر اختبار عنجييب أن  يستطي 
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 أجهرى  وأن احلمهود إىل أنهه سهب،    ناصر بن عبد اهلل. وأشار د

 اللغهة  ازدواجيهة  حنهو  اخلليجهيني  املغهردين  اجتاههات  ناقشهت  دراسة

 مصهادر  أههم  مهن  اإلعالميهة  اللغهة أن  ومعلهوم .. اخلليجي اإلعالم يف

 ههههيهخهههاص. و بشهههكل الناميهههة الهههدول يف اجلمههههور لهههدى التلقهههي

 املعنيههة واملؤسسههات للجامعههات التنسههيقي للملتقههي قههدمت الدراسههة

 الهيي  العربيهة،  اخللهيج  لهدول  التعهاون  جمل  دول يف العربية باللغة

 العزيههز عبههد بههن اهلل عبههد امللهه، مركههز الريهها  مدينههة يف نظَّمههه

ههه.  1434 ال انيهة  مجهادى  شههر  خهالل  العربيهة  اللغة خلدمة الدولي

 الدراسة ما ي تي : يهه نتائج وكان من أهم

 جههراء حقيقيههة مشههكلة اخلليجههي اإلعههالم مواجهههة مههدى -1

 اللغة. ازدواجية

 اإلعهههالم اسهههتخدام أنَّ االسهههتبانة تعبئهههة يف املشهههاركون يهههرى

أو  أخهرى  للغهات  اسهتخدامه  مقابهل  الفصهحى  العربية للغة اخلليجي

 يهربز  حهني  ففهي . أخهرى إىل  براجمية فئة من خيتلف حملية، هلجات

 السياسهههية واحلواريهههة اإلخباريهههة الهههربامج يف الفصهههحى ماسهههتخدا

 املنوعة الربامج يف اللغوية االزدواجية تسود عام، بشكل وال قافية

 هههيه مهه  املشههاركني،أن  غههري. واألفههالم واملسلسههالت والرياوههية

 يف اللغهههة ازدواجيهههة جتهههاه قلقههههم عهههن عّبهههروا املووهههوعية، الرؤيهههة

 اخلليجهههي اإلعهههالم أنَّ غلهههباأل النسهههبة ورأت اخلليجهههي، اإلعهههالم

 املشهاركون  وي ري. اللغوية االزدواجية جراء حقيقيًة مشكلًة يواجه

 مههن أك ههر توظيههف بهه ن يقههرون حيهه  اللغههوي،" التلقههي" إشهكالية 

 وخباصههة  -اجلمهههور  يههدف   احملليههة اللهههجات  اسههتخدام أو  لغههة،
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. سههليمة وغههري مشههوهة بطههرق اللغههة" تلقههيإىل " -الناشههئة األجيههال

 أفهراد  علهى  ذل، ت ثري يالحظون أنهم املشاركني من عدد دويؤكِّ

 .أسرهم

 يف سهههائدة اللبنانيهههة اللهجهههةأن  املشهههاركني، بعهههض ويووهههح

 اجلنسههية مههن الههربامج مقههدمي مههن عههددًًا وأنَّ اخلليجههي، اإلعههالم

 عربيهههة ليسهههت كههه رية مفهههردات إشهههاعة علهههى عملهههوا اللبنانيهههة،

 أهمهههها: سهههباب،أإىل  ذلههه، ويعهههزون. خليجيهههة حتهههى وال فصهههحى،

 اللبنانيهة  اجلنسهية  مهن  لعهاملني  اخلليجية اإلعالم وسائل استقطاب

 بعههض سههعي إشههكالية املشههاركني مههن عههدد يهه ري كمهها. الشههقيقة

 اللغويهة  ملكاته إبرازإىل  الك تَّابأو  اإلعالم وسائل يف املتحدثني

. حمليههة للهههجات أخههرىأو  أجنبيههة للغههات مفههردات اسههتخدام عههرب

 حب يهة  مراكز وتكوين الشعور هيا بني شاركنيامل بعض ويرب 

 دول بعهض  يف هلها  رمسيهةً  لغهةً  األجنبيهة  اللغات اعتمدت اخلليج، يف

 .اخلليج

 اسهههتخدام أنَّ املشهههاركني بعهههض يهههرى أخهههرى، زاويهههة ومهههن

 أنَّ باعتبههار مقبههول، أمههر اإلعالميههة للوسههيلة املصههدر البلههد هلجههات

 اإلعهههالم كهههان ه، وإنللمجتمههه  ذاتههه  ُموجَّههههة اإلعالميهههة الرسهههالة

 - الفئههة هههيه. اجلغرافيههة احلههدود بههها جتههاوز واجلديههد الفضههائي

 اسهتخدام  من وري الأنه  ترى -املشاركني من وئيلة نسبة وهي

 شههيوعها إىل أن  يههيهبون بههل النحههو، هههيا علههى احملليههة اللهههجات

 .اآلخرون يتعلمها ألْن مناسبة وسيلة واستخدامها
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 العربيهة  اللغهة  باسهتخدام  يجهي اخلل اإلعهالم  التزام تفضيل -2

  الفصحى.

 أمهههرين علهههى االسهههتبانة تعبئهههة يف املشهههاركون جيمههه  يكهههاد

 يف الفصههحى العربيههة اللغههة اسههتخدام تفضههيل األول،: جههد ا مهمههني

 شائعة احمللية اللهجات ألنَّ األمر  تطبي، صعوبة وال اني: اإلعالم،

 تواجهههه  ىالفصهههح العربيهههة  اللغهههة وألن للنههها    العامهههة احليهههاة يف

 أنَّ كما اجملتم ، فئات من ك ري لدى ومعرفتها فهمها إشكالية

 أيسههر سههيكون هههؤالء نظههر وجهههة مههن اإلعالميههة الرسههائل إيصههال

 الفصهحى  اللغةإىل أن  بعضهم ذهب بل. احمللية اللهجات باستخدام

 الرتفيهيهههة، الهههربامج م هههل: الهههربامج، بعهههض مههه  أبهههدًًا تتناسهههب ال

 . واألسرية

إىل  السهبب  فريجعهون  الفصهحى  اللغهة  السهتخدام  ناملؤيدو أما

 كافهة  التواصل بهني  ولتيسري الكريم، القرآن لغة العربية اللغة أنَّ

. جبزالتهها  وإثهرائهم  مساعها، على النا  وتعويد العربية، الشعوب

 املتقدمهة  الهدول  أنَّ وراء السهبب  عهن  املشهاركني  مهن  عدد ويتساءل

 . إعالمها لغة عن الشارع يف لغتها تتغري ال

  اخلليجي. اإلعالم يف اللغة ازدواجية أسباب -3

 يف اللغههة ازدواجيههة شههيوعأن  كافههة علههى  املشههاركون يتفهه،

 ازدواجيههة أسههباب أهههم هههو اخلليجيههة للمجتمعههات اليوميههة احليههاة

 أّدت بواعه َ  مثهة  أنَّ مهنهم  عدد وييكر. اخلليجي اإلعالم يف اللغة

 لههدى العربيههة اللغههة يف يبالنسهه العههام الضههعف منههها: النتيجههة، هلههيه

 باحلاجههة والشههعور اخلليجههي، اإلعههالم يف العههاملني مههن كهه ريين
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 املعهههاني وصهههول لضهههمان احملليهههة  باللههههجات النههها  للتواصهههل مههه 

 ميكنههه حههازم رقههابي نظههام وجههود عههدمإىل  إوههافة واألفكههار،

 مهههن عهههدد يعهههرب كمههها. عاليهههة حبرفيهههة املشهههكلة ههههيه مواجههههة

 اخلاصههة املههدار  مههن عههدد يف التعلههيم شههيوع أنَّ عههن املشههاركني

 العربيهة  غهري  اسهتخدام  بضهرورة  الشهعور إىل  دف  العربية غري بلغات

 مثهة أن  املشاركني بعض يرى السياق ذاته ويف. الظروف كافة يف

 يف يسهههرية لغهههة - م ًلههها -اإلجنليزيههة  اللغهههة بههه ن عميًقههها اعتقههادًًا 

 غيههاب أن كمهها. األمههور جمريههات مههن عههدد يف وعمليههة التفههاهم،

 هلا أخرى أسباب املهين، والضعف اإلعالمية، املمارسة من اهلدف

 اجلديهههد، اإلعهههالم وسههائل  بهههروز أيضًًههها،. اإلطههار  ههههيا يف داللتههها 

 والنزعههات العربيههة، غههري اللغههات مههن لعههدد فيههه احملورّيههة واألدوار

 . املشكلة تفاقم على ساعد التسويقية، الرحبية

 بعهههض أنَّ عهههن عهههبريالت حهههدإىل  املشهههاركني بعهههض ويهههيهب

 العربيهههة، للهويهههة بالدونيهههة شهههعوٌر لهههديهم اخلليجهههيني اإلعالمهههيني

 األمهر  يعهزو  َمهنْ  وهنها  . واللغهوي  ال قهايف  لالسهتعمار  قابلية ولديهم

 والتعدديههههة اخللههههيج، يف االجتماعيههههة ال قافيههههة احليههههاة لسههههياقات

 لسهههكان اليوميهههة والتفهههاعالت التنميهههة، ووهههرورات السهههكانية،

 .خارجهاأو  اخلليج، دول يف سواء العرب، غري م  املنطقة

 اإلعهههالم يف الفصهههحى العربيهههة اللغهههة اسهههتخدام مسهههتقبل -4

 اخلليجي.

 ملسههتقبل التفههاؤل بعههدم املشههاركني لههدى عههام شههعور يسههود

 ويعهههزو. اخلليجهههي اإلعهههالم يف الفصهههحى العربيهههة اللغهههة اسهههتخدام
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 اجلديهههدة االتصهههال تقنيهههات شهههيوعإىل  ذلههه، املشهههاركني معظهههم

 بشههكل اإلجنليزيههة اللغههة تسهتخدم  الههيتجههد ا  املتطههورة طبيقاتهها وت

 بههدعم  العالقههة ذات االسههرتاتيجية الههرؤى غيههاب أنَّ كمهها. رئههي 

 سهيؤدي  اإلعهالم،  مؤسسهات  يف الفصهحى  اللغهة  استخدام مستقبل

 نسههبة يوجههد املقابههل ويف. اجملههال هههيا يف مطمههئن غههري مسههتقبلإىل 

 عههن يكشههفأن  ميكههن سههتقبلامل أنَّ يههرون املشههاركني مههن قليلههة

 اللغهة  اسهتخدام  واقه   بضهعف  احلالي الشعور نتيجة مهمة  تطورات

أن  ميكههن الههيي مهها آخههر، قليههل عههدد يعههرف ال حههني يف العربيههة،

  .ما شيء توق  ميكنهم وال تعاىل؟  اهلل بإذن  حيدث

 اإلعههههالم يف اللغههههة ازدواجيههههة حههههول املغههههردين مقرتحههههات -5

 اخلليجي.

 اخلليجهي،  اإلعهالم  يف اللغهة  ازدواجيهة  يةبإشكال اإلقرار م 

 العنايههة وهرورة  تؤكِّههد املقرتحهات،  مههن عهددًًا  املشههاركون يعهر  

 ويقهرت  . واجلامعهات  املهدار   وأيضًًها يف  اإلعالم، يف العربية باللغة

 أسهوة  وتطبيقاتها العربية اللغة لتعليم متطورة معاهد إنشاء بعضهم

 يقههرت   كمهها. جنبيههة األ اللغههات لتعلههيم معاهههد  مههن متهها   هههو مبهها

 اجملله ،  دول بهني  الناجحهة  الهربامج  تبهادل  برامج دعم املشاركون

. هلهها منهجيههة الفصههحى العربيههة اللغههة مههن تضهه  الههيت تلهه، وخباصههة

 والسيما اخلليجيني، اإلعالميني وت هيل تدريب املهم منأنه  كما

 العربيههة للغهة  التامههة اإلجهادة  تكهون  وأن. الههربامج ومقهدمي  املعهدين 

 ومه  . اخلليجية اجلامعات يف اإلعالم أقسام يف القبول شرو  أحد

 إجهههادة أنَّ املشهههاركني، معظهههم يقهههر املقرتحهههات مهههن عهههدد تقهههديم
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 االزدواجيهة  مشهكلة  مهن  والتحلهل  العربيهة،  للغهة  اخلليجهي  اإلعالم

 اللغههة ألنَّ وال قافههة  الفكههر يف شههاملة بتنميههة مرهههون - اللغويههة

 عههههن للتعههههبري ووسههههيلة النهههها ، حلههههال انعكهههها  سههههوى ليسههههت

 .وال قافية واالجتماعية النفسية مكنوناتهم

 اللغات متوت بالسكتة احلضارية. 

 اسههتعمال ويف جمههال -احلههربش فإنَّههه   جاسههر. د يف تصههوُّر

 الرمهههوز مهههن اللغويهههة القهههدوات تنقصهههنا -اليهههومي العربيهههة اللغهههة

 بلغهة  وال خيطبهون  ال يتخهاطبون  فههؤالء  اجملاالت، كل يف القيادية

أيضًًها   ذله،  ويشهمل  بهها،  االقتهداء  على الشباب تغري سليمة ربيةع

 اإلنسهانية  العلوم جمال ويف .السياسية والزعامات واملدرسني األئمة

 العلميهة  واللغهة ، دمهاغي  وهمور  حالهة  يف العربيهة  اللغهة  أههل  واملادية

 .   أهلها م ل الدماغية بالسكتة ُتصاب الراقية

ل لهههه جبريهههدة اجلزيهههرة احلهههربش إىل مقههها جاسهههر. وتطهههّرق د

اللغههات متههوت بالسههكتة   هههه بعنههوان: " 1436ربيهه  األول  2بتههاريخ 

أتاب  اجلهود الصادقة من عهدة حكومهات   "، وجاء فيه: احلضارية

عربيهههة حلمايهههة اللغهههة العربيهههة مهههن االنهههدثار واالختفهههاء مهههن عقهههول 

وألسنة األجيال القادمة. اجلههود مشهكورة لكنهها لهن ت مهر شهيئًًا       

اإلرهههاب املههيهيب والطههائفي والطبقههي والعههداوات بههني       يف أجههواء 

 .املكونات الداخلية واخلارجية

ا وإعادتههها إىل احلركههة  احملافظههة علههى لغههة خافتههة حضههاري    

والنشها  جيههب أن يكهون يف املختههربات ومعاههد العلههوم واألحبههاث    

التطبيقيهههة والكليهههات العسهههكرية، وأوًلههها وقبهههل كهههل شهههيء يف    
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ا ذله، سهوف يبقهى جمهرد جههود نبيلهة قهد        مها عهد  ، التعليم املهدر  

ههها لههن تفههي بغههر  اإلنقههاذ مههن     تطيههل قليًلهها يف عمههر اللغههة، لكنّ  

 .االندثار

وإمنهها  ،صههاب بالسههكتة ال يسههتفي، باخلطابههة والقصههائد    امل 

 ،واملهرجانهههات ،املهههؤمتراتو .بالصهههدمة الكهربائيهههة احلضهههارية  

اللغههههة  ومسههههابقات اإللقههههاء ال دور هلهههها يف بقههههاء ،وجههههوائز املليههههون

ويوسعان  ،عامالن فق  حيافظان على اللغات القومية .وازدهارها

واإلجنههازات العلميههة مبعناههها التجديههدي     ،األحبههاث :يف انتشههارها

احلقيقي، وقوة الهردع العسهكري الكافيهة للحصهول علهى اهليبهة       

 .واالحرتام

حها للقيههام بههدور رشِّههالرصهيد الرتاكمههي القههديم للغههات قهد يُ  

ية يف فههم النصهوص ودور املرجعيهة الرتاثيهة للتنقيهب      املرجعية الدين

أو  ،ا يههتكلم اآلن اللغههة احلمرييههة  كههم عربي هه  .يف اآلثههار والتههاريخ 

 ،مههههههههن اهلريوغليفيههههههههة يومهههههههها بقهههههههه ؟أو النبطيههههههههة ،ال موديههههههههة

 .والفارسية اإلمخنية القدمية؟ ،والسانسكريتية

اللغههة العربيههة بقيههت يف تراتيههل وتههرانيم النصههوص اليهوديههة،     

نها دخلت يف سبات طويهل بعيهد عهن االسهتعمال املعيشهي امتهد       لك

العلمهاء اليههود كهانوا يشهاركون ب حبهاثهم العلميهة        .ملئات القرون

وحيملههون هوياتههها   ،بلغههات وإمكانههات الههدول الههيت يعيشههون فيههها  

 .الوطنية

مشهههروع ثيهههودور هريتهههزل يف البحههه  عهههن وطهههن لليههههود، ثهههم  

سكرية، ذل، ههو مها أعهاد اللغهة     التحصني املادي بالعلم والقوة الع
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العربيهههة إىل احليهههاة، رغهههم أنهههها م تعهههد العربيهههة األصهههلية األوىل       

وتطعمت خبلي  مفردات ومصهطلحات مهن لغهات أجنبيهة كه رية،      

قواعهد اللغهة العربيهة احلدي هة مشهتقة إىل حهد       و .منهها اللغهة العربيهة   

لبنيويهة  العربيهة فقهدت أصهوهلا ا    ألنَّ  كبري من قواعد اللغة العربية

واالنقطهههاع  ،أثنهههاء الشهههتات اليههههودي يف والرتكيبيهههة واالشهههتقاقية

 .الطويل بني اهلوية واإلجناز احلضاري والقوة العسكرية

صهههاب أي لغهههة بالسهههكتة النهائيهههة، أي السهههكتة    قبهههل أن ُت

رجههى حيههاة بعههدها تكههون قههد دخلههت يف حالههة  احلضههارية الههيت ال ُت

ونها عن اإلجنهههاز العلمي يتكلم ْنسبات انقطاعي  بسههبب عجز َم

يف تل، املرحلهة   .واملنطقي والفلسهههفي والت مل العقالني يف الكون

ا وهههم رقههود، يتكلمههون   يكههون أهههل تلهه، اللغههة حتسههبهم أيقاظًًًهه    

 .ولكن مبا يشبه اهلييان

عنهههدما ميهههوت العلهههم مبفهومهههه العقالنهههي يف إحهههدى البيئهههات  

 .لهى كهل املسهتويات   اللغوية يتسارع التآكل واهلهزال االجتمهاعي ع  

  عقليههة الك ههرة اجلاهلههة علههى القلههة   النتيجههة السههريعة هههي تسههلُّ  

املتبقيهههة مهههن القهههدرات العلميهههة والفكريهههة، واوهههطهادها لدرجهههة  

النتيجههة التاليههة هههي التبههاهي بالقههديم    .اإلخههرا  وكههتم األنفهها  

كمحاولههة بائسههة وعقيمههة ملقاومههة لغههات وحضههارات أقههوام غههزاة       

 .نيخرآ

كقههدر   -والغازيههة، يههؤدي  ،احملليههة :القههوتنيالفههارق بههني  

ا املهههههزوم علمي هههه .إىل االنتكهههها  حنههههو تههههدمري الههههيات -حمتهههوم 

ا يشعر باحلسد واإلحبا  احلضاري والعجهز، فيسهق    وعسكري 
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الداخل اخلاص هنها   .حسده وعجزه وإحباطه على الداخل اخلاص

هههو تلهه، القلههة املتبقيههة الههيت مهها زالههت متتلهه، بعههض القههدرة علههى         

وتشهههخيص االعهههتالل والضهههعف، وحتهههاول     ،الهههتفكري العقالنهههي 

اهلمهه  مبهها تبقههى هلهها مههن نفهه  بهه ن االسههتمرار يف هههيا الطريهه،        

اإلرهههاب املههدمر والعههودة إىل  .وسههوف ينتهههي مبههوت اجلميهه  ،خطهه 

 .همجية ما قبل األديان والقوانني تصبح حينئي نتائج حتمية

ضهاف  يف هيه الظروف تكون اللغة جمهرد وهحية أخهرى تُ   

 The) املسه لة اليهوديهة   .إىل قائمة اخلسهائر والضهحايا واخلهراب   

Jewish Question)       الهيت بع هها هريتهزل الصههيوني قبهل قههرن

بهههدف إعههادة اهلويههة     ونصههف قامههت كحركههة إحيائيههة مضههادة    

م يكههن املشههروع و .اجلامعههة لليهههود بلغههة واحههدة ويف وطههن واحههد 

دون العمهل اجلبهار لبنهاء    االستيطاني اليهودي يف بلد عربهي ليهنجح   

 .والبنيههة العلميههة املتفوقههة   ،يش الههدفاع اإلسههرائيلي جبههى سههمَّمهها ُي

عهههادت العربيهههة إىل احليهههاة حتهههت محايهههة التطهههور العلمهههي والقهههوة     

كههههان ومهههها زال أهلههههها ميضههههغون  ،العسههههكرية يف أر  منهوبههههة

ويبعههدون اجملههددين مههن   ،ويسههتنكرون التجديههد ،التههاريخ القههديم

 .اتقائمة األولوي

اللغة العربية الكامنهة يف قلهب مصهاب بالسهكتة احلضهارية      

 .حتتاج إىل صدمة كهربائية جتديدية

 ثنائية اللغة العربية بني العامية والفصحى يف يومها العاملي. 

 عهرب  العربيهة  اللغهة  تعلُّهم  البكهر إىل معضهلة   فوزيهة  د.أشارت أ

 يف مقههال -الههدنان، حيهه  ذكههرت  عبههد اهلل السههوري د. حملولهه 
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م، 2016 -ههه  1438ربيه  األول   23هلا جبريدة اجلزيرة بتهاريخ  

ثنائيهههة اللغهههة العربيهههة بهههني العاميهههة والفصهههحى يف يومهههها   بعنهههوان: "

وذله،   ،لغتهم احملكية من خاللنها  ونأطفالنا يتعلمأن  -" العاملي

وبههيا فهههم   عههن طريهه، حماكههاة مهها نتفههوه بههه مههن كلمههات دارجههة  

أو هههو )الطاقههة( يف بعههض    ،(علههى )الشههبا  -ا م ًلهه -يتعرفههون 

يف حههني يكونههون مضههطرين لههتعلم لفهه  جديههد لههنف        ،املنههاط،

وهههو لفهه  )النافههية( يف حههني ال     ،الشههيء بعههد الههدخول للمدرسههة   

م ل تله، الناطقهة باللغهة     ،يكون األطفال يف ثقافات ولغات أخرى

اإلجنليزيهههة مضههههطرين لههههيل، لتوحههههد الكلمههههات مهههها بههههني اللغههههة  

 احملكية واملكتوبة.

فمها   ،د ثنائيهة فكريهة  ولِّه هيه ال نائية اللغوية للغتنها العربيهة تُ  

  ا ووعه يف قوالب لغوية مقروءةقد نفكر فيه قد ال نستطي  فعلي 

كمهها يولههد عالقههة )ثنائيههة( بلغههة    ،د صههعوبات يف التعههبري ولِّههممهها ُي

ولغهههههههة رمسيهههههههة ههههههههي )الفصهههههههحى  ،محيمههههههة ههههههههي )العاميهههههههة( 

ال نائيهههات يف لغتنههها  فكيهههف نوفههه، بهههني ههههيه    ،الكالسهههيكية(

 العربية؟

ومنههههي   -اهلل الههههدنان اسههههتطاع الههههدكتور السههههوري عبههههد  

فتوصههل إىل طههرق مبتكههرة حتفهه      ،إدرا  ذلهه، -السههبعينيات

 ذاته لكن يف الوقت ،م العربية الفصحى مني والدتهملألطفال تعلُّ

حتهههى   حتفههه  هلهههم تعلهههم اللغهههة العاميهههة احملكيهههة يف أوسهههاطهم      

حوهلم. قهام بتجربهة ذله، علهى أوالده      ْنَم يتمكنوا من التواصل م 

اليي  "،باسل" ث م  ابنه بالتحدُّ أفبد -ومني والدتهم -أنفسهم
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ث طفلها حدِّفيما بقيت األم ُت ،بالعربية الفصحىم 1977لد عام ُو

ومهها أن بلهه  االبههن ال ال ههة مههن عمههره إال وكههان يتحههدث      ،بالعاميههة

ههو مها كهرره مه      و ،الفصحى حمافًظا على احلركات األعرابيهة 

 اليت أجادت الفصحى هي أيضًًها م 1981لدت عام ابنته لونا اليت ُو

مبها حقه،    ،مني سن ال ال ة ،ونصب ،ووم ،رف  :وحبركاتها من

كما فعهل أبناؤنها    ،رف  اليائقة اللغوية ألبنائه لتيوق وجتويد اللغة

 األوائل.

أثنههههاء دراسههههته  يف والفكههههرة ظهههههرت مهههه  دكتههههور الههههدنان 

درجهههة الهههدكتوراه يف العلهههوم اللغويهههة التطبيقيهههة     للحصهههول علهههى  

جبامعة لندن، حي  در  ما كشفه علماء اللغة مني زههاء نصهف   

دتهههم وحتهى سهن السادسهة تكههون    وههو أن األطفهال منهي وال    ،قهرن 

أدمغتهم مهي ة لتعلم اللغة برتاكيبها املعقهدة عهرب جههاز اكتشهاف     

 language acquisition اإلجنليزيههة بى سههمَّ الههيي يُ  ،اللغههة 

device، ن الطفل مهن كشهف قواعهد اللغهة )أيهة لغهة(       اليت متّك

وهههو مهها   ،ا مههن حماكاتههها وإنتاجههها  ثههم متكنههه تههدرجيي    ،اذاتي هه

لكههن هههيه   ،ى يف علههوم اللغههة بطريقههة االكتسههاب الفطههري  سههمَُّي

القدرة تبهدأ يف الضهمور مه  سهن السادسهة، حيه  تهتغري بيولوجيهة         

ى سههمَّوههو مها يُ   ،م املعرفهة ات إىل تعلُّه م اللغه الهدما  لتتحهول مهن تعلُّه    

الههيت يههتعلم فيههها الطفههل )قواعههد اللغههة( حتههى       ،الطريقههة املعرفيههة 

ممهها يصههعب تعلههيم اللغههة علههى أبنائنهها كلمهها    يسههتطي  حماكاتههها

 كربوا.
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، بنجها  يف مئهات املهدار  عهرب     بِّه ما طرحه دكتور الدنان ط 

اء وزارة دكتههور عاملنهها العربههي مبهها فيههها السههعودية، حيهه  قههام أثنهه 

بتهههدريب مئهههات مهههن معلمهههات ريههها     - رمحهههه اهلل -الرشهههيد 

األطفال يف عدد مهن مهدن اململكهة للتحهدث مه  األطفهال بالعربيهة        

، جناحهات بهاهرة يف   حقَّه  مها  وههو  ،املبسطة طوال يهومهم املدرسهي  

 ها بني طالب املدار .بِّم اللغة وُحتعلُّ

ة فههي باقيهة قوّيه    ،هالغتنا العربية ال حتتاج الك ري للدفاع عن

ما بقي القرآن الكريم نرباسًًا نهتهدي بهه، لكهن ههيا الكهالم ال      

ر عهن  عبِّه يسهتطي  أن يُ  ْنفكم من حولكم من األطفال َم ،يكفي

نفسهههه ومشهههاعره )وحتهههى بلغهههة عاميهههة( دون أن تتهههداخل عشهههرات    

، ناهيه،  رة )لغة العهامالت املنزليهات(  كّسالكلمات اإلجنليزية امل 

ن كتابة فقرة كاملهة بلغهة   عاملدار  واجلامعات  عجز طالبعن 

 عربية سليمة.

 ،يكهره لهوم اآلخهرين    ْنف نها أك هر َمه    ،ال أقول هيا للت نيب

وال  ،لكن احلقائ، املعاشة صارخة مبا فيها من أحبهم مهن حهولي  

أعهرف يف احلقيقههة كيههف ميكههن لنهها اسههرتجاع طههرق ناجعههة م ههل  

ته يف دمشه، أوًلها منهي    تل، اليت استخدمها دكتور الدنان يف روو

 ال مانينيات، ثم حاول نشرها عرب حماوراته وورش عمله.

أعلموني: ههل لهديكم طريقهة إلرغهام األجيهال احلدي هة علهى        

ر مههّرالقههراءة باللغههة العربيههة؟ هههل مههن أحههد ميتلهه، مفههاتيح ذهبيههة تُ   

اب إىل عقهول ونفهو  األجيهال اجلديهدة يف     سحر اللغة العربية اخلّل

 قة باللغة العربية؟أوطاننا الناط
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 ليسننن  العربينننة ولغتننننا بالضنننرور   األفضنننل لسننننا..  حننننن 

 اللغات. أفضل

حتههت هههيا العنههوان:"    احلمههود ناصههر بههن اهلل عبههد. كتههب د

 أسهاتية  أحهد  كتهب  عندما النا  من نفر انزعج لست أدري، ملاذا

 العهدد  يف واالسهتنتاج،  الهتفكري  علهى  القادرين من الشرعية العلوم

( الشههرعي) الههدليل وجههود عههدم عههن احليههاة جريههدة مههن( 16009)

 اجلنهة؟  أههل  لغهة  أنهها  أو اللغهات،  أفضهل  ههي  العربيهة  اللغة أنَّ على

 صههرحًيا طرحًًهها العلههواني صههفاء حممههد الههدكتور طههر  كههان لقههد

 الشهرعي  االسهتدالل  وجهود  عهدم  يف تكمن القضية ب ن وواوحًًا،

 العربيههة ّبههانحي عمههرًًا أو زيههدًًا أن علههى ولههي  األفضههلية، تلهه، علههى

 الهيي  الفكهري  فهالعر  . األر  أههل  لغهات  بقية على ويفضالنها

 بهني  التفاوهل ) مبهدأ  ينفهي  كان الكاتب أّن فضولي وأسر شدني

 للغههة الشههرعية باألفضههلية اجلههزم أو شههرعي، أسهها  علههى( اللغههات

 مِّمَّهن  غهريه  عنهد  أو عنهده  العربيهة  اللغة أفضلية نفي ولي  العربية،

 .العربية وعش، هام

 منهها  جيعهل  أن ميكن ال ،(األخيلية ليلى) له( قي ) عش، إنَّ

 ينبهت  ال( عبلهة ) بهه ( عهنرتة ) هيهام  وإنَّ والعجهم،  العرب فتيات أمجل

 الرجههال، مههن( عههنرتة) سههوى هههم َمههْن قلههوب يف( عبلههة) علههى اجلههوى

 أن. مهياهب  يعشهقون  فيمها  وللنها  (. عبلهة ) بقلهب  حيظهوا  م اليين

 بعروبتنها ،  نفخهر  عهربٌ  ألننها  شه ننا    يافه وحنبها، العربية نعش،

 يكهههون وأن.. أمهههر ههههيا لكهههن. محاهههها وحنمهههي دونهههها، ونهههيود

 اخلههو  أدعههي لههن. آخههر أمههر شههرعي ا، واجبًًهها ب فضههليتها االعتقههاد
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 أههل  مهن  فلسهتُ  الشهرعي،  واالستدالل والت ويل الرتجيح يف.. هنا..

 اهلل مههرأل امت اًلهها -أنههين غههري. ذلهه، أدعههي وال الشههرعية، العلههوم

 وأتعّهههدها واملووهوعات،  القضهايا  تهدبُّر  يف العقهل  أ عمهل   -تعهاىل 

 عهن  وأحبه   وأسرتشهد،  وأفههم  وأقهرأ . حهني  إىل حني من باملراجعة

 وقهههوة حججههههم يف وأنظهههر الشهههريعة، أههههل عنهههد الشهههرعي الهههدليل

 لديههه والربهههان أقههوى، عنههده احلجههة تبههدو مههن ألتبهه  اسههتدالالتهم 

 وشهههدني احليهههاة، جريهههدة يف جهههلالر كهههالم قهههرأت وقهههد. أظههههر

 نفهههي علههى  والعقلهههي الشههرعي  اسههتدالله  وقهههوة كهه ريًًا،  مووههوعه 

 ُمعقِّبًًها  كتهب  مَلهن  قهرأت  ثم. العربية للغة املطلقة الشرعية األفضلية

 ،(16023)و( 16016) العههههددين يف ذاتههههها، اجلريههههدة يف عليههههه

 مههن أجههد فلههم ،(12559) العههدد يف اجلزيههرة، جريههدة يف وكههيا

 يهدحض  مها  الشهرعية  احلجهة  مِّن وال هؤالء، عند.. شيئًًا لاالستدال

 اهلل نتعبههد ،(شههرعية أفضههلية) العربيههة اللغههة أفضههلية بعههدم القههول

 ولبالغتهههها، وملركباتههها،  وأللفاظههها،  وحلروفهههها، لههياتها،  بههها: 

 علههى صههرحًيا دليًلهها مثههة أنَّ يبههدو ال وحيهه . ولصههرفها ولنحوههها،

 أن علههى أو العههرب، جههن  ضههليةأف علههى أو العربيههة، اللغههة أفضههلية

 بهها  وأههيم  اللغهة،  ههيه  أحهبُّ  فسه بقى  اجلنة، أهل لغة هي العربية

 وال أمتهههها وال اللغهههات أفضهههل ليسهههت( أبهههدًًا) ولكنهههها وب هلهههها،

 وحتهى . وقهوة  ثهراء  مهن  بهه  تتمته   مها  كهل  رغهم  بالضرورة، أكملها

 القههرآن بنهزول  اللغهة  ألفضهلية  املته ولني  حجهج  أقهوى  مهن  شهيئًًا  أبهدد 

 فقهد  تعاىل، اهلل لكتاب اللغات بني من واصطفائها بها، الكريم

 وخصوصهههية قدسهههية أنَّ يهههبني مههها صهههفاء حممهههد الهههدكتور ذكهههر
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 ههو  إمنها  بتالوتهه،  لنها  وتعهاىل  تبهار   احله،  وتعّبهد  الكهريم  القرآن

 املصهحف  أوراق وكهيا . اللغهة  لهيات  ولهي   الكريم، القرآن ليات

 كتههب ملهها ساسههها،م وأحكههام قدسههيتها، تكسههب إمنهها الشههريف

 تعهدو  ال فههي  ذله،،  سهوى  وفيما. احلكيم اليكر آيات من عليها

 لكتابههة اسههُتخدمت أنههها لههو حتههى قيمههة، ذي غههري ورًقهها تكههون أن

 قهد  تعهاىل  اهلل إن ثهم . مه ال  العهرب،  قصائد وأفضل وأمجل أكمل

 وكلهها  واإلجنيل، التوراة بها ف نزل العربية غري أخرى لغات اختار

 .جالله جلَّ كالمه وفيها تعاىل، هللا عند من كتٌب

 وللمحتههههوى، للمضههههمون وعههههاء معانيههههها أبسهههه  يف اللغههههة إن

 تدنت اليي احلاور زمننا ويف. أبنائها بني للتفاعل وأداة ولل قافة،

 مبهها األر  لعمههارة التفاعههل بيننهها وعههزَّ ال قافيههة، خمرجاتنهها فيههه

 أليٍّ فضهلية األ نهدعي  أن املعقهول  غهري  مهن  يبدو فيه، اهلل استخلفنا

 زمهن  يف سهادت  العربيهة  تكهون  قهد . املعاصهرة  العربيهة  منتجاتنا من

 الهزمن،  مهن  غهابرٍ  يف وسهؤدد  جمد أهل العرب يكون وقد مضى،

 اللغويههة وغههري اللغويههة مركباتههه بكههلِّ اليههوم العربههي واقعنهها لكههنَّ

 وإن لنهها، العههام بههاملنظور األفضههلية، مههن نكههون مهها أبعههد جيعلنهها

( العربيهة ) بهني  مقارنهة  أي إن. فاوهًلا  يكهون  قد نم بيننا من كان

 اإلجنليزية،: بينها ومن املعاصر، العام لغات من وعدد املعاصرة،

 عنهههدما كههه ريين تقلههه، سهههوف حتديهههدًًا، واليابانيهههة، والصهههينية،

 وألهلهها،  اللغهات  هلهيه  بالفضل يدين قد املعاصر العام أن يعرفون

 وللمجتمعههات للعههرب دراءواالز السههخرية مههن محمًًهها يلقههون حههني يف

 سههه له إذ عربهههي، در  األعرابهههي ابهههن حكايهههة يف ولنههها. العربيهههة
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 فقهههال  اخلليفهههة؟  دار أم أبيهههه،  دار: أفضهههل  الهههدارين  أي اخلليفهههة: 

 ههيا  وعهى  لقهد . أفضل أبي فدار أبي دار يف اخلليفة دام ما: الطفل

 اخلليفههة دام مهها قيمههة بههيات ليسههت اخلليفههة دار أنَّ العربههي الصههيب

 فالتفاوهل . اخلليفهة  فيهها  ألنَّ األفضهل   ههي  أبيه دار وأنَّ جها،خار

 وأهوائنههها رغباتنههها علهههى ولهههي  واحملتهههوى، املضهههمون علهههى مهههبين 

 حهني  أنَّه،  أجهزم  إنهين  صهفاء،  حممد املبدع الكاتب أيُّها. وأمانينا

 مههن كهه ريًًا وههوئه يف لنراجهه  الشههرعي الههدليل عههن للبحهه  تههدعو

 مِّمَّهن  ذله،،  هلهم  يهروق  ال ك ريين قل،ت ف نت وقناعاتنا، مدخراتنا

 اختهيوا  آخهرين  عهن  ناهيه،  أصهًلا،  الفكهر  إعمال على يتعودوا م

. إليههه واسههتكانوا ارتضههوه، منهجًًهها( علينهها يغههري ال اهلل) مقولههة مههن

 ههم  يكونهوا  أن أرجهو  آخهرين،  همة توق  بيل، أيضًًا أنت ولكن

 شهعوبنا،  موروثهات  مهن  ك ري يف النظر فيعيدوا الصامتة، األغلبية

 عهههن حب ًًههها والتقهههويم، باملراجعهههات مسهههتمرًًا تعاههههدًًا حيتهههاج ممههها

(. املنتنهههة) والشههعوبية  العنصهههرية لههرت   وسهههعيًًا واألصههح،  األصههوب 

 أن علينهها املزعومههة، األفضههلية بهه حالم شههبابنا ختههدير عههن فعووًًهها

- نكهون  أن أجهل  مهن  البنهاء   والعمهل  التنهاف   حه ّ  فهيهم  ُنوق 

 غرينهها مهه  تفاوههلنا يكههون أن أجههل نومهه األفضههل، حنههن  -فعًلهها

 يف ومتعهههددة، كههه رية كهههربى معهههايري علهههى قائمًًههها نهههدي ا تفاوهههًلا

 اجلهن ،  ولهي   التقهوى؟  مها  أدرا  وما ،(التقوى) معيار مقدمتها:

 مِّههْن َخَلْقَنههاك ْم إ نَّهها النَّههاُ  َأيَُّههها َيهها﴿. بينههها مههن اللغههة وال اللههون، وال
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 عِّْنَد َأْكَرَمك ْم إ نَّ لَِّتَعاَرف وا َوَقَبائَِّل ُشُعوبًًا َوَجَعْلَناك ْم َوأ ْنَ ى َذَكٍر

 )*( ﴾َخبِّرٌي َعلِّيٌم اللََّه إ نَّ َأْتَقاك ْم اللَّهِّ

 العربية. اللغة ألزمة االسرتاتيجي البعد •

 اللغههة ألزمههة االسههرتاتيجي البعههد احلههارثي علههى فهههد. رّكههز د

 مههدخل يف يصههادفين مهها حيهه  قههال يف هههيا الصههدد: أول، العربيههة

 هههيه توقفههت لقههد، نفسههها العربيههة احلضههارة أزمههة الطريهه، هههيه

 علههى بالتهافهت  واكتفهت  السههنني، مئهات  منهي  النمههو عهن  احلضهارة 

 وال نعيمههها تشههرتي فهههي، سههواء حههد  علههى واللئههام الكههرام موائههد

 به مرا   الهيهة  ألنها ذل،  عن العجز كلَّ عاجزة هي بل تصنعه،

 . عزميتها يف وفّتت هزميتها، عّمقت وأعر ،

 ،" املضهمون "  أمهر  نتهدار  أن  بهد  ال اللغهة  أزمة نعاجل ولكي

 . نفسها أي احلضارة

إىل  داف  جمرد العربية باللغة واحملافل املؤمترات يف اخلطابة

 عزتههها للغههة سههيعيد مهها هههيا لههي  ولكههن الوجههود، عههن اإلعههالن

 وسؤددها.

 يف والعيههوب الركاكههة مههن تعههاني كلههها اليههوم العههام لغههات

 القههوة  لغههة. نفسههها. اإلجنليزيههة  اللغههة ذلهه، مبهها  والكتابههة التعههبري

 تسهتقيم  كيهف  حهول:  هنها  حهدي نا  يكهون أن  ينبغي فال، واهليمنة

 الكههالم هههيا فم ههل ؟ التالميههي أخطههاء تقههلُّ وكيههف املههدر ؟ لغههة

                                                           
 )*(- http://www.al-jazirah.com/2007/20070311/ar4.htm 
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 يكههون أن  ينبغههي. الرتبيههة  كليههة يف العربيههة اللغههة  قسههم مكانههه

 .املصري ةوأزم احلضارة، أزمة عن احلدي 

 م اإلجنليزيههة فاللغههة اإلحبهها ، مسههتويات جيههب تصههعيد  ال

 أصهبحت  ههي  شهاعرية، أو  مجيلهة  ألنَّهها  الكهون   لغات على تتفوق

. احلداثة بعد ملا الصارمة واللغة واحلرب، السلم لغة ألنَّها كيل، 

 عنههدهم اإلجنليزيههة اللغههة أصههبحت واألسههبان واألملههان والفرنسههيون

 واقهه  هههو هههيا العوملههة، لعبههة خههارج سههيكونون فههإنهم وإال حقًّهها،

 املعرفهههة لغهههة والصهههفقات، العقهههود ولغهههة اليهههوم، العامليهههة التجهههارة

 . اجلديدة واالقتصادات اجلديدة

 اهلهههزال ههههوأو  احلضهههاري، اجلمهههود مههه  ولنحهههل مشهههكلتنا 

 .الكون ملء اللغة العربية تصبح عندها..  الشديد احلضاري

 اخلشههنة، بههالقوة العهام  غههزو مههن )بهالش(  لألمريكههان: قيهل 

 بقهوتكم  العهام  اغهزوا ..  احلية واليخرية والطائرات بالدباباتأي 

 حهدث  ما وهيا احلداثة، بعد ما ثم احلداثة، حضارةأي  الناعمة،

 اسهههتخدام يف أحيانههها تهههرتدد ال اللعينهههة أمريكههها لكهههن بالفعهههل،

 !! معًًا القوتني

 ا بيهد الغهرب  فعًله  العلهوم  الغامهدي به ن مفهاتيح    نوف. د وعّلقت

 وحنهاف   لغتنها،  لنمّيهز  حنهن  ب يهدينا، مهاذا فعلنها    أوهعناها أن  بعد

 اللغة. نوّطن ما م املعرفة نوّطنأن  ميكننا تقدمها؟ ال على

 الرتتيهههب يف املتقدمهههة احلكمهههي أَن الهههدول علهههي. د وأووهههح 

األم   بلغتههها املههادتني هههاتني تههدر  العلههوم والرياوههيات  يف العههاملي
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 فضهههيعنا حنهههن. أمههها إخل وفنلنهههدا... وتهههايوان، ان،واليابههه كوريههها،

 املتقدمة. األمم مشية نتقن وم مشيتنا،

 مهههن شهههعب ختّلهههف لهههو الرديعهههان أنَّهههه وحتهههى  خالهههد. ويهههرى د

 وإحيائههها بلغتههه االهتمههام مههن مينعههه ال فهههيا حضههاري ا، الشههعوب

 وظيفهة  غهري  أخهرى  وظيفهة  هلها  االنهدثار  فاللغهة   مهن  عليهها  واحلفاظ

  .والتواصل اإلنساني واملعرفة، مالعل نقل

 فاللغههة   "اهلويههة تعميهه،" هههي اللغههة بههها تقههوم وظيفههة أهههم إن

 ثقافهة  ال وَمهنْ  ال قافهة،  وعاء هي اللغة. اجلانب هيا يف مهّم عنصر

 .  احملّ، على هويته تصبح هجينة ثقافته أو أنَّ له،

الدرجهة؟   ههيه إىل  مهمهة  ههي  وههل  اهلويهة،  عن نس ل اآلن قد

 بههها نعههرف الههيت الوجوديههة كينونتنهها هههي ابههة: نعههم، فاهلويههة واإلج

 علهى  طهارئني  لسهنا  حنهن  كعهرب، . بهها  اآلخهرون  ويعرفنها  أنفسنا،

 ديههن أهههل حنههن. اليههوم نههراه الههيي الرتاجهه  هههيا كههل رغههم التههاريخ

 .يكفي وهيا العربية، باللغة نزل كتابه مساوي،

أن  تسهتطي  ال   حبريي أنَّ اللغة العربيهة  حسام. م يف حني يرى

لغههة   اللغههة العربيههة  أن  بسههبب احلههالي  احلضههاري  التقههدم  تواكههب

إىل  تههدخلأن  جديههدة معههانيأو  كلمههات بههدخول ال تسههمح مقفلههة

 لغههة ديناميكيههة، تعتههرب الههيت اللغههة اإلجنليزيههة بعكهه  قاموسههها،

 ليسهت  املشهكلة . اللغهة  يف جديهدة  ومعهاني  كلمهات  بهدخول  تسهمح 

ال  والهيين  عليهها،  القهائمني  شهكلة م مها ههي   بقدر العربية لغتنا يف

 القهههامو  يف جديهههدة كلمهههات اسهههتحداثأو  بتعريهههب يسهههمحون

 هههل  اللغههة العربيههة،   مهه   تعاملنهها  حتديههد إىل  حباجههة  إننهها . العربههي
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 بعهدد  أسهوة  باسهتمرار  ُتسهتحدث  جديهدة  كلمهات  بإوافة سنسمح

 تهههدخل" أي مهههن محايتهههها علهههى سهههنبقي أم األخهههرى؟ اللغهههات مهههن

 ؟ "خارجي

 يكههونأن  اإلنسههان مينهه  الشهههراني أنَّههه ال ليلههى. أ وذكههرت

 لغتههه مههن لغوي هها خمزونًًهها ميلهه، دام مهها والعلههوم اللغههات كههل متعلِّمًًهها

 مهن  وتهزوج  بهل  وغهرَّب،  شهرَّق  الهيي  القصييب الدكتور ولعل األم،

 بهل  عليهها،  وحمافظتهه  باللغهة  اعتهزازه  بقهي  لكهن  عربية غري امرأة

 .عنها والكتابة

 السياسهي  بهه  تسهبب  الهيي  احلضهاري  ختلُّفنا نقرنأن  يلزم ال

 لههدينا ذلهه،، بسههبب ذواتنهها جنلههدأن  يلههزم وال نقاشههاتنا، كههل يف

 البحهر  هلهيا  ذنهب  ال لغتنها،  وأوهلها  نربزها،أن  تستح، مجيلة أشياء

 لغتنها،  نقتهل  حتهى  علمهي أو  تنموّي ت خُّر من حنن نفعله مبا الزاخر

 .  منها نقللأو 

 زالهت  مها ) ونقهول:  بعمه،،  نتهنف   نها جتعل رائعهة  مواههب  لدينا

 ههيه  حه،ّ  يف ك ريًًا ُمقصِّرًًا ال يزال التعليم كان وإن ،(خبري لغتنا

 أك هر  وحنتهاج  اللغهة،  ههيه  لقواعهد  متني ت سي  حنتاج ،(الفاتنة)

 اآلن نتعّ هر  فهإىل ( واملطالعهة  والتعهبري  واإلمهالء  اخله  ) منهاهج  لعودة

 حنهوي  خبطه   ملعنىا كامل نقلب وقد اهلمزة، وحترجنا بكسرة،

 تبربتوكهههوال هلههها دخهههل ال باحليهههاة، تنهههبض زاههههرة، لغهههة إنِّهههها! 

 ! حضارة لوحدها فهي احلضارة، بسباق وال السياسة

 االعتهههزاز احلهههارثي أنَّ هنههها  اتفاًقههها علهههى  فههههد. د وأوهههاف

 ولكهن  رسهالتنا،  أصهل يف  -اهلويهة  مسه لة  عهدا  - فههي  بلغتنا،
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 مهن  واإلسهالمية  العربيهة  ارةاحلضه  خهروج  أنَّ نفسهه  الوقت يف نؤمن

 املتقههههدمني وأدوات بوسههههائل ي خههههيأن  البههههد وركودههههها أزمتههههها

 علههى  يسههتحوذون الههيين هههم فهههؤالء العههام، يف القههوة وأصههحاب

 بهالقبض إال  القهوة  أسهرار إىل  الوصهول إىل  سهبيل  وال القهوة،  أسرار

 نظفهر  ولهن  عنهدنا،  ليسهت  املفهاتيح  ، وههيه " املعرفهة "  مفهاتيح  على

 ! نتجاوزه قمقمه، ثم يف املارد نقتحم م نإ بها

 ميكهن  العربيهة  باللغهة  الدري  إىل أنَّ النهو  زياد. د وذهب

 الهههيت احلضهههارية النهضهههة مسهههبباتأحهههد  -مسهههبًقا – يكههون أن 

 كمها ) نتائجهها، أحد  - الحًقا - يكونأن  وميكن ننشدها،

 (.اإلجنليزية اللغة نهضة يف حدث

 التغريب؟   العربية  ما هو اللغة يوم يف 

التغريهههب؟"  العربيهههة، مههها ههههو  اللغهههة يهههوم حتهههت عنهههوان: " يف 

: "  -فيمها القهول   -خّلصت أ. هيا السهلي رؤيتها يف هيا اإلطهار  

 حهني  العربيهة   اللغهة  حظيهت  كمها  أهلهها  باهتمام لغة حت  ب نه م

 الكلمههههههات  حنههههههت  يف وتسههههههابقوا  املهرجانههههههات،  هلهههههها  أقههههههاموا

 .أيامهم ومؤرِّ  األكرب يوانهمد الشعر من جعلوا بل واملصطلحات،

 القهادرون  ألنهم قبائلهم  يف مقدمني واخلطباء الشعراء كان

  .وشخوصها أجمادها وحف  ذكرها، ختليد على

 ذاكهرة  يف حي ا ذكُره وتبقي حاكمًًا، ترف  قصيدة كانت

 أبهي  قصهائد  يف ولعهلَّ  النها ،  بهني  صهورته  تهشِّهم  وأخرى األجيال،

 .ساطعًًا م اًلا األخشيدي وكافور الدولة سيف يف املتنيب الطيب
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 تنهههّزلإذا  حتهههى ونظمهههها، وتراكيبهههها اللغهههة يف العهههرب بهههرع

 فهه عجزهم، فخههرهم مههوطن يف تتحههداهم معجههزة الكههريم القهرآن 

 .اجلديد الدين يف ركينًًا جزءًًا اللغة صارت

 بههل احلههوادث، وذْكههر واهلجههاء واملههد  للفخههر ميههدانًًا تعههد م

 .والفقه لموالع العبادة لغة صارت

 ُتهههههدِّد جسههههامًًا، حتههههديات  العههههرب يواجههههه بينمهههها واليههههوم،

 يف أقليهههة حتيلههههمأن  وتوشههه، واجلغهههرايف، السياسهههي حضهههورهم

 جعلتهها  حتهديات ،  األخهرى  ههي  اللغة إذ تواجه التارخيية، مواطنهم

 .أبنائها ألسنة على غريبًة

 لغهات  باعتبارهها  األجنبيهة  اللغهات  لهتعلُّم  ك ريون يتجه وبينما

 أكههرب، إذ دخًلهها يههدرُّ عمههل علههى احلصههول متطلبههات ومههن العلههوم،

 .وتضي، العربية باللغة االهتمام مساحات تنحسر

 السهينما  يف الفصهحى  بالعربية املتحدثني صورة على نظرة إنَّ

 األجههداد فخههر بههني التحههوُّل حجههم عههن تكشههف واملسههر  العربيههة

 تتشهكل  نظهرة  علهى  الضوء وُتسلِّ  منها، األحفاد وسخرية بلغتهم

 بها العربية واملتحدث فمعلِّم العرب، صفوف يف وعي دونأو  بوعي

 أبنههاء بههني االحههرتام ال الضههح، تسههتدعي كاريكاتوريههة، صههورة

 .اليوم اللغة

 العلههم عالمههات مههن عالمههة هههي األجنبيههة اللغههات كانههت وإن

 بهل  فحسهب،  الشهارع  لغهة  تعهد  م اللههجات  فهإن  والتمدن، وال قافة

 نِّإ بهههل املرئيهههة، والصهههحافة الشهههعر يف الفصهههحى ُتهههزاحم صهههارت

 .املطبوعة للكتابة اعتمادها بضرورة جيهر صار البعض
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 جهههودًًا تتطلههب بههل الههدموع، ذرف تسههتدعي ال احلقههائ، هههيه

 لغهة إىل  وحتويلها العربية، للغة الربي، إعادة على والعمل لتغيريها،

 .هيا يف ساوىنت ال ك نَّا وإن الينب، حنن للغتنا، ذنب ال .عاملية

 خلدمهة  تسهعى  بيننها  مهن  أطهراف  تبهيهلا  اليت اجلهود بني من 

 الدوليهة  اخلطهة  رئهي   بهه  ما كان يقوم عنها: واليود العربية اللغة

 ترسهيخ  يف الهدؤوب  وعملهه  الهدري ،  زياد د. العربية ال قافة لتنمية

 تكههونأن  د. الههدري  حيههرص حيهه  .العربيههة للغههة العههاملي اليههوم

 يف سههواء بههها، يليهه، احتفههاءًً العربيههة للغههة العههاملي ليومبهها االحتفاليههة

 أثهروا  الهيين  الضهيوف أو  لالحتفاليهة،  املصهاحبة  الندوات مضامني

 بيههنهم كنههت حينمهها . التفاعليههة وحههواراتهم بنقاشههاتهم االحتفههال

 الهيت  العوملهة،  طوفهان  سهتقاوم  لغيتأن  اطمئنان ومعه بالزهو أشعر

 يف حجهة  ُمتحدِّث لكل .بنائهاأ ألسنة أطراف من ت كلأن  توش،

 اخلهوف  حنهو  جنحهوا  وهنها  آخهرون   ومقاومتها، العربية اللغة بقاء

 يسهتحيل  العربيهة  اللغة  نَّب فخرجت لي أما بالنسبة .احتضارها من

 وانتشههارها، بقاءههها يعههزِّز الكههريم القههرآنأن  وخاصههة تنههدثر،أن 

 رداتهها مف َفْههم  يف عجهزٌ  يصيبناأن  أخشى نفسه الوقت يف ولكين

 مههادة يف العربيههة اللغههة مقههررات اختههزال ظههل يف خاصههة ومعانيههها،

 .وفهمًًا وكتابًة نطًقا العربية اللغة بتعزيز ال تفي واحدة،

 اللغة. تغريب •

 بتحريهر  جمتمعنها  يغهزو  التغريهب  أنَّ حمهافظون  يهردد  عندما

أن  وأوشهه، أراه، الههيي - التغريههب فههإنَّ الشههباب، وتههدجني املههرأة

 احملكّيهة  اللغهة  هي اإلجنليزية اللغة تكونأن  هو -مالحمه أرى
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 العربيههة، ومنتههدياتهم مههؤمتراتهم ويف جمالسهههم، يف الشههباب بههني

 .العربي للشباب واملوجهة

 حبجهههم اخلرييهههة، مسههه، ملؤسسهههة حضهههرته منتهههدى آخهههر يف

 بينهم، حوارهم لغة أحزنين ما بقدر فيه، الشباب بطمو  سعادتي

 . مجتمعه عربية ال هوية وك نَّه

 يف مفههردة  جههيور  يؤصِّههلون  كيههف  هههؤالء،  ومهها بعههد   هههؤالء

 معناههها، يف اختلفههواإذا  - العربيههة واشههتقاقاتها الكههريم القههرآن

 !؟ -معانيها اختالف على خمتلفة ب حكام وارتبطت

 وجتاوز أزمتها. العربية وسائل تعزيز اللغة 

 واحللهههول  رغهههم  الهههرؤى احلهههارثي إىل بعهههض  علهههي. تطهههرَّق د

 أردنههاإال إذا  تطبيقههها، علههى القههدرة وعههدم دمتها،وصهه صههعوبتها

 مهن  األدنهى  احلهد  ولهو  اسهتدرا ،  العربيهة  األمةيف  املسؤولون وأراد

 القادمة، وتتضمن ما ي تي : ولألجيال للغتهم وال بات البقاء

 األوىل األعوام األربعة مناهج واخل  إىل اإلمالء مادة إعادة -1

 بقيهههة( يف  التعهههبري)  اءاإلنشههه ومهههادة االبتدائيهههة، املرحلهههةيف 

 املرحلهههة نهايهههة اإلمهههالء إىل اسهههتمرار مههه  األخهههرى، املراحهههل

 مهههن قهههرار سهههبقه يكهههن مإذا  الدولهههة مهههن بقهههرار املتوسهههطة

 .الدولة

 يههؤتي حتههى املهمههة  بهههيه للقيههام املعلمههني مههن خنبههة ت هيههل -2

 .  أكله القرار
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 املرحلههههة مههههن والبالغههههة والصههههرف النحههههو تههههدري  إعههههادة -3

 وتهيئهة  االبتدائيهة،  املرحلهة  أواخر من يكن من إ املتوسطة،

  للمادة. التبسي  م  ليل، املعلمني

 النتهههائج مهههن للتحقههه، واألسهههتاذ  للطالهههب املسهههتمر التقهههويم -4

 غريها.يف  كما املواد هيهيف  املرغوبة

 اللغههههة بغههههري بالتههههدري  العامليههههة للمههههدار  السههههما  عههههدم -5

 اللغهة إىل  ريسهها تد يرغبهون يف  الهيت  املناهج وترمجة العربية،

 . دارها عقريف  لغة ثانية العربية اللغة تصبح ال حتى العربية 

 العلههههوم مههههن وغريههههها واهلندسههههية الطبيههههة العلههههوم تههههدري  -6

 املههههواّد وترمجههههة العربيههههة، باللغههههة اجلامعههههاتيف  الطبيعيههههة

 اللغهة  نَّإ يقهول  فك منا ذل، صعوبة يرى ومن واملصطلحات،

 املصهطلحات،  مهدلول  وفههم  باسهتيعا  علهى  قادرة غري العربية

 ومعانيها. مدلوالتها غزارة رغم

 كما للتوظيف، وكتابًة قراءًة العربية اللغة إجادة اشرتا  -7

 اإلجنليزية. اللغة اشرتا  هو

 اململكهههة باللغهههة يف  واملهههؤمترات النهههدوات إقامهههة اشهههرتا  -8

  ثانية. كلغة  أخرى لغة وأي رئيسة، كلغة  العربية

 حماوهر، أو  لمسهؤو  لكل العربية باللغة احلدي  اشرتا  -9

 يتههوفر فيههها  الههيت والنههدوات واملههؤمترات الدوليههة احملافههليف 

 .  فورية ترمجة
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 والصههناعية التجاريههة األمههاكن لوحههات تكههونأن  اشههرتا  -10

 والسههياحية، التجاريههة النشههاطات وكههل واملطههاعم، والفنههادق

 البيئههههة ومههههن العربيههههة، باللغههههة وغريههههها واإلعههههالن، والدعايهههة 

   اث.والرت

 العربيهة  اجلامعهة  خهالل  مهن  العربيهة  الدول إقناع على العمل -11

 اإلنهاء .  طّبقناهها  حنهن إذا  والطروحهات  الهرؤى  تل، اعتماد على

 . إليه يلتفتأحد  ال فارغًًا كانإذا 

اللغهههة   فيمههها يتعلههه، بقضهههية   -فهههدع،  طلحهههة. وذكهههرت د

 أهميههههةإىل  أشههههارا منصههههور. ود مسههههاعد، أنَّ د. -والتشههههريعات

 يف(  الدولة)  السياسي النس، دور اللغة، وأهمية لدعم اتالتشريع

اللغههة،  السههتخدام فقه   لههي  املعههززة والتشهريعات  السياسههات سهنِّ 

وميكههن اإلشههارة . مؤسسههاتي ا التشههريعات تلهه، أيضًًهها تفعيههل لكههن

 عكسهتها  باللغهة العربيهة   تتعل، قرارات سنِّ يف اململكة جتربةإىل 

 مجُعههههها ومتَّ الدولههههة، تمؤسسهههها وقههههوانني وأحكههههام تشههههريعات

عبهد   بن عبد اهلل املل، مركز قبل من إحصائي ا وحتليلها وتدوينها

ا . إذًً الرائهدة  أعمالهه أحهد   يف اللغهة العربيهة،   خلدمهة  الدولي العزيز

 مههن اللغههة العربيههة  اسههتخدام تفعيههل يف حامسًًهها دورًًا تلعههب الدولههة

 .والتشريعات األنظمة خالل

 علهى  لهي   لكهن  والسياسهات  عاتبالتشري تتعل، أخرى نقطة

 تشهجي   يف البح هي  التخصصي املستوى على وإمنا الدولة، مستوى

 لههدعم اللغههوي والتخطههي  اللغويههة بالسياسههات املتعلقههة الدراسههات
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 البح هي  املسهتوى  علهى  ال غرات ىحدإ وهيه وحبوثها، اللغة العربية

 اللغة. لسياسات

 يف أوىل لغههةك إبرازههها الشهههراني أننهها حنتههاج  ليلههى. وتههرى أ

 كهههل ويف مم لينههها، كلمهههات وفِّهههي ومؤمتراتنههها، حمافلنههها كهههل

 باللغهة  فاالعتزاز األخرى، لغاتهم م  األقوام يفعل كما تعامالتنا،

 بنا. يلي، حضورًًا لنا جيعل من هو واهلوية

 وبههدون -احمليهها أنَّههه مسههاعد. ويف سههياق ُمكّمههل، أووههح د

 مهن  جهزء  وههو  رر،املقه  تطبيه،  ميهار   اليي فإن املعلم هو - ش،

 بيههت مب ابههة -املميههزون وخباصههة - الدراسههي. واملعلمههون املههنهج

 وت ههري بههم،  وحتتفهي  الهوزارة،  بهههم حتفهل أن  ينبغهي  كهبري،  خهربة 

 العربية، والهوزارة بالفعهل تصهطفي    اللغة مناهج تطوير عمليات بهم

 كهل  الهوزارة مهن   مهنهم، لكهن مها يقصهده أن تهدعو      وتفيهد  عينات

 يف املتميههزين العربيههة معلمههي مههن كههبريًًا دًًاعههد جغرافيههة منطقههة

 العمههل بيئههة مههن والتغههيري التطههوير عمليههات لت ههري نقههاش  حلقههات

 التعليمية.

الشههريف، فههإنَّ مههن املهههم األخههي     فاطمههة. ومههن وجهههة نظههر أ 

 باملقرتحات اآلتية :

 جمههال يف ُتقههدَّم الههيت األكادمييههة الههربامج يف النظههر إعههادة -1

 حيههه  مهههن واجلامعهههات، املهههدار  يف العربيهههة اللغهههة دراسهههة

 اللغويههة بههاملواّد التههدري  مسههتوى رفهه  بهههدف والنههوع  الكههم

 واألدبية.
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 وتهدريبهم  املختلفهة،  التعليم مراحل يف املدرسني مجي  حّ  -2

 العربيهة  اللغهة  ههي  لهديهم  التهدري   لغهة  تكهون أن  علهى  أيضًًا

 واألخطاء. الشوائب من اخلالية السليمة،

 يف العربيههة اللغههة ملعلمههي ُمنظمههة ويههةوترب لغويههة دورات عْقههد -3

 ألولئهه، مماثلههة لغويههة دورات عقههد ووههرورة التعلههيم، مراحههل

 .والرتفيه واإلعالن اإلعالم جمال يف العاملني

 املنهجية، غري واملطالعة احلرَّة، القراءة على الطلبة تشجي  -4

 ال قافية. النوادي وإقامة

 يف لرتفيهههيوا ال قههايف للمنههتج كلغههة العربيههة اللغههة تههوطني -5

 العربيههههة باللغههههة الفههههين اإلنتههههاج وتشههههجي  العربههههي، العههههام

 الفصحى.

 الشههههراري أنَّ مههههن املهههههم حههههّ  أصههههحاب  حامههههد. وذكههههر د

 لهههدعم بهههدلوهم يهههدلواأن  والطبيهههة والتقنيهههة العلميهههة التخصصهههات

 تسهاعد  نوعيهة  بتوصهيات  خنهرج  لعّلنها  الكهريم،  القهرآن  لغة لغتنا،

 استشههد  اجلزئيهة  ههيه  ويف. عربيهة ال اللغهة  دعهم  يف القهرار  أصحاب

 الههيت الوحيههدة األمههة إّننهها: )قههال عنههدما عصههفور حممههد د. بكههالم

 أتوّقه   ال.. العربيهة  لغتهها  غهري  بلغهة  كلياتهها  يف العلمية املواد تدر 

 (.العربية باللغة ُنفكِّرأن  بدون علم عندنا ينش أن 

 يههةالعلم اإلوههافة يف فقهه  ينحصههر ال بالرتمجههة االهتمههام إنَّ

 ميتههد وإّنمهها العربيههة، العلميههة لألدبيههات وكيفي هها كمي هها واملعرفيههة

العلميههة،   ال قافههة تعميهه، يتنههاول ومفصههلي ا  مهم هها عنصههرًًا ليشههمل

 والطهههب، واهلندسهههة العلهههوم يف العلميهههة املفهههاهيم تبيئهههة واملقصهههود
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 لغههًة العربيههة اللغههة جْعههلأي  العربههي، اللغههوي للههتفكري وإخضههاعها

 ههيا  ولعهل  سهل ،  بشهكل  العلميهة  املفهاهيم  عن تعبريال على قادرة

 باللغههة العلميههة العلههوم تههدري  يف اجملههال فههتح علههى يسههاعد سههوف

 تفعلههه مهها وهههيا حّيههة، قوميههة لغههة بوصههفها بههها، والتهه ليف العربيههة

 .بلغتها تعتّز اليت األمم مجي 

 معهني  علم يف متخّصص لكتاب الرتمجة من اهلدف نَّأيضًًا إ

 عجلههة يف مسههاهمة وإّنمهها اآلنيههة، السههوق حاجههة علههى يبنههى ال رمبهها

 وإثههراء القادمههة، لألجيههال علميههة قاعههدة لتكههوين العربيههة  العلههم

 علهى  دليل وخري للمجتم ، املعرفية ال قافة لزيادة العربية للمكتبة

 وقههد العلميههة، املكتبههات يف الههزمن عليههها عفهها كتههب وجههود ذلهه،

 .املستقبل يف ختدم ولرّبما التاريخ، من حقبًة خدمت

 الكتهههب أمههههات علهههى يقتصهههرأن  جيهههب الرتمجهههة جمهههال إّن

 جمهال  يف عاملي ها،  معتمهد  شهامل،  كتهاب  أفضل: املرجعية) العلمية

 يف أوًلها ( اجملهال نفسهه   يف متخصصهني  قبهل  مهن  ُيختهار  معهني  علمي

 والتهه ليف املصههاحبة، الكتههب ترمجههة ومههن َثههمَّ  احلاوههر، وقتنهها

 نسهم   مه  مها   متوافًقها  ليكون تقني ا  متطورة أمة ملستقبل والبح 

 ذات يف جامعهات  والتوسه   التقنيهة،  تهوطني  حول األيام هيه يف عنه

 ترمجههة يف حنتاجههها اجلهههود مههن كههم. وفنيههة علميههة اختصاصههات

 الفجهوة  لهردم  القائمهة   احلضهارة  َفْههم  نسهتطي   حتهى  العلميهة  العلوم

الصههناعية،  لوالههدو العربيههة الههدول بههني العميقههة واملعرفيههة العلميههة

 الههيت العلميههة القههدرات عصههر يف الناميههة، الههدول وكههيل، بعههض 

 االقتصههادية السههيطرة حتقيهه، يف احلاسههم العنصههر هههي أصههبحت
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 للرتمجهة  املسهؤولني  قبهل  من التقدير أنَّ ش،َّ ال أخريًًا. والعسكرية

 احلهوافز  املتم هل يف  – العلميهة  اجملهاالت  يف عام وخصوصًًا بشكل

 اجلههد  لبهيل  دافعًًا سيكون -الرتقية  يف ملعنويةوا اجملزية املادية

 وإبعهاد  التضهيي،  فيهه  بهدأ  يف وقهت  التهدري ،  هيئة أعضاء قبل من

 املتحهههدة الواليهههات خصوصًًههها الغهههرب يف الدارسهههني العهههرب الطلبهههة

 بسهبب  املتقدمهة   والتقنيهة  العلميهة  اجملهاالت  دراسهة  عن األمريكية

 م.2001 سبتمرب 11 أحداث بعد املتشددة اإلجراءات

 يبههدأ أم العلمهي،  والبحه   لإلبههداع مقدمهة  ههي  الرتمجهة  إن 

أن  قبهههل لغهههتهمإىل  اآلخهههرين وعلهههوم ثقافهههات برتمجهههة أوًلههها العهههرب

 مفادها: مسلمة هنا  ذل،إىل  أوْف والبح ، اإلبداعإىل  ينتقلوا

 الهيت  باللغهة  ُيفكِّهر أن  دون وخيهرتع  يبهدع أن  ميكهن  ال اإلنسان أنَّ

 " م غريغوريهههان: فارتهههان يقهههول اجملهههال ههههيا ويف. جيهههدًًا يعرفهههها

 وأوههافوا  املعرفههة  مجعههوا ولكههن  بالرتمجههة، العباسههيون  يكتههف

 بوتقههة  -حبههّ، - اإلسههالمية احلقبههة هههيه كانههت حبيهه .. إليههها

 حضهههارات أنشههه ت حقبهههة واملعرفهههة، والهههتعلُّم واألديهههان لل قافهههات

 .الصني" حتى إفريقيا من أخرى على وأثرت عظيمة،

 خمتصههرة نقهها أو  حمههاور الشههراري أربعههة حامههد. د اقههرت  و

 :ي تي كما وهي العلمية، الرتمجة لدعم

 لعضهو  الرتقيهة  نقها   مهن  قهدر  أكهرب  الرتمجة جمال إعطاء -1

 ذاتهههه، يف حهههد علهههم الرتمجهههة أنَّ شههه، فهههال. التهههدري  هيئهههة

 عههن  صههعوبة  يقههلُّ ال متقههدم  علمههي  كتههاب ترمجههة  وبالتههالي

. أطههول ووقههت أكههرب هههدجل حيتههاج ورمبهها والتهه ليف، البحهه 
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الههوزن  هلمهها وكالهمهها وأقههل جمهههود، للنشههر أسههرع فالبحه  

 واحهههدة نقطهههة) للرتقيهههة احملتسهههبة النقههها  حيههه  مهههن نفسهههه

 أك هههر نقههها  إعطهههاء نَّفهههإ لهههيا  !(للرتمجهههة ونقطهههة للبحههه 

 املهههادة صهههعوبة علهههى أساسًًههها تعتمهههد بضهههواب  - للرتمجهههة

 زالتحفيهه عوامههلأحههد  سههيكون -الكتههاب وحجههم العلميههة

 كتهاب  ترمجهة  إنَّ. الرتقية على احلصول أجل من جبّد للعمل

 دوريهة  يف ُينشهر  حبه   مهن  أفضل اجملتم  سيخدم جيد علمي

 لعهدم  وذله،  أجنبيهة   جهة خيدم ولرمبا دولّية، علمية جملةأو 

والههدعوة . -امل ههال سههبيل علههى- حملي هها تطبيقههه إمكانيههة

 .احلالي الرتقية يف نظام النظر إلعادة التعليم ُموجَّهة لوزارة

 الرتمجههههة تكههههونأن  للرتمجههههة، مبعنههههى  فريهههه، تكههههوين -2

أن  بسههبب الفرديههة  الرتمجههة مههن بههدًلا عمههل فريهه، بتشههكيل

 الراقية الرتمجة من أك ر عمًقا تعطي( الفري، أو) اجملموعة

 القواعهد  علهى  املعتمهد  بهاملفهوم  الرتمجهة  على تعتمد رمبا اليت

 أك هر  يكهون  الفريه، و. احلرفيهة  الرتمجهة  مهن  أك ر العربية

 دوريهههة باجتماعهههات االلتههزام  بسهههبب لههبعض   بعضهههه تشههجيعًًا 

إذا  القصهههور ومعاجلهههة يف الرتمجهههة، إليهههه ُتوصَّهههل مههها ملتابعهههة

 تكههوينن إ. ألعضههائها ذاتيههة كههإدارة وأيضًًهها يكههون ُوجههد،

 ومهه  الوقههت، مهه  خرباتههه لههترتاكم ودعمههه، اجليههد الفريهه،

 املتخصهص  رتجهم امل للفريه،  دائهم  بشكل جدد أعضاء إدخال

 رمبهها. والنجهها  االسههتمرارية يضههمن معههني كتههاب ترمجههة يف

 الكتههاب لرتمجههة اإلمكانيههة عنههده املبههدعني العلمههاء بعههض
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 مههن املسههبقة املوافقههة جيههب احلالههة هههيه ويف لوحههده، كامًلهها

 ال لكههي الكتههاب  علههى الرتمجههة عههن املسههؤولة اجلهههة قبههل

 قبل من قّيمًًا مرجعًًا يعترب ال كتاب ترمجة يف اجلهد يتشتت

 من أفضل متخصصني عدة من للكتاب واالختيار اآلخرين،

 محها   حتهب   رمبها  الهيت  إداريهة،  بريوقراطيهة  وبدون واحد،

 مهها مهه ( طبعههه إعههادة) املرتجههم الكتههاب حتههدي  نَّإ. املرتجههم

أن  جيهههب األصهههلي الكتهههاب يف وتطهههوير حتهههدي  مهههن يطهههرأ

 نَّإ أخريًًا، أمكن،ن إ الرتمجة فري، لنف  وإيكاهلا يستمر

 يف اللغهة  متخصصًًها  لهي  ( العلمهي ) الرتمجهة  فريه، أو  املرتجم

 علهى  حلصهوله  وسهيلة  كانهت  وإمنا ترمجُتها، املراد األجنبية

 التعريههب جانههب يف القصههور بعههض عنههده ولرمبهها العلههم، هههيا

 مؤههل،  علمهي  فري، وجود حيتم وهيا العربية، اللغة وقواعد

 واحلمهد  احلاجهة،  عنهد ( 4 النقطهة  انظر) اهليئة قبل من ُيوفر

 اللغهههات ومعاههههد بكليهههات متهههوافرة املؤهلهههة الكفهههاءات هلل

 .املعطاء الوطن هيا يف املنتشرة العربية

 واملؤسسههات املكتبههات، وأصههحاب األعمههال، رجههال َدْعههم -3

 الرتمجههة لتكههاليف األعمههال رجههال حتمُّههل نَّإ.. العالقههة ذات

 يف املكتبهههات أصهههحاب ومسهههاهمة لهههيل،، الفهههين والهههدعم

 متوافقههة جيابههة متطههورة بصههورة وإخراجههها جبههودة، طباعتههها

 مسهؤولية  هلهي   -أمكهن ن إ ونشرهم األصلي، الكتاب م 

 يسههمون  الهيين  الرجهال  هلهؤالء  بالتهاريخ  ُتسهجل  ووطنيهة  دينية

 حقههههوقهم مهههن  جهههزء  وإلعطههههاء احلهههدي ،  العلهههم  تهههوطني  يف
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 . ومهن الضهروري   العلهم  يف نشهر  مساهمتهم ومدى التارخيية،

 اسههم حتههت واملرتمجههني املههؤلفني جبانههب أمسههاؤهم ُتههدوَّنأن 

 أهميهة  عهن  ال تقل قّيم كتاب ترمجة دعم الداعمني  ف همية

 مسعهة  ذات تبقهى  تعليميهة  كليهة  بنهاء أو  جامعة، يف قاعة بناء

ا أمَّه  نهادرًًا، إال  التعليميهة  املؤسسة أسوار داخل ورمبا داخلية،

 حهدود  فسهيجتاز  ليهة العا واجلهودة  القيمهة  ذو املرتجم الكتاب

 تكهون أن  وميكهن . العربية الدول معظم يف وينتشر الوطن،

 مركهز  مبنى إلنشاء اخلّيرين األعمال رجال من أيضًًا مبادرة

 .منتظم مؤسسي لعمل نواة للرتمجة، تكون هيئةأو 

 ذات مسههتقلة( للرتمجههة جممهه  أو) والتنسههي، للرتمجههة هيئههة -4

 التنسههي، ليتهامسههؤو مؤهلههة هيئههة اعتباريههة  فوجههود شخصههية

 خليجي ها أو  حملي ها  لهه،  والهداعمني  النشهر  ودور املرتمجهني  بني

 تكهون أن  علهى  رئهي ،  مطلب األصليني واملؤلفني عربي ا،أو 

 مههن خاليههة واوههحة، علميههة قواعههد علههى مبنيههة اهليئههة هههيه

 الههههزمن، مهههه  خههههربة بيههههت لتكههههون اإلداريههههة  ةالبريوقراطيهههه

أن  على. وتوطينه العلم يف احتضان رئيسًًا مشارًكا ولتكون

 باجلهههههات  مربوطههههة  بيانههههات قاعههههدة  بإنشههههاء اهليئههههة  تقههههوم

 مههن واالسههتفادة واخلاصههة، العامههة واملكتبههات األكادمييههة

 واألسههههاليب اآلليههههة، الرتمجههههة جمههههال يف احلدي ههههة التقنيههههة

 جمهال  يف اآلخهرين  وجتهارب  بالرتمجهة،  النههو   يف املعاصرة

 عقهد  تنسهي،  تتهوىل أن  ئهة اهلي مههام  ومن...  كاليابان الرتمجة

 بههههني اخلهههربات  لتبهههادل  العمهههل   وورش والنهههدوات  املهههؤمترات 
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 للرتمجهة   األخرى العربية اجلمعيات م  والتنسي، املختصني،

أن  وأيضًًها، . اجلههود  وتشهتت  الرتمجهة،  يف االزدواجيهة  لتاليف

 ظهههروف مراعهههاة مههه  كافيهههة للرتمجهههة زمنيهههة خطهههة تضههه 

 اجملزيهههة  املبهههال  اقهههرتا و األخهههرى، وارتباطهههاتهم املرتمجهههني

 للرتمجههة هيئههةأو  مركههز وجههودن إ. للرتمجههة حههافزًًا لتكههون

 املسهاهمة  وبالتهالي  العلهم وتوطينهه،   الحتضان أوىل خطوة هلو

 .املعرفة إنتاج يف

 دعهههم حهههول -دههههيش لوجههههة نظهههره   بهههن خالهههد. د وعهههر 

يف (  والعهالي  العهام )  التعليميهة  املراحهل  مجيه   يف الطهالب  وتشجي 

 مههن -املهجههر عههرب مههن والطههالب واإلسههالمي، العربههي الههوطن

 جمهاالت  يف واملبهدعني  للمتفهوقني  عاملّيهة  سهنوية  جوائز إنشاء خالل

 القهرآن  حلفه   العامليهة  العزيهز  عبد املل، جبائز أسوًة العربية  اللغة

 العلميهة:  اجملهاالت  يف للمتفهوقني  العاملية باجلوائز وأسوة الكريم،

 اجلههائزة ههيه  تتبنههىأن  وغريههها، علهى  والفيزيهاء،  كالرياوهيات، 

 عنهدما  السب، قصب هلا   فاململكة باململكة التعليم وزارة العاملية

 :  إحداث مت

 لههآلداب، جههائزًة خّصصههت الههيت العامليههة فيصههل امللهه، جههائزة •

 . العربية اللغة جمال يف للباح ني  اللغوية وللدراسات

 .النبوية ةوالسري احلدي  حلف  للطالب نايف األمري جائزة •

 للرتمجة. اهلل عبد املل، جائزة  •

دبهي    يف العربيهة  اللغهة  جمله   جوائز خصَّصهها  هنا أن  كما •

 ملبادرتهه  جبهائزة  باململكهة  والتقهويم  القيها   مركهز  فهاز  حي 
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 إجنهاز  وههيا ، بهها  النهاطقني  لغهري  العربيهة  للغهة  اختبهار  يف ووه  

 هههاب النههاطقني غههري مههن العربيههة للغههة الدارسههني ويشههج  يههدعم

 . اللغوية قدراتهم لتطوير

 لقيهها  أداة العربيههة باإلمههارات العههني جامعههة أيضًًهها ووههعت و •

 . بها للناطقني العربية اللغة يف الكفاءة

 لكهل  للطهالب،  عامليهة  جهائزة  باململكة يكونأن  ومن املهم

 يف واإلبههداع التفههوق علههى الطههالب لتشههجي  جههائزة  تعليميههة مرحلههة

  . العربية اللغة

 اجلاليههات أبنههاء ونسههم  نههرى أخههرى، فإنَّههه عنههدما ومههن جهههة

 اللغهة  يتكلمون ال وهم العربي الوطن حدود خارج املقيمني العربية

 علهى  النهدم  بإحسها   نشهعر ، بهها   يكتبهون أو  يقهرؤون  الو العربية

لهيا فمهن    املهجهر   بهالد  وثقافهة  لغهة إىل  األم لغهتهم  مهن  التحهوُّل  هيا

 لتعلههيم مجعيههات هلهها انتقلههوا الههيت البلههدان تلهه، يف املهههّم أن تكههون

 خههالل مههن العربيههة اللغههة علههى احملافظههة يف تسهههم العربيههة، اللغههة

 األم بلغهههتهم  وتهههربطهم البلهههدان، بتلههه، املقهههيمني للعهههرب تعليمهههها

 مهن  مالي ها  اجلمعيهات  ههيه  ُتهدعم أن  علهى ، جيل بعد جيًلا وثقافتهم

 التعليميهههة  وبهههاملقررات  املهههؤدجلني  غهههري بهههاملعلمني  العربيهههة  الهههدول

 ولقههد.  مههنهم املتفههوقني للمنهتظمني  معنويههة جههوائز وتقههّدم.  املناسهبة 

 مهدار   بافتتها   اجملهال   ههيا  يف حمدودة مساهمة اململكة قدمت

 العواصهم  معظهم  يف التعلهيم  لوزارة التعليمي اإلشراف حتت سعودية

 ولغهتهم،  ديهنهم  املقهيمني  أبنهاء  ُتعلِّهم  وروسيا، أمريكا ويف األوربية

 ال ولكنههها  الدراسههية، املقههررات جانههب إىل  ب قههافتهم، بطهموتههر
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 الدبلوماسهيني  أبنهاء   تعلهيم  جانهب إىل جهدَّا،   وهئيلة  إال نسبة ختدم

 . والعرب السعوديني والطالب

 مبههادرات حههاالت مههن حلالههة م ههالني الع مههان خالههد. م وذكههر

 إعهادة  يف تسههم  على أمهل أن  مؤسسي ا، احتواء تتطلب اليت احللول

 اإلسهههالمية ال قافهههة مكانتهههها، وههههي مؤسسهههة إىل  العربيهههة نهههالغت

اإلسهالم   حماربهة  رايهة  وترفه   مدريد(، يف مقرها إسبانية )مؤسسة

 دون األندل  يف اإلسالمية احلضارة معام إبراز طري، عن وفوبيا

 ههيه  معهام  ومن. حضارة. فق ..  سياسية وال دينية ال مقاربات أية

 اللغهة  مجاليات إبراز وسائلأحد  يعدُّ اليي العربي اخل  احلضارة

 البقههههاء، أجههههل مههههن تصههههارع املؤسسههههة هههههيه. البصههههري. بت ثريههههها

 لنشهههر والتهههآزر التعهههاون بهههل والتربعهههات، الهههدعم لهههي  وتسهههتجدي

 مؤسسههاتنا املقابههل فههإنَّ ويف .ب سههره. العههام يف ورسههالتها أنشههطتها

 اخصوصًًه  السهعودية  ويف -العربي العام يف والداعمة احلكومية

 مّجهة   مكاسهب  لتحقيه،  م ل هيه الفرص  اقتناص عن غافلة -

 العربية. اللغة جبمال الشعور تنمية أحدها:

 تضههمُّ دبلههن، الههيت  يف بههييت تشسههرت مكتبههة..  اآلخههر وامل ههال

 مهن  أقليهة  نسهخ  ومنهها  اإلسهالمية،  املخطوطهات  أقهدم  مهن  جمموعة

 جتهههوب املعرووهههات ههههيه..  الكهههريم القهههرآن خمطوطهههات أقهههدم

 لِّهمَ . شيئًًا. عنها ُيعلن العربي العام يف تقريبًًاأحد  ال لكن ام،الع

 املؤسسهات  ههيه  م هل  مه   للتعهاون  وبهرامج  مناشه   هنها   يكون ال

 والعربي؟ اإلسالمي للتاريخ احلضاري اجلانب تربز اليت
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أن  جيههب األخههرى اللغههات ومهن املهههم هنهها اإلشههارة إىل أن تعلُّهم  

. التعبري. صحَّ ْنإ توطينها من َثمَّو معارفهم، القتناص وسيلة يكون

 أشهار  الهيي  التعريهب  يف موازيًًها  جههدًًا  يتطلب التوطني أنَّ املشكلة

 مكتملهة،  غهري  احللقهة  تصهبح  تعريب بدون.. كردي أسامة. م إليه

 اآلخر. املوق  يف حماصرين أنفسنا وجند

 حتهديات   تواجهه  لغتنا أنَّ ش، الشهراني أنَّه ال سعد. د وذكر

مقال هلا  يف القنيعري حسناء د. تعبري حدِّ على - مستمرا اجتريًفو

 االسههتعمارية اهلجمههة منههي بههل عقههود، منههي - الريهها  جريههدة يف

ومهن املههم التطهرق إىل النقها  اآلتيهة       .املاوهيني  القرنني يف الغربية

 يف هيا الش ن:

 األساسهية،  العلهوم  كهيل، و العربيهة،  اللغهة  معهني  ههو  القرآن -1

 هلمها  أوهفنا إذا  الهيت  ،(القهيم و العقائهد ) الهدين و اللغهة  علومأي 

 يصهدق  ههيا و اهلوية، مدارو جوهر لكانت واجلغرافيا التاريخ

 ميكهههن اجلانهههب ههههيا ويف .غرينههها علهههى يصهههدق كمههها علينههها

 يف در أو  صهههغره يف القهههرآن حفههه  َمهههْن معظهههمأن  مالحظهههة

 مههارات و لغويهة  قهدرات و حب ٍّ يتمت  -القران حتفي  حلقات

 م الههيين أولئهه، مِّههن كهه ري مههن أفضههل احلههدي و الكتابههة يف

 الهيت  ال انيهة  النقطهة إىل  ي خهينا  ههيا و بالتجربة نفسهها،  ميروا

 .لدينا التعليم تطوير ُصلب يف تكونأن  جيب

 مرتبهة  ههي و -نعلهم  كمها  -أربه   األصهلية  اللغويهة  املههارات  -2

 الطفولة: مرحلة يف التعلم بداية حسب

 االستماع. •
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 التحدُّث. •

   القراءة. •

 الكتابة. •

 إعرابًًهههاو حنهههوًًا الشهههكلية اللغويهههة اجلوانهههبإىل  فباإلوهههافة

 الههدالالت،و املعههانيو هههو األلفههاظ،  األهههمَّ فههإنَّ -إمههالءًًو خطًّههاو

 ،(الكتابههة يف الفقههرات)و اجلمههل، بنههاءو السههياقات،و الووههو ،و

 احلهههروف، خمهههارجو الفصهههاحةو اآلراء،و األفكهههار عهههن التعهههبريو

 ههي  بهل  فقه ،  لغويهة  مههارات  ليسهت  هيهالسؤال  و فنو احلوار،و

 اتصال.و تعلم مهارات

 الصهههحيح  للهههتعلُّم وهههروري شههر   القويهههة اللغهههةأن  ونسههتنتج 

 -األساسهي   التعلهيم  مهن  األكهرب  اجلهزء  كرَّسناإذا  فإننا ليل،و

 صهحيحة  بطريقهة  اللغهة  لتعلهيم  - االبتدائيهة  املرحلة يف خصوصًًاو

   للتعليم. قيقيح تطويري مسار على سيضعنا هيا فإنَّ -

 األصهلية  العهرب  بهالد  يف العربيهة  اللغهة  توجهه اليي التحدي -3

 وجههه علههىو اجلميهه ، مههن إهماًلههاو جتاهًلهها صههنعنا  مههن هههو

 مِّن: التحديد

  الرتبوّية.و التعليمّية املؤسسات •

 البحوث. مراكزو العلمّية، اجلمعيات •

 اإلدارّية. تعامالتها يف الدولة مؤسسات •

 التجاريههههههة، املؤسسههههههات خصوصًًهههههها األعمههههههال قطههههههاع •

 اليومية. تعامالتها يف الشركاتو
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 السههليم اللغههوي النمههو علههى احلههرصو الرتبيههة، يف األسههرة •

   لألطفال.

 إعهادة  يف تشهرت  أن  جيب املؤسسات هيه كل يف املقابل، و

 خهالل  مهن  كتابهًة، و قهراءًة، و وحتهّدثًًا،  اسهتماعًًا،  للغتنها   االعتبار

 وطنيهة  جههود  مهن  سهبقها  ما كل على متقدمةو مميزة وطنّية خطة

 دولية.أو  إسالميةأو  عربيةأو 

اهلل   عنههد علمههه فهههيا األجههدر، أننهها مبعنههى هلهها  لههي  وحنههن

 العربيهة  اململكهة  يف هنها  كهربى  مسهؤولية  علينها  أنَّ مبعنهى  ولكن

 مهههوىو الههوحي، مهههب و العربيههة،و العههرب َمْهههد هههيو السههعودية،

 عربهي  بلسان أ نزل اليي اهلل كتاب قراءو حف و املسلمني، أفئدة

 املسؤولية؟ هيه من حنن مبني، ف ين

 لغتنها،  تواجهه  حقيقيهة  حتهديات  و مشاكَل هنا  أنَّ ش، ال -4

 أداءو بههل والفكههر، ال قافههةو التعلههيمو الههتعلُّم أنَّ خصوصًًههاو

 فههإذا جنههت اللغههوي، بالضههعف سههلبًًاو مباشههرة تتهه ثر األعمههال

 يف كربى مشاكل من يعاني الشباب فإن املتقدمة، األجيال

 لألبنهههاء، اللغويهههة املههههارات يف واوهههحًًا ذلههه، نهههرىو تعلُّمههههم،

 العالي.و اجلامعيو العام التعليم خلرجييو

 التحههههدُّث،و اخلطابههههة، يف لغوّيههههة مسههههابقاتإىل  حنتههههاج  -5

 غريههههها،و الكتابههههة، يفو املنههههاظرة،و اجلههههدلو احلههههوار،و

 أنديتنا.و جامعاتناو مدارسنا يف مستمر بشكلو
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وههل   اململكهة؟  يف العربيهة  اللغة ألصدقاء مجعية دهل توج -6

ميكن إنعاشها، أو بع  احلياة فيها إن كانت موجهودة، أو  

 ت سيسها إن م تكن موجودة ؟

 متكهني  عهن  خِّضم احلهدي   املرزوقي أنه يف حامت. د وذكر

 عمههل تتعّلهه، مبجههاالت قضههية اجلامعههات يف تواجهنهها.. العربيههة اللغههة

 نهرب  أن  ُيمكهن  كيهف  آخر: مبعنى. أو يةالعرب اللغة كلية خريج

 كليهات  خرجيهو  العمل؟ بسوق العربية اللغة كلية برامج خمرجات

 فهرص  عهن  البح  يف حتدي ا اليوم يواجهون ب قسامها العربية اللغة

 فيهههه تكهههون حنهههو علهههى املووهههوع ههههيا ويهههتم حالي ههها دراسهههة. عمهههل

 .  العمل سوق احتياج م  متوافقًة خمرجاتنا

 النظريهة  األقسهام  خمرجهات  املهزروع أنَّ متههني   يدمح. د ويرى

 حتهى  دوليهة،  معاناة أصبح -األخرى والعلوم العربية اللغة وخاصة

 املقهررات  من التقليلإىل  تطّورًًا  فاألقسام حتتاج األك ر يف الدول

 للتطبيهه، قابلههة مهارّيههة مقههرراتإىل  وحتويلههها والههتلقني، املعرفيههة

 َدْمجإىل أيضًًا  حنتاج كما، حلدي ةا التدريسية بالوسائل والعر 

 .اخلرجيني أعداد لتقليل املتشابهة النظرية األقسام

 أهميتههههها فههههر  مههههن متّكنههههتإذا  وتسههههتمر اللغههههة تزدهههههر

 اسههتيعاب عههن اللغههة وإذا عجههزت . األول يف املقههام تعههبري كوسههيلة

التواصههل  وسههائ  عههرب التمريههر ومنههها احلدي ههة، العصههرية القههيم

 بههدأت، احلدي ههة احلاسههوبية الههربامج قصههود هنههااإللكرتونههي، وامل

 لنقههل مالئمههةأو  عمليههة غههري   وتصههبح كوسههيلة، مكانتههها تفقههد

 .املعاصرة الفكرّية القيم
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 والدراسههة اجلامعههة مسههتوى فههدع، علههى  طلحههة. د واقرتحههت

 املهههارات يقههي  اجلامعههة متطلبههات مههن مقههرر َوْوهه ، األكادمييههة

وكتابههة،  وفهههم، اسههتماع،:  يههةاألكادمي اللغههة العربيههة يف األربهه 

 املههدر  علههى عههبء   ألنَّههه( اإلجنليههزي األيلههت  منهه  علههى) وقههراءة

 مهها نوعًًهها ُيحسِّههن قههد وهههيا لههه، أسهها  ال مههن يؤسِّهه  أْن اجلههامعي

 الطلبة. مستوى

 يف اللغههة العربيههة مهههارات حتسههني مشههروع يكههون أيضًًهها قههد

 خلههرجيني،ا هههؤالء َجههْيب مصههادرأحههد  األكادمييههة اسههتخداماتها

 ُتعطهى  دوراتأو  "كورسهات"  علهى  بتهدريبهم  هلهم  عمل فرص وَخْل،

 لتحسهني  األدبية بالتخصصات وأيضًًا امللتحقني والطالبات، للطلبة

 متطلبههات مهه  اجلامعههة خمرجههات تتواكههبأن  فالبههد، مسههتواهم

 يف كبهاح ني  العمهل  مهن  ههم  أيهن  اللغة العربية العمل. خرجيو سوق

 املوهبههة مههنهم ميتلهه، مِّمَّههن وك تَّههاب رينأو حمههر اللغههة وقضههاياها،

 اللغهة يف  مقررات تطوير جمال يف أو مستشارين العمل، هليا وامليل

 التخطههي  جمههال يف أو بههاح ني هلهها، التابعههة املؤسسههاتأو  الههوزارة

 لتله،  ومتكينًًها  ختطيًطا حتتاج املس لة. اللغوية والسياسات اللغوي

 فهههإنَّ سياسهههة مسهههتحيلة. كهههيل،   ليسهههت لكنهههها التخصصهههات،

 تله،  مل هل  فيهها  النظهر  ُيعهاد أن  البهد  واألقسام والكليات اجلامعات

 الكههل مِّههن املهههّم أن يعيههد الههوطين التحههوُّل برنههامج ومهه .. للقضههايا.

 اآلن لقيهام  مناسهبة  إنَّ الفرصهة  الهربامج.  لهبعض  خصوصًًها  حساباته

 وتقهههويم تقيهههيم إلعهههادة ذاتهههه  التخصهههص داخهههل احلهههرا  مهههن نهههوع
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 معظهم  لكهن  اللغهة العربيهة   أقسام فق  لي ...  األمور من الك ري

 النظرية. التخصصات

 اللغهة  تتطهور جهد ا أن   الصعب احلارثي أنَّه من خالد. ويعتقد أ

 وأقههالم كتابههة دون امل مولههة املتقدمههة مكانتههها وت خههي العربيههة،

 والتصورات املفاهيم من العديد فيه تستقر وعلمي، متقدم وفكر

 فيههه وتعههجُّ واإلنسههانيات، العلههوم خمتلههف مههن ةاحلدي هه والنظريههات

 تولِّهد  الهيت  اللغهة  هيه تسود حتى والعلمي املنهجي والنقد النقاشات

 .واحملدثة املستجدة واملصطلحات اجلمل

 حيهه  كههربى، مسههئولية وال قههايف العلمههي اجملتمهه  ويتحمههل

 حهدي ًًا،  اسهتخدامًًا  اللغهة  تسهتخدم  فكريهة  كتابهات  ما جند نادرًًا

 وُتقههدِّم اللغههة، اسههتخدامات تطههور الههيت الفكريههة سههياقاتال وتهه ري

 العمه،  ذات وال قافيهة  الفكريهة  واالصهطالحات  احلدي هة  األفكار

 مهههن بهههها ال ُيسهههتهان نسهههبة كمههها أنَّ احلهههدي . واألصهههل العلمهههي 

 حتتهاج  وال قدميهة،  اململكة يف العلمي اجملتم  وقضايا موووعات

 .  وتتطور غةالل معه تزدهر توظيًفا اللغة توظيفإىل 

 بهل . والنقهد  الكتابة من الواس  النطاق ك لِّ على ينطب، هيا

 ههو  وههيا ، شههية أو  قبهول  هلها  ولي  معدومة، النقدية الكتابة نَّإ

 واجملتمه   اللغهة  بهني  العالقهة  لدراسهة  تهدعو  الهيت  األسباب أهمأحد 

 . والفكري العلمي

 تعدد أنَّ ش، ال -فكري ا –احلارثي إىل أنَّه  خالد. وأشار أ

 لكنهه ، األفكهار  وخيصهب  املدار ، وُيوسِّ  اليهن، ي ري اللغات

 جييهد  ال مِّمَّهن  املتميز عند منه وأك ر الشيء نفسه حدوث مين  ال
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 يسهتوعب  واسه ،  وأفقهه  مطله   ولكنهه ، األم لغتهه  واحدة لغة سوى

 وأصهههوهلا، وفلسهههفتها، ومنطقهههها، احلدي هههة، العلهههوم مسهههتجدات

 . وقواعدها

 وبقهههاء اململكهههة يف التوظيهههف يف اإلجنليزيهههة ةاللغههه واشههرتا  

 اللغههة هههْدم معههاول أكههرب مههن األجنبيههة باللغههة الرمسيههة املراسههالت

 يف احملهه،  علههى ووْوههعها  منههها، والتههنفري الشههباب،  عنههد العربيههة

 الكههربى املنطقيههة املغالطههات مههن جههزءًًا يعههدُّ ممهها املقارنههات  هههيا

 واجلههههد للتخطهههي  واحملبطهههة واإلنتهههاج، العمهههل ل قافهههة املضهههادة

 احلكومي.

  ينطقننون  العربيننة: سلسننلة العننر    للغننة نهضننوّي مشننرو 

 العربية. ويكتبون

 للغهة  نهضهويّ  احلمهود إىل مشهروع   ناصهر  بهن  عبد اهلل. أشار د

حتهت   إنتاجًًها  يتبنَّهاه  َمهنْ  بانتظهار  يهزال  وال أعهدَّه،  سهب، أنْ  العربية،

ربيههة" كمهها  الع..  ويكتبههون..  ينطقههون..  العههرب عنههوان: "سلسههلة 

 ي تي:

 اإلطار العام

 متهيد:

 سلسهههههلة" العربيهههههة ويكتبهههههون ينطقهههههون..  العهههههرب" سلسهههههلة

 يقه   الهيت  األخطهاء  مهن  العديد معاجلة تهدف إىل( مرئية مسموعة)

 م أخطهاء  وههي  العربيهة،  لغته يكتبأو  ينط، عندما العربي فيها

 الدراسهههات سهههجَّلت بهههل النههها ، مهههن العامهههة علهههى قاصهههرًة تعهههد

 وك تَّهههاب واملهه قفني  النُّخههب  وقههوع  يف ملحوًظهها  تزايههدًًا  ةاملتخصصهه 
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 الكتابهة،  ويف النطه،  يف أخطهاء  يف فئاتهم بكل والشباب الرأي،

 علهى  وقهدرتها  وصهورتها  اللغهة  سهالمة  وُيهدِّد مقبوًلا، لي  بشكل

 .  احلّية العاملية اللغات م  املنافسة

 تيةوأسهها العربيههة ال قافههة رّوادأحههد  -عمههار حممههود. د يقههول

 جفههون يههؤرِّق هم هها اللغههة يف اخلطهه  أصههبح" : -اململكههة يف األدب

 مهن  والُغُيهر  اجلامعهات،  وأسهاتية  األمور، وأولياء واملعلمني املهتمني

 مههن كهه ري يف الضههعف هههيا مههن الشههكوى ووههجَّت األمههة، أبنههاء

 واملهههؤمترات،  والنهههدوات،  الصهههحف، وتنهههادت  العربيهههة،  البلهههدان

 واقعًًها  العربيهة  اللغهة  ُيههدِّد  بدرجهة  أصبح الضعف هيا ب نَّ واجملام 

 وعقيههدتها،  وشخصههيتها، األمههة، علههى منههه وُيخشههى ومسههتقبًلا،

 ."وجيورها برتاثها وصلتها وكيانها،

 وحماولهة  املتزايهدة،  الظاهرة هليه التصدي أوجب األمر، هيا

 املعاصهههرة واالتصهههالية اإلعالميهههة بالوسهههائل احللهههول بعهههض تقهههديم

 . ثريًًاوت  فعالية األك ر

جهد ا   عاليهة  مبواصفات وموووعي ا شكلي ا السلسلة هيه تنتج

 حلقهة  كهلَّ  جيعهل  الهيي  بالقهدر  املسهموع،  املرئي اإلنتاج صناعة يف

 املختلفهههة، اجلمههههور لشهههرائح جاذبهههة السلسهههلة ههههيه حلقهههات مهههن

 العربهي،  الهوطن  يف كهربى  أغلبيهة  مي لهون  الهيين  الشباب وخباصة

 اإلعهالم  وتقنيهات  وسهائل  اسهتخدام  يف تهموخربا مهاراتهم تقّدم م 

 كههل مهدة  حلقههة، مخسهني  السلسههلة ههيه  حلقههات وتبله  . واالتصهال 

 .مسجلة ُتنتج دقائ،، عشر فيها حلقة

 السلسلة، هليه والشكل احملتوى جودة من عال قدر ولضمان

 اهتمهام  جهْيب  يف وطموحهة  حمددة، آلية وف، احللقات إعداد يسري
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 معتهربة  آليهات  عهدة  عهرب  املشهاهدة،  ابعهة مت على وحتفيزه املشاهد،

   اآلليات: لتل، ي تي عر  وفيما. واالتصال اإلعالم علم يف

 السلسلة: حلقات بناء

 ويكتبهههون  ينطقهههون . "العهههرب.  سلسهههلة  حلقهههات  إعهههداد  يهههتم •

 جمتمعهههة ُتحقِّههه، حبيههه  تكامليهههة، بنائيهههة بطريقهههة" العربيهههة

 الدقيقهة  املعرفهة  " دعهم  وههو  السلسهلة،  إنتاج من العام اهلدف

 أسهلوب  وف، احللقات بناء ويتم. وكتابًة " نطًقا العربية باللغة

 جهههْيب علهههى القهههدرة السلسهههلة ههههيه إلعطهههاء موّحهههد  وقالهههب

 علهههى القههدرة  لرفهه   أخههرى  ناحيههة  ومههن  ناحيههة،  مههن  االنتبههاه 

 .  احللقات تقدمها سوف اليت احملتويات لكافة التيكُّر

 أجهههزاء ثهههةثالإىل  السلسهههلة حلقهههات مهههن حلقهههة كهههل تنقسهههم •

 يفأو  النطههه، يف اللغهههوي اخلطههه  يوثِّههه، األول اجلهههزء رئيسهههة:

 ههههيا احللقهههة مهههن ال هههاني اجلهههزء يعهههاجل حهههني يف الكتابهههة،

ا أمَّ للجمهور، الصحيحني الكتابةأو  النط، وُيقرِّب اخلط ،

 اللغههة قواعههد مههن لغويههة قاعههدة عههن عبههارة فهههو ال الهه  اجلههزء

 .  احللقة مبوووع العالقة ذات

يف  الغالهب،  يف ميهداني ا  حلقهة  كهل  مهن  األول اجلزء تاجإن يتم •

 .األستوديو يف إنتاجه يتم ال اني اجلزء حني أنَّ

 عاليًًها،  ومهني ها  علمي ا ت هيًلا املؤهلني الشبابأحد  اختيار يتم •

 .احللقات كافة تقديم ليتوىل

 علههى حلقاتههها مههن حلقههة كههل يف السلسههلة هههيه إنتههاج ويسههري

 :اآلتي اإلنتاجي املعادل
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 ميدانية: دقائق مخس: احللقة من األول اجلزء 

 التنهوع  تضهمن  حبيه   اجلزء، هيا إلنتاج امليدانية البيئة تتنوع •

. حلقههة كههل مووههوع مهه  وأيضًًهها املالءمههة والتشههوي،، واجلههدة

 يف السلسهلة  حلقهات  مهن  اجلهزء  ههيا  ينتجأن  ميكن وبالتالي

 املقههاهي أو التجاريههة، اجملمعههاتأو  املههدار ،أو  اجلامعههات،

 . ذل، وحنو العامة، واملراف، املنتجعاتأو  واملطاعم،

 يف لألخطههاء أوليهة  مصهادر  علهى  اجلههزء ههيا  يبنهى أن  ميكهن  •

 يف اإلعالميههههة واملههههواد الصههههحفية، املقههههاالت م ههههل: اللغههههة،

 الفصهيحة،  العربيهة  والهربامج  والتلفزيهون،  واإلذاعة الصحافة

 وحنهو  ؤمترات،وامل والندوات الفصيحة، العربية واملسلسالت

 . ذل،

 الفكريهة  احلقهوق  كافة -بالت كيد -يف االعتبار يؤخي •

أو  بهههها، االستشههههاد يهههتم الهههيت املهههواد لكافهههة والشخصهههية،

 األبعهاد  وصهالبة  قهوة  يضمن مبا السلسلة حلقات يف تضمينها

 . اإلنتاج هليا والنظامية القانونية

 -اإلشهارة  سهبقت  كمها  -احللقة من اجلزء هيا يستهدف •

 وُيحهههدِّد وأهميتهههه، وطبيعتهههه، اللغهههوي، اخلطههه  مهههوطن بيههان 

 ترسههخ علههى ترتتههب الهيت  املعرفيههة وغههري املعرفيههة اإلشهكاالت 

 .  اللغوي اخلط 

 ههيه  إنتهاج  يف مهمًًها  عنصهرًًا  باعتبهاره " التشهوي، " ألهمية نظرًًا •

 يقه   الهيي  اجلمههور  طبيعهة  اختيهار  يف التنهاوب  يهتم  السلسلة،

 الشهههباب بهههني لقهههاتاحل تهههرتاو  حيههه  اخلطههه ، عهههادة منهههه
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 والعامهههة، واملههه قفني، واألكهههادمييني، واملهنهههيني والكبهههار،

 .واجلاذبية التنّوع من عال قدر لتحقي،.. وهكيا

 :م ال احللقات، موووعات تتنوع •

 العربية. والكتابة اخل  يف أخطاء 

 خلطه   حلقهة  كل ُتخصَّص حبي  اإلمالء، يف أخطاء 

 .إمالئية أخطاء جمموعةأو  إمالئي،

  اللغههههة علهههى  الدخيلههههة والكلمهههات  العبههههارات اءأخطههه 

 .العربية

 السليم والتعبري النط، يف أخطاء. 

 اللغوية والرتاكيب الصياغات يف أخطاء. 

 يف العربيههههههة  للنصههههههوص العههههههام البنههههههاء يف أخطههههههاء 

 .وحنوها والتقارير، اخلطابات،

 إنتههاج مبواصههفات احللقههة مههن امليههداني اجلههزء هههيا إنتههاج يههتم •

 املرئههي اإلنتههاج عناصههر مههن حيتاجههه مهها توظيههف عههرب عاليههة

 االحرتافهههيني،  واملونتهههاج اجلرافيههه،  كمعاجلهههات املسهههموع 

 اسههتخدام  وكههيل، املالئمههة، واملسههموعة املرئيههة واملههؤثرات

 للمووهههوع  املناسههبة  واحلوامههل  اجلههودة،  عاليههة  الكههامريات 

 .حلقة كل احتياج حبسب والكرينات كالعربات،

 خمتهارًًا  مرّكهزًًا  عروًًها  ةحلقه  كهل  مهن  األول اجلهزء  يتضمن •

 املرصهههودة األخطهههاء حهههول العهههام اجلمههههور وآراء النطباعهههات

. الصههواب ومههن َثههمَّ اخلطهه ، ملوقهه  وتصههوراتهم للحلقههة ذاتههها،
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 واجليب، التشوي، عناصر من الك ري إوفاء يف ذل، ويفيد

 .الطرافة من جيدًًا قدرًًا أحيانًًا وحيقِّ،

 والتعليه،  الرب  اتمهم كافة( احللقات مقدم) الشاب يتوىل •

 .االحتياج ويف حلقة كل من األول اجلزء موووعات على

 مننن  أسنننتوديو دقنننائق أربننن : احللقنننة منننن الثننناني اجلنننزء 

 للسلسلة. الرئيس الضيف

 السلسههلة هلههيه خصيصهها ُتصههمَّم بيئههة ويف األسههتوديو، داخههل •

 مهن  ال هاني  اجلزء إنتاج يتم رفيعة، وفنية شكلية مبواصفات

 .  السلسلة

 جلميهه  ثابههت وههيف حلقههة كههل مههن ال ههاني للجههزء افُيستضهه •

 شخصهيةً  الضهيف  يكهون أن  علهى  تعهاىل،  اهلل بهإذن  احللقات

 إعالمي ا ومقبولة مرموقة وآدابها، العربية اللغة يف متخّصصة

 األخطههاء علههى التعليهه، احللقههات كافههة يف تتههوىل واتصههالي ا،

 . وجيابة ومعاصرة سلسة بطريقة الصواب، وبيان

 يف احملوريهههة الشخصهههية( احللقهههات ُمقهههدِّم) ابالشههه يكهههون •

 يف الضههيف حمههاورة يتههوىل حيهه  السلسههلة، حلقههات كافههة

 يف حلقههة لكههل املهمههة اخلالصههاتإىل  والوصههول األسههتوديو،

 .منها ال اني اجلزء

 الفصهههحى العربيهههة باللغهههة األسهههتوديو داخهههل احلهههوار يكهههون •

 يهههة،والنحو اللغويهههة، األخطهههاء مهههن متامًًههها وخاليًًههها امليسهههرة،
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 علههى صههارمة لغويههة رقابههة ُتفههر  حيهه  وغريههها، والبيانيههة،

 .التسجيل أثناء احللقات يف كل

 املتجهددة  البيئهة  مه   ويتنهاغم  واحلركة، باخلفة احلوار يتسم •

 .واالتصال لإلعالم

 مننن قاعنند . واحنند . دقيقننة: احللقننة مننن الثالنن  اجلننزء 

 العربية. اللغة قواعد

 قواعهد  بإحدى تعريفية شرحية نهايتها، يف حلقة كل تعر  •

 مووهوع  مه   يتكامهل  الهيي  بالشهكل  وآدابهها،  العربيهة  اللغة

 . أفكار من فيها يرد وما احللقة

 تقنيههة باسهتخدام  عاليههة فنيهة  مبواصهفات  الشههرحية ههيه  تنهتج  •

 .اإلنفوجرافي، وتطبيقات اجلرافيك ،

 مبهؤثرات  الوقهت ذاتهه   يف ومكتوبهة  منطوقة الشرحية تكون •

 .بةمناس ومسموعة مرئية
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 العمران. فهد بن حممد. الورقة الرئيسة: أ 

 أنَّههه جنههد اململكههة، يف الضههرييب النظههام عههن احلههدي  عنههد

 فقه   السعوديني لغري وموجَّه فق ، الدخل وريبة على قائم نظام

 كههانوا  سههواءو اعتبههارين،أم  طبيعههيني  أشخاصًًهها كههانوا سههواء) 

 مهه  يتماشهى  ال -بالت كيهد  – لكنههه ،( مقهيمني  غهري أم  مقهيمني 

 بعههد مههؤخرًًا السهعودي  االقتصههاد شهههدها الهيت  اجلوهريههة الهتغريات 

 السههههعودية الرؤيههههةوم، 2020 الههههوطين التحههههوُّل برنههههامج تطبيهههه،

 إذا م مصهداقيته  حتمًًها سهيفقد   النظام هيا أنَّ يعين مِّمَّا م 2030

 .كبرية تطورات يشهد

 وهريبة  بتطبيه،  يتعله،  مها  اجلوهريهة،  املهتغريات  ههيه  أههم  من

 إبريههل  شهههر يف تطبيقههها  بههدء املتوقهه  ( الضههارة) االنتقائيههة  السههل 

 الغازيههههة، املشههههروبات علههههى  ٪50 بههههني تههههرتاو  بنسههههب)  م2017

 املضهافة  القيمهة  وهريبة و ،( اقهة الط مشروباتو التب  على  ٪100و

 اجلديد نَّإ حي  ، ٪5 بنسبة م2018 يناير يف تطبيقها بدء املتوق 

 وأن معًًها،  واملقيمني املواطنني سيشمل الضرائب هيه تطبي، أنَّ هو

 الضهرائب  بههيه  اخلاصة واإلجراءات واللوائح لألنظمة غيابًًا هنا 

 لتجهيهز  الهزمن  تسهاب،  الهيت  والهدخل،  للزكهاة  العامهة  اهليئهة  ومن

 .النواقص هيه

 يكههههون الأ جيههههب الضههههرييب النظههههام أنَّ يتههههبني سههههب،، ممهههها

 لضههريبة تضهّمنها  مهن  بهالرغم ) فقه   الهدخل  وهريبة  علهى  مقصهورًًا 
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 مهن  كهان  يف حهني أنَّهه    االقتطهاع،  ووهريبة  الرأمساليهة  املكاسب

 نظامًًهها يكههونأن  جيههب بههل ،(الههدخل وههريبة عههن فصههلها الواجههب

أو  حالي هها، امل طّبقههة الضههرائب أنههواع مجيهه  ملليشهه ومرنًًهها  شههامًلا

 وهريبة  م هل:  الدراسهة،  حتهت  الهيت  تله، أو  قريبًًا، تطبيقها املتوق 

 واملقههيمني للمههواطنني موجهًًهها يكههون وأن للخههارج، األمههوال حتويههل

 .سواء حد على

 اململكهة  يف الضهرييب  النظام ستواجه اليت التحديات أهم من

 اخلاصههة واإلجههراءات واللههوائح نظمههةاأل بوْوهه  يتعلهه، مهها مسههتقبًلا

 اهليئهة  يف داخليهة  إدارات ت سهي  و الضرائب، من نوع كل بتطبي،

 وظيفههي كههادر وتههوفري الضههرائب، هههيه حتصههيلو إلدارة وفروعههها

 املهنيهة،  املعهايري  وفه،  الضهرائب  مهن  نهوع  كهل  مه   التعامل يستطي 

 بهة، للرقا صهارمة  آليهات  َوْو  وأخريًًا مستوى، أعلى على وتدريبهم

 الضهرييب  للتههرب  حمهاوالت أي  أمهام  والغرامهات  العقوبهات  وتطبي،

 .  مستقبلًًا

 غربلهههةإىل  حيتهههاج اململكهههة يف الضهههرييب النظهههام أنَّ شههه، ال

 الههبعض، لههدى يف وههرر يتسههبب قههد وهههيا تطههويره  بهههدف كاملههة

 بالتهههاليو وأحفادنههها، أبنائنههها مسهههتقبلإىل  ننظهههرأن  جيهههب لكهههن

 ههي  الضهريبة  أنَّ باعتبهار  ذله،،  يف اوننتعه أن  مجيعًًها  علينا يتوجب

 ريعههي اقتصههاد مههن اململكههة اقتصههاد لتحويههل األدوات أهههم إحههدى

 قهائم  ومتنهوع  قهوي  اقتصهاد إىل  فقه   النفطيهة  اإليهرادات  على قائم

 .املستدامة والتنمية اإلنتاجية على
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 اململكههة حكومههة أنَّ االعتبههار يف نضهه أن  جيههب املقابههل، يف

 العامههة اخلههدمات مسههتويات بتحسههني تعهههدت -اهلل حفظههها -

 والنقهل  والصهحة  التعلهيم  قطاعهات  يف واملقهيمني  للمهواطنني  املقدمة

 برنههامج يف عليههها املنصههوص واخلطهه  املبههادرات وههمن وغريههها،

 أيضًًهها مبحاربههة تعهههدتههها وأنَّ السههعودية، والرؤيههة الههوطين التحههول

 لهى ع الرقابهة  وآليهات  اخلصخصة، برنامج تفعيل خالل من الفساد

 .احلكومي األداء

 منهي  السهعودية  العربية اململكةأن  ننسى الأ جيب اخلتام، يف

 قبهل  مها  فرتة)  ميالدي ا 1960 هجري ا 1380 العام وحتى ت سيسها

 شهكل  علهى  املهواطنني  علهى  ورائب تفر  كانت(  النف  طفرة

 هيه إلغاء مّت ثم ، ٪2 بنسبة طرق ووريبة للعقارات، دمغة وريبة

 الهدخل  بضهريبة  واالكتفهاء  النفطيهة،  اإليهرادات  بسهبب  الضرائب 

 اإلقليميهههة الهههدول غالبيهههة يف مطبههه، ههههو مبههها أسهههوًة األجانهههب علههى 

 .تقريبًًا الضريبية النسب وبنف  العاملية،و

 مالئكة. مجال. التعقيب األول: أ 

 السههعودية  يف الضههرائب فههر  مووههوع ت ييههد مههن البههد أوًلهها:

 اسههتمراريةو اسههتدامة ضههمانل أهمههها: واوههحة،و عديههدة ألسههباب

 اعههرتا وأي  الههبالد،و الشههعب جتههاه بالتزاماتههها احلكومههة قيههام

 االلتزامهات  هليه انهيار هو البديل أنَّ َفْهم عدم على يدلُّ املبدأ على

 لفهههر  مووهههوعية" شهههرو " هنههها  ثانيههها:. بعيهههدًًا لهههي  وقهههت يف

 امل ال: سبيل على - منها الضرائب،
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 ،"فههوالذ" مههن بيههد أشههكالهو صههوره جبميهه  الفسههاد وههرب -1

 وقت. كل يفو

  -معينهة  خلدمهة  وهريبة  فر  حال يف - الدولة تقوم أن -2

 دولية. مواصفاتو معايري ب على اخلدمة بتقدم

 مهن  للت كهد  الضهريبة   ستفر  اليت اجلهات غربلة تتم أن -3

 وأنَّ الشههفافية، معههايري أعلههى علههى تههتم اخلدمههة" تكلفههةأن "

 يشهوبها  الو االقتصهادية، و املهنيهة  املعايري ب على تتم العمليات

 إدارة. سوءأو  فسادأو  هدر

 احملاسههبةو للمراقبههة واوههحة" آليههة" بإجيههاد الدولههة تقههوم أن -4

 ."الضريبة دافعي" قبلونعم من  الدولة، قبل من

 حههال يف اخلدمههة مل قههدِّم عقههابو حسههاٌب هنهها  يكههون أن -5

 ".اليد كّف" يكفي الو التجاوزات،

 تطبِّهه، دول مهه  بالتعههاون -إبطههاء دونبههو- نقههومأن  أقههرت  و

 اليابهان،  م هل:  سياسهية،  غايات هلا لي و ناجحة بصورة الضرائب

 مههن نسههتفيد حتههى اإلسههكندنافية  الههدولو سويسههرا،و أملانيهها،و

 الوقهت  وإوهاعة  ،" العجلة إنتاج إعادة عدمو" الرتاكمية، خرباتهم

 نا،ووههع مهه  يههتالءم مبهها نظمهههم بتطويهه  نقههومو املههال،و اجلهههدو

ألنَّ  ذلههه،و املتميهههزين " املبتعههه ني" مهههن كهههوادر تهههدريب كهههيل،و

 . إخل بريوقراطية،و ترهُّل، من تعاني احلالية األجهزة

 األثريهاء و الشهركات  على دخل ورائب ُتطبَّ،أن  اقرت  كما

 جيهوز  فال الدخيل، عبد العزيز الدكتور طالب كما إبطاء، دون

 يهتم  وال املضهافة،  القيمة وريبة م ل: األفراد، على ورائب َفْر 
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 األعمهههال، قطهههاع علهههى -نسهههبي ا قليلهههة لهههوو - وهههرائب فهههر 

 للهبالد  إفهادتهم  ننكهر  ال) البالد هيه من استفادوا اليين األثرياءو

 (.بالطب 

 بالتوقيهههت متكاملهههة شهههاملة خبطهههة القيهههام مهههن بهههد ال أخهههريًًا

أن  علههى أخهرى،  أفكهار  جبانهب  أعهاله،  ُذكهر  مها  تشهمل  املالئهم، 

 ملهها املههواطن تفهُّههم لضههمان إعالميههة و توعويههة محلههة ذلهه، يتضههمن

 مههن: خمتصههني تشههمل مك فههة ورش ُتقههامأن  بعههد فروههه، سههيتم

 اجلامعههههههههات أسههههههههاتيةو االقتصههههههههاديني،و الشههههههههورى، جملهههههههه 

 اآلراء، مشوليهة  لضهمان  امله قفني  و األعمال، رجالو املتخصصني،

 ىاألخهههر االعتبهههارات وهههمن االعتبهههار يف أخهههُيه يهههتم م مههها أخهههيو

 .بالطب 

 أسامة كرديالتعقيب الثاني: م .. 

. اململكههة. يف الضههرييب النظههام لتطههوير بتاتًًهها احلاجههة أرى ال

 اآلن وال لهي   بتاتًًها،  التوقيهت  مناسهبة  عهدم  أوًلا فهو ذل، سبب أمَّا

 العهام و متهرُّ بهه اململكهة    ما بسبب القادمة  القليلة السنوات خالل

أن  ههي  العامليهة  اخلهربة  أنَّ ثانيًًها . و. املاليهة و االقتصادية النواحي من

 تعقيهههد زيهههادة نتيجتهههه تكهههون وهههرييب نظهههام ألي(  تطهههويرأي ) 

 الوقهت نفسهه   يف لكنِّهي !! و الضهرائب  أنهواع و نسهب  َرْفه  و النظام،

 وهههريبة لتحصهههيل الالزمهههة األسههه و القواعهههد َوْوههه  وهههرورة أرى

 يف البيهه  أسههلوب علههى سههتؤثر األسهه  ألنَّ هههيه امل ضههافة  القيمههة

 .التجزئة أسواق
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 ههي  بالضهرائب  املتعلقهة  العامليهة  املاليهة  القواعهد  أهمَّ أنَّ كما

 انتقاهلها  بهدل  اخلهاص  القطاع لدى تبقىأن  جيب األموال  رؤو أنَّ

 لهههدى املهههال رأ  ألنَّ دورة وهههرائب  شهههكل علهههى احلكومهههةإىل 

. احلكومهة  لهدى  دورتهه  مهن  إنتاجيًةو فعاليًة أك ر اخلاص القطاع

 عالقهة أي  -اململكهة  خهارج  الو داخهل  ال -تارخيي ها   رن م حيت

 .اخلدمات إصال و الضرائب تعديل بني ترب 

ن إ - اإلجيابيهة و السهلبية  النهواحي  أووِّهح أن  هنا س حاول و

 :العمل ورقة يف امليكورة الضرائب ألنواع - وجدت

 األك هر  األمهور  مهن  :األجنيب املست مر على األربا  وريبة -1

 أقههلِّ  مههن اململكههة  تعتههربو االسههت ماري، قههرار ال علههى تهه ثريًًا

 مبها  منافسهة  ليسهت  لكنهها .. و  ٪20، الناحيهة  هيه يف الدول

 بعهض  يف  ٪10إىل  تهنخفض  الضهريبة  ألنَّ هيه الكفاية  فيه

 جيههههوز الو ختفيضههههها، فههههإذًًا ميكههههن، منطقتنهههها يف الههههدول

 رؤيههة يف االسههت مار خطهه  علههى سههلبي ا ذلهه، لتهه ثري زيادتههها

 علههى دخههل وههريبة هنهها  أنَّ أعلههم ال أنهها، ملناسههبةبا. و2030

 مهن  الهرغم  علهى  اململكهة،  يف املقهيمني  الطبيعيني األشخاص

 .اململكة يف األنظمة أحد يف وجودها

 امل ضافة القيمة وريبةو املنتجات بعض على اجلمار  َرْف  -2

 املعيشهة  تكهاليف  مهن  ترف  سوف الضرائب هيه أنَّ ش، ال :

 هلهها كههانن إو التضههخم، نسههبة ترفهه  يبالتههالو اململكههة، يف

 يف املقيمههة األسههر لههدى اإلنفههاق برتشههيد متعلهه، إجيههابي تهه ثري

 يهؤدي  قهد  مِّمَّها  احلكومي  الدخل ترف ها أنَّ كما اململكة،
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 إحهداث  عهدم  األقّل علىأو  احلكومية، الرسوم ختفيضإىل 

 علههى الضههرائب هههيه تهه ثري مههن ُيخفِّههف مِّمَّهها.. و جديههدة رسههوم

 املسهتوى  علهى  تطبيقها هو اقتصادي ًًا التنافسي لكةاملم وو 

 .اخلليجي

 األجنبيهة  العمالة على أخريًًا صدرت اليت ب نواعها الرسوم -3

 أفضههل سههتكونههها أنَّ جازمًًهها أعتقههد : اململكههة يف املقيمههة

 الهها  أنَّ مهن  الهرغم  علهى  اململكة، يف الوظائف َسعَوَدة وسائل

 سههعودتها، ميكههن الههيت اخلههرباتو التخصصههات بههني ُتفههرِّق

 أنَّ امل ؤكَّهد  مهن  لكن.. و سعودتها يصعبأو  ميكن ال اليتو

 -الضههرائب  أشههكال مههن  شههكل هههي و - الرسههوم هههيه

 يف ألثرههها اخلههاص  القطههاع علههى سههلبية آثههار هلهها سههيكون

 يف أهههداف عديههدة علههى سههلبًًا يههؤثر مِّمَّهها التكههاليف  ارتفههاع

 .لسعوديا االقتصاد يف القطاع بدور متعلقة م،2030 رؤية

 وهريبة  عهن  كهيل،  لتحهّدثت  االختصهار  علهى  احلرص لوال و

 حتويهههل وهههريبةو االسهههتقطاع، وهههريبةو الرأمساليهههة، املكاسهههب

 مووههوع الضههرائب هههيه تكههونأن  ميكههنو اخلههارج،إىل  األمههوال

 .ملتقى أسبار يف املوووع مناقشة خالل متعددة مداخالت
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  :املداخالت حول القضية 

 علينن   األخننري  التعننديالتو نيالربيطننا الضننريي النظننام

 "كنموذج".

 النظهام  عهن  ُمختصهرًًا  شهرحًًا  العمهران  فههد  بهن  حممهد . قهدَّم أ 

عليهه. حيه  قهال يف ههيا      األخهرية  التعهديالت و الربيطاني الضرييب

 الهرئي   املصهدر  الضهرائب  ُتم ِّهل  املتقدمهة،  الدول الصدد: كحال

 نمهه  ٪90 مههن أك ههر الضههرائب ُتشههكِّل حيهه  بريطانيهها، لههدخل

 ههههيا يكتسهههب السهههبب هلهههياو الربيطانيهههة  احلكومهههة إيهههرادات

 الرتباطهه  بريطانيا  فيها مبا املتقدمة للدول كربى أهمية املوووع

 علهى  الربيطهاني  الضهرييب  النظهام  املاليهة. ويقهوم   بالسياسات الوثي،

 :هيو أساسية، تعريفات أربعة

 . domicile دائم مقيم -

 . non domicile دائم مقيم غري -

 . resident مؤقت مومقي -

 . non resident مؤقت مقيم وغري -

 شرو : هلا التعريفات وهيه

 الدائم عنوانه الييأو  بريطانيا، يف املولود هو الدائم فاملقيم •

 متواصههل  بشههكل  بريطانيهها  يف أقههام  الههيي أو  بريطانيهها، يف

 سهنوات  9أو  متصهلة،  سهنوات  7 عهن  م ًلا تزيد) طويلة فرتات

 .(ذا  حيدد ولجد ومن إخل. متقطعة،
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 عههن تزيههد لفههرتة بريطانيهها يف يقههيم الههيي هههو املؤقههت: واملقههيم •

 املقهيم  معهايري  عليهه  تنطبه،  الو الواحهدة،  السنة يف يومًًا 180

 ذل،. حيدد جدول ومن الدائم

عهالج.  أو  دراسهة  ت شريات لديهم َمْن على ينطب، ال هيا طبعًًا

 لههديهم لههيينا العههرب مههن كهه ريًًا إىل أنَّ االنتبههاه جيههب هنهها لكههن

 يومًًها  180 عهن  تزيهد  لفهرتة  يسهكنون و سهياحة، أو  زيهارة  ت شريات

أن  دون مقههههيمني يصههههبحون تلقائي هههها فههههإنهم -م ًلهههها -السههههنة يف

 الضههرييب، اإلقههرار تعبئههة علههيهم يتوجههب أنَّههه يعههين هههياو يعلمههوا،

  !! سيَّاحًًا كانوان إو بريطانيا، خارجو داخل الضرائب َدْف و

 هلا لي  الربيطانية أنَّ اجلنسية-ح  ُيال كما -والغريب

 عنهدهم  الضهرييب  النظهام  أنَّ يعهين  ههيا و الضهرييب.  بالنظهام  عالقة

 عنههدهم الضههرائب بههدف  االلتهزام  احلقيقههة يفو اجلنسههية، مههن أههمُّ 

 كهالعالج  الطبيعية: احلقوقو اجلنسية، األفراد يكسب اليي هو

 املههاجر ن أ طاملها    فمه ال  العك  لي و-إخل التعليم،و الطيب،

 يكتسهههب فههههو بانتظهههام الضهههرائب يسهههددو يعمهههل الشهههرعي غهههري

 تصههحيح يسههتطي و إخل. التعلههيم،و كههالعالج، الطبيعيههة: احلقههوق

 يعمهههل أنهههه طاملههها اجلنسهههية، رمبهههاو اإلقامهههة علهههى ليحصهههل ووهههعه

 بانتظام. الشرائية يسددو

 الو بريطانيهها يفجههد ا  طويلههة الضههرائب وبههالطب  فههإنَّ قائمههة  

 لكهن  الضهرييب،  نظهامهم  يف يعهدلون و مها يطهورون   ئماداو تنتهي،

 :هي هنا ، الضرائب أهم
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 علهى و سهنوي ا،  %45إىل  وتصل األفراد، على الدخل وريبة •

 . سنوي ا %20إىل  تصلو الشركات،

 بنسهههبة( املهههر و بالعمهههل خاصهههة) الهههوطين التههه مني وهههريبة •

 سنوي ا. 20%

 بةبنسه  األصهول  مجيه   علهى  الرأمسالية املكاسب وريبة •

 واحدة. ملرة 28%

 البنكيهههة احلسهههاباتو العقهههارات علهههى الرتكهههة وهههريبة •

إىل  تههدف و واحهدة،  ملهرة  %40 بنسهبة ( يتهوفى  َمهنْ  على)

 . األموال اكتناز حماربة

 املاليهة  األوراق تناقهل  علهى  stamp duty الدمغهة  وهريبة  •

 السههوقية القيمههة مههن %15إىل  تصههل الههيتو العقههارات،و

 يف مسهههجلة لشهههركات لوكهههةاملم العقهههارات تناقهههل علهههى

 األوفشور. مناط،

،  %20 بنسهبة  vat املبيعات على امل ضافة القيمة وريبة •

 بريطانيهها يف اخلليجيههون السههيَّا  يعرفههها الضههريبة هههيهو

 احلدود. مغادرة عند يسرتدونها ألنَّهم جيدًًا 

 جديههدة وههريبة هههيو، ated السههنوية العقههارات وههريبة •

 قيمتههها تزيههد الههيت العقههارات علههى م2013 عههام ف روههت

-6 بههني تههرتاو  بنسههبة جنيههه، ماليههني 3 عههن السههوقية

 سنوي ا.  12%
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الضهرائب. ومهن املههم اإلشههارة إىل     أنهواع  مهن  الكه ري  وغريهها 

 سههياحية  زيههارة  يف كنههت  لههو  أنَّهه، الكهه ري، وهههي   جيهلههها  نقطههة

أو  جتهههاري بعمهههل خالهلههها قمهههتو أيهههام، لعهههدة لربيطانيههها قصهههرية

 فرنسهههية شهههركة مههدير  مههه  جتهههاري قههد ع توقيههه  مصههريف، م هههل: 

 يف املصههههريف حسههههاب، مسههههؤول قابلههههتأو  اململكههههة، يف ملشههههروع

 احلهاالت  ههيه  سويسرا  ففي يف ُمسجَّل صندوق الست مار سويسرا

 نفسه،  ستعرِّ و الربيطاني، الضرييب اإلقرار تعبئة علي، يتوجب

 الطرفههان كههانن إو الضههرييب، التهههرُّب بتهمههة قانونيههة ملسههاءالت

 داخهههل متَّ لكونههه  لكههن  بربيطانيهها،  عالقهههة هلههم  لههي   ووههوع املو

 الربيطاني. الضرائب لقانون خيضعه فهيا البلد،

 الهيت  الضهرائب نفسهها   سهيدف   املؤقت، فهو للمقيم وبالنسبة

 علههى إلههزاٌم هههو أقههل، وكمهها بنسههب لكههنو الههدائم املقههيم يههدفعها

 مجيهه  عههن وههرائب يههدف أن  املؤقههت املقههيم علههى الههدائم، املقههيم

 عليهههه تعهههيَّر لهههوو بريطانيههها، حهههدود خهههارج ميلكهههها الهههيت أصهههوله

 مقطههوع. وهههيا  مبلهه  سههداد عليههه فيتوجههب تقههديرهاأو  إحصههاؤها

 الواليات فعلت كما متامًًا األخرية، الفرتة يف تعديالت  شهد األمر

 بهدف   مواطنيها ألزمت عندما فرنساو ،(فاتكا قانون يف) املتحدة

 أمريكههها خهههارج ميلكوهههها الهههيت األصهههول مجيههه  علهههى وهههرائب

 فرنسا.و

 مههن أخههَي الربيطههاني الضههرييب وُيالحهه  كههيل، أنَّ النظههام  

 وهريبة  فْر  خالل من االكتناز حماربة مبدأ اإلسالمية الشريعة

أو  بنكيهههة أرصهههدة لديههههو يتهههوفى َمهههْن علهههى  ٪40 بنسهههبة الرتكهههة
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 األمهوال  رؤو  ُملَّا  إجبار هي الضريبة هيه من عقارات. واهلدف

 للهههدخل، ُمههدّرة  جتههارة و مصههان  و أصههول  يف أمههواهلم  تشههغيل  علههى 

 شهكل  علهى  اكتنازهها  من بدال جديدة وظائف خل، على تساعدو

 عقارات.أو  بنكية أرصدة

 الضههههرييب النظههههام يف اجلديهههدة  أمَّههها خبصههههوص التعههههديالت 

 ههي و القهادم،  إبريهل  مهن  اعتبارًًا بها العمل سيتم اليتو الربيطاني،

بريطانيهها، مههن الضههروري القههول   يف اراتعقهه ميلهه، مههن كههلَّ تهههمُّ

 الههدول حكومههات كحههال- الربيطانيههة احلكومههة كمقدمههة،

 ملعاجلههة باسههتمرار  الضههرييب نظامههها لتطههوير تسههعى -املتقدمههة

 الوطنية.  إيراداتها لتحسنيو ال غرات،

 الههيت األوفشههور، ملنههاط، التصههدي هههي ال غههرات أهههم مههن و

 ُتقههدَّر ب صههول العههام ولحهه املاليههة املراكههز أكههرب اليههوم أصههبحت

 املنهههاط، ههههيه كانهههتن إو الهههدوالرات، مهههن الرتيليونهههات بعشهههرات

 الربيطانيهة  فهإنَّ احلكومهة   الربيطهاني. لهيل،   التهاج  حلكهم  ختض 

 املوجهودة  االست مارات على التضيي، حتاول األخرية السنوات خالل

 شهههركات و الرتسهههت  كيانهههات باسهههم  اململوكهههة و بريطانيههها، يف

 ارتباطههها بسههبب تفضههيلية وههريبية بنَِّسههب تتمتهه  نهههاأل األوفشههور 

 تعههديل بههاإلعالن عههن  م2016 يف قامههت الربيطههاني، وهلههيا  بالتههاج

 هيه لتفر  م 2017 إبريل من اعتبارًًا الرتكة، وريبة يف جديد

 األوفشهور  شهركات و الرتسهت  كيانهات  على  ٪40 بنسبة الضريبة

 هنها   كهان  لو األفراد. يعين على إوافة مزدوجة، وريبة لتصبح

 السهاب،  يف أوفشهور،  شهركة أو  لرتسهت  مملهو   بريطانيا يف عقار
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 الرتكههة وههريبة ستشههمله قريبًًهها لكههن الرتكههة وههريبة يشههمله ال

 علهى  أخهرى   ٪40إىل  إوهافة  الشهركة و الرتست على  ٪40 بنسبة

 عنههد الشههركة يف املسههاهم الفههردأو  الرتسههت مههن املسههتفيد الفههرد

  !! وفاته

 تعامهههل يف جوهري ههها تغّيهههرًًا ومي ِّهههل جهههدًًا، مههههم  أمهههر ههههيا و

 الربيطههاني، التههاج حتههت تقهه  الههيت األوفشههور منههاط، مهه  بريطانيهها

 األوفشهههور دول باقتصهههاديات يهههودي رمبههها مسهههتقلة كهههدول تعتهههربو

 اليههوم ميلهه، َمههن كههل علههى يتوجههب كامههل   لههيل، شههبه بشههكل

 خههالل مههن عقههاره ملكيههة يف النظههر إعههادة بريطانيهها يف عقههارات

   اإلمكهان  قهدر  الرتكهة  وريبة لتقليل عقارية قانونية شاراتاست

 حبههد عائلتههه مهه  امسهههأو  الشخصههي بامسههه العقههار ُيسههجِّل كهه ْن

 علههى بالتهه مني يقههوم كهه نو سههنة، 18 فههوق كلهههم ( 4) أقصههى

 مهن   ٪40 تعهادل  بقيمة -ذل،  شرعية عن النظر بغض - حياته

 العقهار  قيمهة  فهوق ت العقهاري  التمويل قيمة جيعل ك نو عقاره قيمة

 جيهب  األخهرية،  النقطة للبن،. ويف أخرى ومانات إعطاء م  دائما

 الرتكهة   بضريبة اخلاصة  ٪40 نسبةو التمويل تكلفة بني املوازنة

أو  (5) بعههد التمويههل تكلفههة مههن أقههل تصههبح قههد  ٪40 ألنَّ نسههبة

 فق  . سنوات (10)

 .البيئة الراهنة للنظام الضريي احلالي يف اململكة 

يف مداخلتهههه إىل أن   احلمهههود صههها  بهههن اهلل عبهههد. د أشهههار

، كهان  مهالي  إيهراد أي  مهن  ُيحصَّهل أو  ُيستقط ، مال هي الضريبة

 مههن تتهه تى أرباحًًههاأو  شهههري ا، دخًلههاأو  شهههري ا راتبًًهها سههواء كههان 
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 ههههيه تطبيقهههات وتههه تي .الدولهههة يف االقتصهههادية املنشهههآت مناشههه 

مها   وحسهب ، الدولهة  عليه تادتاع ما حسب ومقدارًًا نوعًًا الضريبة

 املسههههتمرة النفقههههات ملواجهههههة الفعليههههة  واالحتياجههههات يتفهههه، هتههههرا

 األهههداف  لنهها تتضههح  هنهها مههن  .للمجتمهه  تقههدمها  الههيت للخههدمات

 .الدولة ملوازنة الدخل قنوات ك حد ورييب قانون سنِّ من امل بتغاة

  وهي: األنواع، هيه على وت تي الصنوف، متعددة والضرائب

   األراوي. بةوري -

 األربا . وريبة -

  الرؤو . وريبة -

   الرتكات. وريبة -

   اجلمركية. الضريبة -

 الشخصية. الضريبة -

  الدخل. وريبة -

  املال. رأ  على العائد وريبة -

   العينية. الضريبة -

   املتعددة. الضريبة -

   املبيعات. وريبة -

   املمتلكات. وريبة -

 . الوحيدة الضريبة -
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 وفهه، يهه تي الضههرائب هههيه تشههري أن  نههدر أن  هنهها بههدوال 

 . بلد ألي والدميوغرافية االقتصادية األوواع

أن  عهن  يهنمُّ  توجُّه هو ورائب عدةأو  وريبة فر  مس لة إن

إىل  حتتهههاج الدولهههة موازنهههة أنَّ يعهههين توجُّههههإىل  تتجهههه احلكومهههة

 تواجههههها الهههيت العامهههة النفقهههات مواجههههة يف تسههههم دخهههل مصهههادر

 القهول:  مهن  لنها  البهد  وهنها ، االحتياجات متعددة جمتمعية لباتمتط

 -ذلهه، فههر  وجههوب لنهها يتضههحأن  بعههد- الضههرائب تقههنني نَّإ

 األسهه  احلسههبان يف تضهه  وطنيههة اسههرتاتيجية بنههاء ابتههداء يتطلههب

 اجملههاالت لكافههة الشههاملة باخلههدمات وتههنهض تههدعم الههيت الفاعلههة

أن  امل شهرع  علهى  لت كيهد ا وجوب ومن َثمَّ، الضرائب داف  للمواطن

 هلهها  يكههون أن  جيههب الضههريبة  وحتصههيل  فههر أن  ابتههداءًً  يههتفهم

 . الضريبة داف  يت مله ما حتقي، حنو تهدف تبعات

 واخلههدمات، املميههزة الصههحية واخلههدمات، النههوعي فههالتعليم

 بههَدْف  تقههرتن إذا م جمههاالت تلهه، القههوي  واألمههن، الراقيههة البلديههة

 عامهة  الضهرائب  لهداف   احلقيقهي  باملفهوم وريبة تعّد فلن الضريبة

  يشهههب  مههها الضهههرائب لهههداف  يتحقههه، إذا م أنهههه، أي بلهههدأي  ويف

أي  الضههرييب بههااللتزام ملطالبتههه يكههون فلههن األساسههية احتياجاتههه

 منههها ال طائههل : مههدفوعات - شههئتن إ -قههلأو  مرجههوة، جههدوى

 .  واملواطن للوطن

 والرامهي  حكومهة لل اجلديهد  التوجُّهه  إذا كهان  اآلخهر،  األمهر 

 سهوف  م2020 عهام  ويف، حالي ها  املضهافة  للقيمة وريبة فْر  حنو

 – فلِّهمَ ، األفهراد  ورمبها  الشهركات  أربها   علهى  الدخل وريبة ت تي
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 ألي  قادمة؟ والضرائب، حالي ا احلكومية الرسوم ترتف   -إذن

 تقهرتن أو  ترتب  وأن، اجلديدة بالرسوم ُيكتفىأن  ذل، يف األح،

 جهد ا؟!   رمزيهةً  رسهومًًا  وجعلهها  الرسهوم،  خَبْفهض  قادمهة ال الضرائب

 حتهت  مزدوجهة  وهرائب  ُننشه   أنَّنا يعين فهيا ذل،، حيدث م فإن

 ذلهههه، تطبيهههه، ميكههههن فكيههههف(، ووههههرائب رسههههوم) ُمسههههّميات

 وكههيا اجملتمهه ؟ أفههراد لههبعض متواوههعة مههداخيل أمههام خصوصًًهها

 بعههد يةاالسههتمرار منههها نت مههل الههيت، واملتوسههطة الصههغرية املنشههآت

 صههامدًة وجعلهها  بهها،  للنهههو  سهعيًًا  الهالزم   الههدعم تقهديم  وجهوب 

 . ودولية حملية منافسات أمام

 هههو الضههرائبأو  الضههريبة فههر  كانههت مسهه لة ْنإ وختامًًهها:

 يقابهل أن  فإنهه البهد   الهدخل،  مصهادر  يف التوسه   حنهو  منه البد أمر

 منهههها يت مههل  وأمنيههة،  وتعليميههة  وصههحية  اجتماعيههة  خههدمات  ذلهه، 

 . غاياته حتقي، مي اجل

 احلكوميههة الرسههوم تعتههرب هههل: الغامههدي نههوف. د وتسههاءلت

 امل فهرَت   املهواطن  حسهاب  برنهامج  ومها حقيقهة   ؟ الضرائب من نوعًًا

 مهه  - لكنههه التغههيري، مرحلههة مواجهههة يف املههواطن ملسههاعدة أنههه

 تواكهههب وال متواوهههعة، فاملبهههال  بهههالغر   يفهههي لهههن -األسهههف

 اخلصخصههة ظههلِّ وفِّههي... االسههتهالكي. ءوالغههال املرتفعههة األسههعار

 يؤخي ما، أغلبهاأو  اخلدمات لكل أك ر بدف  املواطن سُيطاَلب

 ....! جديد وال(  مالي تدوير)  بالشمال سُيصرف اليمني به

 بهني  فرًقا الشهراني أنَّ هنا  سعد. أووح د ويف هيا الصدد

 ئبالضههرا فههروق. أمهها  بينهههاو أنههواع الضههرائب  فالرسههوم و الرسههوم
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 ينطبهه، َمههْن علههى جربيههة ف همههها احلمههود، د. أشههار الههيت أنواعهههاو

 ال هروات، و الهدخول،  مسهتويات  املعهايري:  أههم و الضريبة، نوع عليه

يف  - العامهة  اخلهدمات  من خدمةأي  ُتقدِّم الو الشرائية، القدرةو

 تقدمهه  مها إال  اخلصهوص،  وجهه  علهى  وهرائب  دافه   ألي -املقابل

 مقابهل  الغالهب  يف ُتهدف   . يف حهني أنَّ الرسهوم  املواطنني لعامة الدولة

 اخلهدمات  رسهوم  علهى  ينطب، هياو الرسم، داف  بها يست ثر خدمة

 اجلمركيهة  الرسهوم  املقهيمني. أمها  و للمهواطنني  الهدول  تقدِّمها اليت

 وههرائب  أنههواع مههن نههوعو وههريبة، احلقيقههة يف فهههي  مياثلههها مههاو

 ت تي فهي زمنها، إال كبري حدإىل  اخلصائص نف  هلا املبيعات،

 سهههيادي ا ُتجبهههىو النههههائي، للمسهههتهل، البيههه  قبهههل مههها مرحلهههة يف

 املبيعهات   وهرائب  ُتجبهى  علهى حهني    احلكومة، قبل من مباشرةو

- العههبءو املكلفههون، هههمو السههوق يف عاروههي السههل   قبههل مههن

 املستهل،. على كامًلا يق  -احلال بطبيعة

 من الت كُّد بالصع من ناش  اقتصاد يف والضرائب الرسوم

 عامههة، بهيكلههة ميههرُّ االقتصههاد إذا كههان خاصههة املباشههر ت ثريههها

 والصههههرف، احلكههههومي، كالههههدعم رئيسههههة  توجهههههات تتضههههمن

 والضههرائب الرسههوم فههر  املعتههاد، خههالف علههى. العههام واالسههت مار

 كفههاءة مهن  وُيحسِّهن  واخلهاص،  العهام  الصهرف  تنظهيم  اآلن سهيعيد 

 . واإلبداع لالبتكار همويدفع األطراف، ملختلف العمليات

 القائمهة  الشهركات  تستوعبأن  هو احلالية املرحلة يف األهمُّ

 معههه والتهه قلم العامههة، وسياسههاته االقتصههاد يف التغههيري هههيا حجههم
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 واسههتمراريتها بقاءههها - األقههل علههى- يضههمن الههيي بالشههكل

 .الوطين التحوُّل فرتة أثناء

 أ. لتعقيههب لنسههبةأنَّههه باإىل  العمهران  فهههد بههن حممههد. أ وأشهار 

 يف الضهههرائب نطهههاق توسهههي أن  شههه، مالئكهههة، فإنهههه ال  مجهههال

 متوسهطة  األسهر  خصوصًًها و اجلميه ،  علهى  مؤمًلا سيكون اململكة

 اعتبهار  علهى  ،(ريهال  ألهف  20 اإلمجالي عن دخلها يزيد ما) الدخل

 عصهر  انتههاء  بعهد  البديلهة  اخليارات لكن مستقبًلا، ستتقلصها أنَّ

 . إيالمًًا أك ر -ال ش،َّ -ستكون النف 

 سهنة  30-20 بعهد  الهنف   أنَّ االعتبهار  يف نض أن  جيب هنا

 التكلفهههة منظهههور مههن  الفحهههمإىل اآلن  نظرتنههها بههنف   لهههه سههُينظر 

 احمللههي الطلههب منههو اسههتمرار حههال يف : أنههه لههيل، أوههْف البيئههة،و

 سنصههدره مهها جنههد ال قههد فقهه  سههنة (15) بعههد فإننهها الههنف  علههى

 اعتمادنهها اآلن لتقليههل مههن جههدي ا التحهرُّ   علينهها حيههتم للخهارج  ممهها 

 املباشهر  بشهكليها  الضرائب تكونأن  الطبيعي منو النف ، على

 اآلن. املتاحة اخليارات هي املباشر غريو

 علههى الضههرائب نطههاق توسههي  حساسههية جيههدًًا تعلههم الدولههة إنَّ

 أنَّأيضًًهها  جيههدًًا تعلههم لكنَّههها سههواء، حههد علههى املقههيمنيو املههواطنني

 امل قدَّمهههة  العامهههة اخلهههدمات مسهههتوى  لتحسهههني تمسهههؤوليا عليهههها

 اإلدارة سههوءو الفسههاد ُتحههاربأن  عليههها وأنَّ املقههيمني،و للمههواطنني

 القريب. املستقبل يف مجيعًًا ما سننتظره هو هياو أكرب، بفعالية

 الضههرييب كههردي، فههإنَّ النظههام أسههامة م. لتعقيههب وبالنسههبة 

 األمهر  وصهل  حتهى  فقه ،  للهدخل  هأنَّه  على ُمصمَّم األسف م  حالي ا
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إىل  مصهههلحة مهههن مهههؤخرًًا حتويلهههها بعهههد حتهههى - اهليئهههة لتسهههمية

 االسهههم  يتطهههرق مو الهههدخل،و للزكهههاة العامهههة باهليئهههة -هيئهههة

 بهل  باإلجنليزيهة،  لهه  تطهرَّق  يف حني أنَّهه  بالعربية، للضريبة صراحة

 !!للضريبة متخصصة إدارة للهيئة التنظيمي اهليكل يف يوجد ال

 املكلههف عرَّفههه فالنظههام الضههرييب النظههام عمههل نطههاق اأمَّهه

 غهري  املقهيم  الطبيعهي  الشخص ومنها: من جاءو عديدة، بتعريفات

 غهري  الشهخص و اململكهة،  داخهل  النشها   ميهار   اليي السعودي،

 غههري الشههخصو منشهه ة، خههالل مههن النشهها  ميههار  الههيي املقههيم

 اخههلد مصههادر مههن للضههريبة خاوهه  آخههر دخههل لديههه الههيي املقههيم

 اململكة.

 املقهههيمني علهههى الهههدخل وهههريبة يشهههمل النظهههام أنَّ يعهههين ممههها

 األسههم،  حصص على يقتصر حالي ا التطبي، نطاق لكن األفراد،

 الدولهة  ُتقهرِّره  وقهت أي  يف املقهيمني  مجيه   دخهل  ليشمل يتوس  قدو

   مستقبًلا.

   صههحيح أسههامة م. ذكههره فمهها املههال رأ  لههدورة وبالنسههبة

 برنهامج  ووه   عنهد  احل سهبان  يف النقطهة  ههيه  أخهيت  الدولهة  لكن

 البديلهههة اخليهههارات درسهههتو السهههعودية، الرؤيهههةو الهههوطين التحهههوُّل

 لهههي  أنَّههههو اخلهههاص، بالقطهههاع اخلاصهههة األمهههوال رؤو  حلركهههة

ألنَّ  احمللههي  االقتصههاد داخههل األمههوال رؤو  بقههاءإال  مفههر أمههامهم

 يف مرحلتههها عههن النظههر بغههض - أخههرى اقتصههاداتإىل  خروجههها

 يف شه،  الو خمهاطرة،  أك هر و تكلفهةً  أك هرَ  سيكون -الدورة

 أمهام اآلن  مهن  حتريهره  بهدأ  السهعودي  االقتصهاد  وأنَّ خصوصًًا ذل،.
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 -مهههم اسههرتاتيجي كخيههار - املباشههرة األجنبيههة االسههت مارات

 مهن  بهل  فحسهب،  االقتصهادي  املنظهور  من لي  تدرجيي، بشكلو

 السياسي. املنظور

 نفهه  احلقيقههة يف هههي  ٪20 عنههد لالههدخ لضههريبة بالنسههبة و

 أنَّ ننسهى  ال لكهن  اإلقليميهة،  الدول معظم يف الدخل وريبة نسبة

 الرجهوع  دون  ٪20 عهن  تقهلُّ  نسهب  ميهنح  مرنًًها  وريبي ا نظامًًا هنا 

 مه   لكهن  مهمة مرونة هيهو منوًًا، األقلِّ املناط، يف الوزراء جملل 

 اص. وللتووههيحاخلهه القطههاع قبههل مههن اسههتغالهلا إسههاءة متَّ األسههف

 علههى  ٪35 تشههمل بههل فقهه ،  ٪20 ليسههت الههدخل وههريبة فقهه ،

 - لكههههههن الههههههنف ، مشههههههاري  علههههههى  ٪85و الغههههههاز، مشههههههاري 

 تشهمل  ألنَّها استخدامًًا  األك ر هي  ٪20 نسبة تعترب-بالت كيد

 اململكة. يف اخلدميةو الصناعية القطاعات معظم

لضهرييب  الشهراني فلخَّص رؤيته لقضية النظهام ا  سعد. أما د

 يف اململكة يف النقا  اآلتية:

 الضهههرائب، دولههة  ههههي اقتصههادي ا  الناجحهههة املعاصههرة  الدولههة  •

  مههه   يتنهههافى ال ههههياو الرعويهههة، الو الريعيهههة الدولهههة لهههي و

 مههوارد قاعههدة متلهه، الههيت للههدول) الريعيههةو الرعايههة مفهههومي

 بشههرو و -معينههة مرحلههة يف بههل ،(منوعههةو كههبرية طبيعيههة

 يههنهض أساسًًهها الضههرييب النظههام هههيا يكههون قههد -معينههة

 االجتماعية. العدالة مفهوم عليه
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 أيُّ السهههؤال:و حمالهههة، ال قادمهههةو جهههد ا وهههرورية الضهههرائب •

 العههبء؟ هههيا يتههوزع كيههفو أعباءههها؟ يتحمههل َمههْنو وههرائب؟

 العامة؟ إيراداتها تست مر كيفو

 :ي تي ما الناجح الضرييب النظام شرو  من أنَّ املعلوم من •

   ة.العدال  -

 الكفاءة.  -

   الشمولية.  -

 املرونة.  -

 الشفافية.و الووو   -

   للتطبي،. القابلية  -

 العامة املاليةو االقتصاد يف املختصون فيه أفا  مما غريهاو

 آثههاره لههه الشههرو  هههيه مههن اإلدارة، وكههل و القههانونو السياسههةو

   التنموية.و السياسية دواعيهو

 هههيه كههل بيشههو مبهها ملههيء اململكههة يف الضههرييب النظههام •

 هيكلهة  إعهادة و حهدي ،  نظهام إىل  حيتهاج و تقريبًًا، الشرو 

 قانوني ها، و مالي ها و تنموي ها  املتخلهف  النظهام  واق  لتجاوز إدارية 

 مهه ، مجيعهها نعرفههه الههيي الههدخلو الزكههاة مصههلحة واقهه و

 باملله،  إال  تهرتب   ال مستقلة، هيئة يف الزكاة َفْصل ورورة

 .جيورها من الفقر مس لة لتعاجل
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 يسهههبقهأن  بهههد ال الضهههرييب للنظهههام حتهههدي و تطهههويرأي  إنَّ •

 ةاملسهههؤوليو احملاسهههبةو الشهههفافية مبهههاد  تطبيههه، يصهههاحبهو

 العام. املال على سلطة له مسؤول لكل

 مجههههال الغامههههدي إىل أنَّ مهههها تطههههرَّق لههههه أ. نههههوف. د وذهبههههت

 مههن الضههرائب ينطههوي علههى نههوع  تطبيهه، مالئكههة فيمهها يتعلهه، بهه نَّ 

الشههعب، هههي    جتههاه  احلكومههة  اللتههزام  السههتمرارية وا االسههتدامة

 التفسههري بههني مزجًيهها كونههها اإليضهها   مههن نقطههة حتتههاج إىل مزيههد

 مهمهة  كهيل، فهإنَّ التعقيهب تضهمَّن كلمهات     ، والتشريعي اإلداري

 غربلههة دوليههة، ومواصههفات معههايري، الفسههاد وههرب: م ههل وقويههة،

فههل  ... يهد  كهف  ورقابهة،  حماسهبة  العمران(، حممد أ. غرار على)

 مههههن نههههوع بههههها اهليكلههههة مرحلههههة املقصههههود مههههن ذلهههه، أْن تكههههون

 !؟ التنفيي يف والصرامة املركزية،

 أنَّههه وبالنسههبة إىل  مالئكههة مجههال. ويف هههيا السههياق أشههار أ 

 فإنَّ ما قصده ههو أنَّ احلكومهة   االستمرارية،و االستدامة ملوووع

 رواتهب  صرفل بالنسبة بالتزاماتها الوفاء يف االستمرار تستطي  لن

 وصهههههول إىل) التشهههههغيلو الصهههههيانة لعقهههههود بالنسهههههبةو موظفيهههههها.

 كهيل، و ،(طويًلها  وقتًًها  ههيا  ي خهي  قدو منتهاها، إىل اخلصخصة

 إخل، التحتيههة، البنيههةو املشههاري  علههى الصههرف - األهههم هههوو -

 بالتههالي. وامللتهبههة منطقتنهها يف خاصههة األمنيههة املصههاريف كههيل،و

 . ورورة بل ًفاتر يعد م الضرائب فر  فإنَّ

 الصهرامة و منهه،  بد ال فهيا التطبي، يف للصرامة بالنسبة أمَّا

 إعهادة  مهن  الت كُّهد  لكنو الضرائب، حتصيل يف فق  ليست هنا
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 أنههه مههن للت كُّههد الضههريبة  سههتفر  الههيت اخلدمههة ُمقههدم هيكلههة

أو  إدارة سهوء أو  ههدر  دونو الدولهة،  باملعايري املطلوبة اخلدمة ُيقدِّم

 علههى يف تطبيقههها البههدء مههن امل هههمِّ الههدخل لضههريبة بالنسههبة. وفسههاد

 سههبقت اإلشههارة  بشههرو  متدرجههة، بطريقههة األثريههاءو الشههركات

" اسهرتاتيجية " عمهل  -املووهوع  يف مها  أخطهر  ههو و -األههمُّ و هلها، 

 ذلهه، يعههينو اخلههارجي،و الههداخلي االسههت مار جلههيب شههاملةو قويههة

 إصهدار و احلكوميهة،  اخلدمات حتسني منها: ،جد ا ك رية أمورًًا

 الفسههههههاد علههههههى القضههههههاءو الكافيههههههة، بالسههههههرعة الرتاخههههههيص

 الضههريبة ألنَّ فههر  األصههعب  هههي األخههرية هههيهو البريوقراطيههة،و

 فههو  االسهت مار  جهيب و اخلهاص،  القطهاع  حتفيهز  أمَّها  نسهبي ا،  سهل

 .األمر هيا يف جبدية العمل الدولة علىو األصعب،

 حبكههم العمههل يف ه:العمههران قولهه فهههد بههن حممههد. أ وأوههاف

 شهركات  يف تسهت مر  Family Office خاصهة  اسهت مار  شهركة 

 اململكهة  يف الضهرييب  النظهام  أنَّ شه،َّ  العهام  فهال   حهول  صنادي،و

 فمهها ثالهه ، عههام لههدول وههريبية أنظمههة مهه  باملقارنههة جههد ا بههدائي

األوفشههور .  منههاط،أو  متقدمههة دول مهه  املقارنههة مّتههت لههو بههالكم

 املراجعههههة مكاتههههب مهههه  نتواصههههل -دائههههم بشههههكل - فههههنحن

 املهؤم و دولهة،  لكل الضريبية القوانني يف  املتخصصني احملامنيو

 حمامهههاةأو  مراجعهههة مكتهههبأي  اليهههوم اململكهههة يف يوجهههد ال أنهههه

 النظههههام  حتههههى أو  للمملكههههة، الضههههرييب  النظههههام  يف متخصههههص

 تتعله،  أمور يف اهليئة نراج  عندما إننا . حي  األسف م  الزكوي

 ال أنههم  نكتشهف ( للهيئهة  األههم  النشها  ) الزكهوي  إلقرارا بتعبئة
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 عنههدما  حتههىو االستفسههارات،  مههن عههن كهه ري  اإلجابههة ميلكههون

إذا  يهدري  أحد ال الزكوي، اإلقرار ملتابعة مراجعة مكتب نفوِّ 

 الضرييب؟ باإلقرار بالكم ال، فماأم  مكتملة املعاملة كانت

 -الريهها  يف هههوو - جملموعتنهها املههالي املههدير املقابههل، يف

 اخلهارج  يف باسهت ماراتنا  اخلاصهة  الضهريبية  اإلقهرارات  بتعبئهة  يقوم

تامهة.   بسههولة  ذله، و بلهد،  كلو است مار كل طبيعة حسب سنوي ا

 مها  نهادرًًا  لكهن  طبيعهي،  ههيا و أحيانًًها،  القانونيهة  لآلراء حنتاج قد

 مهن  متاحهة  تكهون  اإلجابهة  فهإنَّ  حصهل ن إ الهيي  لالستفسار حنتاج

 القانونية. االستشاراتأو  اجعةاملر مكاتب

 يف والهدخل  الزكهاة  أنههت  مؤخرًًا: الغامدي نوف. د وأوافت

 علهههى عملههت أن  بعههد  بالضهههرائب املعنيههة  اإلدارة مشههروع  السههعودية 

 الربهه  يف االنتقائيههة السههل  وههريبيت لتطبيهه، اسههتعدادًًا اسههتحداثها

 وفًقههههها م2018 يف املضهههههافة والقيمهههههة م،2017 العهههههام مهههههن األول

   اخلليجي. اقلالتف

 السهل   وهريبة  إىل أنَّ مالئكة مجال. أ ويف هيا الش ن أشار

 التبهههه ، م ههههل: منههههها، الضههههار خاصههههةو جههههد ا، مهمههههة االنتقائيههههة

 يف بدعههة ليسههتو مقبولههة، املضههافة القيمههةو الغازيههة. املشههروباتو

 ال فقهه  الههدخل متوسههطةو قليلههة الطبقههات َدْعههم) بشههر  الههدول،

 (.غري

 السهههل  وهههريبة إىل أنَّ العمهههران فههههد نبههه حممهههد. أ وتطهههرَّق

 مكاسهب  سهيكون  املشار إليهها، وههيا   للسل  ستكون االنتقائية

 قياسهه،  يصهعب  الهبعض و قياسه، ميكن بعضها اجتماعيةو مادية
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 حتمها و السهل ،  ههيه  ب وهرار  الوعي سرتف  إجيابية وريبة لكنها

 مبيعاتها. من سُتقلِّل

 العهام  دول معظم يف موجودة فهي امل ضافة القيمة وريبة أما

 أنَّ اجلميلو املبيعات، وريبة ُتطبِّ، اليت املتحدة، الواليات عدا ما

 دول مههه  متناسهههًقا سهههيكون اململكهههة يف الضهههريبة ههههيه تطبيههه،

 الكمالية.  السل  على سرتكِّزو التعاون، جمل 

 اإلدارات ت سهههههي  ههههههي اهليئهههههة سهههههتواجه الهههههيت املشهههههكلة

 التجهار  مهن  الضهرائب  ههيه  حتصهيل و إدارة سهتتوىل  اليت الداخلية،

 م هل:  املختلفهة،  احلكومية اجلهات م  اجلهود تنسي،و املصان ،و

 على فق  أشهر (3)إال  يتب، املالية، يف حني م ووزارة اجلمار ،

 االنتقائية. السل  وريبة تطبي، بدء

 األجنبيهة  الشهركات  على الضرييب النظام تطبي، يتم وحالي ا

 مِّمَّهههن املقهههيمني غهههريو املقهههيمني األجانهههب داألفهههراو املقيمهههة، غهههري

 أشهههر بعههد سههعودية  لكههن شههركات يف أسهههم حصههص ميلكههون

 لكهن و األفهراد  لهي  ) السهعوديني  املهواطنني  التطبي، سيشمل قليلة

 االنتقائيهة،  السهل   وهريبة  خالل من( املستوردونو املصان و التجار

 امل ضافة. القيمة وريبةو

 علهههى الضهههرييب النظهههام كهههردي أن أسهههامة. م بينمههها أووهههح

 االنتقائيههة السههل  وههريبة عههن متامًًًًهها خمتلههف األجنبيههة الشههركات

وذكههر  .األفههراد علههى ُمطبَّهه، غههري وامل ضههافة. وههه  القيمههة وههريبةو

 الضهرييب  النظهام  السهبب، فهإن   أنَّهه وهلهيا   العمران فهد بن حممد.أ

 تطوير.إىل  حيتاج اململكة يف
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 وهريبة  تطبيه،  عنهد -ه أنَّه  العمران فهد بن حممد. أ وأووح

 سههههلعة (100 مههههن ) أك ههههر اسههههت ناء سههههيتم -امل ضههههافة القيمههههة

 الكمالية. السل  على الرتكيز سيكونو ورورية،

 يف بههه  هههو املعمههول   كههردي أنَّ هههيا   أسههامة . م كمهها ذكههر 

 القيمههة لضههريبة امل طبِّقههة الههدول - كافههة يكههن من إ - معظهم 

 امل ضافة.

 التوعيههههة أهميههههة الغامههههدي حههههول  نههههوف. د وعليههههه تسههههاءلت 

 لههه خصوصًًهها امل ضههافة القيمههة لضههريبة األسههرة خههالل مههن اجملتمعيههة

 تكههون  قههد  املضههافة القيمههة  وههريبة  ؟  ف قافههة الههدخل  حمههدودي

 نسهتطي   كيهف ..  اجملتمه   طبقهات  مهن  للك ري واوح غري مفهومًًا

 م اًلهها نههوف. اإلعالمههي؟ ووههربت د الههدور ُنفعِّههل وكيههف تههوعيتهم؟

 املضافة كما ي تي : القيمة وريبة حلساب

 –( املخرجههات) البيهه  عنههد اإلنتههاج قيمههة=  املضههافة القيمههة -1

   .(املدخالت)اإلنتاج مستلزمات قيمة

 وقيمههة ريههال، ألههف تسههاوي املخرجههات قيمههة فههإذا كانههت  -2

 والكهربهههاء واملهههاء اآلالت وإهههال   أوليهههة، مهههواد" املههدخالت 

 . رياٍل أرب  مئة تساوي كانت" وغريها واهلاتف،

 الفهرق  هيا على املضافة القيمة على الضريبة معدل وكان -3

 فإن:  القيمة هيه من% 10 هو

 10( × 400-1000= ) املضههافة القيمههة علههى الضههريبة

 =%600  ×10% 
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 الههههوكالء  املضههههافة: القيمههههة  وههههريبة عقبههههات  أهههههم ومههههن

 -السهعودية  يف التجاريهة  السل  ملعظمأن  املعروف فمن. التجاريون

 العديهد  ويف. حصهريون  جتاريون وكالء - املعمرة السل  وباليات

 وهنها، . الدولهة  أحنهاء  مجيه   يف الوكيهل  ههيا  يكهون  احلهاالت  من

 اللجهوء أو  آلخهر،  فهرع  مهن  املخهزون  يف التحويهل  علهى  ماذا سيرتتب

 غهريه   دون مها  مكهان  يف الفهواتري  إصهدار أو  الشراء صفقات لعقد

 يف تاملبيعا وتقليص مكان، يف املبيعات حجم من سيضاعف مما

 آخر؟ مكان

على هيا امل ال حلساب قيمهة   العمران فهد بن حممد. أ وعلَّ،

 العهام  دول فهإنَّ معظهم   عادلهة  وهلهيا   الضريبة املضافة ب نَّها حسبة

 املبيعهات، وال  وهريبة  عهن  بديًلا امل ضافة القيمة وريبة تعتمد اليوم

 املبيعات وريبة تعتمد العام يف دولة -حسب اعتقاده  -توجد 

 املخرجهات  قيمهة  علهى  ُتفر  ألنها املتحدة  الواليات سوى امل جحِّفة

 املبيعههات  وههريبة املههدخالت  طبعهها  تكههاليف خصههم دون كاملههة

 واليهة  مهن  نسبتهم ختتلف الشركاتو األفراد على الدخل وريبةو

 الكليهات و اجلامعهات  علهى  ُتطبَّه،  وهريبة  نسبة أقل لوالية، فم ًلا:

 السههبب هلههياو ماساشوسههت   يههةوال يف هههي الواليههات مجيهه  بههني

 الواليههة اسههرتاتيجية نَّإ حيهه  الكليههات،و اجلامعههات فيههها تك ههر

 الفيهدرالي  فالنظهام ، للتعلهيم  مركزًًا تكونأن  هي بعيد زمن مني

 اسهههرتاتيجياتها ُتحهههدِّدأن  واليهههة لكهههل مرونهههة أعطهههى األمريكهههي

 عنههههه. ويعتههههرب حييههههدون ال عههههام إطههههار وههههمن لكههههن الضههههريبية،

 األفراد على الدخل ورائب يف األمريكية الواليات نيب االختالف
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 األمريكههان املههواطنني تنقُّههل لك ههرة مهم هها سههببًًا املبيعههات وههريبةو

 االقتصههادية  لههيل،  ظههروفهم حبسههب حيههاتهم طههوال الواليههات بههني

 يف مولهودًًا  العهادي  األمريكي املواطن يكونأن  الطبيعي من جند

 أجنهب  ثهم  ، واليهة  يف تزّوجو أخرى، والية يف طفولته عاشو والية،

 اجلغهههرايف التباعهههد مهههن الههرغم  علهههى هكهههيا،و أخهههرى، واليههة  يف

 الواليات. بني الكبري

 يههتم م ُملّحههة ُمشههكلًة الرديعههان أنَّ هنهها   وذكههر د. خالههد 

 فاملشهكلة  .والوافهدين  بالضريبة تتعل،.. كافية بصورة هلا التطرُّق

 جتاريههههة، التحمههه  يهههديرون  الهههيين  الوافههههدين علهههى  التسهههتُّر  ههههي 

 بطرق ذل، وب  التجارية  ميكن معامالتهم يف بالنقد ويتعاطون

 وفههواتري، كاشههري مكههائن طريهه، عههن البيهه  كضههرورة بسههيطة،

 يف وظيفهههة النظهههر ُيعهههادأن  وُيفهههرت  .إيصهههاالت دون البيههه  ومنههه 

 .التحويالت بعمل تقوم اليت املؤسسات

 قيمههة قههدِّرُي االقتصههاديني بهه نَّ بعههض  الع مههان وعلَّهه، م. خالههد 

 سههائلة  أمههوال ريههال، وهههيه  مليههار  (100) حبههوالي الظههّل اقتصههاد

  لشهرائح  دخوًلها  ُتم ِّهل  بالتهالي  وههي  البنكهي،  النظام خارج ُتتداول

 العمالههة بههها يقههوم الههيت واألعمههال .للضههرائب خاوههعة غههري كهه رية

 املاكيهههاج، وعهههامالت وكهربهههائيني، سهههباكني، مهههن: السهههائبة

 والكه ري  الكه ري  ذله،  وغهري  احلهدائ،،  ي،وتنسه  املنزلهي،  واملساج

 دون بهالطب   ههيا ..  البنكهي  النظهام  خارج هائلة أمواًلا يدير ،جد ا

ذله،    عكه   يقهول  والواقه   .الشهرعية  غهري  العمليات عن احلدي 

 دون ُيسههرِّحونهم كفالؤهههم..  التسههرت ظههاهرة عصههب هههم فهههؤالء
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 سسههاتومؤ .شهههري ا مقطوعههة مبههال  علههى مههنهم وحيصههلون رقابههة،

 كه ري ..  أمهواهلم  مصهادر  عهن  العمالهة  تسه ل  ال البنكيهة  احلواالت

 التطبيهه، علههى العصههي الظههل اقتصههاد مههن هههي األمههوال هههيه مههن

 .الضرييب

..  للمووههوع مقههاربتني هنهها إىل أن  الع مههان خالههد. وأشههار م

 النظهههام تطهههوير وإمكانيهههة..  الضهههرييب النظهههام لتطهههوير احلاجهههة

 فيهما، األولوية حتديد من البد باينانمت حموران وهما..  الضرييب

 النظهههام تطهههوير إذا كهههان..  الورقهههة الرئيسهههة عنهههوان يقهههول كمههها

 اإلجرائيهة  العقبهات  كل تيليل يستلزم فهيا فعًلا، أولوية الضرييب

وإذا ..  تعقيبه يف أسامة. م إليها أشار اليت والتشريعية، والتنظيمية

 فهههإن التطبيههه،، ممكنهههة وال واردة غهههري املعاجلهههات تلههه، كانهههت

 الهرتف  قبيهل  من حدي ًًا ُيصبح الضرييب النظام تطوير عن احلدي 

 املسههتويات كافههة علههى قناعههة هنهها  تكههونأن  املهههمُّ..  الفكههري

 أعلههى مههن بههدءًًا الضههرييب النظههام وتطبيهه، تطههوير وأولويههة ب هميههة

 ههيا  تواجه اليت العقبات تيليل فعًلا ميكن حتى القيادة مستويات

 علههى شههامل حبههوار تبههدأأن  جيههب املعاجلههة فههإنَّ بالتههاليو..  املسههار

 ههيا  إلجنها   وُموجَّهه  متضهافر  كلهي  جههد  حَلْشهد  املستويات  كل

 الضههرييب النظههام تطههوير مهه  التعامههل أمَّهها..  املهههم التنمههوي املسههعى

 إوهافية  مهوارد  حتقيه،  فقه   هدفهه  جزايف انتقائي فوقي كإجراء

 فإنهه  - الدولهة  إدارة كهل هي يف جهيريّ  تغهيري  إحهداث  دون للدولة

 سهههلبية آثهههارًًا ُيحهههدث قهههد بهههل..  منهههه املطلوبهههة اجلهههدوى ُيحقِّههه، لهههن

 امل شار إليها الحًقا. االجتماعية اآلثار أقلها لي  عكسية،
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 الضهرييب  النظهام  مكاسهب  أهم أحد هي كما أنَّ املعلومات

 يف شهيء  كهل  عن موثَّقة معلومات ُيوفِّر الضرييب اإلقرار. الشامل.

 ومداخيلهههههههم وأعمههههههاهلم النهههههها  وحيههههههاة االقتصههههههاد، حركههههههة

 لهيل،  القهرار   واختهاذ  التخطهي   سياسهات  يهدعم  مبا ومصارفهم،

 كانهت  لهو  حتهى  اهلهدف،  هلياجد ا  مهم ورييب نظام فإنَّ ت سي 

 الصفر.جد ا إىل  متدنية الضريبة نسبة

اقتباسًًا من حب  له  -الرشيد  وفاء. د ومن جهتها، تساءلت

   :شطا أ. عمار

 خههري: "الريعههي الفكههر مههن اجملتمهه  بفكههر سههنرتقي كيههف •

: االجتاهههههات متعههههدد املنههههتج االقتصههههاد فكههههر" إىل الدولههههة

 ومصهروفات  ألداء املهواطن  مراقبهة و ،"التمويل مقابل التم يل"

 الرقابية؟ اجلهات يف مم ليه اختياره عرب الدولة

 علهى " Supply Elasticity" العهر   مرونة دراسة متَّت هل •

 العمههوم يف االقتصههاد وعلههى املختلفههة، االقتصههادية اتالقطاعهه

 الوافههدين العمههال علههى املههادي للمقابههل املمههنهج الرفهه  أثههر مههن

 وهههل الطاقههة؟ وإصههال  هيكلههة أثههر ومههن مههرافقيهم، وعلههى

أو  مههههؤثرة، تضههههخمية حمههههاذير أيَّ الدراسههههة تلهههه، أظهههههرت

 مباشرة؟ اقتصادية انتكاسة

 مهن " Demand Elasticity" الطلهب  مرونة دراسة متَّت هل •

 التجزئهههة قطهههاع أقسهههام وعلهههى العمهههوم، يف املسهههتهل، طهههرف

 احلكهههومي الهههدعم إصهههالحات تكلفهههة أثهههر مهههن املختلفهههة

 الهههيي احلكهههومي الهههدعم وختفهههيض الطاقهههة، وإصهههالحات
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 تلههه، أظههههرت وههههل العهههام؟ القطهههاع دخهههل ختفهههيض يشهههمل

 ُمحتَملة؟ اقتصادية حماذيرأي  الدراسة

 اهليكليههههة اإلصههههالحات أثههههر ُتووِّههههح دراسههههات هنهههها  هههههل •

 يف اململكهة  تنافسية على الرسوم ورف  السعودي، لالقتصاد

   األموال؟ رؤو  جَلْيب وعاملي ا املنطقة،

 نتيجههة  املهههاجرة  األمههوال  رؤو  عههن إحصههائيات  هنهها   هههل •

 خطة هنا  وهل السعودي، لالقتصاد اهليكلية اإلصالحات

 إلعادتها؟ زمنية

  مماثلههة الزكههاة احتسههاب آليههة تعتههرب اقتصههادية، ناحيههة ومههن •

 هنها   ههل  السهؤال:  األخهرى،  الهدول  يف الدخل على للضريبة

 علهى  الدخل من املستقطعة احلقيقة للتكلفة مقارنة دراسات

 الرسهوم  وجممل الزكاة، احتساب بعد السعودية الشركات

 والت مينهات  األجنبيهة،  بالعمالهة  اخلاصهة  الدولة تفروها اليت

 دراسهة  هنها   الرتاخيص؟ وههل  إصدار وتكلفة االجتماعية،

 الرسهوم  رفه   نتيجهة  األسعار لتضخم امل توقَّ  للنمو استشرافية

 الدراسهة  تله،  وههل  الطاقهة؟  وإصهالحات  أعهاله،  إليها املشار

 مصههاحبًًا يكههون مرتقههب، اقتصههادي جلمههود حمههاذير تظهههر

 األسعار؟ لتضخم

 ابيهة الرق اجلههة    أوًلها  ماذا يه تي  هو:  هنا، اجلوهر والسؤال •

 واجلههات  الضهرائب،  هليه الدولة صرف تراقب اليت احملايدة

 ؟ الضرائبأو  حقَّه، للمواطن تضمن اليت النزيهة القضائية
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 فههر  أنَّ مالئكههة مجههال. أ ورد ا علههى هههيه التسههاؤالت يههرى

 التعقيههب،  يف امل شههار إليههها  الشههرو  تتههوفرأن يسههتلزم  الضههرائب

 العمهل  عليهها  لهيا  متلكهه   ال ًفاتر ذل،أن  ترى الدولة أنَّ املشكلة

 لكههن صههعب املووههوعو إبطههاء، دون الشههرو  لتطبيهه، الفههور علههى

 الو الهدول،  يف بهدعًًا  ليسهت  حترَّ . والضهرائب  قد القطار أنَّ يبدو

 القطهههاع سهههيت قلمو وهههرائب، فيهههها توجهههد ال تقريبًًههها دولهههة توجهههد

 التحر بهه الدولههة تقههومأن  املهههمُّ.  آجًلهها وأ عاجًلهها اجملتمهه و اخلههاّص

 علهههههى القضهههههاءو اخلهههههاص، القطهههههاع لتحفيهههههز شهههههامل بربنهههههامج

 إلصههدار الواحهد  الشههبا  سياسهة  اتبعههت دول هنها  ) البريوقراطيهة 

 إذا مو معههني،  وقههت  خههالل و بههل املتطلبههات، و الرتاخههيص  كافههة

 مووهههوع صهههادرًًا(. وبهههالطب  فهههإنَّ  الرتخهههيص يعتهههرب بهههيل، يقومهههوا

 أطهر، و قهوانني و مجبهرا  إمناو تراخيص  إصدار فق  لي  التحفيز

 اإلداري الفسهاد  وهرب و عوائه،،  علهى  قضهاء و لالست مار، حتفيزو

 إخل. املالي،و

يف ردِّه علههى  -كههيل،  العمههران فهههد بههن حممههد. وأشههار أ

 يعمههل شههعب حنههن إىل أنههه تارخيي هها  -تسههاؤالت د. وفههاء الرشههيد  

 الصههناعةو الفالحههة يف ب يههديهم عملههوا أجههدادناو فآباؤنهها بيديههه،

 50-40 قبل النفطية الطفرة لكن إخل، السم، صيدو الرعيو

 احلكومههة علههى يعتمههد كسههوًلا، شههعبًًا مِّنَّهها جعلههت َمههْن هههي سههنة

 ثهم  العمهل،  سهوق و القومي الدخلإىل  ننظر رئي . فعندما بشكل

 دخههل معههدل فههإنَّ أرامكههو، مههوظفيو النفطيههة اإليههرادات حنههيف

 احلهل  أحهد  لهيل،   يصهدقها  لهن  خمجلهة  أرقهام  عند سيكون الفرد
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 متامًًا النفطية، غري القطاعات يف اليومية إنتاجيتنا يف نزيدأن  هو

 السابقة. األجيال فعلت كما

 مههن ُمتوّقعههة فوائههد هنهها  أنَّ نلحهه : مخههي  مسههري. أ وقههال

 جههرى أنهههإال  الفوائههد، هههيه عِّظههم ب نواعههها  ومهه  الضههرائب إقههرار

 يهههابغ عليهههه ترتهههب الهههيي األمهههر. ههههيا يومنهههاإىل  إقرارهههها تههه خري

 مهه  واوههح بشههكل الدولههة هههيه بنههاء يف املشههاركة عههن املههواطن

 ذل،. بكل الدولة تكفُّل

 هههيه إقهرار  حنهو  سههباًقا أجهد  أعهاله  الطههر  خهالل  اآلن، ومهن 

 األسهبقية  هلها  الهيت  الهدول  حماكهاة  عدا واوحة آلية دون الضريبة

 فيهها  يتمته   الدول تل،إىل أن  اإلشارة ينبغي لكن الش ن، هيا يف

 وصهن   السياسهية،  واملشاركة الرقابة، يف واوحة بآليات املواطن

 القرار.

 مرجَّهوة،  فوائهد  عليهه  يرتتهب  ال واقعنها  على آخر واق  إسقا 

الكه ري،   وغريهمها  والصهحة  التعليم يف األعرج واقعنا بيل، يشهد

 تتضههح الصههورة لعههلَّ معههاك ، تسههاؤل عههن اإلجابههة حنههاول ال لِّههَم

 املههواطن علههى عبئًًهها وأصههبح نههامج،الرب هههيا فشههل قليًلهها، ومههاذا لههو

 يف النفههوذ وأصههحاب التّجههار كبههار منههه تهههرَّب البسههي ؟ مههاذا لههو 

 معههايري تهزال  ال بلهد  يف -فيهها  السياسههية املشهاركة  البلهد؟ وحتهى  

 ممهها -األيدلوجيههة واألبعههاد القبليههة، علههى قائمههة فيههه االنتخههاب

 القناعههة سههابقة. هههيا مهه  انتخابيههة أم لههة عنههد نههراه نههزال وال رأينههاه

 فاتورتههها حتمُّلههه ووههرورة التنميههة، يف املههواطن مشههاركة ب هميههة

 .الباهظة
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 الههدول اقتصههاديات الغامههدي علههى ذلهه، بهه نَّ  نههوف. د وعلَّقههت

 طويلهة،  ملدة رأمسالية سياسات على عام بشكل اعتمدت املتقدمة

 مههن دون الغالههب يف بههياتها تنمههو فّعالههة أعمههال بيئههات تههبين جعلتههها

 وميكننههها. احلكهههومي الصهههرفأو  الهههدعم علهههى ئمًًهههادا االتكهههال

 يف احليويههة: القطاعههات خمتلههف يف بههها األعمههال سهههولة مشههاهدة

 العوامههل  مههن  وغريههها املعههامالت،  تكلفههة واخنفهها   االقتصههاد،

 متنوعهة  ووهرائب  رسهوم  وجهود  مه   اخلهاص،  القطاع لعمل اجلاذبة

 ابهل مق رسهوم  حتهى أو  الفهرد  بدخل متعلقة سواء خمتلفة، وب حجام

 فقههد للسههعودية، بالنسههبة أمَّهها .أنواعههها مبختلههف املقدمههة اخلههدمات

 حكههومي تهدخُّل  وحصهل  كهبري،  بشههكل األعمهال  بيئهات  وهعفت 

 منههي املختلفههة األعمههال وقطاعههات االقتصههاد يف دائههم وشههبه مباشههر

 يف مباشهههر حكهههومي اسهههت مار شهههكل علهههى عقهههدين مهههن أك هههر

 . خمتلفة أنشطة

 يههتم لههن أنَّههه الدولههة مههن علههنامل أن  مالئكههة مجههال. أ وذكههر

 مهن  عنهه  أ علِّهن  ما عدا م2020 حتى أخرى رسومأو  ورائب فر 

 امل ضهافة.  القيمهة  وهريبة و الوقهود، و املاء،و الكهرباء، يف زيادات:

 الزيهههادات، ههههيه يسهههتلزم املهههالي الووههه  أنَّ أ. حممهههد مههه  اتفههه،و

. امل شههار إليههها سههابًقا   بالشههرو  قريههب وقههت يف وههرائب يسههتلزمو

 معقولهة،  املضافة القيمة وريبةو منها، بد ال الزيادات باختصار:و

 تهربهن أن  يبقهي و املنخفض، الدخل ذوي دعم شر  م  هيا كلو

 هؤالء. سيساعد فعًلا الدعمأن  الدولة
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 العامهل  ُتعهدُّ  الضهريبية  الغامدي إىل أنَّ البيئة نوف. د وأشارت

 حتقيهه، يف الضههرييب النظههام جنهها  يف احليههوي واملفصههل األساسههي

 :الضريبية البيئة عناصر إخفاقه. وأهمأو  أهدافه

 .  والنفسي املوووعي، بركنيه: الضرييب الضغ  -1

 .بكفاءة الضرائب قوانني لتنفيي وريبية إدارات وجود -2

 .  االجتماعية التغريات ملواجهة الضرييب  النظام مرونة -3

 ودوجه  مهن  التحقُّه،  ميكننها  ومن َثمَّ يكون التسهاؤل: كيهف  

 !؟ اإلجيابية البيئة هيه

 العمران، أنَّهه إلجنها    فهد بن حممد. أ ويف هيا اإلطار ذكر

 الضههرائب  تنظههيم  ُتعيههد  لههوائح و أنظمههة  وجههود  مههن  البههد  اهليكلههة 

 تغطهههي( واالقتطهههاعو الرأمساليهههة، املكاسهههبو الهههدخل،) احلاليهههة

 املستقبل. يف تطبيقها سيتم اليتأو  اجلديدة، الضرائب

 إدارات لتشههههمل اهليئههههة هيكلههههة إعههههادة نمهههه أيضًًهههها البههههد  و

 املسهههتويات بههه على املهههوظفني تهههدريب يهههتمو للضهههريبة، متخصصهههة

 فيهها  معقدة، طبيعة هي الضريبة عمل طبيعة أنَّ خصوصًًا املهنية،

 جترمههها الههيت الضههرييب للتهههرب املتقدمههة األسههاليب مههن الكهه ري

 علهى  الرسهوم  أنَّ االعتبهار  يف نض أن  جيب الدول، وهنا من ك ري

 جانهب إىل  مباشهرة،  غهري  الضريبة أشكال أهم أحد هي الوافدين

 الكهربهههاء،و الوافهههد، عهههن الهههدعم رفههه و اجلمركيهههة، الرسهههوم

 الهيت  الرسهوم  مهن  غهريه و املهرور،  رسهوم و البلديات، رسومو املياه،و

 فيمهها م،2018و م،2017 مههن اعتبههارًًا جوهريههة تعههديالت شهههدت

 لتحقيهه،  اإلمههارات و قطههر، م ههل:  خليجيههة، دول ذلهه، يف سههبقتنا
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 طبقههات بههني التقلههيصو الههدخول، توزيهه  يف إعههادة املتم ههل األمسههى

 اإلمكان. قدر اجملتم 

يف مداخلتهههه حهههول  -احمليههها  مسهههاعد. د ومهههن ناحيتهههه قهههال

 علهى  ملاذا نهرقص  أعرُف : ال-قضية النظام الضرييب يف اململكة

 اذا تريدونجمتمعنا؟ مل يف الك ريون بها ُيرحِّب وال يتف، ال أنشودة

 عههن نتحههدث مضههاجعنا؟ حنههن مههن سههيقّض أمههر يف ونفههر  ُنغههينأن 

 لتكههون الضهرائب  اخرتنها  لألسهف  لكننها ..  الهدخل  مصهادر  تنويه  

 ..! جنحنا لقد هتفنا: ثم اجلديد، الدخل هي

أو  الدولهة  ُتقهدِّمها  الهيت  النها   رواتهب  يف أن تكهون  جنها   أيُّ

 ستعطي، ية؟! الدولةامليزان به سرتتف  اليي الدخل هي الشركات

 مباشرة. وغري مباشرة بطريقة ست خيه ثم قليًلا، راتبًًا

 أمَّها  الرواتهب،  ترتفه   حهني  ترتف  الضرائب املتقدمة الدول يف

 حني يف النا ، حقوق استالب حنو تتجه مجيعها فاملؤشرات حنن

 سهتتخطفهم  واليت حوهلم، من القوى من الك ري سيصارعون أنَّهم

شهههيء.  لكهههل الضهههرائب وصهههول بسهههبب بهم جيهههو مههها يف وتسهههلب

إذا    والهنف   الهنف   أمهر  إليهه  يؤول قد ملا استباًقا ذل، نَّإ يقولون:

 هبههاءًً اليههوم نصههنعه مهها كههلُّ فسههيكون -اهلل  قههدر ال -نُضههب

 يكهههون ولهههن، سهههتنتهي السهههوق يف املوجهههودة ألنَّ السهههيولة من هههورًًا 

 سيتغري. ءشي كل سيولة، وحينها وال صعبة عملة هنا 

 نكههههونأن  ألنفسههههنا نسههههمح فههههنحن للضههههرائب ُنهلِّههههل حههههني

خمهزون    أروهها  حتهت  والهنف   الظمه   يقتلهها  البيهداء  يف كالعي 

 دوالرًًا، مخسني مبعدل ُتباع يومي ا، برميل ماليني عشرة ُننتج حنن
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 الههدخل هههيا، ريههال مليههار 700 ق رابههة دخًلهها لنهها ُيحقِّهه، ذلهه، أي أنَّ

 سههنوات ولعههدة دوالر (100وق)فهه الههنف  أسههعار وفوقههه الكههبري،

مها   نسهت مر أن  نريهد  واليهوم ، نسهت مرها  م ماليهة  فهوائض  لنا حقَّ،

 مههههن جههههزءًًا ُيم ِّههههل والههههيي املههههواطنني، جيههههوب مههههن أخههههيه مسههههيت

 . احتياجاتهم

 فيؤيهد  واحهدة،  زاوية من ينظر حني امل حلِّلني بعض على أعتُب

 مهنهم  عهددًًا  رأيهتُ  بهل  الضرائب، من ك ري تشري -حدود بال-

 ُيتصهّور  ملا امل خطِّطني ُينّبه وك نَّه جديدة، ورائب ويفرت  يقرت 

 أبنائههه مههن ي خههي والههدًًا رأى كَمههْن فيكههون ..! عنههه غههافلون أنَّهههم

 يف ممَّها  املزيهد  لي خهي  كه رية  نصهائح  لهه  فُيقدِّم يعطيهم، ما بعض

 أفواههم. ورمبا جيوبهم،

 م الضهرائب أن  نهدر   كامًلها، وأن  املشهد نتصورأن  ينبغي

 حتهى  منهه،  جهزءًًا  السياسية املشاركة كانتإال  جمتم  يف تكن

 تكهون  العهام  دول مهن  كه ري  يف الدولهة  تتبناهها  اليت القرارات نَّإ

 الضرائب. داف  مبوافقة ُيسمِّونه مبا مرتبطًة

 يف سُتصههبح الطاقههة أسههعار أنَّ أيههام عههن قبههل حتههدَّثوا الههوزراء

 املعهدالت  يف نكون كيف والسؤال:، م2020 يف العاملية املعدالت

 العامليههة املعههدالت يف نكههون وال املههواطن، مههن يؤخههي فيمهها العامليههة

 ؟... كافية رواتب من للمواطن ُيقدَّم فيما

  واالختالف.   الشب  والضرائب: أوج  الزكا 

 الزكههاة بههني الشههبه الغامههدي إىل أنَّ أوجههه  نههوف. د أشههارت

 والضريبة، تتم ل فيما ي تي:
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 كمهها طواعيههًة، ُتههدف  من إ وقسههرًًا جههربًًا الزكههاة ىُتههؤدَّ -1

 .طواعيًة ُتدَف  من إ قسرًًاو أيضًًا جربًًا الضريبة ُتؤدَّى

 الزكههاة مههن كههل جبايههة سههيادة مههن هلهها مبهها الدولههة تتههوىل -2

 .حصيلتهما إنفاق على اإلشراف وكيا والضريبة،

 واجتماعيهة،  ماليهة،  أغهرا :  والضهريبة  الزكاة من لكل -3

 .واقتصادية

 منهمها  كًلايف أن  الزكاة م  تتف، الضريبة فإن ذل،، وعلى

 مقاصهههد وهلمههها وصهههرفهما، جبايتهمههها، الدولهههة وتتهههوىل إلزاميهههة،

 .واقتصادية اجتماعية

 الزكاة بني التشابه أوجه بعض وجود من الرغم لكن وعلى

 بههني اجلوهريههة االختالفههات مههن العديههد هنهها  إال أنَّ والضههريبة،

 فيمهها االختالفههات هههيه أوجههه أهههم حصههر وميكههن منهمهها، كههل

 :ي تي

  :التشري  مصدر حي  من -1

 وتعهاىل،  سبحانه -املوىل هو الزكاةيف  التشري  مصدر إنَّ

 حتديهههد الشههريفة  النبويههة  السههنة  توّلههت  وقههد  فروههها،  الههيي  فهههو 

أن  ألحههد ولههي  ومقاديرههها، وأوعيتههها فيههها، الههيت جتههُب األمههوال

 مصههدر أنَّ جنههد علههى حههني   ن،النقصههاأو  بالزيههادة ذلهه، يف ُيغيِّههر

 وأنصهههبتها وعاءهههها فهههإنَّ ولهههيا البشهههر  ههههو الضهههرائب يف التشهههري 

 مصهدرها  فريضهة  بهني  وشهتَّان  البشهر،  الجتههاد  ختضه   ومقاديرها

 .البشر مصدرها وأخرى البشر، ربُّ
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  امل صطلح: داللة حي  من -2

 والصهال ،  والنمهاء،  الطههارة،  يعهين: "  الزكاة"  ُمصطلح إنَّ

 وههههو مالهههه زكهههاة ُيخهههرج الفهههرد جتعهههل دالالت وكلهههها  والربكهههة

يف  خهاطر،  طيهب  عهن  منهه  الزكهاة  فتخهرج  املعاني، هليه ُمستشعر

 والغرامههة  واإللههزام، العههبء، علههى"  الضههريبة"  مصههطلح يههدلُّ حهني 

 فههو  ومهن َثهمَّ   مغهرم، أنهها   علهى  إليها ينظر الفرد جتعل وهي معاني

 .منها التفلُّت على جاهدًًا يعمل

 : منهما كل طبيعة ي ح من -3

 كالصهههالة  ربِّههههإىل  العبهههد بهههها يتقهههّرب عبهههادة الزكهههاة إنَّ

 شهرًطا  باعتبارهها  النيهة،  مهن  هلها  البهد  كهان  ولهيا  واحلج  والصيام

 فههي  الضهريبة  أمَّها -وتعهاىل  سهبحانه -املهوىل  عند األعمال لقبول

 .اهللإىل  التقرُّبو العبادة معاني كل من خاٍل حمض مدني التزام

  اإلسالم: يف ركنًًًًا كونها  حي من -4

 اخلمه   اإلسالم أركان من ال ال  الركن ُتم ِّل الزكاة إنَّ

 املاليهة  الواجبهات  أحهد  الضهريبة  ُتم ِّهل  حنييف  بها،إال  يقوم اليت ال

 ذله،:  علهى  ويرتتهب  .معينهة  بضهواب   فروهها  األمهر  لوىل اليت جيوز

 - وطهاشهر  تهوافرت  طاملا- الزكاة إخراج الفرد على جيب أنَّه

 فهههي تزيههد الضههريبة أمَّهها إليههها، احلاجههة انعههدام ولههو تصههّورنا حتههى

 .ُتلغى وقد بل للدولة، العامة للنفقات تبعًًا وتقّل
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 : هلا اخلاوعون حي  من -5

 الهيي  املسهلم  علهى إال  جتهب  فههي ال  عبهادة،  الزكاة نَّإ حي 

 علهى  الهيت ُتفهر    الضهريبة  خبهالف  معينهة،  شروٌ  مالهيف  تتوافر

 .املسلم وغري ماملسل

  ال بات: حي  من -6

 تتسههم فإنههها السههماوي، التشههري  مصههدرها الزكههاة أنَّ طاملهها

 يف حههني آلخههر، زمههان ومههن آلخههر مكههان مههن واالسههتقرار بال بههات

 حسههب والتغههيري التعههديل تقبههل الضههريبة ومبههاد  قواعههد أنَّ جنههد

 .احلاجة

  واملقاصد: األهداف حي  من -7

 نفهههه  كههههتطهري حيههههة الرو ومقاصههههدها أهههههدافها للزكههههاة

 احلقهههد مهههن الفقهههري نفههه  وتطههههري والشهههح، البخهههل مهههن امل زكهههي

 البعهد  كل بعيدة الضريبة أهداف أنَّ جند يف حني. والغل واحلسد

 .واملقاصد األهداف هيه عن

  فيها: اليت جتب األموال طبيعة حي  من -8

 فيههها  تههوافرت  متههى الطيبههة  األمههوال يفإال  جتههب  ال الزكههاة

 املهال  بهني  ُتفهرِّق  ال الضهريبة أن  يف حهني جنهد   ا،هل املوجبة الشرو 

 .للضريبة مادة فكالهما واخلبي ، الطيب

  السعر: حي  من -9

 يكههون مهها فغالبًًهها الضههريبة سههعر أمهها نسههيب، الزكههاة سههعر

 .املالية االحتياجات ملواجهة تصاعدي ا
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  األداء: وقت حي  من -11

 نهايههةيف  أي - هجههري حههول كههل نهايههةيف  جتههب الزكههاة

 نهايههةيف  الضههريبة ُتسههتّح،أن  األصههل بينمهها - قمريههة نةسهه كههل

 .ميالدية سنة كل

 : املصارف حي  من -11

 التوبهة:  سهورة  من 60 اآلية بنص حمددة الزكاة مصارف

 جنهد  علهى حهني   ﴾...َواْلَمَساكِّني  لِّْلف َقَراءِّ الصََّدَقاُت إ نََّما ﴿

 .ةللدول العامة النفقات لتغطية ُتوجَّه الضريبة مصارف أنَّ

  الصرف: مكان حي  من -12

 تنقل وال منه، ُجمعت اليي اإلقليميف  الزكاة ُتصرفأن  األصل

 الضهريبة  أمَّها  .ذله،  يسهتدعي  شهرعي  ُمسهوِّ   وجهود  عندإال  منه

إىل  وُترسهههل املختلفهههة، األقهههاليم مهههن ُتجمههه أن  فيهههها فاألصهههل

 .للدولة العامة اخلزانة

  التقادم: حي  من -13

 عنه، يف  دينًًها  تظهلُّ  وإمنها  ة،املهد  مُبضي الزكاة تسق  ال

 الضهههريبة تسهههق  حهههني. يف منهههها ذمتهههه تهههربأ وال املسهههلم،

 .بالتقادم

  مانعها: جزاء حي  من -14

 جههزاء يقتصههر حههنييف  وأخههروي، دنيههوي الزكههاة مههان  جههزاء

 .الدنيوي اجلزاء على الضرائب مان 
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 خاص، طاب  ذات مالية فريضة الزكاة أنَّ سب، مما ويتضح

 ومقاديرههها، وأنصههبتها، وقواعههدها، طبيعتههها، :يف فهههي متميههزة 

 .ومقاصدها ومصارفها،

 جبايتها بعد احلمود أنَّ الزكاة صا  بن اهلل عبد. د وذكر

 يف -وتعههاىل سههبحانه -اهلل بههّين وقههد بههها، خاصههة مصههارف هلهها

 - قهال  أصهناف ،  مثانيهة  يف وحصهرها  الّزكهاة،  مصارف كتابه

 َواْلَعهامِّلِّنيَ  َواْلَمَسهاكِّني   لِّْلف َقهَراءِّ  الصََّدَقاُت إ نََّما﴿-وتعاىل سبحانه

 َواْبهن   اللَّهِّ َسبِّيل  َوفِّي َواْلَغار مِّنَي الرّ َقابِّ َوفِّي ق ل وُبُهْم َواْلُمَؤلََّفةِّ َعَلْيَها

 للضهريبة  بالنسهبة  أمَّا . ﴾َحكِّيٌم َعلِّيٌم َواللَُّه اللَّهِّ مَِّن َفر يَضًة السَّبِّيل 

 َمههْن لكههل  متعههددة خههدمات تههوافر علههى ُتنفهه، جبايتههها بعههد فهههي

 .الوطن أر  على يعيش

 لهي   يف أنَّهه  كهردي . م مه   القعود أنَّه يتف، ناصر. د وأووح 

 وأنَّ مههواطنني، أو غههري مههواطنني األفههراد علههى دخههل وههريبة هنهها 

 ههي  املهنية واملكاتب السعودية الشركات على املفرووة الزكاة

 أمَّهها األجنبيههة. الشههركات لههىع امل طّبقههة الههدخل وههرائب عههن بههديل

 وقههد اجمللهه ، دول لههدى جههاهز امل ضههافة فهههو القيمههة وههريبة نظههام

مههؤخرًًا.  النهههائي بشههكله وأ قِّههر سههنوات، مههدى علههى وُدر  ُنههوقش

 العدالههة ُيراعههيأن  ينبغههي وههرييب نظههامأي  لنجهها  كههيل، فإنَّههه 

 العبء توزي  يف العدالة الكلي  االقتصاد على ت ثريهو والكفاءة،

 اإليههرادات اسههتخدام وكفههاءة النظههام، إدارة وكفههاءة، الضههرييب

 .اجملتمعية والتنمية االقتصاد على وانعكاساتها الضريبة من
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 يف ُنفهههرِّ  الفيفهههي إىل أنَّهههه وعنهههدما   عبهههد الهههرزاق . أ وذههههب

 لُصههن  نضههطر، وغههريه الزكههاة يف اإلسههالمي نظامنهها مهه  التعههاطي

 الهدنيا،  يف لصهاحبها  فهر ال ُتغ والزكاة، مضاوًة أشد أخرى نظم

 حيتههاج  الواقهه   ولكههن ، ال ختفههى  مانعههها مهه   بكههر  أبههي  حادثههةو

 ولهو ، القضهايا  ههيه  م هل  يف احلهزم  كعاصهفة  وحهازم  جهاد  لتعاطي

 تنميهة  لهدينا  لتحقَّه،  الزكهاة   ألداء وطنيهة  اسرتاتيجية على ركَّزنا

 وجدنا وملا، التنمية حتققتو والبطالة، الفقر بها عاجلنا جمتمعية

 ُتحقِّهههه، مدروسههههة أخههههرى وههههريبةأي  أداء يف امتعهههها  أيَّ هههههاحين

 معلومة. مصا 

 بشههكل الضههريبيةو الزكويههة الههنُّظم مهه  التعههاطي ال ينبغههي

 التنميهههة ههههدفها الهههيت للدولهههة، األخهههرى الهههنظم بقيهههة عهههن مسهههتقل

 االقتصههادية الههنظم مههن الزكههاة   فنظههام واالقتصههادية اجملتمعيههة

 بشههكل ف عههل لههو، مميزاتههها أحههد وهههو املسههلمة، للدولههة الرئيسههة

 التعههاطي مههن ملرحلههة لوصههلناو والبطالههة، الفقههر لعاجلنهها صههحيح

 مصههارف أحههد لتعطههل حنتاجههها قههد الههيت املصهها  مهه  املقاصههدي

 .  مستحقه وجود لعدم الزكاة

 نظههههر وجهههههة مههههن البلههههوي إىل أنَّ الضههههريبة ياسههههر. د وأشهههار 

 هتهههها،مواج عهههن الدولهههة تعجهههز طارئهههة لظهههروف ُتفهههر  الشهههريعة

 .است نائي ا بل أصيًلا تشريعًًا وليست

 للملهه،..  الشهههرية السههالم عبههد بههن الههدين عههز الشههيخ وفتههوى

 االسهههتعداد ألجهههل النههها  علهههى الضهههرائب فهههر  يف قطهههز املظفهههر

 وجههَب اإلسههالم بههالد العههدو إذا طههرق إنههه) التتههار، لقتههال والتجهيههز
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 تستعينون ما الرعية من ت خيواأن  لكم وجاز قتاهلم، العام على

 وأن شههيء، املههال بيههت يف يبقههى الأن  بشههر  جهههادكم  علههى بههه

 ويقتصهر  النفيسهة،  واآلالت امليهبة، احلوائص من لكم ما تبيعوا

 وأمها  والعامهة،  ههم  ويتسهاووا  وسهالحه،  مركوبه على اجلند كل

 األمههوال مههن اجلنههد أيههدي يف بقايهها مهه  العامههة مههن األمههوال أْخههُي

 والقهاهرة،  مصهر  ملهو   يف الزاههرة  لنجهوم ا( ]فهال  الفاخرة واآلالت

 ([.73-7/72) بردة، تغري بن يوسف احملاسن أبو

 الكلهف  ومّسوهها  فرويتها، أجازوا فقد: احلنابلة فقهاء أمَّا

 ابهههن يقهههول ذلههه، ويف باملهههال، اجلههههاد مهههن واعتربوهههها السهههلطانية،

 ي خهيه  مها أو  السهلطانية  الكلف أنَّ يعترب إذ الفتاوى، يف -تيمية

: فيقهول  باملهال   اجلههاد  قبيهل  مهن  ُيعهدُّ  األغنيهاء  أمهوال  مهن  طانالسل

 الكلهف  م هل  ورؤوسهم، أمواهلم على يؤخي شيئًًا منهم وإذا طلب)

أو  رءوسههم،  عهدد  علهى  إمها  كلههم،  علهيهم  ُتووه   اليت السلطانية

أو  بالشهرع،  الواجهب  اخلهراج  مهن  أك هر  علىأو  دوابهم، عدد على

 الشههرعية، األجنهها  غههري يف أحههدثت الههيت الكلههف مههنهم تؤخههي

 والفاكهههة والههدواب وال يههاب للطعههام املتههابعني علههى ُيووهه  كمهها

 وتهارة  البهائعني،  من تارة وُيؤخي إذا باعوا، منهم ُيؤخي ذل،، وغري

 ([.41-30/40) تيمية، ابن الفتاوى،( ]املشرتين من

 الضريبة لشرعية املعترب  الشروط: 

 ال ووههرورية يهة حقيق حاجهة  للمههال الدولهة  حاجهة  تكهون أن  -1

 أخههههرى مههههوارد هنهههها  تكههههون ال حبيهههه  ظنيههههة،أو  وهميههههة

 .أهدافها ُتحقِّ،أن  بها الدولة تستطي 
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 رسهههالة ينصهههحه، بيهههرب  الظهههاهرإىل  النهههووي كتبهههه وممههها

 الرعيهة  مهن  يؤخهي أن  حيل وال: )قال الشرع، حكم فيها له أووح

 وهياع أو  أر أو  متهاع، أو  نقهد  مهن  شيء املال بيت يف مادام شيء

 اهلل أعهزَّ  هه  السهلطان  بهالد  يف املسهلمني  علمهاء  وههؤالء  ذل،، غريأو 

 زاده معمههور، اهلل حبمههد املههال وبيههت هههيا، علههى متفقههون ههه أنصههاره

 اإلمهام  ترمجهة  يف الطهالبني  حتفهة ( ]وبركة وخريًًا وسعة عمارة اهلل

 عبهد الغهين   النهووي،  اإلمام ،(54-50)ص العطار، ابن النووي،

 [.(163 ،144)ص الدقر،

 إليههه دعههت اسههت نائي ا، الضههريبة فههر  يكههونأن  ُيشههرت  -2

 إليههه تههدعو حسههبما مؤقتًًهها وتههدبريًًا للدولههة، العامههة املصههلحة

 الشهرعية  علهى  التصهرُّف : "تقهول  الفقهيهة  فالقاعهدة  الضرورة 

 الغهري  علهى  الوالي تصرفات نفاذ فإنَّ وليا  ،"باملصلحة منو 

 سههواء تصههرُّفه  وههمن يف واملنفعههة ال مههرة وجههود علههى تتوقههف

 وجههب منفعههة التصههرف تضههمن فههإن دنيويههة،أو  دينيههة كانههت

 أمحههد الفقهيهة،  القواعهد  شهر  ] فههال وإال تنفيهيه،  الغهري  علهى 

 (247)ص الزرقا،

 ُيره، ال حبي  بالعدل، النا  على الضريبة أعباء ُتوزَّعأن  -3

 علهى  فريه،  ُيحهابى  وال آخهر،  فريه،  حلسهاب  الرعيهة  من فري،

 بالعهدل  نعهين  وال ذل،، يقتضي ُمسوِّ  بغري آخر فري، حساب

 بهني  املسهاواة  فهإن  حمهدٌد   واحهدٌ  مقهدارٌ  اجلميه   مهن  ُيؤخيأن 

 بههل اجلميهه ، مههن واحههدة بنسههبة ُيؤخههي فههال ظلههم، املتفههاوتني
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 النسههبة، ختتلههفأن  اقتصههاديةأو  اجتماعيههة العتبههارات جيههوز

 .حلاله نظرًًا غريه  من أك ر فرد من فُيؤخي

 الظلهم  وجتنُّهب  املظلوم، وإنصاف العدل نَّإ: )يوسف أبو يقول

 عمهارة  بهه  وتك ر اخلراج، به يزيد األجر  من ذل، يف ما م 

( اجلهور  مه   ُتفقهد  وههي  تكهون،  العهدل  مه   والربكة البالد،

 ([.121-120)ص آدم، بن حييى اخلراج،]

 الوجهههه علههى  وإنفاقههه  املههال  جبايههة  يف التصههرُّف  يكههون أن  -4

  ([223)ص اخلهولي،  البهي الم،اإلس ظل يف ال روة] املشروع

 ال األمهة،  مصها   يف املهال  إلنفهاق  الضهريبة  فر  يكونأي 

 أسهر  ترفيه على لُتنف، وال، واألهواء والشهوات املعاصي على

 وبههني بينههه كههان رجًلهها أنَّ ُروي .وتههرفههم اجملتمهه  مههن طبقههة

 ماًلها   فسه له  قرابهة،  -روهي اهلل عنهه   -اخلطاب بن عمر

فهالٌن   املهؤمنني،  أمري يا: فقيل فيه، لِّمفك  وأخرجه، فزجره

 هه  اهلل مهال  مهن  سه لين  " إنهه : فقال وأخرجته، فزجرته س ل،

أن  اهلل عنههد معههيرتي فمهها ههه املسهلمني  مجاعههة مههال مههن ويعهين 

 صهلب  مهن  أعطهاه  ذله،  بعد كان فلما ،(خائنًًا؟ ملًكا لقيته

 القروهاوي،  الزكهاة،  فقهه  ،(5/19) الطهربي،  تهاريخ ] ماله

 ،(1/219) سهههعد، ابهههن الكهههربى، الطبقهههات ،(2/1085)

 ([.299)ص الطنطاوي، عمر، أخبار

, عههدوانأي  وههد األمههة عههن للههدفاع ُتفههر أن  فالبههد وهلههيا

 الصههحية  اخلههدماتإىل  احلاجههة وإشههباع, الههداخلي األمههن وحتقيهه،
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 احلاجههات وإشههباع وحنههوه، أدويههة ومصههان  ومستشههفيات عههالج مههن

 .وهوحن ومعلمني مدار  من التعليمية

 املكلفههني حاجههة عههن يزيههد مههاأو  املههال َفْضههل مههن ُتؤخههيأن  -5

 إشهباع  عهن  فضهل  املكلفهني  مهن  عنهده  كان فمن األساسية،

 ومههن الفضههل، هههيا مههن الضههريبة أ خههيت األساسههية حاجاتههه

 األساسهية   للحاجهات  اإلشهباع  ههيا  بعهد  عنهده  فضهل  ال كان

 النهديم  عبهد  اخلالفهة،  دولهة  يف األمهوال ] شهيء  منه ُيؤخي فال

 عههوف اإلسههالم، يف العههام اإلنفههاق سياسههة ،(142)ص زلههوم،

 ([.447)ص الكفراوي،

 الدوليههة احملاسههبة شههركات مهها دور: نقلههي أسههامة. وتسههاءل أ

 & earnest شههركة م ههل: اململكههة، يف مكاتههب هلهها الههيت

young -  ختهتص  حماسهبية  شهركة  وههي  -امل هال  سهبيل  علهى 

 وطنيهة  كفهاءات  فيهها  وتعمهل  والضهرائب،  الزكهاة  أيضًًا مبوووع

 الوطنيهة  الشهركات  مهن  العديهد  حسهابات  تهدير هها  أنَّ كمها ، جيدة

 الكربى؟

 بهني  الدمج ميكن كيف: الغامدي نوف. د وبدورها تساءلت

 هيكلهة  انعكها   سهيكون  وكيهف  !؟ والزكهاة  الضهرائب  نظام

 واألجنبية؟  احمللية االست مارات على الضرائب نظام

 احههرتايف دورههها أنَّ انالعمهر  فهههد بههن حممهد . أ وبهدوره أووههح 

 ويههتم االسههتعانة خبههدماتها   الدوليههة، الضههريبية األنظمههة مهه جههد ا 

 يف الضههرييبو الزكههوي النظههام مهه  بههدائي دورههها أحيانًًهها، لكههنَّ

 القطههاع فههإنَّ - شهه، وال-النظههام. كمهها أنَّههه    بسههبب اململكههة
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 بكه ري  أعلهى  ربهح  ههوامش  املتوسه   يف حيق، اململكة يف اخلاص

 العههام. ومهه  دول غالبيههة يف املنافسههون حيققههها الههيت اهلههوامش مههن

 سههتنخفض اململكههة يف املباشههرة غههريو املباشههرة الضههرائب تفعيههل

 مقاربههة ملعههدالت تصههل حتههى تههدرجيي ا اململكههة يف الههربح هههوامش

 الههيت الدولههة سههتكون األكههرب الكاسههبأن  العههام. املهههمُّ  لههدول

 ،(الطويهل  املدى على مالي ا استقرارًًا) دخلها ملصادر تنويعًًا سُتحقِّ،

اجملتمههه .  طبقهههات بهههني الهههدخل توزيههه  يف أكهههرب عدالهههة سهههُتحقِّ،و

أن  جيهب  الشخصهية  الضهرائب  أنَّ أخرى، وههي  مهمة نقطة وهنا 

( معهه  يعمهل  َمهنْ  أو) بنفسهه  الضهرييب  اإلقهرار  بتعبئهة  املسهت مر  يقوم

 إوههاعة عههدا قيمههة لههه لههي  هنهها احملاسههبة مكاتههب سههنوي ا، ودور

 املال.و قتالو

 الفصهل  فالضهريبة   مالئكة أنَّه من املمكن مجال. أ ويعتقد

 عهههن للفقهههراء الزكهههاةو إخل. اخلهههدمات مقابهههل للحكومهههة تهههيهب

 إلغهاء  ممكهن و احتسهابها،  إعادة بعد طبعًًا الزكاة مصلحة طري،

 ربه.و املسلم بني جعلهاو الزكاة،

 واجتماعية. سياسية زاوية من الضرائب 

 سياسهية  زاويهة  مهن  الضهرائب  ديعان موووعالر خالد. د تناول

مهن خهالل    .الضهرائب  لفهر   امل توقَّه   ومن ناحية األثهر  واجتماعية،

 اإلشارة إىل النقا  اآلتية :

 املكهههو ،" اإلسهههالمي يف الفقهههه الضهههرائب ُتسهههمَّى :أوًلههها  •

 حتصهيلها،  مسه لة  يف خهالف  عليهها  وههيه " َمْك  ومفردها

 ،"اخلههراج" ُتشههبه فهههي تطبيقههها، حبرمههة يعتقههد َمههْن وهنهها 
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 حرمهة إىل  يشهري  الهيي  باحلهدي   يستدلون حرمتها يرون وَمْن

 هههيا. املعلومههة الزكههاةإال  يههدف  ال املسههلم وأنَّ املسههلم، مههال

 ومعههار ، مؤيههد بههني وجههدًلا زوبعههًة سههُي ري حتديههدًًا اخلههالف

 بهههل الدولههة   أهههداف  خيههدم  ال فيمهها  اجلههدل  توظيههف  وسههيتم 

 . عليها لعامةا ويؤلِّب ُخططها وُيعرقل

 يف القهههرار صهههان  ذههههن عهههن تغيهههب الأ ُيفهههرت  مسههه لة ههههيه

 شههيء كههل تقههدم الههيت الريعيههة الدولههة فكههرة علههى اعتههاد جمتمهه 

 الووههه  حبكهههم وهههرورية الضهههريبة تكهههون قهههد نعهههم،. ملواطنيهههها

 عنهدما  ُتفهر   الضهرائب  ولكهن  بالدنها،  به مترُّ اليي االقتصادي

 قهههل، والسههههكن، والن والتعلهههيم،  كالصههههحة، خهههدمات:  تكهههون 

 متهوفرة  غهري  -لألسهف  -اخلهدمات  هيه. ُمْروِّية بصورة متوفرة

 الفسههههاد تفشههههي عههههن ناهيهههه، املههههواطن، يريههههدها الههههيت بالصههههورة

 ُحْنهه،  سههت ري القضههايا هههيه. البطالههة معههدالت وزيههادة واحملسههوبية

 عنهدما  دونهها،  ومها  الوسهطى  للطبقهة  ينتمهي  اليي البسي  املواطن

 ال أنَّهه  حهني  يف كضهرائب،  يدفعهه  دخلهه  من كبريًًا جزءًًا أنَّ جيد

ونقهههل،  وتعلهههيم، صهههحية، خهههدمات مهههن يقابلهههها مههها علهههى حيصهههل

 .اجتماعية ورعاية وسكن،

 سههيتمُّ الههدول، لههبعض معلومههة إعانههات الدولههة تقههدِّم :ثانيًًهها  •

 علههى سههيفتح ممَّهها الضههرائب  دافعههي أمههوال مههن حتمًًهها دفُعههها

 الههدول مههن تحِّق هايسهه َمههْن حههول للمسههاءلة كههبريًًا بابًًهها الدولههة

 املههواطن  رأي أخههي دون ُتقههدَّمههها أنَّ ظههل يف يسههتحقها ال وَمههْن
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 يصهدرُ  قهرار  ههو  بهل  منتخهب،  شهورى  جمله   مهن  ُتقهرُّ  ال فهي

 .ومربراته حي ياته معرفة دون

 علهى  ذكهره  سهب،  ملها  املتوقعهة  النتائج هو حب،ٍّ يقل، ما :ثال ًًا  •

 ال وَمهههْن ميلههه، َمهههْن بهههني تتسههه  فهههاهلّوة االجتمهههاعي  الصهههعيد

 مهههن  كهههبري وجهههزء تهههنكمش،  الوسهههطى والطبقهههة ميلههه،،

 االقتصههادي  الووهه  بسههبب دونههها  مههاإىل  ينزلههون منتسههبيها

 عنهها  غنهى  يف الدولهة  اجتماعية، توترات يولِّد قد اليي األمر

 .احلرج الوقت هيا يف

 عبهههارة، انتبهههاهي لفهههت: املوسهههى مسهههفر. ومهههن جانبهههه قهههال أ

 مسهتويات  بتحسهني  تعهَّهدت  احلكومهة  أنَّ" وههي  حممد، أ. أوردها

 :والسههؤال "والنقههل والصههحة التعلههيم قطاعههات يف( العامههة اخلدمههة)

 علهههى الرتكيهههز تناولهههت الرؤيهههة يف واوهههحة نصهههوص هنههها  ههههل

 نسهبة  خبصخصة يقول العام االجتاه أنَّ خصوصا".. العامة اخلدمة"

 فكرتهي  بهني  نهوائم  كيهف  ..والصهحة؟  التعلهيم  قطاعي من كبرية

 العامة؟ واخلدمة صخصةاخل

 أنَّ العمهران  فههد  بهن  حممد. ورد ا على هيا التساؤل، ذكر أ

 حتسهههني علهههى ُتركِّهههز كلهههها الرؤيهههةو الهههوطين التحهههوُّل مبهههادرات

زمني ههههها  و رقمي ههههها حمهههههددة معهههههايري وفههههه، احلكوميهههههة اخلهههههدمات

 اخلهدمات،  حتسهني  يف دورًًا ستلعب اخلصخصة برامج وبالت كيد

 تههارخييٍّ منعطههف ذلهه،. ومههن املهههمِّ مراعههاة أنَّنهها أمههام     يف شهه، الو

 االقتصههاد عاشههها سههابقة مراحههلأي  عههن متامًًهها خمتلفههة مرحلههةو

 اخلهدمات  مسهتوى  لتحسني مطالبات عن احلدي  السعودي. نتفهم



23

 –2017     
152 

 املطالبههات  نههتفهم و الضههريبة،  مقابههل  يف للمههواطن  امل قدَّمههة  العامههة

 مبها  أسوًة السياسية ليةالعم يف أكرب مساحة على املواطن حبصول

أن  جيههب الضههرائب   لكههن علههى تعتمههد الههيت الههدول يف ُمطبَّهه، هههو

 منههو أهمههها مههنو احلاليههة، املههتغريات اسههتمرار ظههلِّ يف أنَّههه نههدر 

 حنههواآلن  تسههتهل، مرتفعههة، مبعههدالت الههنف  علههى احمللههّي الطلههب

 جنههد لههن م2030 عههام قبههل فإّننهها الههنف ، مههن اململكههة إنتههاج ثلهه 

 للتصدير. واحدة نف  نقطة

 الههزمن ُنسههاب،أن  جيههب أننههاو خطههري، الووهه  أنَّ ويعههين هههيا

 مهمها  الهوطين  الهدخل  مصهادر  تنويه  و النِّف ، على االعتماد لتقليل

 وقههت لههدينا هههل: املهههم األفعههال، والسههؤال  ردودو النتههائج كانههت

 م ؟2030 قبل األهداف هيه لتحقي، كاف 

 القطههاع يلعههب أْن يفو الههدخل، مصههادر تنويهه  يف نههنجح حتههى

أن  جيهههب -قطاعاتهههه  مجيههه  يف لالقتصهههاد القائهههد دوَر اخلهههاص

 مهن  نفًطها  ُننهتج  ال أننها  لهو  كمها  اليوم االقتصادي واقعنا م  نتعامل

 التجاريهة  األنشهطة  دعهم  مهن  يهدها  بسهحب  الدولهة  تقهوم واألسا ، 

 يف االسههت مارإال  مفههر ا اخلههاّص القطههاع جيههد لههن عنههدها متامًًهها،

 -السهههاب، مههن  أقههل  رحبيههة  بهههوامش  لههو و -قطاعههات ال خمتلههف 

 مهن  ثهالث أو  لسهنتني  سنعاني . نعم،"جبان املال رأ " قاعدة ومن

 وهخّ  لكهن  إخل، الشهرائية،  القهوة  يف اخنفها  و التضخم، ارتفاع

 ههي  التجاريهة  األنشهطة  يف( أجانهب أو  مواطنني من) األموال رؤو 

 دور اصاخله  القطهاع  سيلعب عندهاو -أعلم اهللو -وقت مس لة

 القائد.
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 النظهههام عهههن احلهههارثي: احلهههدي   علهههي. ومهههن جانبهههه قهههال د 

 عقد اجملتم  وبني بينها والدولة، األوجه ومتعدد متشّعب الضرييب

 العقههد  نظريههة )  الههنف   اكتشههاف  منههي  مكتههوب  غههري  اجتمههاعي 

 اخلهدمات  كافهة  هلم وُتقدِّم مواطنيها، الدولة ترعى(، االجتماعي

 وعليههه، الرفههاه هلههم ُيحقِّهه، ومهها تماعيههة،واالج والتعليميههة الصههحية

 السياسههههية احلقههههوق عههههن الصههههمت مقابههههل ذلهههه، مههههن االسههههتفادة

 تبهّدل .  وغريهها  الهرأي  وحريهة  والفكرية واالجتماعية واالقتصادية

 متعهههددة مصههطلحات  اسههتخدام  ومهه  ، احلاوههر  الوقههت يف  احلههال 

 لغهههةيف  بينهههها اجلهههام  ، إال أنَّالضهههرائب مصهههطلح عهههن لالبتعهههاد

، االجتمههاعي العقههد صههيغة تغههري مههن البههد هنهها ،(وههرائب) رالعصهه

 واالقتصههههادية واالجتماعيههههة السياسههههية حقههههوقهم املههههواطنني َمههههْنح

 وبالتههالي.  اجلميه   عليهها  الهيت يتفه،   الضهرائب  دفه   مقابهل  وغريهها 

 واإلنتاجيهة  املسهتدامة،  للتنميهة  امل حقِّقة الضرائب نوع اجملتم  ُيقرِّر

 التشههههريعات وفهههه، اآلمنههههة، سههههت ماراتواال واجلماعيههههة، الفرديههههة

 ُيمهار   كمها  واحلهال  أمها .  للحكومهة  امللزمهة  واحملاسهبة  والرقابة

 وبهدون  تريهد،  مها  بَفهْر   حكوميهة  قهرارات  فهو عبارة عهن   ،اآلن

 واملقهيم،  املهواطن،  اجلميه :  حه،َّ  تكفل وأنظمة وقوانني تشريعات

 تتحهول  إذا م، مباشهر  وبشهكل  االقتصهادية.  والتنميهة  واملست مر،

 مهن  ذله،  يلهزم  ومها  اإلنتاجيهة  الدولهة إىل  الرعويهة  الدولهة  من الدولة

 أنفسههنا نصههدِّق فههال النهائيههة: الكلمههة للمههواطن، سياسههي حتههوُّل

 التحههوالت مههن غههريهأو  وههرييب، تطههوير نظههام أولويههات أمههام ب ننهها

 وشركاؤها.(  مكنزي) تراه وما االقتصادية، والرؤى
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 التنميهة  مبهادرات  يف في أنَّ التحديالفي عبد الرزاق. ويعتقد أ

أن  مهههن البهههد أبعهههاد لهههه (الضهههرائب) مووهههوع منهههها والهههيت لهههدينا،

 يف قهانوني  فلسهفي  ُبْعهدٌ  فهنها   :املهواطن و امل نفِّهي و امل شهرِّع  يدركها

 مهن  حتوُّلهه  وفهرص  ( االجتماعي العقد)  الدولة إدارة نظام تكوين

 مني نهجت - اهلل هاأعزَّ- اإلنتاجي. فدولتناإىل  الريعي النظام

 وتسههتلزمه تقتضههيه كانههت مبهها ريعّيههة دولههة تكههونأن  ت سيسههها

 أْمهن  عاتقهها  علهى  أخهيت  به ن  وذله،  واملصا ، واألحوال الظروف

 مصهلحة  علهى  حرصًًا ذل،  أيضًًا تبعات تتحمل وأن املواطن، ورفاه

 احمللّيهههة احلاجهههة اسههتدعت  ومقههدراتها. وعنهههدما  مواطنيههههاودينههها  

 والهتحكُّم  النفهوذ  اسرتاتيجيات يف حتوالتإىل  العاملّيةو اإلقليمّيةو

السياسهي     االقتصهاد  منهجيهات  يف حدي ة اجتاهاتإىل  والسيطرة

 يف وأتههت ووههرورية، مهمههة حتههوالت العوامههل مههن وغههريه ذلهه، حههتَّم

 مهها حنههن ذلهه، نتههائج مههن م، وكههان2030 رؤيههة رايههَة حاملههًة وقتههها

 إنتاجيهة  دولهة إىل  ريعيهة  دولهة  نم للتحول ُتهيِّ  مبادرات من بصدده

 املقومهههات،)  مههن  اهلل بفضههل  فلهههدينا - اهلل شههاء ن إ - بامتيههاز 

 متههى الههدول، صههدارة يف مهها سههيجعلنا (  احملفههزاتو املمكنههات،و

 - أمرنهها  والة وعههزم حههزم  مبسههتوى املههواطن   َعههْزمو َحههْزم  كههان

 - والههبالد العبههاد صههال  ملهها فيههه  خطههواتهم وسههدَّد اهلل، أّيههدهم

 دولههًة نكههونأن  يسههتحيل جيههدًًا أنَّههه ُندرَكهههأن  ينبغههي مهها نولكهه

 ب دواتنههها ريعيهههة نسهههتمرأن  واحهههد  فإّمههها وقهههت يف إنتاجيهههةو ريعّيهههة

 مسهههتوىإىل  نصهههل إنتاجيهههة. وحتهههى دولهههةإىل  أو نتحهههول، السهههابقة

 املهمههة، املبههادرات إجنهها  لههدينا ويتحّقهه، إنتاجيههة، كدولههة مههر 
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 مكونهات  مجيه   مهن  معهها  اطيالتعه  يهتم  ، وحتى(الضرائب) ومنها

 لُنحقِّههه، وم مهههر  فاعهههل بشهههكل ومؤسسهههاته مواطنيهههه، اجملتمههه :

 نعمهههل أنَّ البهههد - م2030 رؤيهههة حتقيههه، يف أمرنههها والة تطلعهههات

   للدولههة إدارة كنظهام  واإلنتهاجي  الريعهي  املسهار  بهني  َفْصهل  عمليهة 

 الدراسهة  يف فاعلهة  لشهراكة  الوصهول  اإلنتاجيهة  الدولهة  لهوازم  فمِّن

 مههن املسههتفيدو القههرار صههاحب بههني والقههرار التصههميمو خطههي والت

 نهرى أن  وعسهى ، )الطيبهة  بهوادره  نهرى  ما اهلل بفضل وهيا، القرار

 كمجله   التشريعيةو الرقابية الدولة مؤسسات بعض حتوُّل قريبًًا

 وتشهريعية  سياسهية  لياقهة  ذات أدواتإىل  حكمهه  يف ومهن  الشهورى 

 لكههي:  . فم ًلهها(فاعههل كلبشهه التنميههة يف ُتسهههم عاليههة، ورقابيههة

أو  عاليهة،  اجلهودة  تكهون أن  فالبهد ، ما خدمة  مقابل وريبة أدف 

 . اخلدمة مستوى حال م  الضريبة تتوازىأن 

، إنتاجيههة إىل  ريعيههة  دولههة مههن  انتقاليههة مرحلههة  يفاآلن  حنههن

 واخلههربات بالتحههديات مليئههة تكههونأن  االنتقههال مراحههل يف والبههد

 م  الريعية الدولة بامتيازات قال  فالتعاطيلالنت اجملتمعية التهيئةو

 والعكههه  إشهههكاًلا، ُيولِّهههد اإلنتاجيهههة الدولهههة تطبيقهههات ممارسههة 

 تطبيقاتههها يف تههنجح إنتاجيههة دولههة نكههون لكههي كههيل،. وأخههريًًا

  وفاعل. واوح بشكل املسار حتديد من البد االقتصادية

 الضهرائب،  مووهوع  نَّإ: الفيفهي قولهه   عبد الهرزاق . أ وأواف

 صن  وبني بينها الرب  يقتضي الغربي والفهم يطول، فيه حلدي ا

 فهتح  فهإن    لهيا،  No representation no taxation :القهرار 

أو  املهواطن  مصهلحة  يف يكهون  ال قهد  الوقت هيا يف الضرائب باب
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إىل  املهدة  تكهون  . وقهد  م2020 لبعهد  ُيؤجَّهل أن  وأمتنى .احلكومة

 والنظاميههة املؤسسهاتية  تاخلههربا وتكهوين  لت سههي  جيهدة  م2020

 الضريبية  النظم تطبي، يف الناجحة الدول من والبشرية والقانونية

 الضهريبية  التطبيقهات  يف بقهوة  للبهدء  م2020 بعد جاهزين لنكون

 لكههههي الدولههههة  إدارة لنظهههام  الالزمههههة التحسهههينات  مهههه  بهههالتوازي 

 االقتصههادية اللياقههة ليههدر  السياسههة، اللياقههة ويكتسههب يتماشههى

 . البالد بها مترُّ اليت يةالعال

 متَّ كمهواطنني متهى   الضهريبية  الهنظم  م  التعاطي يف سننجح

 جوهرية: ما يلزم  ألسباب وتطوير حتسني

، األوقههافو اإلحسههانو الصههدقة مووههوع يف الههديين البعههد -1

 سههتكون( املناسههب القالههب ُوجههد متههى) عقههدي ُبْعههٌد فلههدينا

جيهد أن   سهالمية اإل الدول لتاريخ واملستعر ، ميهلة نتائجه

 كههان أحههد وغريههها  العامههة املرافهه، علههى والصههدقات الوقههف

 . التنمية أدوات

 أمههره، والة مهه  واحههد رجههل قلههب علههى اهلل بفضههل الشههعب -2

 التحسههني سياسههة كانههت مهمهها والصههرب للبههيل ومسههتعدون

 مشرق. ومستقبل واق  لصناعة األمر لزم ومتى شاقة،

 للتحسهههني واسهههتعداد رغبهههة لهههديها اجملتمههه  أطيهههاف كهههل -3

 الشهباب  واملهؤثرة  الكهبرية  الشرحية وباليات ملفت، بشكل

 السكان. إمجالي من  60٪

 نظهم  لتصميم الوطن أبناء من خربائها م  قدرة  الدولة لدى -4

 خهبري أي  من أك ر ممكناتناو مقدراتناو هويتنا م  تتناسب
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ما  إطار يف ولكن األجانب، من ُيستفادأن  مان  وال أجنيب،

 هم. ولي  ن،حن هُنحدِّد

 اململكة. يف الضريي توصيات ختامية لتطوير النظام 

 مبا ي تي: العمران فهد بن حممد. أ أوصى

 العامهة  اهليئهة  لهوائح و أنظمهة  هيكلهة  إعهادة و تطوير ورورة -1

 بالضهههرائب  منهههها يتعلههه، مههها خصوصًًهههاو الهههدخل،و للزكهههاة

 مستقبًلا. املتوقعةأو  اجلديدة املتغريات م  متاشيًًا

 ُمسههمَّاها رمبههاو للهيئههة، التنظيميههة اهليكلههة ادةإعهه وههرورة -2

 إدارات وجهود  خهالل  من العربيةو اإلجنليزية باللغتني القانوني

 الزكاة. عن منفصلة للضريبة متخصصة

 مسههتوى علههى الضههريبة إدارة يف العههاملني تههدريبو توظيههف -3

أي  تقليههلو املسههتقبل، يف الكههبرية التحههديات ملواجهههة عههال 

 الضرييب. للتهرُّب حماوالت

 التجاريني الشركاءو التعاون جمل  دول م  التعاون تعزيز -4

 الضههريبية، األنظمههة بتكامههل يتعلهه، فيمهها للمملكههة األهههم

 الضرييب. االزدواج تفادي اتفاقيات نطاق زيادة رمباو

 مجههههال أ. تعقيههههب املهمههههة امل شههههار إليههههها يف التوصههههيات ومهههن 

 مالئكة:

 ُتطبِّهههه، دول مهههه  بالتعههههاون -إبطههههاء بههههدونو - نقههههومأن  -1

 م ههل: سياسههية، غايههات هلهها لههي و ناجحههة بصههورة الضههرائب

 حتههى اإلسههكندنافية  الههدولو سويسههرا،و أملانيهها،و اليابههان،
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 العجلهة  إنتهاج  إعهادة  عهدم و" الرتاكميهة،  خرباتهم من نستفيد

 مبها  نظمههم  بتطويه   نقومو املال،و اجلهدو الوقت وإواعة ،"

" املبتعهه ني" مههن كههوادر تههدريب كههيل،و ووههعنا، مهه  يههتالءم

 ترهُّهههل، مهههن تعهههاني احلاليهههة ألّن األجههههزة ذلههه،و املتميهههزين 

 .إخل بريوقراطية،و

 دون األثريهههاءو الشهههركات علهههى دخهههل وهههرائب ُتطبههه،أن  -2

 وههريبة م ههل األفههراد علههى وههرائب فههر  جيههوز إبطههاء، فههال

 قليلههههة لههههوو - وههههرائب َفههههْر  يههههتم وال املضههههافة، القيمههههة

 مههن اسههتفادوا الههيين ألثريههاءاو األعمههال قطههاع علههى -نسههبي ا

 البالد. هيه

 املالئهم،  بالتوقيهت  متكاملهة  شهاملة  خبطهة  القيام من بد ال -3

 املهواطن  تفهُّهم  لضمان إعالميةو توعوية محلة تتضمنأن  على

 خمتصهني  تشهمل  مك فهة  ورش ُتقامأن  بعد فروه، سيتم ملا

 اجلامعهههات أسهههاتيةو االقتصهههاديني،و الشهههورى، جملههه  مهههن

 مشوليههة لضههمان املهه قفني و األعمههال، جههالرو املتخصصههني،

 االعتبهارات  وهمن  االعتبهار  يف أخهيه  يهتم  م مها  أْخيو اآلراء،

 .بالطب  األخرى

 الضههههرييبو املههههالي الشهههههراني أنَّ اإلصههههال   سههههعد. د ويههههرى

 :يتطلب العادلو احلقيقي

 الضرورية. السل  است ناء •

 . ب ثره املقصودون ليشعر املواطن حساب تفعيل •
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 خ  م  لتتناسب االجتماعي الضمان اناتإع زيادة •

 الكفاية.

 األك ر على تصاعدية رمباو عادلة،و معقولة ورائب •

 ثروة. األك رو دخًلا

 مساءلة.و حماسبةو شفافية •

 توزيعها.و الزكاة جباية يف كفاءة •

 قههد( كفههاءة غههري مههن ولكههن موجههود بعضههها) معطيههات هههيه

 ههي و املبيعات، وريبةأو  امل ضافة القيمة لضريبة عاما قبوًلا ختل،

أن  العههام. كمهها أنههه البههد مههن   يف شههيوعًًا الضههرائب أنههواع أك ههر

 يههتعلموأن  احلقيقيههة، التكههاليف دْفهه  علههى القههادر املههواطن يتعههود

 سياسههية قناعههة هنهها  تكههونوأن  االسههتهال ، ترشههيدو االدخههار

 الهههيت العامهههة اخلهههدمات تكهههاليفو أعبهههاء تهههوزع بههه نَّ اجتماعيهههةو

 الدخل.و ال روة حسب ومةاحلك تقدِّمها

 مبا يأتي : العثمان خالد. م وأوصى 

 مؤسسهة  تقهوم  اجلديهد ،  النقهدي  اإلصدار إطالق مبناسبة  -1

 500 فئهههة مهههن القدميهههة النسههخة  إلغهههاء بهههاإلعالن عهههن النقههد 

 النها   يقهوم أن  شهريطة  م ًلا  أشهر 6 فرتة خالل ريال 100و

 يههههه خهههالل القدميهههة اجلديهههدة بالعملهههة  النسهههخة باسهههتبدال

..  قيمههة بههال ملغههاة و القدميههة النسههخة تصههبح وبعههدها الفههرتة،

 مببههال  سههائلة أمواًلهها يكتنههزون َمههْن يضههّطر الطريقههة بهههيه

 سههُيخرج مهها وهههو البنكههي، النظههام يف إدخاهلههاإىل  كههبرية

 األمهوال  ذله،  يف مبها  النهور، إىل  الظهلِّ  من األموال من ك ريًًا
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 وجتهههههارة جراميهههههة،واإل اإلرهابيهههههة العمليهههههات يف امل تداولهههههة

 وغريها. املخدرات،

 النقههد لتههداول صههارمة تشههريعات هنهها  تكههونأن  وههرورة  -2

 الكفههاءة جتههد ال رمبهها تنفيييههة، إجههراءات أيههة فههر  قبههل

 ههيا  يف اخلطهوات  أههم  أحهد ..  التطبيه،  يف الالزمهة  والفعالية

 خهارج  النقهد  تهداول  لتجريم واوح قانون إصدار هي..  املسار

 مصهادرة  فيهها  مبها  مغلظهة  بعقوبهات  بًًامصحو البنكي النظام

 البنكي.  النظام خارج املتداولة األموال

 بغههّض مهههم  مطلههٌب الشههامل الضههرييب النظههام ت سههي  إن  -3

 تعقيبه يف كردي أسامة. م أثارها اليت التحفُّظات عن النظر

 الظههروف بههتغري مههتغرية مسهه لة ومقههدارها الضههريبة فنسههبة.. 

 املعلومههههاتي الضههههرييب النظههههام ت سههههي  املهههههمُّ..  واألحههههوال

البعيهد.   املدى على الضريبية ال قافة لرتسيخ شامل ك سا 

 تههه ثريه يهههتغري معلومهههاتي مؤسسهههي نظهههام الضهههرييب فالنظهههام

 التعسهف  افهرتا  ..  التطبيه،  وشهرائح  الضهريبة  نسهبة  حبسب

 اسههتباق الفقههرية الطبقههات مقههدرات حسههاب علههى التطبيهه، يف

 ُمخِّّل.

 ي بدورها أنَّ :الغامد نوف. د وأّكدت 

 لههإلدارة مؤمتههت متكامههل معلومههاتي نظههام بنههاء مههن البههد  -1

 موحهههههدة مركزيهههههة معلومهههههات قاعهههههدة وبنهههههاء الضهههههريبية،

 وإخضهاعهم  العهاملني  مهن  املطلهوب  العدد وت مني للمكلفني،

 معلومهههات بنههه، وبنهههاء اجملهههال، ههههيا يف ختصصهههية لهههدورات
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 ،بهاملكلفني  املتعلقهة  املعلومهات  كافهة  علهى  حيتهوي  مركزي

 لالسهتفادة  العامهة  اجلههات  لبهاقي  البيانات قواعد م  والرب 

 املعلومات. من

 اجملتمه   لتوعيهة  واإلعهالم  العامة العالقات دور أهمية تفعيل -2

 واألمنها   امل ضهافة،  القيمهة  وهريبة  تعنيهه  ملها  الشباب وخاصة

 .االستهالكية

 لَضهههْب  مناسهههبة آليهههات وأوصهههى د. خالهههد الرديعهههان بإجيهههاد 

 Informalالرمسهي   غهري  االقتصهاد  ُيسهمَّى  مها أو  ،الظهلِّ  اقتصاد

economy  ُّبالنقهههد )الكهههاش(  حبكهههم أن معظهههم تداوالتهههه تهههتم

 اليي يصعب مراقبته.

 :الفيفي مبا ي تي عبد الرزاق. وأوصى أ

 إلعهادة  اجملهال  وفهتح  فاعهل،  بشكل الزكوية النظم تفعيل -1

 سههم ُت اليت املبادرات وتبين فيها، املمكنة التطبيقات دراسة

 والتنمية. والبطالة الفقر قضايا عالج يف

 لعهدة  -احلاليهة  املرحلهة  يف وهريبية  نظهم أي  تنفيهي  ت جيل -2

 نتههائج املههواطن يههرى حتههى م 2020 مهها بعههدإىل  -اعتبههارات

 م .2020 التحول خّطة مبادرات

 إدارة لنظهههام السياسهههية اللياقهههة وتطهههوير لتحسهههني السهههعي -3

 اجلانههههب مههههن صههههاديةاالقت اللياقههههة مهههه  يههههتالءم مبهههها الدولههههة

 الدولههههة، مؤسسههههات يف التشههههريعيو الرقههههابيو التشههههاركي

 م ال. كالشورى
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 اجملتمهه ، أوسهها  يف التوعههوي التنمههوي اإلعههالم دور تفعيههل -4

 يف ُنسهههههم حتههههى اجلامعههههات  يف الشههههباب شههههرحية بالههههياتو

 وحتمُّهل  قهرار، أي  إجنها   اجلميه   يتحمهل  جمتمعية، شراكة

 .ةسؤوليوم وفاعلية بوعي ونتائجه تبعاته

 الضههريبية  فالبههدء الههنظم َطهْر   اسههرتاتيجيات ترتيههب إعهادة  -5

 قانونيههههة ناحيههههة مههههن والصههههحية املناسههههبة األجههههواء بصههههناعة

 اخلهههههدمات مسهههههتوى حتسهههههني ثهههههم، فكريهههههةو وجمتمعيهههههة

 النقهل :  م ًلها  الضهريبية،  الهنظم  هلها  ستتوجه اليت والقطاعات

 ومحايهههة التجهههارة - الصهههحة- التحتيهههة والبنهههى والطهههرق

 كهههههل يف اإللكرتونيهههههة احلكومهههههة تطبيههههه، - تهل،املسههههه

 الههيت الداخليههة وزارة نظههري علههى الدولههة ومؤسسههات قطاعههات

  فهال مهان   قطهاع،  ُيحسهن  كلما وهكيا - ذل، يف أبدعت

 دخههل حجهم +  جودتههها)  مه   تتناسههب عليهه  وههريبة فهر   مهن 

 .(املواطن

 ذات رمسيهههة إبهههداعو تفكهههري ومراكهههز جمهههامي  ت سهههي  -6

األمهر    ولي يتبناها واحلماية الرعايةو ةالعناي من عال مستوى

 حقيقيههة بشههراكة الوطنيههة املؤهلههة للنُّخههب حاوههنة تكههون

 : اآلتية األدوار فيه لُتؤدَّى للجمي ، مفتوحة

 األداء. تقييم •

 األداء. تطوير •

  االحتياجات. حتليل •

 األزمات. عالج •
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 الوطنية. للقضايا الدراسات •

 ظم.الن وتطوير ومراجعة ت سي  •

 جمللههه  مهههوازي كيهههان عهههن عبهههارة احلاوهههنة ههههيه وتكهههون

 تقييمهههههاتو ومقرتحهههههات بنتهههههائج اجمللههههه  تزويهههههد الشهههههورى  دوره

 قههرارات اختههاذ الشههورى جملهه  حينههها يسههتطي  دوريههة، دراسههاتو

 الكيههان هلههيا األولويههة، ويكههون  تراعههي للتطبيهه، وقابلههة مناسههبة

 ؤهلني،امله  الهوطن  أبنهاء  كل ليشمل اململكة مناط، كل يف فروع

 اليي الرئي  الكيان تتب (  تنموية رصد مراكز) مب ابة ويكون

   الوزراء. جمل  مباشرة يتب 

 أ. طرحها اليت الرؤية م  ك ريًًا احلارثي: أتف، خالد. أ وقال

 بقصهد  لهي  ، الضرييب النظام تطوير ورورة حول العمران حممد

 ادلهة ومع ملوازنهة  ولكن، االقتصاد يف احلكومي التدخُّل تك يف

 االقتصهههادية الظهههواهر يف اإلجيهههابي والتههه ثري الهههوطين، االقتصهههاد

   ومواكبتها.

 بعههني  ت خههيأن  يلزمههها الضههرييب النظههام هندسههة أنَّ أعتقههُد

 متويهههل غايهههة اسهههتبعاد -االسهههرتاتيجي املسهههتوى يف -االعتبهههار

 عههن املعلومههة لألسههباب ذلهه،، علههى والرقابههة احلكوميههة امليزانيههة

 .  اململكة يف واإلنتاج اتوال رو املوارد هيكل

 الرسههوم مبههال  هندسههة إعههادة االعتبههار بعههني ت خههيأن أيضًًهها 

نظاميهة،   وهريبة  لتكهون  املبهال   بقية وُتحال رمزي ا، رمسًًا لتكون

 الضههرائب  علههى  والشههفافية الرقابههة  تطههوير هههو  ذلهه، مههن  واألهههمُّ

 الفردي. الضرييب واإلقرار اإلفصا  ونظم، وعقوباتها
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 جههودةو ملسههتوى االنتبههاه امل هههّم املرشههد أنَّ مههن مطشههر. أ ويههرى

 مهههن الضهههرائب حتصهههيل) الضهههرائب فهههر  قبهههل مههها..  اخلهههدمات

 للطههرق التحتيههة البنيههة علههى تهه ثريه مهها والههديزل، البنههزين مبيعههات

 .(؟ البيئةو

 ملسهرية  واألصلح احلمود أنَّ األهمَّ صا  بن اهلل عبد. د ويرى

 انتقاليهة  مرحلهة  هنها   يكهون أن  واالجتماعي االقتصادي الش نني

 املهواطن  عليها يعتد م جديدة، وريبية سياسة حنو للتحوُّل هادئة

 وهليا:. األمر ذل، م ل شرَّعت أن يسب، م دولة يف، واملقيم

 ُيراعى زمين، جدول وف، التنظيمات هيه م ل تت تىأن  البد  -1

 الضريبة.أو  الرسم لداف  النفسي العامل فيه

 علههو مهه  الضههريبية التشههريعات تتفهه،أن  مُّاألههه أيضًًهها وهههيا   -2

 .سواء حد على واملقيمني للمواطنني امل قدَّمة اخلدمات

 وتتفههههه، واوهههههحة، اسههههرتاتيجية  ذات بضهههههواب  اخلههههروج  إنَّ -3

 جهراء  يتحقه،  لهن أو  يته تى  لهن  -إليهه  الوصول املراد واهلدف

 التنسههي،، اسههرتاتيجية غيههاب ظههل يف تعههيش وقههوانني أووههاع

أن  دون فجهه ة تهه تي تنظيمههاتأو  اب وههو صههدور عههن فضههًلا

 يف زمههين جههدول خاللههه مههن ُيحههدَّد إعههالن تروجيههي  يسههبقها

 الكهههايف والوقههت  الفرصههة  تعطهههي وههريبة، أو  رسههم  تطبيهه، 

 .الداخل من البيت -يقال كما - لرتتيب

والضرائب من املهم   احلكومية الرسوم فيما يتعل، مبشاري  -4

 ما ي تي:
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 للخهههدمات  يهههةحقيق بفاعليهههة الضهههرائب تهههرتب أن  -أ 

 تنهههوُّع سياسهههة ال تعهههدُّ الضهههرائبأن  حبكهههم العامهههة،

نهها  إ حيه  ، لالقتصهاد  العلمهي  باملفهوم الدخل ملصادر

 متطلبههات لتلبيههة الدولههة  خلزينههة مههداخيل تههوافر تعههين

 . ورورية جمتمعية

 الرسهههوم تكهههونأن  ُيفهههرت  الضهههرائب تطبيههه، عنهههد -ب 

 ةاملرتبطه  تله،  خصوصًًا القيمة، رمزية كافة احلكومية

 العمالههة ت شههريات -السههفر جههواز)  رسههوم م ههل بههالفرد،

 واسهههههتمارات القيهههههادة رخهههههص - وإقاماتهههههها املنزليهههههة

 املرتبطهة  بالرسهوم  مها يتعله،   وكل - اخلاصة السيارات

 (. باألفراد

ال  حتههى تدرُّجيههة، خبطههوات الضههرائب تشههري  يكههونأن  -ج 

 وأخهريًًا ، أوًلها  الضهرائب  دافه   كاههل  علهى  م قلهة  تكون

 تتفههه، مادامهههت طويلهههة لعقهههود سهههتمراريتهاا نضهههمن حتهههى

 . للوطن العامة واملصلحة

(، منشهآت  وأربا  أفراد)الدخل  على الضريبة أنَّ حبكم -د 

 ذلههه، يف يراعهههىأن  يقهههرت ، م 2020إىل  ت جيلهههها تقهههرَّر

 الهههيين تقهههلُّ  األفهههراد مهههن ههههيه الضهههريبة حتصهههيل عهههدم

 وكههيا، شهههري ا ريههال 7500 عههن مداخيلهههمأو  رواتههبهم

 عهههن الشههههرية أرباحهههها تقهههل الهههيت الصهههغرية، تاملنشهههآ

 . ريال 10000



23

 –2017     
166 

 الضههرائب وحتصههيل معاجلههة وحههدة ُتؤسهه أن  ُيقههرت هههه. 

 اللغههة تههتقن بكفههاءات، والههدخل للزكههاة العامههة باهليئههة

 . األجنبية الشركات خلدمة اإلجنليزية

 الضهرائب  مه   سهنتعامل  كنها ن الشههراني أنَّهه وإ   ليلى. أ وترى

 َمههْن لههدينا، فاعلههة تكههون لههن فرمبهها الزكههاة، مهه  معاملتنهها مب ههل

 فقهراء  علهى  للقضهاء  تكفهي  أمواهلم وزكاة العام، أثرياء يتصدر

 !فقرًًا الفقراء ويزداد غنًًى األغنياء يزداد ذل، وم  البلد،

 وصهرفها  توجيههها  وحسهن  جبايتهها  يف لعدالة حتتاج الضرائب

ن إ اخصوصًً واحد، مكان يف ترتّكز وأال، الصحيحة وجهتها يف

 بالنسهههبة  أمَّههها ، مؤسسهههات أو  شهههركات علهههى  مفرووهههة  كانهههت

، لهه  امل قدَّمهة  اخلدمهة  قدر على الضريبة تكونأن  فيجب للمواطن

 به. يلي، ما على حيصلأن  حقِّه من الضريبة داف 

 مها  كهل  مهن  الهرغم  علهى  كهردي أنَّهه   أسامة. م يف حني ذكر

 يف أيهه ر حهول قضهية تطهوير النظهام الضهرييب  لكنهه م يغهري        قيل

 حالي هها املوجههودة الرسههومو للضههرائب احلههالي بالووهه  املسهها  عههدم

 ذلههه، غهههري توجههههوأي  تعقيبهههه. يف املهههيكورة لألسهههباب أنظمتههها  و

 املهواطن  يتمله،  حبيه   للحكهم،  األساسهي  النظام تعديل سيتطلب

 ليهتمكن  الشهورى   جمله   نظام ُيعدَّلو أروه، حتت اليت ال روات

 غههريو احلكوميههة، للماليههة املطلوبههة ةاملسههاءلو الرقابههة إجههراء مههن

 املناسهههبة اإلدارات إنشهههاء مهههن كههه ريًًا أههههم ههههياو كههه ري  ذلههه،

 هلا. املنظمة القواعد إصدارو الرسوم،و الضرائب لتحصيل

 نظههام ألي تطههويرأي  قبههل احمليهها أننهها حنتههاج مسههاعد. ويههرى د

 ما ي تي:  ورييب
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 إدارة وهههههوئها يف يهههههتم الهههههيت ههههههي الشهههههفافية تكهههههونأن  -1

 ألنَّ الفسهاد  الفسهاد   علهى  القضهاء  يهتم أن  قتصاد، وحنتهاج اال

 اإلوههههافية الههههدخول يف وسههههتجد وتريتههههه، سههههتزداد بقههههين إ

 نظامية. ب دوات يغرتفها َمْن الضرائب من امل تحصَّلة

 هههي االختيههار يف والكفههاءة التوزيهه  يف العدالههة تكههونأن  -2

   الدولهههة مؤسسهههات إدارة يف اعتمادهههها يهههتم الهههيت الركيهههزة

 صههالحيات ميلهه، ُمنَتخبًًهها، شهورى  جملهه  أوًلههايتطلههب  ،وذله 

 . املسؤولني كل وحياسب امليزانية، تفاصيل مناقشة

 دخًلههها، لألك هههر وفًقههها الضهههرييب العهههبء بتوزيههه  أن نههههتم -3

 املهواطن  يتحمهل  وأال سهابقة،  فهرتات  من أثروا اليين وخباصة

ومهن املههم   ، الفاسهدين  حماسهبة  يف قّصهروا  مهن  أخطهاء  اليوم

 مهها بههاملواطنني  فكههل سههريف، املههواطن حسههابأن  صههورأال نت

 نهايهههة يف سهههيدفعه واملؤسسهههات الشهههركات مهههن أخهههيه يهههتم

 دخًلا. األقل املواطن وخباصة املواطن، املطاف
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 الدخيل.  الورقة الرئيسة: د. خالد 

الدولههههة،  وحههههدة محايههههةإىل  الههههوطين األمههههن مفهههههوم يشههههري

 اجملتمهه أمههن  ذلهه، يف مبهها أراوههيها، علههى وسههيادتها واسههتقالهلا

 .حدودها خارج مصاحلها ومحاية واستقرار،

 العربيهة  اخللهيج  ودول ةللسهعودي  الهوطين  األمهن  تهديد مصادر

 يف اخلطهري  االخهتالل  م هل:  داخليهة،  مصهادر  منها. ومتعددة ك رية

 ووهعف  وطنيهة، أو  حمليهة  عمهل  قوة وغياب السكانية، الرتكيبة

أو  قبليهة أو  ميهبية أس  على الداخلي واالنقسام الوطين، احل 

. واملاليههة اإلداريههة ب شههكاله الفسههاد ذلهه، مهه  يتكامههل. مناطقيههة

 نضههج تهه خُّر عههن يعبِّههر وتراكمههها الظههواهر هههيه معاجلههة وتهه خُّر

 قابليههة وبالتههالي حاكمههة، وثقافههة وكمؤسسههة كمفهههوم الدولههة

 فيهها  يتهداخل  تهديهد  رهنا كمصاد. واجملتم  الدولةأمن  تهديدها

 التهديهد  مصهادر . والطائفيهة  اإلرههاب  م ل: اخلارجي، م  الداخلي

 لألمهههن ر تهديهههدًًاواألك ههه األسهههرع تكهههون مههها غالبًًههها اخلارجيهههة،

 التهديهد  مصهادر  تفجهري  من متّكنت ماإذا خاصة  للدولة، الوطين

أو  أيديولوجيههة بادعههاءات للههداخل اخرتاقههات حتقيهه،أو  الداخليههة،

 وههوء يف أمهها. العمههوم حيهه  مههن هههيا. معهها كلتاهمههاأو  سياسههية،

 اإلقليمهههي املسهههتويني علهههى حالي ههها السهههائدة الظهههروف خصوصهههية

 القومي األمن تهديد مصادر أهم من ب ن ولالق فيمكن والدولي،
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 والطائفيهة،  اإلرههاب، : اخلليجهي  التعهاون  جمله   ولدول للسعودية

 عههام بدايههة منههي العربيههة املنطقههة بههه متههرُّ الههيي االسههتقرار وعههدم

 عههن يتفههرع ومهها العربههي، الربيهه  ثههورات لتههداعيات نتيجههة م2011

 .ازاإلجي هيا يف حصرها ميكن ال وخالفات قضايا من ذل،

 اخللههيج دول بههه تتمتهه  الههيي االسههتقرار ءوههو يف الواوههح مههن

 املصهادر  ههي  الهدول  هلهيه  املباشرة التهديد مصادر أنَّ -اآلن حتى

 وحتوِّهلهها باملنطقههة، تعصههف الههيت االوههطرابات خاصههة اخلارجيههة،

 والهههيمن، العهههراق، ههههي: عربيهههة، دول أربههه  يف أهليهههة حهههروبإىل 

 املباشهرة  احلهدود  على( والعراق اليمن) منها اثنتان. وليبيا وسوريا،

 الشهههمالية التخهههوم علهههى( سهههوريا) اخلليج،وال ال هههة ودول للسهههعودية

 املغههرب يف فتقهه  ليبيهها وهههي الرابعههة أمَّهها. العربيههة للجزيههرة الغربيههة

 .غريها من أقل تهديدًًا وبالتالي العربي،

 مصهادر  فيهه  تتقهاط   أنَّه من املصدر هيا وخطورة أهمية تنب 

 حهروب  بطبيعتهها  وههي  ههه  األهليهة  احلهروب : تقريبًًا مجيعها يدالتهد

 ههههيه تغهههيي الهههيت والطائفيهههة اجلميههه ، علهههى وخطورتهههها ههههه قهههيرة

 ذله،  وقبهل . اجتهاه  كل يف وتنشره تفرزه اليي واإلرهاب احلروب،

 طهرف  وكل احلروب، هيه يف املتنوعة اخلارجية التدخالت وبعده

 وب ولويهة  السياسية، توجهاتهو األيديولوجية، بقناعاته فيها مدفوع

. والتوجهههات القناعههات تلهه، مههن أسهها  علههى غههريه علههى مصههاحله

 مهها هههو فههوق اإلقليمههي الووهه  تعقيههد مههن تضههاعف تههدخالت وهههي

 ههيا  يف. اجلميه   على وخطورته اوطرابه من بالتالي وتزيد عليه،

 بههؤرة لتشههكِّل التوسههعية العدوانيههة بسياسههاتها إيههران تهه تي اإلطههار
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 خاصهة  السهائدة،  اإلقليميهة  الظروف يف األخطر اخلارجي التهديد

 دعمهها  فضهًلا عهن   وسهوريا،  العهراق  احهتالل  يف عملي ها  جناحهها  بعد

 .  اليمن يف للحوثيني والسياسي العسكري

 اآلن؟ اخلطر بؤر  هي إيران ملاذا 

 لسياسهههاتها ك سههها  الطائفيهههة رمسي ههها تتبنهههى ألنهههها أوًلههها: •

 مهن  115و 71و 12 املهواد  صهة خا راج ) واخلارجية الداخلية

 (. اإليراني الدستور

 الطائفيهة  امليليشهيا  بآليهة  -أيضًًها  رمسيَّا- ت خي أنَّها :ثانيًًا •

 اإلقليميههة، لسياسههاتها مركزيههة كرافعههة( حصههرًًا الشهيعية )

 عهههن يعهههرب ههههيا أنَّ مههها وبقهههدر. اجلهههوار دول يف ولتهههداخالتها

 إعهالن  تهمهة  نِّبهه ُيج أنَّهه  إال اإليرانهي،  للنظهام  الدينية الطبيعة

 صههدام يفعههل كههان كمهها اجلههوار، دول علههى مباشههرة حهروب 

 .حسني

 تتبنهى  -الطهائفي  مشهروعها  مه   واستمرارًًا إيران، أنَّ :ثال ًًا •

 كبههديل وذلهه، املنطقههة، يف األقليههات حتههالف مبههدأ سياسههي ا

 .الدول م  للتحالف

 حههههوَّل يف أنَّههههه اإليرانههههي السياسههههي الههههنهج خطههههورة تكمههههن

 علهى  فاعلهة  سياسهية  عمليهة إىل  ثقهايف  إرث من املنطقة يف الطائفية

 ونصههوص( وأحههزاب ميليشههيات) سياسههية مؤسسههات وإىل األر ،

 للتحالفهههات أسههها إىل  حتوَّلهههت الطائفيهههة لهههيل،. ملزمهههة دسهههتورية

 للحهههروب ومصهههدرًًا العهههراق، يف كمههها الدولهههة، تشهههكيل وإعهههادة



23

 –2017     
172 

. رهههابلإل مصههدرًًا وبالتههالي وسههوريا، العههراق يف كمهها األهليههة،

 وعلههى املنطقههة، اسههتقرار علههى أكههرب خطههر  ُيشههكِّل ذلهه، وكههلُّ

وقانوني هها  ثقافي هها هّشههة تههزال ال دولههة وهههي الوطنيههة، الدولههة مفهههوم

 .وسياسي ا

 ُيقلِّهل  أنَّهه ال  إال اخلهارجي،  املصهدر  هيا خبطورة التسليم وم 

 والظهروف،  األحهوال  كل يف الداخل صيانة أولوية من شكل ب ي

 املباشهرة  التهديد مصادر كافة ملواجهة األول الدفاع خ َّ باعتباره

 يف منهاص  ال حتديهدًًا  اإليرانهي  التهديهد  خماطر وملواجهة. واحملتملة

مشههروعًًا  -واإلقليمههي احمللههي املسههتويني علههى-تههبين مههن األخههري

 املنطقهة  وتهدف   إيهران،  بهه  ت خهي  الهيي  الطهائفي  للمشهروع  مناقضًًا

 بدايتهه . عنهه  بهديل  وال طويًلا، نفسًًا لبيتط مشروع وهيا. دفعًًا إليه

 شههههاملة إصههههالحات -تههههدرجيي وبشههههكل-بتطبيهههه، املباشههههرة

 فكههرة إنضههاج هههدفها واقتصههادية، وفكريههة ودسههتورية سياسههية

 العلهم  ألولويهة  الت سهي   خهالل  مهن  الوطنيهة  اللحمة وتعزيز الدولة،

 القهانون  ومفههوم  الطائفهة،  مقابهل  واملواطنة الديين، الفكر مقابل

 .الههدين مقابههل اجلامعههة الوطنيههة والدولههة الشههريعة، مفهههوم بههلمقا

 العمهل  ألخالقيات الت سي  واجتماعي ا اقتصادي ا ذل، م  يتكامل

 أساسًًهها املههال رأ  مهه  ُتشههكِّل حمليههة عمههل قههوة وخلهه، واإلنتههاج،

 الههرئي  الههدخل مصههدر لتصههبح الوقههت مهه  تنمههو إنتاجيههة، ملشههاري 

 .للمواطن

 امهههتال  مهههن غريهههها قبهههل للسهههعودية بهههد ال ذاتهههه السهههياق يف 

 واالقتصهادي  الهدميوغرايف  حجمهها  مه   تتناسهب  عسهكرية  قدرات
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 املنطقهة،  ُتههدِّد  الهيت  املخاطر حجم أيضًًا م  وتتناسب والسياسي،

 الصهناعات  فكهرة  تبين يتطلب اليي األمر. اإليراني اخلطر وأوهلا

 .ذاتها اإلنتاجية املشاري  من كجزء العسكرية

 التهديهههدات : ملواجههههةأوًلهههاوهههرورية   لعسهههكريةا القهههدرات

 . البعيد املدى على  املشروع املقرت وحلماية املباشرة،

 العساف. عبد اهلل. التعقيب األول: د 

 غايهههة يف خالهههد د. عنهههه حتهههدَّث الهههيي الهههوطين األمهههن بدايهههة

 فهههاألمن األيهههام، ههههيه استشهههعرناها ولعلَّنههها واخلطهههورة، األهميهههة

 واالجتمههههاعي، وال قههههايف، الههههتقين،: ملالشهههها مبفهومههههه الههههوطين

 سههبيل فعلههى والغههيائي. والعسههكري، والسياسههي، واالقتصههادي،

 هويتنها  جتمعنا، واحدة هوية ال منل، -السعوديني -حنن امل ال:

 بهل  حضهارة،  تؤسِّه   وال قهوة  تهبين  ال ومناطقيهة،  قبلية بني متشتتة

 حقيقههي، الختبههار تعرُّوههه عنههد يههيوب قههد مهلههل اجتمههاعي نسههيج

 الوطنيهة  الهيات  بتميز مِّنَّا فرد كل شعور يف تتم ل الوطنية فاهلوية

 :خالل من لديه

 .بالوطن الفخر -

 .الوطن كيان على احلرص -

 .الوطن لرفعه التفاني -

 الوطن.  باسم احلدي  -

 الدراسهههههات قوامهههههه دائهههههم حهههههرا إىل  حيتهههههاج ذلههههه، كهههههل

 احلاوههر، ومراجعههة املاوههي، اسههتقراء علههى: املبنيههة االسههرتاتيجية
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 الوطنيههة اهلويههة تنميههة اعتبههار علههى والعمههل املسههتقبل، واستشههراف

 التشهتت  حتهديات  مهن  الوجهود  ههيا  علهى  حفاًظها  األول الهدفاع  خ َّ

 والهههيت إلينههها، الوافهههدة اجملتمعهههات ثقافهههة يف والهههيوبان والتفكههه،

 منهههها ولنجعهههل العربهههي، اخللهههيج دول أغلهههب يف أك ريهههة ُتشهههكِّل

 وفههردي، مجعهي  ومسههتقبلي، وتهارخيي  وديههين وطهين  التههزام قضهية 

 والعقيههدة واللسههان، واللغههة والتقاليههد، والعههادات احلضههارية بههالقيم

 اجلماعهههة  عهههات،  علهههى  يقههه   وطهههين  واجهههب  وتعزيزهههها  واإلميهههان،

 فاملت مههل يف معًًهها، واألسههرة واملؤسسههات واحلكومههات واألفههراد،

 يف خلهل  وجود َرْصد ُيمكنه  اجملل  لدول الدميوغرافية التغريات

 بهههني متكهههاف  غهههري سهههباق يوجهههد حيههه  السهههكانية، بهههةالرتكي

 السههكاني النمههو ومعههدالت للمههواطنني السههكاني النمههو معههدالت

 اخللههيج دول أبنههاء بعههض فيههها حتههوَّل الههيت الدرجههة، إىل للمقههيمني

 مجيهه  مههن املتعههددة خطورتههه وهلههيا وطههنهم، يف أقليههةإىل  العربههي

 علههى عههالوة يههة،وال قاف واالقتصههادية والسياسههية األمنيههة النههواحي

 نسههههبة وزيههههادة احلكوميههههة، واملرافهههه، اخلههههدمات علههههى الضههههغ 

 الشهامل  الهوطين  األمهن  علهى  سهلبًًا  يهنعك   ممَّا وغريها  البطالة،

 الهههدول ههههيه تعهههرُّ إىل  باإلوهههافة خالهههد، د. عنهههه حتهههدَّث الهههيي

 وغريههها، وعماليههة حقوقيههة منظمههات قبههل مههن دوليههة  لضههغوطات

  إلحهالل  التهدرجيي  بهالتحوُّل  اخللهيج  لدو لهه  تتنّبهأن  جيب ما وهيا

 لهه  تسهعى  الهيي  األههداف  أحهد  ههيا  ولعهلَّ  املقهيم،  مكهان  املواطن

 .م2030 اململكة رؤية
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 جديههدًًا،  لههي  فهههو الطههائفي االخههتالفإىل  نظرنهها مهها وإذا

 - الطهههائفي التههه ثري ذات باملنطقهههة احمليطهههة القهههوى بعهههض لكهههن

 يف آثهاره  ُيحقِّه،  بهدأ ف بكفاءة، مشروعها لصا  وظفَّته -إيران 

 بعهد  واإلسهالمية،  العربيهة  الشعوب أبناء من سياسي مال رأ  بناء

 علهى  املبنيهة  بالطائفية السياسي مشروعها وغلَّفت عليهم لبَّستأن 

 والتفههاو ، للتفههاهم وال للعقههل جمههال فيههها لههي  والههيت العاطفههة،

 نسهتط   م حيه  ، مبههارة  السهعودية  على إيران فيه تفّوقت ما وهو

 إيهران،  فيهه  متّيهزت  كمها  -السهين - الطائفي العامل استخدام

 عههههام يف للعههههراق األمريكههههي احلههههاكم -برميههههر قههههال وكمهههها

 - ألنههم  السهنة   علهى  الشيعة م  التعامل يفضل إنه :" -م2003

 . عنوان" مائة فلهم السنة أمَّا واحد، عنوان لديهم - الشيعةأي 

 أك ههر مههن شههكِّلُي الههيي السههين العههام أنَّ لنهها يتضههح وبهههيا

 علههىأو  عليههه، للقضههاء يسههعى َمههْن هنهها  العههام مسههلمي مههن% 85

 والعشهرين  الواحهد  القهرن  رجهل  وجعله وتفكيكه، األقّل إوعافه

 بالشههيوعية  الغربههي العههام اسههتبدلهأن  بعههد خصوصًًهها املههريض،

 أحهداث  خهالل  من الغربية احلضارة ُيهدِّد اليي األول العدوَّ ليصبح

 عههدوَّه الغربههي العههام ينسههى ال وحتههى سههبتمرب، مههن عشههر احلههادي

 متَّ التجهارة،  ُبرجهيّ  تفجهري  علهى  عامًًها  عشر مخسة مرور بعد األول

 – باإلسهالم  وميونخ وبروكسل، باري ، أحداث وإلصاق تضخيم

 لتعيهههد -املصهههطلح ههههيا علهههى الشهههديد حتفظهههي رغهههم السهههين،

 الهيي  ديداجل اجليل وُتعلم الغافل، وُتيكِّر األذهان،إىل  الصدمة

 بههم،  املرتّبهص  بعهدوِّهم  سهبتمرب  مهن  عشهر  احلهادي  تداعيات ي  م
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 تكهههن وم الوههههابي، وأحيانًًههها السهههين،- يف اإلسهههالم وامل تم ِّهههل

 م ًلها  محهص  يف حهدث  مها  بشه ن  – العربية إنن إ السي قناة تغريدة

 املبتهد   حتهى  فيهها  يق  ال إعالميًة سقطًة-م2015 ديسمرب10 –

 مقصههودة،  رسههالة  بههل  احملههرتف،  عههن  فضههًلا  اإلعالمههي  العمههل  يف

 من السعودية واحلكومة اإلسالم بني إىل الرب  خالهلا من تهدف

 .أخرى جهة من واإلرهاب جهة

 مفخخهة،  سهيارة  تفجري: " التغريدة نصُّ هو فهيا وللتيكري،

 مرتبطهة  وهابّيهة  إرهابيهة  مجاعهات  أطلقتها هاون، قيائف وسقو 

 ".سعود آل بنظام

 جيريهههة وتطهههورات حتهههوالت مهههن سهههيجري ومههها ىجهههر مههها إذًًا

أك هَر   نكهون  وأن وبنها،  لنها  ُيهراد  مبا أك ر وعيًًا لنكون يدعونا

 مهن  يه ت  م اإليرانهي  فالتغوُّل للضعفاء، فيه مكان ال زمن يف قوة

 اهلهههالل علهههى للسهههيطرة دوليهههة  قهههوى مهههن مهههدعوم إنَّهههه بهههل فهههرا ،

 لعهام ا علهى  للسهيطرة  أوىل كخطهوة   املتوس ، وحو  اخلصيب

 .اإلسالمي

 لتنفيهيه  العمهل  جيهري  الهيي  اآلخهرين  مشروع هيا كان فإذا

 - اجلهواب  السهنة؟  أهل مشروعنا فما خمططاته، أجيزتأن  بعد

 قابههههل متكامههههل ناوههههج مشههههروع لههههدينا لههههي  :-أسههههف بكههههل

 حيههز تههدخل م وتصههورات فرديههة أعمههال لههدينا وإنَّمهها لالسههتمرار،

 مقبولهة،  غهري  ألسهباب  تفيخت ما سرعان وقتية وحتالفات التنفيي،

 وهي خالد، د. قاهلا اليت األخرية النقطة عن للحدي  يقودنا وهيا

 يسههتورد قوتههه يسههتورد َمههْن هنهها: أقههول وأنهها العسههكري، التصههني 
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 مهههن نسهههتفيد ولعّلنههها قهههوت، احلهههرب زمهههن يف والسهههال  قراراتهههه،

 تصههني  منههها: كهه رية، أشههياء احلههزم عاصههفة يف احلاليههة جتربتنهها

 األوربههي االحتهاد  ودول بريطانيها  يف أصهوات  تعالهت أن  بعهد  السهال  

 .للسعودية السال  مبيعات على حظر بفر 

 قوتهها أن  تعلم أْن اخلليج ودول للسعودية خاصة رسالة وأخريًًا

 -(الروحيهههة القههوة ) اإلسههالم :  رئيسههة  قواعههد  ثههالث  علههى  قائمههة 

 االسرتاتيجي. واملوق  واملعادن الطاقة-ونفطها شعوبها

 احلارثي. فهد. قيب الثاني: دالتع 

(  األوىل بالدرجهههههة)  اإلقليميهههههة بالتحهههههديات املقصهههههود لعهههههلَّ

 :  م ل من األمين البعد ذات القضايا

   اليمن. يف احلرب -

  سوريا. يف احلرب -

   العراق. يف التطورات -

 دول تسهتهدف  الهيت  املباشهرة  اإليرانية والتهديدات التدخالت -

 نظاميههها يف باهلشاشههة حيُتههو الههيت الههدول والسههيما، اخللههيج

 .والدفاعي األمين

 وبشهههكل، متداخلههة  اإليرانيههة  التهديهههدات فههإنَّ  وللت كيههد، 

 بعهض  نَّإ بهل ، قضهايا  مهن  ذكهره  سهب،  مها  كهل  م ، ومقل، مزعج

 .  ببصمتها ممهورة وهي، وإنتاجها صناعتها من القضايا تل،

 نمه  مفر ا لنا تدع تعد م إيران أنَّ اجململ يف يعين كله وهيا

 كههههل وعلههههى املشههههتعلة، البيئههههات هههههيه كههههل يف معههههها املواجهههههة
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 مهن  الكه ري  يف معنا، موجودة وهي هنا، دائمًًا فإيران املستويات،

 تفاصيلنا.

 التفاصيل: تلك بعض يف قليل ًًا ندخل واآلن 

 به ن  وحسهرة  أم بكهل  أقهولُ  دعوني سوريا حالةإىل  بالنسبة

"  غهدًًا "  تهروا  لهن  كهم أنَّ، أي أبهدًًا  تعهودَ  لن وهي، انتهت قد سوريا

 نفسهه  األسد وبشار، ُحطام جمرد اليوم فسوريا ،" األم "  سوريا

 الهراهن،  الوقهت  يف سهوريا  ُيهدير  مهن  أبهدًًا  هو ولي ، ُحطام جمرد

 تكسهري  وحمهاوالت  أصهاب ،  عهضّ  صهراع  عهن  عبهارة  نشهاهده  وما

 األر  علهههى إيرانيهههة - وروسهههية، أمريكيهههة - روسهههية عظهههام

، . ديههارهم مههن وأ خرجههوا ُشههّردوا، أو ق ّتلههوا ونالسههوري.   السههورية

 حيهارب  الهيي  بهل ، سهوريا  يف اليهوم  ُتحهارب  الهيت  السهعودية  وليست

 الغايهة  وإمنها ، ذاتهها  يف سهوريا  ليسهت  والغايهة ، كهربى  أخهرى  قوى

 الفرصههة تههر  وعههدم، املنطقههة يف"   املههوازي النفههوذ"  ت كيههد هههي

 ههههيا ويف ،( دًًاحتديههه أمريكههها)  بهههالنفوذ للتفهههرُّد واحهههد لطهههرف

 إوههعاف حملاولههة السههاحنة فرصههتهم العههرب بعههض وجههد اخلضههم

 الهرغم  علهى  األسهد  بشار ف يدوا، أو ابتزازها أخرى عربية أطراف

 الههرتاب ألصههحاب وتهجههري وتشههريد قتههل مههن سههوريا يف جيههري ممهها

 بههل، العليهها القوميههة املصهها إىل  النظههر دون ومههن، العزيههز العربههي

 يغلقونههه بههل، البصههر  فيغضههون مسههبقة ةبعزميهه ذلهه، يفعلههون إّنهههم

 لههن وههو ، اجلميه   ُيهههدِّد الهيي  األسهود  املنطقههة مسهتقبل  عهن  كليًًها 

 . أحدا يدع
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 يضهههربون كلههههم العهههرب أنَّ فاعتقهههادي للعهههراق بالنسهههبة أمههها

 بهآخر أو  مبعنهى  عنهه،  والتنهازل  العراق إلهماهلم اليوم بكف كًفا

 لفداحههة انتبهنهها مثهه، العههراق يف تركنههاه كههبري فههرا :  إيههرانإىل 

 يف هنهها  ولههي . منههدم سههاعة والت، متهه خر جههّد وقههت يف خطئنهها

 يف العربههي املوقهه  اسههتعادة يف جنهها  بهه ي ُيههوحي مهها الههراهن الوقههت

 إيهران  جانهب إىل  ولهو - هنها   مكهان  اليوم للعرب ولي ، العراق

 .-ومبحاذاتها

 طهرف  مهن  اهلزميهة أو  النصهر  معنهى  خيتلهف  اليمن موووع يف

 هههيا وههل ! ؟ احلههوثيني علهى  القضههاء ههو  النصههر معنهى  هههل:  آلخهر 

 ال:  اجلهواب  احلال بطبيعة! ؟ اليمن حرب يف للدخول الداف  كان

 العجلههةإىل  الههيمن عههودة كههان  الههيمن حههرب يف للههدخول الههداف . 

 مههن الههيمن إخههراج وبالتههالي ،"الشههرعية" عجلههة وهههي اختلههت، الههيت

 أنههه يعههين مهها، معههه وُيغرقنهها سههُيغرقه الههيي املليشههيات حكههم نفهه،

 حدودها ت مني" أيضًًا"  الداف  كان حتديدًًا السعوديةإىل  بالنسبة

 احلهوثي   طموحهات  بتحقيه،  فالسما ، نوعأي  من خماطرأي  ود

 اجلزيههرة نسهخة  فسهيكون ،  كلهه  الههيمن حيكهم  م ْنإ أنَّهه  يعهين 

 صهريح  تهديهد  هيا وفِّي، اإليراني/  اللبناني اهلل حزب من العربية

، كلهه  العربي األمن ملستقبل بل، السعودي القومي لألمن ومباشر

 قهههوةإىل  اليهههوم حتهههّول فههههو، فحسهههب لبناني ههها يعهههد م اهلل فحهههزب

، الههيمن وفِّههي، العههراق وفِّههي سههوريا، يف تتههدخل وههاربة"  إقليميههة"

 مههاح، خطههر اجلزيههرة جنههوب يف لهه  جنهها  ونشههوء. غريههها يف ورمبها 

 .  برمتها العرب أمة مستقبل على
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 التحليهل  مهن  السهياق  ههيا  يف الشهرعية  عجلهة إىل  الهيمن  عودة

، بالسهلم أو  باحلرب ذل، حصل سواء التحالف لقوات انتصارًًا تعدُّ

، للسهالم  مبهادرات  مهن  اليهوم  ُيطهر   مها إىل  السهعودية  جنحت وهليا

 .  هلا لالستجابة مستعدة وهي

 القههومي األمههن مسههتقبل ووههمان السههعودية احلههدود تهه مني إنَّ

 القضههاء متَّ فقههد:  اليههوم بالفعههل حههدث وهههيا، انتصههار وههه العربههي

 يقهل  مها ال  علهى  القضهاء  متَّ كمها ، الكهربى  األسهلحة  خمهازن  على

 يههتمُّ إنَّمهها إطههالق مههن اليههوم نشههاهُده ومهها، الصههواريخ مههن% 80 عههن

 يف إيههران. و حالي هها عليههها القضههاء جيههري متحركههة منصههات عههرب

 اليههوم أمَّهها بالسههال ، ثينياحلههو"  تههزّود"  السههاب، يف كانههت الههيمن

، احلهالتني  بهني  فهرق  وهنها  ، احلهوثيني إىل  السهال  "  ُتهّرب"  فهي

 .  النوعية األسلحة من يعدُّ ال امل هرَّب السال  أنَّ عن فضًلا

 علهههى الهههيمن يف احلهههرب تكهههون النتهههائج مهههن املسهههتوى بههههيا

 مها  أمَّها ، التحهالف  وقهوات  السعوديةإىل  بالنسبة خصوصًًا، نهايتها

 جهريان  وواجهب ، حبهت  ميهين   فش ن اليمين الداخل يف ذل، عن زاد

، الكههه رية أزماتهههه مهههن مسهههاعدته للخهههروج  يف االسهههتمرار الهههيمن

 نكهون  الأن  ينبغهي  الهيي ، نفسهه  االقتتهال  ومنهها ، واملقبلة احلالية

 . فيه شركاء مقبل يومأي  يف

 مقههههدمتها وفِّههههي - اخللههههيج دول ُتسهههههمأن  ينبغههههي كمهههها

 اجلههههار لههههدى واإلداريههههة االقتصههههادية اهليكلههههة يف - السههههعودية

 . راسخة مستدامة لتنمية الت سي  يف ُيسهم ما، الشقي،
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 يقهول  َمهنْ  فهنها   لبنان، يف اإليرانية السعودية املواجهة وعن 

 -يقهول  َمهنْ  وهنها  ، احلريهري /  عون برتكيبة انتهتها نَّإ عنها:

 أمهان  الفه ، سهيحدث  مهاذا  وسهنرى ، تبهدأ  للتهوّ  فهي :العك  على

 . معه يتحالف مَلْن وال اهلل، حلزب عندي

 هنهها (  للعههام الفعلههي احلههاكم) أمريكهها مهه  العالقههة يف

 َيهَرْون  َمهنْ  وهنها  ، األبهيض  البيهت إىل  ترامب وصول من اخلائفون

 ملسهههاعديه اختياراتهههه أوحهههت وقهههد، الضهههررين أخهههفَّ وصهههوله يف

 األقههههل، بههههبعض  علههههى بعضهههههمأو  اجلديههههدة، دولتههههه ورجههههاالت

، اخللهيج  ودول بالسهعودية  طيبهة  عالقهات  تهربطهم  فهم، االطمئنان

 ولههدى، ترامههب فوبيهها عههن يقههّل ال إيههران مههن أمريكهها يف واخلههوف

 خلهههف وقفهههت الهههيت القهههوى أبهههرز مهههن بههه نَّ تامهههة قناعهههة الكههه ريين

 أوهحى  الهيي  اإليرانهي،  اللوبي جاستا قانون صدور ميكانيزمات

 .املختلفة ريكيةاألم الدوائر يف اليوم الت ثري شديد

 وجههة  كهل  يف إيهران  يف( نتع ر)أو  نع رنا أنَّ نالح  وهكيا

 أمه   إيهران أن  يعين ما املنطقة، وخارج بل املنطقة، يف إليها نتجه

 مباشهر  بشهكل  املنطقهة  ملسهتقبل  احلقيقهي  املهدد هي وغدا واليوم

 أخرى. أحيانًًا مباشر وغري أحيانا،

 فههاعلون حنههن فمههاذا ،إيههران مهه  ماوههينا يف كهه ريًًا فرَّطنهها

 ال عقيهدةً  والعهرب  للخلهيج  كراهيتهه  مهن  جيعهل  عهدوٍّ  م  للمستقبل

 ! ؟ ال من كّلفه مهما عنها حميد
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  :املداخالت حول القضية 

 الوطين وأبعاده. األمن مفهوم 

أن  أودُّ يف تعقيبههه: بدايههة احلمههود صهها  بههن اهلل عبههد. د قههال

 السههام علههي الفتهها  عبههد الههدكتور سههطَّره مِّمَّهها بعههضإىل  أ شههري

 التهديهههههد مصهههههادر اخلليجهههههي األمهههههن) كتابهههههه: يف، الرشهههههدان

 والتهديهدات  األزمهات  ههيه  كهل  نَّإ قائًلها: (،  احلماية واسرتاتيجية

 وثرواتهههههه مهههههوارده يف مههههههم مبوقههههه  تتميهههههز منطقهههههة يف حتهههههدث

 يف االسهههرتاتيجية املنهههاط، أههههم إحهههدىهههها نَّإ بهههل، واسهههرتاتيجياته

 البحهر : أمهن  أخهرى  حيويهة  منهاط، أمهن   مه   هها أمن ويتفاعهل ، العام

 املمهههههرات وأمهههههن، املتوسههههه  األبهههههيض البحهههههر وأمهههههن، األمحهههههر

 يف مهدى  هها أمن يهتحكم  كمها ، والغهرب  الشهرق  بهني  االسهرتاتيجية 

 ومهه ، اسههرتاتيجية كسههلعة أهميتههه وتزايههد الههنف  تههدفُّ، اسههتمرار

 االسهتقرار  من قدر عن يبح  زال ما العربي اخلليج فإنَّ هيا كل

 .املستقبل يف  قةوال

 متكامهل  بشهكل  اخللهيج أمن  عن احلدي  نَّإ قائال: وأردف

 وصهول  يف أسههمت  اليت املتغريات من جمموعةإىل  اإلشارة يقتضي

 .اليوم يعيشها اليت احلالإىل  اخلليج يف األمنية األوواع

 دول بهها  مهرَّت  الهيت  التجربهة  وهوء  يف أنَّهه  إىل الكاتب مشريًًا

 مههن يتحقهه،أن  ميكههن ال هههاأمن فههإنَّ، جههياخللي التعههاون جملهه 

، الههداخلي املسههتوى علههى السههيما، فقهه  العسههكري الههرَّْدع خههالل

 وغريههها، واالقتصههادية واالجتماعيههة السياسههية األبعههاد يف واملتم لهة 

 وإنَّمهها، عاملي هها وحتههى وإقليمي هها حملي هها بعههض يف بعضههها ُيههؤثِّر الههيت
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 التهديهد،  -االعتبهار  بعهني  ُتؤخهي  أن البهد  - خمتلفة أبعاٌد هنا 

 .ببعض بعضها العربية الدول بني ال قة واهتزاز

 علهى  سهلبية  بصهورة  أثَّهرت  الهيت  األحهداث  أههم  أنَّ ذكر حي 

 للكويهت  العراقهي  الغهزو  ههو  عليه، املطلَّة الدول وأمن اخلليجأمن 

 تهههههداعيات مهههههن تهههههاله ومههههها ،1990 عهههههام آب/أغسهههههط  2 يف

 يف حتهوالت  مهن  أحدثهه  وما وشائكة، خمتلفة سلبية وانعكاسات

 دول رؤيههة يف حصههل الههيي التحههوُّل أبرزههها كههان العربيههة، املنطقههة

 بعضهها  العربيهة  الهدول  بهني  ال قهة  واهتهزاز  التهديد، ملصادر اخلليج

 .ببعض

 ال، اخلليجي التعاون جمل  لدول اإلقليمي األمن أنَّ مؤكِّدًًا

 اخللهيج  نَّأل العربهي   القهومي  األمهن  عهن  مبعهزل  إليهه  النظهر  ميكن

 إطهههاره يف العربهههي اإلقليمهههي النظهههام مهههن جهههزٌء اإلقليمهههي ونظامهههه

 ومهههن َثهههمَّ  إجيابههها،أو  سهههلبًًا بهههه ويتههه ثر وُيهههؤثِّر ويهههرتب  األوسههه ،

 .بينهما االرتبا  ف،ِّ-استحالة يكن من إ -صعوبة

 شهد اخلليجي التعاون جمل  دولأمن  أنَّ الكاتب يرى وليا

 إيههران إصههرار بسههبب والتصههدُّع راالسههتقرا عههدم حالههة مههن مزيههدًًا

 اكتفهي  هنها  النهووي. حتهى   السهال   امهتال   علهى  التارخييهة  اجلارة

 .وتداعياته اخلليجأمن  حول عبد الفتا . د كتبه مبا

 متعهددة  صراعات يشهد اخلليجي األمن نَّإ القول: أودُّ وهنا

 واجتماعيهههة، وسياسهههية، واقتصهههادية، االجتاههههات: عسهههكرية، 

 األمههن ملفهههوم حقيقيههة تعريفههاتإىل  الوصههول طلههبتت بالفعههل الههيتو

 . العربية اخلليج لدول الشامل الوطين
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 األساسهية  احلماية توافر وجوب عن ُيعبِّر الوطين األمن مفهوم

 ب نَّهههه: ُيعهههرف كمههها، دولهههةأي  أر  علهههى واملقهههيمني للمهههواطنني

 اليوميههة احليههاة سههري علههى للمحافظههة األمنيههة الوسههائل اسههتخدام

، جمههاالت عديههدة يف تتجلههى ة،منههآ حيههاة لألفههراد ُتههؤمِّن مبنهجيههة،

 يتنهوع  مطله،، أمهن   تهوافر  يعهين:  بهه  اإلتيهان  الواجب الوطين واألمن

 يف  الوقههوع لعههدم سههعيًًا مقومههات  مههن الدولههة مهها متتلكههه  بتنههوع

 البشههرية اجملتمهه  ملكونههات يف الضههرر التسههببإىل  تههؤدي أزمههات

 .واملادية

 املسهههتوى علهههى الهههوطين األمهههن فتعريههه عهههن مههها حتهههدَّثنا  وإذا

 قهد  عهدوان أي  ردِّ علهى  حكومهة أي  قهدرة  فههو:  الدولي  السياسي

 الههدفاع باسههتخدام سههواءًً، أخههرى دولههة قبههل مههن الدولههة  لههه تتعههر 

 األمهن  تطبيه،  علهى  احملافظهة  يف يسههم  أسهلوب أو أي  العسكري،

 لألمههن دولههةأي  سههيطرة لعههدم تفاديًًهها للدولههة  والههداخلي اخلههارجي

 . عامة

 الهوطين،  عليهها األمهن   اليت يقهوم  األساسيات من عدد وهنا 

 :وهي

 الدولههة،  تواجههه  قههد  الههيت  للتهديههدات  الههدائم  االسههتعداد •

 .خارجيةأو  داخلية مصادر من سواءًً

 .  األمنية االسرتاتيجيات كافة تطبي، على احلرص  •

 االعتهداءات  مواجههة  يف تسههم  الهيت  الوسائل كافة توفري •

 .الدولة أراوي على سكريةالع وغري العسكرية
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 واألمنيههة  العسههكرية والقههوة اجلههيش، بنههاء علههى احملافظههة •

 لألفههراد، الالزمههة احلمايههة تههوفري علههى قههادرة تكههون حتههى

 .واملؤسسات

 وبتطهور  حاوهرة  تكهون أن  البد متعددة أبعاد الوطين ولألمن

 األبعهاد  ههيه  وته تى  أي دولهة،  كينونة على للحفاظ قائمني  وتقدم

 :اآلتي يف

 العسكري: الُبعد-1

 تههوفري يف، والشههرطة اجلههيش قههوات دور علههى يعتمههد والههيي 

 قبهل  مهن  هلها  ُمخطَّه   خمهاطر أو  اعتداءات، أية ود الوطين األمن

 القطاعهات  لكافهة  يكهون أن  األمهر  يتطلهب  وهنا خارجية، جهات

 للهههيود املسهههتمر االسهههتعداد داخلهههي وأمهههن جهههيش مهههن العسهههكرية

 . الوطن ومحاية

 االقتصادي: البعد -2

 أزمههة أيههة اسههتيعاب علههى حيههرص الههيي هههو االقتصههادي الُبعههد

 سهلبية  ته ثريات  حلهدوث  احتمهال  وجود م  حدوثها، عند اقتصادية

 املناسههبة احللههول إلجيههاد الدولههة تسههعى لههيل، الههوطين  األمههن علههى

 علهى  تهؤثر  اليت وخصوصًًا، تواجهها اليت االقتصادية للمشكالت

 مههن مهمًًهها أساسًًهها توفريههها باعتبههار، لألفههراد األساسههية احلاجههات

 .الوطين األمن أساسيات

 :السياسي البعد-3

 من، العسكري الُبعد م  يتكامل اليي هو السياسي الُبعد 

 أية من ومحايتها أراويها، على الدولة سيادة على احملافظة خالل
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، الههداخلي هههاأمن علههى للسههيطرة تههؤدي قههد مِّمَّهها خارجيههة  تههدخالت

 واحلقهههوق املسهههاواة، تهههوفري علهههى السياسهههي الُبعهههد وأيضًًههها يعتمهههد

 وَمْنه  ، اسهتقرارها  علهى  للمحافظة الدولة  داخل لألفراد اإلنسانية

 علهى  تهؤثِّر ، سهلبية  نتهائج  عنهها  تنهتج  قهد ، داخلية أزمات أية حدوث

 .الوطين األمن

 :األيديولوجي البعد-4

 خالل من، لوطنهم املواطنني انتماء تعزيز يف يسهم اليي وهو

، أو اعتههداءات أليههة التعههر  مههن، هلههم االجتماعيههة احلمايههة تههوفري

 الُبعهههد يهههرتب  لهههيل، فيهههها  يعيشهههون الهههيت البيئهههة داخهههل جهههرائم

 األمهن  لتهوفري  املسهتخدمة  واألسهاليب  الوسائل بكافة األيديولوجي

 وتعزيههز، اجملتمهه  علههى احملافظههة خههالل مههن والههوطين، الههداخلي

 والفكريهة  وال قافيهة،  الدينيهة،  لالختالفهات  األفهراد  تقبُّهل  فكرة

 . بينهم

 اخلصوص. وج  على والسعودية اخلليجأمن  مهددات 

 أمهام  الكربى" اخلمسة" الشهري إىل التحدّيات فايز. تطرَّق د

 شههؤون التعههاون  حيهه  ذكههر أنَّ الراصههد يف  جملهه  دول مسههتقبل

 سهتواجه  وجمتمعاتهها  التعهاون  جمله   دول أنَّ العربي يتبهّين  اخلليج

 .  القادمة العقود خالل املهّمة التحديات من عةجممو

 الكيانههات يف مفصههلّية طبيعههة ت خههي التحههدّيات هههيه بعههض

 الرتكيبههة اخههتالل جلهههة اخللههيج دول لههبعض الصههغرية اجملتمعّيههة

 النهواحي  يف ونتيجهةً  سهببًًا  متغّيهرة  طبيعة ذات وبعضها السكانّية،

 .  واالقتصادّية واألمنّية والسياسّية االجتماعّية
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 ألبههرز الرئيسههة املالمههح تلخههيص ُيمكههن عههام بشههكل ولكههن

 :اآلتي النحو على كربى حتديات مخسة

 :السياسّية التحديات: أوال

 ميكهن  احلاليهة  السياسهية  لالسهتقطابات  ال مهار املهّرة   باعتبار

 عواصهف  بعهد  فيمها  القادمهة  السياسهّية  اآلثهار  يف معهها  أيضًًا النظر

 .  اخلليج دول منها لمتس ولن م اليت العربي، الربي 

 واحليوّيههة وال قافههة اللغههة أنَّ هههو هنهها، التنبيههه يسههتوجب ومهها

 علهى  تكهون  ال قهد  التعهاون  جمله   دول يف الشباب لدى السياسّية

 اختلطهههت حيههه  باملهههآالت، السياسهههي الهههوعي مهههن املسهههتوى ذاتهههه 

 يف املشههكالت مههن الكهه ري املههزيج هههيا عههن ينههتج قههد مهها األوراق 

 .املستقبل

 :االقتصادّية التحديات: ثانيا

 ريعّيههة دول هههي جمملههها يف اخلليجّيههة الههدول أنَّ بههه امل سههلَّم مهن 

 ههيه  بهني  خمتلفهة  متهايزات  ووهو   ومه  . النف  اقتصاد على تعتمد

 واالسهتقرار  للتنمية وال ابت األساسي الراعي ولكن وتل،، الدولة

 .  ومتغرياته األسود اليهب هيا هو

 بسههههلعة ومسههههتقبلها اخللههههيج لدو تههههرتهنأن  الصههههعوبة ومههههن

 واهليمنههة والسياسههة االقتصههاد حسههابات يف تتهه رجح اسههرتاتيجية،

 مهها املتجههّدد  املههال رأ  هههي البشههرّية التنميههة فههإنَّ وهلههيا العاملّيههة 

 عهن  الت جيل غبار ونفض التواكل، مفهوم يف النظر إعادة يستلزم

 .امل ؤجَّلة االقتصادّية امللفات
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 :الجتماعّيةا التحديات: ثال ًًا

 :  أركان أربعة يف التحدي هيا ويتلّخص 

 : األول الركن •

 تعّمههه، اسهههرتاتيجية حلهههولإىل  حتتهههاج والهههيت الطائفّيهههة قضهههّية

 باجملتمعهات  والنه ي  التعهايش  يضهمن  مبها  السهكان،  بهني  العالقات

 . فيها منتصر ال صراعات عن القادمة

 : ال اني الركن •

 بهني  املهواطنني  غهري  ونسهبة  ،(البطالهة ) الوطنّيهة  العمالهة  مس لة

 واالجتمهاعي  السياسهي  االسهتقرار  إسهفني  تهدقُّ  قد واليت السكان

 . يرتبصون فيها واملست مرون ما، يومًًا

 : ال ال  الركن •

 مههههن%  60 يتجههههاوزون الههههيين الشههههباب حتههههدي يف ويكمههههن

 سهههتكون الشهههباب ههههؤالء. التعهههاون جملههه  دول معظهههم سهههكان

فيهه   عهاش  الهيي  الروها  مسهتوى  فوق واحلقوقّية احلياتّية مطالبهم

 الهههنف  وفهههورات سهههكينة، يف األوائهههل اخللهههيج جمتمعهههات أفهههراد

 . املاوي يف العيش شظف ومقارنات

 : الراب  الركن  •

 عاشهوا  دول يف وطنّيهة  هويهات  ميلكون ال مِّمَّن" البدون" فئات

 عقالء من حتتاج اليت العربّية، القبائل أبناء خاصة فيها وترعرعوا

 ملًفههها تغهههدو ال حتهههى وواقعّيهههة  سهههريعة معاجلهههةإىل  ماليهههو اخللهههيج

 .املستقبل راحة يقل، واجتماعي ا سياسي ا
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 :األمنّية التحديات: رابعًًا

 مسههبوقة غههري ّيههةأمن حتههدّيات اليههوم اخللههيج جمتمعههات تواجههه

 أبههرزت الههيت السههفر، وثقافههة احلدي ههة التقنيههات انتشههار مهه  خاصههة

 األصهههيلة القهههيم منظومهههة خهههارج مهههن السهههلوكّية املظهههاهر بعهههض

 .  املتوارثة

 واملخهههدرات، التطهههرُّف ملفهههات التحهههدّيات ههههيه رأ  وعلهههى

 بشههكل سههتؤثر الههيت اإلحلادّيههة وال قافههة اإلباحّيههة مظههاهر وبعههض

 والطم نينههة العالقههات، وركههائز الروحههي، االسههتقرار يف واوههح

 .اخلليجي اجملتم أمن  عماد ظلت اليت

 :ال قافّية التحدّيات: خامسًًا

 هبههوب مهه  واالنتمههاء اهلوّيههة أزمههة يف التحههدّيات هههيه وتههتلخص

 مفهاهيم  زعزعهت  الهيت  الصهغرى  اهلويهات  وتنهاُزع  العوملة، ثقافة ريح

 طوائفهها  مبختلف اخلليجّية اجملتمعات شرائح بني ربطت وتوازنات

 اخلليجهي  اجملتمه   كيان تشّكل من عقود عرب والعصبّية امليهبّية

 .لةالدو مفهوم يف وانصهاره

 تهديهههدات يواجهههه الشههههراني إىل أنَّ اخللهههيج ليلهههى. وأشهههارت أ

 وداخلية، تتم ل فيما ي تي: خارجية

 وُجهلّ  ،(اإليرانهي  األخطبهو  ) يف تتم هل  اخلارجيهة،  املهددات •

 احلهج،  مواسم أقلقت فارسية  أصاب  خلفه تقف به مررنا ما

 خلالياهها  بتحريكها بالدنا حلدود الرئي  امل هدِّد وأصبحت

 الهههدول ابتههزاز  يتبعههها  ثههم ، ومشاًلههها وشههرًقا  جنوبًًهها  رهابيههة اإل

 واسههتغالهلا  -املتحههدة الواليههات رأسههها  وعلههى -الكههربى
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 حبجهة  ومال نف  من( اخلليج دهون لَشْف ) اإليراني التهديد

 نههرىأن  دون مههن، أخههرى التجاريههة والتبههادالت تههارة التسههليح

 إليرانهي، ا واإلرههاب  التوسه   ههيا  مجا  لَكْبح ناجحة حلوًلا

 والهههيمن، سهههوريا،) يف تدخالتهههه عهههن الصهههمت م هههال وأقهههرب

 !  أخرى دولةأي  م  تفعله ما م وهو ،(والعراق

 مهدى  وعلهى  - اخللهيج  ساهم مِّمَّن العربية الدول أيضًًا بعض

 مشهههاكلها وحهههل تسهههليحها،أو  اقتصهههادها، دعهههم يف-سهههنوات

 الههدول بعههض نَّإ بههل، واجلحههود النكههران منههها جنههد-الداخليههة

 مبواقهف  تظههر أو  ختتفهي  احلاجهة  وعنهد  املغهنم،  ُتشاركنا لعربيةا

 . وبابية

 يبهدأ  أك هر، فالبنهاء   لعمهل  حتتاج رأيي يف الداخلية املهددات •

 وصناعي ا اإلنسان علمي ا بناء يف احلقيقية ال روة، الداخل من

 ينفههد، قههد واملههال يههدوم، ال الههنف ، وعسههكري ا  وفكري هها

   اإلنسان؟ عن ماذا لكن

 العدالهههة وغيهههاب والعنصهههرية، واجلههههل،، والفقهههر البطالهههة،

 اللحمههة وتشههتيت، واإلرهههاب، واملخههدرات، والظلههم االجتماعيههة،

، الشهعوب  تواجهه  الهيت  املهددات أسوأ من كلُّها وغريها  الوطنية،

 م  خصوصًًا، حلظةأي  يف تنفجر قد ،(موقوتة قنابل) هيه فكلُّ

 ! العربي ربي بال ُيسمَّى مما اجليل هيا عاشه ما

 علهههى يقتصهههر ال والتهديهههد مفتوحًًههها، أصهههبح العهههام اليهههوم،

 الفراغهات  يف الهدخول إىل  تعهدَّاها  بهل ، لنها  يسهيء  سياسهي  تصريح

 أخبهه  األعههداء اسههتغلها والههيت، سههدَّها حنسههن م الههيت واملنافههي

 والشههابات الشههباب بعههض انضههمام مههن نعانيههه مهها ولعههلَّ، اسههتغالل
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 عليههه يعمههل مِّمَّهها هههو اإلجراميههة للعصههاباتأو  اإلرهابيههة للمنظمههات

 !! مللأو  كلل بدون والداخل اخلارج يف األعداء

 ال حتهى  حلوهلها   نهؤخر أو  امل ههدِّدات  بههيه  نسهتهني أن  جيب وال

 وكههل سههاخن، صههفيح علههى فخليجنهها ُمفجِّعههة، صههدمة علههى نفيهه،

 .هزة كل عند سلِّم يا رّب، وُترّدد: قلبها، على يدها تض  دولة

احلارثي على الطر  الساب، له أ. ليلى الشهراني  خالد. ، أوعلَّ

 باملصها   االعتقهاد  مهن  األحيهان  أغلب يف إلينا ُنفي أنَّه بقوله: أتف،

 يف بعينههها، دبلوماسههيةأو  معههني سياسههي خهه  تههبين يف املشههرتكة

 وأهمها، الحًقا فيها علقنا مصائد اخلطوات تل، م ل كانت حني

 السههعودي باإلنسههان العنايههة -رةمتههت اإلشهها  كمهها -نظههري يف

 ولهي   اّتخهيت،  الهيت  اخليهارات  كهل  ُمفضَّهًلا عليهه يف   كهان  اليي

 ُمفضَّال.   بعد

 ألمههن( الداخليههة) الرديعههان، فههإنَّ املهههددات خالههد. وباعتقههاد د

 :ي تي فيما تنحصر -اخلصوص وجه على والسعودية- اخلليج

 .خليةدا انقسامات خلل، وتوظيفها امليهبية، الطائفية-1

 .التحريضي ودورها الدولية، املنظمات تسلُّ -2

 ذرائهه  ُيعطههي ممَّهها السياسههي  اإلصههال  حركههة يف الههب ء-3

 .دولية لتدخالت

 .واملرأة الشباب،: االجتماعيتان القنبلتان-4

 .السكانية القنبلة-5

 فهههد،.  د تعليهه، يف جههاء ملهها بالنسههبة :الههدخيل خالههد. وقههال د

 بالفعههل إيههران أنَّ ذكههره ملهها الوحيههدة إوههافيت. معههه أتفهه، ف جههدني
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 مكهههان بهههيل، حتهههّل ههههل الهههبعض: يتسهههاءل قهههد. لنههها عهههدو ا باتهههت

 يف" املمانعهههة" مجاعهههة يطرحهههه كمههها - سهههؤال وههههو إسهههرائيل؟

 ليسهت  إيهران . املتصهنعة  والسهياجة  اخلبه   مهن  مزيج فيه -الشام

 اليت للطائفية وتبنيها وسياساتها، بسلوكها عدو  األوىل. إسرائيل

 كمههها وممارسهههاتها ب ههههدافها عهههدو  وههههي. األوطهههان وحهههدة ُتههههدِّد

 واجملتمه   الشهعب  إيهران  ليسهت  عهدونا  آخهر:  مبعنى. اآلن نشاهدها

 لنهها عههدو ا ليسههت إيههران. الشههامل السوسههيولوجي مبعناههها والدولههة

 إلينها  أتهى  الهيي  فيها، احلاكم السياسي النظام هو عدوُّنا. بياتها

 أتههى. وخرافاتههه وأحقههاده وميليشههياته تهههبطائفي( إليههه نههيهب وم)

 دولههة نفسههه مههن وليجعههل اإليرانيههة، العراقيههة احلههرب مههن لينههتقم

 . لليهود دولة إسرائيل كما املنطقة يف للشيعة

 ذلهه، ُتعلههن وهههي. وسياسههاتها بههياتها عههدو  فهههي إسههرائيل أمَّهها

 الطائفيههههة احلههههروب ُتشههههعل الههههيت إيههههران عكهههه  علههههى للمههههأل

 ملقاومهة  ذله،  تفعهل  إّنمها هها  أنَّ بهدعوى  البلهدان  روُتدمِّ والعسكرية،

 .إسرائيل

إىل  ف شهريُ  العّسهاف،  عبد اهلل. د تعلي، يف جاء ملا بالنسبة أمَّا

 ،"السهين  الهوهن " بهزمن  أ مسِّيهأن  ميكن مبا حالي ا مترُّ املنطقةأن 

 منظههورًًا باعتبههاره الطههائفي املنظههور مههن اخلههروج يفههر  َوهههٌن وهههو

. املنطقهة  يف اإليرانهي  املشهروع  وخيهدم  اجلمي ، على خطرًًا ُيشكِّل

 أردُت لكههّنين املنظههور، هههيا مههن تعليقههه يف ينطلهه، م عبههد اهلل. د

 وفيهها  للمنطقهة  حيصهل  مها  أنَّ مهن  انطالًقها  املالحظة  هيه ت كيد

 إيههران عههن فضههًلا. طههائفي صههراع عههن منههه كهه رية جوانههب يف ُيعبِّههر

 النظهام  كهون  مه   نسجامًًاا طائفية وأهداف منطلقات من تتصرف
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 طهائفي  أسها   علهى  هويته ُيحدِّد ثيوقراطي ا، - ديني ا نظامًًا فيها

 .  ُمعَلن

 الت جيهل،  حتتمهل  ال وهرورة  فههو  السهال   لتصني  بالنسبة أمَّا

 ال تهرفٌ  الراهنهة  الظهروف  يف اسهترياده  عهن  االسهتغناء  أنَّ إدرا  م 

 جهزءًًا  ليصهبح  اداالستري مفهوم تغيري ُيمكن لكن. ورائه من طائل

 تكنولوجيههها وَنْقهههل احمللهههي، للتصهههني  مشهههرتكة مشهههروعات مهههن

 - االسههترياد أنَّ شه،َّ  وال. الهداخل إىل  تفرعاتههها مبختلهف  السهال  

 مؤقتههة، فمكاسههبه اآلن، مفيههدًًا يعههد م -سههائدًًا كههان كمهها

 .أهدافنا م  دائمًًًًا تتناسب ال سياسية لقيود وخيض 

 سهيلفت  وأنَّهه  النسهيب  تقالللالسه  ويف سياق متصل، وبالنسبة

 م ملههاذا مصههاحلها، مهه  يتعههار  قههد وأنههه الكههربى، الههدول نظههر

 وجنهوب  اجلنوبيهة،  وكوريها  ماليزيا، حالة يف نفسه الشيء حيدث

 مههه  يتعههار   لهههن املطلههوب  اإلصههال   مشهههروع وغريههها ؟  إفريقيهها، 

 يتحّقه، أن  ُيمكهن  مشهروع  ههو  ثانية ناحية من. الدول هيه مصا 

 العقبهة . األوروبهي  واالحتهاد  املتحهدة  الواليهات  م  شراكةال بقاء م 

 اإلرادة غيههههابأو  بههههه، القناعههههة غيههههاب يف وإنَّمهههها هنهههها، ليسههههت

 .معا كالهماأو  السياسية،

 مهه  التعههاون جملهه  دول احلههارثي أنَّ صههداقة خالههد. وذكههر أ

 وعليهه يكهون التسهاؤل: ههل    ، 1+5 اتفهاق  بتدشني انتهت أمريكا

 إذا) ُمهربَّر  غهري  أمريكهي  جحهود  التعاون ل جم دول له ما تعرَّوت

 واملههههههتمني للمهههههراقبني مفاجههههه ة ويعتهههههرب ،(الوصهههههف ذلههههه، صهههههح

 الواقه   قهراءة  عهن  العجز من حالة يف فعًلا حنن هل والدبلوماسيني؟

 املفاجآت؟ هيه نتفادى حتى
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 تتسهبب  الهيي  احلارثي أنَّ القل، فهد. ويف هيا الش ن أووح د

 ُمهم ا مصدرًًا صار وإسرائيل، وأوروبا األمريك بالنسبة إيران فيه

 الغهرب  إهانهة  إيهران  تعمد ما ك ريًًا) أحيانا الرتكي  بل لالبتزاز،

 بهالك ري  إيهران  فهإنَّ  األخرى اجلهة من أمَّا، جهة من هيا(. وإذالله

 والواقه  . املنطقهة  يف الغربية املصا  حبل يف حتطب تصرُّفاتها من

 الههدول خبطههر حيهه ُّ يف املقابههل هههوو إيههران، يف ي هه، ال الغههرب أنَّ

(، بهالوالدة  سنية اأيديولوجيإىل  املنتمي اإلرهاب) هأمن على السنّية

 علهى  القضاء يف فّعال معه دوٌر هلا سيكون ب نَّه الغرب َتعُِّد وإيران

 ختووههها  الههيت  احلههروب  إىل أنَّ باإلوههافة هههيا ! وإرهههابهم  السُّههنة

 رائجههة سههوًقا خلقههتأنههها  عههن فضههًلا بالوكالههة املنطقههة يف إيههران

 هههو كمهها وتفتيتههها السُّههنة دول إنههها  شهه نها مههن فههإنَّ للسههال ،

 ُيشكِّل أنه من الرغم على حنن، نصدقهأن  نريد ال اليي املشروع

 منطقتنههها. وههههيه هههههي   ملسهههتقبل  وإسههههرائيل الغهههرب  لرؤيهههة  ههههدًفا 

 يف األخهرى  وبالهدول  بهإيران  الغهرب  عالقهة  يف احلاكمهة  الضهواب  

 . املنطقة

 جيوسياسههي فضههاء يف: الغامههدي نههوف. د ومههن جانبههها قالههت 

 األمنيههة األحههداث تسههاُرع بفِّْعههل اخلليجيههة اإلرادات تههرتطم خليجههي

 للمجتمهه   الداخليههة  اهليكليههة  البيئههة  تطههوُّر  وبفِّْعههل  واالقتصههادية،

 اجلديهدة  التوازنهات  بفِّْعهل  اإلقليميهة  واهليكلهة  جههة،  مهن  اخلليجي

 اإلرادات تتسههّلحأن  الواعههد مههو الط كههان وقههد ثانيههة، جهههة مههن

 خارجيهههة لسياسهههة معهههام بَرْسهههم العربهههي اخللهههيج لهههدول اخلليجيهههة

 ودبلوماسهههية متقاربهههة، يهههةأمن وسياسهههة موّحهههدة، وعملهههة موحهههدة،

 غهري  السهواء،  حهد  علهى  واإلقلهيم  اجلهوار  يف األحهداث  تساُرع ُتجابه

 مههن حالههة تعههيش حالي هها اخلليجيههة الههدولأن  هههو حيههدث الههيي أنَّ
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 علهههى الهههداخل أولويهههة مقاربهههة َرْسهههم بفِّْعهههل اجلديهههدة االنكفهههاءات

 الههدول، لههبعض الداخليههة البنيههة هشاشههة ظههلِّ يف وذلهه، اخلههارج،

 السهههههعودية رمستهههههها الهههههيت االسهههههرتاتيجية الشهههههراكة فباسهههههت ناء

 الربي  أبان فقد املشرت ، بالتعاون اخلاصة واالتفاقيات والبحرين

 التعهاطي  مسه لة  أبرزت وقد. دةاجلدي احملاور سياسات عن العربي

 اإلسهالمية  الدولة تنظيم ود الدولي والتحالف اإلرهاب قضايا م 

 التحههرُّ   وآليههات اخلليجيههة الههدول  َفْهههم يف متباينههًة رؤى( داعههش)

 م وجيواسهههرتاتيجية جيوسياسهههية سياسهههات وظههههرت اإلقليمهههي،

 .الساب، يف جلّي بشكل بارزة تكن

أو  تهارة،  نهاعم  َزْحهف  شهكل  يف اإليرانهي  التمهدد  سياسهة  وم 

 وحزب إيران بني الصلب التحالف كحالة أخرى  تارة صلب زحف

 اليمنيههة، احلالههة يف إليههران املتعههاظم الههدور وكههيا وسههوريا، اهلل

 :  أك ر عمقًًا بشكل ُتطر  التساؤالت أصبحت

 الههدول( الههيمنإىل  نسههبة) ”ميننههة“ عههن احلههدي  ُيمكههن هههل •

 ودميغرافيههههة اجتماعيههههة فسيفسههههاء تعههههيش الههههيت اخلليجيههههة

  وبنيوية؟

 رسهم  يف اخلليجيهة  اإلرادات تتصها  أن  ُيمكهن  مدىأي  إىل •

 ُتجابههه متقاربههة خارجيههة وسياسههة مشههرتكة، يههةأمن عقيههدة

 وتهديههد  الههدولي،  اإلرهههاب  كتهديههد  اجلديههدة:  التهديههدات 

  اهلوياتي؟ الصراع وتهديد املسلحة، الدينية التنظيمات

 اخلليجية؟ املواطنة اءبن إشكالية كله ذل، وفوق •
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 :أبرزها إخفاقات عديدة، هنا 

 ذلهه، ويرجهه : األعضههاء لههدول البينيههة التجههارة حجههم تواوهه  -1

 الههدول، لتلهه، الصههادرات هياكههل تشههابهإىل  أساسههية بصههفة

 .الفقري عمودها البرتول ُيم ِّل واليت

 اإلنتهاج  هيكهل  على االسرتاتيجية الصناعات هيمنة استمرار -2

 والصههههيد الزراعههههة قطههههاع مسههههاهمة وحمدوديههههة السههههلعي،

 .اإلنتاج هيا هيكل يف والغابات

 املوازنهات  َدْعهم  يف النفطية لإليرادات احملوري الدور استمرار -3

 مبسهتوى  لالرتقاء الالزم التمويل وتوفري اخلليج، لدول العامة

 باسهههتمرار مرهههونٌ  الووهه   هههيا  اسههتمرار  أنَّ إال اخلههدمات، 

 .النف  ري  تدفُّ،

 أموال رؤو  األكرب من اجلانب على املالي طاعالق استحواذ -4

 جهههود مهه  يتفهه، ال الههيي األمههر وهههو املشههرتكة، املشههروعات

 كهبرية  زمنيهة  فجهوة  وجهود  عهن  فضهًلا  اإلنتهاج،  هيكل تنوي 

 وبههني االسههرتاتيجية، القههرارات مههن عههدد علههى التصههدي، بههني

 .التنفيي حيز دخوهلا

 بعههض إصههرار اجلمركههي لالحتههاد العملههي التطبيهه، عكهه  -5

 السهل   انتقال عند املنش  بشهادة املطالبة استمرار على الدول

 بعهض  اكتفهاء  عهدم  جانهب إىل  األعضهاء،  الدول بني الوطنية

 األجنبيههة السههل  علههى املسههتوفاة اجلمركيههة بالرسههوم الههدول

 عنههد أخههرى برسههوم واملطالبههة الواحههدة، الههدخول نقطههة عنههد

 .ألراويها السل  تل، دخول
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 منَّها  الهبعض  عنهد  تصهورات   ارثي أنَّ هنها  احل خالد. أ وذكر

 عهههرب واألمهههن السهههلم إلقهههرار املنطقهههة  يف حمهههوري سهههعودي لهههدور

 أمكههنن إ فيههه لالخنههرا  النههاتو  حلههف مهه  واالتفاقههات العالقههات

 يف هنهههها  أفهههه، لههههيل، هههههل ومههههن َثههههمَّ يكههههون التسههههاؤل:، ذلهههه،

 يف إسهههرائيل عضهههوية ههههي العقبهههة وههههل السهههعودية؟ الدبلوماسهههية

 ؟.. احللف

 من أنَّ ترى الاآلن  حتى الدخيل أنَّ السعودية خالد. د وأووح

 - ليسهت  ألنَّهها  عقبهة   ليسهت  إسرائيل. للناتو االنضمام مصلحتها

 لعههدم الههرئي  السههبب أنَّ ويبههدو .النههاتو يف عضههوًًا - تكههن وم

 يف السههعودية سيضهه  غربههي، حلههف أنَّههه للنههاتو السههعودية انضههمام

 دولهة  تعتهرب  وههي  واإلسهالمي،  العربهي  مَلْين للعا بالنسبة حرج موقف

 أْن منهههها وُينتظهههر احلرمهههان الشهههريفان، وفيهههها كهههربى، إسهههالمية

. الغهرب  مه   التحهالف  إطهار  خارج واملسلمني العرب لقضايا تتصدى

 صهورة  وهي اإلسالمية، العربية اليهنية يف الغرب صورة تنسى وال

 النهاتو  زاويهة  ومن .الناتو م ل غربي، حتالف إطار جد ا خارج سلبية

 حالي ها   متاحًًها  لهي   للنهاتو  السهعودية  متامًًا  وانضهمام  األمر خيتلف

 بالسههعودية، يتعلهه، أغلبههها أنَّ احللههف هههيا أعضههاء يههرى ألسههباب

  .إخل اإلسالمية، وهويتها السياسية، وبنيتها

 االنضههمام علههى بالضههرورة يعتمههد ال التحهها لف رقعههة وتوسههي 

 ههيا  ويف ذله،،  علهى  شهاهدٌ  وبريطانيها  كها أمري م  جتربتنا. للناتو

هها  أنَّ مها  بقهدر  حليًفها  السعودية يعتربان ال هماأنَّ نالح  رمبا اإلطار

 كمهها - تطمههح ال السههعودية أنَّ الواوههح مههن ُثههمَّ. معهمهها شههري،
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 تطهههر  مأنهههها  بهههدليل املنطقهههة يف قيادي ههها دورًًا تتهههوىلأن  -يبهههدو

 مشههروٌع الرؤيههة خههالل مههنن اآل حتههى طرحتههه مهها. إقليمي هها مشههروعًًا

 الرؤيههة هههيه وحتههى. غريههها دون هههي خيصُّههها االقتصههادي للتحههوُّل

 رؤيهههة هههها أنَّ يعهههين  مههها والدسهههتوري   السياسهههي، لبعهههديها:  تفتقهههر

 .السبب هليا أهدافها حتقي، من تتمكن ال وقد حمدودة،

 إيهران  عهداوة  بهني  حبهريي أنَّ الفهرق   حسهام . م ومن جانبهه يهرى  

 أبوابنها  يطهرق  تكتيكهي،  عهدو   إيران أنَّ هو يالصهيون والكيان

 الكيههان بينمهها فههوري، بشههكل معههه التعامههل مههن والبههد بعنههف،

 الطويهل،  املهدى  على احتوائه من البد اسرتاتيجي، عدو  الصهيوني

 يف الههدخول م ههل: معههه، للتعامههل االسههرتاتيجيات مههن عههدد وتطههوير

 مهههن عهههدد وتفعيهههل مهههواردهم، السهههتنزاف تقليهههدي تسهههلح سهههباق

 األوسهههه  الشههههرق اقتصههههاد مههههن لعههههزهلم االقتصههههادية املقاطعههههات

 وفضههح إعالمي هها، وتعههريتهم اسههتخباراتي ا، ومههواجهتهم ككههل،

 فضهح  يف اإلجنليزية اجلزيرة قناة ما فعلت م ل املتطرفة، مواقفهم

 بريطانيهة  محلهة  بدايةاآلن  ونرى بريطانيا، يف الصهيونية األهداف

 النهوع  ههيا . السهطح  علهى  تظههر  أتبهد  وأخطارها، الصهيونية ود

 ولكههن الصهههاينة، ملواجهههة بشههدة إليههه حنتههاج الههيي اإلعههالم مههن

 . مواجهتهم يف عليه االعتماد ال ُيمكن احمللي إعالمنا لألسف

 الصههيوني  الكيهان  عهن  اليهوم  لنا تظهر اليت اجملردة احلقيقة

 ههههيا مهههن معههههم التعامهههل مهههن والبهههد ناجحهههة، داعشهههية قصهههة أنَّهههه

 تفعيل من والبد الفاشية، العنصرية أيديولوجيتهم وتعرية ،،املنطل

 أي ها  نشهاطاتهم  ُتموِّلأو  معهم، التعامل ُتجرِّم اليت القوانني من عدد

 . كانت
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 الفعهل  رّد بسياسهة  نتعامهل  دائمًًها نها  أنَّ لهدينا  الرئيسهة  املشكلة

 ألهههداف للوصههول خطههة علههى بنههاء ولههي  تظهههر، الههيت لألحههداث

 يف أصههبحت الصهههيوني الكيههان احتههواء سياسههة ولألسههف معينههة،

 املشهبوهني  بعهض  ونهرى  بهل  املنطقهة،  يف االسرتاتيجية أولوياتنا ذيل

 الصههيوني،  الكيهان  مه   ومقهابالت  اتصاالت يبدؤون جمتمعنا من

 خوًفها  وعنصهريتهم  فاشهيتهم  نتقّبهل نا أنَّ هلم مغلوطة رسائل وإرسال

 صههفٍّ يف -خليجهيني و كعهرب  - نقهف جهد ا أن   امل ههمِّ  مهن . مهنهم 

 علهى  هجومنها  وُنركِّهز  املنطقهة،  يف الصهاينة تقبُّل عدم ود واحد

 األديههان علههى ولههي  الفاشههية العنصههرية الصهههيونية ةاأليديولوجيهه

 حيتهوي  شهامل  جديهد  إطهار  يف العروبهة  تفعيهل  مهن  البد.  وواألعراق

 فهه كرب غلطههة ,احلقيقههة عظمتههه إلظهههار واألديههان األطيههاف مجيهه 

اآلن  ونهرى  السهنية،  الطائفة داخل للعروبة َحْصرنا هي ارتكبناها

 واليههود  واملسهيحيني  السنية غري الطوائف ذوي العرب بوصلة اجتاه

 والطوائههف األديههان تقبُّههل. ولسياسههاتنا لنهها معاديههة أخههرى دول حنههو

 صههراع أنَّههه القههائم الصههراع إلظهههار مطلوبًًهها أمههرًًا أصههبح األخههرى

ولهي   ، شاملة العروبة. وطوائف نأديا صراع ولي  أيديولوجيات،

 ألنَّههه علههيهم  سننتصههر إيههران مهه  صههراعنا يفنهها أنَّهنهها  شهه،  مههن 

 الناحيهة  فمن. واقتصادي ا سياسي ا احتوائهم على القدرة لدينا توجد

 مبراحهل  متفوقهة  نوعّيهة  عسهكرّية  قهدرات  لدينا توجد العسكرية

 يهمعلههه وسيصهههعب اإليرانيهههة، العسهههكرية املؤسسهههة عهههن عديهههدة

 وإذا العهراق،  يف جنهودهم  بانتشهار  نسهمح أن  ال ميكهن . بنا اللِّحاق

 مههن فالبههد العههراق أراوههي يف كههبري عسههكري تواجههد هلههم كههان

 لهن نا أنَّ واوحة رسالة إلرسال استباقية  عسكرية وربات توجيه

 ُيههدِّدنا،  العهراق  أراوهي  داخهل  إيرانهي  عسكري وجود ب ي نسمح
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وال  العسهههكري، البشهههري عنصهههرال يف متفوقهههون أنَّههههم خصوصًًههها

 أراوههي  يف جنههودهم  مههن  كههبري  عههدد  بتواجههد  نسههمح أن  ميكههن 

 كههرّد اخللهيج  يف النفطيهة  ُمنشههئاتنا بعهض  ااسهتهدفو  وإذا العهراق، 

 وتههدمري النفطيههة، منشههئاتهم مجيهه  نسههتهدفأن  فنسههتطي  فِّْعههل،

 زمنيهة  لفهرتة  للهنف   تصهديرهم  ووقهف  اإليرانيهة،  النِّفطية الصناعة

 منشئاتنا من بعدد الضرر إحلاق يستطيعون هم املقابل يف كبرية،

 الههنف  مههن  ٪60 أك ههر مههن  تصههدير سيسههتمر ولكههن النفطيههة،

 اكهههانو وإال ذلههه،، يهههدركون العسهههكريون وقهههادتهم السهههعودي،

 التصعيد لزيادة موات  الوقت نَّإ. بعيد زمن مني منشئاتنا ااستهدفو

 لوجهود  ا لتحييهده  -فهوري  بشهكل - معهها  والتعامهل  إيران، م 

 الظروف استغالل من والبد إليران، معادية هوجاء أمريكية إدارة

 مههن بعههدد مليئههة سههتكون القادمههة السههنني ألنَّ لصههاحلنا  احلاليههة

  وال نسهتطي  فيهها،  التهدخُّل  علينا حتتم اليت املنطقة يف الصراعات

 .واحد وقت يف جبهات عدة م  التعامل

 النظهرة  كدسهه: وكه نَّ   نب عبد اهلل. أ ويف اإلطار ذاته، قال

 وهنها ..  االنفجهار  على أوش، الربكان وك نَّ تشاؤمية، املطروحة

 : رئيستني نقطتني عن أحتدث

 :الداخلي التهديد:  أوًلا

 ال وههههيا وواوهههح، موجهههود املهههيهيب الطهههائفي االحتقهههان إنَّ

أو  مناطقيهههة عنصهههرية عهههن نتحهههدث حهههني لكهههن..  فيهههه اخهههتالف

 يف كههبرية مبالغههة وهنهها  احلههال، عههةبطبي موجههود فهههيا قبائليههة،

 مواجهههة يف الدولههة تكههون حههني كهه ريًًا يقههلُّأو  يتالشههى.. و وصههفه

 علهى  واوهح  م هال  احلهزم  عاصهفة  إعهالن  يف ولنها . عدوٍّ. م  حقيقية
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 ههههيه تالشهههت حتهههى وألوانهههه أشهههكاله بكهههل الشهههعيب التكهههاتف

 واحههد وطههن عههن يتحههدث اجلميهه  وكههان النهها ، بههني العنصههرية

 بينههه أعههيش الههيي الشههبابي احملههي  األقههّل يف علههى ،واحههد ومصهري 

 .  االجتماعي التواصل وسائل يف النا  عنه يعّبر ما وبني

 : اإليراني التهديد:  ثانيًًا

 كهل  ولعهلَّ . أمريكية. خضراء بإشارة إال تتحر  م إيران إنَّ

. بغههداد. سههقو  بعههد إال يههتم م للميليشههيات والههدعم التحههر  هههيا

 الدسهتور  يف الشهيعية  األقليات ودعم ال ورة تصدير مواّد وجود رغم

 الرتويهج  متَّ والهيي  لبنهان،  يف اهلل حهزب  باسهت ناء " 1979 عام مني

 ههي  املتحهدة  الواليات أنَّ يعين وهيا" .. إلسرائيل مقاومة ك داة له

 يف احلاصهههل اإليرانهههي العبههه  ههههيا كهههفِّ علهههى القهههادرة الوحيهههدة

 اململكههة أمههام جهد ا  كههبرية لفرصهة ا نَّإ أقههول: هنها  ولعلههي املنطقهة. 

 بضهههههرورة اجلديههههدة  األمريكيههههة  اإلدارة إقنههههاع  يف اخللههههيج  ودول

أكههرب  قههدرة عنههه سههينتج والههيي املنطقههة، يف السياسههي االسههتقرار

 ينهتج  وبالتالي اإلرهابية، املنظمات من وغريها داعش من للخالص

 وجديههدة مسهتهلكة  وأسهواق  املنطقهة  يف اقتصهادية  تنميهة  ذله،  عهن 

 يكهون أن  ميكهن  ال كله وهيا..  وغريها األمريكية لشركاتل

 ترامهب  فريه،  مه   خاصهة  جهد ا  ممكهن  وههيا  أمريكية، بإرادة إال

 .إيران من ُمسب، عدائي موقف لديه واليي اجلديد،

 الهيت  التهديهدات  دههيش أنَّهه وجبانهب    بن خالد. د يف حني يرى

 تسهعى  الهيت  انيهة اإلير التهديهدات  من نقلل الأ جيب، هلا التطرق متَّ

 واملنطقهة  خهاص  بشكل اخلليج دول يف العقدي ال قايف التغيريإىل 

 املههدى علههى العقديههة الرتكيبههة تغههيري بهههدف وذلهه، عههام  بشههكل
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 منههي لههوح  فقههد. الناعمههة لقوتههها اسههتخدامها خههالل مههن البعيههد

 وحماولههة العقديههة ثقافتههها َنْشههر مههن إيههران متّكنههت كيههف أعههوام

 والهيمن،  اخللهيج،  دول يف البعيهد  املدى يف ملنطقةا يف املعادلة تغيري

 اململكهة  تهدخل  ولهوال  وغريها، اإلفريقي، القرن دولو والسودان،

 بهه   تقهوم  مها  ذله،  علهى  م هال  وخهري ، أسهوأ  األمهر  لكهن "  املت خر" 

 فقههد ولبنههان، وسههوريا بههالعراق العقديههة للرتكيبههة تغههيري مههن حالي هها

 علهى  مادي ا للمنتفعني الضخم املالي للصرف خزينتها إيران سّخرت

 الأ جيب كما، أهدافها لتحقي، الدول تل، يف مستوياتهم خمتلف

 مههن الشههيعة أبنههاء مههن الفئههات لههبعض الههداخلي االنتشههار عههن نغفههل

 بالت كيهد  وههيا )  فيهها  يتواجهدون  اليت مناطقهم غري يف املواطنني

(  احملههدود)  االنتشههار ذلهه، يكههن مإذا  ( كمههواطنني حقهههم مههن

 قههم، يف للمرجعيههة املههوالني رمههوزهم مههن مههالي ودعههم بتوجيههه يههتم

 أههداف  لتحقيه،  الفقيهه   بواليهة  ُيسهمَّى  ملا توجيهات وف،و وغريها،

 جتمعهههات بهههني الشهههيعية العقديهههة ال قافهههة بنشهههر اخلمينيهههة ال هههورة

  يف البعيهد  املهدى  يف مهنهم  أمكهن  مها  لتشهي   السُّهنة،  مهن  السّكان

 دول بقيهههة أيضًًههها يف يهههتم لألسهههف األسهههلوب ههههياو الهههوطن، عمههه،

 اخلليج.

 يف حهرب  دخوهلها  أنَّ جيدًًا إيران تدر : املزروع محيد. د وقال

 سهتدف  أنها  املؤّكد ومن نزهة، تكون لن اململكة م  عسكرية

 علههى ينسهحب  وهههيا االقتصهادية،  بتهدمري بنيتههها  احلههرب ههيه  مثهن 

 أيضًًا. العراق

 وأهميتهههها مني،املسهههل جلميههه  احلهههرمني أر  مت ِّهههل اململكهههة

 مجيهه  واحههدة، وتهههمُّ  لعملههة وجهههان السياسههي واسههتقرارا الدينيههة
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  تهديهد  به ي  شهعرت إذا للمملكهة   ميكهن  ولهيل،  اإلسهالمية.  األمة

 ب نهههه أشههه،ُّ وال، الهههديين بعمقهههها  وتسهههتعني تستحضهههرأن  مباشهههر

 حكومههات تقاعسههت لههو حتههى الضههرورة وقههت حاوههرًًا سههيكون

 . اإلسالمية الدول

 وأسهتبعدُ ، األطهراف  جلمي  مكلفة احلروب نتائج أن ش،َّ ال

 ورمبها ، اخللهيج  دول مه   مباشهرة  حهرب  على دخهول  إيران تتجرأأن 

 الهيت  وطوائفهها  عمالئهها  طريه،  عهن  بالوكالهة  حهروب   علهى  تعتمد

 مثهههن العميلهههة الطوائهههف سهههيكّلف وههههيا . الفقيهههه بواليهههة تهههؤمن

 خيانتها.

 أمُّ ههههي لهههوطينا األمهههن الشههههراني: إنَّ قضهههية سهههعد. د وقهههال

ملتقهى   يف للحهوار  ط رحهت  الهيت  السابقة القضايا معظمو القضايا،

 مكوناتهها و ب بعادهها  الغنيهة و احلبلى القضية هيه يف تصبُّ أسبار

 إجيابًًا.و سلبًًا املتكاملةو املرتابطة

 نفسههها، عههن تسههفرو أسههفرتو واوههحة، الداخليههة التحههدّيات

 مهن  اخلروج إمكانية من اإلحبا و الي   مِّنَّا الك ري أصاب قدو

 أمَّههها  .القضهههايا و امللفهههات  مهههن كههه ري  إدارة يف التقليديهههة و الرتابهههة

 األووههههاع بتغّيهههر  مهههتغرية  فههههي  اخلارجيهههة  التحهههديات و التحهههوالت 

 جتههاوزتو اململكههة صههمدت قههدو الدوليههة.و اإلقليميههة التوازنههاتو

 – ال وريهة  الفهرتة و الباردة، احلرب حِّقبة أفرزتها اليت اإلشكاالت

 مها و اإلسهالمية، و العربيهة  الدول من بك ري عصفت اليت ومية،الق

 اململكهههة مكانهههة زادت بهههل، ال الههه  العهههام بهههدول ُيعهههرف كهههان

 خرجنها نها  أنَّ علهى  اهلل حنمهد و احليوبوليتيكي،و السياسي وزنهاو

 .تارخينا يف الفارقة اللحظة هيه حتى سلمناو
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 األمههن علهى  سهلبًًا  انعكسهت  الههيت القصهور  أوجهه  أههم  أحهد 

 علههى االعتمههاد رسَّههخت التنميههة أنَّ هههو الشههامل، مبفهومههه الههوطين

 مسهتدامة،  لتنميهة  متنوعهة  مصهادر و بدائل ُتوجِّدأن  من بدال النِّف 

 م الرمسهي،  التنمهوي  التخطهي   مهن  عامًًها  50 مهن  يقهرب  ما فبعد

 مههن اخلههروج هههوو،  اخلطهه  هههيه أهههداف أهههم مههن هههدٌف يتحقهه،

 خمرجههات  مههن  -شههديد ال لألسههف و -كههان  بههل  الههنِّف ،  أسههر

 ال البطالهة، و للفقهر  مرتفعهة  معهدالت   هنا  أنَّ املتوازنة غري التنمية

 لههي  .نفسههه الههنف  أتاحههها الههيت املههواردو اإلمكانههات مهه  تتناسههب

 حتظيهها مو أ همِّلتهها السياسههيةو اإلداريههة إنَّ التنميههة بههل فقهه ، هههيا

 تمههاعياالج الههتغريو االقتصههادية، للتنميههة املههوازي الكههايف بالقههدر

 . الدوليةو اإلقليمية البيئة يف التغرياتو ال قايف،و السكانيو

 إنتاجًًها  منهتج  اقتصهاد  بنهاء  يف كه ريًًا  ت خرناو أيضًًا قصرنا

 بهها مهن   أ غر قنها  استهالكية منتجات الداخل يف به نناف  حدي ًًا،

 يف مطلوبهة  مبنتجهات  املنافسهة  من َدْع،، اقتصادي ا الناجحة الدول

 - الريعي -الرعوي التنمية لنم  إال ذل، ماو ية،العامل األسواق

 منتجهههة، عماليهههة طبقهههة بنهههاء فهههرص أهلههه، الهههيي االسهههتهالكي

 .املروي االستهال  يف لَغَرقِّه االدخار معنى يعرف جمتم و

 ممتههازة يههةوأمن دفاعيههة مؤسسههات بنينههاأننهها  مههن بههالرغم و

 سية،اجليوسياو التارخيية مكانتهو القارة الوطن هيا م  تتناسب

 االعتماديههة مههن ُتخفِّههف عسههكرية صههناعة بنههاء يف ت خرنههانهها أنَّ إال

 حلمايههةو الههوطين، ألمننهها جههوهري هههو مهها يف اخلههارج علههى املطلقههة

 .العظيم الوطين الكيان هيا
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 الشهههعر طهههر  وجههههة نظهههره ببيهههت  الع مهههان خالهههد. واسهههتهل م

 القائل:  

 افرتقهههههن وإذا***  تكسهههههرًًا اجهههههتمعنإذا الرِّمههههها   تههههه بى

 آحادا. ّسرتتك

 الهدول  لكل حتدي ا مت ل عامة حالة الوطين وأواف أنَّ األمن

   ومطهام   خمهاطر  مهن  يتههددها و حوهلها،  حيهوم  مها  جتاه والشعوب

 ولههن نفهه ،أي  جتههدي لههن الدفاعيههة واخلطههو  احللههول كههل لكهن 

 واالنتمههاء الوطنيههة الوحههدة مفهههوم غههابإذا فعاليههة  أيههة هلهها يكههون

 سههيادة هههو ويههدمره بههل الشههعور، هههيا يفتههت وأك ههر مهها ..  للههوطن

 والعرقيههة، والقبليههة، واملناطقيههة، والطبقيههة، العنصههرية، التفرقههة

 باملسههاواة الشههعور غههاب ..إذا اهلههدم معههاول مههن وغريههها والطائفيههة،

 تفرقهة  بهال  اجلمي  على والقانون الشرع وسيادة والشراكة والعدل

 علهى  فقهل  بهات، والواج احلقهوق  يف املهواطنني  وتسهاوي  حماباة، وال

 أفضهل  عليهه  -الكهريم  الرسهول  وصهدق ..  السهالم  الوطين األمن

 أنَّهههم إسههرائيل بههين أهلهه، إمنهها" قههال: إذ -التسههليم وأمت الصههالة

 الضهعيف  فهيهم  سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق اكانوا إذ

 ."احلد عليه أقاموا

 لههه العههدو الههدري  فقههال مههن جانبههه:" إن اختيههار    زيههاد. أمهها د

 عمليهة  يزاول َمْن موو  يف الدولة جتعل حبي  وأخالقيات، تآليا

 ثابتًًهها لههي ( العههدوَّ) هههيا أنَّ كمهها .عدوانيههة وليسههت مههربرة دفاعيههة

 املنوطهة  واملصها   احمليطهة  األحوال تغّير وف، متغري هو بل ودائمًًا،

 تربيههره أجههل مههن كافيًًهها زمنًًًًهها عههادًة ي خههي العههدو تغههيري لكههّن. بههها

  .ومتريره
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 واحههد( عههدوٍّ) علههى متوافًقهها طويلههة عقههودًًا العربههي العههام ظههلَّ

 الشههعوب حنههن وبقينهها. الصهههيوني/ اإلسههرائيلي العههدو هههو وموّحههد

 لوقههت  صههغرية بعههداوات انشههغلنا مهمهها احلههال، هههيه علههى العربيههة

 .إسرائيل: املستديم الكبري للعدو نعودأننا  إال قصري،

 مربهه، بشههكل تبههدلت املسههتقرة العدائيههة احلههال هههيه لكههن

 ففههي. العربههي الربيهه  ُسههّمي مهها أعههرا  مههن بسههبب  مسههبوق وغههري

 بهني  العربهي  الشهارع  مشهاعر  ترّنحت فق  املاوية اخلمسة األعوام

 .«مرة ألك ر من بديل وآخر عدوٍّ

 الشههيو  جملهه  يف اخلليجيههة الههدول إحههدى نظَّمتههها نههدوة يف

 ُتههدِّد  الهيت  األخطهار  أشهدِّ  عهن  اخلليجي الباح  حتّدث الفرنسي،

 اإلرهههاب خطههر علههى سههريعًًا مهرَّ . الههراهن الوقههت يف اخللههيج منطقهة 

 وذكههر اإليرانههي، اخلطههر عنههد طويًلهها مكهه  لكنَّههه والتطههرف،

 اللهدود،  اجلهار  لهدى  التوسهعية  النزعهة  عهن  وحدي هة  قدميهة  تفاصيل

 ملضههخات ومتويلههها العههرب، مهه  هلهها املعلنههة وغههري املعلنههة واحلههروب

 .الطائفية لوجياواأليديو ال ورة تصدير

 رئههي   سهه له  ورقتههه،  مههن  اخلليجههي  امل تحههدِّث  انتهههى  عنههدما 

 أنَّ مههداخلت، مههن فهمههت: قههال خبي ًًهها، سههؤاًلا( الفرنسههي) اجللسههة

 إيهران  بهل  اخللهيج،  يف األول عهدّوكم  ههو  لهي   والتطرف اإلرهاب

 !صحيح؟ فهمي هل األول، العدو هي

 نعهم، : ّيه  وتر ت مهل  دون ومهن  فهورًًا  اخلليجي، الباح  أجابه

 ثانية درجة يف ي تي واإلرهاب والتطّرف لنا، األول العدوُّ هي إيران

 .العداء من
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 القاعههة مههزاج بتغههيري كفيلههة " املتعّجلههة" اإلجابههة هههيه كانههت

 .مناقشاتها ونكهة

 مهن  اخلليجهي  الباحه   مبوقهف  القاعهة  يف احلضهور  ينشغل م

 عنهههفوال التطهههّرف مهههن اخلليجهههي مبوقهههف انشهههغلوا م لمههها إيهههران

 .اآلن العام عدوُّ هو اليي واإلرهاب،

 السهقطة  ههيه  م هل  عهن  يبح  غربي،أو أي  الفرنسي، كان

 .واإلرهاب اخلليج بني التواطؤأو  الرتاخي له ستؤكِّد ك نَّها اليت

 التطهّرف  نَّإ: ووهو   بكهل  ألقهول  امليكروفهون  سآخي كنُت

 ائمًًهها،وداآلن  كلههها للبشههرية األول العههدوُّ هههو واإلرهههاب والعنههف

 يف تسههاعد إيههران كانههت وإذا. املنظومههة هههيه مههن جههزء واخللههيج

 التنظيمههات أهههداف حتقيهه، ويف التطههّرف تغييههة ويف العنههف تهه جيج

 تفعهل  إيهران  كانهت إذا مباشهر،   غريأو  مباشر بشكل اإلرهابية،

 عهدو ا  وليسهت  األول، عهدّوي  مهن  شهريًكا  جهزءًًا  ُتصهبح  فإنَّها ذل،

 أيههةأو  روسههياأو  املتحههدة الواليههات علههى اجاإلدر هههيا ينطبهه،. ثانيًًهها

 م .أدجلههةأو  تسههليحًًاأو  تسييسًًهها اإلرهههاب، وراء مههن تنتفهه  دولههة

 كنهت  لكهين  ،(اآلن) لنها  إيران تشّكله اليي العداء ألنفي أكن

 .ثانيًًا عدو ا اإلرهاب َجْعل فّخ يف أق أن  دون من إجابيت س صو 

 حملهها  يهاد ب نَّهها يف  الدخيل على مالحظهة د. ز  خالد. د وعقَّب

 بههياتها عههدو ا وليسههت وأفعاهلهها، بسياسههاتها عههدو متامهها  فههإيران 

 اإلرههاب  تغييهة  يف دورهها  فهإنَّ  األسها   ههيا  وعلى. إسرائيل كما

 أنَّ وهههو واوههح، لسههبب وذلهه،. لإلرهههاب نفسههها املرتبههة يف جيعلههها

 وإيهران . الطائفيهة  مهن  أساسهي  بشكل يتغيى م٢٠٠٣ بعد اإلرهاب

. اإلقليمهي  لهدورها  رئيسة كرافعة وامليليشيات الطائفية م  تتعامل
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. إليهران  اإلقليمهي  والهدور  اإلرههاب  بهني  متهاه   هنها   يصهبح  وبالتالي

 املرحلهة  إرههاب أو  م،2003 قبهل  اإلرههاب  أنَّ جنهد  ثانية ناحية من

 واإلسهالم  والغهرب،  الشهرق  بهني  الصهراع  من يتغيى كان األفغانية

 شهههكَّلت الهههيت ههههي إيهههران بههه نَّ لالقهههو ميكهههن ولهههيل،. والغهههرب

 األمريكههي االحههتالل ظههل يف طبعًًهها ال انيههة، مرحلتههه يف اإلرهههاب

 ثهم . الدينيهة  األهليهة  باحلرب انتهت أطلقها اليت والتداعيات للعراق

 .أيضًًا وميليشياتها إيران خالل من سورياإىل  ذل، بعد انتقلت

 الطههائفي الههديين بنظامههها احلاليههة إيههران بهه نَّ الشههائ  والقههول

 تطلُّهه  هههي بتعريفههها ال ههورة. متامًًهها مغلههو  قههول ال ههورة هههو  ُتصههدِّر

 القههوة وعناصههر واحلريههات احلقههوق يف أفضههل هههو ملهها للمسههتقبل،

 م ههل: ل ههورات، نتههاج هههو احلههدي  والعصههر. واملؤسسههات والتنميههة،

 قيمههها صههدَّرت ثههورات هههيه. واألمريكيههة والربيطانيههة الفرنسههية،

 إيران تكونأن  املعنى بهيا ميكنأو  جيوز هل. للعام وإجنازاتها

 وامليليشيات الطائفية إالاآلن  حتى ُتصدِّر م وهي! لل ورة؟ ُمصدِّرة

 كمها  اجلامعهة،  الوطنيهة  الدولهة  مفههوم  وتدمري األهلية، واحلروب

 اإليرانهههي النظهههام. أيضههها ولبنهههان بهههل وسهههوريا، العهههراق يف نشهههاهد

 الفقيهه،  واليهة إىل  يسهتند . لاملستقب ولي  للماوي للوراء، مشدود

 التاسه   اهلجهري،  ال اله   القهرن إىل  يعود ديين سياسي مفهوم وهو

 ثهورة  م1979 عهام  يف شههدت  إيهران  أنَّ أبهدًًا  يلغهي  ال هيا. امليالدي

 ديههن رجههال طبقههة مههن اخُتطفههت ثههورة لكنههها حقيقيههة، اجتماعيههة

 .طهائفي  ثيهوقراطي  نظهام  ت سهي  إىل  األمهر  بههم  وانتهى طائفيني،

  !!ميلكها؟ ال ثورة ُيصدِّرأن هيا  م ل لنظام ميكن كيف
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 من تسهاؤل  انطالًقا مغاير منحى فدع، من طلحة. د وتطرَّقت

 تفسههري كيفيههة حههول واملريههد الشههيخ دراسههته يف محههودي عبههد اهلل

 ماهيهة  حهول  معهه  ؟ وتسهاءلت  العربيهة  جمتمعاتنا يف السلطة ظاهرة

 سهلبًًا  العالقهة  له، ت تهنعك   وكيهف ، بهاحملكوم  احلاكم عالقة

 مهن  الزعامهات  عصهر  انتهى ؟ القومي األمن منظومة على إجيابًًاأو 

أن  ميكههن وامل ريههد الشههيخ بههني العالقههة ثنائيههة فهههل نظههره، وجهههة

 اخلليجيههههة جمتمعاتنهههها يف السههههلطة منهههه  حتليههههل يف نسههههتخدمها

 ؟(الدراسههة تلهه، أمنههوذج املغربههي للمجتمهه  مقههارب شههبه بشههكل)

 السهههياقات واخهههتالف اجلزئيهههة مفصهههالتالت عهههن النظهههر بغهههض...

 املشههرق جمتمعههات بههني التههارخيي واحملتههوى واالجتماعيههة، ال قافيههة

 متشهابهة  العربية اجملتمعات يف السلطة أمنا  تظلُّ العربي واملغرب

 تلههه، ُتشهههكِّله القهههومي فهههاألمن وبالتهههالي البنيويهههة، عناصهههرها يف

 كيهههبوتر السهههلطة، ومنههه  واحملكهههوم، احلهههاكم بهههني العالقهههة

أو  بشهكل  - لنها  ُتفسِّر أيضًًا رمبا العالقة تل،.  السياسي الدولة

 نسههبة علههى احلفههاظ اسههتطاعت امللكيههة األنظمههة ملههاذا - بههآخر

 األنظمة وسقو  العربي، الربي  اكتسا  بعد االستقرار من أعلى

 القههومي؟! األمههن مهههددات أمههام الفههت للنظههر  بشههكل اجلمهوريههة

 يف السهلطة  هياكهل  مّسهت  اليت غيرياتالت هل آخرًًا، ولي  وأخريًًا

 األمههن محايههة يف الفعَّههال أثرههها هلهها سههيكون مههؤخرًًا اخللههيج دول

 وكيف؟ القومي؟

 حههول قضههية أمههن   نظههره الضههوحيي وجهههة  عبههد اهلل. أ وطههر 

 جملهه  دول متلهه، هههل :بتسههاؤل أبههدأ حيهه  قههال: لعلههي   اخللههيج،

 رؤيهههة  -اخلصهههوص  وجهههه  علهههى  واململكهههة  - عمومًًههها  التعهههاون
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 سهنوات  مدى على وحتى بل البعيد املدى على أقول ال اتيجية،اسرت

 ؟! قليلة

 وإمنها  التنمهوي،  اجلانهب  مهن  لهي   !؟ عليهها  الهنف   ما ت ثري -

 !!أخرى ناحية من وسليب ثقايف فكري جانب من

؟!  آثارها ما قرن، نصف مني بدأت اليت اخلمسية اخلط  -

 للجوانهب  والتخطهي   النظر على أوراقها ومن احتوت وهل

 ؟! اخلارجية واملهددات األمنية

 فكهههرًًا  الوطنيهههة  االسهههرتاتيجية  الدراسهههات  مراكهههز  أيهههن -

 دراسههههههات مركههههههز ينشهههههه  م وملههههههاذا !؟ وإدارة وهههههههدًفا

 !؟ التعاون جمل  لدول اسرتاتيجية

 قبل بدأت قد احلقيقة يف م، وهي1979 اخلميين ثورة قامت

 واليسهههههاريني الليهههههرباليني بهههههني عجيهههههب بتحههههها لف بسهههههنتني ذلههههه،

 جهيمهان  وحركهة ، داخلي ها  شه نًًا  واعتربناهها  الدينيهة،  واجلماعات

"  األوىل اخللهيج  وحهرب ، آنيًًها  حهدثًًا  واعتربناهها  م،1979 نهاية يف

 اإليرانههي،  املههدِّ بدايههة  الواقهه  يف هههي  الههيت"  العراقيههة /  اإليرانيههة

 القضية وبينهما للكويت، صدام بغزو وُنفاج  احلرب هيه لتنتهي

 وداعهش،  سبتمرب أحداث ثم العليا، تفجرياتإىل  للنص األفغانية،

 . اخلطر نستشعر بدأنا وهنا العربي، الربي  ثم

 يف لتفجريههها موقوتهة  قنابهل  عهن  ويبحه   ُيخطِّه   غرينها  كهان 

 أم مههه  وُنهههرّدد ،"الهههنف  حبهههار يف نغتسهههل" وحنهههن املناسهههب الوقهههت

 القضهية  شهعار  برفه   . اكتفينها "لهي  واليهوم  الغيهب  بعلم غد" كل وم
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 وم فلسهطني،  قضهية  حنهل  فلهم  بهها،  أشهغلونا  ورمبها  لفلسطينية،ا

 . حولنا ملا ننتبه

 نكسهههههبننههههها " :" إ - ومههههها زلهههههت - أ ردِّد دائمًًههههها كنهههههُت

 موقهف  أك هر مهن   يف ثُبهت  مها  وههو  ،" الشهعوب  وخنسهر  القيادات،

 وتوجهنهها احلقيقيههة بصههورتنا ونقنعههها الشههعوب خناطههب وحالههة، م

 ساخنة مناط، يف اإليرانيني العرب ي،حتر يف ُنفكِّر احلقيقي. م

 علههى حتههى بيننهها وفيمهها أنفسههنا علههى خنتلههف كنَّهها !! إيههران داخههل

 طريقههة علههى اختلفنهها أدركنههاه مهها وإذا احلقيقههي، عههدونا حتديههد

 اإليرانيههة احلههرب بسههبب قههام الههيي التعههاون جملهه  ! معههه التعامههل

 ؟! منههي جيههةاخللي للوحههدة قههدَّم مههاذا ،( اإليرانههي املههّد)  العراقيههة

 وشههعبنا واحههد خليجنهها"  نشههيد ُنقههدِّم قمههة كههل يف وحنههن قيامههه،

 اخلليجيههة اهلويههة وال تههزال قلههب، ظهههر عههن حفظنههاه حتههى"  واحههد

 !! نفسها عن تبح 

 ههههو كمههها -ومهههن ناحيهههة أخهههرى، وفيمههها خيهههص اإلعهههالم    

 وهنها   االسهتباقية،  للحهروب  األساسهية  الركائز أحد -معروف

، (ميهداني ا  ُتحسهم أن  قبهل  إعالمي ها  حسهم ُت احلهرب ) معروفة: مقولة

 :التساؤل وهنا

 ُموحَّهد  إعالمهي  صهوت  يوجد هل !؟ الناحية هيه يف فعلنا ماذا

أن  وبشهرية  مالية قدرات من أوتيت مبا تستطي  أال !؟ اخلليج لدول

 !؟ قضاياها خيدم وتوجهًًا إعالمي ا صوتًًا توجد

 الهدائرة " معهه  تنشه   الهيت  التعهاون  جمل  يف اإلدارات أول من

 يف اإلدارات مهههههن كغريهههههها لكنهههههها ،" اجمللههههه  يف اإلعالميهههههة

 !      البريوقراطية املؤسسات
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خيههههص تشخيصههههه  كههههردي فيمهههها أسههههامة. م يف حههههني يههههرى

 :اخلارجية لدول اخلليج ما ي تي  للمهددات

 معههه، الفههوري التعامههلإىل  حيتههاج آني هها خطههرًًا ُتم ِّههل :إيههران -1

 قواهههها اسهههتنفيت قهههد إيهههرانأن  رىيههه َمهههْن هنههها  أنَّ خاصهههًة

 سهههورياو العهههراقو الهههيمن يف باالنتشهههار املاليهههةو العسهههكرية

  .إفريقياو األحواز ننسى الو لبنان،و

 يتطلههب ال املههدى طويههل لكنهههو حقيقههي، خطههر :إسههرائيل -2

 للفلسهههطينيني، مسهههاند دولهههي اهتمهههام مههه  فوريًًههها حراًكههها

 مهههن ههههيا مينههه  الو الصهههراع، ههههيا مهههن اململكهههة مواقهههفو

 ُمههههدِّدًًا إسهههرائيل تصهههبح ال حتهههى األمهههد الطويهههل التخطهههي 

 ههههو حالي ًًههها تهديهههَدها أنَّ باعتبههار . اخللهههيج يف لألمهههن مباشههرًًا 

 .مباشر غري تهديد

 تطبيهه،  بعههد  العههام  حاكمههة  أمريكهها  تعههد  م :أمريكهها  -3

 مجيعهها  تتجهه  املؤشراتو سنوات، مثاني ملدة( أوباما عقيدة)

 يتعلههه، فيمههها العقيهههدة يههههه تطبيههه، يف ترامهههب اسهههتمرارإىل 

 للتعامههل حمتمهل  اسهت ناء  مه   عهام،  بشهكل  األوسه   بالشهرق 

 التزامههه يههومني منههي أعلههن األوربههي االحتههاد ألنَّ   إيههران مهه 

 للهدعم  بهدائل  نوجهد أن  أهميهة  بالتهالي .. و إيران م  باالتفاقية

 .املفقود األمريكي
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     مسننتقبل  أمننام رؤيننة استشننرافية: حنننو مواجهننة التحننديات 

 اخلليج. دول

 تتنننناول " مالئكنننة عموعنننة منننن املقرتحنننات    مجنننال. عنننر  أ

 كما يأتي: هلا  حلوٍل تهديدات أمن اخلليج  يف حماولة إلجياد

 تشههمل متكاملههة، باسههرتاتيجية اخلههروج الههبالد هههيه علههى -1

 الدينيهههههةو االقتصهههههاديةو االجتماعيهههههةو السياسهههههية األبعهههههاد

 سههوفو -هاتسهتغل  الهيت  الشههيعية األقليهة  لووه   اإلعالميهة  و

 مها  االنتباه لفت قد. وإيران يف املاللي أك ر دولة -تستغلها

 الشههههيعية الطائفههههة مههههن األربههههش كههههوثر السههههيدة ذكرتههههه

 الشههرقية، املنطقههة يف تفجهري  يف ابُنههها ق تهل  الههيتوالكرميهة،  

 الطههائفي" االحتقههان" بكههم -مواربههة بههال - أشههارت حيهه 

 هههيه أبنهاء  بعههض خهروج  أنَّ كمهها. الطائفهة  هلههيه االجتمهاعي و

 هههههيا علههههى آخههههر دليههههل فههههرتة قبههههل مظههههاهرات يف الطائفههههة

 َقْتهل و الشهيعية،  اإلرهابيهة  األعمال بعض كيل،و االحتقان،

 لغتهه و النمهر،  منر م ل: شيو ، بروزو األمن، رجال من أفراد

 .إخل احلقد، يف املوغلة

 يف الههدخيل د. خالههد أصههاب قههدو عههدوة، دولههةاآلن  إيههران -2

 العمههل جيههبو املاللههي، نظههامو يرانههياإل الشههعب بههني التفرقههة

 عهههن البعهههدو الشهههعب، هلهههيا اإلجيهههابي الفكهههر اتصهههال علهههى

. إخل ،"الفههر و" ،"اجملههو و" ،"الههروافض" م ههل: كلمههات،

 السههنة،و الشههيعة بههني التههارخيي الشههر  علههى يلعبههون املاللههي

 نظهام  تغلغهل إىل  أخهريًًا  وقد تنّبههت بالدنها   .ليل، التنّبه جيبو
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 إخل. السهودان، و املالهديف، و جيبهوتي،  م ل: دول، يف املاللي

 نصهههح قهههد. والتوغُّهههل ههههيا وهههرب يف بالدنههها فعلهههت حسهههنًًاو

 م ههل: أقليههات، وجههود باسههتغالل النفيسههي عبههد اهلل الكاتههب

 إيههههران، يف األكههههرادو البلههههوش،و الرتكمههههان،و العههههرب،

 ُعْقهر  يف يهامجنها و العهرب،  بالد يف األقليات يستغل فنظامهم

 سهههالحه بهههنف  وهههرُبه جيهههبو  تهههام، انأمههه يف ههههوو دارنههها

 متَّ الهيي  بالشكل سوريا يف كما أنَّ التدخُّل. بشكل أشّدو

 .خاطئًًا كان

 قهههوة علهههى يهههوٍم ذات نفيههه، حتهههى تغافلنههها كيهههف:  الهههيمن -3

 ههيا  ألهي   الهيمن؟  علهى  صها   علي م  سيطرتهمو احلوثيني

 اله من  اليهوم  نهرى  كمها  !آخهر  فشل رمباو ؟استخباراتي ا فشًلا

 حهرب  يف حنهن و إليهران،  املرتهنهة  القهوى  ههيه  لضرب  الباه

 تسهلحًًا و جغرافي ها  الصهعب  البلد اليمن، مستنق  يف استنزاف

 . األفرادو للقبائل

 العسهكريّ  تهدخلنا و خطهري،  البحرين يف حيدثو حدث ما -4

 تهوافقي،  سياسهي  حهل  إجيهاد  جيهب  أنَّهه  إال منهه،  بهد  ال كان

، إيههران ببهاسهه االحتقانههاتو اجلمههوع هههيه كههل كانههتإذا و

 الدولهة  ههيه  اسهتغلتها  مشهاكل /مشكلة هنا  أنَّ يدل فهيا

 . العدو

 فيها يشرت  اليت للمؤامرة تشخيصه يف فهد د. أصاب لقد -5

 دولنها،  تهدمري و تقسيمو لتفتيت إسرائيل م  الغرب دول بعض

 تنّبهههت قههدو األوان، فههوات بعههد معروفههة أصههبحت املههؤامرةو
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 االنقهالب،  حماولهة  بعهد  درجهة  180 اجتاههها  غّيرتو تركيا

 م ههل م لههها أيضًًهها هههدف  تركيهها ألنَّ إخل  األكههراد تسههليحو

 .اخلليجو العراق،و سوريا،و مصر،

 الفسهاد، و اإلدارة، سهوء :  ثالثة حتديات تناول جيب داخلي ا -6

 البطالة.و

 إيههران مهه  التعامههل كيفيههة علههى املههزروع محيههد. د وركَّههز

العربههي   اخللههيج لههدول نالتعههاو جمللهه  املباشههر العههدو باعتبارههها

 الهيت  املمنهجهة  اجلرائم يتجاهل الدولي السياسي املشهد أنَّ فطاملا

 حبجهههة والهههيمن وسهههوريا يف العهههراق اإليرانيهههة األحهههزاب ترتكبهههها

 احللفههاء مواقههف مههن الههيقني عههدم وههوء وعلههى، اإلرهههاب حماربههة

 ميكهن اقهرتا  مها   ، اخلليجهي  التعهاون  جمل  لدول االسرتاتيجيني

 : ي تي

 اسههرتاتيجية  اخلليجههي  التعههاون جملهه   دول تتبنههىأن  : أوًلهها •

 به ن ، وميلشياتها إيران وإنها  الحتواء  ( واستباقية دفاعية)

 الههيت الههدول أراوههي مههن االسههرتاتيجية هههيه أهههداف تنطلهه،

 علهههى تعتمهههد وأن، بهههآخرأو  بشهههكل إيهههران عليهههها تسهههيطر

)  ةوطنيه  أحزاب تبين طري، أدواتها، عن بنف  إيران حماربة

، عسههكريا وحتههى وإعالمي هها مادي هها  ودعمههها(  وشههيعّية سههنّية

 مهههن العهههرب القهههوميني مجيههه  الوقهههت مههه  ستسهههتميل وههههيه

 مههن أوطههانهم باسههتعادة حيلمههون الههيين والسههوريني العههراقيني

 امل علهن  إيهران  ودعهم  تهبين  مقابل ذل، ي تي.  اإليراني االحتالل
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 العربيهههة، دولبالههه الطائفيهههة الشهههيعية واملليشهههيات لألحهههزاب

 .واحلوثة احل،، وعصائب، آالت وحزب، الدعوة حزب م ل:

 توثيههه، يف أك هههر جهههرأًة إعالميههة  اسهههرتاتيجية تفعيهههل : ثانيًًهها  •

 أهههدافها وإيضهها  العربيههة، يف الههدول إيههران جههرائم وفضههح

 . حمتلة كدولة يف املنطقة وأطماعها

 اءسهو  الهداخل،  مهن  إيران لواق  إعالمية تقارير إعداد : ثال ًًا •

 اإلنسههان حقههوقأو  لإليههرانيني، املرتديههة االقتصههادية األووههاع

 . عام بشكل واألقليات

 مادي ها  ودعمهها  بهاملهجر،  اإليرانيهة  املعاروهة  رمهوز  تبين رابعًًا: •

 .وإعالمي ا

، العسهكرية  قهدراتها  مهن  اخلليجيهة  الدول ُتطوِّر أْن :خامسًًا •

  (جهازات اإل خهالل ) للشهباب  التطهوعي  التجنيد برنامج وُتفعِّل

 . أوطانهم عن والدفاع السال ، َحْمل على لت هيلهم

 اخلارجيههة لهوزارة  للمملكهة  اخلهارجي  اإلعهالم  َنْقهل  : سادسًًها  •

 تتطلبههها الههيت اإلعالميههة االسههرتاتيجية ب هههداف جتهيههزه بعههد

 املسهههتوى علهههى اململكهههة مواقهههف إلظههههار احلاليهههة  املرحلهههة

 . الدولي

 أقههلُّ خطههورة  فإنَّههه لعربههيا اخللههيج لههدول الههداخلي األمههن أمهها

 الهيي  االحتقهان  يهزول أن  وميكهن ، اخلهارجي  التهديهد  مهن  بك ري

 شهعر إذا واإلسهكان،   البطالهة،  م هل:  ملفهات،  عهدة  مهن  يتولهد  قد

 الفسههاد علههى والقضههاء احلكوميههة، اإلصههالحات جبديههة املههواطن

 .أمناطه جبمي 
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اآلن  حتهههى السهههعودية الهههدخيل أنَّ عالقهههات  خالهههد. د وذكهههر

 بشهكل  إقليمهي  حتهالف  لبنهاء  تفتقر لكنها عام، بشكل ةمنفتح

 تشهههكيل علهههى قهههادرة غهههري العربيهههة الهههدول أنَّ واحلقيقهههة. خهههاص

 ُنْضههج لعههدم يعههود ذلهه، وراء األهههم والسههبب. بينههها فيمهها حتالفههات

 علهى  ينطهوي  مووهوع  وههيا . وكمؤسسهة  كمفههوم  العربية الدولة

أن  وند مههن حقيقههي حتههالف بنههاء ُيمكههن فههال كهه رية، تفاصههيل

 العربيهة  األقل الدول على حوله تلتقي إقليمي مشروع هنا  يكون

 .السعودية جانب من خاصة مطرو ، غري يزال ال وهيا. الرئيسة

 لهههي  احلاليهههة الظههروف  يف إسهههرائيل مههه  تسههلُّح  سهههباق خيههار 

 إسهرائيل  تفهوق  بضهمان  ُمعَلهن  أمريكهي  التزام م  خاصة ممكنًًا،

 وروسهههي غربههي  التههزام  هومعهه . جمهههتمعني العههرب  علههى  العسههكري 

 كههل قبههل يتطلههب تسههلُّح سههباق خيههار تههبين. إسههرائيلأمههن  بضههمان

 علههى االعتمههاد وعههدم كههبرية، عسههكرية صههناعات امههتال  شههيء

 .حالي ا حال العرب هو كما السال  استرياد

 قيمتهههه يفقهههد ألْن طريقهههه يف ومهههن ناحيهههة أخهههرى فهههإن الهههنف 

 يف يتجّسهد أن  قبل اوقتًً سي خي طبيعي، لكنَّه هيا. االسرتاتيجية

 وبالتهالي . سهنة  عشهرين  ألك هر مهن   ميتد قد وهيا. النهائية صيغته

 أخطهار . ألهميتهه  إدرا  وهنها   املتوسه ،  املدى على خطورته فإنَّ

. أك هههر مباشهههرة اإليرانهههي اخلطهههر وأوهلههها املنطقهههة يف االوهههطراب

 واحهد  كهل  األخطهار،  مه   التعامهل  خيهار  منله،  النها  أنَّ يبقهى  لكن

 أوسه   مشهروع  يكهون أن  ته تي أهميهة   هنها  مهن . اآلخهر  نع منفصل
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 ومباشههرتها، أهميتههها حسههب األولويههات تضهه  اسههرتاتيجية، برؤيههة

 .ذاتها االسرتاتيجية ومن لكن

 اخللهههيج بهههها ميهههر الهههيت الغامهههدي أن املواقهههف نهههوف. د وتهههرى

 اخلارجيههههة السياسههههة منظومههههة صههههياغة إعههههادة تقتضههههي ككههههل

 القهههرار صهههياغة يف التههه ثري مهههن حقيقهههة تهههتمّكن حتهههى اخلليجيهههة 

 السياسهة  نَّإ القول: ميكن سب،، ما على وبناء واإلقليمي، العاملي

 الههربح سههلم علههى بنههاء وههبطها إعههادة جيههب اخلليجيههة اخلارجيههة

 تههبين يقتضههي مهها وهههو اخلليجههي، اجلمههاعي بههاملنظور واخلسههارة

 واملنههاف  األمههن قيمههة مههن تعلههي خليجيههة، وأمنيههة عسههكرية عقيههدة

 حتتمها اليت الضيقة والعالقات التحالفات قيمة من ولي  البينية،

 واقتصههادية اجتماعيههة وحههدة العربههي فههاخلليج ظرفيههة، إكراهههات

 صههناعة مقومههات ومتتلهه، والتهه ثري، والضههغ  القههوة متلهه، عناصههر

 .اجلماعية اإلرادة توفُّر شريطة واإلقليمي  الدولي القرار

 التهديهههد لكهههن اخلاصهههة، أجنهههدتها دولهههة لكهههل أنَّ صهههحيٌح

 والبحههههرين وقطههههر السههههعودية بههههني ُيفههههرِّق وال واحههههد، اجلمههههاعي

 سياسههههة حمههههاور فتههههبين وعليههههه واإلمههههارات، وعمههههان والكويههههت

 الشهه ن مهه  التعههاطي يف ُمحبَّههية غههري االعتههدال وسياسههة الصههقور،

 .العربهههي اخللههيج  دول ُيهههدِّد  والهههيي والزاحههف،  الضههاغ   الههدولي 

 عليهه،  ههو  مها  علهى  املنطقهة  يف الهراهن  الووه   اسهتمرار  عهن  وماذا

 امللهههفأو  املنطقهههة، يف األمريكيهههة النظهههرةأو  العهههراق، يف سهههواءًً

 عههههن مههههاذا التعههههاون؟ جملهههه  دول بههههني العالقههههاتأو  اإليرانههههي،
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 مسههتقبل علههى القلهه، حالههةو اخللههيج، دول علههى ذلهه، انعكاسههات

 ! املنطقة ؟

 الفلسههطينية للقضهية  اخلليجهي  ومهن جههة أخهرى، فهإنَّ الهدعم     

 املقاومهههة حركهههة علهههى اخلنهههاق لتشهههديد كهههبري بشهههكل تراجههه 

(، اإلخهههواني اخلطهههاب) ُتجسِّهههد باعتبارهههها( محههها ) اإلسهههالمية

 مههها وههههو املصهههرية، ورفهههح سهههيناء يف اإلرههههاب مكافحهههة ودعهههوى

 مهههن كههه ريًًا وجعهههل الفلسهههطينية، القضهههية علهههى سهههلبًًا انعكههه 

 متنهاغم  بشهكل  ينسهجم  اخلليجهي  اخلطهاب  أنَّ يؤكِّهدون  املتابعني

 محها   بهه  تقهوم  مها  اعتهرب  الهيي  املصري، اإلسرائيلي اخلطاب  م

 كهل  تكمهيم  أنَّ كمها  واإلقليمي، املصري لألمن مباشرًًا تهديدًًا

 تيار هنا واملقصود) الفلسطينية القضية َدْعمإىل  تدعو اليت األفواه

 مباركهة إىل  الهداعي  اخلليجي للخطاب واوح تراج  م ( املقاومة

 السههعودي امللهه، تزعّمههه والههيي ،”سههطينيةالفل املصههاحلة عمليههات“

 (.العزيز عبد بن اهلل عبد) الراحل

 إيهران  مه   العسكرّي الدخيل إىل أنَّ التصعيد خالد. د وأشار

أو  قواعهدُ  هنها   لهي  . مّجهة  صهعوبات  تواجههه  حالي ها  العهراق  داخل

 التواجهد . وهربها  ميكهن  العهراق  داخهل  إيرانيهة  عسهكرية  منشآت

 عراقيهة،  ميليشهيات  عن عبارة أغلبه يف ا هن اإليراني العسكري

 ولههي  العههراق مهه  سههيكون احلالههة هههيه يف فالتصههعيد وبالتههالي

 سهوف  أن، يعين ما العراق، يف األمريكي التواجد دون، ثم. إيران

 لضهههرب ههههي األولويهههة أنَّ يهههرون الهههيين األمريكهههيني مههه  تصهههطدم

 لي ها ودو أمريكي ها  سُيفسَّهر  عسهكري  تصهعيد  ف ي وبالتالي. داعش



23

 –2017     
220 

 الهدور . التنظهيم  ههيا  علهى  بهاحلرب  ُيسهمَّى  مها  وهد  ُموجَّهه  أنَّهه  على

 وسوريا بل العراق، يف اإليراني للدور غطاءًً عملي ا ُيوفِّر األمريكي

 .بالضرورة لي  مؤامرة؟ هي هل. أيضًًا

 احلقيقة، هليه العربي اجلانب إدرا  نقلي ب نَّ أسامة. أ وعلَّ،

 وقههرار السياسههية، الضههغو   يههفتك خيههارإىل  اللجههوء اسههتوجب

 مهن  كهان  املسهتوطنات  مشهروعية  عهدم  بشه ن  األخري األمن جمل 

 مها يقهارب   اعرتاف إليها إلسرائيل. ُيضاف جد ا مؤملًًا وكان بينها،

 الدبلوماسهههّي التم يهههل وتبهههاُدل فلسهههطني، بدولهههة دولهههة (130) مهههن

 الدولههههة إلقامههههة املؤيههههدة الدوليههههة املههههؤمترات عههههدا معههههها، هههههيا 

 ههههيه أنَّ للسهههالم  صهههحيٌح بهههاري  مهههؤمتر وآخرهههها فلسهههطينية،ال

 من أقلُّ ك لفًة ولكنها فورية، نتائج تعطي ال الدبلوماسية اجلهود

 الشهرعية  احلقهوق  علهى  الت كيهد  شه نه  من واستمرارها احلروب،

 القضية. على الزمن تقاَدَم مهما الفلسطينية

 يه اجلهوده الدخيل أنَّه بالت كيد خالد. ومن جديد أووح د

 ُيضعِّف ما وهيا. االقتصادي بعدها يف حمصورة لكنها ورورية،

 يتطلههب املووههوع. النجهها  هههيا حمدوديههةأو  جناحههها، احتمههال مههن

 أنَّ الواوههح  ومههن. إصههالحات  يتطلههب واملشههروع  أوسهه ، مشههروعًًا

 الُبعهههد يتجهههاوز وشهههامل حقيقهههي إصهههال  لفكهههرة مقاومهههًة هنههها 

 .االقتصادي

 ُتعطههي قههد احلههرب ي أيضًًها علههى ذلهه، به نَّ  نقلهه أسههامة. وعلَّه، أ 

 طويًلههها وقتًًههها أيضًًههها تسهههتلزم ولكنهههها األر ، علهههى فوريهههة نتهههائج

 اخللهل  إصهال   واألههمُّ . املمتلكات. يف ُتخلِّفه اليي الدمار إلصال 
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 أجياًلهههها تتطلههههب قههههد الههههيت اإلنسههههانية النفسههههية يف ُتسههههبِّبه الههههيي

 إلصالحه.

 األمريكيهة  السياسهات  نتقبل وملاذا: حبريي حسام. م وأواف

 للعههراق؟ بغههزوهم فيههه اتسههبَّبو الههيي اهلائههل الههدمار بعههد املنطقههة يف

 مهن  والبد كارثية، يف نتائج وتسبَّبت ُمدمِّرة املنطقة يف سياساتهم

 م لألسهف . ةاملسهؤولي  وحتملهيهم  وهدهم،  احلقائ، هيه استخدام

 مه   عالقهتهم  أمَّها . يفهت  م والوقهت  ،اآلن حتهى  املوقهف  هيا نستغل

 سياسهي  إطهار  يف ُمغلَّفهة  حبتة دينية عالقة فهي يالصهيون الكيان

املنظهور  ال   ههيا  مهن  األمريكهان  مه   نتعاملأن  والبد وعسكري،

 الكيههان مهه  حتههالفهم وتربيههر يف الكههيب، االسههتمرار يسههتطيعون

املنطقههههههة   يف الوحيههههههدة الدميقراطيههههههة أنهههههههم علههههههى الصهههههههيوني

 مهن  الكه ري  قبهل  مهن  فووهة عنصهرية ومر  الصهيونية الدميقراطية

 يف مباشهرة  وغهري  مباشهرة  طهرقٌ  هنها  . الغربية الدميقراطية الدول

 وحنهن  عاملنها،  ههيا أن  ههو  األههمُّ  الصههيوني،  الكيهان  م  التعامل

 الكيههان ولههي  املنطقههة، يف معههها التعامههل مههن البههد الههيت القههوة

 والهدفاع  حلِّْف  حقوقنااآلن  حتى ُييكر شيئًًا نفعل م. الصهيوني

  .اجملردة احلقيقة هي هيه عنها،

 يف التباسًًا هنا  أنَّ -كم ال -الغامدي نوف. د وذكرت

 وخاصهههة الههدولي  للعامههل  احلاكمهههة اخلليجيههة  النُّخههب  مههدركات 

 منههه، خصههمًًاأو  لألمههن داعمًًهها عامًلهها كونههه بشهه ن األمريكههي،

 دفه   وقهد  األمريكي، املوقف يف والغمو  التيبيب َفْهم وُيمكن

 املسههتقر غههري بههاحلليف " املتحههدة الواليههات وصههفإىل  الههبعض ذلهه،
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 الهههدول مهههن لعهههدد الرمسهههي اإلدرا  تزايهههد بهههل "، اخللهههيج لهههدول

 مصههادر مههن واحههدة تكههون رمبهها املتحههدة الواليههات بهه نَّ اخلليجيههة

 السرب. داخل نعود ألْن حنتاج...  الوطين ألمنها اجلديدة التهديد

 هنههههها  أنَّ اآلن مالئكهههههة أنَّ الواوهههههح  مجهههههال. أ وأوهههههاف

 نههوف. العربههي. وأشههارت د  العههام تقسههيمو لَضههْرب خّطههًة/مههؤامرًة

 الداخلية. التهديدات أهم أحد تكون قد الغامدي إىل أنَّ هيه

 احلمهود إىل أنَّ مِّمَّها يهراه داعمًًها     صها   بهن  اهلل عبهد . وأشار د

 يف تضهههه  وطنيههههة اسههههرتاتيجية بنههههاء، اخلليجههههي الههههوطين لألمههههن

 الوطنية  والبد بالرو  وتنهض تدعم اليت اعلةالف األُس  احل سبان

 للنههو   األربعهة  الرئيسهة  األبعهاد  بتهبين  االسرتاتيجية هيه ت تَيأن 

 - السياسههية -  االقتصههادية - العسههكرية) وهههي: بههالوطن،

 وجههة  مهن  والتطبيه،  . الواقه   أر  علهى  وتطبيقها(،  األيديولوجية

 فيههها تتكامههل مههةمنظو خههالل ومهن  شههامًلا، يكههون أنَّ البههد نظهره 

)  عبههارة إنَّ .تههام مهه من يف اجملتمهه  جتعههل الههيت االحتياجههات كافههة

، فحسهب  عسهكرية  قهوة  بنهاء  علهى  حمصهورة  ليست(،  وطينأمن 

 الهيت  الهدول  بعهض  أنَّ جنهد  وهلهيا  شهامل  أمن  بناء يعين الوطن ُنْمَأ

 ي تي ذل،، منها جزءًًا ولو يسود الظلمأو  فيها، الفقر نشوء نلح 

 االرتكهاز  دون، واحهد  مبفههوم  يه تي  الوطين باألمن اإلميان أنَّ من

 اجملهاالت  كافهة  ويف للفهرد،  الرفاة ُتحقِّ، اليت األربعة األبعاد على

 . له مشروع كح،ٍّ

 مفهرت   ومبا هو به البالد تنعم لكي الشامل الوطين واألمن

 االقتصهاد  وقهوة ، األمهن  قهوة  َفْر  على ُيؤسَّ أن  البد، به اإلتيان
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 وهلهيا  االجتماعيهة   العدالهة  وَفهْر   السياسهي،  الهنهج  وقهوة ، تنيامله 

 واقعًًهها يكههونأن  البههد( الههوطين األمههن) بعبههارة املطلهه، اإلميههان فههإنَّ

 . واعد وطن خلدمة وحاورًًا

 والهيي  السهاعة،  ُبعبه   حول ما ُيعتقد أنه التطرُّقأو  واحلدي 

 صههحَّن إ -البعبهه  وعُينهها بهههيا ، إيههران ماللههي يف اعتقههادًًا يتم ههل

 علههى نكههونأن  دون، اخللههيج ألمههن الههيي يعههدُّ هاجسًًهها  -القههول

 الههيت احلقيقيههة األسههباب علههى جيههدًًا التعههرُّف يف أمرنهها مههن يقظههة

 ُيحقِّه،  لهن  أمٌر فيا ، دومًًا وبيننا أمامنا اهلاج  هيا نض  جعلتنا

 علههى القيههام جتههرؤ لههن بههل، تسههتطي  لههن إيههران . منشههودًًا اأمنًًهه لنهها

، العهراق  مه   السهابقة  جتربتهها  بعهد  خصوصًًها  جيةخلي لدولة حبرب

 بالدهها  بإسهالمية  إميانهها  نَّفهإ  أخهرى،  ناحية ومن، ناحية من هيا

 مصهها  ألجههل إسههالمية دوًلههاأو  دولههة ُتحههاربأن  جتههرؤ جيعلههها لههن

 وإيران . العاملي البناء فيه تغّير زمن يف إقليمية سيطرةأو  شخصية

 مههن، وخارجههها املنطقههة يف يةوتشههييع يههةأمن سياسههة تنههتهج املاللههي

مها   م هل  خفية، وكالة ولكن، بالوكالة عنها ُيقال سياسة خالل

أن  مها يفهرت    ههو  املسهترت  التوجُّهه  وههيا ، واليمن سورية يف حيدث

 لهههه، العتهههاد رصهههد لنههها مههها ُيمكهههن  وَحْشهههد متابعتهههه،إىل  نسهههعى

  .للعيان ملموسًًا يكونأن  قبل فكري  هو للتصدي لتمدد

 الهههيت السياسهههية الُعهههدة بعهههُد نعهههّد م -خليجهههينيك – إنَّنههها

 تتوغههل إيرانيههة حتركههات مههن احلقيقهي  للههيود بههها اإلتيههان ُيفهرت  

 مهدى  لنها  يتضهح  م خليجيهة  تصهرحيات  أمهام ، واألخهرى  الفينة بني

 الفكرّيهة  امل واجههة  إنَّ .التوغهل  ذل، تواجه اليت القدرةأو  الكفاية
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 تتحهوَّل  فكر، ثقافةي أل ياألكرب للتصد احللُّ هو الزمن هيا يف

 خطه  إىل  يسهعون أن  اخلليجهيني  علهى  وجب ليا إنساني  دمارإىل 

 متالمحهة  بالدههم قهوة   مهن  جديهدة جتعهل   سياسهية  مشروعات وبناء

  ودولية. إقليمية تغريات أمام ومرتابطة

 مههن حبهريي مه  الطههر  السهاب،، وأوهاف أنَّهه      حسهام . م واتفه، 

 داخههل واوههحة يرانيههةإ عسههكرية أهههدافأي  اسههتهداف الصههعب

 تواجههد هنهها  سههيكون. يسههتمر لههن هههيا ولكههن حالي هها، العههراق

 فههو  العهراق  خبصهوص  أمَّها  مواجهتهه،  مهن  والبهد  إيراني عسكري

 إليههران، لتبعيتههه السههعودية لتهديههد أراوههيه باسههتخدام مسههح الههيي

 عمليهات  مسهر   يكهون إىل أن  ال تتعهدى  صهغرية  معادلهة  حالي ا وهو

 ولكههن اهتمههامهم، كههل ت خههياآلن  داعههش اربههةحم. إليههران تابعًًهها

 حنهههن. واإليرانيهههون ههههم وسيسهههتهدفوننا قريبًًههها، سهههتنتهي داعهههش

. داعهش  وهزميهة  أراوهيهم  علهى  سيطرتهم َبْس  بعد التالي هدفهم

 وسُتستخدم قوية، قتالية خربات على حيصل بداء العراقي اجليش

 هههههيه يههههدركون والههههرو  األمريكههههان وههههدنا، اخلههههربات هههههيه

 ملسهاندتنا  يف ابتزازنها  للبهدء  اللحظهة  ههيه  ينتظهرون  ههم و ة،احلقيق

 عنههد يقههف لههن ألنَّههه باهًظهها  الهه من وسههيكون أراوههينا، محايههة يف

 حسههاب علههى سههيكون ولكههن كالعههادة، فقهه  هلههم أمههوال َدْفهه 

 قلعهة  آخهر  ألنَّنها  لألبد  العربية أمتنا وإوعاف واستقاللنا، سيادتنا

 سياسههية خطههة يف َوْوهه  البههدء نمهه الُبههدَّ. اآلن حتههى صههامدة عربيههة

 .القادمة للمعركة لالستعداداآلن  من عسكرية اقتصادية
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 ههيا  يف التحها لف  عهن  العسهاف أنَّ احلهدي    عبهد اهلل . د ويرى

 وتغههههري األحههههداث، لقههههراءة جههههادة لوقفههههة حيتههههاج بالههههيات الوقههههت

 فمهها للمنطقههة، اجلديههدة واخلههرائ  العالقههات ورسههم السياسههات،

 العسهكري  إطارهها  يف تنهدرج  عالقهة  هي هل !ف؟بالتحا ل املقصود

 فق ؟  والدفاعي

 وههههيا!!  مقهههدمات دون ظههههره لنههها أدار االسهههرتاتيجي حليف نههها

 املوجهههودة، التحالفهههات لتفكيههه، يسهههعيان بريطانيههها مههه  احلليهههف

 علهى  قهادم  والدور بريطانيا، خبروج بدأ-م ًلا- األوربي االحتاد

 اإلسههالمي  التحههالف تههىالعههام. ح يف املوجههودة التحالفههات مجيهه 

 إشهرا   دون خطهوة  اختهاذ  يسهتطي   وال الدولي، بالقانون حمكوم

 بهههني تائههههة القهههانوني. وتركيههها الغطهههاء علهههى للحصهههول أمريكههها

 االقتصهادية  عالقاتهها  رفعهت  وأمنها، تركيها  االقتصادية عالقاتها

 وهنهها  (،41 صههادراتها إىل) وزادت مليههارًًا، (30)إىل  إيههران مهه 

 إذًًًًا .أيضًًا والسورية العراقية الساحة يف اجلانبني نيب كبري تنسي،

 حتالف. ال اسرتاتيجية عالقة عن يكونأن  جيب احلدي 

 الههههدول مشههههاكل الفيفههههي أنَّ أبههههرز عبههههد الههههرزاق. ويعتقههههد أ

 بنهاء  السياسهية  حتالفاتهها  تهبين هها  أنَّ واخلليجية والعربية اإلسالمية

 األسهههلم ههههي ةواألخهههري، املصههها  علهههى ولهههي  األخالقيهههات علهههى

 قاعههدة: الدوليههة، السياسههية اللعبههة يف األك ههر مرونههةو األووههح،و

 ههو  اخللهيج  لهدول  الكهبري  التحهدي  . إنَّ(تصدقوهم وال صادقوهم)

 السياسههية  فهههي اللُّعبههة يف موقعههها حتديههد يف مههرتددةههها إىل اآلن أنَّ

 واحدة خطوة ختطو ، وهي(أداةو) ،(العب) منزلتني: بني منزلة يف
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 ولكنههها السههاحة، يف حقيقي هها العبًًهها تكههونأن  حنههوجههد ا  ةبطيئهه

 م هههل لآلخهههر، تتهههيح ومتقاربهههة سهههريعة خطهههوات ذلههه، بعهههد ترتاجههه 

 دول ترتكهها  الهيت  الفراغهات  ميهأل  ( أْناإليرانهي  السياسهي  النظام)

 اخلليجيهههة للهههدول املمكنهههات كههل  أنَّ   مههه  ب قهههل ك لفهههة اخللههيج 

 أثههرًًاو أك ههر فاعليههًة لهههاجيع مهها اجلاهزيههة مههن فيههها بههل متههوافرة،

 . اخلارجيو الداخلي عمقيها يف إجيابي ا

 لألمهههن داخلهههي أكهههرب ُمههههدِّد ههههو اإلعهههالم أيضًًههها فهههإن فشهههل

 هي: جوانب، من اجملتمعي اخلليجيو الفكري

أن  التههديم، وُيفهرت   و التفكيه،   بهني  مهزيج  الغالب يف لغته -

 واحلماية. البناء بني مزجًيا لغته تكون

 واملمارسههات بههالقيم الههوعي رفهه  مسههؤولية تههبين يف ال ُيسهههم -

   العك . بل التنمية،و العدالة مستوى رف  ختدم اليت

 يف إرباًكها  ُتحهدِّث  والهيت  الشهاذة قيمي ها،   املمارسات من ُيعزِّز -

 اجملتم . متاس،

 امل هههههّددات مهههه  اخلليجههههيو السههههعودي وخبصههههوص التعامههههل 

 القيههادة ىلههد كههردي أنَّههه قههد اتضههح   أسههامة. اخلارجيههة، ذكههر م 

 فاختيت، ظفر  مِّْ ل جلَدَ  ما ح،َّ أنَّه مبّكر وقت يف السعودية

 اخلليجههههي املوقههههفو موقفههههها، لههههدعم اإلجههههراءات مههههن جمموعههههًة

 :املنطقة، منها  يف العسكريو السياسي

 الههههههيمن يف احلههههههوثيني وههههههد العربههههههي التحههههههالف إنشههههههاء -1

 .إليه دول (10انضمام)و
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 عهام  بشهكل  إلرههاب ا ود اإلسالمي الدولي التحالف إنشاء -2

 ههيا  اسهتخدام  إمكانيهة  باعتبهار  خاص، بشكل داعش ودو

 .أخرى ألغرا  التحالف

 هلها  مناهضهة  دوليهة  محلهة  تنظهيم و إيهران،  مه   العالقهات  َقْط  -3

 .العام حول

 بتصههني  املتعلهه، الرؤيههة أهههداف أحههد تنفيههي يف الفههوري البههدء -4

 مهن  عهدد  مه   بالتعهاون  العسهكرية  القوات احتياجات من  50٪

 التحتيهة  البنيهة  إفريقيها، باسهتخدام   جنهوب  وهمنها  مهن  الدول،

 املاوههي حممههد تعههيني بعههد احلربههي التصههني  هيئههة يف املتههوفرة

 .للهيئة رئيسًًًًا( لساب، الساب، الرئي )

 ذل، يف مبا الدول من العديد م  الدبلوماسية العالقات تقوية -5

 سه  التو منهاط،  أحهد  ههي  إفريقيها أن  باعتبار اإلفريقية، الدول

 .اإليراني

 اخلليجههي، التعههاون جملهه  وههمن الدوليههة التحالفههات عقههد -6

 القمههههم اجتماعههههات يف بريطانيههههاو املغههههرب، مشههههاركة م ههههل:

 .اخلليجية

 غيَّههههرت قههههد اخللههههيج دولو اململكههههةأن  للمراقههههب يتضههههح و

 السهبب و اهلجهوم، إىل  الهدفاع  مهن  درجهة  180 اخلارجيهة  سياساتها

 مهه  التعامههل يف الغههربو كههاأمري أسههلوب هههو التغههيري هلههيا الههرئي 

 سياسههتها اخللههيج دولو اململكههة ُتعههدِّلأن  بههاقي .السههورية املسهه لة

 وهوء  يف خاصهة  روسهيا  أكرب مهن  دعم على روسيا  للحصول جتاه
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 النظهام و إيهران  رغبهة  ود سوريا يف السالم لفر  الروسي التوجُّه

 .األسد بشار من التخلُّص احتمال من ذل، يتب  قد ماو السوري،

 بالدنها  ُتههدِّد  الهيت  األخطهار  أههم  فاوهل أنَّ  صدقة. د.أ ذكرو

 السياسية التنمية وتباطؤ ت خر من ذاتية، نابعة أخطارهي  العزيزة

 كافهههة يف  كهههبرية  تنميهههة  بالدنههها  تشههههد  نعهههم،  فيهههها.  اإلجيابيهههة 

 تنميههة أيضًًهها مهه   تههتالزمأن  جيههب التنميههة هههيه ولكههن.. اجملههاالت.

 درجههة وتصههاعدت التههوازن، اختههلَّ وإال مناسههبة، وإداريههة سياسههية

 الههالزم احلقيقههي السياسههي االسههتقرار واخنفههض االسههتقرار، عههدم

 سهواء ... األعاصهري.  كهل  وجهه يف  ووقوفهها  الهبالد  لبقاء والضروري

  خارجية.أو  داخلية كانت

)  األساسههية القضههية الههبعض يتجّنههب ملههاذا أدرى : ال وأوههاف

 مهن ههي  جزئيهات   علهى  كيهز الرتيف  ويتبارون ،( السياسية اإلدارية

 وهمن  مهن  الحًقها  يصبح بعضها كان وإن منه، يشتكون ما نتائج

  وختلف. تيه من العرب معظم ما فيهيف  تتسبَّب اليت األسباب

 -شههديدة وبصههراحة -أنَّههه إىل  مالئكههة مجههال. أ وذهههب

" اإلصهال  " لتغيري استعداد على ليسوا املنطقة شعوب أنَّ رأي هنا 

 ُمهدمِّرة،  فووهى  يف غرقهت  عريقة عربية دوًلا رأينا قد ألننا املقنن 

 متهيهههدًًا" اخلالقهههة" الفووهههى ههههدفها بنههها احمليطهههة املهههؤامرات وأنَّ

 الوقههتأن  نههرى بالتههالي. ودويههالتإىل  دوًلهها تنهههي قاسههية لضههربات

 هنهها . إخل علميههة،و اجتماعيههة،و اقتصههادية، إلصههالحات مههوات 

 على وقته لي  هياو ية،السياس املطالبات سقف برف  يطالب رأي

 الشهديد  التخهوف  مهن  املؤامرة. وهيا الرأي نهاب   تنحسر األقّل حتى



23 

 

 –2017  2015  
229 

 حِّيكهت  كهربي  مهؤامرة  هنها  . م تقريبًًها 2011 منهي  لنها  حصل ملا

 ،جهد ا  كهبري  املووهوع  وأنَّ كمسلمني،و كعرب وّدنا، تزال الو

 لعمهل  متهيهدًًا  أمريكها  و أوروبا يف اإلسالم صورة َوْربإىل  وصل

 الهدول  تقسهيم و تفتيهت  ههي  اخلطهة و يفشهله، أن  اهلل ، نهدعو أكرب

 تبقهى  مهن  تهجهري و األقصهى،  هلهدم  متهيدًًا تركيا َوْربو العربية،

 اجلغرافيههة مراكزنههاو ثرواتنهها علههى االسههتيالءو فلسههطينيني، مههن

 . إخل الصني،و روسيا ود الدولية اللُّعبة ومن

 عليهههه ُتبنهههى السياسهههي احلهههارثي أنَّ اإلصهههال   علهههي. د ويهههرى

 حريهة  خهالل  مهن  والفكريهة  واالجتماعيهة  االقتصهادية  اإلصالحات

 مررنا أننا خاصًة واحملاسبة، واملراقبة واملشاركة واحلوار، الرأي

أن  بعهد  وماتهت  تهاوت تنموية وخط  اقتصادية إصالحات بتجارب

 نبهدأ  وقتهه ؟!  لهي   ههيا  نقهول  فكيف، الريا  أدراج املوارد ذهبت

قريبًًههها. وفيمههها خيهههص   سهههُت مر الهههيت ألوىلا األقهههل بالفسهههائل علهههى

 ونشههروها زمههن، منههي هلهها وخطَّطههوا فهههي بالفعههل كههبرية، املههؤامرة

 السُّههههين، اإلسههههالم هههههو اجلديههههد القههههديم عههههدوَّهم بهههه ن صههههراحًة

 ومهههوارده وثقافتهههه ب رواتهههه الغهههين العربهههي، الهههوطنيف  املتمركهههز

 رقالشههه بهههني تهههرب  الهههيت املائيهههة املمهههرات علهههى املرتبههه  البشهههرية،

 ومصهههر والهههيمن وسهههوريا العهههراقيف  ُينفِّهههيونها وهههها ههههم والغهههرب،

 علهههى واالقتصهههادي والسياسهههي اإلعالمهههي وهجهههومهم وتركيههها،

 ملا مقدمات ذل، وغري وحضارتنا، ولديننا لنا وتشويههم اململكة،

 فلمهاذا ، دميقراطهي  غهري  بلدنا أنَّ هجومهم ومن ومن، بَِّنا يريدون
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، نريهد  مها  ههيا  ؟ دميقراطية دولًة صبحون الفرصة، عليهم ُنفوِّت ال

 السياسي. اإلصال 

أي  إجهراء  ُيمكن ال أنَّه املشكلة فاول ب نَّ صدقة. د.وعلَّ، أ

 وهنهها .  األهههم اإلداريههة التنميههة قبههل جمههاليف أي  صههحيحة تنميههة

 يعهرف  اجلميه  .    والعصهرنة  ال وابهت  بهني  للَجْمه   كهبرية  إمكانية

...  مسبوقة غري حتديات...  أمتنا ههاتواج كربى حتديات  هنا  أنَّ

 التحهديات  ههيه  ومواجههة .  موتأو  حياة حتديات تكونأن  تكاد

 فيهههه مبههها قويهههة الهههيات تكهههن م مههها فعالهههة تكهههونأن  ُيمكهههن ال

 سهليمة  تنميهة  ينم م ما قوي ا يكونأن  للبلد ميكن وال.  الكفاية

 .  املس لةهي  تل، وصحيحة.

 والنهضهة  بالتنميهة  -بالفعهل  –ه الغامدي أنَّه  نوف. د وأكَّدت

 مفههوم  تعريف إعادة من التحديات. كما أنَّه البد مواجهة نستطي 

 املشههاركة وتوسههي  وتطههوير السههلطة، انتقههال وم سسههة املواطنههة،

 التنميهة  يف عمليهة  خطهوات  َأْخي م  القرار، ُصْن  عملية يف الوطنية

 واإلجنهاز،  التطويرو لإلبداع واالست مارية االقتصادية البيئة وتوفري

 مههن الواسههعة القطاعههات لههدى اإلحبهها  مصههادر علههى القضههاء مهه 

 حلهول  إجيهاد  طريه،  عهن  وذله،  الشهباب،  الرتكيز على م  اجملتم 

 البطالههههههة،: مقههههههدمتها ويف املستعصههههههية، للمشههههههكالت فّعالههههههة

 وتعزيهز  ترسيخ على تنفييية وخبطوات جبدّية والعمل، واإلسكان

 اخلليجيههة اجملتمعههات يف املدنيههة يههاتواحلر اإلنسههان حقههوق احههرتام

 السياسههي  الههوعي  مههن اسههرتاتيجية  مرحلههة يفاآلن  أصههبحت  الههيت

 .واحلقوقي
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 مههن مسههتوى ُيعههاني الرديعههان إىل أنَّ جمتمعنهها خالههد. د وأشههار

 الهتفكري  جيهدر  كهبري  أمهين  ُمهّدد وهيا امللحوظ، الداخلي الت زُّم

 ووههبابية الضههاغ  االقتصههادي الووهه  ذلهه،إىل  ُيضههاف .ملي هها فيههه

 وعنههدما .كسههعوديني حياتنهها مههن املهههم اجلانههب هههيا يف املسههتقبل

 يف جيههري ومهها وتبعاتههها، الههيمن مشههكلة ذلهه، كههلإىل  ُنضههيف

 يبهدو  ومشكالت سياسي وابتزاز حروب من العربية املنطقة عموم

 يزيهد  ممها  ذله،  كهلَّ  فهإن  تطهول   قهد  وأنها احلّل، على عصيةها أنَّ

 بهه  ُتطالعنها  مها  -امل هال  سهبيل  علهى  -االنتباه لفتوي .الت زُّم وترية

 أمناطههها، وتنههوع اجلرميههة، معههدالت يف زيههادة مههن يومي هها الصههحف

 الت زُّم. من جانبًًا يعك  قد ما وهو

 متنه   وقائيهة  حلهول  لهدينا  وههل  الته زُّم؟  ههيا  مهن  خنهرج  كيف

 بعمهل  القيهام  من حتّد أسوأ؟ كوابح عديدة وما هإىل  األمور تطوُّر

 نصابها:إىل  األمور يعيد دمفي

 خله،  يف الرمسهي  وغري الرمسي اإلعالم َعْجز: األول الكابح •

 مسههتقبًلا؟  نتجههه  وكيههف  وأيههن نريههد،  عمهها  واوههحة  صههورة

 وُتعمِّهه، بلبلههًة، ختلهه، متضههاربة، مههادة تضههخُّ اإلعههالم وسههائل

 .االنقسام

 وغيههههاب واملهههواطن،  املسههههؤول بهههني  اهلههههّوة :ال هههاني  الكهههابح  •

 والهيت  القهرارات،  وهجمهة  املرحلة، هيه يف وبةاملطل الشفافية

 املسهههؤول بإمكهههان وال هضهههمها، املهههواطن بإمكهههان يعهههد م

 .جبدواها املواطن وإقناع تسويقها،
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 وغههري الرمسيههة الدينيههة املؤسسههة يف يتم ِّههل :ال الهه  الكههابح •

 بعضههها مهه  متناغمههة فضههًلا عههن كونههها غههري فهههي الرمسيههة،

 الطم نينهة  خلله،  يكفهي  امبه  تقهوم  ال كهيل،  فإنَّها البعض،

 .االست نائية الظروف هيه يف النا  عند

 وخطهة  م،2030 اململكهة  رؤيهة  أنَّواألخهري:   الرابه   الكابح •

 الظههروف بسههبب وذلهه، للنهها   ُمقنِّعههة متامًًهها  ليسههت التحههوُّل

 عههن تنبهه  مقههدمات دون مههن جههاءت فهههي فيههها، ُولههدت الههيت

 .ست خينا وأين مالحمها

 : يف أمل بارقَة أن هنا  الشهراني سعد. ويرى د

 الوطين. التحوُّل برنامج -

 م.2030 رؤية -

 اإلسالمي. التحال ف -

   العسكري. التصني  برنامج -

 ردعية.و ذكية عسكرية صناعات إنشاء يف املبادرات -

 احلزم. عاصفة م ل االسرتاتيجية، االستباقية القرارات -

 املالي. اإلصال  -

 املواطن. حساب -

 لكننههاو أخههريًًا، الوطنيههة سههاحةال علههى اسههتجد ممهها غريههها و

 خبطه  و واوهحة،  ب ههداف  ُعليا اسرتاتيجيةإىل  بالت كيد حنتاج

 توظيههفو دوري هها، ُتقههوَّمو ُتقههيَّم للقيهها ، قابلههة أهههداف هلهها تنفيييههة

 معززاتههه كههلو مقوماتههه، بكههل الههوطين نههاأمن لتعزيههز ذلهه، كههل
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 مهه  ال قافيههة، – االجتماعيههةو السياسههيةو االقتصههاديةو السياسههية

 مههن لكههل احملاسههبةو املسههاءلةو الووههو و الشههفافية مبههاد  إعمههال

 يف ُمهم هها عامًلهها يكههون سههوف هههيا م ههل عام هها  ألنَّ منصههبًًا يتههوىل

 قيهههادًة مجيعههها نتمنهههاه الهههيي الهههوطين اإلمجهههاعو الهههتالحم، ترسهههيخ

 .شعبًًاو

 يف املواطنههة حهه ِّ بههني العالقههة احلههارثي عههن خالههد. أ وتسههاءل

 كيهههف األجانهههب، مهههن الضهههخمة واألعهههداد التعهههاون جملههه  دول

 التحتيههة البنيههة مشههاري  ظههلِّ يف املههواطن لصهها  موازنتههها ُيمكههن

 للتنمية؟ الضرورية

 الشهههههراني إىل أن تغههههيري  ليلههههى. ويف هههههيا الشهههه ن ذهبههههت أ  

 أشهههبه ههههو، جهههد ا خطهههري اخللهههيج دول يف السهههكانية الرتكيبهههة

 مههاذا ُثههمَّ قههار،الع ومتلهه، والوظههائف للتجههارة( البطههيء) بههاالحتالل

 !بعُد؟

 بهههاب ُيفهههتح لهههو أنَّهههه يعهههين وههههيا: الرديعهههان خالهههد. د وأوهههاف

 معظهم  جيعهل  خطهري  سكاني خلل حلدث مصراعيه على التجني 

 .بلدانهم يف أقليات  اخلليج دول سكان

 الكفهههاءات جتنهههي  الشههههراني أنَّهههها مههه   ليلهههى. أ وأووهههحت

 بعههض يف نههةمواز لعمهل  معروفههة خليجيهة  قبائههل أصهول  مههن والبهدون 

 دول فهههبعض.  كهههبري فضهههرُره العشهههوائي التجنهههي  أمَّههها، الهههدول

 أجانههب، املطههارات يف العههاملون، أو هنههود الشههرطة أفههراد اخللههيج

 جتنهي   يهتم أو  املهواطن،  يشهغلها أن  األفضل، حيوّية أماكن وهي

 البدون.
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 العسههاف أنَّ مههن امل هههّم العمههل علههى تفعيههل  عبههد اهلل. د وأووههح

 يههةأمن اسههرتاتيجية مههن كجههزء اخللههيج دول بههني الوظههائف تههوطني

 لسههوق الفعلههي االحتيههاج علههى املههواطنني خليجيههة، وكههيا تههدريب  

 ب نَّهه  املهواطن  شهعر  لألجهور  فكلمها   األدنهى  احلهد  العمل، م  َرْفه  

 وههههيا وأداؤه، حسُّهههه فسهههريتف  - اخللهههيج -  وطنهههه مهههن جهههزء

 :رأسها على مشرتكة، ُعليا قيم بتعزيز ُيبنى الشعور

 لعدل.ا -

 املنضبطة. واحلرية -

 اجملتم . ثقافة احرتام -

 علهى  والعمهل . وجامعهة  وُمحفِّهزة  ملهمهة  خليجية رؤية وجود -

 دولهههةأي  يف تعمهههلأن  العمهههل لسهههوق امل ؤهّلهههة القهههوى َدْفههه 

 التهههدرجيي  الدولهههة، للحلهههول   تلههه،  كمهههواطين  خليجيهههة

 األجانب. مكان

 وخالفه. التسرت متن  اليت النظام ومراعاة االنضبا  -

 ورجههل تنموي هها املههواطن جتعههل احلقيقيههة املشههاركة شههعور -

 وسفريًًا.أمن 

 األمهههن احلهههارثي إىل أنَّ مووهههوع علهههي. ويف اخلتهههام، ذههههب د

 املههههتغريات هههههيه ظههههلِّيف  العربههههي اخللههههيج أوطههههان وأمههههن الههههوطين

 دائههرة توسههي  حههول مفهومههه يتمحههور والدوليههة اإلقليميههة واألحههداث

 مهه ، واخلارجيههة الداخليههة ديههداتالته وجمابهههة، الوطنيههة املصها  

 وتنظههيم واجملتمهه ، الدولههة مؤسسههات ومنههاء قههدرات مسههتوى َرْفهه 
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 األههههداف خلدمهههة املتاحهههة واملهههوارد واألدوات الوسهههائل اسهههتخدام

 والتهديهدات  الهداخلي  الهوطين  األمهن  حمي يف  الُعليا االسرتاتيجية

 يجهههةنت بينهههها  فيمههها متفاعلهههة املهههؤثرات ههههيه. والدوليهههة اإلقليميهههة

 متهه زم عههاٍم يف، واألحههالف املصهها  وتضههاُرب وتغيُّههر للمههتغريات

 مههر  يشههوبه الههداخلي الههوطين نهها. أمن القههوى مههوازين فيههه ُمختّلههٌة

، التنهازل  ترغهب يف  وال والقهرار  بالسهلطة  مسهت ثرةٌ  الدولهة ، ُعضال

 اختهههاذ يف  واملشهههاركة  السياسهههية  باملشهههاركة  ُيطالهههب  واجملتمههه  

 -واالقتصهادية  السياسية وباليات -لداخلايف  املطالب القرار،

 الهيي  اخلطر َمْكمن وهيا، واجملتم  الدولة بني وفاق على ليست

، الههريح مهههبِّيف  مجيعًًهها وُنصههبح، السههلمي احلههل معههه يتعههير  قههد

 األخطهار  وعواصهف  وصهواع،  ورعهود  بهروق  بَِّنها  أحاطهت إذا خاصًة 

 بعههض( إىل إيههران) أنيابههه عههن كشَّههر الههيي العههدوِّ مههن اإلقليميههة

إىل  اإليرانيههة، والسياسههة النفههوذ حتههت باتههت الههيت العربيههة البلههدان

يف  بههها وإذا األمههين، ُعمقنههاههها أنَّ نعتقههد ك ّنهها الههيت البلههدان بعههض

 العهداوة  إسفني ، وتدقُّ اخلاصرةيف  رماحها تغر   الظروف أحل،

 ةواحملليه  اإلقليميهة  األخطار هيه يدع م . عدوِّنا م  والصداقة علينا

يف  والرغبهة  واالسهرتاتيجيات،  املصها   لهتغري  تبعًًها  الهدولي  التهدخُّل 

يف  السُّهههين  اإلسهههالم ُمكهههّون وبالهههيات العربيهههة، املنطقهههة تهههدمري

 .  اململكة وقبلته ومركزه املنطقة،

، والدين احلوزة وحتمي والسالم، األمن تصن  اليت هي القوة

 لسياسههههههيا باإلصههههههال  الههههههداخل يف  بتحقيقههههههها ُنبههههههادر م وإذا

 وال قههههايف، والفكههههري والعسههههكري واالجتمههههاعي واالقتصههههادي
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 بههد وال، العصههيب اخلطههر َمْكمههن فهههيا الههنف ، علههى واالعتمههاد

 املنههههاورة اسهههرتاتيجية  واسهههتخدام  األووههههاع، مسهههايرة  أيضًًههها مهههن  

 عزلهة يف  ُنصهبح  ال حتهى  والدولية  اإلقليمية واالقتصادية السياسية

 . وُمدمِّرة قاتلة

 السههعودي املهواطن  أنَّ الواوهح  البكهر أنَّ مهن   يهة فوز د.أ وتهرى 

 يههدر و يههرى -تعليمههه حمدوديههةو بسههاطته بلغههت مهمهها -اليههوم

 يف والصههراع الههيمن، حههرب م ههل: املقلقههة، امل هههدِّدات مههن الكهه ري

 يهتمكن  م لهو  حتى إيران. عدائية عن املتواصل واحلدي  سوريا،

 يف الته ثري  علهى  لهه  قهدرة  ال هأنه  يعرف لكنَّه تفاصيلها، معرفة من

 ُصهْن   يف الت ثري عن الكامل ُبْعدِّه حبكم اخلارجية امل هدِّدات هيه

 واحلنكههة احلكمههة اهلل ُيعطههيأن  هههو يتمّنههاه مهها وكههل القههرار،

 فيمههها القهههرارات الختهههاذ حل كَّامهههه الصهههاحلة والبطانهههة السياسهههية

 يف قههادم هههو مبهها أيضًًهها مهمههوٌم هههو . الههوطن وأمههن مصههلحة ُيحقِّهه،

 مهن  وغريهها  والبنهزين،  واملهاء  الكهربهاء  لفاتورة ارتفاع من لالداخ

 خيههصُّ فيمهها الصههورة أمامههه تتضههح م كمهها والسههل ، اخلههدمات

 .  وصحة تعليم، من األساسية اخلدمات خصخصة

 الهيت  ههي  والعامهة  البسطاء لدى(  الغامضة)  األمور هيه كل

 وجاخلهههرإىل  أبنههاءهم  تههدف   ورمبهها  والتسههاؤل،  القلهه، إىل  تههدفعهم 

 عهههههن للبحههههه  سهههههليب بشهههههكلأو  لالعهههههرتا ، للشهههههارع الحًقههههها

 كيهف  يس لون: ألنهم ؟ ملاذا. الشبابية الفووى شللأو  املخدرات،

 رغههم -هنهها  قههاب  حتكههم يهها َمههْن  وأنههت أنهها، وأ حههَرم أنهها أدفههُ 
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 وال ما تصرف، على حتاسب، سلطة ال لكن -الشديد انشغال،

 ؟ معةجا يف مقعدأو  مستشفى، يف سرير على تقل،

 بهه نَّ وقناعههة ُحههبٍّ ُمنطلهه، مههن هههيا وأوههافت أ.د. فوزيههة: أقههول

 عههرب األمههة هههيه قواعههد أرسههي الههيي األسهها  هههم املالكههة العائلههة

 وهكهيا  -اهلل رمحه-  عبد العزيز املل، ال ال ة الدولة ُمؤسِّ 

 وإنَّ ميلهه، وسههيمل،، َمههْن هههي السههعودية الدولههة أنَّ علههى خههالف ال

 األسههئلة لكههن األر ، هههيه  ثبههات مههن جههزء هههو وبقاءههها ثباتههها

 احلقيقهههي طريقنههها ومههها حيكهههم؟ وكيهههف حيكهههم؟ تتهههاب : مهههن 

  ؟اآلن  عزيزًًا بات اليي العام املال وصرف توزي  أكرب يف لشفافية

 ههههيه يههرى أن  مهههتعلم غههري أو  مهههتعلم العمههل  عهههن لعاطههل  ميكههن  ال

 اهلائهل  التهداخل  وههيا  املتدفقهة،  اخلدمات وهيه العامرة، القصور

  متسهههائًلا: يصهههر  وال اخلهههاص، القطهههاع وبهههني امللكهههي املهههال بهههني

 فهوق  َمهْن ههو   يهدف   وال وهعيفة،  صهحية  خدمة مثن أنا أدفُ  كيف

 اهلزيههل التعلههيم هههيا علههى أحصههُل ؟ كيههفءشههي كههل ميلهه، وهههو

 ؟ اخلدمات أفضل على فوق َمْن ،وحيصل

 وحقوقههههها، احلاكمههههة األسههههرة ودور نظامهههههاو السههههلطة إذًًا

 الهيين  الشهباب  وإشعار العام، املال إدارة يف والشفافية واحلوكمة

 إجيهابيون  مشهاركون  به نهم  اململكهة  سهكان  مهن  %60 يشكلون

 حامسههة، جوهريههة قضههايا كلههها األمههان  بههرإىل  السههفينة إدارة يف

 علنًًها  معهها  ونتعامهل  نهديرها أن  نريهد  لكننا سر ا، ُتطر اآلن  رمبا

أو  الفقهر،  يسهتغلها أن  قبهل  بههم  ،ن  َمْن بني ملتقى  أسبار يف وهم ا

 .  املنطقة اوطراباتأو  اإلرهاب،
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 فدعق.  طلحة. الورقة الرئيسة: د 

 فاجلامعهههة بهههاجملتم ، اجلامعهههة عالقهههة عهههن احلهههدي  كُ هههر

 جمتمعيههة وشههراكة إجيههابي ، دوٌر منههها ُيتوقهه  أكادمييههة ؤسسههةم

 تتمحهور  القضهية الراهنهة  . املسهتويات  مجيه   علهى  فّعهال  مهردود  ذات

 مههن منههها ُيتوقَّهه  مهها بههني املتهه رجح السههعودية اجلامعههات مهه زق حههول

 وكيفيهة  جامعهة،  جههة  مهن  االجتمهاعي  الواقه   حي يات وبني جهة،

 يف مهم هها دورًًا تلعههبأن  ُيفههرت  عههةاجلام. املهه زق هههيا مههن اخلههروج

 احتياجهههات مههه  املتوائمهههة ُمخرجاتهههها خهههالل مهههن البشهههرية التنميهههة

 دورًًا تلعههب أن  ُيفههرت  اجلامعههة. العمههل سههوق ومتطلبههات اجملتمهه 

 يف بصههماتها تههرت  وأن العلمههي، البحهه  جمههال أيضًًهها يف أساسههي ا

 عهههةاجلام. للمجتمههه  احلضهههاري واملنجهههز املعهههريف الرتاك هههم جمهههال

 ارتباطههه يف العههالي التعلههيم لنسهه، امل م ِّههل الوجههه تكههونأن  ُيفههرت 

 الهههوطين، التحهههوُّل برنهههامج ومتطلبهههات م،2030 الرؤيهههة ب ههههداف

 املعهههريف اجملتمههه  حنهههو صهههحيحة انطالقهههة ت سهههي  يف خصوصًًههها

 . املعرفة واقتصاد

 ثالثة لتناقش الورقة هذه أهداف جاءت املنطلق هذا من

 رئيسة: حماور

 التنمههوي لههدورها التوقُّعههات ظههل يف السههعودية اجلامعههات :أوًلهها •

 والفكري. والبح ي
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 .املعاش الواق  ظلِّ يف السعودية اجلامعات :ثانيًًًًا •

 .م2030 ورؤية السعودية اجلامعات ثال ًًا: •

 

 : التوقُّعات ظلِّ يف السعودية اجلامعات:  أوًلا

  التنموي: بالدور يتعل، فيما -1

 مههن البشههرية التنميههة يف مهم هها دورًًا اجلامعههات تلعههبأن  ُيتوقهه 

 ومتطلبهات  جههة،  مهن  التنمية أهداف م  املتوافقة خمرجاتها خالل

 العلميهههة الهههربامج تتنهههوعأن  البهههد. أخهههرى جههههة مهههن العمهههل سهههوق

 التنميههة. والتطبيقيههة النظريههة اجملههاالت كافههة وتغطههي للجامعههات،

 بهرامج  لهى ع مبنيًًها  ت سيسًًها  وتتطلهب  األساسي، احمل،ُّ هي البشرية

 النوعيهة  العدالهة  حتقيه،  من أيضًًا البد. عالية جودة ذات أكادميية

 التنمهههوي، االحتيهههاج يسهههد مبههها الهههربامج تلههه، يف - اجلندريهههة –

 الدراسهية  الربامج تكونأن  أيضًًا البد. االجتماعية العدالة وُيحقِّ،

 .املعرفة جمتم  ومتطلبات للعصر مواكبًة

  العلمي: بالبح  يتعل، فيما  -2

 قطههاع تنميههة يف أساسههي ا دورًًا تلعههبأن  اجلامعههات مههن توقَّهه ُي

 ممنهجههة باسههرتاتيجيات منوًطهها الههدور ذلهه، يكههون وأن البحههوث،

 العليها  والدراسهات  العلمهي  البحه   عمهادات  عهرب  اجلامعهات  تتبناها

 ولألسهههههتاذ للجامعهههههة األساسهههههي الهههههدور. العلميهههههة والكراسهههههي

 يف اجملدولهههة ملهههام ا بهههاقي يليههه  العلمهههي، البحهه   ههههو األكههادميي 

 فيهها  البحهوث  مراكهز  عهرب  اجلامعهات  من ُيتوقَّ  اجلامعات. أجندة

 ُصنَّاع وبني ناحية، من وقضاياه اجملتم  بني وصل همزة تكونأن 
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أو  العامهة  السياسهات  مسهتوى  علهى  سهواء  أخهرى،  ناحيهة  من القرار

 تتههيحأن  اجلامعههة مههن ُيتوقَّهه . واالقتصههادية االجتماعيههة السياسههات

 انضههههمامه وُتسهههههِّل للبحهههه ، أكههههرب ف سههههحًة اجلههههامعي سههههتاذلأل

 ُتخفِّههف وأْن العلمههي، والتواصههل التفههرع وبههرامج امل دّعمههة للمشههاري 

 اجلامعههات مهن  ُيتوقَّه  . اإلداريهة  واملههام  التدريسهية  السهاعات  نصهاب 

 ربطهههم عههرب هلههم والتسههوي، األكههادمييني، باح يههها أيضًًهها تقههدير 

 املتميهههزين، حقهههوق حِّْفههه  إىل وهههافةإ العالقهههة، ذات بههههاملؤسسات

 مههن ُيتوقَّهه . مرموقههة عامليههة دوريههات يف أحباثههه نشههر َمههْن خصوصًًهها

 مبراكهز  البح يهة  مراكزهها  َرْبه   املضهمار  ههيا  وهمن  اجلامعات

 أيضًًهها َخْلهه، اجلامعههات مههن ُيتوقَّهه . متميههزة وجامعههات عامليههة حبههوث

 وربهه  األكههادمييني، بههني العلمههي للبحهه  شههريفة تنههاف  فههرص

 آليههات وإحههدى اجملتمهه ، وقضههايا مبشههكالت البح يههة توجُّهههاتهم

 .العالقة ذات والندوات الدورية املؤمترات عقد ذل،

  وال قايف: املعريف الدور  -3

 وبنهاء  واملعهريف،  العلمهي  للرتاك هم  مهم ا صرحًًا اجلامعات تعدُّ

 اجلامعههههات مههههن كهههه رٌي. للمجتمهههه  حمسههههوبة حضههههارية منجههههزات

 بههها أسهههم وثقافيههة، فكريههة حضههارية اتملنجههز رمههوزًًا أصههبحت

 اجملموعهات . اجلامعات تل، من انطلقوا ومفكرون وباح ون علماء

 جمتمعًًهها ذاتههها يف حههد ُتشههكِّل اجلامعههات داخههل والبح يههة العلميههة

 مهن  اقتباسًًها )  العلميهة  بهال ورات  تسهميته  ُيمكهن  مها  ُينهتِّج  معرفي ها، 

 تله،  تطهوُّر  تهاريخ  ُتفسِّهر  مؤسسهية  بنهى  هلها  ال هورات  فتله،  ،( كون

 البنهى  تله،  إحهدى  - نظهري  وجههة  مهن  - اجلامعة وأخاُل العلوم.
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 للتغههيري منههرٌب مهههم   اجلامعههة. املعرفيههة لل ههورات احلاوههنة املؤسسههّية

 احلههههرا  إىل إوههههافة واملعههههريف، ال قههههايف واحلههههرا  الفكههههرّي،

 هلههم مِّمَّههن ورموزههها ُمفكرّيههها خههالل مههن أيضًًهها  وذلهه، السياسههي

 االجتماعيهة،  احملافهل  يف صهدى  لصوتهم ومِّمَّن طلبتهم، على ت ثري

 .االجتماعي والتواصل اإلعالم، ووسائل

 للجامعهات،  امل توقَّه   الهدور  اسهتعر   الساب، فالطر  وهكيا

 .اآلتي  احملور وُيووِّحه خمتلف، الفعلي الواق  لكن

 : املعاش والواق  السعودية اجلامعات:  ثانيًًا

 للجامعات: مويالتن بالدور يتعل، فيما -1

 علهى  - وحب ي ها  إعالمي ا املنشورة – املؤشرات من ك ري تدلُّ

 يف كمؤسسههات  معظمههها وفشههل  اجلامعههات، أداء مسههتوى  تههدني

 أنَّ الرمسيهة  اإلحصهاءات  بعهض  أيضًًها عكسهت  . امل توقَّ  دورها أداء

 سوق متطلبات م  تتناسب ال اجلامعات خمرجات من كبرية نسبًة

. والت هيل التدريبأو  املطلوبة التخصصات حيةنا من سواء العمل،

 حيتهاج  الهيت  براجمهها  يف التقليديهة  فله،  يف تدور اجلامعات ال تزال

 للجامعهات  املاليهة  املخصصات وال تزال. هيكلة إعادةإىل  معظمها

 ازديهههاد مقابهههل يف والالشهههفافية الغمهههو  مهههن الكههه ري يكتنفهههها

 االجتماعيهة  املكانهة . التحتيهة  البنى جتهيزات رداءة من الشكاوي

 الرواتهب  تهدني  ظل يف مؤرقة إشكاليًة أصبحت اجلامعي لألستاذ

. الصحي والتامني السكن بدل وانعدام البدالت وقط  األساسية،

 ثانيههة إشههكالية السههعوديني تسههرُّب مقابههل املتعاقههدين نسههبة ازديههاد

 زيههادة.  واسههتقطابهم املبتعهه ني بههإحالل املتعلقههة الصههعوبات يرافقههها
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 ظهلِّ  يف القبول وتقليص ال انوية خرجيي من اجلامعات على قبالاإل

 أيضًًهها تههدني. ملحوًظهها واقعًًهها أصههبح أمههٌر املتاحههة اإلمكانههات ُشههّح

 واملقهههههررات الهههههربامج مسهههههتوى علهههههى اجلهههههامعي التعلهههههيم جهههههودة

   اجلامعي. األستاذ أداء وعفإىل واملخرجات، إوافة 

 : اجملتمعية والشراكة بالبحوث يتعل، فيما -2

 البحهههوث شهههّح يعكههه  السهههعودية للجامعهههات احلهههالي الواقههه 

 أدوار تهدني  منها: أسباب، لعدة األكادميية  املؤسسات يف العلمية

 البحه   عمهادات  أداء أيضًًا وهعف  اجلامعات، يف البحوث مراكز

 - البح هي  اإلنتهاج . العلميهة  والكراسهي  العليها  والدراسات العلمي

 مقارنههة منهجيهة  اخهتالالت  مهن  وُيعههاني وتقليهدي،  قليهل  - إمجاًلها 

 اجلامعهههات عهههرب امل دّعمهههة البحهههوث. للبحهههوث العامليهههة باملسهههتويات

 حهول  اسهتفهام  عالمهات  وهنها   الصهعوبات،  من الك ري يكتنفها

 تهههههدني.  متطلباتهههههها وحتقيههههه، هلههههها، والرتشهههههيح اإلعهههههالن، آليهههههة

 التواصهل  بهرامج . أخهرى  قضهية  العلميهة  للبحهوث  املالية املخصصات

 تكتنفههها األجنبيههة اجلامعههات مهه  والشههراكات علمههي،ال والتفههرُّ 

 املخصصههات وأيضًًهها وههعف البريوقراطيههة، املعوقههات مههن الكهه ري

.  األكهادمييني  األسهاتية  مهن  الكه ري  ُتحهب   هلها  املخصصهة  املاليهة 

 أعبههاء مههن بكهه ري اجلههامعي لألسههتاذ امل كبِّلههة األكادمييههة البيئههة

إىل إوههههافة  ان،اللجهههه وأعمههههال اإلداريههههة، واألعمههههال التههههدري ،

 الفكهر  خلله،  مناسهبة  غهري  بيئهةً  ختله،  كلها الداخلية  الصراعات

 وُبْعهد  اجملتمعيهة،  الشهراكات  تفعيهل  عهدم . اليات وتطوير واإلبداع



23

 –2017     
244 

 اجلامعههة بههني اهلههّوة ُيوسِّهه  االجتماعيههة القضههايا حبهه  عههن اجلامعههة

 .واجملتم 

 : وال قايف املعريف بالدور يتعل، فيما -3

 براجمهها  يف بعيدة تلقينية مدار  عاتاجلام أصبحت لألسف

 التعلههههيم يف احلدي ههههة املنهجيهههات  عههههن مدرسههههيها وأداء ومقرراتهههها 

 واملههنهج الفكههري الُبعههد تنميههة علههى ُيركِّههز الههيي األكههادميي،

 تعتمههد املقههررات وأصههبحت. اجلههامعي للطالههب والنقههدي التحليلههي

 نبغهي ي الهيت  واملشهاري   البحهوث  عهن  عووًًا االمتحانات على ك ريًًا

 للجامعهههات املعهههريف املنهههتج. أجبهههدياتها يهههتعّلمأن  اجلهههامعي للطالهههب

 التخصصههات مهن  كه ري . والتوقعهات  الطمههو  بقهدر  لهي   السهعودية 

 ُتسهيطر  أصبحت والشرعية االجتماعية والعلوم اإلنسانيات السيما

 َمْن ُيحارب معينًًا تقليدي ا وتوجُّها مدرسة ُتشكِّل معينة، فئة عليها

 يف وهعيف  اجلامعهات  أداء. الهّنص  عهن  خهارج  ب نَّه يصمهو ُيخالفه،

 تسهرُّب . وال قهايف  الفكهري  واحلهرا   املعهريف  والرتاك هم  االبتكار

 أسهههوار خهههارج األكهههادمييني واملههه قفني املفكهههرين مهههن الكههه ري

 الهههيت العراقيهههل نتيجهههة أصهههواتهم وخفتهههت األكادمييهههة، املؤسسهههة

 .تواجههم

 م:2131 الرؤية ظلِّ يف السعودية اجلامعات: ثال ا

 مؤسسهات  عهن  نتحهدث  فهنحن  اجلامعهات،  عن نتحدث عندما

 سههياقات وههمن تههدور بههها منوطههة اجتماعيههة أك ههر هلهها وتنظيمههات

 تفههم  وومنه امل عاش الواق  وعن امل توقَّ ، الدور عن حتّدثنا.  معينة

 الطههر ، مووههوعية عههن خنههرجأن  نريههد ال. واملمكنههات العراقيههل
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 مهههن  قهههدر علهههى ههههي -سهههاتكمؤس – اجلامعهههات ههههل لكهههن

 كهه ري، النظههري الكههالم ؟ م2030 أعبههاء رؤيههة لتحمُّههل املسههئولية

 تطهههر   التسهههاؤالت والعديهههد مهههن  أك هههر، املطروحهههة واملبهههادرات

 : منها نفسها،

 عهرب  أك رهها  الزم الهيي  الفشهل  نفه،  مهن  جامعاتنها  ستخرج هل •

 ؟ السابقة التنمية خط  كل

 فكهري  ومنطله،   ي،وحب علمي منربإىل  جامعاتنا ستتحّول هل •

 حضاري؟ تنويري

 األكادمييهههة للمؤسسهههة هيكلهههة إعهههادة م2030 سهههرياف، ههههل •

 اجملتم ؟ توقعات ُيحقِّ، مبا العالي، التعليم وسياسات

 فاجلامعهة  بالرؤيهة،  اجلامعهة  عالقهة  يف فهيض  مهن  غهيض  هيا

 ُتصههبح الأ وأمتنههى العالقههة، هههيه ثنائيههة يف الغائههب احلاوههر تبههدو

 !!.ي تي لن اليي الغائب هي باجلامعة عالقتها يف الرؤية

 الصحاف. نصر. م.التعقيب األول: د 

 طلحننة د. ذكننرت كمننا- الورقننة هننذه أهننداف أنَّكمننا 

 :رئيسة حماور ثالثة تناقش-فدعق

 يتعله،  مها  خصوصًًها  التوقعهات:  ظلِّ يف السعودية اجلامعات :أوًلا •

 العمهههل، وسهههوق اجملتمههه  احتيهههاج سهههد ههههي: قضهههايا، بههه الث

 ذلهه، ويعكهه . وال قههايف املعههريف والرتاكههم لعلميههة،ا والبحههوث

 .للجامعة املعريف وال قايف والبح ي، االقتصادي، التنموي الدور

 .امل عاش الواق  ظلِّ يف السعودية اجلامعات :ثانيًًًًا •
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 .م2030 ورؤية السعودية اجلامعات ثال ًًا: •

 ولهن  الواوهحة،  ألهميتهمها  وال هاني   األول احملورين فس تناول

 املعلومههات علههى بنههاء فيههه اخلههو  لصههعوبة األخههري احملههور لأتنههاو

 !حالي ًًا املتوافرة

 تفههاق م يف املباشههر األثههر ذات البنههود بعههض بعههْر  سهه كتفي

 :املشكلة

 التطهويري  البحه   ونظهم  وأسه   ملقومات احمللي املنا  افتقار -

 سههوى ب نواعههها الصههناعة عههن الوظيفيههة البيئههة لُبْعههد نظههرًًا)

 .(البرتول صناعة

 العلمهههي للبحههه  املطلوبهههة املاليهههة املهههوارد يف امل هههْزمن الضهههعف -

 واجلاد. الرصني

 عمليهههة ُيعرقهههل ممَّههها اإلحصهههائية  األرقهههام يف مهههزمن افتقهههار -

 م ًلها  الهبرتول  جامعهة  خمرجهات  عهن  أرقهام  توجهد  ههل : البح 

 الهنِّف   صهناعة  علهى  وأثرها اهلندسية، التخصصات مبختلف

 ومقوماتها؟

 اجلنسههني  بهني  البحهوث  ومراكهز  تخمتهربا  فصهل  إشهكالية  -

 علهههى واهلهههدر املطلوبهههة، املهههوارد مضهههاعفة عليهههه يرتتهههب مِّمَّههها

 املخرجات. حساب

 احلههههال، واقهههه  عههههن اجلامعههههات يف املطلوبههههة املرونههههة غيههههاب -

 العمل. سوق ومتطلبات
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 م) احلرفيهة  للمههن  الدونيهة  احلدي  السعودي اجملتم  نظرة -

 - ابليتهههههق وعههههدم( السههههابقة األجيههههال يف كههههيل، تكههههن

 النزعهات  ظهل  يف النظهرة،  هيه تصحيحأو  لتغيري -الظاهرة

 هكيا. جمتم  يف" اخلصوصية" ثقافة على املسيطرة القبلية

 البحهههههوث مراكهههههز يف ياملستشهههههر والفسهههههاد اإلدارة سهههههوء -

 علهههى الشخصهههية املصههها  واعتمادهههها والشهههللية، الوطنيهههة،

 العلمي. املضمون

 عبههد العزيههز  امللهه، ةومدينهه اجلامعههات بههني املصهها  تضههاُرب -

 متطلبههات ملوائمههة البح يههة املبههادرة ووههياع والتقنيههة، للعلههوم

 اجملتم .

 يف مباشههرة وغههري مباشههرة بطريقههة تههؤثر جمتمعههة البنههود هههيه -

 .العمل سوق واحتياجات اجلامعات خمرجات بني املوائمة

 نسهههبي ا الوحيهههدة الصهههناعة تكهههون تكهههاد الهههبرتول صهههناعة

 مههها ههههل ! احلقيقهههة ههههيه تعكههه  ال األرقهههام ولكهههن للمملكهههة،

 أنواعهههها مبختلهههف هندسهههية ختصصهههات مهههن اجلامعهههات ُتخرجهههه

 ال. ... ؟؟ اخلرجيني جمموع من  ٪90 تعك 

 جنهد  الناميهة،  والهدول  الصهناعية  الهدول  بني سريعة مقارنة يف

 احتياجههههات صههههميم يف تصههههبُّ األوىل يف اجلامعههههات خمرجههههات أنَّ

 وجههود لعههدم كههيل،  ليسههت األخههرية يف يف حههني أنههها  مصههانعها،

 فعلهى .  أك هر  املشهكلة  تكهري   شه نه  مهن  وهيا ! أصًلا املصان 

 الكه ري  املاوهية  العقود يف السعودية اجلامعات أفرزت امل ال سبيل

 عهههن فكهههرة أدنهههى بهههدون التخصصهههات شهههتى يف اخلهههرجيني مهههن
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 التخطهههي  وزارات كهههيل، وشهههاركت!  العمهههل سهههوق متطلبهههات

 الههههنظري، ولعههههدم  منقطهههه   إدارة بسههههوء -تههههزال  وال -املتتاليههههة

 خيههدم مبهها املسههار تصههحيح يف اجملتمهه  جتههاه املسههؤولياته إدراكههها

  !املشرق العملي املستقبل تعزيزو رسم يف اجملتم 

 عهههن بعيهههدًًا آني ههها املسهههار تغهههيري يف مطلوبهههة املرونهههة كهههيل،

 اجلامعهات  منهها  تشهتكي  واليت امل كبِّلة، البريوقراطية التعقيدات

 !دائمًًًًا

 اجلامعههات خمرجههات موائمههة عههدم مشههكلة األمههر نهايههة يف

 يف حصههرها ميكههن وال كهه رية أبعههاد ذات هههي السههوق ملتطلبههات

 وزارة اإلخفهههههاق: يف معهههههها تشهههههرت  وإنَّمههههها فقههههه ، اجلامعهههههات

 املله،  مدينهة  م ل: البح ية، واملراكز املهنية، واملعاهد التخطي ،

 وغريهههها دنيهههة،امل اخلدمهههة ووزارة والتقنيهههة، للعلهههوم عبهههد العزيهههز 

 .الصحيح مسارهاإىل  السفينة إلعادة واحدة كمنظومة

 احلارثي. خالد. التعقيب الثاني: أ 

 حنههو التحههوُّل سههياق يف العالقههات سههيبح  تعقههييب أنَّ أعتقههُد

، مسههاراته وههمن والتحههوُّل الرؤيههة تهه تي والههيي، املعرفههة جمتمهه 

 ومههدى الكفايههة، مههدى مههن للتحقهه، الضههوء  أسههلِّ  ذلهه، وعلههى

 الهههدور مههه  السهههعودية للجامعهههات واملضهههمون الشهههكل يف املالئمهههة

 واعتبارهههها وجودههها  مهههن الغايههات  ُيقههدم  الهههيي واحلقيقههي  الفاعههل 

 أنَّ اعتربت وهنا، والطويل واملتوس  القصري املستوى يف ووظائفها

 مكونههات علههى إوههاءة ُيعطههي للمضههمون والنظههر للشههكل النظههر

 :  املعريف اك مالرت يف الزمين البعد أهمية يف أساسية
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 املسهتمر  احلدي  اجلامعة شكل عن أحتّدث الشكل، يف -1

 كمههها - أوروبههها يف بهههدأ والهههيي، اليهههوم العهههام حاوهههر يف

، املهيالديني  عشهر  وال اله   عشر ال اني القرنني يف -نعرفها

 والبحه   العلوم تعلُّم يف والعمل االهتمام أهل من التجمُّ  وهو

 منهاهج أو  البح هي،  العمل على سلطة دون بها والتوس  فيها،

 ب نَّهها  وُعرفهت ، والعلهوم  البحه   مووهوعات أو  املعرفة، طلب

 يف التسهاب،  يف اجملتم  يف الشرف ويتناهى ،"العلماء نقابات"

 مثانيههة واسههتمرت. واهلبههات واملههنح باألوقههاف ودعمههها متويلههها

 حضهارية،  منجهزات  حنهو  البشهرية  بهها  مهؤخرًًا  أخهيت  قرون،

 والنظريهههة املاديهههة املنظومهههة إنتهههاج يف مللعلهههو غزيهههر وتوظيهههف

 مسهتويات  ال مانية القرون تل، أيضًًا أنتجت، اإلنسان خلدمة

 يف دقيقهة  اختصاصهات  من العلوم فيها ابُتكرت املعرفة، من

، األوىل ووههوابطه ومقوماتههه أط ههره عههن خرجههت العلههم ذاتههه،

 ميكانيكههها مهههن مووهههوعاتها تفّرعههت  الهههيت الفيزيهههاء م ههل: 

 الكهههبري األثهههر. الكهههم فيزيهههاءإىل  آينشهههتاين ةذرإىل  نيهههوتن

 العلهوم  حقهائ،  ونشهر  اجملتمه ،  يف اجلمعهي  الهوعي  أيضًًا على

 منطههههه، أصهههههبح حتهههههى، امل عاشهههههة اليوميهههههات يف واعتمادهههههها

 شه ن  يف العلمهي  البح  من املتحتمة الضرورة هو التشريعات

 العامهة  والسياسات احلكومة مدرسة علوم خرجت حتى، ما

 .  والقانون ياسيةالس العلوم بني

 هههياإىل  يفتقههر السههعودية للجامعههات احلاوههر الشههكل .أ

 مت لهه  الهيي  االجتمهاعي،  الوجدان يف واملكانة الرواج من املستوى
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 يف للفهرد  بالنسهبة  املعرفهة  وجمتمعات املتقدم، العام يف اجلامعات

 أصهغر إىل  سهلطة  أعلى من ككل االجتماعية وللمؤسسة اجملتم 

 الراسهههخة وال قهههة باملصهههداقية واحململهههة، تمههه اجمل يف عمهههل وحهههدة

 .  العلمي البح  يف اإلنسان مبحورية

 مالي هههها السهههعودية  اجلامعهههات  اسهههتقالل  أنَّ أعتقهههدُ  وهنههها   .ب

 احلكوميهة  سهلطة  عهن  اإلدارة وجمله   امليزانية مستوى يف وإداري ا

 التمووه   إعهادة  يف اجلامعهات  لهدعم  االحتياجهات  من الك ري يليب

 عههن اجلامعههات عههن غيههاب  ُيعههوِّ  انههدماجي، مبفهههوم  اجملتمهه يف

 .األوروبي اجملتم  عن باملقارنة قرون سبعة جمتمعاتنا

 لههيل، املضههمون مههن امل تههوّخى واإلثههراء املضههمون بشهه ن أمَّهها -2

 كانهت  فقهد  واحلكمهاء،  العلمهاء  بنقابهة  املوصهوف  الشكل

 وّلهههدت األوربيهههة، اجملتمعهههات لصههها  كهههربى معرفيهههة ثهههروة

 :  واالبتكار العلمي واالستكشاف جلغرافية،ا الكشوف

 واألكادمييهات  اجلامعهات  أنتجهت  القهرون  ال مانيهة  خالل .أ

 مهن  - أبرزهها  أسهوقُ  كهربى،  علميهة  مضهامني ، بهها  العالقة ذات

 اإلنسهههان حيهههاة علهههى وآثارهههها الظهههاهرة ملراقبهههة -نظهههري وجههههة

 والعقهههههد"، الطبيعيهههههة احلالهههههة" فكهههههر إنتهههههاج م هههههل: واجملتمههههه ،

، السياسههي  االقتصههاد ونظريههات ، االقتصههاد وعلههوم ، اعياالجتمهه

 واهلندسههههة والطاقههههة، احلضههههري والتخطههههي  املدنيههههة واهلندسههههة

 علهى  تصهوريّ  يف الداللهة  ُيحقِّ، وهيا.  والكهربائية امليكانيكية

 يف معهه  واالنهدماج  باجملتم ، واالهتمام االقرتاب من الكبري املدى

 .الفردية يةوالشخص واخلاصة، العامة وشؤونه همومه
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 مههن بكه ري  أقههل متهار   السههعودية اجلامعهات أن  حهني  يف .ب 

 يقتصههر إذ، والتنميههة التنهوير  عجلههة يف ومكانهها  ووظيفتههها دورهها 

 العلمههي والبحهه ، التههدري  كههادر وختههريج التههدري  علههى دورههها

 كهوادر  ختريج الستحقاق منه الشكلي العمل سوى متامًًا متوقف

 قبهول  يف حمصهورة  طبعًًها  فهي تمعيةاجمل املشاركة وأمَّا، التدري 

 ولهههي  االسهههتهال  علهههى املعتمهههدة للوظهههائف وختهههرجيهم الطلبهههة،

 .اإلنتاج

 اإلصههههال  يف تعقههههييب عليههههها ُيبنههههى الههههيت النههههواة أنَّ أعتقههههُد

 املشههههاركة قنههههوات هههههو اجلامعههههات ووظههههائف لههههدور الضههههروري

 ميكهههن عربهههها الهههيت األحيهههاء جمهههال  هنههها وأقصهههُد اجملتمعيهههة،

 شهؤونها،  يف وتنهدمج  احملليهة،  اجملتمعهات  مهن  تقرتبأن  للجامعات

 .اآلنإىل  الفقري االجتاه هيا يف طاقاتها وتوظِّف

  :املداخالت حول القضية 

 واإلشكاالت الراهنة. السعودية اجلامعات 

 مههن عههدٌد هنهها  شهه، دهههيش أنَّههه وبههال   بههن خالههد. د أووههح

 : منها اجلامعات، تواجه اليت التحدياتأو  اإلشكاليات

كمهنههة  أو  كتخصههص اجلامعيههة بههاإلدارة االعههرتاف عههدم •

 املواقههه  يف التهههدري  هيئههة  عضهههو تعهههيني املناسههب  فمههن غهههري 

اجلامعيههههة، أو  اإلدارة يف ُمتخصِّصًًهههها كههههانإذا  إال القياديههههة

 .اجلامعية اإلدارة يف عال دبلوم لديه
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 يف نفسها ُتكرِّر اجلامعات أغلب أنَّ ُيالح  حي :  النمطية •

 مبههههاني يف أصههههبحت بههههل التنظيميههههة، واهلياكههههل األنظمههههة

 واإلبهداع  للتنهاف   جمهال  فهال  ،(األطهراف  جامعهات ) متشابهة

 علهههى الرتكيههز  مههن  البههد  لههيا  الصههندوق   هههيا  مههن  للخههروج 

 م هههههل: واالفرتاوهههههية، والصهههههناعية املتخصصهههههة اجلامعهههههات

 فرصًًها   منحهها  م ، وغريها اإللكرتونية، السعودية اجلامعة

 اإلداريهة،  للبريوقراطيهة  جماًلها  ندع ال تىح واإلبداع  للتناف 

أن  واملركزيههة اإلداريههة املسههتويات وتعههدد اإلجههراءات، وبهه ء

 .وت ثريه القرار صناعة على ينعك  ممَّا تعشعش 

 يف الهوزارة  فتتهدخل  املطلهوب،  االستقالل اجلامعات منح عدم •

 املطلهوب  الطهالب  وأعهداد  القبهول،  كنسب القرارات: معظم

 يف وكههههيل،، اجلامعههههة إلمكانههههات اعههههاةمر دون قبههههوهلم

 الرواتههب، وبنههد بُسههّلم بههااللتزام العلميههة الكفههاءات اسههتقدام

 .ذل، وغري

 علههى تركيزههها خههالل مههن للجامعههات امليزانيههات حمدوديههة •

 اعتمهاد و األول، املقهام  يف والبهدالت  الرواتب بند توفري ومان

 .والتطوير العلمية واملشروعات لألحباث املال من القليل

 أّدى مِّمَّها  فقه    للتهدري   جامعهات  ههي  الغالهب  يف اجلامعات •

 العلمهي،  كالبحه   للجامعهات:  األخهرى  الوظائف إهمالإىل 

 والتميهز  واالخرتاع، والصناعية، اإلنتاجية القطاعات وخدمة

 . واإلبداع
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 لعهههدم تفتقهههد اجلامعهههة خمرجهههات مهههن كهههبرية نسهههبة هنههها  •

 بعهههههض ماعهههههدا) العمهههههل سهههههوق متطلبهههههات مههههه  مواءمتهههههها

 (.والتعليمية، واهلندسية كالطبية، التخصصات:

 الههيي األهلههي العههالي معظههم التعلههيم يف األكههادميي الضههعف •

 .فق  الربح حتقي،إىل  يهدف

 اجلوانهههب علهههى تركيهههز هنههها  - الغالهههب يف- لألسهههف •

أو  اجلههودةأو  بالنوعيههة املتعلقههة اجلوانههب وإهمههال الكميههة،

 التميز.

 تهههوفر لعههدم  اجلهههامعي التعلههيم  علهههى اجملتمعههي  الطلهههب زيههادة  •

 العمهههل سهههوق احتيهههاجو النهههوع، حيههه  مهههن املناسهههب البهههديل

 والهتقين  املههين  والتهدريب  التعلهيم  فخرجيهو  اخلاص، بالقطاع

 بالقطهاع  العمهل  سهوق  قبهل  مهن  اسهتقطابهم  يف صعوبة جيدون

 اخلههاص، القطههاع يههردد كمهها الت هيههل يف اخلههاص  لههنقص 

 . اخلرجيني هؤالء من بطالة هنا  فبالتالي

 رسههائل ثههالث الوايههل أنَّ للجامعههات  عبههد السههالم . د وأووههح

 واإلسههام . اجملتمه   خدمةو العلمي، البح و التعليم، هي: رئيسة،

 حهول  رئهي   بشكل يتمحور السعودية يف للجامعة األبرز اجملتمعي

. الههدوام علههى تعليميههة مؤسسههات ظّلههت فجامعاتنهها. التعلههيم رسههالة

 ههههيه علههى  البدايهههة يف الرتكيههز  يكههون أن  الطبيعهههي مههن  وكههان 

 مهههتعلمني ملهههوظفني بالهههيات احلكهههومي اجلههههاز حلاجهههة الرسهههالة،

 عقههد  حتههى  تنتظههر أن  السههعودية اجلامعههة  علههى  كههان . ومههؤهلنيو

 منهوًًا  تشههد  بهدأت  حيه   العلمهي،  البحه   رسهالة  يف لتتوس  مضى
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 املاليهههة  القهههدرة  توسُّههه  بسهههبب  أساسًًههها   الرسهههالة ههههيه  يف واسهههعًًا

 النشهر  حركهة  لتشجي  القدرات هيه من جزء توجيهو للجامعات،

 .  العلمي

 ،"اجملتمه   خدمهة " رسهالة  أي ال ال ة، الرسالة خيصُّ فيما أمَّا

 نشهههد إذ. الرسههالة هههيه أداء يف واوههحًًا تفاوتًًهها تشهههد فاجلامعههات

 حبيويههة ُعرفههتو اجملتمهه ، علههى كههبري بشههكل منفتحههة جامعههات

 تبدو اجلامعات بعض فإنَّ املقابل، يف. الرسالة هيه أداء يف كبرية

 .احملي  اجملتم  م  التواصل يف مرتددةأو  خجولة إمَّا

 هههي: الرئيسههة، اجلامعههة الههدخيل أنَّ مهههامّ  خالههد. د وذكههر

 والنشههههر العلميهههة،  واملهههؤمترات  العلمههههي، والبحههه   احملاوهههرات، 

 باجلوانهههبإال  الغالهههب يف تلتهههزم ال السهههعودية واجلامعهههات. العلمهههي

 طبعًًهههها، منههههها:  متعههههددة ذلهههه، أسههههباب .املهههههاّم هلههههيه الشههههكلية

 دوائههر مههن أك ههر لههي  اجلامعههات مههن جعلههت الههيت البريوقراطيههة

 استقالليتها فقدت وبالتالي البريوقراطية، للبيئة ختض  حكومية

 والبحه   التمويهل،  أيضًًها نقهص   األسباب هيه ومن. واإلدارية املالية

 ءالعههههب هنهههها  ذلهههه، جانههههب. إىل مالي هههها ُمكّلههههف اجلههههاّد العلمههههي

 علمي ها  امل نهتج  األسهتاذ  بهني  للفروق مراعاة دون من ال قيل التدريسي

 لههيل، ونتيجههة. اتفهه، كيفمهها حماوههراته إلقههاءإال  يعنيههه ال وآخههر

 روتهيين  وظيفي دور أداءإال  منه مطلوبًًا لي  موظًفا األستاذ أصبح

سهواء   بوظيفته حيتف  األستاذ م ًلا. آخر حكومي موظفأي  م ل

 متهدنيًًا  واللغهوي  العلمهي  أو كهان مسهتواه  . ال أم ي ها علم منتجًًا كان

 يعكه   مسهتواهم  معيهدين  بتعهيني  مسهح  وههو مها  . ملحهوظ  بشكل
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 نفسهه  إنتهاج  يعيد النم  هيا أصبح الوقت وم  أساتيتهم، مستوى

 طهالب أن  وههو  مهدمر،  تقليهد  تفشي ُيالح  م ًلا:. مستمر بشكل

 وال سهههوبهمر ال جيهههوز النظريهههة التخصصهههات يف العليههها الدراسهههات

 مههن حيههرمهم -ُيقههال كمهها  -هههيا ألنَّ متههدنيًًا  تقههديرًًا مههنحهم

 .  الوظيفة فكرة هيمنة أخرى مرة. الوظيفة فرصة

 حريهة  غيهاب  ههو  اجلامعهات  انعتهاق  تعرقهل  الهيت  الرئيسة العلة

 الرصههههني العلمههههي املههههنهج وتههههداُخل العلمههههي، والبحهههه  الفكههههر،

 الفكهههر حريهههة غيهههاب مشهههكلة يفهههاقم الهههيي الهههديين، والفكهههر

 ُيمكهههن  ال احلريهههة ههههيه دون مهههن أنَّهههه املعهههروف ومهههن. والبحههه 

 .منهههها امل توقَّههه  بالهههدور تهههنهض وأن كهههيل،، ُتصهههبحأن  للجامعهههات

 مؤسسههههة جمههههرد وتصههههبح اسههههتقالهلا، اجلامعههههة تفقههههد وعنههههدما

 والبحههه ، الفكهههر حريهههة غيهههاب ذلههه،إىل  ُيضهههاف بريوقراطيهههة،

 مِّمَّها  أك هر  امعهة اجل مهن  تنتظهر  ال املعلومهة،  علهى  احلصهول  وحرية

 .املالي ووُعها حتسَّن ولو حتى عليه، هي

 علهى  احلصهول  يف ههو  النجها   حتقيه،  جمتمعنها  كما أنَّه ويف

 مههن ُمسههتمدة علميههة مكانههة علههى احلصههول ولههي  إداري، منصههب

 علهى  احلصهول . العلميهة  املعرفهة  وإنتهاج  والتهنظري  البح  يف انهما 

 ههيا  تبنَّهت  جامعاتنها  أنَّ امل هدهِّش . عهام  بشهكل  به ُمعرتف غري هيه

 عالمهههة . البريوقراطيهههة التعليميهههة ومسهههريتها  أنظمتهههها يف املوقهههف

 وإنَّمهها  علمههي،  كتههابأو  حبهه   إنتههاج  لههي  اجلامعههة  يف جناحهه،

 .اجلامعة مدير منصب طبعًًا وأعالها منصب، على احلصول
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 اجلامعههة أسههتاذ ودور بريوقراطيًًهها، اجلامعههة نظههام كههان إذا

أن  ميكهن  ههل  حمهدودة،  البحه   وحريهة  ا،موجهودًً  لهي   احلقيقي

 للطالب؟ مناسبة اجلامعة بيئة تكون

 ُيشهب   مها  اجلامعية البيئة يف جيد الطالب كانإذا  ما حول و

 خربتههه واقهه  مههن -الرديعههان  خالههد. أفههاد د والههتعلُّم  للعلههم نهمههه

 ك نَّههه ويبههدو ُمحههَب ، عمومًًهها اجلههامعي الطالههب أنَّ -اجلامعيههة

 مهن  اجلامعهة  يف أقرانه رؤية بسبب دفعًًا  اجلامعية للدراسة مدفوٌع

 احلصههول منههه تتوقهه  الههيت أسههرته وههغو  أخههرى جهههة ومههن جهههة،

 الووهه  وهههيا .اتفهه، وكيفمهها طريقههة بهه ي اجلامعيههة الدرجههة علههى

 الطالههب جديهة  عهدم  يهرى  فعنههدما كهيل،   األسهتاذ  علهى  يهنعك  

 ادة،للمه  التحضهري  يف اجلديهة  عهدم إىل  يدفعهه  آخهر  بإحبا  ُيصاب

 فقه   للجامعهة  ينظهر  الطالهب . علمي جهد من تستح، ما وإعطائها

 الشههادة  أنَّ فكهرة  تنامي وم  الحًقا، عمل على للحصول كبوابة

 العمليههههة أصههههبحت عمههههل، علههههى للحصههههول يال تكفهههه اجلامعيههههة

 أنَّههه يتظههاهر فالطالههب روتههيين، أداء جمههرد اجلامعههة يف التعليميههة

 االحههرتام مهه  ُيعلِّمههه، ب نَّههه اهريتظهه والههدكتور اجلامعههة، يف يههتعّلم

 الطهههالب مهههن ممتهههازة منهههاذج هنههها  أنَّ الت كيهههد ومههه  للجميههه ،

 عن ذل،. تشّي واألساتية

 اجلامعههههات إنَّ دور احلمههههود: صهههها  بههههن اهلل عبههههد. وقهههال د 

 دفعات ختريج على يقتصر أن ُيمكن ال، عامة به اإلتيان املفرت 

 مها  الرتكيهز علهى   دون ملالع سوق إىل ودفعهم الطلبة، من متتالية

 بتنظيماتهها  فاجلامعهات ، فعلّيهة  احتياجهات  مهن  السهوق  هيه تتطلبه
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 وأسهههههاتية  عمهههههادات  فحسهههههب  ليسهههههت  األكادمييهههههة  األساسهههههية 

 حماوهرات  لتلقهي  حيضهرون  وطلبهة ، ومعامل وقاعات وحماورات

 منظومهة  ههي  األمهر،  حقيقهة  يف ولكنهها  .فحسهب  نظريهة  أو علمية

 يشههههده الهههيي التطهههور خالهلههها مهههن يتحهههدد، متكاملهههة اجتماعيهههة

 فيهه  نتطل  اليي الوقت أيضًًا يف، وشجونه شؤونه كل يف اجملتم 

 ت ملنا، الفكر بها يزدان وثقافة علم منارات اجلامعات تكون أن

 إىل وصهوًلا ، املبهدع  واإلنسهان ، امل فّكر اإلنسان، الغد إنسان لبناء

 .املنتج اإلنسان

 أنَّ للت كيهههد علهههى  ا إليهههه اإلشهههارة مهههن املههههمِّ  مقدمهههة تلههه،

 ُيعههدُّ لنمههو أساسههية ركيههزة تعههدُّ وحاوههنات بيئههات هههي اجلامعههات

 . ُمبتغاة تنمية إىل للوصول حقيقي ا مسلًكا

، اجملتمهه  طمههو  إىل بعههد تصههل ملَّهها السههعودية اجلامعههات إنَّ

 ترق م تعليمية، سياسة ُتعدُّ التعليمية مناشطها غالبية أنَّ والسبب

 أن ُيفهههرت   الهههيت  األكادمييهههة  للمنهجيهههة  تكامهههل امل املفههههوم  إىل

 .  العام التعليم مؤسسات وبني بينها كبري فرٌق هنا  يكون

، بعناصر عديهدة   ميتاز تعليم هو نهجه بطبيعة العالي التعليم

 مكانهههة العلمهههي للبحههه  يكهههون أن :-الصهههدارة ويف -أهمهههها

 مالي ها  دعمًًها  يكتسهب  وأن، اجلامعي التنظيمي اهليكل يف خاصة

 خيههدم مبهها العلميههة البحههوث خههروج مههن املرجههوة واألهههداف يتفهه،

 للدراسهههات جامعهههة كهههل يف وكالهههة هنههها  أنَّ ومسههه لة، اجملتمههه 

 أعطهههت اجلامعهههة أنَّ بالضهههرورة ال يعهههين، العلمهههي والبحههه  العليههها

 . العلمي للبح   خاصة مكانة
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 بعهههد أنَّهههه، السهههعودية اجلامعهههات يف الواوهههحة واإلشهههكالية

 يف نشهه ت الههيت اجلامعههات تلهه، وبالههيات ديههدة،ج جامعههات ظهههور

 - بنمههوذج أتههت الصههناعي، أو الزراعههي باإلنتههاج مشهههودة منههاط،

 مضههت بعقههود الت سههي  يف سههبقها َمههْن م ههل -ومضههمونًًا شههكًلا

 . والنوعية املغايرة مبخرجاتها متتاز أن واملفرت ، وطويلة

 حتميههل جيههوز ومههن ناحيههة أخههرى، أووههح د. الرديعههان أنَّههه ال  

 مرتهل عاّم قطاع النهاية يف فهي حتتمل  ال ما السعودية اجلامعات

 واحملسوبيات الفساد فيها ينخر اليت احلكومية األجهزة بقية م ل

 التعلهههيم وزارة إلغهههاء الظههههر قاصهههمة كانهههت وقهههد. والبريوقراطيهههة

 رغههم للجامعههات النسههيب احلههامي بههدور تقههوم كانههت الههيت العههالي،

 الهيت  العتيهدة  اإلداريهة  بالعقليهة  ُيهدار  ي ها، حكوم جهازًًا كانت أنَّها

 ومههها اإلداريهههة البريوقراطيهههة وهههرر علهههى وللداللهههة .مجيعًًههها نعرفهههها

 يف مها  قسهم  اسهتحداث أو  إلغاء فإنَّ اجلامعات، يف شلل من حتدثه

 تعهدد  بسهبب  فيهه   البهت  قبهل  سنوات عدة يستغرق الكليات إحدى

يف  ُيفكِّهههر الهههيي العهههام القطهههاع عقليهههة وبسهههبب القهههرار، جههههات

 العلمهههي يف اجلانهههب الهههتفكري قبهههل األفهههراد ومصههها  الوظهههائف

   .م ال جمرد وهيا األكادميي،و

 الهدكتوراه   محلة ظاهرة األخرية السنوات يف أيضًًا فقد برز

 علههى دارسًًهها كههان وإنَّمهها سههعودية، جامعههة مههن ُيبتعهه  م بعضهههم

 يصههل وعنههدما اخلههاص، حسههابه علههى در أو  االبتعههاث، برنههامج

 اجلامعههات بإحههدى للتههدري  قبولهه  عههدم بعقبههة يصههطدم للمملكهة 

 املشههكالت، يف إثههارة يبههدأ هنهها ومههن اجلامعههات  شههرو  حبكههم
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 وظيفهة  علهى  احلصهول  حقهه  مهن  وأنَّ السهعودة،  ود اجلامعات وأن 

   .دكتوراه حيمل ألنَّه فق   أكادميية

 تهدرَّج  قد يكونأن  ُيفرت  أكادميية وظيفة يف ُيعّين من إنِّ

 يف اختيههاره ألنَّ أسههتاذًًا  ُثههمَّ فمحاوههرًًا، معيههدًًا، القطههاع هههيا يف

 صهفات  مهن  حيملهه  وملها  أكادمييهة،  العتبهارات  متَّ كمعيهد  األصل

 بوجهوب  القهول  أمَّها . جامعي ها  وأسهتاذًًا  جيهدًًا  باح ًًا يكون ألْن تؤهله

 ههيا  فهإن  جهامعي،  ك سهتاذ  دكتهوراه  حيمهل  سهعودي  كهل  تعيني

 الكفهاءات  تسهتقطب أن  ُيفهرت   الهيت  عهات للجام ُمضِّهر ا  سيكون

 فإنهههه يف الوقهههت نفسهههه، .جنسهههيتهم عهههن النظهههر بصهههرف املمتهههازة

 كههانواإذا  الههدكتوراه محلههة غههري مههن املههؤهلني اسههتقطاب ُيفهرت  

 ولههههه باحهههه  فبعضهههههم اجلههههامعي  التههههدري  يف للعمههههل متميههههزين

 محههد املرحههوم اجلزيههرة عّلامههة املقههام وكم ههال يف هههيا  مؤلفههات،

 يف للتهههدري  اسهههتقطابه املمكهههن مهههن يكهههن م الهههيي اجلاسهههر،

 بسهبب  حينهه   يف التهاريخ أو  اجلغرافيها  قسهم  يف سهعود  املل، جامعة

 .مؤلفاته وك رة العلمية مكانته رغم العلمي مؤهله تواو 

حنها  بعهض التسهاؤالت املهمهة      والء. أ ومن جانبهها، طرحهت  

  ي :اليت حتتاج إىل مناقشتها يف هيا السياق، وهي كما ي ت

 امل قدَّمهههة التعليميهههة واملنهههاهج ومنهجيتهههه التعلهههيم نظهههام ههههل -1

 والتقنيهههة  العلهههم جمهههال يف نعيشهههه الهههيي التسهههارع تواكهههب

 اعرتفهت  بدايهةً  وههل  ؟ العلهوم  جمهاالت  من وغريها واالبتكار

 ؟ التخصصات ومن تدخلهاأن  قبل اجلامعات هيه بها
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 ههل  يميهة؟ التعل املهادة  ُتقدِّم اليت الكوادر اختيار يتم كيف -2

 م لدكتور ميكن كيف ؟ األسا  هي الشهادات زالت ما

 يف األعمهههال إدارة عهههن مهههادة ُيقهههدِّمأن  احلهههرَّ العمهههل ُيمهههار 

 عهن  يتحهّدث أن  ُيمكهن  كيهف  ؟ م ًلها  املشهاري   إنشهاء  صميم

 مها  ههل  آخهر:  مبعنهى  ؟ خيتربها م ومعوقات يعرفه، م سوق

  ؟ االحتياج هي ميةالعل املالية تقديم يف النظرية الطرق زالت

 ملخرجهههات وتقيهههيم السهههوق حلاجهههة دوريهههة دراسهههة تهههتم ههههل -3

 مههن قسههم كههل أداء قيهها  معههايري وحتديههد بههل اجلامعههات،

 بعههد الطههالب مههن املههوظفني عههدد علههى بنههاءًً اجلامعههة أقسههام

 وخمرجهات  السوق حاجة بني الرب  يتمُّ كيف ؟ م ًلا التخرج

 امللّحهة،  االحتياجهات  أحد أنَّها ذكرنا لطاملا واليت اجلامعة،

 . بعُد حلل نصل ملَّا -نظري وجهة من -لكن

 للدرايهة  كبديل احلرفيةأو  املهنية باملعاهد االعرتاف يتم هل -4

 النجها   نعهّول  زلنها  ما أنَّنا أم ؟ والرغبة امليول لديه ملن اجلامعية

 الطههالب مههن بههالك ري يههدف  والههيي اجلههامعي، التخههرُّج علههى

   اجملتم . رواءإل والتع ُّر للتخبُّ 

 التخصههههص اختيههههار علههههى الطالههههب مسههههاعدة يههههتم كيهههف  -5

 رمبها  معقهد  وحجهز  مهالي،  ههدر  جتنُّب وبالتالي له، الصحيح

 تسههاعد الههيت مهها األدوات ؟ بههه منههه أوىل هههو َمههْن هنهها  كههان

 قهههرارات عهههن بعيهههدًًا وختّصصهههه ميولهههه حتديهههد يف الطالهههب

  عدله؟م على بناء اجلامعة تتيحها اليت اخلياراتأو  األهل،
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 أنَّ أم ؟ اجلامعيههة املرحلههة علههى مقتصههر اجلامعههات دور هههل -6

 أين ؟ الطالب ومستقبل ذهن يف املرحلة هيه وبعد قبل دورها

 ؟ املراحل هيه من جامعاتنا

 يف مباشههر غههريأو  مباشههر بشههكل جامعاتنهها أسهههمت هههل -7

 جامعهة  مثهة  ههل  لكهن  نعهم،  أكيد اجلواب: ؟ السعودة نسبة

 نسهبة  رفه   يف للمسهاهمة  معينهة  اتقطاعه  عاتقهها  على أخيت

  ؟ الوظيفة متطلبات م  يتناسب مبا فيها السعودة

 بعهد  اململكهة  حهول  مبتع ينا من االستفادة خطة هي كيف -8

 يف التعليمهههي القطهههاع مهههن مبتعههه ني اكهههانو سهههواء ؟ عهههودتهم

  ؟ خارجهاأو  اجلامعة

 حتههى -األسههئلة بعههض إجابههات حنها ، فههإنَّ  والء. رأي أ ويف

 تظهلُّ  -اجلامعهات  بعهض أو  إحهدى  بهها  قامهت  مبهادرات  كانت إن

واسهرتاتيجية. وههيا ال يعهين     وتوجُّهه  لقيهادة  تفتقهر  فردية، مبادرات

اليهوم.   ُتقدِّمهه  ممَّها  لكّنهه تطله  إىل أك هر    اجلامعات، إنكار دور

اجلامعههة،  وخمرجهات  العمهل  سهوق  بههني احلاصهلة  للفجهوة  وكم هال 

 أجنبيهة  شهركة  جامبهل  آنهد  بروكتهل  ذكرت م اًلا يتعل، بشركة

 الطالهب  يقبل الشركة نظام السعودية، فقد كان يف مكاتب هلا

 املقابلههة اجتيههاز قبههل صههعبة مبراحههل ميههرُّ لكنَّههه التخههرج، حههدي 

 وغريههها  شخصههية، ومقههابالت تقيههيم، اختبههارات تشههمل النهائيههة،

أن  ميكهن  ال مبعنهى  داخليهة،  تكون الشركة هيه يف الرتقية ألنَّ

 بكههل ميههرَّأن  عليههه بههل الشههركة، خههارج مههن ديرمهه توظيههف يههتم

 .  تباعًًا املناصب
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 شهههادتهأو  ختّصَصههه لههي  لالختيههار األساسههي املعيههار كههان

 إجنازاتهه  ههو  املقابلهة  خهالل  األههمُّ  السهؤال  يكون دومًًا اجلامعية،

 التعليمهي،  املهنهج  خهارج  ونشهاطات  تطوُّع من اجلامعية الفرتة خالل

 وغريههها. ومهه   واإلقنههاع والعههر  ادةالقيهه يف خربتههه أثههرى وكيههف

 كهبرية  حصهة  احملليهة  اجلامعهات  مهن  خلرجيينها  يكن م األسف،

 لتضهه  املعيههار تغههيري الشههركة قههررتإىل أن  الوظههائف، هههيه مههن

 إمَّهها يكههونأن  السههعودية اجلامعههات يف در  طالههب قبههول شههر 

 قبل ما فرتة مار أو  للوظيفة، التقدُّم قبل اثنتنيأو  سنة ملدة عمل

 قهدرات  مواكبهة  علهى  قدرتهه  لضهمان  نفسهها   الشركة يف التخرُّج

  أقرانه.

 اجلامعههههات نظههههام املههههزروع تسههههاؤًلا حههههول محيههههد. وطههههر  د

 جمههاالت يف اجلامعههات قيَّههد حالي هها، وهههل  بههه واملعمههول السههعودية

 تتطهههوُّر اجلامعههها مشهههكلة مهههن جهههزءًًا وأصهههبح العلمهههي، البحههه 

 ؟ السعودية

 متشهعبة  فدع، أنَّ القضهية  طلحة. ويف هيا الش ن أووحت د

 لكل لكن موحدة، اسرتاتيجية يف اجلامعات تتف، قد. ومتداخلة

 البحه   بقضهايا  يتعله،  فيمها  وبالهيات  اخلاصهة،  اسرتاتيجيتها منها

 اإلطههار.  عنههها مسههؤولة العلمههي البحهه  عمههادات وغالبًًهها العلمههي،

 علهى  حت ُّ العلمي البح  اسرتاتيجيات ُتوجِّه اليت واألهداف العام

 اجلامعهة  أداء ُتعرقهل  عديهدة  وحمبطات عراقيل هنا  لكن ذل،،

 !املضمار هيا يف فعًلا وتطوُّرها
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 سهيحدثُ  اجلامعهات  ختصهيص  ههل : املزروع محيد. وتساءل د

التعلههيم،   خمرجههات حيهه   مههن اجلامعههات،  تطههوُّر يف نوعيههةً  نقلههًة

 ؟  التطبيقّية الطبيعة ذات العلمية البحوث ونوعية

 الههدول الصههحاف أنَّههه يف  نصههر. م.إلطههار أووههح د ويف هههيا ا

 علهههى الرتكيهههز ولكهههن اجلامعهههات، ختصهههيص ُيحبِّهههي ال الناميهههة

 ُتلههيب حبيهه  !ككههل اجملتمهه  واحتياجههات يههتالءم مبهها خمرجاتههها

 العاملهههة األيهههدي عهههن الكامهههل واالسهههتغناء التوظيهههف، متطلبهههات

 الاستفح قبل للمجتمعات الوظائف توطني يف األصل هو املستوردة

 التعلهههيم خصخصهههة !اخللهههيج دول يف واوهههح ههههو كمههها املشهههكلة

 ولكهن  املتقدمة، اجملتمعات يف عال مردود ذات تكون قد العالي

 املقههام يف اجملتمهه  خيههدم توجيهههإىل  حباجههة هههي الناشههئة الههدول يف

 ههههيا ! اآلن سهههائدًًا نهههراه كمههها والرحبيهههة اإلجتهههار ولهههي  األول،

 الدفهة  لتوجيهه  تهتحكم  حيه   األعلهى،  مهن  سوى يت تى لن التوجيه

 الشخصية. فق  ولي  العامة، للمصلحة

 الدراسههية للخطهه  هههل: املههزروع محيههد. د ورد ا علههى تسههاؤل 

 تركهز  لكوّنهها  التعلهيم   خمرجات يف وعف مباشر دوٌر باألقسام

واملهههين،  املهههاري اجلانههب وُتهمههل النظههري، اجلانههب علههى أك ههر

 القطهههاع حاجهههة ئملهههتال الدراسهههية اخلطههه  معاجلهههة يهههتمُّ وكيهههف

 ؟ اجملتم  وخدمة اخلاص

 لألقسهههام الدراسهههية فاوهههل أنَّ اخلطههه   صهههدقة. د.أووهههح أ

 اجمللهه  ولكههنَّ.  املعههيّن العلمههي القسههم قبههل مههن ُتووهه  العلميههة

 شهؤون  يف متهدخًلا .. وُيعهدِّهلا.  اخلطه   ههيه  يراجه   مها  غالبًًا العلمي
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 يف هاأخهههُي جيهههب جامعهههة أبعهههاد أيضًًههها هلههها هنههها القضهههية.  القسهههم

 .والتقييم التحليل عند االعتبار

 العلهوم  يف ختّصصهها  واقه   مهن  -فهدع،   طلحة. د بينما ترى

 قدميهههة، ههههي الدراسهههية اخلطههه  مهههن أنَّ كههه ريًًا - االجتماعيهههة

 فله،  أيضًًها يف  تهدور  التطهوير  اقرتاحهات  جمهال   يف ُتطهر   وعندما

 تالهنقال . يتدخل َمْن فيها يتدخل طويلة مسارات وت خي التقليدية،

 يكهون أن  ينبغهي  حرا  أيضًًا، وهو نوعي ا حراًكا تتطلب النوعية

أن  عملههت مهمهها األقسههام تسههتطي  لههن حيهه  ذاتههه، اهلههرم قمههة مههن

 .ساكنًًا ُتغيِّر

 مووهوعٌ  األكهادمييني  تسهرُّب  ومن جهة أخرى، فإنَّ مووهوع 

 مه  تهردي   السهيما  علينها  قريبًًا ال قيلة بظالله وسيلقي ،جد ا خطرٌي

 سههُيغطي االحتيهاج، فمهن   مه زق  يف سهنق ُ  للكه ري   ملاليهة ا األووهاع 

أيضًًهها فههإنَّ   !؟ والتقنيههة التطبيقيههة التخصصههات يف السههيما العجههز

 ُيفهرت   األقسهام  يف التهدري   هيئهة  أعضاءأو  التدريسية الكوادر

 فمهها مسههاعد أسههتاذ - الههدكتوراه درجههة حههاملي مههن يكونههواأن 

 بدرجهة  خترَّج مِّمَّن العليا الدراسات طلبة ومني ا معهم يدخل.  فوق

 فقه   حيمهل  َمْن وهو املعيد ثم، وظيفة حماور يف وُعيِّن ماجستري

 الدراسههات بربنههامج االلتحههاق منههه وُيتوقَّهه  درجههة البكههالوريو ، 

 .العليا

 وتعهيني  اختيهار  يف األسها   ههو  األكهادمييّ  واملؤههل  الشهادة

 شههههادة حامهههل فمعنهههاه أسهههتاذًًا نقهههول وعنهههدما اجلهههامعي. األسهههتاذ

 لكههن اجلههامعي، بالتههدري  عالقههة هلهها الههدكتوراه. اخلههربة لههي  
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 وعالقتههه ودراسههاته، حبوثههه مههن ُمسههتقاة اجلههامعي األسههتاذ خههربة

 . لتخّصصه التطبيقية بالنواحي العالقة ذات باملؤسسات اخلارجية

 يهههتم وأن ذاتهههه، ترقيهههة علهههى يعمهههلأن  ُيفهههرت  اجلهههامعي األسهههتاذ

 واخلهربة  الدرجهة  يف متّيهزه  وحبسهب  نظهام، لل وفًقها  وتعيينهه  اختياره

 املتخصصههة املقههررات لتههدري  ال قههة هههم هههؤالء.  واملهنيههة البح يههة

 . أقسامهم يف والت سيسية

 يف ُيعطيهههان واملعيهههد احملاوهههر إىل أنَّ يشهههري جامعاتنههها واقههه 

 ُتلقهى  لهيل،  وت هيلهما  العلمي حجمهما تفوق أهمية ك رية أحيان

 سههلبًًا تههنعك  والنتيجههة مهمههة، قههرراتمل تدريسههية أعبههاء عليهمهها

 الغربيهههة اجلامعهههات يف ههههؤالء م هههل.  ذاتههههم الطلبهههة ت سهههي  علهههى

 األكههادميي، العمههل يف للتمههرُّ  األسههاتية إشههراف حتههت يعملههون

 للبحه .  األستاذ ليتفر  التدري  عبء وختفيف خربة، واكتساب

 وأصههبحت الشههرحية، تلهه، تضههخَّمت - لألسههف - جامعاتنهها يف

 - تقاعسهههاو أدائههها وههعف ظههلِّ يف ك سههاتية حبقوقههها ُتطالههب

 قبهوالت  على احلصول يف وفشلها االبتعاث، عن - ك رية أحيانًًا

 عبئًًها  أصهبحوا  لقهد  ؟ بههم   األقسهام  تفعهل  فمهاذا .  العليها  للدراسهات 

 مهنهم  قلهة أن  حهني  يف التدري ، مهام هلم أوكلت وبالتالي عليها،

 مال ختههد الههيت القههرارات بعههض بلههه الطههني وزاد.  لههه مؤهلههة فقهه 

 لالبتعههاث الفئههة تلهه، إجبههار عههدم م ههل: العلميههة، والههربامج األقسههام

 هههي واختيههاره التدريسههي والكههادر التههدري ، مهههام إذًًا .اخلههارجي

 ! املتصورة بالسهولة ليست مهام
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 املهزروع: إىل أي مههدى جيهب أن ُتغههر    محيههد. د أيضًًها تسهاءل  

 لته تي  املبكهرة  الدراسية املراحليف  املعريف للمجتم  التحوُّل بيور

 تنطله،  متتابعهة  مراحهل  ب نهها  تهري ! أو  العالي التعليم خالل مثارها

 ؟ وتستمر للجامعة االبتدائي، من

 َغهْر   احلهارثي أنَّ مهن املههم    خالهد . وحول هيه النقطة يهرى أ 

 املبكهههرة، الدراسهههية املراحههل  يف املعهههريف للمجتمهه   التحهههوُّل بههيور 

 التعليميههههة العلميههههة يف اجلامعههههات تههههدخُّل وأيضًًهههها مههههن الضههههروري

 هههي املسههتقل والشههكل الضههرورية بههاألدوات اجلامعههات، ككههل

 والنخههههب والرسههههاميل واحلكومههههة للمجتمهههه  الفكههههري القائههههد

 احلهالي  بشهكلها  اجلامعهات  خيهصُّ  ال ال قافية. كيل، فإنَّ النقهد 

 املعرفهة  برسهالة  أخلَّ أيضًًا اليي اخلاص القطاع يطال بل وحدها،

 القطهاع  ُيمارسه اليي اجلش  ب نَّ لكن ميكن القول، العلم دورو

 للجامعهات  الهرئي   الهدور  لغيهاب  أكيهدة  نتيجة هو عمومًًا اخلاص

 التشهههريعات وإثهههراء األحكهههام، يف املعهههايري وحتقيههه، التنهههوير، يف

 وعيًًههها -أيضًًههها  اخلهههاص القطهههاع، والتنميهههة ؤوالتكهههاف بالعدالهههة

 مههن أك ههر والغرائههز سههتغاللاال وُيحرِّكههه ناشهه ، هههو -وعمههرًًا

 واحلكمة. والعقل االست مار رؤية

 احلارثي على نقطة مرجعية خالد. أ ومن ناحية أخرى، أكد

 املباشههههر، اهلهههدف  حنههههو والهههدف   احلههههوافز يف العلميهههة  النظريهههات 

. العكهه  ولههي  والطموحههات الفههرص حتقيهه، بيئههات وتكههري 

 التعلهيم  يمهة ق تقلُّبهات  مهن  كه ريًًا  عهانى  فهاجملتم   ذله،،  عهن  فضًلا

 بسهبب  آفهاق   مهن  ويفتحهه  فهرص،  من هوما ُيحقِّق وأهميته، العالي
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 مكافهه ة التخههرُّج حههوافز وإلغههاء اخلههرجيني، أمههام الفههرص تقلُّههص

 ذاتهها  يف حهد  وههيه ، لألكادميي أر  ومكاف ة، ألًفا اخلمسني

 اجملموع. صفو ُتكدِّر اليت االست ناء معاقبة عن لالبتعاد كافية

 واقهه  بالفعههل هههل العبههدلي: سههعد عبيههد. د ومههن جانبههه قههال  

 وتوجيهه؟ اجلامعهات   إشهعاع  مراكز من تطلعاتنا يعك  جامعاتنا

 ُتقههاد جامعاتنهها واقهه  - األسههف مهه  -ولكههن جمتمعاتههها، تقههود

 ينصهبُّ  جامعاتنها  ومسهؤولي  مهديري  حدي  ومعظم .جمتمعاتها من

 ههيا  ههل . العمهل  سهوق  ملتطلبهات  جامعهاتهم  خمرجهات  مواءمهة  حول

 يح؟صح

 نسههبة حتديههد يف التههدخُّل العمههل وزيههر مههن مسعنهها مههدة قبههل

 خرجيهي  مهن   ٪50 بهه  النسهبة  معاليهه  وحهدَّد  جامعاتنها،  يف املقبولني

 منظومهة  يف جامعاتنها  َدْمج .تعليًقا التعليم لوزارة نسم  وم .ال انوية

 ُنكمهههل اليهههوم طريههه،، خارطهههة بهههدون قهههرارًًا كهههان العهههام التعلههيم 

 وبعضههها مهّمشههة، اجلامعههات ومازالههت قههرار،ال هههيا علههى العههامني

 .رمسي مدير بدون عديدة أشهرًًا بقي

 مركزيههة بقههرارات ُمكبَّلههة وهههي نتحههدث، جامعههاتأي  عههن

 مهن  موافقهات  حتتهاج  حماوهرة  إللقهاء  حماوهر  دعهوة  الريها ؟  مهن 

 جامعاتنها  !وغريهها  كتاب، اختيار وكيل، اجلامعة! أسوار خارج

 جامعاتنهها !جمتمعاتههها مهه  تفاعلههها متنهه  وبقههوانني ب سههوار ُمحاطههة

 حب يهههة؟ وجامعهههات  جامعهههات لهههدينا ههههل !أههههدافها حمهههّددة غهههري

 حمافظهههات؟ جامعاتنههها  منهههاط،؟ وجامعهههات  تدريسهههية؟ وجامعهههات 

 صهحيحًًا،  مها يعتقدونهه   ُيطبِّقهون  موظفهون  يقودهها  كهبرية  ثانويات
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 يكههون عنههدما .األكادمييههة أقسههامها ُتههديرها اجليههدة اجلامعههات

 نقهول:  هنها  اجلامعهة،  مدير قرار من أقوى األكادميي القسم قرار

 الصحيحة؟ اجلامعات هيه

 التعلههيم وهههو العههالي، التعلههيم يف أيضًًهها هنهها  مووههوع ُمهههم   

. أهليههة كليههة (18)و أهليههة جامعههات (10) األهلههي، فلههدينا العههالي

 مههن جههودة ووههب  رقابههة وجههود عههدم واملشههكلة وههعيفة، معظمهها 

 اجلامعههههات جههههد ا، وبعههههض وههههعيف زارةالههههو التعلههههيم، ودور وزارة

 وههعف حههرج: وال حههدِّث طههّب، كليههات لههديها األهليههة والكليههات

 خمرجات. ووعف مدخالت،

 العلمههي البحهه  العمههودي بقوهلهها: ثقافههة   سههامية. د.أ وعقَّبههت

 وورش الههدورات بَعْقههد نقههوم واآلن هلهها، تنبهنهها لكههن نسههبي ا ناشههئة

 البحهوث  وأصهبحت  الطهبِّ،  يف األوىل الدراسية السنوات من العمل

 الهيت  املهمهة  األمهور  كمعيهد. ومهن   التعهيني  عنهد  املفاولة يف معيارًًا

 أنَّ كمههها معضهههلة، وههههيه اجلندريهههة، العدالهههة طلحهههة د. ذكرتهههها

 املتقدمههة املراحههل هههيه يف اجلنسههني بههني الفصههل عمليههة يف التشههدُّد

 التضهههيي،، ههههو اقتصهههادي. كهههيل، وعهههبء مهههالي، ههههدرإىل  أدى

 الهههيت املوافقهههات وكميهههة اإلجهههراءات، وسلسهههلة اطيهههة،والبريوقر

اجملتمعهات.   عمل صميم يف أنَّها م  ودورات، ملتقيات إقامة ُتعرقل

 إوهههعافإىل  أدَّى التهههدري  هيئهههة أعضهههاء رواتهههب وأخهههريًًا وهههعف

 يف بالعمههلأو  األدمغههة، وهجههرة شههرحية بتسههرُّب إمهها خمرجاتههها 

 بعهد  سهيحدث  مهاذا  أعلهم،  واهلل الهدخل،  لتحسني اخلاص  القطاع

 وغريه؟ البدالت، إلغاء
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 ممَّها  كه ريًًا  أختصهرُ  قهد : الفيفهي  عبهد الهرزاق  . أ وبدوره قهال 

 كتهب  جامعي ها  أسهتاذا  أنَّ ُيهيكر  :وهي قرأتها مقولة يف قوله أريد

 علهههى علَّقهههها معهههربًة، رسهههالًة العليههها الدراسهههاتِّ مرحلهههة يف لطالبِّههههِّ

 قنابههلإىل  حيتههاج ال أمههةأي  تههدمري» :فيههها كليتههه، كتههَب مههدخل

 نوعيهة  ختفهيض إىل  حيتهاج  املهدى، ولكهن   بعيهدة  صهواريخ أو  نووية

 طبيههب يههد علههى املههريض . ميههوت.بههالغّش للطلبههةِّ والسههما  التعلههيم،

 وخنسهر  .بهالغش  جنهح  مهنهد   يهد  علهى  البيوت وتنهار .بالغش جنَح

 شهيخ  يهد  علهى  الهدين  وميهوت  .بالغش جنح حماسب يد على األموال

 ويتفشَّههى .بههالغش جنههح قههاٍ  يههد علههى العههدل ي ويضهه .بههالغش جنههح

 التعلهيم  انهيهارُ  .بهالغش  جنهح  ُمعلِّهم  يهد  علهى  األبنهاء  عقهول  يف اجلهل

 - وتلميهيه  - مبعلمهه ) التعلهيم  جنعهل  . عنهدما «األمهة  انهيار يعين

 يف (1) رقم سنكون حينها األولوية األوىل( وقوانينه - ومناهجه

 الههرقم ذلهه، نكههون لههدينا التعلههيم أولويههة رقههم شههيء، وبقههدر كههل

  وهبوًطا. صعودًًا

 يف بهرز  اليي املادّي التحفيز الع مان: هل خالد. م وبدوره قال

 أكادميي ههها ونتاجًًههها معرفهههًة أنهههتج املاوهههية األعهههوام يف اجلامعهههات

 العلميهة  الكراسهي  مهن  أعهرُف كه ريًًا   شخصهي ا  ؟ قيمهة  ذا حقيقي ا

 ورحههالت ة،شخصههي لرتقيههات أحبههاث علههى مواردههها أنفقههت الههيت

 يكههون ملههاذا..  حقيقههي معههريف نتههاج دون ذلهه،إىل  ومهها ترفيهيههة،

 العلمهي  والبح  األكادميي للعمل امل حرِّ  هو فق  املادّي احلافز

 اجلامعات؟ يف
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 ُتعرقهههل الهههيت الرئيسهههة العلهههة"الصهههحاف أنَّ  نصهههر. م.د ويهههرى

 العلمهههي، والبحههه  الفكهههر، حريهههة غيهههاب ههههو اجلامعهههات انعتهههاق

 . وميكهن اإلشهارة هنها لغيهاب    ".إخل الرصهني  العلمي هجاملن وتداخل

 العقيهدة،  عهن  احنرافهها  بدعوى اجلامعات مناهج يف الفلسفة مواّد

 هههيه كههل ملههاذا!!   الفكههر حتريههر يف املاسههة حاجتههها مههن بههالرغم

 ؟؟ القيود

 العلمهي  البحه   يف مه زق  لهدينا : اهلهدل،  عبد الرمحن. د وقال

 بعهض  رأيت. الرسائل وكتابة االعلي الدراسات مستوى على خاصة

 مراحههل أثنههاء معهههم يف ُيتههاب  ال الههيي الههدكتور خيتههارون الطلبههة

 نيابهةً  الرسهالة  بكتابهة  أحهد  تكليف من يتمكنوا حتى الكتابة،

 الرسائل كتابة سوق يف عليها ُمتعارف مصطلحات وهنا ... عنهم

أو  عظهم،  تسهليم  م هل:  رسهائلهم،  لكتابهة  بهاآلخرين  يسهتعينون  ملن

 كمهها كاملههة الرسههالة ُتسههّلم لهه،  تعههين: واألخههرية مفتهها ، سههليمت

 رسهالة  علهى  أشهرف  عندما وهليا. جاهزة باملفتا  )الفيال( ل، ُتسّلم

 وعندئهي  ملناقشهته،  مستمرة بصفة معي اجللو  الطالب من أطلُب

 جدّيهة  يكتشف عندما الطلبة بعض بل. واملتالعب اجلاّد بني أ فرِّق

 املوافقههة تههتمُّ ولألسههف املشههرف، بتغههيري اجلامعههة يطالههب املشههرف

 مهن  اجلهامعي  تعليمنها  خمرجهات  ُتعهاني أن  غرابهة  ال لهيا  طلبه  على

 .العلمي البح  جمال يف الضعف

 املشكلة  فبعد جوهر هو الشاجيي ب نَّ هيا محيد. د وعقَّب

 ب حقيتهه  يطالهب  يبدأ رسالته، اشرتى اليي الطالب هيا يتخرجأن 
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 اجلامعهات  على اجملتم  يؤلبو تدري ، ةهيئ كعضو التوظيف يف

 تعيينه. رفضتأن 

 االنتبهاه  تلفهت  جامعهة  اهلهدل،: قضهية   عبد الرمحن. وأواف د

 االنتسهاب، حيه  يهرى أنَّ    بنظام متعلقة وهي اجلامعي، التعليم يف

 ُيسههههجِّلأن  نظامههههه. اجلامعههههات مههههن عههههدد يف بههههاآلالف أعههههدادهم

 الختبههارات الطالبههة أو الطالههب يهه تي الفصههل نهايههة ويف الطالههب،

 .العههام التعلههيم مههدار  ويف العصههر، دمهها بعهه  فههرتة يف بهههم خاصههة

 عليهها  احلصهول  يتم ميكرات عن عبارة مادة لكل طبعًًا الكتب

 ال ُملخّصهههات عهههن عبهههارة وههههي الطالهههب، خهههدمات مكتبهههات مهههن

 اختبههارات وحلههول أسههئلة معههها ومرفهه، صههفحة، األربعههني تتجههاوز

 اخهههرتأي  مووهههوعية، أسهههئلة عهههن رةعبههها وههههي املاوهههية، األعهههوام

 كههل يههياكر عههادًة والطالههب. وخطهه  صههحأو  الصههحيحة، اإلجابههة

 .مرتفعههة املنتسههبني هلههؤالء النجهها  ونسههبة. اليههوم ذلهه، صههبا  مههادة

 بهههها، ليرتقهههوا الدولهههة مهههوظفي مهههن ههههم املنتسهههبني أغلهههب وللعلهههم

 .املنههتظم اجلههامعي التعلههيم يف السههري يسههتطيعوا م مِّمَّههن وكههيل،

 مههن نتوّقعههها الههيت املخرجههات مهها نههوع نفسههه: يطههر  الههيي سههؤالوال

 االنتساب؟ على املبين التعليمي النظام هيا

 احلههارثي، فإنَّهههه جيهههد أنَّ القضهههية  علهههي. ومههن وجههههة نظهههر د 

 يف العمههههوم وبصههههي  جلامعاتنهههها، امل جحِّههههف النقههههد منحههههى أخهههيت 

 األههداف  مهن  وغريها اجملتم  وخدمة أحباثها ومراكز خمرجاتها

 -ملتقهى أسهبار   - امللتقهى  ههيا  يف املشاركني ومعظم، ملعرفيةا

 خرجيهي  ومهن ، اجلامعهات  ههيه  خرجيهي  مهن  ههم  القضهية  هيه ويف
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 اجلامعهات،  ههيه  يف تهدري   هيئهة  أعضهاء  والهبعض  العهام،  التعلهيم 

 ههها حنههن  نقههول: وك نَّنهها، إخل... مشههار  وأسههتاذ أسههتاذ ومبرتبههة

 اهلل وهبنا است ناءًً، نحنأو  لليات، نقدًًا اجلامعات هيه خمرجات

 عهن  حتهدَّث  َمهنْ  جنهد  م.  املهريض  العهام  ههيا  إطهار  خهارج  است ناءًً

 أك هر  علهى  ينطبه،  مها  وههو ، جلامعاتنا اجلامعي التعليم إجيابيات

 آراءنها  يقهرأ  َمْن أنَّ درجة، إىل امللتقى هيا يف ط رحت اليت القضايا

 يف ومواطنيهه  ومؤسسهاته  الهوطن  ب نَّ جيزم وطروحاتنا ومداخالتنا

 والهههرباكني الهههزالزل دمهههار يضهههاهيه ال الهههدمار، مهههن ههههاٍر ُجهههرف 

 هههو النقههدي األسههلوب بهههيا الطههر  هههل. والغههرباء داحهه  وحههروب

 الصهههريورة ههههيه مهههن ومواطنيهههه ومؤسسهههاته الهههوطن سهههُينقي الهههيي

 فشههل إبههراز فقهه  وأعضههائه امللتقههى ومهمههة أهههداف هههل ؟ احملزنههة

 ؟ مههنهم جههزء وحنههن واجلهههل لفسههادبا والنعههت واإلداريههني، اإلدارة

 وزيههرًًا، يههزال ال وبعضههنا وتقاعههد، اإلدارة مههن جههزءًًا كههان َبعُضههَنا

 شههوري، جملهه  وعضههو عام هها، ومههديرًًا ووكيًلهها، جامعههة، ومههدير

 لتصهههحيح فعلنهها  مههاذا  إخل وشهههركات.. جامعههات  جمههال   وعضههو 

 النظههر حتتههاج إشههكالية أمههام إّننهها ؟ أسههلفناه الههيي السههليب املسههار

   مبوووعية. هاإلي

 نقههد إليههه هههو متَّههت اإلشههارة مهها الرديعههان بهه نَّ خالههد. وعلَّهه، د

 ويف.. وجودههها ننكههر ال فههنحن اإلجيابيههات أم هها اإلصههال ، بهههدف

 نهدخل  قهد  فإننا سواها، ما وتر  عليها الرتكيزأو  ترديدها حال

 فسهاد  فيها احلكومية، األجهزة بقية م ل اجلامعة .الرد  خانة يف

 رغهههم بهههها املناطهههة املههههام أداء يف تقصهههري وهنههها  ت،وحمسهههوبيا
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 ُتسهههتغل وال املهههوارد، بعهههض يف َههههْدر هنههها .. ميزانياتهههها وهههخامة

 .عالية بكفاءة

 جلهههدًًا لهههي  نفعلهههه الصهههحاف إىل أنَّ مههها  نصهههر .م.وأشهههار د

 الالئ، غري ومن. واهلادف البنَّاء النقد إطار حتت يق  وإمنا لليات،

 ملنظومهههة القليلهههة اإلجيابيهههات وَسهههْرد املهههد  نكيهههلأن  املطلهههوبأو 

 !األمم ترتقي هكيا فلي  !! منتجاتها تواو  م  اجلامعات

 عنهوان الورقهة الرئيسهة    انتبهاهي  لفهت : الغهدير  منرية. وقالت د

 انعكه  علهى   والهيي  والسهندان"  املطرقة بني السعودية "اجلامعات

 أتوقهه  ال أنهها .مها  حههدإىل  لههه بوصهلة  كههان لههو النقههاش كمها  مسهار 

 نقاشههها متَّ الههيت املههداخالت كههلَّ وأقههدِّر اجلامعههات، مههديح غنههاء

 الهيت  العناصهر  تنهاول  عهدم  انتبهاهي  لفهت  ولكن وحرص، حبما 

 أساسههها علههى والههيت والبح يههة، واإلداريههة التعليميههة البنيههة ُتشههكِّل

 قبههول  اجلامعههات   اسههتقالل  علههى  -مههنهم  وأنهها - الههبعض  اتفهه، 

 التعليميههة البنيههة عههن أسههئلًة  ريُيه  ذاتههه يف حههد اجلامعههات اسهتقاللية 

 التعُ ههر  مههن  الكهه ري  فيههها  إىل أنَّمتههت اإلشههارة    والههيت  واإلداريههة،

 املهنيههههههة واخلدمههههههة والباحهههههه  /الطالبههههههة إعههههههداد يف واإلخفههههههاق

 للجامعهة  فكيهف . واملالي اإلداري التع ُّرإىل باإلوافة  واجملتمعية،

 احللهم  أنَّ يبهدو  والتحهديات؟  اإلشكاليات هيه على بناء تستقلأن 

 منظومههههة إخفههههاق تعكههه   ال جامعههههة لتخيهههل  يسههههوقنا الطوبهههاوي 

 وأال اجلامعي، احلرم بوابة وحتى األطفال ريا  من بدءًًا التعليم،

 أحههدأو  نتاجهه  ههي  الههيت اجملتمه   وسياسهة  ب قافههة موسهومة  تكهون 

 .التعبري صحَّ ْنإ خمرجاته،
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 تصهههبح اجلامعهههة جيعهههل مههها علهههى الرتكيهههز باإلمكهههان ههههل

 البعههههد ذات الواقعيههههة التوصههههيات ومهههها وإداري هههها؟ مالي هههها مسههههتقلًة

 امللهه، جامعههة بنجهها   اإلشههادة ُممكنًًهها؟ ذلهه، جَلْعههل االسههرتاتيجي

 والبنهاء  منهها  االسهتفادة  باإلمكهان  مهمهة،  جتربهة  الوقهف  يف سعود

 اإلطههار هههي اجلامعههات اسههتقاللية كانههت فلههو. وتطويرههها عليههها

 مهن  انطالًقها  التوصيات وتنسي، إيضا  فسيسهل املستقبلي للتحوُّل

 .له احملللة واملداخالت يف الورقة الرئيسة العمي، الطر 

 الهههدوريات يف والنشههر  العلمههي،  البحهه   هههي  ال انيههة  النقطههة 

 تواجهه  الهيت  التحهدّيات  املهداخالت  تناولهت  ولقهد . احملكمهة  العاملية

أو  العملهههي اإلطهههار وجهههود عهههدم والحظهههت. والبهههاح ني اجلامعهههات

 كتههههب ناقشههههته والههههيي ،( Activity Theory) بالتحديههههد

 واألسههتاذ املكتبههة/املختههرب/اإلدارة يههرب  اإلطههار وهههيا متعههددة،

 مسهههار يف اجلههههود كهههل لتصهههّب بعضهههها  مههه  واجملتمههه  والطالهههب

 ُجههزر يف العمههل مههن بههدًلا التعههبري، صههحَّن إ دورتههه، ودعههم البحهه 

 َرْبه   يف ناجحهة  منهاذج  وهنها  . حوهلها  يهدور  عمها  تهدري  ال منفصلة

 .املعروفة البح ية اجلامعات يف بعضها م  األنشطة هيه كل

 جنها   متّيهز  والهيت  إليهها،  أشهري أن  أودُّ الهيت  األخرية النقطة

 التنفيهي  وصهعبة  للغايهة  بسهيطة  ههي  وأوروبها  أمريكها  يف اجلامعات

 الباحه   /اجلهامعي  األسهتاذ  ُيمهنح  ال عنهدما  .باألسهتاذ  ال قهة : لدينا

 التعليميههة املنظومههة يف سههيهتز ءشههي كههل فههإن ال قههة األكههادميي

 معانههاة عههن مباشههر غههري بشههكل النقههاش كشههف لقههد. والبح يههة

 .وُينتج ُيبدع لكي والدعم ال قة َمْنحه وعدم اجلامعي، األستاذ
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   .مقرتحات تطوير اجلامعات من أجل نقلة نوعية 

 إلعههادة وطههين ملشههروع حنتههاج الفيفههي أنَّنهها عبههد الههرزاق. أ يهرى 

 القادمهة،  سنة 30مراحلها له بكل والرتبية التعليم مةمنظو صياغة

 ومتتلهه، هلويتههها، انتمههاءو اعتههزاز ذات شخصههية للجيههل ُيحقِّهه، مبهها

 :األربعة املسارات يف العاملية التنافسية أدوات

   املناهج. -1

   املعلم. -2

 الطالب. -3

   التعليمية. والقوانني النظم -4

 التعلهههيم خهههرباء ينالهههوط املشهههروع ههههيا يف يشهههار أن  والبهههد

 احلكهومي  القطهاع  يف والتوظيف البشرية املوارد وخرباء والرتبية،

 واالبتكههار، واإلبههداع املوهبههة وخههرباء التنميههة، وخههرباء واخلههاص،

 باسهرتاتيجية  املشروع ويعمل، واملعلمون الطالب،واألمور،  وأولياء

   سنوات. 5 مدار على التدرجيي اإلحالل

 عليها  جلنهة  تشكيل األمر ولي يتبنى ومن التوصيات املهمة أن

 وخطههه  واسهههرتاتيجيات سياسهههات لرسهههم دائمهههة والرتبيهههة للتعلهههيم

 وفههه، (قههادم  جيهههل) القادمههة  سههنة  للههه الثني األداء وتقيههيم  التعلههيم، 

 :اآلتي

 الرتبية.و التعليم منظومة صياغة إعادة رؤيتها: •

 :   حماورها •

 اجلديدة. الرؤية -1
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 واهلوية والسياسات. اإلطارات -2

   . امل مولة خرجاتامل -3

   املطلوبة. العمليات -4

 املفرتوة. املدخالت -5

 والنُّظم. القوانني -6

   والتدرُّج. االنتقال مراحل -7

 واإلداري. والرتبوي التعليمي الكادر ت هيل خط  -8

       واجلودة. والتقييم الرقابة -9

 املالية.و البشرية االستدامة خط  -11

 :  أعضاؤها

   . الوزراء -1

   بية.والرت التعليم خرباء -2

   . املتنوعة الشركات يف البشرية املوارد خرباء -3

   واخلاص. احلكومي القطاع يف التوظيف شؤون خرباء -4

    . واالبتكار واإلبداع املوهبة خرباء -5

                           والتشري . والتنظيم القانون خرباء -6

 مشروعًًا حتمل م2030 الغامدي إىل أن رؤية نوف. د وأشارت

 وصهههناعية واجتماعيهههة اقتصهههادية أبعهههادًًا يشهههمل جبهههارًًا، انهضهههوي 

 متيزههها سههرُّ هههو الههيي البشههري العنصههر علههى وترتكههز وتعليميههة،
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 الههيت اجلامعههات خههالل مههنإال  النجهها  ذلهه، يتهه تى وال وجناحههها،

 .املستقبل يستشرف جيلًًا تصن أن  عليها ُيعوَّل

 نعهه أعمههارهم تقههل السههعوديني نصههف مههن أك ههر أنَّ والواقهه 

. العهالي  التعلهيم  خهالل  مهن  اسهت مارها  جيهب  ميزة وهيه عامًًا( 25)

 حكوميههة جامعههة( 38) بالدنهها يف العههالي التعلههيم هيكههل ويضههم

.. إىل أهليههة جامعههات( 10)و حكوميههة جامعههة( 28) منههها وأهليههة

 حنههو العههالي التعلههيم ويسههتوعب.. األهليههة الكليههات عشههرات جانههب

 .  ال انوية ملدار ا وخرجيات خرجيي من املائة يف 90

 العهالي  التعليم خمرجات بني فجوًة هنا أن  املعروف من ولعل

 اململكهههة رؤيهههة يف بووهههو  هلههها أ شهههري العمهههل سهههوق واحتياجهههات

م 2030 اململكههة رؤيههة أهههداف وههمن مههن جههاء ولههيل، .م2030

 سهوق  ومتطلبهات  التعلهيم  بهني  الفجهوة  سّد: »التالي بالتعليم اخلاصة

 اخليهارات  حنهو  الطهالب  توجيهه : »أيضًًها  فهاأههدا  مهن  وجاء. «العمل

 برامج َرْب  ورورة يؤكد توجُّه وهيا.. «املناسبة واملهنية الوظيفية

 وفههههه، العمهههههل سهههههوق يف املتاحهههههة بالوظهههههائف اجلامعيهههههة التعلهههههيم

 هههيا مههن أبعههدإىل  الوطنيههة الرؤيههة ذهبههت بههل. املههتغرية االحتياجههات

 مسهههار بكههل  اخلاصههة  الوظيفيههة  املعههايري  تطههوير  اسههتهدفت  حههني 

 للطالهب  التعليمهي  الربنهامج  بني وثي، َرْب إىل  يقود ما وهو. تعليمي

 . خترُّجه عقب املستقبلية وظيفته وبني

 البطالهة  معهدل  خفهض  هدف ووعت الوطنية الرؤية نَّإ وحي 

 توليهد  هيئهة ) إنشهاء إىل إوهافة   املائهة،  يف 7إىل  املائة يف 11.6 من

 للجامعات فإنَّ -اهلدف هيا حتقي، على العمل بهدف  (الوظائف
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 ختههريج  خههالل  مههن  وذلهه،  الصههدد،  هههيا  يف منتظههرًًا  كههبريًًا  دورًًا

 إليههها حيتههاج ختصصههات يف ومتخصصههة مؤهلَّههة وطنيههة كفههاءات

 إليهها  حيتهاج  ال ختصصهات  يف خهرجيني  ختهريج  ولي .. العمل سوق

 ويرفعهههون العهههاطلني، قهههوائمإىل  ينضههمون  وبالتهههالي العمهههل، سههوق 

 . البطالة نسب

 حي .. اجلامعية التخصصات يف هيكلي ا حتوًلا ذل، يتطلبو

 يف العمهل،  سهوق  يف ماسهة  حاجهة  هلها  جامعيهة  ختصصات  هنا  نَّإ

 زالهههت ومههها.. اجلهههامعي االهتمهههام مهههن كافيًًههها قهههدرًًا تلقهههى ال وقهههت

 التعلهههيم ميهههدان يف واسهههعة مسهههاحة حتتهههلُّ النظريهههة التخصصهههات

 عهن  بعيهدةً  معظمهها  يف التخصصهات  ههيه  تظهلُّ  وقهت  يف.. اجلامعي

 .العمل سوق احتياجات

 مههم  دوٌر مههم   فهنها    أيضًًها حمهور   واجلامعهات  األعمال ريادة

 وهلهههيا.. واالبتكهههار األعمهههال ريهههادة جمهههال يف للجامعهههات منتظهههر

 الرؤيهههة عليهههه رّكهههزت وهلهههيا.. أكهههرب مسهههتقبلية أهميهههة اجلانهههب

 يف االبتكههار علههى سههنركِّز: »نصههه مهها فيههها جههاء حيهه  الوطنيههة،

 .  «األعمال وريادة املتطورة التقنيات

 املتوسهههطة  املنشهههآت  مسهههاهمة  رفههه  ههههدف  الرؤيهههة  وحهههدَّدت

. املائههة  يف 35إىل  20 مههن الههوطين النههاتج  إمجههالي مههن والصههغرية

 وخفهههض وأعمهههال وظهههائف توليهههد يف مههههم  دوٌر األعمهههال ولريهههادة

 يف وظهههائف تهههوافرت مهمههها أنَّهههه املعهههروف ومهههن البطالهههة، معهههدالت

 األعههههداد تكفههههي ال فإنَّههههها اخلههههاص القطههههاع ويف الدولههههة أجهههههزة

 اجلامعيني. اخلرجيني من املتزايدة
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 علميههة مبههادرات لتههبين السههعي اجلامعههات علههى يتوجههب وهلههيا

 لهدى  االبتكهار  مواههب  وصقل األعمال، ريادة جماالت يف متطورة

 اإلبداعيههة، وأفكههارهم منتجههاتهم وتطههوير والطالبههات، الطههالب

 واملسهتغرب  املؤسهف  ومهن  اجملتمه ،  يف احلهرّ  العمهل  ثقافهة  وترسيخ

 جمهال  يف عليها  دراسهات  برنهامج أي  حالي ها  جامعاتنا يف يوجد ال أنَّه

 . البكالوريو  مستوى على وال األعمال، ريادة

( متجههددة دخههل مصههادر إجيههاد) أيضًًهها املهمههة املووههوعات مههن

 وذجًًها من تكهون أن  جامعاتنا . على(اإلنفاق كفاءة للجامعات )رف 

 وإنَّمها  ..!اإلنفهاق  يف «التقهتري » خالل من لي  وذل،.. املنحى هيا يف

 مبعنهى .. عاملي توجُّه وهيا(.. منتجة جامعاتإىل ) التحوُّل خالل من

 تقههديم عههرب.. الههياتي للتمويههل مصههادر بتههوفري اجلامعههات تقههومأن 

 وعلهى  املختلفة، والتدريبية التعليمية الربامج تعليمية، م ل منتجات

 بههرامجأو  عليهها دراسههات بههرامج كانههت سههواء.. املسههتويات خمتلههف

.. العمههل سههوق حيتاجههها ختصصههات يف وذلهه،.. املختلفههة الههدبلومات

.. جامعي ها  تعليمًًها  ُتقهدِّم  ال الهيت  االنتسهاب،  بهرامج  عهن  بعيدًًا ولكن

 الدوليهة،  االعتمهادات  علهى  احلصهول  جههود  أمام كبري معّوق وهي

 الهيت  الهربامج،  ههيه  مب هل  االعهرتاف  االعتمهاد  هيئهات  ترفض حي 

 .إيقافها ينبغي

 العلمهههي البحههه  مراكهههز تفعيهههل التمويهههل مهههوارد وأيضًًههها مهههن

 وتقههههديم اخلههههاص، القطههههاع مهههه  شههههراكات وبنههههاء للجامعههههات،

 واخلاصهههة احلكوميهههة العامهههة للقطاعهههات املختلفهههة االستشهههارات

 ههي ف التنهوع،  هلهيا  مهم ا أمنوذجًًا حائل جامعة تكون وقد .األهلية
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 إنشههاء علههى تعمههل واآلن وفنههدًقا بههها، خاص هها تههدريب معهههد متلهه،

متنوعهههة،  دخهههل مصهههادر لتجهههد اجلهههامعي احلهههرم داخهههل صهههرو 

 الهيت  األوقهاف  مشهروعات  تنفيهي ...  مههم  دور هلها  األوقاف وكيل،

 ميزانيتههها، متويههل مههن متكينههها يف يسهههم جيههدًًا مالي هها دخًلهها تههدرُّ

 خهههالل مهههن وذلههه، العلميهههة  ثههههاوأحبا التعليميهههة براجمهههها ومتويهههل

 جامعاتنها  مجيه   بهها  حظيت اليت الواسعة املساحات توافر است مار

 وأبهههراج فنههادق  تشهههييد األوقههاف  مشهههروعات وتشههمل  الدولهههة، مههن 

 هههههيه تنفيههههي وميكههههن.. وغريههههها جتاريههههة، ومراكههههز سههههكنية،

،  BOTالههه  خههالل مههن اخلههاص القطههاع مهه  بالتعههاون املشههروعات

 واسههت مارها املشههروعات هههيه ببنههاء اصاخلهه القطههاع يقههوم حبيهه 

 .للجامعات ملكيتها تعود ثم معينة، سنوات

 السهعودية  اجلامعهات  مه   التعهاون  جسور مبّد االهتمام: وأخريًًا

وكهيل،  ، Benchmark كهه  العامليهة  اجلامعهات  ومه   بينها فيما

واألحبههاث،  الكتههب خصوصًًهها دورههها وتفعيههل بالرتمجههة االهتمههام

 التخصصات. كافة يف العلمية ملؤمتراتا عقد على والرتكيز

 مههم   مطلهبٌ  اجلامعهات  الرديعهان أنَّ اسهتقالل   خالهد . وذكر د

 هلههها يكهههونأن  علهههى والفسهههاد، الرتهُّهههل مهههن النتشهههاهلا ووهههروري

 األكههادمييني مههن خنبههة يههديره قراراتههه، يف مسههتقل أعلههى جملهه 

 ختصهص  لكل يكون حبي  التخصصات، خمتلف من الضليعني

 مبهمههة ويضههطل  التعلههيم، وزارة عههن يغههين اجمللهه ، هههيا يف ُممّ ههل

 ُتهههههرب أن  شههههريطة  جامعهههههة  لكههههل  املناسهههههبة امليزانيههههة  حتديههههد 
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 االخهرتاع،  وبهراءات  والنشهر،  اإلجنهاز  مبعهايري  امليزانية خمصصات

 . احمللي اجملتم  وخدمة

 كافيههة، نال تكهو  قهد  للجامعهات  مبههال  مهن  سهُيقدَّم  مها  وألنَّ

 الههياتي، التمويههل ومصههادر اجلههامعي بههالوقف االعتنههاء يلههزم فإنَّههه

 القطاع بعقلية ُيدار بها، خاص ري  بإنشاء جامعة كل تقوم حبي 

أو  فسهاد أي  من للحد أعمال  رجال م  بالشراكة ورمبا اخلاص،

 .تصرُّف سوء

 بالسهعودة  التشهب   عهدم  اجلامعات استقالل على يرتتب كما

 مهههن اسهههتقطابهم تميههه َمهههْن أنَّ بشهههر  األكادمييهههة  الوظهههائف يف

 مهن  بهدال  هلها  ومشههود  مرموقة جامعات من ي تواأن  جيب الوافدين

 جلامعههات املعيههدين ابتعههاث فيههتمُّ السههعوديون أمهها. مغمههورة جامعههات

 علهى  االقتصهار  وعهدم  وغربًًها،  شهرًقا  االبتعهاث  دول تنوي  م  قوّية،

 اهلنهد،  ،م هل:  دول. التخصصهات  بعهض  يف وذله،  الغرب، جامعات

 وجنههههوب وماليزيهههها، وتركيهههها، وكوريهههها، واليابههههان، والصههههني،

 العلميههة التخصصههات بعههض يف متقدمههة جامعاتههها تعههدُّ-إفريقيهها

 امليههدان، هههيا يف جتههاربهم نتجاهههل الأ يلههزم وبالتههالي ،يةواإلنسههان

 شههرو  ووهه  مهه  هلهها املعيههدين ابتعههاث خههالل مههن منههها واإلفههادة

 لشخصهههيةا احلسهههابات عهههن بعيهههدة املعيهههدين، اختيهههار يف صهههارمة

 .واحملسوبيات

يف  ملي ها  الهتفكري  كهيل،  عليهه  سهيرتتب  اجلامعهات  اسهتقالل 

 الطالبهة، أو  الطالهب  بإجنهاز  ربط هها  يهتم  حبيه   الطهالب،  مكاف ة

 .الطالب جدية عدم يتبني عندما إيقاف ها ويتم
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 مههن للخههروج وذلهه،.. جناحههها مفتهها  هههو اجلامعههات اسههتقالل

 فيهها  احلكومهة  تهدخُّل  يكهون أن  علهى  احلكومي، الروتني رتابة

 أنَّ صهههحيٌح. الشهههفافية لتعزيهههز الرقابهههة وبغهههر  للغايهههة، حمهههدودًًا

 لكهل  ذاتيهة  متويل مصادر َخْل، لكن للجامعات، تدف  احلكومة

 .فشيئًًا شيئًًا احلكومي التمويل عن تستغين جيعلها سوف جامعة

 شههههراكات عقههههد مههههن سههههُيمكِّنها اجلامعههههات اسههههتقالل إنَّ

 البريوقراطيههة مههن تههتخلص وبههيل، خلههاص ا القطههاع مهه  مباشههرة

 علهى  إجيابًًها  يهنعك   سهوف  األمهر  هيا.. ُتكبِّلها اليت احلكومية

 ومن َثهمَّ  اخلاص، القطاع قبل من ومتويلها التطبيقية البحوث تقدُّم

 علهى  ُتووه   نظريهة  دراسهات  نال تكو لكي بالسوق البحوث رب 

 .الرفوف

 القبهههول فهههتح يلهههزم فإنَّههه  اقتصهههادي، حتهههوُّل مرحلهههة يف وألّننهها 

 الوافههههدين وبنههههات أبنههههاء مههههن السههههعوديني غههههري أمههههام اجلههههامعي

 ُيمكهههن كمههها مناسهههبة، رسهههومًًا يهههدفعواأن  علهههى واسهههتقطابهم،

 وبرسههوم عنههدنا للدراسههة اخلههارج مههن وطالبههات طههالب اسههتقطاب

 اجلامعههات تفعههل كمهها سههكن، هلههم ُيههوفَّرأن  ،علههى قليًلهها أعلههى

 .اجلامعة

 خيهصُّ  فيمها  جيهدة  -ولإلنصاف -هي السعودية اجلامعات

 االسهتقاللية،  ينقصهها  لكهن  واملرافه،،  والتجهيزات التحتية البنية

 الصهورة . اجملتمه   حباجهة  البح ية خمرجاتها وَرْب  البح ، وحرية

طبَّقههت  سههعود امللهه، وكم ههال: فههإنَّ جامعههة  .سههوداء كلههها ليسههت

 مت الهههيت التجاريهههة املبهههاني مهههن الكههه ري وهنههها  الوقهههف، فكهههرة
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 ملَّها  وبعضهها  أراوهيها،  وعلهى  اجلامعهة  قهرب  الغهر   هلهيا  شاؤهاإن

 قبهل  التجربهة  ههيه  علهى  احلكهم  ميكهن  ال ذله،  مه  . بعهد  يكتمل

 ثابهت  دخهل  كمصدر الوقف جناعة على للحكم شيء كل إجناز

 علهى  ته جريه  متَّ وبهرج  فنهدق،  إنشهاء  اخلصهوص  بههيا  ومتَّ .للجامعة

 االنتههاء،  علهى  ارفشه  وهخم  جتاري جمّم  وهنا  املظام، ديوان

 ُيسهمَّى  اجلامعهة  يف صندوق وهنا  .ومكاتب تسوق مركز يشمل

 مهههن ريهههاالت عشهههرة مبلههه  اقتطهههاع يهههتم حبيههه  الطالهههب، صهههندوق

 مشهههاري  لتنفيهههي للصهههندوق  ُتوجَّهههه شههههر كهههل الطالهههب مكافههه ة

 جتارية.  

 بهها  خاصة موارد تدبري تستطي  اجلامعات أنَّ ذل، من القصد

 الشهفافية  بشهر   احلكهومي،  العمهل  قراطيهة بريو من تفلت عندما

 طريقهه  جيهد  مها  غالبًًها  الهيي  الفساد تسلل من للحد األموال ورقابة

 أمههوال عمههل كههيل، اجلامعههات تسههتطي  .احلكوميههة األجهههزة يف

 ذله،:  ومهن  تعليميهة،  منتجهات  بَِّعْمهل  نهوف  د. مها ذكهرت   خالل من

 ،(كههههههربى نشههههههر دار) النشههههههر وقطههههههاع التدريبيههههههة، الههههههدورات

 دون املسههههتويات جلميهههه  خاصههههة أيضًًهههها مههههدار   .تشههههاراتواالس

عههر ،  رياوههية، وصههاالت  أطفههال، ومالعههب  اجلامعههة، وريهها 

 .إخل ومسار ،

 أمههههام التخصصههههات مجيهههه  َفههههْتح للغايههههة امل هههههّم مههههن وأخههههريًًا

 بعض نَّإ القول:أو  نظرية، بتخصصات تقييدهن وعدم الطالبات،

 منهها  نهتخلص أن  بجيه  املقولهة  ههيه .. املهرأة  تناسهب  ال التخصصات

 . متامًًا
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 العمليهههة احلمهههود أنَّهههه لتطهههوير صههها  بهههن اهلل عبهههد. ويهههرى د

 أن البهد  الطلبهة،  لهدى  املعلومهة  أفه،  ولبلهو   األكادميّيهة،  التعليمّية

 حماوهرات  علهى  مسهتندين  الطالب وتقييم اجلامعي التعليم يكون

 النظريههههة األسهههه  علههههى ُتركِّههههز العصههههر، لتطههههورات مواكبههههة

 بهه  يقهوم  عملهي  بشهكل  العملهي  اجلهزء  تهدري   تفعيهل و األساسية،

 التقهههارير كتابهههة علهههى كهههيل، ويعتمهههد، بنفسهههه عملي ههها الطالهههب

، واالسهتنتاج  والتحليهل  الهتفكري  علهى  الطالهب  تساعد اليت املعملية

 دور من يتحّول أن ُيفرت  اجلامعي باألستاذ املنو  الدور أنَّ كما

. األكادمييهة  العملية إجنا  يف الطالب م  الشري، دور إىل، امل لقِّن

 صهههالحيات ومنحهههها، اجلامعهههات اسهههتقاللية كهههيل، أنَّ والشههه،َّ

 ومينحهها  األساسهية،  مكانتهها  للجامعهات  يعطهي  منهج هو أكرب،

  . اجملتم  خدمة يف تسهم حتى جمتمعيًة ثقًة

 اجلامعهات  يف للسعودة نسبة فر  أنَّ مالئكة مجال. أ ويرى

" القهدرات و" اخلربةو املؤهل حسب املفرو . كربي كارثة خاّصة

 واخلربات حبريي ذل،، حي  يرى أن املؤهالت حسام. م إخل. وأيد

 السعودة. من أهمُّ

 عضهوًًا  كهان  ههه 1424 عهام  دهيش أنَّه يف بن خالد. د وذكر

 باللجنهة  تهرتب   اململكهة، والهيت   يف التعلهيم  هيكلة إعادة جلنة يف

 بهن  سهلطان  األمهري  ئاسهة بر الدولة قطاعات هيكلة إلعادة الوزارية

 التوصهههيات، مهههن بالعديهههد خرجنههها -اهلل رمحهههه -العزيهههز عبهههد

 ذلهه، يف ال مههاني اجلامعههات َمههْنح منههها: وكههان غالبيتههها، ُنفِّههيت

 مقارنهة  دراسهة  بعد، اجلامعات لتل، كاملة شبه استقاللية الوقت
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 علهى  اعرت  وقد العام، دول من جمموعة يف اجلامعات واق  عن

 وبعهد ،  عامًًها  (14) بعهد . والعهالي  التعلهيم  وزارة ُممّ هل  التوصية تل،

 كمهها الووهه  يهزال  ال هههيا عامنهها يف جامعهة  28 عههددها أصهبح أن 

 واحلهالي  السهاب،  الهوزير  مهن  تصهرحيات   هنها   أنَّ مهن  بالرغم هو،

 ستحصهل  االسهتقاللية . اجلامعهات  الستقاللية دراسة بوجود للتعليم

 - اللجنههة توصههيات نوِّههْم مههن وقههد كههان  .حمالههة ال للجامعههات

 اللجنهة  عهن  بهديًلا  للتعلهيم  األعلى اجملل  إنشاء- أعاله امليكورة

 وم، العههالي والتعلههيم اجلامعههات جملهه و التعلههيم، لسياسههة العليهها

 .املاوي العام وأ لغي أعماله، اجملل  يباشر

 إىل اجلامعهة  دور يتحهول  أال ههو  األههمُّ : احمليا مساعد. وقال د

اخلهاص    القطهاع  الحتياجهات  وفًقها  ملهوظفني  يجختهر  بيئهة  تصبح أن

 لتخهههريج مصهههنعًًا تكهههون أن ينبغهههي ال اجلهههامعي التعلهههيم ف هههداف 

 أههههمُّ األساسهههية وظيفتهههها إذ اخلهههاص  للقطهههاع  فقههه  املهههوظفني

بهالبحوث   والقيهام  املتخصصهة،  املعرفهة  لتقهديم  تعمل فهي وأمسى،

 ت.للجامعا الرئيسة ال الث الوظائف وهي..اجملتم . وخدمة

 أن ينبغهههي وههههي اجملتمههه ، مهههن جهههزٌء اجلامعهههات أنَّ صهههحيٌح

 أداًة تكههون أن يعههين ال ذلهه، لكههنَّ ومسههتقبله، حاوههره تشههاركه

 سُيسهههلِّم جمتمههه  أّي أنَّ دورهههها. وأخهههاُل ليختهههزل اخلهههاص للقطهههاع

 سيقضهي  ومناهجهها  ختصصهاتها  لُيغّيهر  اخلهاص  للقطاع اجلامعات

 شهركات  يهد  يف أداًة تكهون  أال ينبغهي  ألنَّهها  اجلامعهات   هيه على

 َرْبههه  ينبغهههي ال وبالتهههالي ومنتجاتهههها، وخهههدماتها طبيعتهههها تهههتغري

 حماولهة  يف تسههم  أن ُيمكهن  العمهل. فاجلامعهات   بسهوق  خمرجاتها
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 حتهاول  علميهة،  لدراسهات  وفًقا البطالة على للقضاء احللول معرفة

 النظهر  فقه   ولهي   وجوانبهها،  أطرافهها  كل من للمشكلة النظر

 إعهادة  غايتها املصن ، مال، أو التاجر ذهن يف سلًفا حددةُم لنتيجة

 سهههوق رغبهههات لهههتليب اجلامعهههات وأقسهههام وخطههه  بهههرامج صهههياغة

 سُتصهبح  إذ جودتهها،  مسهتوى  مهن  سهُتقّلل  العمهل  بههيا  ألنهها  العمل 

 البطالههة السههوق  فمشههكلة يف لشههركات تههدريب معاهههد وك نههها

 رؤيتهها  وُتقهدِّم  ،اجلامعهات  أقسهام  من عدد معها تتفاعل أن ُيمكن

 أو ختصصهاتها،  ُتلغي أن ينبغي ال لكن عام، حنو على للمشكلة

 همهوم  عن بعيدًًا يريد، ملن املتخصصة املعرفة تقديم عن تتوقف أن

 وشجونها. التوظيف

 إدارة يف العلميههة الكفههاءة مسههتوى ب هميههة يتعلهه، آخههر جانههب

 صهول احل أدوات أههمّ  مهن  ههيا  وأقسهامها، إذ  وكلياتها اجلامعات

 اختيههار معهايري  جهودة  تهنخفض  ومميهزة، فحههني  حقيقيهة  جهودة  علهى 

 عههن البحهه  أو الشههللية، بههؤرة يف سههتق  اجلامعههات فههإنَّ املسههؤول

 أنَّ أراه كانهههت. والههههيي  كفهههاءة  بهههه ي بالعمهههل  تقهههوم  شخصهههيات 

 وأن وهههوئها، يف املسهههؤولني اختيهههار يهههتم ملعهههايري حتتهههاج جامعاتنههها

 الكفاءة اختيار ُتقرِّر ليتا هي علمية وجمال  جلان هنا  يكون

 رئيَسههها،  األقسههام لتقههرِّر االنتخههابي   النظههام يعههود وأن املناسههبة،

 مديرها. واجلامعات والكليات عميَدها،

 جهزءٌ  العمل أنَّ حقيقة من انطلقنا الشهراني: إذا سعد. وقال د

 سهليم  سهوي  إنسهان  كل أنَّ منو اإلنسانية، الكرامةو الوجود من

 كانهههت مهمههها العمهههل، عمهههر يف عامًلههها يكهههون أن بهههد ال الصهههحة
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 نقبهههل أن   فالبهههد يتخهههّرج م أو جامعهههة مهههن ختهههرَّج سهههواء خلفيتهههه

 األصههل هههو ذلهه، أنَّو العمههل، سههوقو اجلامعههة بههني الههتالزم حبقيقههة

أصههًلا،  وجههود االسههت ناء هلههيا يكههون ال قههدو اسههت ناء، عههداه مههاو

 ليعمل بل فق  للعلم يدر  ال فهو باجلامعة، الشابُّ يلتح، عندما

 ذل،. بعد دخًلا جيينو

 للمتطلبههههات األكادمييههههة العلميههههة الههههربامج نطههههّوع أال أتفهههههمُّ

 ههههيه مهههن كههه ريًًا أنَّ مههه  اخلهههاص، القطهههاعو للشهههركات املهاريهههة

 أصههيل منههتج هههي العقليههةو الفكريههة املهههارات خصوصًًههاو املهههارات

 الههوظيفتني فههإنَّ ذلهه، اجلههامعي، وفههوق التعلههيم منتجههات مههن مهههمو

 العمهل،  بسهوق  مرتبطتان العلمي البح و اجملتم  خدمة: األخريني

 ب خرى. أو بدرجة كيل، أفضل تكونا أن جيب أو

 تنتههي، ال  أن البيانيهة  العمهل  سهوق و العهالي  التعلهيم  جلدلية آَن

 متخّصصًًها  عاليًًها  تعليمًًها و مهني ها  عاليًًها  تعليمًًا هنا  أيضًًا أنَّ ننسى

 - . حنههن(العسههكريةو هنيههة،امل الكليههاتو اجملتمهه ، كليههات)

 مههن متنعنهها أال ينبغههي - أحيانًًهها فوقيتنهها الزائفههة و األكههادمييني

 لههي و أقههوى سههتكون العههالي التعلههيم مؤسسههات أنَّ مبههدأ ترسههيخ

 يف  قبوًلها و اندماجًًا أسرعو أك ر خرجيوها يكون عندما أوعف

 جهههودة حسهههاب علهههى يكهههون أن جيهههب ال ذلههه، أنَّو العمهههل، سهههوق

 إطالًقا. خمرجاتهو يالعال التعليم

 نظهام  االنتسهاب  نظهام  اهلهدل،، فهإنَّ   عبد الهرمحن . د ويف نظر

   وهلهيا فهإنَّ مهن الضهروري دراسهة      جهد ا  وهعيفة  وجودتهه  جمد  غري
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أو  بت بيتههه، إمَّهها فيههه  النظههر وإعههادة االنتسههاب نظههام جههدوى مههدى

 .إلغائهأو  تطويره،

 ديهالههه السهههعودية فهههدع، أنَّ اجلامعهههات  طلحهههة. د وأووهههحت

 هويتهههها  هويتهههها بإشهههكالية يتعلَّههه، فيمههها التهههداخالت مهههن نوعهههان

 أصههبحت حيهه  التخصههص، عههن النظههر بغههض علميههة كمؤسسههة

 مدرسهة  اآلن اجلامعة هل منها: عديدة، تساؤالت أثار جدل، حمّل

 متطلبهات  مه   يتواكهب  جيهل  وإعهداد  علمهي  حبه   منهارة  أو تلقينية

 تله،  يف قطيعهة  حهدثت  حي  باجملتم ، عالقتها يف العصر؟ أزمتها

 حيهاه  ميه ُّ  مها  وطهر   وتهداول  حبه   عن بعيدًة ف صبحت العالقة،

فكريهة.   تنويريهة  كمؤسسة هلا ال قايف الُبعد عن ناهي،.  اجملتم 

 ولههي  متمكنًًها  كهادرًًا  يكههونأن  ُيفهرت   الصهر   هههيا ُيهدير  َمهنْ 

يف  دولهة  ههي  اجلامعهة  عاديهة.  كمؤسسهة  معهها  يتعامهل  حبتًًها  إداري ا

 رمزّيات. من الكلمة حتمله ما بكل تهاذا حد

 الدراسهات  فدع، عند النقطة املتعلقة بطلبهة  طلحة. د وتوقَّفت

 منههههها أقسههههام تعههههاني الههههيت اآلن باعتبههههار أنَّ اإلشههههكالية.  العليهههها

 نسهههتطي  لهههن أنَّنههها وحماوهههراتنا مبعيهههداتنا يتعلههه، فيمههها الطالبهههات

 مهن  األقسهام   مينه  الهيي  القهرار  ذل، صدور بعد باالبتعاث إلزامهن

 للمعيهدة  االختيهار  حريهة  ويهرت   اخلهارجي،  االبتعهاث  على إجبارهن

ن إ ذاتههه القسههم يف الدراسههة مههنهن الكهه ريات فضههّلت.  واحملاوههرة

 علهى  وقِّه   داخليهة،  جامعهة  يفأو  عليها  دراسات برنامج لديه كان

 مههن كهه ري طبعًًهها. الحًقهها بههها سههتعود الههيت االسههتفادة مسههتوى ذلهه،

 إعطههههاء يف التسههههاهل مهههه  برباجمههههها التحههههاقهن سهههههَّلت األقسههههام
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 مههن سههينهل احملاوههرأو  املعيههد ذلهه، جنههاحهن. لضههمان الههدرجات

 يعهود  وأخهريًًا  بكهالوريو .  كطالهب  منهه  تشّرب اليي اإلناء نفسه

 اجلامعهات  تريهده  مها  ههيا  هل تعلمه. ما إنتاج ليعيد َوْحل مبستوى

 وههرينواحملا باملعيههدين فقهه  تتعلهه، قضههايا وههمن قضههية هههيه ؟

 .الطالبات أقسام خصوصًًا

 صهحيح  ولكهن   الكهالم  الشهاجيي أنَّ ههيا   محيد. وأووح د

 لهي   الالتهي  واحملاوهرات  املعيهدات  بعهض  ظهروف  مراعاة من البد

 احملهرم، ولكهن   وجود على ُيصّر والنظام ما، لظرف حمرم لديهن

 اآلتي: املفرو 

 جامعتههها  غههري أخههرى جامعههة يف الطالبههة تههدر أن  جيههب -1

 احملسوبيات. عن واالبتعاد  للتنوي

 العليها،  للدراسات براجمها مبستوى ترتقيأن  األقسام على -2

 الدراسههههية خططههههها تكههههون وأن جديههههة، أك ههههر وتكههههون

 واحمللي. العاملي املستوى على التغريات وتواكب حدي ة،

 حتههدّيات علههى اململكههة احلههارثي أنَّ انفتهها   خالههد. أ ويعتقههد

 إعهالن  بعهد  خصوصًًها  للجامعهات  سمحي املعرفة جمتم  حنو التحوُّل

  املسههاحة متههأل كههي للجامعههات  األساسههية الوظيفههة بتفعيههل الرؤيههة

 التحههوُّل. إنَّههها وبههرامج الرؤيههة وبههني احملليههة اجملتمعههات بههني الفارغههة

 ميكههن حتههى اجملتمعيههة  بالشههراكة العلمههي البحهه  لههَدْمج فرصههة

 خهالل  مهن  التهدري ،  وظيفة من الدخل فروق تعويض لألكادميي

 وتوجيهه ، اجملتمعيهة  والشهراكة  العلمي البح  أنشطة خمصصات

 للمجتم . بالنسبة قيمته لصا  العلمي البح  كلفة
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يف  نناقشهها  قضهية  كل العمودي أنَّه ويف سامية. د.وأوافت أ

 الفكههر وهههو مشههرت ، عامههلإىل  نصههُل ملتقههى أسههبار أو خارجههه 

 ههيا  نعهاجل  م مها فإنَّهه   مباشرة  لهيا  غريأو  مباشر الديين بشكل

 املر . ال العر  ُنعاجل فنحن مساره، احنرف اليي الفكر

 الهههديين الفكهههر أنَّ الشهههاجيي ب نَّهههه ُيالحههه  محيهههد. د وعلههه،

 وتقصههرينا  مههن  أخطائنهها كههل عليههها ُنعلِّهه، الههيت الشههّماعَة أصههبح

 معينة. مشَّاعة على وتعليقها املسئولية، من اهلروبجد ا  السهل

 العمهودي به نَّ السهبب يعهود إىل أنَّ     سهامية . د.أ وبدورها عقَّبهت 

 منظومههة تكتمهل  وعنهدما  األخهالق،  كمههال يعهين  الهديين  الفكهر 

 احلياة.   تتغري األخالق

 معاجلهة  لهي   الوحيد العالج الدخيل، فإنَّ خالد. د ويف تصوُّر

 ههو  الوحيهد  العهالج . جمهد   وغري ممكن غري فهيا الديين، الفكر

 الفكهر  يف ليست املشكلة العلمي. لبح وا العلم عن متامًًا فصله

 البح  ومنهج العلم وبني بينه اخلل  يف وإنَّما ذاته، يف حد الديين

 .العلمي

   حينما: جبامعته حنا  أنَّ الطالب يفخر والء. أ وذكرت

   العمل. يف متميزة ملرتبه بِّه يصل متميزًًا، علمًًا له ُتوفِّر -1

  جماهلا. يف مالعا يف اجلامعات أفضل إحدى جامعته تكون -2

 وانتقائيهة  عليهها،  العهاملني  لتمّيهز  صهعبًًا  بهها  االلتحهاق  يكون -3

 بتمّيزه. يشعر وبالتالي الطالب، من فيها املنتسبني اختيار

 . متفردة ختصصات تقدِّم -4
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املدروسهة   غري الزيادةأو  الغش،أو  الوساطات، على تعتمد ال -5

 احلافة. على النجا أو  للدرجات ،

  التوقعههههات كانههههت شههههبيكي أنَّههههه وإذا ال اجلههههازي. د وتههههرى

 ظههههلِّ يف فههههي ، مضههههى فيمههها  كههههبرية اجلامعهههات  مههههن اجملتمعيهههة 

ومهها  والتكنولوجّيههة واالجتماعّيههة االقتصههادّية والههتغريات التحهوُّالت 

 يف وأعظههم أكههرب، ومسههتجدات وقضههايا مشههكالت مههن صههاحبها

 ذله،،  كل جتاُهل اجلامعات من مقبوًلا يعد وم احلاور، الوقت

 .معه التعامل يف ب ءال أو

 مهن  املتكامهل  امل خّطه   اجلهاد  السهعي  إىل ماّسة  حاجة هنا 

 والدراسهات  لألحبهاث  التطبيقهي  التوظيهف  إىل جامعاتنها  مجي  قبل

 ومعاجلهة  واخلدميهة،  اإلنتاجيهة  اجملتمه   باحتياجات للوفاء العلمية 

 والفكريهههة. لكهههن  وال قافيهههة واالقتصهههادية االجتماعيهههة قضهههاياه

 التكامليههة املبههادرات تلهه، مسههؤولية تقهه  َمههْن علههى نهها:ه التسههاؤل

 هههيا يف  التعلههيم وزارة دور وههعف ظههلِّ يف جامعاتنهها بههني التنسههيقّية

 اجلانبِّ؟
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 (حسب احلروف األجبدية(

 )د. إبراهيم إمساعيل عبده )ُمعِّّد التقرير 

 أسامة كرديم . 

 السفري أ. أسامة نقلي 

 أ. أمسهان الغامدي 

 د. اجلازي الشبيكي 

 احلربش جاسر. د 

 مالئكة مجال. أ 

 د. حامت املرزوقي 

 د. حامد الشراري 

 م. حسام حبريي 

 د. حسني احلكمي 

 الشاجيي محيد. د 

 املزروع محيد. د 

 أ. خالد احلارثي 

 الدخيل د. خالد 

 )د. خالد الرديعان )رئي  جلنة التقارير 

 رئي  اللجنة اإلشرافية على ملتقى أسبار( م. خالد الع مان( 

 د. خالد بن دهيش 

  د. زياد الدري 

 أ.د. سامية العمودي 

 اللواء د. سعد الشهراني 

  أ. مسري مخي 

 فاول صدقة د.أ 

 فدع، طلحة. د 

 عنادالرمحن ال أ.د. عبد 

 الرمحن اهلدل، د. عبد 

 الفيفي عبد الرزاق. أ 

 السالم الوايل د. عبد 

 العساف عبد اهلل. د 
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 أ. عبد اهلل الضوحيي 

  د. عبد اهلل بن صا  احلمود 

 كدسه بن عبد اهلل. أ 

  د. عبد اهلل بن ناصر احلمود 

 أ. عبد احملسن القباني 

 العبدلي سعد عبيد. د 

 اللواء د. علي احلارثي 

 كمي د. علي احل 

 أ. علياء البازعي 

 الشريف فاطمة. أ 

 د. فايز الشهري 

 د. فهد احلارثي 

 .د. فوزية البكرأ 

 أ. ليلى الشهراني 

 العمران فهد بن حممد. أ 

 د. مساعد احمليا 

 أ. مسفر املوسى 

 أ. مطشر املرشد 

 الغدير منرية. د 

 د. منصور املطريي 

 د. ناصر القعود 

 د.م. نصر الصحاف 

 د. نوف الغامدي 

 دي العليانيأ. ها 

 السهلي هيا. أ 

 حنا  والء. أ  

 الرشيد وفاء. د 

 البلوي ياسر. د 

 الكويليت يوسف. أ 
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 145 تيمية ابن -

 37، 34 خلدون ابن -

 37 أرسطو -

 284 األمري سلطان بن عبد العزيز -

 85 نايف األمري -

 33، 27، 10 معلوف أمني -

 212 أوباما -

 249 آينشتاين -

 175 برمير -

 12 البستانّي -

 228، 178 األسد بشار -

 12 البعلبكّي -

 35 بيار -

 146 بيرب  -

 35 باولو بيري -

 212، 201، 181 ترامب -

 ثيودور هريتزل   -

 210 اخلميين -

 50 فيس، روبرت -

 72 الدولة سيف -

 171 حسني صدام -

 21 املسدّي عبد السالم -

، 62، 61، 60 الهههههدنان عبهههههد اهلل -

63 
 144 السالم عبد بن الدين عز -

 214 صا  علي -

 81 غريغوريان نفارتا -

 32 ال اني فردري، -

 147 القرواوي -

 218، 136 قطز -

 72 األخشيدي كافور -

 12 الكرملي -

 12 املتنيب -

 282، 274، 259 سعود املل، -

 251 العزيز عبد املل، -

، 52 العزيهز  عبهد  بن اهلل عبد املل، -

77 ،85 

 44 فهد املل، -

 85 فيصل املل، -

 126 النووي -

 249 نيوتن -

 37 الوردي -

 12 اليازجّي -
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 212 األحواز -

 48 األردن -

، 197، 194، 192 إسههههههههههههههرائيل -

201 ،205 ،206 ،207 ،

212 ،214 ،217 ،219 

 227، 81 إفريقيا -

 157، 105 أملانيا -

 86 العربية اإلمارات -

، 178، 112، 86، 69 أمريكهههها -

181 ،193 ،194 ،212 ،

225 ،227 ،229 ،274 

 87، 11 األندل  -

، 114، 113، 111 راألوفشههههههههههههو -

124 
، 172، 171، 170، 48 إيههههههههران -

175 ،176 ،177 ،178 ،

179 ،180 ،181 ،183 ،

191 ،192 ،194 ،198 ،

199 ،200 ،201 ،202 ،

203 ،206 ،207 ،208 ،

211 ،212 ،213 ،214 ،

216 ،219 ،223 ،224 ،

225 ،227 ،228 ،235 ،236 

 220، 175 باري  -

 218، 214، 195 البحرين -

 175 بروكسل -

، 111، 110، 109 بريطانيهههههههههههههها -

112 ،113 ،114 ،177 ،

197 ،198 ،225 ،227 

 201، 37 بغداد -

 44 بلجيكا -

 70 تايوان -

 281، 229، 225، 215 تركيا -

 281، 227، 193 إفريقيا جنوب -

، 45، 22 العربههي اخللههيج/ اخللههيج -

52 ،53 ،55 ،168 ،169 ،170 ،

174 ،177 ،180 ،182 ،183 ،

186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،

191 ،194 ،200 ،201 ،202 ،

203 ،206 ،207 ،209 ،210 ،

211 ،212 ،213 ،216 ،218 ،

219،222 ،223 ،225 ،226 ،

227 ،233 ،234 ،263 

 87 دبلن -

 85 دبي -

 219 رفح -

، 227، 207، 86، 49 روسههههههههههيا -

229 
 267، 125، 52 الريا  -

، 90، 87، 63، 48 السهههههههههههعودية -

102 ،104 ،120 ،125 ،128 ،

132 ،143 ،175 ،176 ،178 ،

179 ،180 ،181 ،186 ،191 ،

195 ،197 ،217 ،218 ،224 ،

237 ،239 ،240 ،242 ،243 ،

244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،

249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،

254 ،257 ،258 ،261 ،262 ،

273 ،280 ،282 ،288 

 214، 202 السودان -

، 172، 171، 170، 46 سههههههوريا -

177 ،178 ،179 ،190 ،195 ،

202 ،208 ،212 ،214 ،215 ،

220 ،228 ،229 ،236 
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 157، 112، 105 سويسرا -

 119 سيناء -

 192، 45، 44 الشام -

، 229، 81، 49، 25 الصهههههههههههههني -

281 
، 172، 171، 170 العهههههههههههههههههههراق -

177 ،179 ،190 ،199 ،

200 ،202 ،208 ،212 ،

215 ،218 ،219 ،220 ،

223 ،224 ،229 

 218 عمان -

 212، 43، 38 فرنسا -

 220، 211 فلسطني -

 70 فنلندا -

 218، 136 قطر -

 33 كندا -

 281، 70، 25 كوريا -

 193 اجلنوبية كوريا -

 218 الكويت -

، 208، 202، 201، 181لبنههههان  -

212 
 170 ليبيا -

 281، 193 ماليزيا -

 229، 145، 45 مصر -
 .اململكههة/ اململكههة العربيههة السههعودية    -

38 ،44 ،48 ،63 ،76 ،108 ،

119 ،121 ،122 ،124 ،126 ،

132 ،148 ،149 ،152 ،163 ،

174 ،235 ،237 ،261 ،277 ،

289 

 33 مرييالند -

 175 ميونخ -

 281 اهلند -
 

، 33 األمريكيههة  املتحههدة الواليههات -

81 ،112 ،126 ،128 ،129 ،

189 ،193 ،201 ،207 ،

221 ،222  ، 

، 105، 70، 49، 25 اليابهههههههههههههان -

157 ،281. 

، 171، 170، 48  الهههههههههههيمن -

177 ،179 ،180 ،190 ،195 ،

202 ،212 ،214 ،215 ،223 ،

226 ،229 ،231 ،236 
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 د. فهد العرابي احلارثي-

- 

 
 (اللجنة رئيس) م. خالد عبدالرمحن العثمان-
  (امللتقىأمني عام )أ. عبداهلل الضوحيي -
 أ. أ د املنيف-
 الغامديأ. امسهان -
 د. حا  مرزوقي-
  د. حسني حكمي-
 د. خالد بن دهيش-
 اللواء د. سعد الشهراني-
 د. عبدالرمحن العناد أ.-
  د. عبدالسالم الوايل -
 عبد احملسن القباني-
 اللواء د. علي احلارثي-
 أ. علياء البازعي-
 فاطمة الشريف أ.-
 د. فوزية البكر أ.-

 

 
 للملتقىاألمانة العامة -
 اللجنة اإلشرافية-
 جلنة التقارير الشهرية-
 جلنة الكتا  السنوي-
 أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي "-

 

282015 


