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العديهد  م 2017مهار   أسبار خالل شههر   ملتقىناقش أعضاء 

املهمهة الهمت  ط طرحاهها للحهوار علهى مهدار الشههر          وضوعاتمن امل

 ومشلت القضايا اآلتية:  

 واملواجهة. التحدي: املعلومات أمن 

 العربي. اخلليج دول يف الدميوغرايف اخللل خماطر 

 الشعبية. والدبلوماسية السعودية فاراتالس 
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 العها   إىل األمثهل  واجلسهر  الوحهدة  حزام الثقايف التنوُّع  :
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 الغرب. حنو اإلعالمي اخلطاب تغيري 



24

 

 –2017     
8 

 



24 

 –2017  2015  
9 

 د. فايز الشهري الرئيسة: الورقة: 

 ملوجهة  الفهرتة املاضهية   خهالل  وخاصهة  عامهة  مؤسسات تعرطضت

 مشعههون باسههم عاههرف ضههار فههريو  نشههر نتيجههة إلكرتونههي هجههوم

 أوائههل مههن خمتلفههة شههركات ومواقههع العمههل وزارة وكانههت ( 2)

 ألضههرار جهههة (11) تعههرُّ إىل  األوليههة التقههارير وتشههري.  الضههحايا

 ومهههن. م2017 ينهههاير 23 تهههاري  يف وحتديهههًدا اهلجهههوم  هههه ا مهههن

 يف خههادم 1,800 مههن أكثههر هنهها  أنط املعلنههة التقههارير يف الواضهه 

 مهههن أكثهههرإىل  باإلضهههافة اهلجمهههات  بهههه ه متهههأ ر اجلههههات هههه ه

 بههههن مههههن يكههههونأن  اخلههههرباء وخيشههههى. حاسههههوب جهههههاز 9,000

 تشههفريأو  األجهههزة  مههن البيانههات بعههض َحههْ ف حتماليههةا األضههرار

 فدية تطلب المت Ransomware بربامج ياعرف ما باستخدام بيانات

 التشهغيل   أنظمهة  تهدمري  األحيهان  بعهض  يفأو  التشهفري   فك مقابل

 .بعد عن تشغيلها ميكن خبيثة برامج وتنصيب

 املعلومههاتأمههن  مفهههوم عههن نتسههاءل جتعلنهها املعلومههات وههه ه

(Information security ) النجههاة وفههر  وحتدياتههه  ومتطلباتههه 

 مفههوم  يعهين  األدبيهات  مهن  كهثري  ويف. اإللكرتونيهة  التهديدات من

 االسههههرتاتيجيات جمموعههههة األوسههههع:  جمالههههه يف املعلومههههاتأمههههن 

 ملنههههع الالزمههههة والسياسههههات واألدوات العمليههههات إلدارة املوضههههوعة

 املعلومههات تسههتهدف الههمت التهديههدات ومكافحههة وتو يهه  وكشههف

 يهؤدي  مها  كهلط  هنها  األمهن  مفههوم  ويتضهمن .  الرقمية وغري الرقمية
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 األجههزة  ومحايهة  هلهم   امُلصهرط   لغري املعلوماتإىل  الوصول َمْنعإىل 

أو  االنكشههاف أو  االسههتخدام  سههوء مههن والشههبكات والههربامج

 قطههر يف التههأ ريأو  حملتوياتههها  التعطيههلأو  التعههديل أو  التههدمري 

 احلمايههة يف املفهههوم ههه ا وميتههد. توزيعهههاأو  واسههرتجاعها حفظههها

 احلاسهوب  أمهن   يكفهل  مها  كهل إىل  املعلومات ألمن االسرتاتيجية

 . االتصاالت وأمن

 املعلومات: أهمية 

 أوهلمهها: مهمهن   عههاملنإىل  اليهوم  املعلومهات أمههن  أهميهة  تعهود 

 ووسهائطها  املعلومهات  علهى  اليهوم  للمجتمعهات  الكهبري  االعتماد هو

 أنط والثهههههاني: ة األنشهههههط مهههههن والكهههههثري والتجهههههارة االتصهههههال يف

 قطهاع  يف البشهري  النشها   معظهم  تهدير  اليهوم  املعلومهات  منظومات

أي  فهننط  هنها  ومهن . الساعة مدار على واالتصال واألعمال اخلدمات

 - شهك  بهال  - سهيؤ ر  للمعلومهات  العامليهة  املنظومهة  بهه ه  إضرار

 .مباشر بشكل حتهاورا اجملتمعات حياة يف

اإلنفههاق  حجههم املعلومههات وتقنيههة االتصههاالت هيئههة قههدترت وقههد

 120 بنحهو  اململكهة  يف املعلومهات  وتقنيهة  االتصهاالت  خدمات على

 بالعههههام مقارنههههة% 7 منههههو مبعههههدل م 2015 عههههام يف ريهههههال مليههههار

 حتههى القطههاع ههه ا منههوإىل  احملد ههة اهليئههة تقههارير وتشههري. م2014

 عهام ( دوالر مليار 48) ريال مليار 180 قرابةىل إ فيهاإلنفاق  وصل

 تقنيهههة علهههى العهههاملياإلنفهههاق  معهههدلأن  اخلهههرباء ويقهههدر. م2016

 .  م2017 العام خالل دوالر تريليون 3.5 سيبلغ املعلومات

 وكلمهها ياعههرف  بههات كمهها  املعلومههات عصههر  هههو ههه ا إًذا 

 عرفهة امل عصرإىل  سالًكا الطري  كان متيًنا املعلوماتأمن  كان
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 أهميههةإىل  النظههر زاويهها ختتلههف عههام وبشههكل. املعرفههة واقتصههاد

 بالنسهبة  فههي  توظيفهها   وسبل جماالتها باختالف املعلومات وقيمة

 الرقميههة اخلههدمات لتقههديم وفرصههة جيههدا اقتصههاٌد األعمههال لرجههل

 املعلومههات أهميههةإىل  النظههرة ترتّكههز السياسههي وعنههد. املبتكههرة

 -املعلومههات أي - وهههي.  السههلطة وأداة القههوة مصههدر بوصههفها

. القهههرار اختهههاذ لهههدعم وأداة مههههم مهههورد املنظمهههات مهههديري عنهههد

 غهري أو  صهاحلة ) مهادة  -العهالمم  وعنهد  الباحه   عند -واملعلومات

 جند وهك ا. اجلديدة املعارف وتوليد املشكالت  حلل( صاحلة

 اإلعالمهي ووقهوده     العمهل  كنهز  اإلعالميهة  الصناعة يف املعلومات

 .  املهنة متطلبات حبسب اإلعالمية قوالبها يف صبُّها يتم المت

 اخلمسة: املعلومات عصر معايري 

 الهمت  املعلومات  عصر حول الدراسات من جمموعة خالل من

 ويليههام  متّكههن وأوربيههون  ويابههانيون أمريكيههون بههاحثون بههها قههام

 : هي املعلومات  لعصر معايري مخسة استخال  من  مارتن

 املعلومههات تكنولوجيهها تصههب  حبيهه : كنولههوجيالت املعيههار

 املعلومهات  لتطبيقهات  الواسهع االنتشهار   مهع  األساسي  القوة مصدر

 .واملنازل والتعليم واملصانع املكاتب يف

 كوسهههيلة املعلومهههات دور يتأكهههد حهههن: االجتمهههاعي املعيهههار 

 الكمبيهههوتر اسهههتخدام وعهههي وينتشهههر املعيشهههة مبسهههتو  لالرتقهههاء

 مهن  عهال  مستو  على واخلاصة للعامة املعلومات ا وتات واملعلومات 

 .اجلودة

 يف أساسهههي كعامهههل املعلومهههات وتهههربز: االقتصهههادي املعيهههار 

 سهههههلعة أو  كخدمهههههةأو  اقتصهههههادي  كمهههههورد سهههههواء املهههههوارد 
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 جديهههدة فهههر  خللههه  وكمصهههدر املضهههافة  للقيمهههة وكمصهههدر

 .للعمالة

 رتطههويإىل  املعلومههات حريههة تههؤدي حبيهه : السياسههي املعيههار 

 قبهههل مهههن أكهههرب مشهههاركة خهههالل مهههن السياسهههية العمليهههة وبلهههورة

 .  اجلماعي الرأي معدل وزيادة اجلماهري 

 للمعلومهات  الثقافيهة  بهالقيم  االعهرتاف  ويشهمل : الثقايف املعيار 

 البيانهههات محايهههة علهههى واحلهههر  ال هنيهههة  امللكيهههة كهههاحرتام)

 لههكوذ  (… العلميههة واألمانههة اإلعالميههة  واملصههداقية الشخصههية 

 وصههاح الههوطين  الصههاح أجههل مهن  القههيم  ههه ه تههرويج خههالل مهن 

 .سواء حد على األفراد

 اليوم: املعلومات ألمن العام الوضع 

 أنط املعلومههات أمههن  دراسههات يف متخصصههة شههركات قههدترت

 مبعههدل زاد قهد  اململكهة  يف املعلومهات أمهن   برجميهات  علهى اإلنفهاق  

 يتجهاوز  مبلغإىل  لليص م 2015 بعام مقارنة م2016 عام يف% 12

 املعلومهات أمهن   علهى  املخهاطر أن  يتضه   هنها  ومهن . دوالر مليهون  96

 املتعلقهة  احلهواد   زادت املثهال:  سهبيل  فعلهى  عهام   هر  إ عاًمها  تتزايد

 عههام يف عنههها م2015 عههام يف% 40 حههوالي عامليًّهها املعلومههات بههأمن

 مليهههون 170 حهههوالي انكشهههف وحهههده م2015 عهههام ويف. م2014

 وقطاعههات وجتاريههة  ماليههة قطاعههات يف فههرادلأل شخصههي سههجل

 الرعايههة  وقطاعههات واحلكومههة  التعلههيم  رأسههها: علههى أخههر  

 العههها  يف اإللكرتونيهههة اجلهههرائم ضهههحايا عهههدد وياقهههدطر. الصهههحية

 تاقههدر العهها  مسههتو  وعلههى. يوميًّهها ضههحية مليههون 1.8 مههن بههأكثر

 نظمههةواأل احلواسههيب علهى  اإللكرتونههي للههجوم  السههنوية التكلفهة 
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اإلنفهاق   بلهغ  حهن  يف سنويًّا  دوالر بليون 400 حبوالي والشبكات

 82 مهن  قريًبها  رقًمها  م2016 عهام  املعلومهات أمن  قطاع على العاملي

 مليههون مههن أكثههر خبلهه  مسهه  املتنههامي الوضههع وههه ا. دوالر بليههون

 يصهههلأن  وياتوقهههع م 2016 عهههام فقههه  املعلومهههاتأمهههن  يف وظيفهههة

. م2019 عههام حبلههول اجملههال ههه ا يف فههةوظي ماليههن 6إىل  الطلههب

 للتهديهههههدات املتوقعهههههة التكلفهههههة إىل أنط التقهههههارير بعهههههض وتشهههههري

 تريليههوني  تكلفتههها سههتتجاوز املعلومههات قطههاع علههى اإللكرتونيههة

 (.م2019) عامن بعد دوالر

 مهههن  تهههأتي قهههد  املعلومهههاتأمهههن  مههههددات  أنط املعهههروف ومهههن

 وحتهههههى يةوالسياسههههه االقتصهههههادية احلهههههروب ضهههههمن حكومهههههات

 احلهروب  منظومهة  حتهت  يهدخل  مها إىل  تتطهور  قهد  الهمت  العسكرية

 وختريههههب  هجههههوم  بههههرامج  رصههههد أمكههههن  كمهههها . اإللكرتونيههههة

 وإرهابيههة  وعرقيههة طائفيهة  مجاعههات ونشهرتها  طوطرتههها إلكرتونهي 

 اله ين ( اهلكهر ) املربجمن من مهووسن من اجملال خيل   وأيًضا

 اخلبيثههة الههربامج عههضب تطههوير خههالل مههن ذاتهههم إ بههات حيههاولون

 . والتدمري لإلضرار

 املعلومات:أمن  حتديات 

 فقهه   لههي   جديههًدا  حتههديًّا  ميثههل  اليههوم  بههات  املعلومههات  أمههن

 تنههامي جههراء األعمههال  قطههاع وقبلهههم األفههراد  حتههى بههل للههدول 

 واألنظمههة  والههربامج للشههبكات اإللكرتونيههة التهديههدات مظههاهر

 مههاإىل  ذلههك جتههاوزت بههل حمليههة  تهديههدات علههى تقتصههر ال والههمت

 وحتهى . واحلهدود  للقارات العابرة اإللكرتونية اجلرائم حتت يدخل

 ميكهن  املعلومهات  أمهن   تواجه المت التحديات أبرز إمجال ميكن

 :  حتديات أربعة يف أبرزها حنصرأن 
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 فنية. حتديات: أوال

 االحتيهها  تلبيههة عههن التقنيههة تههوطن مشههاريع قصههور وتشههمل 

 االسهترياد  علهى  واالعتمهاد  واألجههزة   والهربامج  ةاألنظم من الفعلي

 االعتمهههاد يكههون  يكههاد  املعلومههات أمههن   جانههب  ويف. اخلههار   مههن 

 ظلت يف وأجهزة برامج من احلكومات ببيعه تسم  ما على الكلي

 مهههن احملتاجهههة الهههدول ومنهههع صهههرامة  األشهههد ةاألنظمههه علهههى قيههود 

 عباملشهههههاري املهههههرتب  والتشهههههغيل الصهههههيانة جانهههههب ويف. شهههههرائها

 واضهًحا   املواطنن غري على االعتماد مازال العمالقة اإللكرتونية

 . عالية ةأمني حساسية تتطلب المت األماكن بعض يف وحتى

 إدارية. حتديات:  انيا

 ال بريوقراطيهههة  بعقليهههات تهههدار زالهههت مههها قطاعهههات هنههها  

 وتههبين دعههم يف وتههرتدد اإللكرتونههي  العصههر متطلبههات تسههتوعب

 تهههدفقها وتضهههمن اإللكرتونيهههة  املعلومهههاتأمهههن  تكفهههل مشهههاريع

 وضههههع يف القصههههور أيًضهههها ذلههههك ويشههههمل. واسههههتمرارية بكفههههاءة

 تقليهههل يضهههمن مبههها تطبيقهههها  ومتابعهههة واإلجهههراءات  السياسهههيات

 . اإللكرتونية التهديدات خماطر

 بشرية. حتديات:  الثا

 املعلومهات  أمهن   جمهاالت  يف املؤهلهة  البشرية الكوادر نقص 

 الطلههب ومقابلههة الههنقص  ههه ا لسههد واضههحة  خطهه وجههود وعههدم

 أيًضها  يتضه   أخهر   جههة  ومهن . املاضهية  األعهوام  يف املتوقهع  املتزايد

 مهههن واألمهههن العهههاملن أمهههن  تضهههمن واضهههحة معهههايري وجهههود عهههدم

 كهرب   نسهبة أن  تكشهف  العامليهة  املؤشهرات  وأن خاصة  العاملن

 املؤسسهههات يف العهههاملون مصهههدرها اإللكرتونيهههة التهديهههدات مهههن
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 الشههههعور عههههدمأو  اإلهمههههال أو   االنتقههههام بههههدافع إمهههها املخرتقههههة 

 . الكفاءة نقصأو  باملسؤولية 

 مالية. حتديات: رابعا

 كافيهة  مالية مرونًة يتطلب متغري حيوي جمال املعلوماتأمن  

 يتعله   فيمها  مرنهة  سياسهات  اعتمهاد  يعهين  وهه ا . القهرار  متخه   عند

 والتحهههدي  اجلهههودة يضهههمن مبههها املعلومهههات  وأجههههزة بربجميهههات

 دون الكفهههاءات واسهههتقطاب احلاجهههة  عنهههد والتغهههيري املسهههتمر 

 . ذلك كل دون حائًلا املالية العوائ  تكون وأال قيود 

 فهر   مهن  التخفيهف  ميكن التحديات ه ه جتاوز خالل ومن

 للهههههجمات ومسههههتخدميها املعلومههههات ونظههههم شههههبكات تعههههريض

 .للخطر ينالوط األمن تعريض عدم وبالتالي اإللكرتونية 

 

 اجلضعي الرمحن عبد. د األول: التعقيب 

 للحمايههة املهمههة النقهها  مههن تضههمطنت الورقههة الرئيسههة عههدًدا   

إىل  تنظههر  الههمت  النقهها  مههن  بعًضهها  أضههيف ولعلههيت  اإللكرتونيههة 

 ومراكههههز وامُلنفِّهههه   امُلشههههر ع بههههن مشههههرتكة كمهمههههة احلمايههههة

 :املعلومات

 الههمت التشههريعات لوجههود حاجههة هنهها : واألنظمههة التشههريعات

 حاجهة  هنها  : املثهال  سبيل فعلى وأمنه  اإللكرتوني الفضاء تنظِّم

 كيهههف املرجعيهههة  اجلههههة ههههي مهههن) واملسهههؤوليات األدوار لتوزيهههع

 املتطلبهههات مهههن األدنهههى احلهههد حتديهههد  (معهههها  العالقهههة تكهههون

 .األمنية اخلدمات مقدمي تصنيف  األمنية 
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 واملشههههاركة للتعههههاون حاجههههة هنهههها : املعلومههههات مشههههاركة

 بهههن اإللكرتونهههي بهههاألمن املعنيهههة والتهديهههدات األخطهههار ملعلومهههات

 صهههمامات أههههم مهههن يعهههدُّ وهههه ا. واخلاصهههة احلكوميهههة اجلههههات

 التهديههدأو  االخههرتاق تفاصههيل نعههرفأن  الضههروري مههن إذ األمههان 

 وهنهها - األخههر  اجلهههات تسههتطيع حتههى مهها  جلهههة حصههل الهه ي

 وبسهرعة  أنظمتهها  محايهة -تاملعلومها أمهن   يف املتخصصهن  أقصد

 .اخلطر ه ا انتشار احتمال من

 مطههورة بههرامج) حمليههة محايههة أنظمههة تطههوير: التقنيههة تههوطن

 املصهدر   مفتوحهة  احلمايهة  برامج على تعتمدأن  وممكن  (حمليًّا

 املسهتوردة  املنتجهات  وتهرخيص  لفحهص  حمليهة  معامل بناء وك لك

أن  ههي  االخرتاق لوسائ إحد  ألن ضروري  وه ا. ةأمني ناحية من

 علهههى تسهههاعد بهههرامج علهههى حتتهههوي أجههههزة املنشهههأة علهههى يهههدخل

 .االخرتاق

 

 م. حسام البحريي الثاني: التعقيب: 

 إدارة يف تقريًبههها الكلهههي اعتمادنههها ومهههع احلاضهههر  وقتنههها يف

 علهههى ةوالالسهههلكي الرقميهههة التقنيهههات خهههالل مهههن حياتنههها شهههؤون

 املعلومهات مهن  أ أصب  -واحلكومات واملؤسسات األفراد مستو 

 لهههه تعرتضهههت الهههمت اهلجهههوم, جمتمعنههها يف كهههبرية أهميهههة يشهههّكل

, أمههن املسههتقبل يف آت هههو ملهها بسههيطة عينههة كههان مههؤخًرا اململكههة

 وال ميكهن  معهه   التعامهل  من مفروًضا البد واقًعا أصب  املعلومات

 تسهببه  المت اهلائل والتدمري التأ ري مد  يف املاضي ورأينا جتاهله 

 مههن  كانههت والههمت  البنههو   قطاعههات  يف لكرتونيههةاإل اهلجمههات
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 اإللكرتونيهة  اهلجمات منظمي قبل من املستهدفة القطاعات أوائل

إىل  عمالئههههها حسههههابات اخههههرتاق مههههن اهلجههههوم وتطههههور تارخييًّهههها 

 القطاعهههههات يف أمههههها املشهههههغلة. يف األنظمهههههة الكامهههههل الهههههتحكم

 خاطئهههة معلومهههات إعطهههاء املمكهههن فمهههن -كمثهههال -النفطيهههة

 بيئيهة  كوار  إحدا  يف تتسبب قد العمليات يف التحكم ألجهزة

 يف التهدخل  حهد إىل  االخهرتاق  تطور رأينا احلاضر ويف  واقتصادية

 النظهههههام مصهههههداقية وَضههههْرب  األمريكيهههههة  االنتخابهههههات جمههههر  

 .العا  يف دميقراطي نظام أقو يف  السياسي

 ههم , أفهراًدا  نمها يكونهو   نهادًرا  اإللكرتونيهة  اهلجمهات  منظمو

 جههدًّا  عاليههة بتقنيههات وجمهههزة ومنسههقة منظمههة إجراميههة قههاتحل

 الكيههان مثههل: حكوميههة  ملؤسسههات تابعههة أجهههزة أيًضهها وهنهها 

 عهام  مهن  إبريهل  شههر  يف قامهت  متله ا وروسهيا  والصن  الصهيوني 

 إسههتونيا  دولههة علههى شههاملة إلكرتونيههة حههرب أول بشههنت م2007

 اعاتههههههاقط جبميهههههع للدولهههههة الرقميههههة  ةاألنظمههههه مجيهههههع فههههدمرتت 

 واإلعالميهههههة واالقتصهههههادية والعسهههههكرية واملدنيهههههة احلكوميهههههة

 عديدة  ألسابيع الدولة أعمال مجيع شلت من اومتكنو, والتشريعية

 جنههدي متثههال نقههل حههول الههدولتن بههن تافههه اخههتالف بسههبب وذلههك

 .الثانية العاملية احلرب أ ناء القبور يف حيفر كان روسي

 أنظمهة  شهراء  يف الطائلة لاألموا صرفأن  االعتقاد نال ميك

 اإللكرتونيهة  اهلجمهات  ضهد  فالوقاية, اهلجمات ه ه سيوقفأمنية 

 مهههن كهههبري عهههدد مبشهههاركة اسهههرتاتيجية وتطبيههه  َوْضهههع يتطلهههب

 املطلوبهة  الرئيسهة  التحهديات  من عدد ملواجهة املستهدفة املؤسسات

 .  معلوماتناأمن  على واحلفاظ اهلجمات  ملواجهة
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 معهها   التعامهل  مهن  البهد  والتحديات  احلقائ من عدد وهنا 

 جهههدًّا  معقهههد عمهههل اإللكرتونيهههة األمنيهههة ةاألنظمههه بنهههاء أنط وههههي

 تقنيهههات ذات وأجههههزة نهههادرة  خهههربات ذوي أشهههخا إىل  وحيتههها 

 بشهكل  وتعتمهد  ة األنظم يفأمنية   غراتأي  الكتشاف متقدمة 

 مهات املعلو ملشهاركة  بينهها  فيمها  املختلفة األجهزة تعاون على رئي 

 تهههوف ر يف كهههبري نقصهههان يوجهههد وحاليًّههها حمتمهههل. تهديهههدأي  عهههن

 وجيههب العهها   حههول اإللكرتونيههة املعلومههات أنظمههة يف اخلههربات

 مثههل التعليميههة  املؤسسههات  مههع الههرواب  تعزيههز احلكومههات علههى

 اهلجمهات  منظمهي  ألن  احلهالي   املههارات  نقهص  ملعاجلة اجلامعات 

جهدًّا    متقدمهة  تقنيهة  قهدرات  الهديه  يوجهد  جمموعات اإللكرتونية

 حهههول عديهههدة دول يف املوجهههودة التكنولوجيهههات يضهههاهي بعضهههها

 شهركة  قامهت  ذلهك  وملواجهة مستمر  تقين تقدم يف وهي العا  

 نظهام  ببنهاء  يف العها   الكمبيوتر شركات أكرب إحد م إ بيأي 

 جتاريًّهههها قطاًعهههها (16) تعههههاون علههههى يعتمههههد إلكرتونههههي أمههههين 

 املعلومهات  يهوفر  كيهان   1000 مهن  أكثهر  من ًنامكو وصناعيًّا 

 اإلن ارات إطالق يف للمساندة املشاركة  القطاعات بن والتقارير

 هجهوم أي  صهدت  مهن  الكيانات ه ه مكَّن التعاون املبكرة  وه ا

 .فيه تشرت  ال ي األمين التعاون برنامج بسبب يستهدفها

 اهلجمههههههات مههههههع التعامههههههل يف الرئيسههههههة املشههههههاكل إحههههههد 

 اهلجمههههههات ملواجهههههههة الفعههههههل ردة يف ءالههههههب  هههههههي لكرتونيههههههةاإل

 اإللكرتونههههي للهههههجوم الفعههههل ردات نههههر  ودائمهههها اإللكرتونيههههة 

 اإللكرتونيهة  اهلجمهات  مهن % 96 أكثهر مهن   أنط العلهم  مهع  متأخرة 

مبكههًرا   املطلوبههة الوقائيههة اإلجههراءات اخُتهه ت إذا صههدُّها ميكههن

 البنيهة  مهن  األعظهم  السهواد  علهى  حيتهوي  اخلها   القطهاع  ألنط وذلك
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 أجهزتهههها اخهههرتاق لسههههولة االخهههرتاق  النتشهههار املطلوبهههة األساسهههية

 وصههههد ملواجهههههة عليههههها االعتمههههاد يفأو  خالهلهههها  مههههن واالنتشههههار

 األجههههزة تعهههاون أهميهههة لنههها يهههبن وهههه ا, اإللكرتونيهههة اهلجمهههات

 لالشهرتا   املختلفة قطاعاتها جبميع واخلاصة واملدنية احلكومية

 والههمت املسههتقبلية  اهلجمههات ملواجهههة مشههرتكةنيههة أم منظومههة يف

أو  جههههازأي  ألنط سهههابقا  عههههدناه ممَّههها وأضهههخم أكهههرب سهههتكون

 مههن صههرف مهمهها خاصًّههاأو  حكوميًّهها كههان سههواء مفههرد كيههان

 يف الصههمود  ال ميكنههه  تقنيههة  وأجهههزة  منظومههات  لشههراء  األمههوال

أن  يفه ال يك والتعهاون  املسهتقبلية   اإللكرتونيهة  اهلجمات مواجهة

 منظمهات  مهع  والتعهاون  االشهرتا   مطلهوب  بهل  فقه    حمليًّا يكون

 الغهههزو مواجههههة يف ضهههخمةأمنيهههة  شهههبكة لبنهههاء دوليهههة  وهيئهههات

 اخللههههيج دولأن  الشخصههههي ويف اعتقههههادي القههههادم. اإللكرتونههههي

 ألنههها ممكههن  وقههت بأسههرع املنظومههة ههه ه لبنههاء حتتهها  بالهه ات

 شههههؤونها إدارة يف الرقميههههة التكنولوجيهههها علههههى تعتمههههد أصهههبحت 

 اهلجمههههات أمههههام األيههههدي مكتوفههههة وتقههههف مكثههههف  بشههههكل

 املطلوبهة   البشهرية  والطاقهات  األساسهية   للبنيهة  وتفتقد املستمرة 

 املسهههتقبلي  التهديهههد مههع  للتعامهههل ةالالزمهه  القانونيهههة والتشههريعات 

 سهريعة   فعهل  ردة لتطهوير  مشرتكة أمنية  منظومة تفعيل من والبد

 حهههدة  علهههى مواجهتهههها وال ميكهههن طهههار األخ يف نتشهههار  ألننههها

 الطاقههة وشههبكات واألنظمههة املههدن بنههاء يف تسههابقنا مههع خصوًصهها

 قطاعاتنها  عهن  الرقمية للمعلومات مصدر هائل وتكوين ال كية 

 . ضدنا املعلومات ه ه استخدام وإمكانية وأفرادنا 

 قبهههل مهههن االسهههتجابة سهههرعة يف تكمهههن الرئيسهههة املشهههكلة

 خطهر  مهن  األساسهية  بنيتنها  حلمايهة  مشهرت   لبعمه  للقيام املسؤولن
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 التعهاون  علهى  تهنصُّ  وتشهريعات  قهوانن  وجهود  لعهدم  نظًرا االخرتاق 

 تعاون أمام عائًقا تقف وتشريعات قوانن وجود بسببأو  املشرت  

أمهههن  حلمايهههة بينهههها فيمههها والدوليهههة احملليهههة واهليئهههات املؤسسهههات

 .املعلومات

 

 قضية: حول املداخالت 

 ألمن املعلومات.  التقين اجلانبالتعريف ب 

 إىل أن أمههن املعلومههات   احلمههود صههاح بههن اهلل عبههد. أشههار د

  العنكبوتيهة  الشبكة عرب املتداولة املعلومات بتأمن خمتص علم

 مههن الصههنوف املتعههددة اجلههرائم تهههددها الههمت املخههاطر مههن تأميًنهها

 ووسهائل  ماتاملعلو تقنية تطوُّر فمع. احلديثة التقنية وأعداء مرتزقة

 ياسههمطى مههاأو  خمتلفههة  بطههرق وتبادهلهها املعلومههات حفهه أو  ختههزين

 أصهب    آلخهر  موقهع  مهن  العنكبوتيهة  الشهبكة  عهرب  البيانهات  بنقل

 وموضهوًعا  هاجًسها  يشهكل  عامة واملعلومات البيانات تلكأمن  أمر

 .للغاية مهًما حيويًّا

 يعمهل  ال ي العلم بأنه:  املعلوماتأمن  تعريف لنا ميكن وهنا

أو  تاههههد دها  الهههمت املخهههاطر مهههن للمعلومهههات احلمايهههة تهههوفري علهههى

 األدوات تهوفري  خهالل  من وذلك عليها  االعتداء مينع ال ي احلاجز

 الداخليهة  املخهاطر  مهن  املعلومهات  حلمايهة  توفريهها  الهالزم  والوسائل

 خههالل مههن وذلههك  إقلههيمأي  داخههل قطههاعأي  ألمههن  اخلارجيههةأو 

 أيههههديإىل  املعلومههههات وصههههول ملنههههع املتخهههه ة اتواإلجههههراء املعههههايري

 وصههحة أصههالة ولضههمان االتصههاالت  عههرب خمههوتلن غههري أشههخا 

 .   االتصاالت ه ه
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 لههي  أمههر هههو املعلومههات محايههة نطإ هنهها: نقههولأن  لنهها والبههد

 تهتغري  تقنيهات  واسهتخدام  ابتكهار  يف البهدء  قهدم  قهديم  بل  جبديد

 يف املعلومهات  تقنيهات  وتسهخري  اسهتخدامات  يف التوسهع  مهع  وتتطور

 اقتصهادي أو  اجتمهاعي  تغهري أي  مواكبة األعمال تتطلب زمن كل

 . أمين حتىأو 

 -:إىل املعلوماتأمن  ويرتكز

 التشغيل. نظم محاية أنظمة 

 والتطبيقات الربامج محاية أنظمة. 

 البيانات قواعد محاية أنظمة. 

 ةإىل األنظم الدخولأو  الولو  محاية أنظمة. 

 الشههريف مههداخلتها يف التعريههف باجلانههب  طمههةفا. وخلصههت أ

أن  املعهههروف ملشهههكلة أمهههن املعلومهههات يف القهههول بهههأن مهههن   الهههتقين

 : ال ة هي املعلومات بأمن ترتب  المت اجملاالت

 أمن اإلنرتنت. -

 .الشبكاتأمن  -

 .النقالة واألجهزة اهلواتفأمن  -

 يف الزاويهة  حجهر  احلهدي   العصهر  يف املعلومهات أمن  ويشكل

ن إ حيههه  واالتصهههاالت  املعلومهههات تكنولوجيههها نهضهههة يهههاتعمل

 التقههههدم مههههع عكسههههًيا تتناسههههب للخصوصههههية املتاحههههة املسههههاحة

 املعلومهههات محايهههة املعلومهههاتأمهههن  جمهههال ويشهههمل التكنولهههوجي 

 وغههريه  والنسهه  واالسههتعمال االخههرتاق  مههن فههايز د. أسههلف كمهها

 والهههمت  (Malware)  الضهههارة الربجميهههات مهههن للحمايهههة إضهههافة
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 العههدو وهههي  (Trojans)  (Worms)  (Virusesإىل ) تتنههوع

 .املعلومات وأنظمة للحواسيب  األكرب

 علههى املمكنههة والتهديههدات الضههعف نقهها  حتديههد عمليههة إن

 هنههها  فطاملههها. ومتكهههررة مسهههتمرة تكهههونأن  جيهههب املعلومهههات

 نقها   حتديهد  عمليهة  تتوقهف ال أ جيهب  أمنهها  ضهمان  جيب معلومات

. والهههههتغري التجهههههدد دائمهههههة املمكنهههههة يهههههداتالتهد ألن الضهههههعف 

 هلها  يكهن     غرات الستغالل اجملال تتي  مثال التقنية فالتطورات

 كهههل حتديهههد ميكهههن وال الالزمهههة التقنيهههة غيهههاب بسهههبب اعتبهههار

 .املخاطر لكل االستعداد أيًضا ميكن ال بالتالي املخاطر 

 وتقيههيم لتصههميم إطههاًرا(  mackber)  مككههرب وضههع عنههدما

 مكعههب أوجههه اسههتخدم املؤسسههات  يف املعلومههات انضههم خطهه 

 األول الوجههه يهه كر حيهه  مككههرب  مكعههب باسههم ياعههرف بههات

 سهرية  وهي الثال ة  املعلومات ضمان مبتطلبات املكعب مستخدم

 وتوافرهها  Integrity املعلومهات  أمانهة   Confidentiality املعلومات

Availability ..ضههمان عههايريم مبراعههاة فيهه كر الثههاني الوجههه أمهها 

 كانهههت سهههواء فيهههها  تتواجهههد الهههمت احلهههاالت جلميهههع املعلومهههات

   Storageأو التخههزين   Transmission النقههل طههور يف املعلومههات

 العنهههاوين فيههه كر األخهههري الوجهههه . أمههها Processing املعاجلهههةأو 

 لتقليههل اسههتخدامها املعلومههاتأمههن  خههبري يسههتطيع الههمت األساسههية

 السياسههههات وهههههي: يكههههون   حيهههه مكههههان كههههل يف اخلطههههورة

Policies  والتقنيهات Technologies  البشهري    والعامهل Human 

Factors خطههة تقيههيمأو  وضههع علههى مككههرب مكعههب يسههاعد) و 

 يف النهواحي  مجيهع  مراعاة مع املؤسسة يف املعلومات لضمان شاملة
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 ضهههمان جوانهههب مهههن جانهههبأي  نسهههيان عهههدم وبالتهههالي. املنظومهههة

 عامة.أو  خاصة جهةأو  سسةمؤأي  داخل املعلومات

اسهههتخدام  طريههه  عهههن تهههتم الهههمت اجلهههرائم تصهههنيف وميكهههن

 :  إىل املعلومات

 سهرية  معلومهات  نشهر  وهي :معلومات لنشر تهدف جرائم .1

 االخرتاقههات طريهه  عههن مشههروعة غههري بطههرق عليههها احلصههول  

 بطاقهههات معلومههات  نشههر  ذلههك  أمثلهههة ومههن   املعلومههات  لشههبكات 

 نشهههر وأيًضههها املصهههرفية  احلسهههابات اموأرقههه البنكيهههة  االئتمهههان

 حههد  كمهها أشههخا  أو  بههدول املتعلقههة االسههتخباراتية املعلومههات

 .CIA األمريكية املخابرات وكالة اخرتاق يف

 نشهههر طريههه  عهههن  :اإلشهههاعات لرتويهههج تههههدف جهههرائم .2

 الدول.أو  باألشخا  تتعل  صحيحة وغري مغلوطة معلومات

 وسهائل  اسهتخدام  يهتم  حي  :اإللكرتونية التزوير جرائم .3

 البطاقهههههات تزويهههههر مثهههههل: التزويهههههر  عمليهههههات يف التكنولوجيههههها

 الههمت الرمسيههة األوراق مههن وغريههها السههفر  وجههوازات االئتمانيههة 

 .متقدمة تكنولوجية وسائل باستخدام تزويرها ميكن

 الهههمت القرصهههنة عمليهههات مثهههل :املعلومهههات تقنيهههة جهههرائم .4

 يتم والمت هلا  النشر حقوق مراعاة وعدم للربامج األصلية  حتد 

 مثههل األصههلية  النسهه  مههن بههدًلا األسههواق يف لتبههاع منههها نسهه  عمههل

 .الثمن غالية التطبيقية الربامجأو  التشغيل برامج

 املسههتقبل   استشههراق  البكههر أن تقريههر   فوزيههة  د.وذكههرت أ

 للمستقبل  يشهري إىل أن التوقعهات   دبي مؤسسة مبادرات أحد وهو

 متاحهة  سهتكون  كافهة  العلميهة  البحثية راقاألوأن  للتعليم بالنسبة
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 سهتكون  2030 عهام  األوروبي  وحتى االحتاد القرتا  وفًقا جماًنا

 حيه   السهحابية   احلوسهبة  خبهدمات  اتصهال  على البشرية أدمغتنا

 أفكارنها  مهن  احتياطيهة  نسخة تكوين على القدرة لدينا سيكون

 كههبري بشههكل سههيزيد وههه ا  احلواسههيب باسههتخدام ذكرياتنههاو

أن  ممكًنههها سهههيكون 2059 عهههام الهههتعل م. ويف علهههى قهههدرتنا نمههه

 موقهههههع مباشهههههرة مهههههن  وصهههههلة علهههههى البشهههههري الهههههدما  حيتهههههوي

 مهها حياتنهها  ههه ا سههتكون املعلومههاتأن  يعههين مبهها الويكيبيههديا 

 هه ا . محايتهها  يف الهتفكري  وحتميهة  املعلومهات وأهميتهها  أمهن   يعين

 خمتلهههف يف التطهههورات تتخيهههلأن  وَلهههك التعلهههيم  قطهههاع يف فقههه 

أمهن   جيعهل  مبا واالستخباراتية  والعسكرية  الطبية  القطاعات

 والوطنية. الفردية الناحية من احلساسية شديد موضوًعا املعلومات

االصطناعي مهمهة   ال كاء حبريي أن قضية حسام. وأوض  م

 مثههل:  عديههدة   شههركات  قبههل  مههن حاليًّهها  جههًدا  حيهه  يسههتخدم  

 عههن معلومههات جلمههع ياتوالههدعا االتصههاالت  وشههركات جوجههل 

 مهن  والكثري أذواقه  تناسب بدعايات واستهدافه املستهلك طبائع

 التقهههدم بسهههبب ألنهههه املسهههتقبلية  خطورتهههها مهههن حيههه رون العلمهههاء

 األجهههزة تفكههرأن  وقههت مسههألة سههتكون املسههتمر التكنولههوجي

 الصههناعي الهه كاء تكنولوجيهها يف املرحلههة وههه ه  اإلنسههان مثههل

 منهها  حيه ر  الهمت  املرحلة وهي التفرد أو  Singularity اله تاسمطى

 مهن  اخلها   ذكاها بناء تستطيع األجهزة ألن العلماء  من الكثري

 شهههادة 50 علههى حتصههلأن  مههن تههتمكنأن  ختيههل. نفسههها تلقههاء

أو  العواقههب مهها هههي  يعلههم ال أحههد. حمههدودة سههاعات يف دكتههوراه

 التفرد. مرحلة عن حتصلأن  ممكن المت الفوائد
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 يف املههه هل التقهههدم وبهههرغم -الرديعهههان أنهههه  خالهههد. د ويهههر 

 علهههى سهههلبيات مهههن خيلهههو ال األمهههرإال أن  -الصهههناعي الههه كاء

 تشهي   سهيتم  اله كاء  وتقنيهات  الوقهت  تقدم البشري  فمع املستو 

 غههري بصههورة البطالههة نسههب ترتفههع وقههد لههه  احلاجههة وتقههلاإلنسههان 

 مهملهة  انهب جو وهه ه  .الروبهوت  تقنيهة  علهى  االعتماد بسبب معهودة 

 .عنها نتحد  ال

 رصد لبعض إشكاليات أمن املعلومات: 

 مههن  ضههريبة  هههو  االخههرتاق  الشههراري إىل أن   حامههد . د أشههار

 وتقنيهة  االتصهاالت  علهم  يف للتطهور  ونتيجة املعلومات عصر ضرائب

 والتوسههع اجملههاالت  مههن كههثري يف املفيههدة واحلاسههوب املعلومههات

 ال الههمت الضههروريات نمهه أصههبحت حتههى اسههتخدامها يف املتسههارع

. تطورهها  مهع  وتتطهور  مسهتمرة  عمليهة  وهو عنها  االستغناء ميكن

 موقهع  واجههة  تغهيري  إمها  خمتلفهة   مسهتويات  علهى  يكون واالخرتاق

 وقواعهههد التقنيهههة لألنظمهههة الهههدخولأو   اإلنرتنهههت شهههبكة علهههى

 تتنهوع و السهرقة  أو  التغهيري أو  التهدمري  لغهر   معينة جلهة البيانات

 عمهل  ومهن  وسياسهية   اقتصادية دوافعإىل  وحتٍد هواية من أهدافه

 وراءه تقهف  وممهنهج  مهنظم  عمهل إىل  معهروفن  غهري  أفهراد أو  فردي

 لههههي ( املخرتقههههون) واهلههههاكرز. معروفههههة وغههههري مشههههبوهة جهههههات

 شهههادات  حيمههل مههن فمههنهم عالًيهها   مؤهًلهها حيملههواأن  بالضههرورة

 تفههر وال واخلطههأ التجربههة تكههرار علههى قههدرتهم لكههن متوسههطة 

. ياريههدون مههاإىل  -األحيههان مههن كههثري يف - بهههم يصههل لهه لك 

 شهبكة  عهرب  االخهرتاق  جمهاالت  يف للخهربات  تبادل وجود عن فضًلا

 عالية  باحرتافية ويدار منظًما يكون قد االخرتاق وه ااإلنرتنت. 
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 التقنيههة التحتيههة البنيههة لتههدمري دول لههه تعمههد احلههروب  يف وياسههتغل

 اإللكرتونيههة واحلهرب .  واقتصهادي  معنهوي  ريتهأ   مهن  لهه  ملها  للعهدو  

 واململكهة   . يهوم  كهل  يف شراسهة  وتهزداد  تسهتمر   كبرية كمظلة

 اخلبيثههة والربجميههات االخههرتاق لعمليههات عرضههة الههدول أكثههر مههن

 والدراسههات التقههارير بعههض ذكههرت كمهها العهها   مسههتو  علههى

 املتخصصة. الدولية

 األشههياء نههتإنرت منصههات)  الشههريف حههول فاطمههة. أ وتسههاءلت

Internet of Things - IoT ) مهن   التقنيهات  أكثهر  أحهد  تعتهرب  ههل

 نظًرا األمنية  االخرتاقات انتشار يف واملساهمة األمان  ناحية عدم

   استخدامها لتزايد

 اجلضعي حول ه ه النقطة أن إنرتنت الرمحن عبد. د وأوض 

 مههن والعديههد احلساسههات لههرب اإلنرتنههت  اسههتخدام هههو: األشههياء

 احلاسههههب أجهههههزة فقهههه  ولههههي  والكههههبرية  الصههههغرية األجهههههزة

 .التقليدية

 األمهههن يف كهههبريا حتهههديًّا تعهههد  األشهههياء إنرتنهههتأن   شهههك وال

 لالخههرتاق معرضههة أشههياء الطاولههةإىل  جتلههب فهههي اإللكرتونههي 

. وغريهههها السههيارات   املنهههازل إىل  وتصههل  معلوماتنههها  مههن  أكثههر 

يف  بههالتحكم هلههواةا مههن جمموعههة قههام كيههف فههرتة قبههل ونهه كر

أمهن   مهمهة  سهيجعل  هه ا  .السيارة خار  من السيارات إحد  أنظمة

 .تتغري لن األمان أساسياتأن  ير  ولكنه. وأوسع أهم املعلومات

 تقنيهات  وصهول  ومهع -الشريف بأنهه بالفعهل   فاطمة. وعلقت أ

 بتوصهيل  تقوم أصبحت األشياء إنرتنت أجهزة فنن-عديدة جديدة

 عرضههة جيعلههها ممهها باإلنرتنههت  بنهها ي حتهه الههمت كافههة األجهههزة
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 تعهرُّ   التقنيهة تواصهل   خهرباء  ويهرج  . خمتلفهة  بأشكال لالخرتاق

أن  حقيقهة  على بناء اإللكرتونية األشياء للهجمات إنرتنت منصات

 متامًًا. أمنة غري بها املرتبطة األجهزة معظم

 يف سهكيوريمت  إنتل لشركة سابقا صدر مطول تقرير وأورد

 واألمههههن القرصههههنة ملخههههاطر التوقعههههات أبههههرز عههههن م 2016 نهايههههة

 اخهرتاق  لتشهمل  ستتسهع  اإللكرتونيهة  اهلجمهات  رقعهة أن  املعلوماتي

 اإللكرتونيههههههههة واألجهههههههههزة لههههههههألدوات احلاسههههههههوبية ةاألنظمهههههههه

إىل  إضهههافة األدوات  سهههوق منهههو ظهههل يف وذلهههك وامليكانيكيهههة 

 بهههن حتالفهههات هنههها  وسهههتكون االفرتاضهههية  اآلالت اسهههتهداف

اخرتاقهها.   يصهعب  بربجميهات  جديهدة  عصهابات  لتكهوين  ةالقراصن

 التقنيهات  هه ه  اسهتهداف  القراصهنة  مواصهلة  عهن  وكشف التقرير

 وذلههك الشخصههية  املعلومهات  مههن حمهدود  عههدد علهى  احتوائههها رغهم 

 وستواصههل. بههها املتصههلة ال كيههة اهلواتههف وختريههب اخههرتاق بهههدف

 عرضههههة األكثههههر الواجهههههات محايههههة املعلومههههاتأمههههن  شههههركات

 الشهبكات   وبهرامج  التشهغيل   نظهم  نهو   مثل احملتملة  لهجماتل

 املسههههتخدم  وواجهههههات  «فههههاي الههههواي» الالسههههلكي واإلنرتنههههت

 االفرتاضهههية  واألجههههزة احلفههه   ونظهههم وامللفهههات  والههه اكرة 

 اسههتهدافاإلنرتنههت  جمرمههي سههعيإىل  إضههافة. الويههب وتطبيقههات

 املنزلية ظمالن استهداف عرب وذلك موظفيها  خالل من املؤسسات

 عديههدة مؤسسههات نطإ حيهه  نسههبًيا  أمًنهها أقههل هههي الههمت للمههوظفن

 أنظمتههها علههى األمنيههة التهديههدات إدرا  يف متزايههد بشههكل بههدأت

 أحهد   واسهتخدام  األمنيهة  أنظمتهها  قهوة  بتعزيهز  وقامت التشغيلية 

 .اخلربة أصحاب من املوظفن واستقطاب احللول 
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 البهاحثن  مواصهلة  علهى  الضهوء  سكيوريمت إنتل تقرير وسل 

 ال كيهة  ةاألنظمه  اخهرتاق  ملنهع  أسهاليب  تطوير يف املعلوماتأمن  يف

 اسهههتغالل إمكانيهههة سهههيناريوهات علهههى الرتكيهههز عهههرب للسهههيارات

 األمنيههههة القههههدراتإىل  تفتقههههر الههههمت املتصههههلة  السههههيارات أنظمههههة

 .  األفضل األمنية السياسات ممارساتأو  األساسية

 الهدفع  وبطاقهات  االئتمهان  بطاقات اناتبي فنن للتقرير  ووفًقا

 لإلنرتنههت السههوداء السههوق يف وتابههاع للسههرقة  عرضههة األكثههر تعههدُّ

 الههدخول تفاصههيل تبههاع كمهها فقهه   دوالرات 5 مههن تبههدأ مببههالغ

 دوليهة  حتهويالت  بعمل تسم  المت اإللكرتونية البنكية للحسابات

 حنههو هاأرصههدت تبلههغ الههمت للحسههابات دوالًرا 190 مههن تبههدأ مببههالغ

 أكهرب   أرصدة تضم المت للحسابات أكرب ومببالغ دوالر  2200

 327 تسهجيل  التقريهر عهن   وكشف .وداخلية دولية حتويل وميزات

 تهديههدات 5 يعههادل مههاأو  باملتوسهه   دقيقههة كههل جديههًدا تهديههدًًا

 املسههههتهدفة اخلبيثههههة الربجميههههات ارتفههههاع ومواصههههلة  انيههههة  كههههل

 مقارنهة % 81و الثهاني  بهالربع  ةمقارنه % 16 بنسهبة  ال كيهة  للههواتف 

 .املاضي بالعام

 يف متاحههة التقنيههات ههه ه حبههريي أن معظههم  حسههام. م وذكههر

 مثههل وجههدت إذا فرديههة تقنيههات إضههافة وميكههن املفتههو   السههوق

 االخهرتاق  عمليهة  لتصهعيب  شهفرات  نظام  إضافةأو  الربجمة  نظام

 يف املتهههوفرة التكنولوجيههها ولكهههن بسهههيطة  كأمثلهههة التخفهههيأو 

 عههن تقنيًّهها متقدمههة دائمهها وروسههيا والصههن  أمريكهها  مثههل: ول د

 عديههدة أنظمههة اخههرتاق علههى القههدرة ولههديها مههن العهها   دول بقيههة

 تاستخدم المت املتعددة اإللكرتونية األجهزةأن  بسبب العا   حول
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 مههن قليههل عههدد قبههل مههن تههأتي واالتصههاالتاإلنرتنههت  شههبكات يف

 لههديها مههن  وتوجههد األوروبيههة و والصههينية األمريكيههة الشههركات

 دول حهول  االتصهاالت  شهبكات  معظهم  اخهرتاق  تتي  المت الشفرات

 قبلهم. من معلوماتنا أنظمة اخرتاق أصب  من السهل ل لك. العا 

 هه ه  طريه   عهن  ابتزازنها  سهيتم  العمهودي أنهه   سهامية . د.وتر  أ

 أسهوة  وللحمايهة  للدمار جديدة سوًقا وسنشهد اإللكرتونية احلرب

 احلروب. يف السال  بسوق

 املعلومات. ألمن االسرتاتيجي اجلانب 

 اجلانهههب  الشههههراني يف مداخلتهههه إىل  سهههعد. داللهههواء  تطهههرق 

الوطين  حي  أوضه    األمن زاوية من املعلومات ألمن االسرتاتيجي

 مهن  أداةو العصهر  حقهائ   مهن  حقيقهة  أصهبحت  املعلومهات  حرب أن 

 يف فلتضهرب  الدول نم دولة حركة شلت أريد إذاو الصراع  أدوات

 املعلهن أو  اخلفهي  الصهراع  يف ياسهتهدف  ما وأول املعلوماتي  نظامها

 جيههو  تشههكيل فههنن األساسههية  ولهه لك بنيتهههو املعلومههاتي النظههام

 املتقدمههة  الههدول يف عقههود منهه  واقعههة حقيقههة أصههب  إلكرتونيههة

 الدفاعية.و األمنية نظمها يف built in أصب و

 وهنها   هنها  بهدايات  لهدينا  فهنن  اًنها  أحي معلنو متا  هو مما و

 اسهرتاتيجية  (مظلهة )خطهة   مظلهة  لوضهع  منطلًقا تشّكلأن  ميكن

 األساسهية   بنيتهه  له (هجوميو دفاعي)إلكرتوني  جيش لتكوين

 براجمهه و نظمهو تكنيكاته و خططهو االسرتاتيجية  إدارته لهو

 املنسههقة  املسههؤوليات فيههها تتههوزع متكاملههة   تنفي يههة خطهه  مههع

املبكههههر  اإلنهههه ارو االكتشههههافو للمراقبههههة نظههههمو كاملههههة املتو

 األداء. حول اللحظية بل اليومية  التقاريرو املساءلةو واملتابعة
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 :مثل الفكرة  ختدم أساسية بنيةو أس و معطيات ولدينا

   املعلومات. وتقنية هيئة االتصاالت -

 والتقنية. العزيز للعلوم عبد امللك مدينة -

 علم. شركة -

 العسكرية.و األمنية السيطرةو القيادة غرف -

 العالقة. ذات القواننو النظمو املعلومات نظام -

 اإللكرتونية. احلرب يف قدراتنا لتطوير اجلهود -

 ذات العالقة. اخلا  القطاع شركات -

 املتخصصن.و املعلوماتو احلاسب كليات -

ميكهن أن يكهون هلها     التنظيمهات الهمت  و اجلههود  مهن  كثري و

 نهههايف جامعهههة يف ملناسهههبة فهنههها  كليهههة دور يف هههه ا اإلطهههار. وبا 

 املعلومههات  و احلاسههبأمههن  كليههة األمنيههة باسههم   للعلههوم العربيههة

 املعلومهات أمهن   يف املاجسهتري  متهن  درجهة  و سهنوات   3 قبهل  أنشئت

 أمن الشبكات.و

 مههن هههو الرفههع  إًذا يههنقص مهها البكههر بههأن  فوزيههة د.أ وعلقههت

 التطههورات حقههةمال لضههمان هلهه ه اجلهههات  والههتقين الفههين املسههتو 

 ههه ه بههن للتنسههي  آليههة إجيههاد اجملههال   ههم  ههه ا يف تهههدأ ال الههمت

 هجوم.أي  عند االستعداد أهبة على لتكون اجلهات

 شهههركة اخهههرتاق حاد هههة حبهههريي أنهههه بعهههد  حسهههام. م ويعتقهههد

 املعلومهات  ألمهن  صارفت بنود هنا  كانت م 2012 عام أرامكو

 ال تقههارن  ولكنههها احلكوميههة   واهليئههات الههوزارات  مههن عههدد يف

أمهن  والصهحة  و  التعلهيم  مثهل:  أساسية  لقطاعات املوازنات بنسب
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 مهههن والبهههد الدولهههة  يف رئيًسههها قطاًعههها  أصهههب  اليهههوم املعلومهههات

 مستمرة له. سنوية ميزانية ختصيص

 .أمن املعلومات من اجلانب االجتماعي 

ألمههن  االجتمههاعي تعقيبههه اجلانههب الرديعههان يف خالههد. تنههاول د

أو  تنشهر  الهمت  للبيانهات  املسهتخدم  بسهلو   مات  كونهه يتعله   املعلو

 عندما وخاصة احلكومية  اإلدارات وختصت وتداوهلا ختزينها يتم

 .البلهد  بهأمن  خملهة  بطهرق  عرضهها أو  البيانهات  هه ه  استخدام ياساء

 يسههتحقها   ال مَلههْن الثقههة  مههن  يف كسههعودين  حيهه  قههال: نافههر   

 بههل أحياًنهها  عرضههه جيههوز ال قههد ممهها بيانههات  عههر  يف ونتسههاهل

 بالغههة كانههت رمبهها حكوميههة مسههتندات تصههويرإىل  األمههر يصههل

 .  االجتماعي التواصل وسائلأو  النت يف ومن َ مط عرضها السرية 

 إيههرانإىل أن  كاتبههه يشههري مقاًلهها أيههام عههدة قبههل قههرأت وقههد

 التواصهههههل وسهههههائل يف سهههههعوديون ينشهههههرها معلومهههههات تسهههههتخدم

 اململكة  مسعة لتشويه البيانات تلك دمتاستخ حبي  االجتماعي 

 .اآلخرين أعن يف وشيطنتها إليها  واإلساءة

 حيههه  الريههها   جهههوازات يف عهههيين بهههأم شهههاهدته آخهههر أمهههر

 اسهتخدامه   وطريقهة   أبشهر   بنظهام  ملمهن  غهري  أشهخا   يراجعها

أن  بعههد للمههراجعن الههالزم بعمههل املعههاريض كتتههاب ومههن َ ههمط يقههوم 

. اخلطهورة  مكمهن  وهنا  أبشر   يف السري مهبرق املراجع يزودهم

 الهيمن  مهن  الوافهدين  مهن  املعهاريض  وكتتهاب  العهاملن  هؤالء فبعض

أو  أخههر  أو  بطريقههة   أبشههر  نظههامإىل  يسههيئون قههد أخههر  ودول

 تقنيًّهها  أحههددهاأن  أسههتطيع ال مشههروعة غههري أعمههال يف يسههتغلونه

 .ب لك جلهلي
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 البيانهات  عهر   يف راحل  ضرورة هو عليه الرتكيز أردت ما

 ضههد اسههتخدامها يههتم فقههد وتههداوهلا  ونشههرها والو ههائ  الرمسيههة

 .واملواطنن البلد

 معههايري ذكههر مخسههة  فههايز د. البكههر بههأن  فوزيههة د.أ وعلقههت

 والسياسي  واالجتماعي  التكنولوجي  وهي: املعلومات  لعصر

 اخلاصهة  البيانهات  احهرتام   قافهة  انتشهار  به ياقصد وال ي والثقايف 

 مههن ذكههره د. خالههد مههع مهها يتفهه  الفرديههة  وههه ا امللكيههة وحقههوق

  سههنودن أن  ننسههي ال الشخصههية  لكههن  البيانههات محايههة أهميههة

 اخلطهرية  الو هائ   هه ه  كل عنه سرب ال ي القطاع يف يعمل كان

 دبههي مكتههب أعههده الهه ي التقريههر قرأنهها العهها . ولههو  قلبههت الههمت

 وتكنولوجيهههها يههههاالتكنولوجأن  املسههههتقبل لوجههههدنا  الستشههههراف

 املسهههتقبل  تعلهههيم يف الفيصهههل ههههي سهههتكون حتديهههًدا املعلومهههات

. التقليديهههة بأشهههكاهلا الدراسهههية والفصهههول املدرسهههون وسهههيختفي

 الفرديههة  امللكيههة وحقههوق املعلومههاتأمههن  قضههية بقههوة وسههتاطر 

 مضي. وقتأي  من أكثر إخل 

 تناولهه  يف الشهري فايز د. أشار: الشبيكي اجلازي. د وقالت

 معهايري  أحهد  يعهدُّ  االجتمهاعي  املعيهار أن املعلومهات إىل  أمهن    لقضية

 النحههو علههى ورقتههه يف جههاء كمهها وهههو اخلمسههة  املعلومههات عصههر

  كوسهيلة  املعلومهات  دور يتأكد حن:  االجتماعي املعيار} :التالي

 الكمبيههوتر اسههتخدام وينتشههر وعههي  املعيشههة  مبسههتو  لالرتقههاء

 مهن  عهال   مستو  على واخلاصة للعامة اتاملعلوم وتتا  واملعلومات 

 .{اجلودة
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 مسهتو   علهى  تصهب :  حبيه   عبهارة  آلخهر  كلمهة  هنها  وأضيف

 املعلومههات إتاحههة هههدف يكفههي ال ألنههه . واجلههودة الفهههم مههن عههال 

 كامههل فههم  يصهاحبها    إذا اجلهودة  مهن  اجملتمهع مبسهتو    ألفهراد 

 هنهههاو .اجلوانهههب كافهههة مهههن وتأ رياتهههها بآلياتهههها مههها يتعلههه  لكهههل

 والهدرجات  األوىل بالدرجهة  ةاملسهؤولي  هه ه  تقهع  َمهنْ  على:  التساؤل

 رؤيههة يف مهمًّهها موقًعهها األمههر هلهه ا يكههونأن    أال جيههب املسههاندة

 املصاحبة  التحولية وبراجمها م 2030 اململكة

 املعلومات ووسائل حتقيقها.أمن  حوكمة 

الغامهههدي القضهههية مهههن جانهههب آخهههر  حيههه    نهههوف. تناولهههت د

   معلوماتيًّها  حرجهة  تاعهدُّ  مبرحلهة  حالًيها  منرُّ نكون قد نناذكرت أ

 سياسههية  بههأغرا  معلوماتيههة قضههية أصههب  املعلومههاتي فالتحههدي

 ظهل  يف سياسهي  وجهه  هلا اجتماعية. وأضافت: أصبحت اقتصادية 

 أصهب   حيه   واجتمهاعي   بالسياسهة   يتهأ ر  واقتصادي املتغريات 

 وتضهههليل  وإرهابيهههة م هبيهههة لقضهههايا ياسهههتغل منهههه كهههبرٌي جهههزٌء

 لتغهههيري تاجههيش  قهههد إعالميههة  كتيبههة  تاعتهههرب املعلوماتيههة  فالشههبكة 

 النتائج. ياَغيمتر قد ملا والوصول واقع 

 يهتم  اله ي  املعلومهات فههي النظهام   أمهن   وفيما يتعله  حبوكمهة  

 لتقنيهة  واملسهتقبلية  احلاليهة  االسهتخدامات  ورقابهة  توجيه خالله من

يف  املعلومهات  تقنيات الستخدام ط اخل وتوجيه وتقييم املعلومات 

 ال طدددد  إلنجددددا  االسددددت  ا  هدددد ا ومتابعددددة المؤسسددددة  تدددد    

 المقررة.
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 ؟ مهمة املعلوماتأمن  حوكمة ملاذا 

 إطههههههار يف الههههههوطن واحتياجههههههات لرغبههههههات الفعالههههههة اإلدارة .1

 .للدولة العامة االسرتاتيجية

 مهع  املتعاملن مصاح حتقي  حنو ومشاركتها القيادة توجيه .2

 .لدولةا

 تقهوم  الهمت  ةاألنشط كافة على اقتصادي عائد حتقي  أهمية .3

 .مقابلها تكاليف وتتحمل الدولة  بها

 لتفههههي باسههههتمرار  املسههههتخدمة التقنيههههات وتطههههوير حتسههههن .4

 احمليطة. بالبيئة املتغرية باملتطلبات

 يف املسهههتخدمة املعلومهههات تقنيهههة يف واملعقهههد السهههريع التطهههور .5

 اجملاالت. مجيع

 املعلومههات تقنيههات تسههتخدم الههمت والقطاعههات اراتاإلد تعههدد .6

 واحتياجاتها. اهتماماتها وتنوُّع الواحدة  الدولة داخل

 . بالدولة األداء مستو  ورفع والتحفيز  القيادة توفري .7

 .وخمرجاتها املعلومات تقنية على الرقابة دور تعمي  .8

 تغههريات مههن األعمههال جمههال يف أحد تههه ومهها االتصههاالت  ههورة .9

 علههى واحلصههول للطلبههات  السههريعة لالسههتجابة يكيههةدرامات

 . االحتياجات

 التقنيههات السههتخدام املنظمههة التشههريعات مههن العديههد ظهههور .10

 وتههههداول واالتصههههاالت اإللكرتونههههي  كههههالتوقيع احلديثههههة

 .املعلومات
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 كشههر  املعلومههات تقنيههة علههى جههوهري بشههكل االعتمههاد .11

 يقههاتوالتطب واإلشههرافية الرقابيههة اجلهههات تفرضههه أساسههي

 التنافسهههية القهههدرة وزيهههادة الشهههركات  حلوكمهههة اجليهههدة

 .الدولة ملؤسسات

 اجليدة. املعلومات تقنية حوكمة مقومات 

 التشههغيل وخطهه  للدولههة  العامههة االسههرتاتيجية بههن املوائمههة -1

 اخلطهههههة وبهههههن االسهههههرتاتيجية  أههههههداف لتحقيههههه  الالزمهههههة

 .املعلومات لتقنية االسرتاتيجية

 .املعلومات لتقنية تشغيل خطة وضع -2

 . املعلومات لتقنية ومتويلية مالية خطة وضع -3

 والرقابههة املعلومههات تقنيههة حوكمههة لتطبيهه  عههام إطههار وضههع -4

 الرقابهههة جههههات تصهههدره مههها االعتبهههار يف مهههع األخههه  عليهههها 

 الدولههة  مبؤسسههات للعمههل املنظمههة والتشههريعات واإلشههراف

   .*COBIT مثل املطروحة العملية البدائل واختيار

 تقنيهة  توجيهه  يف املتخصصهة  اللجهان  بتشكيل القيام من البد -5

 . بها اخلاصة االسرتاتيجية ووضع املعلومات 

 تقنيااااااة حوكمااااااة اطااااااار يف املؤسسااااااات إدارات جمااااااالس دور 

 املعلومات.

 املعلومهات  وتأمن حلماية املد  طويلة اسرتاتيجية خطة توفري .1

 إدرا  مههد  اخلطههة ههه ه تعكهه  حبيهه  املعلومههات  ونظههم

 .الدولة داخل بها اخلاصة والنظم املعلومات  محاية وخطورة

                                                           
 املعلومات. بأمن اخلاصة األيزو معايري هي COBIT:  للتوضي   -* 
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 يف االسهتثماري اإلنفهاق   مراجعهة  مسهؤولية  القيهادات  علهى  يقع .2

 اخلطه   مهع  ذلهك  تواف  ومد  املعلومات  ومحايةأمن  جمال

 .بها املخاطر إلدارة العام واإلطار للدولة  االسرتاتيجية

 محايههة يف املسههتخدمة الههربامج وتطههوير إجيههاد علههى املوافقههة .3

 .الدولة مبؤسسات ونظمها ملعلومات وأمن

 القطاعهات  مهن  تقهارير  علهى  ودوري مسهتمر  بشكل احلصول .4

 ونظههمأمههن  حلمايههة املسههتخدمة الههربامج وفعاليههة كفههاءة عههن

 املعلومات.

 املتعلقة بأمن املعلومات. اهلجمات آليات مواجهة 

جمموعة من التوصيات املهمة يف إىل  الشراري حامد. د تطرق

 أمن املعلومات كما يأتي: جمال

 تتطهور  اآلخر اجلانب ويف بتسارع  تتطور وبرجمياتها التقنية .1

 مههن مطلهه  مههأمن هنهها  ولههي  وآلياتههه  االخههرتاق عمليههات

 أخه   جيهب  له ا  احلمايهة   قهوة  كانهت  مهمها  االخرتاق خماطر

 واسههتقطاب املتطههورة  التقنيههات واسههتجالب الههدائم  احلهه ر

أمههههن  مراكههههز يف واملههههاهرة املتميههههزة الوطنيههههة الكفههههاءات

 تعتههرب والههمت ومعنوًيهها  ماديًّهها ودعمهههم وتطههويرهم املعلومههات 

 تقنيهات  ختصصهات  بهن  طلًبا وأكثرها املهارات  أصعب من

 .  املعلومات

 للتعهههامالت التحتيهههة البنيهههة يف التوسهههع علهههى تعمهههل اململكهههة  .2

 اخلها   أو  العهام  القطاع يف سواء اإللكرتونية  واخلدمات

 جيهههب لههه ا التحتيهههة  وبنيتهههها الغهههر  هلههه ا يهههاراتاملل وتضههه 
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 مواكبههة  تكههون  وأن ومحايتههها   املعلومههات  بههأمن  االهتمههام

 .  التوسع هل ا

 بهأمن  يههتم  مسهتقل   وطين مركزأو  جهاز استحدا  أهمية .3

 األمههههن مركههههز - احلاليههههة األجهههههزة كههههدمج) املعلومههههات

 اإلرشهههادي املركهههزو الداخليهههة  لهههوزارة التهههابع اإللكرتونهههي

 التصههدي  ومركههز االتصههاالت  هليئههة املعلومههات التههابع ألمههن

 ومههن الداخليههة  وزارة مظلههة حتههت ولههيكن  ( إخل..الرقمههي.

 التسهوق  ومراقبة السياسات  ورسم التشريعات  وضع مهامه

 ملعهايري  وتطبيقهها  احمللية األسواق من والتأكد اإللكرتوني 

 اري االستشه  الفهين  الهدعم  وتهوفري  ومحايتهها   املعلوماتأمن 

 وأيًضههها املتميهههزين  السهههعودين للههههاكرز احتهههواء ومكهههان

 حالهة  يف واملقهيم  للمهواطن  املطمئنة املسؤولة اجلهة هو يكون

 الوطين. املستو  على اخرتاقات حدو 

 املعلومهات   ألمهن  الوطنية االسرتاتيجية إلقرار امللحة احلاجة   .4

 املعلومهههات  وتقنيهههة االتصهههاالت وزارة أعهههدتهاأن  سهههب  الهههمت

 املعلومهههات أمهههن  يف وخمتصهههن وخهههرباء جههههات ومبشهههاركة

 وزيهادة  اإللكرتونيهة   واخلهدمات  التعهامالت  يف للتوسع نظًرا

 . اإللكرتونية اهلجمات

 األخبهار  نقهل  عند احل ر توخي احمللي اإلعالمي اجلانب على  .5

 وبلبلهههة تشويًشههها تسهههبب وإمنههها حقيقتهههها  تتأكهههد ال الهههمت

 للتحهههول التوجهههه جديهههة لهههىع سهههلًبا تهههؤ ر وقهههد للمهههواطنن 

 . اهلل مس  ال-مستقبال اإللكرتونية واخلدمات للتعامالت
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 لهد   املعلومهات أمهن    قافهة  ونشر التوعية تكثيف على العمل  .6

 ال املثهههال سهههبيل علهههى -ذلهههك ويشهههمل. وامُلقهههيمن املهههواطنن

 نفههاذهم ماتطلبهات  سههرية علهى  احلفهاظ  علههى حهثهم -احلصهر 

أو  احلكوميهة  أو  البنكيهة  سواء التقنيات ه ه خدماتإىل 

أي  عههن  املعنيههة اجلهههات إبههال  علههى تشههجيعهمو ذلههك  غههري

 ضههرورة علههى التأكيههد مههع. االهتمههام تسههتح  طارئههة حههاالت

 العلميههة  القضههايا يف ماتخصصههن وصههحفين كتههاب وجههود

 .  امُلجتمع يف العلمية الثقافة لنشر

 نألمهه اإلرشههادي الههدليل اتبههاع املعلومههات تقنيههة إدارات حهه   .7

 اإلرشههادي الههوطين املركههز قبههل مههن ُأعههد الهه ي املعلومههات 

 مهن  الكثري وفيه عالية  مبهنية عمل وال ي املعلومات  ألمن

 .  والسياسات التعليمات

 ارتبهها  هلهها وطنيههة حبثيههة علميههة وكراسههي مراكههز هنهها   .8

 مههن خنبههة عليههها يشههرف ومحايتههها  املعلومههات بههأمن مباشههر

هنهها   لهه ا املعلومههات أمههن  جمههال يف الههوطن ههه ا أبنههاء خههرية

. وماديًّا معنوًيا ودعمها وأحبا ها خرباتها من لالستفادة أهمية

 الوطنيهههة الشهههركات ودعهههم تشهههجيع أهميهههة لههه لك  إضهههافة

 .  املعلوماتأمن  يف املتخصصة

 االتفاقيهات  بتفعيل العالقة ذات اجلهات على التأكيد أهمية  .9

 بكةشههههه محايهههههة يف تسههههههم الهههههمت الدوليهههههة املعاههههههداتأو 

 عدم حالة يف بتبنيهاأو  الوطنية  املعلومات وتقنية االتصاالت

 .وجودها
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أن  علهى  أننها نتفه    احلمهود  صاح بن اهلل عبد. يف حن ير  د

أي  مهههع وتتهههزامن تتواكهههب والهههمت -للمعلومهههات األمنيهههة احلمايهههة

 به  اإلتيان واجب أمر هو -وآخر وقت بن حيد  مطلبأو  متغري

 . وطنال سالمة على للحفاظ

 دمها قه   ملواجهة معلوماتية ةأمني تدابري عدة تتخ أن  البد وهنا

 قطاعهات  علهى  هجهوم  من أخرًيا  ما حد مثل  اخرتاقات من يطرأ

 ضههارًّا  يعتههرب أنهههإال  الضههرر   ذلههك درجههة تكههن  فمهمهها   معينههة

 . به نال ياستها تارخييًّا رصيًدا تعدُّ معلوماتية بأنظمة

 الهدول  أكثهر  مهن  ناصهنطف  سهعودية ال العربيهة  اململكهة  يف حنن

 ذوي نكههونأن  البههد وهلهه ا املعلومههات  تقنيههة اسههتخدام يف تطههوًرا

 من ناعدُّ أننا خصوًصا  املعلومات بأمن االهتمام يف مطلقة جاهزية

  ط حيههه   بالتقنيهههة بالًغههها اهتماًمههها أعطهههت الهههمت القالئهههل الهههدول

 بتقنيههة تاعنههى متكاملههة مدينههة مثههل  تقنيههة كيانههات عههدة تأسههي 

 وهيئهة   والتقنيهة  للعلهوم  عبهد العزيهز   امللهك  مدينهة  وههي   املعلومهات 

 الههمت املنشههاة تلههك  علههم وشههركة  املعلومههات وتقنيههة االتصههاالت

 منتجهههات قهههدمت  مبههههر تقهههين حتهههول يف وطنيًّههها إسههههاًما أسههههمت

 . عديدة جماالت يف للوطن دعًما حكومية وغري حكومية

 لكهل  مسهتمرة  مواكبهة  ذوي نكونأن  البد ذلك كل وأمام

ميكهن اإلشهارة    وهنها   جديهدة  تقنيهة  مهن  مها يطهرأ   وكل  حدي 

 ملخازننههها ةأمنيههه محايهههة تهههوافر يف تسههههم الهههمت لهههبعض املقرتحهههات 

 :وتتضمن-التعبري ص ن إ -املعلوماتية
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 اآللهي  احلاسهب  دراسهة  يف الهراغبن  الطهالب  قبول يف التوسع -

 ةالربجمههه ختصهههص يف أكثهههر الرتكيهههز مهههع  اجلامعهههات يف

 . احلاسوب وهندسة

  والتقنيههة للعلههوم عبههد العزيههز  امللههك مدينههة هيكلههة تاعههاد أن -

 ويف احلاسهههههوب  علهههههوم يف متخصصههههة  أكادمييهههههة وتضههههم 

 . املعلوماتأمن  يف خصوًصا دقيقة ختصصات

 ختصصهات  ويف اآللهي   احلاسهب  لدراسة االبتعا  يف التوسع -

 . املعلوماتأمن  عن للغاية دقيقة

 يكهون أن  البد  التوعويأو  اإلعالمي انبباجل نهتمأن  وقبل

 إلكرتونههي هجههوم ألي للتصههدي واالسههتعدادات اإلمكانههات لههدينا

أي  مههن%  90إىل  80 مههن نتفههاد  األقههل علههى  مسههتقبًلا ألنظمتنهها

 .وآخر وقت بن حيد  هجوم

 رسهههائل مهههن نشهههرة حجهههازي بهههأن مههها   عائشهههة. د وعقبهههت

 الههمت اإللكرتونيههة اقههاتاالخرت وبعههد األخههرية  اآلونههة يف الههتطمن

 الهه ي املطمههئن تههأ ريه مههن أكثههر املههواطنن علههى سههلًباأ ههر  حههد ت

 لهد   التسهاؤالت  مهن  العديهد  وأ ار املرسلة  اجلهات تتوقعه كانت

 تلهك  مثهل  صهدت  علهى  قهادرة  فعًلها  اجلههات  هه ه  كانهت  املواطن. فلهو 

 توعيهة  هنها   كانهت  ولهو  الرسهائل   تلهك  ملثهل  احتاجت ملا اهلجمات

 لديههه ممَّههن الكههثري لههد  الرعههب ههه ا كههان ملهها سههابقة يههةإعالم

   املتضررة. املؤسسات مع مصاح

 ولهههي  احملتهههو  ههههو املههههم بهههأنالعثماااان  خالاااد. م ويعتقاااد

أن  واملشههاَهد واسههع  جمههال اآللههي الشهههادات  فاحلاسههب  عنههاوين

 إدارة لتهولي  الكهايف  بهالعم   ليست جوانب يغطون الدارسن أغلب
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 علهى  عسهرية  اجلانب ه ا يف املعرفة نقلن إ  م  املعلوماتأمن  دفة

 ههه ه نقههل عههن العامليههة األكادمييههة اجلهههات بامتنههاع الواقههع أر 

 املعرفة.

 النقطهههة هههه ه خيهههص فيمههها -الشهههريف فاطمهههة. أ وأشهههارت

 ختصص ال تغطي اآللي احلاسب مقررات مجيعإىل أن  -حتديًدا

 يف  التحهدي  ال تواكهب إىل أنهها   إضهافة  كاف  بشكل الربجمة

 للمتخصهص  الكهايف  اجملهال  وال تعطهي  احلديثهة   الربجمية اللغات

 اله ي  اهلائهل  التقهدم  مهع  خصوًصها  حمرتًفها   مربجًمها  ليكهون  فيها

أن  جيهههب لههه ا متسهههارع  وبشهههكل اجملهههال هههه ا يف عامليًّههها حيهههد 

 احلاسههب بأقسههام اخلاصههة املقههررات حتههدي  التوصههيات تتضههمن

 علههوم كليههة ضههمن امتاًحهه الربجمههة ختصههص يكههون وأن اآللههي 

 يفاآلن  تاسهتخدم  المت احلديثة اللغات يتضمن وأن اآللي  احلاسب

   والهمت  املنهد رة   اللغهات  فقه    وليسهت  العامليهة  الربامج تصميم

 القدمية. الربامج بعض شفرات لفك نادًراإال  تستخدم تعد

 ومن التوصيات المت ميكن التطرق إليها يف ه ا الصدد:

 الربجمههة ختصصههات يف البشههري اجلانههب يف االسههتثمار أهميههة -

 املعلومات. وأمن

 معلومههههات لتجميههههع جهههههةأو  حكوميههههة إدارة وجههههود ضههههرورة  -

 مبحاكمهههة وختهههتص واالخرتاقهههات  اإللكرتونيهههة اجلهههرائم

 اإللكرتوني. األمن قوانن وتنفي 

  املتجاوزين. وحياكم جيرم قانون تشريع -

 علوماتهم.م حف  بطرق العامة لتثقيف توعوية برامج تنظيم -
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 وحمتويهههات توصهههيفات حتهههدي  البكهههر أن فوزيهههة د.أ وتهههر 

 اآللهههي احلاسهههب جمهههال يف اجلامعهههات يف تهههدر  الهههمت املقهههررات

 اجملهههال  هههه ا يف املتسهههارعة التطهههورات ملواكبهههة قصهههو  ضهههرورة

 يعملهون  الهمت  للقطاعهات  املعلومهات  محايهة  كيفيهة  األجيال ولتعليم

 تقههف  قههد  والكليههات  ألقسههاما يف البريوقراطيههة أن  واملههثري .  فيههها

 مقهررات  حمتو  حول السؤال يفر  أيًضا وه ا ذلك  ضد عائًقا

 ال   أحواهلهها مهها. العههام التعلههيم مههدار  يف املقدمههة اآللههي احلاسههب

 اجلامعات. من حاًلا أحسن ستكون نظنها

 حجهازي  فهنن اجلامعهات تشهكل     عائشهة . د ومن وجهة نظهر 

 يف تههدور لألسههف لكنهههاو والتوصههيفات  اخلطهه  ملراجعههة جلاًنهها

 منههههها ال ياسههههتفاد نظريههههة  تعلههههم نههههواتج وختههههدم واحههههد  قالههههب

 معظهم أن  ذلك أسباب العمل  وأحد لسوق عملية تعلم كمخرجات

 يغفلههون ولكههنهم نعههم  علميههة درجههات لههديهم اللجههان تلههك أعضههاء

 احلديثهههة التطهههورات ملواكبهههة اليهههوم شهههباب تطلعهههات مهههن الكهههثري

 االعتمهاد  علهى  اجلامعهات  حصول يارب أن  املتسارعة. البد والتقنية

 مناسههبة ملخرجههات واخلطهه  املقههررات تغطيههة بشههر  األكههادميي

 له لك  مناسهبة  ختصصهات  وعمليًّا  مع فت  علميًّا والتقنية للحدا ة

 لعدم بطالة نسبة يزيدون خرجين تض  المت التخصصات من بدًلا

 مهن  لكهون مي وشهاباتنا  شهبابنا  مهن  منهها  فكهثري   اجملتمهع  استفادة

 األسهف  مهع  تسهتخدم  والهمت  واملعلومهات   التقنيهة  يف الرائعة العقول

 سلبية. بطريقة

 تقهع  كهبرية  مسهؤولية  ومن ناحية أخر   فنن أمهن املعلومهات  

ومهن  . احلاليهة  الفهرتة  يف خاصة كاملة الدولة مؤسسات عات  على
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 عههن أهميههة لال يقهه الدولههة حلمايههة جههيش إلكرتونههي  املهههم وجههود 

 والبشر. األسلحة جيش

 إىل : الشهراني أننا حنتا  سعد. داللواء  يف حن ير 

   املعلومات. ألمن عليا مرجعية جهة -1

 تتكامههل شههاملة  تنظيميههةو تشههريعية مظلههةو اسههرتاتيجية -2

 :فيها

 املعلومات. الوقائية ألمن الدفاعية اخلط و اجلهود •

 تفجهههر  حهههال يف االسهههتباقية اهلجوميهههة  اخلطههه و اجلههههود •

 للدفاع. وسيلة أفضل فاهلجوم  العنيف و أ الناعم الصراع

 الناعمههة) اإللكرتونيهة  احلههروب أههداف  فههأهم أخهر    ومهرة 

 يتطلهب  وسهيلة. وهه ا   بهأي  الوطنيهة  املعلومهات  ضرب نظم( العنيفةو

 إلكرتونيهة. ويف  غهري و إلكرتونية أدواته إليكرتوني  وجود جيش

 علومهات امل ألمهن  ملزمهة  وأدلة سياسة وضعإىل  حنتا  القصري املد 

 خدمي.أو  اسرتاتيجي حكومي جهاز كل يف

 األمهن  يف دوره حكهومي  جههاز أو  مؤسسهة أو  منظمهة  ولكل

 منظومتههه يف املعلوماتيهة  الهنظم و املعلومههات خيهص  مها  يف املعلومهاتي 

 الهوطين  بهاألمن  عالقهة  لهه  ما  كل يفو األصلية  وظيفتهو اإلدارية

. حنتها  يف هه ا   وظائفهه و اجلهاز مهام حمي  يف الوطنية املصاحو

 اإلطار ك لك:

 اخلطههه  و تنسهههي  السياسهههات  و تطهههويرو حتهههدي إىل  أوال: •

 ألمهههن احلاكمهههةو السهههارية التعليمهههاتو القهههوانن و الهههنظم و

 باستمرار. اململكة يف املعلومات
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 حيهدد  للعهاملن  دليًلا يصدرأن  حكومي جهاز كل : على انًيا •

 فيه:

 .do  عمله جيب ما •

 . DO not  عمله عدم جيب ما •

 عنه.  الفوري اإلبال  جيب ما •

 ذلك. خمالفة عقوباتو تبعات الدليل أن يشمل •

 خاللههه اجلهههة مههن تقههوم رقههابي برنههامج أيًضهها إىل : حنتهها  الًثهها •

 املعلومههههههات الرقابههههههة املسههههههتمرة لههههههنظمو بههههههالفحص املخولههههههة

 العامهة   اخلهدمات  شهركات  يف املعلومهات  نظهم و احلكوميهة  

 النظم ه ه ارتقاء تصاالت  ومد االو املاء و الكهرباء  مثل:

 املمارسات. أفضلو االشرتاطاتو املعايري ألفضل

 األمنياااااة اهلجماااااات حباااااريي أن مواجهاااااة  حساااااام. م وذكااااار

 مهن  كهبري  عهدد  بهن  مشهرتًكا  مجاعًيها  عمًلا يتطلب فعال بشكل

. اهلههن بههاألمر لههي  االخههرتاق اكتشههاف ألن املختلفههة  القطاعههات

 يقومهون  التقنيهة  متخصصهي  مهن  كهبري  عهدد  هنا  يكون فعندما

 وصههد اكتشههاف فههر  سههتكون الرقميههة ألنظمههتهم دائههم مبسهه 

 الدولهة  مهن  مشرتكة ببادرة القيام من والبد وأقو   أكرب اهلجوم

 Cyber securityأو  معلومهات أمن  هيئة إلنشاء اخلا  والقطاع

حكوميهة   أو  خاصهة  سهواء  املعنيهة  األجههزة  مهن  عدد أكرب تشر 

للتصهدي. كمهها أن   أقهو   فرصهة  سههيعطي كيانهات ال هه ه  فاحتهاد 

 األهميهة  مهن  درجهات  علهى  تهأتي  اإللكرتونيهة  القرصنة من احلماية

 والسياسهههههية  واالسهههههتخباراتية  العسهههههكرية  البالغهههههة للقطاعهههههات 

 .دائم بشكل محايتها من والبد والتشريعية  واألمنية والبنكية
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 هيكلهة  إلعهادة  دراسات هنا أن  دهيش بن خالد. وأوض  د

 واخلطههه  االسهههرتاتيجيات خهههالل مهههن الطاقهههةو املعلومهههات نيهههةتق

 املعنيههة احلكوميههة اجلهههات بعههض بنعههدادها تقههوم الههمت التنفي يههة

 مراجعهههة خالهلههها مهههن يهههتم  2030 اململكهههة رؤيهههة ضهههمن حاليههها

 تقنيهههة موضهههوع منهههها: عديهههدة  جلوانهههب واملسهههؤوليات السياسهههات

 مؤشهرات  قيه  وحت تطبي  يتم حتى املرجعيات  وحتديد املعلومات 

 . KPI's األداء

  2واجهنها مشهكلة فهريو   مشعهون    : احمليها  مسهاعد . د وقال

 سهههنوات  هنههها  هههال  قبهههل 1 مشعهههون عهههن ختتلهههف أفضهههل مبهنيهههة

 والهههمت السهههابقة  1 مشعهههون فهههريو  مهههع االخهههرتاق حالهههة أتههه كر

 كهثرًيا  دمر حي  العمالقة  الشركة أرامكو أجهزة فيها اخرتق

 َمههْن وحماسههبة حههد   ملهها نفههي كههان الشههركة. هنهها  أجهههزة مههن

مهها  علههى كههان شههيء كههلأن  علههى والتأكيههد ذلههك  عههن حتههدط 

 شيًئا  األول عن النا  عرف ملا االجتماعية الشبكات يرام  ولوال

 حد . ما تفاصيل عن وال

 تقههدم ةأمنيهه بعقليههة املعلومههاتأمههن  مههع تتعامههل الههمت ال هنيههة

 صههناعة يف تشهار   ال النهها  َجْعهل  أسههباب أحهد  هههي واملنهع  احلظهر 

 ليتحهر   املسهؤول  وحتفهز   ذلهك  قبل املشكلة وتشخيص احللول 

 لالحتياطات إرعابهم دون النا  بريوقراطي  وتوجه غري حنو على

 سهلبًيا  تناوهلها  يكهون  قهد  االجتماعيهة  فالشهبكات   املهمهة  األمنية

 احلقيقهة  للجمههور  تقهول  والهمت  املعنيهة  املؤسسهات  تغيب حن مقلًقا

 ههو  وحجمهها  باملشكلة فاالعرتاف ذلك  ل ا على لعهموتط كاملة

 مستقبًلا. املعلوماتأمن  أخطار ملواجهة التقدم مظاهر أهم من
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 يتبنههى التعههاون الفيفههي إىل أن جملهه   عبههد الههرزاق . أ وأشههار

 مههع ممتههازة خليجههي  وهههي خطههوة إلكرتونههي جههيش إلنشههاء دعههوة

 اسههتثمار ليههتم ينبغههي كههثرًيا  لكههن السههؤال: مههاذا   تههأخرتأنههها 

 وفاعل  مثمر بشكل املبادرة وتفعيل

 موضهههوع إنشهههاءن إ العثمهههان: خالهههد. م ويف هههه ا اإلطهههار قهههال

 احلهههههرب مفههههههوم حهههههول اإللكرتونهههههي  يهههههثري تسهههههاؤًلا  اجلهههههيش

 بهن  أكهون  ألن يوًمها  ستصهل  احلهرب  هه ه  مثهل  هل..  اإللكرتونية

 يف املسههئولية نطاقههات بههن يفصههل جههدًّا رفيههع خهه  هنهها    الههدول

 يف تهرتاو   وههي ..  اإللكرتونيهة  واهلجمات احلروب ه ه مثل تنفي 

أن  السهههل ومههن. والسههرقة. والتجسهه  التخريههب بههن مهها أهههدافها

 بالالئمهة  عليهها  وتلقي اإللكرتونية  العصابات خلف الدول ختتب 

 السهؤال  العلهن.  يف منهها  تتهربأ  ههي  بينما هجمات  من به تقوم فيما

 الهدول  بهن  واالتفاقهات  عاههدات امل تكونأن  ميكن املهم هنا: هل

   اإللكرتونية اهلجمات حتجيم يف مؤ ًرا دفاعًيا خطًّا

 يه كون  اله ين  السهال   جتار مثل ستصب  العصابات تلك إن

اخلهالف  ويهرتدد أن    أطهراف  لكهل  السهال   يبيعون  م اخلالفات 

 مهههع خفهههي تعهههاون لهههديها الفريوسهههات مكافحهههة بهههرامج شهههركات

 مسهتمًرا  الطلهب  يبقهى  حتهى  فريوسهات  ال وتطهوير  تصميم عصابات

 الدوام. على احلمائية منتجاتهم على

 إلغههاء يف هههي املعلومههات قرصههنة ملكافحههة األمثههل السههبيل إن

يف  أحههد يرغههب لههن لههه قيمههة ال الهه ي الشههيء املعلومههات  ههه ه قيمههة

 داخهههل مهههن وإخراجهههها املعلومهههات تعمهههيم فهههنن وبالتهههالي..  سهههرقته

 السههعي مههن يقلههل احلمايههة  ئ حههوا خلههف ومههن السههرية صههنادي 
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 آخهر  شهأن  وههي  التخريهب   مهن  احلماية تبقى وقرصنتها. لسرقتها

 املشار إليها. املعاهدات منها خمتلفة  عالجية مقاربات يتطلب

 قابلهة  املعلومهات ليسهت   الشريف تر  أن كل فاطمة. أ لكن

 ذات دوليًّههها. املعلومهههات التعمهههيم هههه ا كهههانن إ خصوًصههها للتعمهههيم

 يكههون قههد للعلههن وإخراجههها التههداولأو  للتعمههيم قابلههه غههري القيمهة 

 السرية درجات باختالف فردأو  منشاةأو  دولة ألي األكرب اخلطأ

 التجاريهة   التعهامالت  محايهة  يف أيًضا مهم جانب واألهمية. وهنا 

 حيه   مهن  فيهه  متسهارعة  خطهوات  األوربيهة  وقد أخه ت التشهريعات  

 العاملههة الشههركات لههزمت تشههريعات سههنت يف تفرضههه الهه ي التشههدد

 الشهههركات تتعهههر  سهههوف ومسهههتقبًلا األمهههان  مهههن مبزيهههد فيهههها

 بطريقهههة للبيانهههات محايتهههها عهههدم حالهههة يف الغرامهههات مهههن للمزيهههد

 تتعامهل  المت الكيفية على قوي تأ ري له سيكون ما وهو مناسبة 

 وبراجمهها   بياناتهها  ومحايهة  األمنيهة   اجلوانهب  مهع  الشركات بها

 العربية. الدول نفسه يف ملسارا يأخ    وال ي

 معلومهات  هنها   البازعي أيًضا مع القول بأن علياء. أ واتفقت

أنههه يتحههد  إىل  العثمههان خالههد. م للنشههر. وبههدوره أشههار  قابلههة غههري

 كلمها  قيمتهها  لكهن   هلها  معلومات هنا  مطلقة  فبالطبع مبثالية

 يف الغنبه  رمبها  أننها  محايتها  املقصد جهود قلت املعلومات تلك قلت

 حيتها   ال منهها  كثرًياأن  مع املعلومات حمي  يف شيء كل محاية

 هههي تكههون رمبهها العامليههة املعلومههاتأمههن  محايههة. فشههركات إىل 

اإللكرتونيههة   واحلههروب القرصههنة مههن اخلههوف يشههيع مههن أكثههر

 أسههلحتها صههناعة لرتويههج الههدول بعههض تسههتخدمه واألسههلوب نفسههه

 ر .أخ دول من حمتملة حروب من بالتخويف
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 اإللكرتونيهة  الشههري أن اجليهو    فهايز . د ومن جانبه ذكهر 

 أو مها يشهبه   إدارة هنها   احلديثة اجليو  معظم وفمي واقعة حقيقة

 قهد  اإللكرتونيهة  واهلجمهات . عقهود  من  اإللكرتونية احلرب باسم

 ختريهههب واقعهههها يف ولكنهههها احلهههروب  هههه ه مهههن جهههزًءا تكهههون

 هههه ه عهههن بنفسهههها اتاحلكومههه تنهههأ  اْلَيهههْوَم وحتهههى بالوكالهههة 

 هههو األولويههات مههن عملههه ميكههن مهها أهههم ولهه لك. علًنهها املمارسههات

 .الصن فعلت كما الوطنية الشبكات وبناء التقنية  توطن

 اجلههههيش  جزئيههههة نظههههري لفههههت: الشهههههراني ليلههههى. وقالههههت أ

 يف مواقههع مضههت فههرتة يف رأينهها كيههف وتهه كرت   اإللكرتونههي

 حلسهابات  األفهراد  بعهض  به يقوم ال ي( التهكري) ظاهرة التواصل

 وخفهت  املعلوماتية  اجلرائم قانون أتى  إىل أن حكومية مواقعأو 

 ههؤالء  مهن  نسهتفيد  ال ملهاذا   ختتهف    كانهت  وإن الظهاهرة   ه ه

  املواقههع بعههض حلمايههة رمسيههة بوظههائف تههوظيفهم ويههتم املوهههوبن

 متهأخرون  رمبها  أنههم  جنهد  العها   يف اهلاكرز أشهر لتاري  بالنظر

 القرصهههنة يف برعهههوا لكهههن عهههاديون  جهههدًّا أو أشهههخا  راسهههيًّا د

 جنههود ) لوجههود  خصههبة  أرضههية  لههدينا أن  مبعنههى   التقنيههة  واألمههور 

 وتهوجيههم  اكتشهافهم  عمليهة  فقه   بقهي   (اإللكرتونيهة  املعركة

 من أذية يف هدرها من بدال  بالدهم ينفع فيما قدراتهم الستخدام

 . الصحي  جههاو غري يف استخدامهاأو  معه  خيتلفون

: الرديعهان ومهؤدطاه   خالهد . جانهب د  وحول التساؤل املطرو  من

سهههعودين   خبهههرباءأي  حمليهههة محايهههة بهههرامج تطهههوير ميكهههن ههههل

 خهربة  حنتها   نهزال  الم أ أنفسهنا  علهى  االعتمهاد  ميكننها  مبعنى: هل

اجلضهههعي إىل أن  الهههرمحن عبهههد. اجلانهههب  أشهههار د هههه ا يف الغهههري

 حتههت  كمهها ورد مبداخلتههه   عملههه  عنسههتطي  الهه ي  الكههثري  هنهها 
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 الكهثري  علهى  تعتمهد  اليهوم  احلماية فربامج   التقنية توطن  عنوان

 مهن  حملهين  متخصصهن  ميّكهن  ممها  املصهدر   متاحهة  الهربامج  من

 يف ومههن َ ههمط نههتحكم  عليههها  تعتمههد تطبيقههات وتطههوير جتميعههها 

 حتركنههها إذا كهههبرية فرصهههة وهنههها  .معلوماتنههها محايهههة أنظمهههة

 الههمت القههوانن بعههض وواضههعت التشههريعي  املسههتو  لههىع بسههرعة

ومههن . فيههها االسههتثمار وكهه لك حمليههة  بههرامج اسههتخدام حتّفههز

 يف احمللهي  احملتهو   لزيهادة  احلهالي نفسهه   التوجه أن نعتمد املمكن

 قبهل  مهن  حالًيها  تاهدر   نظام مسودة وهنا  .العسكرية الصناعات

 أحههد  شههك بههال النظههام ههه ا وجههود وعههدم العالقههة  ذات اجلهههات

 لوضههع املوضههوع بههه ا املهتمههة اجلهههات اضههطر ممهها كههبرًيا  فراًغهها

 اجلههة   داخهل  للخصوصهية  ضهاب   وتعهين  للخصوصية  سياسات

 ههه ا يصههدرأن  ونتمنههى. بنفسهها  نفسههها علههى الرقابههة دور تولهت أي 

 بأنظمهة  التقيهد  علهى  وجيربهها  اجلههات   مجيهع  عمهل  لينظم النظام

 .اخلصوصية

 وكههه لك األههههم  ههههو وهههه ا حمليهههة نظمهههةأ بنهههاء وميكننههها

توجهد   ولكهن  سعودين  متخصصن على اإلمكان قدر االعتماد

 مهههع أخهههر   جنسهههيات مهههن اخلهههرباء مهههن مشهههكلة يف االسهههتفادة 

 واحههد متخصههص تفههرد مههن متنههع سياسههات تطبيهه  علههى التأكيههد

ومههن األمثلههة علههى   .املعلومههاتأمههن  خيههص فيمهها الههدورأو  باملعلومههة

 العقهههاري  التسههجيل  أنظمهههة لفههت   ديهههدة توجهههت ذلههك: أن دوًلهها ع  

 و  آخههر  شهخص أي  عقهارات  معرفههة شهخص أي  يسهتطيع  حبيه  

أو  سهرقة  أصهبحت  السهياق  هه ا  يف لكهن . الشهفافية  بهاب  مهن  ذلك

 كانههت لههو احلههال هههي ممهها حساسههية أقههل املعلومههات ههه ه نشههر

 .سرية املعلومات
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 حهدة و توجهد  ههل : الفيفي تسهاؤًلا مفهاده   عبد الرزاق. أ وطر 

 إذا   ومهههها دورههههها اإللكرتونيههههة بههههاحلرب تاعنههههى الههههدفاع وزارة يف

 فيهههه التعهههر  يهههتم وقهههت كهههل يف تعمهههل   وههههل موجهههودة كانهههت

 يف أن تكون مهامها متار  لكي البدأو    اإللكرتونية هلجمات

 اهلجمههههة   وهههههل فقهههه  املعلنههههة الرمسيههههة احلههههرب ظههههروف ظههههل

 إلكرتونيههة  حههربأنههها  تاصههنطف بلههدنا األخههرية علههى اإللكرتونيههة

 دورهها  اإللكرتونية احلروب ظل يف وهل   مهامها ستمار  وعليه

 اال نن م أ هجوميم أ دفاعي

 املعلومهات  مركهز  اختصها   مهن  نقلهي أنهها   أسامة. أ ويعتقد

 بالتنسهي   ويعمهل  جهدًّا   ومتقهدم  كهبري  جههاز  وههو   NIC الوطين

 هه ه  مثهل  نع اإلعالن املعلومات. وعدم وتقنية االتصاالت وزارة مع

 إلكرتونيههة  حههربأنههها  ننسههى ال. وجودههها. عههدم ال يعههين اجلهههود

 األعداء. أعن عن بالسرية خططها تتمتع وأن البد

 يف اإلدارات مههن عههدد توجههد حبههريي إىل أنههه حسههام. م وأشههار

 داخههل ولكههن اإللكرتونيهة   بههاحلرب تاعنههى املسهلحة  القههوات أفهرع 

 ةالالسهلكي  شهارات اإل واعهرتا   محايهة  مثهل  العسكري  النطاق

 لهد   ويوجهد   اإللكرتونيهة  األنظمهة  ومحايهة  والتنصهت  والتشويش

 جمههههال يف معنيههههة متقدمههههة وجتهيههههزات طههههائرات املسههههلحة قواتنهههها

 الوطنيههة اخلههربات مههن بههه ال بههأ  وعههدد اإللكرتونيههة  احلههروب

 عنههدما مههنهم والكههثري والشههبكات  التقنيههة جمههال يف احملرتفههة

 تعمهل  الهمت  الغربيهة  التسلي  شركات لد  فوريًّا عمًلا جيد يتقاعد

 محايههة املختلفهة  ولكهن   العسهكري  اإلعهداد  بهرامج  يف باململكهة 

 .عملهم نطاق داخل ال تقع املدنية ةاألنظم
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 الربيهههة موقهههع القهههوات  الرديعهههان نقًلههها عهههن  خالهههد. د وذكهههر

 تنبتههههت منههه   السهههعودية املسهههلحة السهههعودية  أن القهههوات  امللكيهههة

 يف( اإللكرتونيهههة احلهههرب) تلعبهههه الههه ي ريالكهههب للهههدور البدايهههة

 الههمت التقنيهات  أحهد   اسهتقطاب  علههى فعملهت   (احلديثهة  احلهرب )

 وجهود  ألهميهة  ونظهًرا . اجملهال  هه ا  يف العها   جيهو   إليهها  توصلت

 ولههي توجيهههات صههدرت املسههلحة القههوات كههل يف متخصصههة جهههة

 شواملفت والطريان  الدفاع وزير الوزراء جمل  رئي  نائب العهد 

 كهل  مسهتو   علهى  للقهوات  اإللكرتونيهة  للحرب إدارة بنجياد العام

 احلهههههرب إدارة تشهههههكيل أعقبهههههها( ههههههه18/2/1408) يف. قهههههوة

 احلههههربأن  والشههههك  (هههههه18/3/1408) بتههههاري  اإللكرتونيههههة

 الطيههههف تسههههتهدف إذ خهههها   عمههههل جمههههال هلهههها اإللكرتونيههههة

 القيههادة  قههدرات وإربهها  شههلت علههى وتعمههل الكهرومغناطيسههي 

 يهؤدي  ممها  األسهلحة   توجيه وأنظمة املعادية  والتحكم سيطرةوال

 تسههتهدف أيًضههاأنههها  كمهها القتاليههة  العههدو قههدرات إضههعافإىل 

 وتوظيفههههه لقوتنهههها الكهرومغناطيسههههي الطيههههف اسههههتخدام إتاحههههة

 التهديهههد وسهههائلأن  ومبههها. هلههها القتاليهههة القهههدرة مضهههاعفة لصهههاح

 اإللكرتونيهة  احلهرب  تتقنيها  فنن باستمرار تقنياتها تتطور املعادي

 متابعهة  جتري ول لك ملواجهتها  سريع بشكل أيًضا تتطور وعدتها

 وتعمههل اجملههال  ههه ا يف التطههورات مواكبههة علههى تعمههل مسههتمرة

 إسههناًدا حتقهه أن  علههى الربيههة للقههوات اإللكرتونيههة احلههرب إدارة

 .القوات ه ه تطور يواكب الربية للقوات فعاًلا

 الههوطين املعلومههات مركههزأن  انالعثمهه خالههد. م بينمهها ذكههر

 اإللكرتونيهة   احلهروب  اختصاصه من ولي  الداخلية  وزارة يتبع

 وهههو واملقههيمن  املههواطنن عههن الوطنيههة املعلومههات كههل يضههم فهههو
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 ومشهههو   أبشههر   مثهههل: الداخليههة   وزارة أنظمهههة لكههل  األسهها  

 وغريها.

 الداخليههة  وزارة اجلضههعي أن لههد   الههرمحن عبههد . د وأوضهه 

 املعلومههات مراكههز محايههة هههو ودوره اإللكرتونههي  ألمههنا مركههز

 ويف اعتقههاده أن. االسههرتاتيجية الطبيعههة ذات واخلاصههة احلكوميههة

 االسهههتخبارية اجلههههات اختصههها  ههههي مهههن اإللكرتونيهههة احلهههرب

 والتخفههي  السههري  الطههابع تأخهه   دائًمهها كانههت وإن والدفاعيههة 

 تهامههاتاال يف نههراه مهها وههه ا مسههتقلة  جمموعههات مسههميات خلههف

 وهنها  . وأمريكها  األوروبيهة  الهدول  بعهض  قبهل  من لروسيا املوجهة

 - احملليهة  منهها  اجملال  ه ا يف تعمل المت الشركات من العديد

 مههن عزوًفهها نههر  لكننهها واألجنبيههة -منههها واحههدة علههم وشههركة

. اجملههال ههه ا يف أكههرب بشههكل االسههتثمار مههن احملليههة الشههركات

 وهههي ورة يف الورقههة الرئيسههة مهه ك نقطههةإىل  يعههود السههبب ولعههل

 مههن الواضه   مهن  املعلومهات  فلهي   أمههن  سهوق  خريطهة  وضهو   عهدم 

 توجيهه  يف سيسهاعد  ألنهه  مههم   وهه ا  البلد  يف املرجعية اجلهة هي

 حمليهة  شهركات  مع التعاقد على( األقل على) احلكومية اجلهات

 .سعودين ومتخصصن حملية  بتقنيات

 تقليديهة  أيًضها  األسهباب  حهد أ فهنن  العثمان خالد. م ويف تصور

 بهأن  القناعهة  وشهيوع  احمللين  املستثمرين لد  االستثمارية النظرة

 فيههه االسههتثمار متهها  غههري سههيادي قطههاع هههو املعلومههاتأمههن  قطههاع

 اخلا . للقطاع

 مركهز  بهه  يقهوم  اله ي  مها الهدور  : البكهر  فوزية د.أ وتساءلت

 جههههة لكههه يفأن  االعتبهههار يف آخههه ين حتديهههًدا  الهههوطين األمهههن
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 وتطهوير  محايهة  على تقوم إلكرتونية  أقساًما خاصةأو  حكومية

 القطاعات  ه ه معلوماتأمن  محاية أساليب

 اجلضهههعي أن دور الهههرمحن عبهههد. ويف هههه ا الشهههأن ذكهههر د 

 يف مشهههبوهة حركهههة علهههى أي املبكهههر التعهههرُّف يف ههههو املركهههز

 احلساسهة  والشهبكات  البنهو    االتصهاالت  ) احليوية الشبكات

 املناسههب  اإلجههراء ومههن َ ههمط اختههاذ  ي لههآ بشههكل وذلههك(  األخههر

 شههبكاتها لتههأمن اخههرتاق حههاد  بههأي الصمتههلة ذات اجلهههات وتنبيههه

 مبوقهههع  االرتقهههاء ههههدف 2030 الرؤيهههة  وقهههد وضهههعت . وأنظمتهههها

  5إىل  36 مهههن اإللكرتونيهههة احلكومهههات مؤشهههر يف السهههعودية

. العها   يف اجهدًّ  متميهزة  مرتبةإىل  الوصول سيتطلب شك بال وه ا

. املوقههع ههه ا يف التقههدم أساسههيات أحههد املعلومههاتأمههن  وسههيكون

 ههه ا  تغهه     فهههي  2020 التحههول  خطههة  علههى االطههالع  حسههب

 اجلههات  تشهمل  ملها  التحهول  خطةأن  لسبب ذلك يعود وقد اجلانب 

 . بعد والعسكرية األمنية

  الههمت املهمههة  احلههار ي أن النقطههة علههي. ومههن جهتههه يههر  د 

 السهههابقة  تلهههك املتعلقهههة مبالحقهههة    الطروحهههات كهههل يف جيهههدها

أو  عصهابات  أو  أفهراًدا  كهانوا  سهواء  وقضهائيًّا   قانونيًّها  زاهلاكر

 السهههل مههن لههي  االخههرتاقأن  اجلميههع يههري حينمهها خاصههًة دوًلهها 

 حكوميهههة دوليهههة وشهههراكات جبههههودإال  أو إيقافهههه لهههه التصهههدي

 . جزئيًًّا منه للحد وخاصة

 تسهتدعي  قضهية  غدير أنط أمهن املعلومهات  ال منرية. د وذكرت 

 مبجههاالت الرتباطههها  (systems thinking) النظمههي الههتفكري

 والههه ي االقتصهههاد : منهههها  ال هههة إىل  ميكهههن اإلشهههارة متعهههددة 

 اإللكرتونيهة  اجلرائم بسبب دوالر  تريليون 2 من أكثر ستكلفه
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 القهههدرات لتهههدريب وبراجمهههه دور التعلهههيمو فهههوربز  جملهههة حسهههب

  إليهها  احلاجة بأم  حنن المت الوظيفية الفر  وحتقي  بة الشا

 والدهشهة  االسهتهالكي  االسهتخدام  عهن  بعيهًدا  االجتماعي والوعي

 مهد   حهول  وما تضهمنته املهداخالت السهابقة يهثري التسهاؤل     . العابرة

 عبهد العزيهز   وامللهك  املعلومهات   وتقنية االتصاالت هيئة بن التعاون

 تعههاون ةاسههرتاتيجي هنهها  التعلههيم  وهههل  والتقنيههة  ووزارة للعلههوم

 بتطهوير  يتعله   فيمها  وخاصهة  اجلههات   هه ه  بهن  مها  خربات وتبادل

 ونشههر الشههابة  القههدرات واسههتقطاب اجلامعههات  يف التخصصههات

 مثههل علههى تعمههل جهههة هنهها  وهههل  اإللكرتونههي األمههن عههن الههوعي

 يف تشهتًتا  هنا أن  يبدو ألنه املستقبلي  االسرتاتيجي التنسي  ه ا

 إطهار  يف بينهها  ما سينس  املعلوماتأن أمن من  الرغم على اجلهود

  فعتال  عملي

 اجلههههات مهههن الكهههثري األسههف  حنههها  أنهههه مهههع والء. أ وتههر  

 جهدي   بشهكل  املعلومات أمن محاية تأخ    احمللية والشركات

 يف وبالتههالي هلهها  تههؤدي وال الههرب   ضههمن تنههدر  ال تكاليفههها ألن

 عقهد  حهال  وفمهي .  أولويهة  تكهون  ال فننهها  دودةاحمله  امليزانيهات  حال

 حمليًّها  تعمهل  كانهت  وإن حتى عاملية شركات مع بسيطة مقارنات

 هلههها  ورصهههدت  املعلومهههات   بهههأمن  و انًيههها  أوال اهتمهههت  أنهههها  جنهههد 

 ميكهن املقارنهة بهن    وكمثهال ) خاصهة   وإدارات خاصهة  ميزانيهات 

 ر واألخه  فهاي   الهواي  تستخدم إحداهما شركتن  أو مؤسستن

 بالتأكيههد التكههاليف  ( احملميههة الداخليههة الشههبكة علههى تعتمههد

   املعلومات. محاية تضمن لكنها كبري  بشكل متفاوتة

 نشههر هههو حتملههه املؤسسههات علههى جيههب الهه ي الثههاني الههدور

 اخلاصهة  والشهركات  احلكومية الدوائر يف املوظفن بن التوعية
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 هجهوم  أقهو   هنها حاد هة   ونت كر اجلهات. من وغريها واجلامعات

 لشههركة  حاسههب جهههاز  35000 وعطههل األوسهه   الشههرق ضههرب

 علههى املسههتخدمن أحههد نقههر هههو حينههها السههبب وكههان أرامكههو 

 يشههمل الههوعي ههه ا.  اإللكرتونههي الربيههد طريهه  عههن وصههله رابهه 

 بهدأت  اجلههات  مهن  الكثريو  (توعوي وش  إجباري  ش ) شقن:

 علهى  - منهها  جهدي   بشهكل  املعلومهات  أمهن  مع التعامل يف فعليًّا

 توعويهة  محهالت  بهدأت  حي  اجلامعات  -احلصر ال املثال سبيل

 ملهههوظفي ومكثفهههة سهههريعة دورات ختصهههيص إىل إضهههافة داخليهههة 

عليههها   تعتمهد  الههمت الشهبكات  وتغهيري  املعلومههات  أمهن  يف التقنيهة 

 خطههة مههن أساسهي  كجههزء املعلومههات أمهن  لتواجههد وهنها  ضههرورة 

 اجلههههههات مهههههن الكهههههثري حتهههههوُّل ظهههههل يف م 2030 رؤيهههههة تنفيههههه 

 ظهههل يف قريًبههها حيهههد  ولعهههل ذلهههك  تقنيهههة ملعهههامالت احلكوميهههة

 اخلصخصة.

 م.2030 ورؤية املعلومات أمن

 االسهرتاتيجية   املرتكزات الشهري إىل بعض فايز .أشار د

 رؤيههة تتضههمنهأن  ميكههن مهها حههول التسههاؤالت عههن جتيههب ولعلههها

 .املعلومات بأمن يتعل  فيما م2030

 هههههههياآلن  فالرؤيههههههة االسههههههرتاتيجية  احيههههههةالن مههههههن  :أوال •

 احلكوميهة  املؤسسهات  كهل  علهى  وينبغهي  دولهة   اسرتاتيجية

 . مبتطلباتها وتفي الرؤية  ه ه مع خططها توائمأن 

 خططهها  تضهع  بأن العامة املؤسسات تلزم م2030 رؤية : انًيا •

 مهههن كهههثري للرؤيهههة  وقهههد قطعهههت  العامهههة للموجههههات وفًقههها

 .اجملال ه ا يف كبرًيا شوًطا واحلكومة الدولة مؤسسات
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 يف أنهه  املعلومهات أمهن   يواجه ال ي األكرب التحدي لعل : الثا •

 واملؤسسهات ( املهواطن ) بهالفرد  تتعله   وممارسهة  مفهوم أساسه

 املنظومهة  هه ه  تكامل حتدي يكمن وهنا واخلاصة  العامة

 وحيصههههن املعلومههههات  ألمههههن اسههههرتاتيجيًّا يؤسهههه  بشههههكل

 بشههكل( والههنظم والههربامج جهههزة واأل احملتههو  ) املعلومههات

 .  التهديدات ردع يكفل

 املسهتهلكة  الدول تواجه ال املعلوماتأمن  تهديداتأن  :رابًعا •

 الكههرب  الههدول علههى أخطههر هههي بههل املعلومههات  ملكونههات

 مقههدراتها معظههم ألن ألدواتههها  واملصههنعة للمعلومههات املنتجههة

 قله  ال نه كر أن  ويكفهي  املعلومهات   علهى  تعتمهد  وخدماتها

 نظههههام اخههههرتاق احتماليههههة مههههن األمههههريكين سههههاور الهههه ي

 ملصهلحة  الرو  قبل من فيه والعب  األمريكية  االنتخابات

 األمنيهههة الوكهههاالت أمهههاماآلن  مفتهههو  ملهههف وههههو   ترامهههب 

 .  األمريكية

 املعلومههات شههركات بيههد سههيكون العهها  مسههتقبل :خامًسهها •

 خطههة بعههد قههراءة -مههن املتوقههع  ولهه لك وراءههها  يقههف ومههن

أن  - املعلومههات عصههر مههع للتعامههل الدمناركيههة احلكومههة

 شههركات لههد  هلهها  منههدوبن  تسههمية يف كههثرية دول تشههرع

 كهثري  مهن  االسرتاتيجي البعد يف أهم فهي الكرب   التقنية

 أوىل الشهههركات هههه ه عنهههد املصهههاح ورعايهههة الهههدول  مهههن

 .اهلشة احلكومات بعض من باملتابعة

 املفههوم  يتجهاوز  املعلومهات  أمهن  فنن ية االسرتاتيج الناحية ومن

 أخهر   كلمهة  إىل املعلومهات   أمهن   بكلمهة  املتعله   للحمايهة  الضي 

 كل وهو  التزويد  تعين هنا وتأمن. وطنيًّا املعلومات  تأمن  وهي
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 املههورد هههو  الههوطين اإلنتهها   يكههون كههي اجلهههود ويههدعم يعههين مها 

 . هاومحايت وصيانتها وأدواتها للمعلومات الرئي 

 حيقهه  املعلومههات ألمههن اسههرتاتيجي ختطههي  وضههع حههال ويف

 بعهههض فلعهههل م 2030 رؤيهههة وطموحهههات العليههها الوطنيهههة املصهههلحة

 ومههن الطريهه   خارطههة رسههم يف تسهههم هنهها األساسههية املرتكههزات

 :املرتكزات ه ه

 املاليههههة االعتمههههادات مههههن متدرجههههة نسههههبة ختصههههيص (1

 لتقنيهة  ا توطن لربامج التقنية لشراء املوجهة الضخمة

 خطههههة يف العلميههههة واملؤسسههههات اجلامعههههات وإشههههرا 

 وأدواتهههها للمعلومهههات منهههتج إىل مسهههتهلك مهههن التحهههوُّل

 .محايتها ووسائل

 وطنيههة إلكرتونيههة شههبكة متطلبههات بنههاء يف الشههروع (2

 العاملية  الشبكة عن التهديدات حال يف تغين متينة 

 . وانسيابية بكفاءة اخلدمات ومحل حتمل وتستطيع

 التقنيهههة الفنيهههة القهههدرات لبنهههاء شهههاملة  خطههه وضهههع (3

 (مثًلها ) م2025 عام يكون حبي  املؤسسات  لكافة

 لصهههناعة الهههوطين االحتيههها  مهههن% 80 لتحقيههه  ههههدًفا

 املعلومات.

 وتقههديم املهمههة  واالسههتثمارات الكفههاءات اسههتقطاب (4

 .شاملة توطن خطة ضمن هلا التسهيالت

  خطه  علهى   املعلومهات  أمهن   ههاج   يطغى أال ضمان (5

 إىل للههههدخول أسههها   كشهههر   التقنيهههة  ونشهههر  تهههبين 

 .  املعرفة واقتصاد املعرفة عصر جمتمعات
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( احلاجههههة) مههههع املعلومههههات( أمههههن) منظومههههة تكامههههل (6

 وواجهب ) إليهها  الوصهول  يف( واحل ) املعلومات( إلنتا )

 . األفراد خصوصية( محاية

 ووسيلة  هدًفا وتقنياتها  املعلومات  بوصف التخطي  (7

 كل يف التقدم مستو  تقي  رحليةم مؤشرات ووضع

 الكهفء   الشبكي التوزيع احملتو   إنتا ) املسارات

 داعمههة تشههريعات مرنههة  بههرامج متينههة  تشههغيل أنظمههة

 ذكيهة   عامهة  توعيهة  متحقه    أمن واإلتاحة  للحماية

 (.السريع التدخل على القدرة

 

 



24 

 –2017  2015  
59 

 

 

 

 

 

 

 

 



24

 

 –2017     
60 

 

  :املطريي. عبد اهلل. دالورقة الرئيسة 

 شهأن  شهأنها  الهدميوغرايف  اخللهل  مهن  العربي اخلليج دول تعاني

 اخلصهههائص يف اخللهههيج دول تشهههابه مهههن فبهههالرغم الهههدول   أغلهههب

 مساتهههها بعهههض يف اتبايًنههه هنههها  أن إال واالقتصهههادية  االجتماعيهههة

 حجهم  حيه   مهن  فئهتن  إىل تصهنيفها  ميكهن  حي   الدميوغرافية 

 اإلمارات ومتثلها األصلين  السكان قلة من تعاني فئة السكان: 

 تتميهههز وأخهههر  قطهههر  ودولهههة الكويهههت  ودولهههة املتحهههدة  العربيههة 

 السههعودية   العربيههة  اململكههة  ومتثلههها مناسههب   سههكاني  حبجههم

 .البحرين مملكة املساحة صغر بسبب ام وحلد عامان  وسلطنة

 دميهههوغرايف بتحهههول مهههرت اخلليجيهههة الهههدول أن املالحههه  مهههن 

 العقههدين يف الطبيعيههة الزيههادة معههدالت ارتفههاع يف متثههل متسههارع 

 الصهههحي املسههتو   لتحسههن  نتيجههة  املنصهههرم  القههرن  مههن  األخرييههن 

 فيمهها االجتماعيههة والتقاليههد العههادات علههى احملافظههة مههع واملعيشههي

 احلهالي  القهرن  مهن  األخهري  العقهد  ويف ذلهك  بعهد   م . اإلجناب صخي

 مسهتويات  الخنفها   اسهتجابة  السهكاني  النمو معدالت اخنفضت

 التعليمهي   املسهتو   أهمهها:  عوامهل عديهدة    عن النامجة اخلصوبة

 اخلصههوبة معههدل اخنفههض املثههال: سهبيل  فعلههى  الههزوا   سههن وتهأخر 

 حنهو  إىل املاضهي  القهرن  نهايهة  4.5 مهن  السهعودية  يف( TFR) العام

 اسههتمرت إذا القههادم العقههد يف أنههه أي  امههرأة  لكههل مولههوًدا 2.2
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 اخلصههوبة معههدالت فستصههب  االخنفهها  يف اخلصههوبة مسههتويات

 عليهه  سهيرتتب  ذلهك  أن والشك(. 2.1) البالغ اإلحالل مستو  حتت

 .وأمنية واقتصادية اجتماعية مشكالت

 ترتفع العربي اخلليج دول فنن العمري  الرتكيب خيص وفيما 

 34-15) الشهباب  وخاصهة  العمهل  سهن  يف مهن ههم   فئة نسبة فيها

 إمجهههههالي مهههههن تقريًبههههها% 42 السهههههعودية يف تشهههههكل إذ  (سهههههنة

 وقهد   السهعودية   العاملهة  القهو   إمجهالي  من% 65 وحنو السكان 

 .  اإلنا  بن خاصة البطالة نسبة ارتفاع يف ذلك أسهم

 القهههادمن العقهههدين يف سهههنال كبهههار نسهههبة ترتفهههع أن وياتوقهههع 

 معهدل  ارتفهاع  نتيجهة  وذلهك  الدراسهات   بعهض  حسهب % 20 لتتجهاوز 

 يعههين ممهها سههنة  80 سههيتجاوز إنههه إذ املههيالد  عنههد املتوقههع العمههر

 وال السههن  بكبههار اخلاصههة اخلههدمات تههوفري علههى العمههل ضههرورة

 لهههدول الدميوغرافيهههة الرتكيبهههة يف خلًلههها سهههيخل  هههه ا أن شهههك

  (الشههيخوخة) اهلههرم مرحلههة قريًبهها سههتدخل إنههها حيهه  اخللههيج 

 اسههتقدام تسههتدعي العمههل سههوق يف فجههوة وجههود إىل يههؤدي الهه ي

 الهههدول وأغلهههب اليابهههان  يف ههههو كمههها اخلهههار  مهههن عاملهههة أيهههدي

 المت واالقتصادية االجتماعية املشكالت من تعاني والمت الغربية 

 .احلالية العنصرية احلركات أفرزتها

 االجتماعيهة   الرتكيبهة  يف خلهل  هنها   ربيالع اخلليج دول ويف 

 تصهل  قطهر  دولهة  مثهل  العربي اخلليج دول بعض يف الوافدين فنسبة

 يف خلهل  الوافهدين  نسهبة  ارتفهاع  عهن  نهتج  وقهد   %80 من أكثر إىل

 العههزاب  مههن الوافههدين أغلههب حيهه  والنههوعي  العمههري الرتكيههب

 مشهههكالت يف اخللهههل هههه ا وتسهههبب  العمهههل  سهههن يف ههههم ومهههن

 . خطرية وأمنية واقتصادية يةاجتماع
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 اخللههيج  دول مجيههع يف التحضههر نسههبة ترتفههع آخههر جانههب مههن 

 الكههبرية  املههدن يف الوظيفيههة والفههر  اخلههدمات لرتكههز نظههًرا

 العربهي  اخلليج دول بعض يف التحضر نسبة تصل املثال سبيل فعلى

 التوزيهع  يف خلهل  مهن  خاصهة  السهعودية  وتعهاني %. 90 مهن  أكثر إىل

 دفههع ممهها والشههاملة  املتوازنههة اإلقليميههة التنميههة لغيههاب السههكاني 

 مههن تعههاني أضههحت والههمت للمههدن  اهلجههرة إىل األريههاف بسههكان

 فهأكثر   اخلهدمات  علهى  ضهغ   يف تسهبب  عهال   سكاني تركز

 ذلههك يقابههل  مههدن  ههال  يف يعيشههون السههعودية سههكان ربههع مههن

 .احملافظات معظم يف سكاني ختلخل مناط  وجود

 املخهاطر  تهربز  السهاب   واملختصر السريع ستعرا اال خالل من 

 اخللههههههل يشههههههكلها الههههههمت واألمنيههههههة واالقتصههههههادية االجتماعيههههههة

 حيهتم  ممها  العربهي   اخللهيج  دول واسهتقرار  أمهن  علهى  الدميوغرايف

 َوْضع خاصة السكانية السياسات ورامسي القرارات متخ ي على

 يطرةالسه  وصهعوبة  استفحاهلا  قبل املشكلة لتدار  ج رية حلول

 .عليها

 :اآلتي نقرت  الدميوغرايف  اخللل خماطر من وللحد 

 ميكهن  العربهي  اخللهيج  دول بهن  فيمها  السهكان  حجم لتباين -1

 اإلقامهههة حريهههة اخلليجهههي املهههواطن علهههى تسههههل قهههوانن سهههن

 الههههدول بعههههض أن خاصههههة قيههههود  دون دولههههة أي يف والعمههههل

 .ملالع عن العاطلن الشباب نسبة ارتفاع من تعاني اخلليجية

 وتهه ليل الههدين  مههع تتعههار  ال للنسههاء  عمههل فههر  توليههد  -2

 .اخلليج دول بن تنقلهن دون حتول المت العقبات

 بهنجراء  للقيهام  دولة كل يف فعالة دميوغرافية مراكز إنشاء  -3

 .الدميوغرافية والبحو  الدراسات
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 التعلهيم   قافهة  نشر طري  عن الوافدة العمالة أعداد من احلد  -4

 اخللهيج  دول مواطين على املهن بعض وقصر  احلريفو املهين

 .العربي

 مهع  املهدن   علهى  الضغ  من للحد اإلقليمية بالتنمية االهتمام -5

 .إقليم كل خصائص االعتبار يف األخ 

 

  :العساف. اهلل عبد. دالتعقيب األول 

 تعههرت  الههمت الدميوغرافيههة تضههمنت الورقههة الرئيسههة املخههاطر 

 يكفهههي ال املخهههاطر هههه ه أن تقهههديري ويف العربهههي  اخللهههيج دول

 اجلليههد كجبهل  فههي  وتشخيصهها   تفصههيلها جيهب  بهل  حتديهدها  

 حتههى بههب ء املههاء حولههه مههن ينحسههر طويلههة  مههدة منهه  بههدأ الهه ي

 .العظيم كالطود نشاهده أصبحنا

 يف: املخاطر ه ه تتمثل

 سياسية. خماطر -

 اقتصادية. -

 أمنية. -

  قافية. -

 اجتماعية. -

 كههرب   بشههري جهه ب منطقههة شههكلت العربههي اخللههيج فههدول

 إىل ووحهدانا  زرافهات  اهلجهرة  قيهادة  يف رئيسة أسباب  ال ة أسهمت

 :الدول ه ه

 الشريفن. احلرمن -
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   ضهخمة  ماليهة  عوائد ذات جتارية بكميات النف  تدف  -

 .املنطقة تشهدها

 لههه  حقيقيههة حاجههة دومنهها االسههتقدام إىل احملمههوم السههباق -

   الطرق مبختلف الوافدة بالعمالة املتاجرة إىل أد  مما

 الرتكيبههة يف خلههل وجههود إىل أدت غريههها ورمبهها األسههباب ههه ه

 سهكانها  يعيش دول  ال  أضحت حتى اجملل   لدول السكانية

 -قطهههههر -اإلمههههارات  - التههههوالي  علههههى  بلههههدانها  يف كأقليههههة 

 تفهههاقم بعهههد إال العربهههي اخللهههيج دول لهههه تتنبهههه و   -الكويهههت

 الناحيههة فمههن ودوليًّهها  حمليًّهها اخللههل ههه ا نعهه الناجتههة املشههكالت

 تتبنههاه الهه ي اخلطههر اليههوم العربههي اخللههيج دول تواجههه السياسههية

 ختنه   مقصهلة  العمالهة  هه ه  مهن  جعلهت  ودوليهة   حقوقيهة  مؤسسات

 األجنبيهة  العمالهة  بتهوطن  كاملطالبهة  شهاءت   متهى  اخلليج دول بها

يف  مبسهاواتهم  واملطالبهة  الهدول   هه ه  حضارة بناء يف أسهمت المت

 متييهههز أو تفرقهههة وجهههود عهههدم رغهههم -للمهههواطن املدنيهههة احلقهههوق

 البعهد  ورمبها  الدول  هل ه بالبشر اإلجتار تهمة توجيه أو -يا كر

 واسههتبدال الههدول  هلهه ه السههكانية الرتكيبههة تغههري هههو األخطههر

 يهههد يف طيًعهها  سهههيكون حتًمهها  الهه ي  بالوافهههد  األصههلي  السههاكن 

 مهن  الهدول  هه ه  ختهر   ورمبها  تشهاء   مها  بهه  تفعهل  واملنظمات الدول

 وإ نيهههات وقوميهههات أعهههراق مهههن أمشهههاًجا لتكهههون العربيهههة هويتهههها

 .احلكم ورمبا السياسية  املشاركة ح  هلا شتى 

 املؤسسههات عههن الصههادرة فاإلعالنههات االقتصههادي البعههد وأمهها

 عاًمهها املاليههة التحههويالت تضههاعف ترصههد والههمت اخللههيج  يف املاليهة 

 تفشههت  حتههى  اإلنهه ار   جههر   بقههرع كفيلههة  نتكهه    آخههر  بعههد

 األعمههال مهن  الكههثري عهن  وعهزوفهم  الههدول هه ه  أبنههاء بهن  البطالهة 
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 سهههو  بههها  يقههوم  أن ميكههن  ال أنههه  تصههوراتهم  بنههوا  الههمت  املهنيههة  

 يف أغلهههبهم ففشهههل عنهههها  حبثهههوا إليهههها احتهههاجوا فلمههها األجهههن  

 مها  سهرعان  الهمت  السهوق   من خلروجهم أد  مما األجن   منافسة

 الدول ه ه اقتصاد فارتهن. األجن  يتملكها عندما وتثمر تزدهر

 طههال  تؤهههل وسياسههات  بههرامج يقابلههها   الههمت الوافههدة  للعمالههة

 ميكهههن الههه ي الوافهههد حمهههل إلحالهلهههم طاقهههاتهم وتوجهههه العمهههل

 مثًلههها واألردن فلبنهههان األوىل  املرحلهههة يف بسههههوله عنهههه االسهههتغناء

 العههام  يف املههواطن  غههري فيههها  عمههلي ال مهنههة  عشههرة مخهه   حههددتا

 بهههنذن - اخللهههيج دول سهههيحمي املمهههنهج التهههدر  هههه ا   املاضهههي

 بتأمههل نظههرت فلههو كههثرية  واقتصههادية أمنيههة خمههاطر مههن -اهلل

 املفروشههات  أو الغيههار  قطههع أو البنههاء  مههواد أو الهه هب  لسههوق

 عنهههاء لكهههبري احتجهههت ملههها أو غريهههها الهههدواء  وحتهههى والتجزئهههة 

 .قطاع كل على وآسيوية عربية جنسيات  طرةبسي باخلرو 

 علههى كههبري ضههغ  وجههود تلحهه  سههوف اخلههدمات جانههب ويف

 أن يفهرت   المت وغريها والتعليمية  والصحية  األمنية  اخلدمات

 أغلهب  أن إىل اإلشهارة  مهع  بكفاءة   األوىل بالدرجة للمواطن تقدم

 ميههت   فههنذا العمههل  علههى القههادر الشههباب يف الههدول ههه ه مههوطين

 شههره يرتههد فسههوف ينفههع فيمهها طاقاتههه وصههرف واحتههواؤه توجيهههه

 حبثيههة دراسههة منههه حهه رت مهها وهههو  وبلههده  جمتمعههه علههى وضههرره

 بسههبب العربههي اخللههيج دول يف البطالههة تفههاقم مههن مههؤخًرا أجريههت

 الرتكيبههههة يف اخللههههل وتصههههاعد الوافههههدة  العمالههههة عههههدد ازديههههاد

 التكهههوين يف كهههبرية ههههزة حهههدو  مسهههتبعدة غهههري السهههكانية 

 اسههتمر لههو املثههال  سههبيل وعلههى إًذا    .اجملتمعههات هلهه ه السههكاني

 اإلمهاراتين  عهدد  يصب  فسوف عليه هو ما على السكاني الوضع
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 عميقهة    قافيهة  إشهكاالت  عنهه  ينهتج  ممها , م2025 عهام % 2 فق 

 اللغههة بعههد الثالثهة  اللغههة أصهبحت  الههمت العربيههة اللغهة  تراجههع أهمهها: 

 األصهلية   هويتهه  معهه  حيمهل  فالوافد اهلندية  واللغات اإلجنليزية 

 علههى تعمههل هويتههها علههى احلريصههة والنابهههة املتقدمههة الههدول لكههن

 هويتها  يف الوافد ه ا لت ويب وتسعى الوافدة  اهلوية ه ه حتييد

 األمهين  للبعهد  نظرنها  مها  وإذا العربي  اخلليج دول تفعله ما   وهو

 عههههدة شهههههدت العربههههي اخللههههيج دول أن نههههر  األجنبيههههة للعمالههههة

 الههدول  تلههك يف األجنبيههة العمالههة خلفههها يقههف أمنيههة  اضههطرابات

 البحههههرين  يف اهلنههههودو الكويههههت  يف البنغههههالين كاحتجاجههههات

 مهههع املواجههههة أخطرههههاو دبهههي  يف اآلسهههيوية العمالهههة وإضهههرابات

 .م2013 السعودية يف نظامية غري بطريقة املقيمة اإل يوبية العمالة

 :التوصيات 

 بتهبين  الدميوغرايف اخللل خطورة العربي اخلليج دول در ت أن

 كهل . الوافهدة  اهلجهرة  وتقهنن  واضهحة  و موحهدة  سهكانية  سياسة

 املبنيهة  االسهرتاتيجية  الدراسهات  قوامهه  دائهم  حهرا   إىل حيتا  ذلك

 املسهتقبل   واستشهراف  احلاضهر   ومراجعة املاضي  استقراء على

 حفاًظها  األول  الهدفاع  خ  يةالوطن اهلوية تنمية اعتبار على والعمل

 يف والهه وبان والتفكههك التشههتت حتههديات مههن الوجههود ههه ا علههى

 أغلههب يف أكثريههة تشههكل والهمت  إلينهها  الوافههدة اجملتمعههات  قافهة 

 وديهههين وطهههين التهههزام قضهههية منهههها ولنجعهههل العربهههي  اخللهههيج دول

 والعهادات  احلضهارية  بهالقيم  وفهردي   مجعهي  ومستقبلي  وتارخيي

 واجههب وتعزيزههها واإلميههان  والعقيههدة واللسههان  واللغههة والتقاليهد  

 واحلكومهههههات واألفهههههراد  اجلماعهههههة عهههههات  علهههههى يقهههههع وطهههههين
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 التهههدرجيي اإلحهههالل علهههى والعمهههل مًعههها  واألسهههرة واملؤسسهههات 

 األمهههر هههه ا تسههههل وتشهههريعات بهههرامج سهههن خهههالل مهههن للمهههواطن

 لديهة  تتهوافر  من لكل التجن  إجراءات وتيسري وتسهيل وتدعمه 

 - بالتهدر   اجلنسهية  تكهون  أن وميكن الوطن  خدمة انيةإمك

 صهاحًلا  مواطًنها  كونهه   بهات  وبعهد   -اخلضراء البطاقة كمنحة

 .كروية ال ومهنية علمية ختصصات يف ومفيًدا نافًعا

 

  :الوايل. عبد السالم. دالتعقيب الثاني 

 منههه  متجهههددة قضهههية اخللهههيج يف الهههدميوغرايف اخللهههل قضهههية

 أقطههار بههدأت حيهه  املاضههي  القههرن مههن ياتالسههبعين عقههد أواخههر

 أذكهر . والوافهدين  من كبرية أعداد قدوم مرة ألول جترتب اخلليج

 مهثقفن  منتهد   ههو و اخلليجهي   التنميهة  منتهد   أن الصهدد  ه ا يف

م 1979 منهه  سههنوي بشههكلو باسههتمرار ياعقههد خليجههين خههرباءو

 مههن مخسههة أو أربعههة يف رمبهها القضههية ههه ه نههاقش اليههوم  حتههىو

 يهه هب امللههف ههه ا يف املبهههر الضههوء. األربعههن قاربههت الههمت اءاتهههلق

 السهكان  تركيبهة و احملليهة  الثقافهة  علهى  اخلطر ناقو  لدق عادة

 غهههري مهههن هائلهههة أعهههداد وجهههود بسهههبب اخللهههيج  لهههدول الوطنيهههة

 كمها . والسكان مجلة من% 80 إىل% 30ما بن ترتاو  املواطنن 

 إىل الصههدد ههه ا يف قسههمتن اخللههيج دول فههنن عبههد اهلل . د أشههار

 كلتهههها يف أنههههه غههههري. املههههواطنن غههههري حجههههم جلهههههة جممههههوعتن

 حبسههبو إًذا. األحههوال كههل يف مرتفعههة النسههب تظههل اجملمههوعتن

 إمجههالي مههن% 87 املههواطنن غههري ميثههل م 2013 العههام تقههديرات

% 51و الكويت  يف% 70و قطر يف% 86و اإلمارات  يف السكان
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 مههههههدار. )السههههههعودية يف% 32و عمههههههان  يف% 44و البحههههههرين  يف

 الههدميوغرافيا  خمتصههو  ظههل  أعههاله   الصههورة  وبسههبب  (.لألحبهها 

 .الدوام على اخلطر ناقو  يدقون العام بالشأن املهتمونو

 غههري وجههود طبيعههة تبههاين يف املوضههوع تنههاول صههعوبات تكمههن

 تظهر بدأت لتباينات يرجعنا ه ا. وتلك أو الدولة ه ه يف املواطنن

 تعتمههد ففيمهها. تلههك أو اخلليجيههة الدولههة ههه ه يف اداالقتصهه لطبيعههة

 علههى العامههة موازنتههها مههداخيل يف الكويههت و كالسههعودية  دول:

 التجهههارة  علهههى تعتمهههد  مهههثال دبهههي  إمهههارة فهههنن  كهههالنف   سهههلعة

 أو) دبهي  يف كبرية بأعداد األجانب وجود يشكل ل ا . السياحةو

 لطبيعههة  وظيفيههة  أهميههة( اإلمههارة  يف السههكانية الرتكيبههة   خلههل 

 غهههري لصهههاح الرتكيبهههة تبهههاين ولهههوال. هلههها االقتصهههادي النشههها 

 يف األبههرز العوملههة أمثولههة تكههون أن يف دبههي جنحههت ملهها السههكان

 الرتكيبههههة انقههههالب يظهههههر ههههه ه  مثههههل حالههههة يف. اليههههوم عهههها 

 مههن واضهه  بشههكل موظًفهها املههواطنن  غههري لصههاح السههكانية 

 مههن حتههىو بههل ات اخلههدم قطههاع عمههلو البنههاء لههي  اسههتمرار أجههل

 حكومهة  ميّكن مما العامة  للخزينة أكرب مدخوالت تأمن أجل

 نفه   لهدبي  يعهد  فلهم  مواطنيهها   جتهاه  بالتزاماتها الوفاء من املدينة

 لغهههري العهههددي التفهههوق حلالهههة النظهههر حيسهههن رمبههها لههه ا . لتبيعهههه

 ضهرورة  بوصهفه  دبهي   كحالهة  اجملل   أقطار بعض يف املواطنن

 الرخهههاء إلدامهههة حتهههىو بهههل التنميهههة  إدامهههةو املههههن إلشهههغال لهههي 

 .االقتصادي

 ففيمها . قليًلها  أكثر تعقيًدا األمر فنن اجملل   دول بقية يف أما

 أن مبعنهى  البطالهة  و الفقهر  ظهواهر  من اجملل  دول بعض تعاني ال

 ألبنهاء  الكهريم  العهيش  مسهتو   تههدد  ال للعمهل  أجنبية عمالة وجود



24 

 –2017  2015  
69 

 النمهوذ   يف. والبطالهة  ظاهرة من نيتعا أخر  دوًلا فنن البلد  ذلك

 تهأ ري  ذا حساًسها  موضهوًعا  حجمههم و الوافدين نسبة تكون األخري

 الكهريم  العهيش  فهر   تأمنو ازدهارهو اجملتمع رخاء على مباشر

 سهلطات  خاصة السلطات  تقع بال ات النموذ  ه ا يف. وألعضائه

 سههوق جلعههل متواصههل جمتمعههي ضههغ  حتههت العمههل  سههوق تنظههيم

 نسهبة  فنن عليه  بناء. والوطنية العاملة لليد استقطاًبا أكثر العمل

 اجملتمهع  رخهاء  علهى  ضرر ذات تكون قد بلد يف األجانب من% 30

 . آخر بلد يف% 80 من أكثر

 

  :املداخالت حول القضية 

   اخللااااااي  دول يف الااااااد و رايف تشااااااقي  واقااااااع اخللاااااال 

 وخماطره.

 كهههل يف ي التهههار استحضهههار املطهههريي إىل أن منصهههور. أشهههار د

 حاجههة هنهها  عالجههها  فقههد كانههت و لفهمههها جههًدا مهههم قضههايانا

 يف للمشههاركة  املتخصصههة  األجنبيههة العمالههة  أنههواع بعههض  لوجههود

 يف حهههد  الههه ي لكهههن..  عهههام بشهههكل  اخللهههيجو اململكهههة تنميهههة

  اخللهههل بعهههض اعرتاهههها التنميهههة فلسهههفة أن اهلجريهههة التسهههعينيات

 ال الهمت  السهرعة  شديدة يةالتنم مفهوم تبين يف اخللل ه ا ويكمن

 االسهتعانة  مهن  بهد  ال بهل   فقه   الوطنيهة  بالعناصر إجنازها ميكن

 يصههاحب  و السههعودية واخللههيج   يف العمههل يف يرغههب َمههن بكههل

 الهه ي بههل..  اخلليجههي الو السههعودي اإلنسههان لبنههاء خطههة أي ذلههك

 إىل املغلوطههة السههلوكياتو املفههاهيم مههن كههثري ضهه    أنههه حههد 

 فيه املبالغ ميلهو اليدوي  العمل عن ترفعه مثل عره مشاو وجدانه
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 املهدير  لشخصهية  املسهتمر  وتقمصهه  املنتج  غري املكت  العمل إىل

 أزمههة إىل أد  األمههر ههه او   النهههيو األمههر جييههد الهه ي املسههؤولو

 لقلهههة األجهههن   حمهههل املهههواطن إحهههالل صهههعوبة يف متثلهههت الحقهههة

 بهها  يقهوم  الهمت  األعمال مع تفاعلهو رغبته غيابو جلده و كفاءته

 العمههل لسههاعات الطبيعههي التقههدير انهيههار مههع خصوًصهها  األجههن 

 االجتماعيهههة للحيهههاة كافيهههة مسهههاحة العهههادي الفهههرد يعطهههي الههه ي

 ال لدرجههة العمههل يسههتهلكه عنههدنا األجههن  فالعامههل..  الطبيعيههة

 ارتباطاتهه  لوجهود  فيهها   جياريهه  أن اخلليجهي  أو السهعودي  يستطيع

 التجهاري  العمل أن هوو خطري  أمر ذلك بعد حد  .  ماالجتماعية

 لهو  متاًمها  سهيتوقف  اخلليجهي  رمبها و السهعودي  للمهواطن  الصناعيو

 األجن .  العامل غادر

 هنههها  ألن سيتواصهههل  اخللهههل أن وأضهههاف د. املطهههريي: ويبهههدو

 علهى  االعتمهاد  يف اخللهيج  دول بعض يف املسؤولن بعض عند قناعة

 أنو  ( ووتر بال  مثل)  األمن حف  يف يةالعامل األمنية الشركات

 يهههأتي أمنيهههة شهههركات تسهههتلمه أن ميكهههن الهههدول تلهههك يف األمهههن

 فههو  هه ا  صه   غريهها. وإذا  مهن و الالتينيهة  أمريكها  مهن  منسوبوها

 بههنو اخللهيج   يف املهواطن  تطلعههاتو آمهال  بهن  تامًّهها انفصهاًما  يعهين 

  .(ذلك ص  إذا)  حكامه بعض خماوفو هموم

 وافههدين اسههتقطاب أبههًدا يعيههب ال حنهها  أنههه والء. أ بينمهها تههر 

 منهها  يسهتفيد  خهربات  تكون أن املهم لكن اململكة  داخل للعمل

 ال ي اإلمارات توجه ذاته حد يف شبابنا. وه ا منها ويتعلم الوطن 

 اليهوم  حيهد   مها  العامليهة. لكهن   الهدول  مصهاف  يف لتكون بها دفع

 : للوافدين معن جمال حتديد هو
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 املتدنيهههة  لروايتهههها السهههعودين تغهههري ال مهنيهههة وظهههائف -1

 ضههمن طويلههة عهههود منهه  صاههنفت وألنههها هلهها  اجملتمههع تقههدير وعههدم

 كههان وقههت يف مههؤهالت تتطلههب ال والههمت املقههدرة  غههري الوظههائف

  السائد. هو اجلامعي أو الثانوي املؤهل

 بهه ل يههتم أو واضهه   مهههين مسههتقبل أي هلهها لههي  وظههائف -2

 للوافههد أفضههل هههي وبالتههالي ملوظفيههها  يريههةتطو أو تدريبيههة خطههة

 تشكل ال فعليًّا ألنها واحتياجاته  أولوياته على بناء للسعودي منها

 لوطنه. وسيعود زمنية ملدة يعمل أنه يعلم كونه له  مهنيًّا مستقبًلا

 اكتشهاف  مهع  بهدأت  املشهكلة  البلوي أن هه ه  ياسر. د وأوض 

 اخلليجهي  التعهاون  جمله   دول اجتههت  التنميهة  وتهرية  وتزايهد  النف 

 براجمهههها حتقيههه  يف األجنبيهههة البشهههرية القهههو  علهههى االعتمهههاد إىل

 لتنويههع النفطيههة غههري القطاعههات يف والتوسههع الطموحههة  التنمويههة

 والبنههههاء التحويليههههة الصههههناعات يف توسههههعت إذ الههههدخل  مصههههادر

 للمهواطنن  جاذبة غري عمل قطاعات ومجيعها وغريها  واخلدمات

 العمالة كثيفة قطاعات أنها من الرغم على عمل ال ظروف بسبب

 وانصههب. سههواء حههد علههى املههاهرة وغههري املههاهرة األيههدي إىل حتتهها 

 تبعات إىل االلتفات دون احلديثة الدولة دعائم إرساء على االهتمام

 العمهل   سهوق  احتياجهات  تلبيهة  يف األجانهب  علهى  االعتماد استمرار

 أههم  يامثهل  ومبها  بلهدانهم   يف أقليهة  املواطنون غدا الوقت مرور ومع

 .الصارخة السكانية االختالالت

 اخللههيج: م2015 واملتحههول الثابههت وميكههن الرجههوع لكتههاب  

 يف التنميههههة لدراسههههات اخللههههيج مركههههز إصههههدارات مههههن  واآلخههههر

 جملهه  دول يف اخللههل أوجههه تناولهت  قيمههة دراسههة وهههي الكويهت  

 واالقتصهادية  ةالسياسهي  النهواحي  مهن  العربيهة  اخللهيج  لدول التعاون
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 بنحصهههائيات املعلومهههات الدراسهههة و بتهههت والسهههكانية  واألمنيهههة

 طري  ترسم خبامتة الدراسة واختتمت. اخللل أوجه توض  دقيقة 

 .والوحدة واألمن والتنمية املواطنة دولة بناء

 موضهوع  فهنن  الدراسهة   عاجلتها المت امللفات كل أهمية ورغم

 يعتهرب  اجملله .  دول واطينمله  مؤرًقها  هاجًسها  يظهل  السكاني اخللل

 الثابهههههت» سلسههههلة  يف الثالهههه   الكتههههاب  هههههو  «واآلخههههر  اخللههههيج »

 اخللههيج»و «واملتحههول الثابههت بههن اخللههيج» كتههاب بعههد  «واملتحههول

 الكتهههاب حمهههور والسهههلطة. املههال  وتهههراب  اجملتمعهههي الشهههقاق بههن 

 دول عالقهات  حتليهل  يتطلب ال ات على التعرف أن مبدأ من ينطل 

 املشههكلة خلصههت الدراسههة..  اآلخههر مههع اخلليجههي التعههاون جملهه 

 هههههه ه خلههههه  يف «شهههههركاء» املواطنهههههون) عبهههههارة يف السهههههكانية

 ولههو القههائم السههكاني اخللههل مههن يسههتفيدون كههونهم  (املشههكلة

 علههى اللههوم الدراسههة وتضههع. باحلكومههات مقارنههة نسهه   بشههكل

 دور «همهههش» مههها وههههو للهههنف   الريعهههي االقتصهههاد علهههى االعتمهههاد

 الدولهة  توفرهها  الهمت  احلصهرية  امليهزات  أن كما. إنتاجيًّا املواطنن

 املشهههههاركة يف املهههههواطنن دور تهمهههههيش يف سهههههاهمت للمهههههواطنن

 .واالقتصادية السياسية

 تواصههل هههو الثتابههت أن يف الدراسههة املهه كورة كهه لك   جههاء و

 يف الههرتئي   اإلنتههاجي العنصههر بوصههفهم الوافههدين علههى االعتمههاد

 املنطقههة سههكان نصههف ياقههارب مهها ادهمأعههد بلغههت حتههى اجملتمههع 

 حقهوقهم  تدنتي تواصل مقابل يف ه ا تارخيها  يف مرتة ألوتل%( 48)

 دور تبلهههور فههههو امُلتحهههوتل أمتههها. والستياسهههيتة واإلنسهههانيتة االقتصهههاديتة

 وقهوةً  للّطلهب   مصهدًرا  كهونهم  حيه   مهن  للوافهدين  مهم اقتصادي

 مقابههل يف لعقاريههة ا الستههوق يف خاصهة  املنطقههة  يف رئيسههة شهرائيتة 
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 ومصههدًرا  إنتاجيًّهها   بوصههفهم عنصههًرا  التتقليههدي   الستههاب   دورهههم

 يف الوافهدين  علهى  االعتماديتهة  مهن  يفاقم مّما فق   العاملة لأليدي

 .احمللي االقتصاد

. د ذكهره  املوسى إىل أنه ممها يلفهت االنتبهاه مها     مسفر. وأشار أ

( 2.1)ب املقههدرو العههاملي اإلحههالل معههدل حههول املطههريي عبههد اهلل

 مهتغري  جتاهل السكاني للتكوين املثالي املعدل ه ا.. امرأة لكل

 مثاليهها املعههدل ههه ا يكههون قههد إذ. اإلنتاجيههة حنههو اجملتمههع اجتههاه

 اجملتمعههههات  يف عبًئهههها يكههههون قههههد  فيمهههها.. املنتجههههة للمجتمعههههات

 .لإلنتا  وخط  مسارات هلا لي  والمت املستهلكة

 اخلطهههاب  يف الشهههباب لسهههن رينظههه مثًلههها السهههعودية البيئهههة يف

 املرحلهة  هه ه  أن إىل -ضهمنية  بصهورة  ولهو  -واإلعالمي الرمسي

 علههى األعبههاء مههن جمموعههة تشههكل فننههها ازدادت كلمهها العمريههة

 ممها .. وغريهها  والتعلهيم  البطالة مشاكل يف تسهم احلكومة  فهي

 املعههدل عههن يههنخفض قههد املثههالي اإلحههالل معههدل أن احتماليههة يعههين

 مسهههارات أن طاملههها االسهههتهالكية  للمجتمعهههات سهههبةبالن العهههاملي

 .حمدودة اإلنتا 

 الرتكيبههههة خلههههل موضههههوع الرديعههههان أنههههه ويف خالههههد. د ويههههر 

 احلكوميهة   األجههزة  علهى  بالالئمهة  نلقي ال أن يافرت  السكانية

 واملههن  الدنيا املهن يف الوافدين أعداد زيادة عن مسؤولون فاألفراد

 - القصهي   الهوزير  حهاول  عنهدما . حمهددة  مهارات تتطلب ال المت

يف  ويشههكك ي مهه  اجلميهع  أصهب   االسهتقدام  ضهب  -اهلل رمحهه 

 كان ال ي اخلليجي للمواطن تعود منها جزء يف املشكلة. وطنيته

 نكهون  أن جيهب  .بههم  البلهد  غهصت  حتى العمالة استقدام يف مسرًفا

 .كأفراد مسؤولياتنا من نتنصل وأال اجلانب  ه ا يف منصفن
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 البلهد  أغهرق  فبعضههم  االسهتقدام   يف مسهؤولية  يطهاهلم  داألفرا

 قبهل  مهن  العمالهة  هه ه  من التكسب يتم إنه بل الرخيصة  بالعمالة

 لكهن  إليهه  حيتا  ال ي العدد الكفيل تعطي احلكومة. الكفيل

 تسههري إىل  ومههن َ ههمط يلجههأ   البههزن   يلغههي مهها مرحلههة يف بعضهههم

 التشهريعات  .السهوق  يف عارمهة  فوضهى  خل  مما الشوارع  يف عماله

 ضهعاف  بعهض  قبهل  من خترتق لكنها وصارمة موجودة احلكومية

 .النفو 

  اجتماعيًّها  موصهومة   املههن  مهن  كهثري  أصهبحت  الوقهت  ومبرور

 يتجنههب أصههب  اخلليجههي أن لدرجههة حمههددة  جبنسههيات وارتبطههت

 للوافهد  احلاجة من عزز الوصم ه ا. عيًبا ذلك ويعد بل بها  القيام

 جهًدا. مشهكلة   lucrative جمز  وبعضها املهن  من بكثري للقيام

 بعهههههض يف و قههههايف  اجتمهههههاعي السههههكانية  الرتكيبهههههة يف اخللههههل 

  .أحياًنا صعبة احللول جيعل ال ي األمر جوانبها 

 يفضهل  اله ي  اخلا  القطاع هنا  احلار ي أن خالد. أ وذكر

 فههي  السعودة  يريدون ال ال ين االستقدام هوامري الوافد  وهنا 

 كهل  وراء املستفيد عن مصاحلهم  ومن َ مط البد من البح  تقلص

 .سلبية ظاهرة

ممهها جههاء   املطههريي أن اهلههدف  عبههد اهلل. د ومههن جانبههه أوضهه   

 مههن أجههل العمههل علههى وضههع للقضههية االنتبههاه الرئيسههة لفههت بالورقههة

 فهال  اإلحصهاءات  خيهص  املخاطر. وفيما من يف التقليل تسهم حلول

 بهههل اخللهههل وجهههود تنفهههي علمهههه حسهههب واحهههدة إحصهههائية توجهههد

 تتبهاين  اإلحصهاءات  الثانيهة  الناحية ومن ناحية  من ه ا العك  

 لعههل مههن األنسههب   لهه لك والدوليههة  احلكوميههة مصههادرها حسههب

 وحلوهلا. وأسبابها املشكلة على الرتكيز
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بالتنميههة   السههكان ارتبهها  يف تكمههن كمهها أن اإلشههكالية 

 الثهاني  واململكهة   جلانبا يف خللإىل  يؤدي منهما أي يف خلل فأي

 أننها  والهدليل  األصهلين   السهكان  حجهم  يف مشهكلة  مهن  تعاني ال

 منهم. كثرية أعداًدا نستضيف

 فههنحن السههعودين للسههكان العمههري الرتكيههب خيههص فيمهها و

 نسههتفد والههمت   الدميوغرافيههة  اهلبههة باسههم تاعههرف مبرحلههة منههر

الشهيخوخة.   مرحلة يف والدخول جتاوزها وشك بل حنن على منها 

 االعتبار يف يأخ  ال ي التخطي  غياب عن ناجتة االستفادة وعدم

 عديدة. مشكالت عنها نتج نقمة اهلبة فأصبحت السكان متغري

 حي  مباشرة  هنا  خطورة الرشيد أن وفاء. د يف حن ال تر 

  التنمية عملية يف إجيابياته له والديين العرقي واالختالف الفروق

 كههبرية  األجانههب يف مضههاره  وبالفعههل النسههب  أن للتطههاب  كمهها

 وللتجنهههي  للضهههرائب أنظمهههة وضهههعت احلكومهههة أن لهههو ولكهههن

 عجلههة ولكانههت النسههب ههه ه مبثههل التكههد  كههان ملهها مبكههًرا

 التنميهة  اليهوم  عليه هي كما وليست لآلخر  احتواء أكثر التنمية

 باآلخر.

 واملوقهف  الهرأي  نهر   إننها  حيه   الطهر    على وأضافت: أحتف 

 موجههه  نسهب  علهى  ك لك استند وال ي النص  بداية من ضًحاوا

 املههدربن للسههعودين نسههًبا باملقابههل أر  أن متنيههت ..التحليههل ختههدم

 دعم. بال األجانب وظائف إحالل ميكنهم ال ين

 صههياغة  عنههد حههول مهها ذكههره د. عبههد اهلل    وفههاء. د وتسههاءلت

 عمهل  فهر   توليهد )  املخهاطر  من كمقرتحات للحد الثانية النقطة

 دون حتههولالههمت  العقبههات وتهه ليل الههدين  مههع تتعههار  ال للنسههاء

 يتعهار   التنقهل  يف العقبات ت ليل ألي .. ( اخلليج دول بن تنقلهن
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 املهرأة  عمهل  مع اجلملة ه ه تراف  من احلكمة هي وما الدين  مع

 والعقههاب عبههاده  مجيًعهها أننهها مههع الرجههل  عمههل ترافهه  وال فقهه  

 واحد  والثواب

 حتتهها  املطههريي أن املههرأة  عبههد اهلل. د أوضهه   ا الشههأنويف ههه

وه ا مها قصهده  واستشههد باآليهة       العملأو  للدراسة سواء حملرم

 َأْعَلهما  َواللَّهها  َٰفَلمطها َوَضهَعْتَها َقاَلهْت َرب  إين هي َوَضهْعتاَها ُأْنَثهى      ﴿الكرمية: 

 َوإين ههي َمههْرَيَم َسههمطْيتاَها يَوإين هه ۖ َٰكاْلههُأْنَثى الهه طَكرا َوَلههْيَ  َوَضههَعْت بمَمهها

  (.36ن  آل عمرا ) ﴾الرطجميمي الشطْيَطاني ممَن َوذار يطَتَها بمَك ُأعمي اَها

تؤكهد خطهورة   دهيش لوجهات النظر الهمت   بن خالد. د وتطرق

 واله ي ينظهر   النفيسهي   اهلل عبهد  القضية  ومن ذلك ما طرحهه د. 

 تنه ر  زاويهة  مهن  ( اخللهيج  دول يف الهدميوغرايف  اخللل)  لالستيطان

كمثال. كما يتبنى د. مجال السهويدي  وههو    دبي- قادم خبطر

 رأًيا مشابًها. دبي أهل من

ؤيهة   الرديعهان يهر  أن هنها  مبالغهة يف هه ه الر      خالد. د لكن

 الههدرهم  يريهدون  أنهها  -يف تصهوره  -الوافههدين فسهكان دبهي  

 باخللهههل تقهههول الهههمت والنظريهههة نفسهههها .السياسهههة أمهههور تعنهههيهم وال

 سهنة  30 بعهد  سيحكمونها املسلمن وأن فرنسا  يف الدميوغرايف

 .الكثرة به ه توالدهم استمر إذا

 حتهديًّا  يكهن    الهدميغرايف  الرشيد بأن اخللل وفاء. د وعلقت

وتوحهدت    إمارات كانت مثًلا: إيطاليا األوربي   التاري  سابًقا يف

 عالقههة يكههن لههه    البفههارين وتوحههدت  دوقيههات كانههت وأملانيهها

( هنجاريها ) اجملهر  تضهم  كانت النمساوية بالشمال  واإلمرباطورية

 وجهههه علهههى ولهههي  املقارنهههة وجهههه علهههى العرقهههي. هههه ا  باختالفهههها

 بهالقرن  يقارنان ال عشر والتاسع شرع الثامن القرنن ألن التطبي  

http://www.alro7.net/playerq2.php?langg=arabic&sour_id=3&top=36#top36
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 حتكههههم الههههمت احلاكمههههة السياسههههية املنظومههههات ألن العشههههرين 

 وانتههى  فرنسها  مهن  خهر   فنهابليون .. ختتلهف  اليوم البشرية اجملاميع

 حيهد   أن ميكهن  ال وه ا الفرنسي  القانون وطب  موسكو  يف

 اختلهههف فالتهههأ ري  ( املتحهههدة األمهههم ميثهههاق)  املعاصهههر الواقهههع يف

 غرافيًّا.دمي

 الهدول  تهاري   يف وحبثهه  الواحهد  والهوطن  املواطنهة  فكرة مفهوم

 أصهب   وملاذا السياسي  الواقع لتفكيك مدخًلا يكون قد العربية

 تسهتعمله  قهد  اله ي  التقهادم  لنظهام  نرجع وهنا للدميقراطية  منفرًّا

 تعريهههف كهههان مثًلههها  فهههنذا  التجنهههي  إلجبهههار الدوليهههة املنظمهههات

 قواسههم جتمعههها الههمت البشههرية الكتههل اميعجمهه هههي الدميغرافيههة

 إجنلههرتا  هههو الصههار  املثههال واحههدة  بقعههة علههى وتعههيش مشههرتكة

 االنتمهاء  بقهدر  إجنلرتا امسه لوطن املواطنة فكرة هنا  يكن فلم

 هههو املههواطن أصههب  فكيههف   وإيرلنههدا واسههكتلندا  ويلههز  إىل

 أول تخههابانإىل  يقودنهها ممهها إجنليزيًّهها ولههي  الربيطههاني  املههواطن

 بريطاني. باكستاني مسلم عمدة

 الرتكيبههههههة خيههههههص املطههههههريي فيمهههههها عبههههههد اهلل. وأوضهههههه  د

 إًذا اخللههيج  دول تعههاني تكههن   -تارخييًّهها –االجتماعيههة  أنههه 

 العاملهههة األيهههدي اسهههتقدام بسهههبب اآلن  اآلن  تعهههاني تعهههاني ملهههاذا

 اإلمهارات  حتهى  الهبرتول   علهى  قائم اخلليجي فاالقتصاد  احلرفية

 فقههههرية دول عانههههت  فجميعههههها  الههههبرتول أسههههعار انهههههارت عنههههدما

منهتج.   اقتصهاد  بنهاء  تسهتطع    املاضهية  الفهرتات  وطهول  اقتصادًيا 

 بعهد  السهكان  حجهم  اسهتيعاب  علهى  قادرة غري املوارد آخر  مبعنى

 اخنفا  الدخل.أو  نضوب
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 اجلنسهههية علهههى احلصهههول ويريهههدون الهههدول هلههه ه قهههدموا مهههن

 التههاري    عههرب طههاردة دول ئهم  دولنههاأبنهها حبهه  خطههًأ يرتكبههون

 األجيهههال منهههه سهههتعاني اخللهههل نفسهههه  ولكهههن  التهههاري  وسهههيعيد

 ووقههف  العمالههة تقلههيص أو  الههتخلص اخللههيج  دول القادمههة  وعلههى 

 اسههههتهال  وترشههههيد البشههههرية  مواردههههها التجنههههي   واسههههتغالل

 احملدودة. الطبيعية مواردها

 خمههاطر) هههو ةالورقههة الرئيسهه موضههوع: القعههود ناصههر. د وقههال

 خمههاطر) واملقصههود( العربههي اخللههيج دول يف الههدميوغرايف اخللههل

( العربيهة  اخللهيج  لهدول  التعهاون  جمله   دول يف الدميوغرايف اخللل

 العهراق  يف السهكاني  للوضع التعقيبات وال الورقة تتطرق   حي 

 متجهههدد قههديم  املوضههوع . العربههي  اخللههيج  دول مههن  وهمهها  إيههران أو 

 مههد   علههى التنميههة منتههد  وصههيحات  دراسههاتو أحبهها  وتناولتههه

 اخللهههيج لهههدول التعهههاون جملههه  وقهههرارات و هههائ  وتناولتهههه  عقهههود

 لهدول  السهكانية  السياسهة  اسهرتاتيجية ) و يقهة  ذلك يف مبا العربية

 واقرتحههت   التعههاون جمللهه   األعلههى اجمللهه   مههن املقههرة ( اجمللهه 

 راتقرا وحتتا  واضحة فاملشكلة بها  يؤخ    ولألسف حلوال 

 .  اجملل  دول حكومات من تنفي ية

 هه ا  من األمين باخلطر قناعمت احمليا فقال: مع مساعد. أما د

 مها  يهديرون  اله ين  أولئهك  وخباصة االقتصادي وباخلطر االختالل 

 نسهميه  مها  أن ير  يزال ال رأًيا مثة أن اخلفي  إال باالقتصاد ياسمى

 أن تستطيع الدول وأن الوطنية  االقتصادية للبنية دعم هو اختالال

 ومنهجها. وخططها مستقبلها يضرت ال مبا هؤالء تستثمر

 30 قبهل  باملوضهوع  اهتمهام  وجهود  إىل السالم عبد د أشار أيًضا

 اسهههتفادت اإلمهههارات أن يظههههر اليهههوم حتهههى الواقهههع عاًمههها  لكهههن
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 ميكههن ال هلهها  مبعنههى داعمههة تههزال وال الفئههات  ههه ه واسههتثمرت

 األجانههب نصههف ترحيههل فيههه يههتم قطههرأو  اإلمههارات يف قههرار تصههور

 واسعة. اقتصادية كار ة تنشأ قد مثال  إذ

االخهتالل    هه ا  كهل  مهع  للتكيف تتجه أنها يبدو اخلليج دول

 الهههبالد مهههنهج يغهههريوا  هههم مهههواطنن  ههههؤالء يصهههب  أن ههههو والقلههه 

 اخلطورة. كل مكمن وه ا. ومستقبلها.

 طهههورةكانهههت اخل كهههردي أنهههه وإًذا  أسهههامة. م يف حهههن يهههر  

  هم  مهواطنن  ههؤالء  يصب أن  هو السكاني االختالل من الرئيسيتة

 بأيههدينا هههو األمههر ههه ا مسههتقبلها  فههنن مثههل و الههبالد مههنهج يغههريوا

 مهههن اجلنسهههية مهههنحهم بقراراتنههها فيهههه الهههتحكم نسهههتطيعو حنهههن 

 يشهابهه  مبها  املقهيم  مع التعامل يف حالًيا به نقوم ما عدمها. ومقارنة

 التغهههيري مهههن جمتمعنههها حنمهههي أننههها سهههنجد أمريكهههاو أوروبههها يف

 مهن   صهعوبة إىل  أكثهر  بدقهة  وميكهن اإلشهارة هنها     هنا املقصود

 أنهه  يعلهم  لكهي (  طالت مهما مؤقتة)  إقامة املقيم من و اجلنسية 

 يههتم  لكنهههو الغههرب   يف يههتم ال ههه ا .. و بالدنهها يف مؤقههت  ضههيف

 . كمثال اليابان..  الشرق يف متفاوتة بدرجات

 الغالبيهههة كانهههت سهههنغافورة يف مخهههي  أنهههه مسهههري. أ وأضهههاف

 تسهههيل   الربيطههاني االسههتعمار بعههد  ههم املسههلم   املاليههوي  للعههرق

أن  الغالبيهههة  صهههحي  ههههم أصهههبحوا حتهههى إليهههها الصهههينين هجهههرة

 املاليههوي العههرق  ألهلههها  كانههت هههل لكنههها متقدمههة سههنغافورة

 سنغافورة. سكان من  ٪15 من أقل اآلن يشكل

املتسارعة  للتنمية الشهراني إىل أنه كان سعد. دواء اللوتطرق 

 آ هار (  املاضهي  املهيالدي  القهرن  مهن  السهابع  العقهد  يف انطلقت المت)

 :منهاو مهمة 
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لالقتصهههههاد  االسهههههتيعابية الطاقهههههة يف الكهههههبرية الزيههههادة  -1

(absorptive capacity )كيًفها و كمًّا البشرية القو  قدرة يفوق مبا  

 سههوقو االسههتقدام بههاب فههت  اسههتدعى اممهه - التعههبري جههاز إن -

 األجنبية. العاملة اليد أمام مصراعيه على العمل

 البنيهة  تطهوير  علهى  -زالت الو -التنمية خط  ركزت -2

 االسههتيعابية الطاقههة زيههادة يف مباشههرة سههاهم مهها هههوو األساسههية 

 الوافدة. العاملة األيدي على الطلب زيادة يفو نفسها 

 شهوه  ريعيًّها   -رعويًّها  -ًيها رفاه اجتاهها  التنميهة  اجتهت -3

   الناعمة. العمالة أمام االستقدام باب فت و العمل  سوق

 منخفضههة العاملههة الوافههدة  األيههدي علههى االقتصههاد أدمههن -4

 حتههى رمبهها البقههاء  علههى نفسههه الوافههد العامههل أدمههن بههل األجههور 

 تشهجع  بل تسم  االجتماعيةو الرمسية املمارساتو األنظمةو الوفاة

 النظاميهة  اهلجهرة  لصهاح  حمسهومة  أصبحت النتيجةف ل لكو ذلك.

 إلينهها املهههاجر السههكاني املكههون مههن زاد النظاميههة  ممهها  غههريو

   لدينا. البقاءو

 اهلههرم يف بالتههاليو العمههل  سههوق يف أهههم التشههوهات  مههن -5

 الوطنية. العاملة اليد إنتاجية على السل  األ ر السكاني

وأن  قيقيهة  ح تنمويهة  منجهزات  هنها  أن  القهول  مهن  بهد  ال -6

 ه ه يف أسهما املواطن غري نظريهو السكانين: املواطن املكونن

   املنجزات.

 هه ه  وراء الرئي  السبب كانت النظر قصرية التنمية إدارة إن

 املنزلقهههههات لهههههرت  املسهههههتقبل تستشهههههرف   ألنهههههها التشهههههوهات 

 اهلهرم  يف اخللهل  هه ا  منهها و االنعكاسهات السهلبية   و االحنرافاتو

   السكاني.
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 ميثهههل  البشهههري  حجهههازي إىل أن العنصهههر   عائشهههة . د وأشهههارت

 كثهروة  العنصهر  هه ا  وتنميهة   بهه  واالرتقهاء  اجملتمهع  لتطور أساًسا

 تنههوع ومنههها: مههؤ رة  عوامههل لعههدة بااللتفههات إال ال تكههون جمتمههع

 واقتصههاديًّا نفسههيًّا الواضهه  تههأ ريه ومههد  احملههي   اجملتمههع أفههراد

 والتقهارب  التشهابه  مهد   علهى  تمهد يع اجملتمهع  ومتاسك واجتماعيًّا 

 عناصههر مههن ذلههك وغههري وديههنهم  لغههتهم يف البشههرية مكوناتههه بههن

 االقتصهههادي  فعنهههدما مسههتواهم  يف التقهههاربإىل  إضهههافة الثقافههة  

 -وتنهههوعهم  السهههكان يف واالخهههتالف  التفهههاوت هههه ا إىل  ننظهههر

 البهد  -املختلفهة  وإجيابياتهه  سهلبياته  وعهن  جاء باملهداخالت  وكما

 ههه ا يسههببهأن  ممكههن الهه ي والثقههايف النفسههي التههأ ري نهه كرأن 

 علهى  املختلفهة  التخصصهات  يف الوظائف بعض حصر فمثًلا التنوع 

 القلههه  مهههن لنهههوع بهههدورة ويهههؤدي البطالهههة  يسهههبب قهههد الوافهههدين

 إلحساسههه نتيجهة  املههواطن منهه  يعههاني قهد  الهه ي النفسهي  واالحهرتاق 

 مههن غههريه لمثهه فههر  لديههه وال توجههد وطنههه  يف مقبههول غههري بأنههه

 باالنتمهاء  شهعوره  عهدم  لدرجهة  يتفاقم قد وه ا .وطنه ويف الوافدين

 والتقاليد العادات اختالف يف واض  تأ ري هنا  ك لك .والوطنية

 بعههض علههى ونقمههتهم بههها  احلديثههة األجيههال تههأ ر ومههد  وتباينههها

 فأصههبحت وأمهههاتهم  آبههاؤهم عليههها تربههى الهه ي جمههتمعهم تقاليههد

 قههههدرتها عههههدم مههههن تشههههتكي وباتههههت لههههك ذ مههههن تعههههاني األسههههر

 ضهههوء يف مورو هههة حسهههنة تقاليهههد علهههى احملافظهههة يف واسهههتطاعتها

 منههاحي يف كههبري حلههد مههؤ رة أصههبحت والههمت الوافههدة  العههادات

 املختلفة.   احلياة
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 الاد و رايف  التوصيات واحللول املقرتحة ملعاجلة اخللل 

   اخللي : دول يف

ن املهههم عنههد احلههدي  الغامههدي  أن مهه نههوف. د مههن جهتههها تههر 

 التأكيد على ما يلي: اخلليج لدول السكانية السياسة عن

 قههوة  وهيكههل  السههكانية  الرتكيبههة  يف التههوازن  حتقيهه   -1

 .العمل

 بههدف  دولهة   كهل  يف املنهاط   بن املتوازنة التنمية حتقي  -2

 .املدنإىل  الداخلية اهلجرة من احلد

 الصحية الرعاية توفري خالل من البشري املال رأ  تنمية -3

 .والتدريب والتعليم واالجتماعية

 .التعليم ومناهج نظم تطوير -4

 مهههن للمهههواطنن االقتصهههادية املشهههاركة معهههدالت زيهههادة -5

 .واإلنا  ال كور

 .الوافدة العمالة حمل اخلليجية العمالة إحالل -6

 العمهههل  سهههوق وبيانهههات السهههكانية اإلحصهههاءات تطهههوير -7

 .تظمةمن بصفة وحتديثها ومشوهلا  دقتها مستو  ورفع

 اسهههرتاتيجية ويف ضهههوء مههها تقهههدم ميكهههن صهههياغة مقرتحهههات   

 حتقيههه  إمكانيهههة مهههن درجهههة حتقههه أن  ميكهههن والهههمت للتعامهههل 

 علمي كما يلي: بأسلوب املرغوبة النتائج

 يف الوافههههدة العمالههههة لقضههههايا موحههههدة سياسههههة صههههياغة 

 قابلهة  وبرامج خط  منها تنبث  احمللية  بالعمالة عالقتها

 اخللهيج  دول بهن  املشهرتكة  لقواسهم ل وتسهتجيب  للتنفي  

 اخلاصههة االحتياجههات تشههبع نفسههه الوقههت ويف جمتمعههة 

 . حدة على دولة لكل
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 علهى  مبنيهة  اخلليجيهة  السهكانية  للمعلومهات  شهبكة  بناء 

 سياسات وضع على تساعد واملستقبل  للحاضر دراسات

 .والتوطن للسكان

 جمهههاالت يف املعاصهههرة الدوليهههة التحهههوالت مهههع التكيهههف 

 ووضههههع اإلنسههههان  وحقههههوق والتكنولوجيهههها  قتصههههاداال

 املتاحههة الفههر  مههن تسههتفيد الههمت السههكانية السياسههات

 .فيها الكامنة املخاطر من وتقلل التحوالت  ه ه يف

 االنتقاليهههة  املرحلهههة وسياسهههات السهههرتاتيجيات بالنسهههبة أمههها

 :التالية العوامل تراعيأن  فيجب

 حجههم علههى والسههيطرة االسههتهالكي  اإلنفههاق مههن احلههد •

 العهههام القطهههاع يف وتركيبهمههها واخلههها  العهههام اإلنفهههاق

 واالقتصههادية املاليههة السياسههة أدوات طريهه  عههن واخلهها 

 .والتجارية

 ذلهههك وإناطهههة االسهههتقدام وقيهههود اهلجهههرة قيهههود إحكهههام •

 الواحهد   البلهد  يف واحهدة  عمل سوق عن املسؤولة بالدولة

 علهههيمالت خهههالل مهههن املناسهههبة املواطنهههة بالعمالهههة تغههه يها

 املهنيهههة باالحتياجهههات وتسهههتكملها والتهههدريب  والتعبئهههة

 وحمسههوبة املعهها  واضههحة هجههرة سياسههة وفهه  الناقصههة

 .والنتائج التأ ري

 العمهههل صهههاحب لهههد  ال اتيهههة والهههروادع احلهههوافز تنميهههة •

 الوافهدين  ولد  ومؤسسات  ومجاعات أفراًدا واملواطنن

 دافاألههه حتقيه   متطلبههات مهع  االنسههجام أجهل  مههن أيًضها 

 .السكانية للسياسة والنوعية الكمية
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 اإلنتاجيهههههة النشهههههاطاتإىل  واالجتهههههاه التقنيهههههة توظيهههههف •

 علهههى واالعتمهههاد الرأمساليهههة  الكثافهههة ذات واخلدميهههة

 كامههل إلعههداد العمههل  أ نههاء والتطههوير والتههدريب التعلههيم

 ذات للوظههههائف أيًضهههها والوافههههدة  املواطنههههة العمههههل قههههوة

 .العالي التقين احملتو 

 القههرارات متخهه ي لههد  واملسههؤولية املهههارة مسههتو  رفههع •

 .الوطنية بتوجهاتهم واالهتمام التنفي ية 

 كافهههة يف املههدني  واجملتمهههع الدولههة  بهههن شههراكة  إقامههة  •

 اسههتمرارية لضههمان السههكانية السياسههات بنههاء مراحههل

 .وجناحها الربامج

 بنهاء  يف اجملتمهع  فئهات  كافهة  مهن  أوسع مشاركة حتقي  •

 معاجلهة  يف اإلعهالم  حريهة  خالل من ليةاملستقب التصورات

 القضهههايا أمهههام احلهههوار بهههاب وفهههت  السهههكان  قضهههايا

 .اخلالفية

 السياسههههات كافههههة يف اإلنسههههان حقههههوق قضههههايا إدمهههها  •

 علههى تقههوم ناجحههة سههكانية سياسههات فههال السههكانية 

 أسهها  باعتبارهمهها واألسههرة الفههرد حقههوق هههدم أسهها 

 .اجملتمع

 احليههاة يف شههاركتهاوم قههدراتها وتوظيههف املههرأة متكههن •

 .اجملتمع يف فاعًلا عضًوا لتصب  العامة 

 العلمهههي  والبحههه  التعلهههيم لسياسهههات النهههوعي التطهههوير •

 اجلديهدة  العمهل  فهر   مهن  اخلهرجين  لتمكن والتطوير

 معهها  ميكهن  الهمت  للدرجهة  املعرفة  اقتصاد يفرزها المت

 .األداء جبودة اإلخالل دون من اإلحالل سياسات تطبي 
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 مهن  العربيهة  للجاليهات  اجلنسية من  باب فت  كناملم من •

 وقواسههم جامعههة بثقافههة تتمتههع الههمت الكفههاءات أصههحاب

 .األصلي البلد أصحاب مع مشرتكة وطنية

 دول مههن دولههة كههل يف السههكاني اخللههل إصههال  يتطلههب •

 اسههههرتاتيجية وتطبيهههه  تههههبين اخلليجههههي التعههههاون جملهههه 

 وصهارمة  كافيهة  وإجهراءات  وخط  برامج وف  سكانية

 والقيههها   للمتابعهههة قابلهههة  ونوعيهههة كميهههة  أههههداف ذات

 املواطنهون  يصهب  أن  أجهل  مهن  وذلهك  املوضهوعي   والتقييم

 اجملتمهع  يف الرئيسهي  الهدور  ذات والفاعلهة  اآلمنهة  األغلبية

 املواطنهههون يصهههب  وأن سهههنوات  10 املتوسههه  املهههد  يف

 نسههبة وتكههون. العمههل قههوة عليههها تعتمههد متزايههدة أغلبيههة

 10 تتعهد   ال السهكان  عهدد  إمجهالي  يف فهدة الوا العمالة

 إمجهالي  يف ونسهبتهم  سهنة   20 البعيهد  املهد   يف املائة يف

 املقرتحهة  النسب ه هن إ. املائة يف 20 تتعد  ال العمل قوة

 الههمت الههدول يف حتههى العهها  يف النسههب أعلههى مههن تعتههرب

 .اهلجرة على تأسست

 تشههريعات تتبنههىأن  اخلليجههي التعههاون جملهه  دول علههى •

 الوافهههدة  العمالهههة أعهههداد حتديهههد فيهههها تتهههوىل وقهههوانن

 .الثقافية ومتطلباتهم املهنية  ونوعيتهم

 متخهه  علههى والضههغ  سياسههية  إرادة بلههورة علههى العمههل •

 األجهزة مع أيًضا التعاون من بد ال وهل ا مباشرة  القرار

 اهلجهرة  وعن السكانية  السياسة عن املسؤولة التنفي ية

 أدائههها ومتابعههة الوظههائف  وتههوطن العمالههة  واسههتقدام

 ضهههد معهههها والوقهههوف والنصهههيحة  بهههالرأي ومسهههاعدتها
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 تصههديرها ومههن العمالههة اسههتقدام مههن املنههتفعن ضههغو 

 .أيًضا

 20-10) البعيهههد املهههد  يف السهههكاني اخللهههل ملعاجلهههة •

 قهوة  كامهل  تعبئهة  تتضمن اسرتاتيجية تبين من البد( سنة

 إنتاجيههة وظههائفإىل  وتوجيهههها املتاحههة  املواطنههة العمههل

 .املقنعة البطالة عن بعيدا

 الرتكيبهة  خلهل  ملوضهوع  أنه وبالنسهبة  مالئكة مجال. أ وذكر

  قههد.  الصههندوق خههار  مههن السههكانية فننههه جيههب علينهها الههتفكري 

 سهلبيًّا  لهي  و إجيابيًّها   حتهديًّا  السهعودية  يف الوافهدين  وجود يكون

 :  منها   بشرو  

 الههههدنيا املهههههن لههههي و م مههههنه املههههؤهلن جتنههههي  يههههتم أن -1

 لالقتصاد.و للبلد رافًدا ب لك فيكونون

 إننها  حيه   العربيهة   للهدول  تكهون  التجنهي   يف األولوية  -2

 إخل. واحدة.. منطقةو واحدة لغةو واحد دين لنا مجيعا

  قيمهة   مهن  للتأكهد  مهنيهة و نفسية حمددة اختبارات تقام -3

 للبلد. جتنيسه املراد الوافد  مالئمةو 

 إال عربيهههة غههري  بهههالد مههن  املؤهههل  الوافهههد ي جتنهه  يههتم  ال -4

 صارمة. بشرو 

 .دنيا وظيفة لهأو  مؤهل الغري الوافد جتني  يتم ال -5

 ومن املهم يف ه ا اإلطار التأكيد على ما يلي:

 الناحيههههة مههههن جههههدًّا مهههههم املههههؤهلن جتنههههي /تههههوطن أن -أ 

 البالد. يف جينونها المت األموال توطنو االقتصادية 
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 سههوقا  خنله    به لك  ألننها  السههكان  دعهد  رفهع  مهن  بهد  ال -ب 

 اخلدميهة و التجاريهة و الصهناعية  املشاريع فتصب  كبرية 

 اإلجههراءات تصههاعد بعههد خاصههة) اقتصههادية جههدو  ذات

 .(ستزدادو بل عامليًّا  احلمائية

 االستثمارات. حجم يرتفع -  

  .عسكريًّا  سكاني عم  لنا يكون -د 

 حلقههت الههمت التشههوهات  إصههال   مههع بههالتوازي يههتم ذلههك كههل

 علهى  قادًرا السعودي ليصب  إخل  التعليم.. خمرجاتو العمل بثقافة

 إىل يههؤدي ممهها أسههرة  تكههوين بالتههاليو دخلههه  يرتفههعو املنافسههة 

 األههم و أعهدادهم   تناقص عدمو األصلين  السكان أعداد زيادة

  .البالد محايةو تنمية يف املباشر  دورهم 

 جهدًّا  السهاب  يناسهب   احلهل  الرديعان أن ه ا خالد. د بينما ير 

 مهههع مسهههتقبال مشهههكلة عنهههدها ينشهههأ ال لكهههي اإلمهههارات دولهههة

 املخاوف. لتنتهي الوافدين من خالل قيامها بتجنيسهم

مالئكههههة أن احلههههل نفسههههه يصههههل    مجههههال. أ يف حههههن يعتقههههد

 امله كورة  التنمويةو االقتصادية لألسباب لكنو باململكة أيًضا 

 -برأيه  - فهي املتحدة  لوالياتا دّلل على ذلك بتجربة. وأعاله

 السهوق   حجهم و املبدعهة   عقهوهلم و املههاجرون   فيهها  انصهر بوتقة

 حجمنهها يف لبلههد خاصههةو الصههحيحة النظههرة هههي إخل  ولعههل ههه ه 

  قهايف   انفتها   هنها   يكهون أن   رواتنا  ومن الضروريو موقعناو

 إخل. سياحي و ترفيهي و

ئكههة  وأضههافت مال مجههال. حنهها  مههع طههر  أ والء. أ واتفقههت

 لإلمهارات  يتسهرب  اليهوم  شهبابنا  مهن  الكهثري  -األسف ومع-أنه
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 اقتصهاديًّا  وانفتاًحا تطوًرا وأكثر لنا وأقرب وكجارة كمثال -

الواعههدة   العمههل وفههر  الصههغرية املشههاريع جمههال يف خصوًصهها-

 فهرته  بعد اليعودو هنا   للعمل للسعودين ممتازة فرصة أنها برغم

 مناسهههبة بيئهههة نكهههون ال ملهههاذا السهههؤال: كهههنل واخلهههربة  بهههالعلم

 اململكة  وخار  داخل من للمبدعن

 فيهها  واخللهل  السهكانية  الرديعان أن املشهكلة  خالد. د وأكد

 نقبههل كهأفراد  كنهها لهو . وأفهراد  حكومههات أيهدينا   صههنع مهن  ههو 

 ملهها عاليههة مهههاراتإىل  حتتهها  ال الههمت خاصههة املهههن  جبميههع العمههل

 وافدين السكان من  ٪٣١ فكون كبري ال اخللل ه اإىل  وصلنا

 علهى  بالالئمهة  يلقهي  والهبعض  .للزيهادة  ومرشهحة  كهبرية  نسهبة  تظل

أن  ويتناسهههههون باالسهههههتقدام  اخلاصهههههة احلكوميهههههة التشهههههريعات

 مهههن كهههثري مهههن ننفهههر حنهههن .األوىل بالدرجهههة اجتماعيهههة املشهههكلة

 السهههوق توجههههات يعهههاك  وهههه ا حمهههددة  مهًنههها ونريهههد املههههن 

 عمالهة  لديها املتقدمة اجملتمعات بعضأن  . صحي احلر واالقتصاد

 املتحهدة   الواليات يف كاملكسيكين الدنيا  املهن متار  وافدة

 اجلنوبيههة الواليههات يف يرتكههزون وجنههدهم ضههئيلة  نسههبتهم لكههن

 نتغري  كيف .غالبا

 طويلة اسرتاتيجية املطريي يف منصور. نظر د يف ويكمن احلل

  تههههدرجييًّاو متزامًنهههها إحالًلههههاو تقليًصهههها هههههدفها يكههههون األمههههد 

 ضهب   يتطلهب  ه ا  واملتعجلة السريعة اخلط  عن متاًما االبتعادو

 سههوق املهرأة  دخههول مهع  خصوًصهها منطقهي   بشههكل العمهل  سهاعات 

 تكثيههف ذلههك يواكهب .. وللتخطههي  يفتقههد منهدفع  بشههكل  العمهل 

 املستمر التحديدو األعمال  خمتلف يف الشاباتو للشباب التدريب

 السعودين. على بقصرها البدء ميكن المت لألعمال داملتجد
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 األجانهب  نسهبة  تتمثهل يف  الشهراري أن املشهكلة   حامهد . وير  د

 تكهون  وقهد  عاملهة   أليهدي  العالية  أما األسباب فتتعله  باحلاجهة  

وبنههاء عليههه   . بلههدانهم يف أمنيههة اضههطراباتأو  سياسههية  لظههروف

   املقرتحة: فمن احللول

 يقضههيها الهمت  الزمنيههة للفهرتة  علهى أ هنها  حههد  يكهون  أن -1

 سههنوات  10 مثًلها  انقطهاع   دون اجملله   ودول اململكهة  الوافهد يف 

وطنههه   يف قضههاها سههنتن عههن ال تقههل فههرتة بعههد يعههودأن  احلهه  ولههه

  به. صلة وعلى ببلده  مرتبًطا دائًما يبقىأن  ذلك من واهلدف

 زمنيههههة فههههرتة فئههههة لكههههل كفئههههات  التأشههههريات تقسههههم -2

 أعلهههى  كحهههد سهههنوات عشهههر تتجهههاوز ال العمالهههة مهههثال  حمهههددة

 .سنة 20 اجلامعات وأسات ة ولألطباء

 ومهع  -املهزروع   محيد. د يف تصوُّر العربي اخلليج وحتتا  دول

 تنميهة  يف سهاهمت  المت واألجنبية العربية اجلنسيات تقديره جلميع

 مبلههف املرتبطههة املخههاطر مهها بههن تههوازن وحتههى -اخلليجيههة الههدول

 املتصهلة  املتنوعة املخاطر جانب إىل داخلي وطين طلبكم البطالة

 جديهدة  معايري تضع أن  اخلليج لدول الدميغرايف االختالل بقضية

 تتضمن املقرتحات التالية: لالستقدام 

 واملؤهلة. املهنية العمالة على االستقدام يقتصر: أن أوًلا •

 سنوات. عشر عن االستقدام فرتة ال تزيد: أ  انًيا •

 السهن  وههو   سهنة  الستن يبلغ ملن اإلقامة تاجدد الأ:   الًثا •

 . للتقاعد الدولي

 ءباستثنا اجلنسيات جلميع األسر استقدام تامنعأن  رابًعا: •

 .الكفاءات
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 الرتكيبهة  يف اخللهل  أسباب املطريي أن من عبد اهلل. وأوض  د

والشهههركات   األفهههراد مسهههتو  علهههى املهههادي االجتماعيهههة الطمهههع

 أضهر  جشًعا أصب  ال ي الطمع ذلك من حتدُّ أنظمة يف سنت واحلل

 باجلميع.

 موضهههوع كههان  إذا عمههها العثمههان  خالهههد. م ومههن جهتهههه تسههاءل  

 وبقيهة  السهعودية  يف السهكانية  الرتكيبة ومراقبة وختطي  حتليل

.  حمهههددة حكوميهههة جههههة اختصاصهههات ضهههمن يقهههع اخللهههيج دول

فمهههن املههههم التوصهههية  باإلجيهههاب  اجلهههواب يكهههن وأضهههاف: إن  

 ومراقبهههة ختطهههي  مبهمهههة تقهههوم حمهههددة مرجعيهههة جههههة أسهههي بت

 السهكانية  بالرتكيبهة  يتعله   فيمها  السهلبية  واآل هار  التبعات وقيا 

 خصوًصا. والسعودية عموًما  اخلليج لدول

 املرصههد يشههبه مهها هنهها  الرديعههان أن يكههون خالههد. د واقههرت 

 يكهون  وأن السكانية  الرتكيبة على يطرأ ما ملراقبة السكاني

 دراسههات بعمههل يقههوم حبيهه  اإلحصههاء  هيئههة عههن متاًمهها صههًلامنف

 يكههونأن  وميكههن. السههكانية الهتغريات  لرصههد مسههتمرة ومسهو  

 السكانية. الدراسات مجعية من أعضاؤه

 العمههل  أنظمههة الزهرانههي علههى أهميههة تسهههيل سههعيد. وأكههد أ

 اخللهههيج دول مهههواطين وتيسهههريها أمهههام اخلهههدمات مهههن واالسهههتفادة

 _العوائه   رغهم  _ التطبيه   هلا ُقد ر لو الفكرة فه ه املشرت   للعمل

 األمثل برأيه. احلل فستكون

 نهيه   ألْن جبديهة  نفكهر أن  البلوي فري  أنهه جيهب   ياسر. أما د

ومهههن املههههم   الوافهههدين مكهههان وإحالهلهههم لإلنتههها  اجملتمهههع أفهههراد

 مهن  تعهاني  الهمت  الصهغرية  اخللهيج  دول اسهتفادة  توجهه  دعهم  ك لك

 اخللههيج لههدول اهلائلههة السههكانية املكونههات مههن السههكاني اخللههل
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 تنقلهههههم بتسهههههيل كههههبرية  بطالههههة مههههن تعههههاني والههههمت الكههههرب  

 .األزمة ه ه لتجاوز طاقاتهم من واالستفادة وإقامتهم 

 إمجهاع  هنها   كهان  أنهه وإذا  :الشههراني  سهعد . داللهواء  وذكر 

 ههه ا تصههحي  بأولويههة السياسههية القيههادة لههد  تامههة قناعههةو وطههين

  أههههدافها أههههم مهههن سهههكانية خطهههةو سياسهههة وضهههع فهههننط ل اخللههه

 العمهل  سهوق  تشهوهات  وتصهحي   الوطنيهة   العاملة لليد ( االحنياز)

 :إىل -اهلل بنذن - سوف يؤدي

 السكاني. اخلللو السكاني  اهلرم يف اخللل تصحي  -1

 السكانية. الرتكيبة يف السلبية التداعيات معاجلة -2

 الوطنية. عاملةال اليد إنتاجية ارتفاع -3

 إنتاجي. اجتاه يف التنمية قطار توجيه -4

 اخللل ه ا يف مؤ ر كعامل حجازي أن الفساد عائشة. وتر  د

 ذلهههك وإيقافهههه. كهههل أسهههبابه يف النظهههر ياعهههادأن  البهههد السهههكاني

   له: تكونأن  البد ذكره مما   وأكثر

 القهرار   أصهحاب  مهن  احلديثهة  الرؤيهة  ضوء يف  واضحة خط  •

 للنظهر  قائمهة  هيئهات  عمهل  تطهوير أو  هيئهات  استحدا  يتم وأن

 . األمور ه ه كل يف

 حديثههة ختصصههات واسههتحدا  العمههل  قههوة تركيبههة إصههال  •

 . قوًيا منافًسا السعودي املواطن جتعل

 مههن الههمت والثقافيههة االجتماعيههة القههيم بعههض يف النظههر إعههادة •

 بهههن  الفجهههوة  ال تكهههرب  حتهههى وإصهههالحها   تعديلهههها  املمكهههن

 ل.األجيا

 يف الوطنيهة  واأليهدي  الوافهدة   العاملهة  األيهدي  بهن  توازن إجياد •

 العمل. سوق
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 الرشيد. وفاء. الورقة الرئيسة: د 

 :مقدمة

 لتشههويه ممنهجههة خبطههة ونمسههتهدفأننهها  داخلههي شههعور هنهها 

 باملنطقههة  السياسههية ومواقفههها السههعودية العربيههة اململكههة صههورة

 التقليديهة  الدبلوماسهية  بهأن  يرجت  مما العربي  الربيع بعد وخاصة

 للخهار    مواقفنها  لعكه   الهرئي   دورهها  يف تعثهرت  قد السعودية

 وتوازنههات احلكومههات مصههاح وفهه  الدوليههة العالقههات إدارة وأن

 .انتهت قد القو 

 ُيسمع؟ الذي ما ولكن يقال، الكثري

 هههو الدبلوماسههية للعالقههات املههتغري النسههيج يف الثابههت اجلههزء إن

 يف احلكهههم دائًمههها ههههو وصهههوهلا وجنههها  توصهههيلها املهههراد املعلومهههة

 للوقهوف  حماولهة  سأستعر  املنطل  ه ا ومن. الشعبية السياسات

 للدبلوماسههية ديًّاحتهه تشههكل الههمت والبنيويههة اآلنيههة األسههباب أمههام

 خالهلهها مههن نرصههد اجلديههد  املتعههو  العهها  مبعطيههات السههعودية

 التقليديهة  من والداخلية اخلارجية البيئة يف للتحول امللحة الضرورة

 .الدبلوماسية البيئة يف اجلديد املزا  يتطلبه ماإىل 
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 :الدراسة مشكلة

 الشعبية. والدبلوماسية السعودية السفارات

 :سةالدرا أهداف

 احلههادي بعههد مهها السههعودية للدبلوماسههية اجلديههد الواقههع •

 سبتمرب. من عشر

   القو . وعناصر السعودية الشعبية الدبلوماسية واقع •

 والسفارات. الشعبية للدبلوماسية العقبات •

 باإلعالم. الدبلوماسية عالقة •

 مهههن عشهههر احلهههادي بعهههد مههها الدبلوماسهههية األول: احملهههور

 سبتمرب.

 علهههههى املتطهههههرف األيهههههديولوجي يناليمهههههي الفكهههههر سهههههيطرة •

 العاملي. السياسي واإلعالم االقتصاد 

 يف ريههال مليههار 200 مههن أكثههر السههعودية احلكومههة أنفقههت •

 هههه ه تنسهههي  بهههال عاًمههها عشهههرين طهههوال خارجيهههة مسههاعدات 

 موازيهة  محالت وبال املد   طويلة إعالمية خط  مع اجلهود

 العامة. للعالقات الشعبية الدبلوماسية من

  ال ة: لعوامل نتيجة القرار حتتكر تعد   ماتاحلكو •

 ودوليًّا. داخليًّا املدني للمجتمع املتنامي الدور -

 .العوملة عصر يف الوطنية السيادة معايري تآكل -

 احلركيههة احتههواء علههى السياسههي اجملههال قههدرة تضههاؤل -

 واالقتصهاد  الثقافهة  أدوار تصاعد: بكاملها االجتماعية

 والدين.
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 وعناصهر  السهعودية  الشهعبية  الدبلوماسية واقع :الثاني احملور

 القو .

أو  الناعمهههة قوتهههها مهههن تبهههدد للهههدول اخلارجيهههة السياسهههيات •

 مصهداقية  دون شهعبًيا  الهدول  تنج أن  الصعب فمن  تعززها 

 واملصهدر  الدبلوماسهية   يف سهال  فعتهال   فاملصداقية  موازية 

 .  الوعي لربجمة األهم

 السهههعودي الشهههعب سهههيةلدبلوما تقهههدير وسهههوء قصهههور هنههها  •

 يف املتعهههددة وختصصهههاته وإمكانياتهههه  وقدراتهههه مبقدراتهههه

 حيه  …والرياضهة  والثقافة والفكر واألدب واهلندسة الطب

 الدبلوماسههية عههرب وطنههه خدمههة يف حقيقههة فرصههة لههه تاعهه   

 .املوازية

(  Country Branding)  األولويهة  ههي  الدولة مسعة إدارة تصب  •

 واجملتمهع  العهام   والهرأي  اإلعالم ائلوس دور تفعيل عرب وذلك

 مههن احلكوميههة غههري والقنههوات الضههغ   ومجاعههات املهدني  

 ومراكهز  واالقتصهادية   السياسهية  للنخب وجمال  نقابات 

 .  ودراسات حبو 

 :السعودية لد  الناعمة القوة عناصر •

  والروحي. الديين املوقع -

 واجليوسياسي. االقتصادية القوة -

   اجملتمعية. الرتكيبة -

 . والسفارات الشعبية للدبلوماسية العقبات :الثال  احملور
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 املشههد  علهى  التقليديهة  الدبلوماسهية  وهيمنهة  القهرار  مركزية •

 وسههه  السهههفارات دخهههول مهههن جعلهههت السهههعودي السياسهههي

 بههن انغالقههها بسههبب مسههتغرًبا مشهههًدا اخلارجيههة اجملتمعههات

 .عقوًدا جدرانها

 مهههع التعهههايش علهههى -أحياًنههها -القهههادرة الكهههوادر غيهههاب •

 والتأهيهل  التهدريب  ضهعف أو  اللغة  ضعف بسبب إما اآلخر 

 .الشارعإىل  للنزول

 قوتههه يعههزز الهه ي املههدني للمجتمههع التنظيمههي اهليكههل ضههعف •

 مهع  ربطهه  إمكانيهة  وصهعوبة  الشهعبية   الدبلوماسهية  بنهاء  من

 املشهههرتكة واجلسهههور القنهههوات لغيهههاب السياسهههية  السهههاحة

 .بينهما

 واخلصههو  بههالعموم الشههعبية شههاركةامل مأسسههة يف الههنقص •

 .   السياسية املشاركة

 باإلعالم الدبلوماسية عالقة :الرابع احملور

 اإلعالمهههي والطهههر  للدولهههة السياسهههي الهههنهج بهههن التطهههاب  •

 وقههد السياسههي  للعمههل وتشههويش هههدم عامههل هههو لقنواتههها

 مهن  تقهو   الوطنيهة   للمصهاح  األف  ضيقة معاجلة يعك 

 .عمةالنا القو  خالهلا

 ولكنهههه والدبلوماسهههية  اإلعهههالم بهههن و يقهههة عالقهههة هنههها  •

 واألههم  خارجهه   صاهنع  اله ي  التهأ ري  ظهور يف األخرية احملطة

 .للتأ ري الطري  صناعة يف حنن نكونأن  هو منه

 احلهه  مصههدرها والثقههايف املعههريف التلقههي منافهه  مههن 80٪ •

 يومًيا ساعات لثال  يتعر  اجلمهورو السمعي أو  البصري
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 الكههار ي األ ههر ولكههن اإلعههالم  لوسههائل(  سههنوًيا 1000)

(  املهراهقن  والشهباب  األطفال)  الرتخوة الشرائ  على يكون

 جديد. جيل وميول أذهان صو  يف

 مههع التواصههل يف التقليديههة الدبلوماسههية مههن قصههور هنهها  •

 دوائههر مههن دائههرة هههو والهه ي واخلههارجي  احمللههي اإلعههالم

 .بالدال يف الوعي وصياغة التأ ري

 

 :التوصيات

 لتنسههي  باخلارجيههة  الشههعبية للدبلوماسههية مركههز تأسههي  -1

 .احمللية النشاطات من واالستفادة األدوار 

 غهههههري الفهههههاعلن لهههههدمج حكوميهههههة غهههههري منظمهههههة تأسهههههي  -2

 يف املههههدني اجملتمههههع ومجعيههههات الشههههباب مههههن احلكههههومين

 دراسهههة إقامههة  مشههاريعها  أول تكهههون املوازيههة   الدبلوماسههية 

 الرمسيهة   غهري  الدبلوماسهية  مفههوم  حهول  طلحاتاملص تدقي 

 .احلكومين غري الفاعلون ميارسها المت

 الشههعبية  الدبلوماسههية عههرب السههعودية السههفارات دور تفعيههل -3

 الشهههههارع إىل  التقليديهههههة مهههههن للخهههههرو  القنهههههوات وتقهههههديم

 األخر . الثقافية والتجارب الفعاليات مع واالختال 

 والبحثيهة  واألكادمييهة  صهادية واالقت الثقافيهة  اجلوانب تفعيل -4

 الشعبية. بالدبلوماسية

 للعمهل  الشباب همم وحشد الرقمية  للدبلوماسية قاعدة بناء -5

 .مل  وطين كمطلب بها

 صهورتنا  لتعزيز اهلادفة األنشطة لدعم جديدة قوانن تأسي  -6

 .اخلارجية
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 كخيهار  ولهي   كأسها    الشهعبية  الدبلوماسهية  مع التعامل -7

 .احلاجة عند مرحلي

 لتعزيهههههز داخليًّههههها دوره أداء مهههههن املهههههدني اجملتمهههههع كهههههنمت -8

 ترتيهب  يف املهدني  اجملتمهع  تنظيمات دور األهلية  الدبلوماسية

 . الدول بن العالقات

 واألهليهة  احلكوميهة  الدينيهة  املؤسسهات  وتنظيم تصور إعادة -9

 أصهههب  الهههديين العامهههل والثقافيهههة  الدينيهههة الدبلوماسهههية يف

 رجههال دور هنهها ومههن الدوليههة  تالعالقهها يف حامًسهها عنصههًرا

 تسههههوية أجههههل مههههن الدوليههههة  الدبلوماسههههية يف القههههوي الههههدين

 . دونها واحليلولة النزاعات

 يف احمللههههههين االقتصههههههادين الفههههههاعلن مههههههن االسههههههتفادة -10

 املههههالي القطههههاع جعلههههت العوملههههة االقتصههههادية  الدبلوماسههههية

 دور مههن عههزز ممهها الههدول  سههيادة خههار  كونيًّهها واالقتصههادي

 وخارجيًّا. داخليًّا السياسي القرار يف املتزايد األعمال لرجا

 خمضههرمة  دبلوماسههية وكفههاءات طاقههات مههن االسههتفادة -11

 التعهين  يف اجملهامالت  عهن  واالبتعهاد  وواعهدة   جديرة وأخر 

 .الدبلوماسي

 جههههامعي طالههههب ألههههف 100 مههههن أكثههههر السههههعودية لههههد  -12

 مههن ةالرابعهه الدولههة وتعههدُّ فقهه   أمريكهها يف عليهها ودراسههات

 وكوريهها واهلنههد  الصههن  بعههد هنهها  املبتعههثن عههدد حيهه 

 داخههل يف الشههعب يكههونأن  ضههرورة يؤكههد ممهها الشههمالية 

 لتجسههههيد املصههههريية  القضههههايا خدمههههة يف وخارجههههه الههههوطن

 وتطبيقها. الشعبية الدبلوماسية
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 الدريس. زياد. التعقيب األول: د 

 مها  لهى ع الرتكيهز  سأحاول لكين احملاور  كل على أعلِّ  لن

 املاضههية السههنوات خههالل الدبلوماسههية األدبيههات يف وطغههى انتشههر

 كهان  مها  عنهه  بهدًلا  ليحهل  َضهمار   هم  الناعمهة(   القوة) ماسمطى حتت

 (.الثقافية الدبلوماسية) وهي ما  يومًًا فروعه أحد

 القههرب اليونسههكو منظمههة يف عملههي فرصههة لههي أتاحههت وقههد

 ويف املنظمهة  داخهل   ومكاشهفاته  املفههوم  ه ا نقاشات من كثرًيا

 ههو:  مهؤخًرا   حيضهر  بهدأ  اله ي  السهؤال  لكهن  .خارجهها  مؤمترات

 هه ا  يف مكاًنها  الثقافيهة  الدبلوماسهية أو  الناعمهة  للقهوة  زال ما هل

 كمهها يههؤمن ال الهه ي املتطههرف  الههيمن تنههامي موجههة بعههد العهها  

   (اخلشنة القوة) بدبلوماسية إال وقراراته  خطاباته من يظهر

 اليسههههاري اخلطههههاب بههههن أزلههههي شههههبه تههههزامن طبعبههههال هنهههها 

 وتزدههر  تنمهو  األخرية ه ه جعل الثقافية أو  الناعمة والدبلوماسية

 العها   مهزا   يف يتحكم ال ي( اليمن) لكن. الباردة احلرب إبان

 الدولية العالقات تدير( أن ناعمة) ألدوات يسم أن  ميكن ال اآلن

 .الراهنة اخلشنة حقبتها يف

 أطرهها  بكامل الناعمة الدبلوماسية عن للتخلي ةدعو ه ه هل

 الههههمت اجلرعهههة  يف النظهههر  إلعهههادة  دعهههوة  ال  لكنهههها   وأدبياتهههها  

 معها خلطه ينبغي وما النعومة  من املعاصرة الدبلوماسية حتتاجها

  لألسف وامللحتة الالزمة اخلشونة من

 الشههعبية الدبلوماسههية منافهه  وفههاء. د تناولههت آخههر  حمههور يف

 لكهين  .الرمسيهة  الدبلوماسهية  أ هر  يفهوق حًقها   أحياًنها  اله ي  وأ رها

 عهههرب تهههأتي الهههمت الشهههعبية الدبلوماسهههيةإىل أن  االنتبهههاه لفهههت أودت

 كأنههها بههها وتلتصهه   بههل  احلكومههة وترعاههها تنشههئها مؤسسههات
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 بسهههبب ضهههئيل  ومفعهههول قليهههل تهههأ ري ذات تصهههب     سهههيامي تهههوأم

 .اخلالصة الشعبية ملصداقيتها فقدها

أو  منشهورات  تردنها  كانهت  اليونسهكو  منظمة ويف سا فرن يف

 الفارسهي  الفهن  عهن  ملعهار  أو  موسيقية حلفالت دعواتأو  بيانات

 يف اإليرانيههة  احلكومههة رائحههة أو  اسههم جتههد  تكههاد وال العريهه  

 لنهها أوضهه ( املختصههة) األجههزة  بعههض استقصههاءأن  رغههم املناسهبة  

 النشها   هه ا  لهف خ تقهف  الهمت  ههي  الرمسية اإليرانية املؤسسة بأن

 عبههاراتأو  هلهها ظهههورأو بههروز  أي دومنهها لكههن وتوجتهههه  ومتوتلههه

   االحتفال بهو يف معلقة دعائية

 وإىل .أوًلها  مداها توسيع :إىل ماسة حباجة الشعبية دبلوماسيتنا

 العهام  إطارها تنسي  وإىل .مطلقة أقول وال كافية  حرية إعطائها

 .واملضامن لتفاصيلا يف التدخل دون من لكن بينها  فيما

 

 نقلي: أسامة. التعقيب الثاني: أ 

 مههاأو  العامههة  الدبلوماسههية عههن احلههدي أن  فيههه شههك ال ممهها

 غايههههة يف موضههههوًعا أصههههب  الشههههعبية بالدبلوماسههههية يعههههرف بههههات

 .املوضوع ه ا يف النقا  بعض عجالة على أطر  وسوف األهمية 

 ميكهن  ال التقليديهة  الدبلوماسيةإىل أن  اإلشارة من املهم -1

 الشهههههههعبية  بالدبلوماسهههههههية باسهههههههتبداهلا القهههههههولأو  إلغاؤهههههههها 

 احلكومهات  بهن  القائمهة  الدبلوماسهية  هي التقليدية فالدبلوماسية

 الدوليههههة املنظمههههات عههههرب املتعههههددأو  املباشههههر الثنههههائي مبسههههاريها

 وتواصههل اتصههال وسههائل علههى قائمههة دبلوماسههية وهههي واإلقليميههة 

 .ومعروفة حمددة
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 علهى  تقهوم  الهمت  الدبلوماسهية  فهي العامة ماسيةالدبلو أما -2

 عملهها  يف وتسهتند  العها    دول وشهعوب  احلكومهات  بن التواصل

 : -احلصههر ال املثههال سههبيل علههى - منههها خمتلفههة  أدوات علههى

 والفعاليههههات املعههههار  وإقامههههة الشههههعبية  الوفههههود زيههههارات تبههههادل

 صههههلالتوا وسههههائل مههههن لالسههههتفادة إضههههافة التعريفيههههة  والههههربامج

 إخل...  االجتماعي

 الدبلوماسههههية أدوات أحههههد اإلعههههالمأن  اإلشههههارة جتههههدر -3

 النقطههة وهههي العامههة  للدبلوماسههية الوحيههدة األداة ولههي  العامههة 

 مسههألة يف املتخصصههن لغههري اللغهه  مههن كههثري حوهلهها يقههع الههمت

 .العامة الدبلوماسية

 واحهد   جههاز  علهى  تعتمهد  ال العامة الدبلوماسيةأن  كما -4

 مهههع الهههداخل  يف الشهههركاء مهههن جمموعهههة جههههد نتههها  ولكنهههها

 ولكهن  اخلهار    مهن  تبهدأ  ال العامهة  الدبلوماسيةأن  على التأكيد

 مهن  كهانوا  سهواء  الشهركاء   ههؤالء  خهالل  مهن  اململكة داخل من

 .اخلا أو  احلكومي القطاع

 وحمههدد واضهه  تعريههف يوجههد ال أنهههإىل  اإلشههارة جتههدر -5

 مصطلًحا ذاته حد يف ملصطل ا ويعد العامة  الدبلوماسية ملصطل 

 تفههت  جبامعههة والدبلوماسههية القههانون كليههة عميههد ابتدعههه حههديًثا

(Tufts ) غيليههون  إدمونههد  األمريكيههة (Edmund Gullion ) عههام 

 بتهأ ري  تتعله   العامهة  الدبلوماسيةإىل أن  غيليون أشار وقد  1965

 ذلههك  يف مبهها األخههر   الههدول يف العههام الههرأي علههى احلكومههات

 وكهه لك األجههن   اإلعههالم مههع الدولههة دبلوماسههي بههن لالتواصهه

 وصههناع اإلعالمههين بههن والتواصههل الشههعوب بههن الثقههايف التبههادل
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 والهرأي  السهلو   علهى  املطهاف  نهاية يف يؤ ر مبا. الدولتن يف الرأي

 .اخلارجية بالسياسة يتعل  فيما املستهدفة الدولة جلمهور العام

 هنها  العامهة  لدبلوماسهية ا مفهوم من األساسية إن الفكرة -6

 اخلارجيههة السياسههة علههى التههأ ري يف كههبرًيا دوًرا للجمهههورأن  هههو

  هورة  نتيجهة  واالنفتها   املعلوماتيهة  الثهورة  عصهر  ففي الدولة  وتوجه

 باتههت الهه ي احملههوري الههدور إغفههال ميكههن ال احلديثههة االتصههاالت

 توجههههات علهههى التهههأ ري يف العهههام الهههرأي ويلعبهههه الشهههعوب  تلعبهههه

 .دولة ألي اخلارجية سياسيةال

أن  وهههي األهميههة  غايههة يف لنقطههة التنبههه هنهها املهههم مههن -7

 للدبلوماسههية مكملههة املطههاف نهايههة يف تظههلُّ العامههة الدبلوماسههية

 هلهها آفههاق فههت  يف تسهههمأو  هلهها  داعمههة أنههها ناحيههة مههن التقليديههة

 ياسههمطى كههان مهها نستحضههر هنهها ولعلنهها. النجهها  مههن مزيههد لتحقيهه 

 بهن  السهبعينيات  بدايهة  يف حهد ت  الهمت  Ping Pong الهه  اسيةبدبلوم

 والهمت  بينهمها   العالقهة  فاحتهة  وكانهت  والصهن   املتحدة الواليات

 ميكهن  هنا من. للصن نيكسون للرئي  التارخيية للزيارة مهدت

 مسهاًرا  املطهاف  نهايهة  يف يظهلُّ  العامهة  الدبلوماسهية  مسارن إ القول:

 وتغهيري  آفهاق  فهت   علهى  يساعد ومساًرا الدول  لدبلوماسية مكمًلا

 الدبلوماسههية جهههود تههرتادفأن  بشههر  دولههة  جتههاه الشههعوب آراء

 .التقليدية للدبلوماسية قوية جهود مع العامة

 العامهة   الدبلوماسهية  مهن  جهزًءا  الشعبية الدبلوماسية تعد -8

( cultural diplomacy) الثقافيههة الدبلوماسههية باإلضههافة تتضههمن والههمت

 علههى إجيابًيهها املنعكسههة الثقههايف التبههادل جهههود بكههل نههىتاع الههمت

 السياسهههة علهههى التهههأ ري صههاح  يف وتصهههب الهههدول  بهههن العالقههات 

 جههود  أخهر   جههة  من العامة الدبلوماسية تتضمن كما. اخلارجية
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 حنهههو املوجهههة  اإلعالميهههة السياسههة  ذلههك  يف مبههها العامههة  العالقههات 

 وميكهن . النهائيهة  لةاحملصه  يف قرار صانعو أنهم باعتبار الشعوب 

 مهن  جديهدًًا  منوذًجها  متثهل  أنها على اليوم العامة للدبلوماسية النظر

 تعهد  حيه    (Track II Diplomacy  )الثهاني  املسهار  دبلوماسية  مناذ 

 اإللههزام  دون والشههعوب احلكومههات بههن  رمسيههة شههبه دبلوماسههية

 مهها وهههو التقليديههة  األول املسههار دبلوماسههية علههى املرتتههب القههانوني

 الصهعيد  علهى  سهواء  للتحهر   أوسهع  جماًلا العامة للدبلوماسية يتي 

 .الشعوب مع املباشر التواصل صعيد علىأو  اإلعالمي 

 جهههههههههود يف حاضههههههههرة العامههههههههة الدبلوماسههههههههية كانههههههههت -9

 - ذلههههك ومههههن املاضههههية  األربعههههة العقههههود مههههد  علههههى اململكهههة 

 األمههه  بهههن اململكهههة  معهههار  -احلصهههر ال املثهههال سهههبيل علهههى

 إقامتهههه  متهههت الههه ي  املعهههر  وههههو  م 1985 عهههام منههه    مواليهههو

 وفههههود كهههه لك. العهههها  حههههول مهمههههة عواصههههم 4 مههههن أكثههههر يف

 التسهههههعينيات بهههههدايات مهههههع انطلقهههههت الهههههمت الدوليهههههة الصهههههداقة

 الههههمت الدوليههههة السههههعودي الشههههباب حههههوار ومنتههههديات امليالديههههة 

 تطهههوير جلنهههة لوفهههود اإلشهههارة يفهههوتين وال. م2010 عهههام انطلقهههت

 شهههاركوا أسهههبار ملتقهههى أعضهههاء بعهههض ولعهههل لدوليهههة ا التجهههارة

 الهههههمت الثقافيهههههة املهرجانهههههات مهههههن وغريهههههها السهههههاب   يف فيهههههها

 بالهههههداخل  أقامتههههههاأو  يف اخلهههههار  اململكهههههة فيهههههها شهههههاركت

 اململكههههة فيههههه تستضههههيف الهههه ي اجلنادريههههة مهرجههههان وآخرههههها

 الثقافيهههة  الفعاليهههات كهههل  مهههع شهههرف   كضهههيف أجنبيهههة  دولهههة

 .للمهرجان املصاحبة

 قهههد أنهههه إال الكهههبرية  اجلههههود هههه ه مهههن الهههرغم وعلههى   -10

 النظههههر ووجهههههة إليههههه  نطمهههه  مهههها حتقهههه    أنههههها الههههبعض يههههر 
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 تناغمهههها  عهههدمإىل  يعهههود والسهههبب صهههحيحة  تكهههون قهههد هههه ه

 منهههها كهههل يعمهههل جههههاز  مهههن أكثهههر بهههن اجلههههود هههه ه وتشهههتت

 مهههههههام تبعثههههههر فضههههههًلا عههههههن   اآلخههههههر  عههههههن منفههههههرد بشههههههكل

 داخهههل عامهههة وإدارة وكالهههة مهههن أكثهههر بهههن العامهههة الدبلوماسهههية

 .اخلارجية وزارة

 علههههههى وحرصههههههت الدولههههههة  أدركتههههههه األمههههههر ههههههه ا  -11

 جهههههاز إنشههههاء علههههى حالًيهههها القههههائم العمههههل خههههالل مههههن معاجلتههههه

 كافهههههة جيمهههههع اخلارجيهههههة بهههههوزارة العامهههههة للدبلوماسهههههية واحهههههد

 بهههن التنسهههي  ويفعهههل بوتقتهههه  حتهههت العامهههة الدبلوماسهههية أدوات

 وبعثهههات جانهههب مهههن املعنيهههة جمتمعهههه سهههاتومؤس الدولهههة أجههههزة

 وفهههه  العامههههة بالدبلوماسههههية للسههههري آخههههر  جانههههب مههههن اململكههههة

 وتهههههدف والتنههههاغم  بالتكامههههل تتسهههم  حمههههددة  وآليههههات بهههرامج 

 خلههه إىل  وإمنههها أفضهههل  بشهههكل الهههربامج تفعيهههلإىل  فقههه  لهههي 

 وتعهههديل وتقييمهههها متناغمهههة  وبهههرامج وخطههه  جديهههدة مبهههادرات

 األههههههداف وخيهههههدم احلاجهههههة  ضهههههيهتقت مههههها حسهههههب مسهههههاراتها

 .املرجوة

 بهههرامج  فعاليهههة  حهههول  خنتلهههفأو  نتفههه  أن  لنههها  ميكهههن  -12

أن  خنتلههههفأننهههها  أظههههنُّ ال لكههههن املتعههههددة  العامههههة الدبلوماسههههية

 اجملههههاالت كههههل َطههههْرق علههههى يسههههتند العامههههة الدبلوماسههههية مبههههدأ

 واألكادمييههههههههة  الثقافيههههههههة ) أوجهههههههههها مبختلههههههههف املمكنههههههههة

 كههههل  يف نسههههًبا  لتحقيهههه   وذلههههك   (إخل ... والفنيههههة  واإلعالميههههة 

 بصهههورة تهههنعك  إجيابيهههة  نهائيهههة حمصهههلة خيلههه  مبههها جمهههال 

 .اخلار  يف على اململكة جيدة
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  :املداخالت حول القضية 

  الساااااااااعودية اإلشاااااااااكاالت ذات العالقاااااااااة بااااااااادور السااااااااافارات 

 الشعبية. والدبلوماسية

 ميكهههن أنهههه بدايهههةإىل  احلمهههود صهههاح بهههن اهلل عبهههد. د أشهههار

 يف ههو  وأداة كمهنهج  الدبلوماسهية  عهن  والنقها   البح ن إ القول:

 القهول:  مهن  البهد  ولكهن   دولهة  أي خيهدم  شهع   مطلب األمر واقع

 وكأنهه  يبدو  -األمر ذلك حول والنقا  الطر  والفتقار -ه نإ

 اإلتيهان  مفهرت   بعطهاء  تعنهى   قافهة  انعدامأن  والسبب  جمرم أمر

 الهه ي األمههر  وطنههه جتههاه مسههؤوليته يستشههعر جمتمههع لههدن مههن بههه

 مشههاركة يف أحقيتههه عههدم يههر أو  جيهههل اجملتمههع أفههراد مههن جعههل

 وشهههعوب وطنههه  بههن  العالقههات  كفههاءة  مههن  وتعلههو  تسهههم  وطنيههة  

 .العا 

 الدبلوماسههية بههاملطل  تعههين الشههعبية الدبلوماسههية كانههت وإذا

 مبها  مشهارًكا  يكهون أن  للفهرد  مكتسهًبا  حقًّها  يعدُّ ف ا   العامة

 واسههعة انتقههادات مههن مهها يواجهههه  أمههام عنههه والهه ود وطنههه  خيههدم

 العامهة أو  الشهعبية  الدبلوماسهية أن  ملفهوم تطبي  ذلك ويف  النطاق

 وتنفيههه  تشهههكيل يف العامهههة املواقهههف تهههأ ريات يتنهههاول مفههههوم ههههو

 تقع الدولية العالقات من أبعاًدا يشمل وألنه  اخلارجية السياسات

 بزراعهههة احلكومهههات كقيهههام التقليديهههة  الدبلوماسهههية وراء فيمههها

 اجلماعهات  بهن  والتفهاعالت   األخهر   البلهدان  يف عهام  رأي وغر 

 واإلبهال   التقارير وكتابة  آخر بلد مع بلد يف ومصاحلها اخلاصة

 وكههه ا  العامهههة السياسهههة يف وتأ رياتهههها اخلارجيهههة الشهههؤون عهههن

 وظيفهههتهم االتصهههال يشهههكل الههه ين ههههؤالء مهههع التواصهههل عمليههات 
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 يف والعههاملن األجانههب  واملراسههلن بلوماسههين كالد األساسههية

 .  الثقايف والتبادل التواصل جمال

أي  السهعودية  العربية اململكة يفأن  نلح    كله ذلك وأمام

 تهوافر  عدم هو السبب هل  احلكومة تؤازرأو  تسهم شعبية جهود

 مهن  يهأتي  السهبب   أم أن العامهة أو  الشهعبية  املشاركة يقنن تشريع

 عههدم وتههر  الدبلوماسههية  بههدورها يف مكتفيههة مههةكههون احلكو

 مؤسسهات  وجهود  عهدم   أم أن عامة الشعبية املشاركة إىل احلاجة

 . جمتمعية مشاركة وجود عدم يف سبًبا كان مدني جمتمع

 شههبكات نشههطاء مههن بههها ال بههأ  أعههداد مشههاركةأن  الشههك

 األحهههوال عهههن نسهههبية صهههور نقهههل يف أسههههم االجتمهههاعي التواصهههل

أن  ال ميكههن العطههاء حمدوديههة يف ذلههك أنط إال  وطنيههةال واجلهههود

 أمههام يفتخههرأن  مههواطنأي  لههه مهها يطمهه  للمههأل يظهههر أمههًرا يكهون 

 للعلهن  تظههر  ملها  ومقهدرات  عطهاءات  من بالده مبا متتلكه اآلخرين

 . بعد

 العربيههة اململكههة لصههورة اآلخههرين إعههالم عههن بسههي  مثههال ويف

 تواصهلنا  ضهعف  ولتأكيهد   عهدالتها  وتبيهان   اخلهار   يف السعودية

 تعليهه  ففههي  اخلارجيههة السياسههية وغههري السياسههية األوسهها  مههع

 حهول  الرابعهة  الربيطانية القناة مع  اجلبري عادل. أ اخلارجية لوزير

 أنههه عههن اجلههبري كشههف  الربيطههانين أوسهها  يف اململكههة صههورة

 تقههم   اململكههةأن  إال  اململكههة قضههايا عدالههة مههن الههرغم علههى

 اجملتمع داخل التأ ري دوائر مع التواصل يف الالزم بالدور ناآل حتى

 تعليههه  يف مالحظتهههه ميكهههن والههه ي هنههها واجلديهههد  الربيطهههاني

 وصههياغة التههأ ري لصههناعة تصههوُّره شههر  يف يقتصههر   أنههه الههوزير 

 لريكههز جتاوزههها بههل  اإلعالميههة املؤسسههات علههى حبصههره الههوعي
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 األكادمييهة  ؤسساتوامل  البح  مراكز مع التواصل على أكثر

  الربيطهاني  اجملتمهع  مع التواصل أهمية حتديًدا وذكر  والثقافية

 بنهاء  ونههج  مبهدأ  لتحريهك  أساسهيًّا  مطلًبها  يعدُّ -بال شك- وه ا

 مههاإىل  الضههمين الفهههمإىل  يقودنهها وههه ا  اآلخههرين مههع العالقههات

 املتعلقهة  اإلشهكاالت  يلخ هص أن  أراد أنهه  مهن  اجلهبري  الهوزير  ينشده

 ملفهههههوم الفاعههههل التههههأ ري غيههههاب يف خارجيًّهههها السههههعودية رةبصههههو

 وههو   للمملكهة « Public Diplomacy/ الشعبية الدبلوماسية»

  التهههأ ري صهههناعة مصهههادر حنهههو أوسهههع رؤيهههة يقهههدم الههه ي املفههههوم

 ومها  يبهدأ   وكيهف  يبدأ  أين وممن التأ ري  ه ا يصنع َمن وحتديًدا

 وتهرو   تكرسهه  الهمت  يهات اآلل ومها  خالهلها   مهن  ينتقهل  الهمت  املواقع

 لوجوده 

 صههورة بتشههخيص املهههتمن معظههم ال يههزال أنههه فاملشههاهد وهلهه ا

  واإلعالمههي الصههحايف التههأ ري علههى حيصههرونها خارجيًّهها اململكههة

 اإلعهههالم وسهههائل يف السهههعودية عهههن وينشهههر ياكتهههب مههها وحتديهههًدا

 . واملسموع  واملقروء  املرئي

 عهن  اإلعهالم  وسهائل  اولهه تتن مها  خالل من املهتمون هؤالء ويقرر

 عهن  املتشهكلة  واملواقف واالنطباعات ال هنية الصورةأن  اململكة

 الصهههحافة يف لصهههوتها السهههعودية افتقهههاد بفعهههل نشهههأت اململكهههة

أن  والشك  املدني اجملتمع ملؤسسات تام غياب عن فضًلا  الغربية

 علههى املب ولههة واجلهههود احلقيقيههة  مواقفههها تشههويه يف يسهههم ذلههك

 .  ملستوياتا كافة

 ألكثهر  الغرب يف خربتها ومن-احلمود أنه  إميان. أ وذكرت

 السهعودية  عهدم قهدرة اجلاليهات    بأن القول تستطيع-عاًما 11 من

 اجملتمعههات  تلههك مههع  متواصههل بشههكل االنههدما   علههى اخلههار  يف
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 خلههف تقههف الههمت األسههبابأهههم  أحههد يعههدُّ-اإليرانيههة كاجلاليههة

 .  الصورة سنلتح الرامي السعودي التواجد ضعف

 املقيمهة  العربيهة  اجلاليهات  مهع  العالقهات  تقويهة  ينبغهي  املقابل يف

 األروقهههة داخهههل دورهههها وهلههها أكهههرب  بشهههكل واملندجمهههة هنههها  

 فحراكهم اإلطالق  على اجلانب ه ا تهمل   السياسية  فنيران

    شعبية  قافية بصبغة ممتز  الدبلوماسي

إىل  تهداعياتها  نقهل    عربية -عربية تارخيية مشكلة هنا 

 مههنهم للههبعض إيههران وأصههبحت  اجلديههد اإلقامههة مكههان الغههرب

 ال   ذلههك اخللههيج دول يف إخههوتهم مههن العربيههة القضههاياإىل  أقههرب

 تلههك يف املقهيمن  للعهرب  أيًضهها اخلليجهين  بعهض  نظههرة أيًضها  ينفهي 

 شرحها. يطول جدًّا معقدة مشكلة الدول

 بعضههههم يجهههيناخلل تصهههنيف حجهههازي بههأن  عائشهههة. د وعلقههت 

 اجلنسهية  نفه   مهن  إخهوتهم  وبهن  بينهم السعودين وك لك لبعض

 اجلديهدة. وكهثري   إقهامتهم  أمهاكن  يف حتى جتاوزها ايستطيعو  

  جتاوزها. اخلليجيون يستطع   أيًضا األمور من

 العربيهة  اجلاليات عدد أنط الغريب بأن مالئكة مجال. أ وعقب

 يف العههرب هكهه ا   ملههاذا   اإليرانيههة  مههن  بكههثري  أكثههر  الغههرب يف

 اجلديدة  بالدهم

 الشههههعبية الدبلوماسههههية ذكههههرتين: العقيلههههي سههههليمان. قههههال أ

 مهدار   يف بالطالهب  املعلم بعالقة الدبلوماسية باملؤسسة وعالقتها

 يرتادهها  الهمت  األسهواق  التالمي  يتجنب حي   امليالدية الستينيات

 نفسهه  ء. والشهي ءالهربي  املهر   على الغد يف عقاب من خوًفا املعلمون

 أو حتهى ) سهفاراتهم  يتجنبهون  حي  يسافرون  عندما البعض يفعله
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.  ختهدمهم  ال.  تهراقبهم  أنهها  العتقهادهم   (منهها  القريبة اللهو نوادي

  مبالغة من خيلو ال األمر كان وإن

 حباجههة رمبهها فههنحن  اإليرانههي الههنهج احلههدي  عههن  ومبناسههبة

 ولنظامنهها لههدولتنا جههدًّا احملههاف  الثقههايف النظههام منهه  ألن لهه لك 

  العهها  مههع للتواصهل  بههالقبول حيظههى ال نفسهه  هههو رمبهها السياسهي 

 .نسبية وهي لإليرانين السياسية العزلة عن النظر بصرف

 تتعلهه  األوىل مالحظههمت: الغههدير مههنرية. د ومههن جهتههها  قالههت  

 يسهتح   منهها  كهل  والهمت  وفاء  د. طر  يف القضية حماور بتشعُّب

 أ هههرت ولكنهههها زيههاد  د. أشهههار كمههها سههتقلة  م قضهههية يكههون أن 

 أ قههل ممهها النقهها   يف واالسههتطراد التشههعب علههى واضهه  بشههكل

 . الرتكيز عن وأبعدها القضية

 أهرامهههات أمامنههها وتعلهههو النقههها  بمَنههها يتفهههرعأن  حهههاول مهمههها

 تناولهت و املاضهية   األيهام  يف ظههرت  والهمت  للغايهة   املهمهة  املواضيع

 واملعلوماتيهة   االقتصهادية  فيهها  مبها  اسهية الدبلوم من متعددة أنواًعا

 أهههههدافهما كانههههت لههههو حتههههى منفصههههلتن  قضههههيتن لههههدينان فههههن

 :القضية عنوان طرحه ال ي الوعد يف وكما متشابهة 

د.  بطرحهههها أ رتهههه والههه ي الدبلوماسهههي  السهههفارات دور .1

 متفحصههة  مههداخالت عليههه وركههزت النقلههي  أسههامة وأ. وفههاء 

 وإعههادة الدوليههة  العالقههات يف والتالتحهه فهههم ضههرورةإىل  أشههارت

 21 القرن وتقنية املعلومات  ورة وتوظيف املاضية  املبادرات تقييم

 والههمت( cultural diplomacy) الثقافيههة الدبلوماسههية .2

 تفعيلههها يف معههه أتفهه  والهه ي الههدري   زيههاد د. برتكيههز ناقشههها

 ئلةأسه  خالل من إليها وسأتطرق للدولة  الرمسي اإلطار عن بعيًدا

 :بسيطة
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 واإلنسههانية الوجههوه الثقافيههة متثيههل/ترمجههة/نقههل يههتم كيههف •

أن  نتفه   به لك   سهتقوم  الهمت  املؤسسهات  ههي  ومن للسعودية 

 صههاغه مصههطل    الناعمههة القههوة  حتههت ينههدر  جانههب ههه ا

 كههان وإن( الناعمههة القههوة) كتابههه يف نههاي جههوزف وناقشههه

 . طرحه قبل عديدة  قافات يف متج ًرا

 نفههههم  أننههها  يكشهههف مبهههادرات مهههن ُقهههدم مههها اآلن  حتهههى •

 التواصههل وكيفيههة الغههرب يف العههام والههرأي الغربههي اإلنسههان

 يكلهف  اآلخهر  تلو عمالًقا مشروًعا نقدم مرة كل ويف معه 

 الهرأي  مسهتو   علهى  تهأ ري  بأقهل  يهأتي  وال الهدوالرات   مالين

 منهجيهة  علهى  ياؤسه     ألنهه  بسرعة  يتالشى أ ره بل العام 

 .يةاالستمرار

 العهههههام الهههههرأي يف تهههههؤ ر لههههن  اخلليجيهههههة السهههههفارات معظههههم  •

 ال ألنههها واملدرسههة  اجلامعههة يفأو  األوروبههي أو  األمريكههي

 طهرق  وإحهد  . الغربهي  اإلنسهان  يراهها  كمها  مصداقية حتمل

 الوجهههه إظههههار يف ههههي الشهههع /العهههام الهههرأي علهههى التهههأ ري

 الههه ي( pop cultureمههن  )  الشهههع / اإلنسهههاني/الثقههايف 

 والثههههراء  الههههبرتول  بسههههبب مشههههوهة  بصههههور مثقًلهههها مههههازال

 ههههه ا وكههههل  إخل. اإلنسههههان  وحقههههوق واملههههرأة  والعمالههههة 

 مبههادرات هنهها و اخلليجيههة. الههدول مههن لعههدد حتههديًّا يشههكل

. السهل   السهياق  هه ا  مهن  اخلهرو   علهى  تعمهل  ومازالت عملت

 الدبلوماسهية  مبهادرات  تعثر أحد أسبابأن  سأضيف لكنين

 :  معه التواصل نريد ملن فهمنا عدم هو فيةوالثقا العامة

 تركيهههز نريهههد الههه ي األوروبهههيأو  األمريكهههي ههههو مهههن -

 الثقافيههههة بوجوهنهههها وناعرفههههه معههههه  احلههههوار/التواصههههل
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 الثقهههههايف التواصهههههل يهههههتم كيهههههف املتعهههههددة  واإلنسهههههانية

 للربوباغنههههدا  التقليديههههة األطههههر عههههن بعيههههًدا واإلنسههههاني

 الغربي  منها ينفر ما عادة المت العامة والعالقات

 مشهوقة  األوروبهي / األمريكهي  يعتربهها  المت األفكار هي ما -

 اخلليجههي  بههن لاللتقههاء  منطقههة هنهها   وهههل فضههوله   وتههثري

 تقههدم مسههتقلة كيانههات نشههكل كيههف إخل  واألمريكههي 

 اإلعالمهي  اخلطهاب  لهه  رسه   فيمها  تقهع  ال وفنية  قافية برامج

 تسهههيطر والهههمت السهههعودية  عهههن منطيهههة صهههور مهههن الغربهههي

  النا   من مالينو الصحف  أخبار على تسيطر ومازال

 كمها  طويل  شر إىل  يقود البسيطة األسئلة تلك من كل •

 األمريكهي  :منهها  جهزء  عهن  بسهرعة  أجيهب  ودعهوني . نعرف

 املرهقههههة  ومتطلباتههههها اليوميههههة حبياتههههه مشههههغول العههههادي

 وهههو حمههدودة  املتحههدة الواليههات خههار  بالعهها  وعالقتههه

/ تريفيهههها) تافهههههة معلومههههات عههههن يبحهههه  ال عههههام بشههههكل

trivia)  مفيهههدة  أنهههها يعتقهههد معلومهههات عهههن يبحههه  بهههل 

. فضهوله  تغه ي  الهمت  املعتهادة  غهري  البصرية املعلومات وتشدُّه

 التعلههيم ذات الطبقههة مههن أمريكههي 100 أخهه نا لههو فمثًلهها

 ملخًصههاأو  املعلقههات مههن شههعًرا علههيهم وعرضههنا املتوسهه  

يف  امللههل  سيصههيبهم مههنهم 80 أتوقههع اململكههة تههاري  عههن

 الثقافهههة عهههن بصهههرية معلومهههات علهههيهم عرضهههنا لهههو حهههن

أو  اململكهة  يف املختلفهة  احمللية الفنون/ املوسيقى/ الشعبية

 العينهة  نفه   مهن  70 أتوقع الصحراء   قافة  عن نب ة حتى

 ألن خميلهههههههههتهم  يف وسريسههههههههه  احملتهههههههههو   سهههههههههيعجبهم

 مبههها ههههو  كهههثرًيا يههههتم -ذكهههرت كمههها -األمريكهههي
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 وههه ه -الوقههت ذاتههه ويف. بيئتههه عههن وغريههب بههل خمتلههف 

 يتمهاهى  عمها  أيًضها  يبحه   األمريكهي  -املفارقات إحد 

 يف واض  ه ا كننسان  يشبهه وما( identified  with) معه

 البسهيطة  النقاشهات  يف يتكهرر  ونهراه  االستشهراق   خطاب

 :اجلامعات يف املعقدة واألطروحات النا   بن

 أتعهههرف لكهههي الشهههبه وأر  سهههي بنف أقارنهههكأن  أريهههد

تههددني    وبهدائي  غريهب  أنهك أم  تشهبهين  أنهت  هل عليك 

 أطروحهههة يفهههت  كهههان وإن للغايهههة  بسهههي  األمهههر نعهههم 

 . واآلخر األنا بن العالقة عن تعقيدًًا أكثر فلسفية

 وجناحههها وتأ ريههها الغههرب يف إيههران وفيمهها يتعلهه  بتجربههة •

 ههو  مها  كهل  مالتهها  عهن  العنهف  وإبعهاد  العهام   الهرأي  على

 واإلنسهاني  اجلمهالي  قهدموا  أنههم  السهبب  إيهران   مهن  قادم

 املتعههددة  والفنههون واملوسههيقى السههينما خههالل مههن للغههرب

 تفسهري  هنا  أيًضا.  للحكومة الرمسي اإلطار عن بعيًدا

 .آخر تارخيي

 باعهههدإىل  حتتههها  الثقافيهههة الدبلوماسهههيةأن  يعهههرف كلنههها •

 لكهن  مهي  تراك وبشهكل  بهب ء  تتشهكل  ألنها نفسي 

 والعالقهات  الدعايهة  محهالت  مثهل  بسهولة يزول ال تأ ريها

 البريوقراطيهة  مهن  واالنعتهاق  هلها  التخطهي   وجيب العامة 

أو  اجلامعهات  مهن  املبهادرات  يف يتحكمهان  الل ين والشك

 الثقافيهة  الدبلوماسهية  جنعهل  ال وليتنا األهلية  املؤسسات

( crisis management) األزمهههات لعهههال  مبهههادرة والعامهههة

أو  تسهههتمر  وال فقههه   األزمهههات وقهههت  اجلههههود لتنصهههب

 .  تتطور



24 

 –2017  2015  
113 

 State Department  بههه يقههوم مبهها تعليقههي أخههتم دعههوني •

 بتنظهههيم وذلهههك نشهههاطه  يكثهههف والههه ي -األمريكهههي

 لتحسهن  أمريكها   مهن  ومتحد ات ملتحد ن احملاضرات

. الصههورة هه ه  اهتههزت كلمها  العهها   يف أمريكها  صهورة 

 الشههرق ويف إفريقيهها  يف اطهمنشهه كثفههوا أنهههم أتهه كر

 بعهض  كهان  بهل . سهبتمرب  مهن  عشهر  احلهادي  بعد األوس 

 املسههلمن مههن وهههم اإلسههالم  عههن املتحههد ن حياضههرون 

 األمريكيهة  احلكومهة أن  على دليل وه ا األمريكين 

 الشهعوب  مهع  والتواصهل  العام  الرأي على التأ ري تاغفل  

 يههدونجي أفههراد مههن لههدينا كههم. الكالسههيكية بههالطرق

 ودورههم  السهفراء  عهن  بعيهًدا  معهه  احلوارو الغرب خماطبة

   املقنن 

 مهن  نفهر   نكهد  احلمهود:    ناصهر  بهن  عبد اهلل. د وبدوره قال

 إال.. األوليههة مهماتههه مههن كههثري يف قصههوره وتقريههر..  إعالمنهها جلههد

 حصهيف   جمهال  يف بهه  يقهوم أن  ميكهن  اله ي  الهدور  عهن  وتساءلنا

.. هنها  لكهن  ..جلهده  من ملزيد أتوق كم ..الشعبية الدبلوماسية وهو

 .به سأرف ..  بال ات القضية ه ه ويف

 اآلخههرون  وال يفسههده مهها يصههل ( أن اإلعههالم) شههأن مههن لههي 

 راق سههلو   الشههعبية الدبلوماسههية .غههريه جبريههرة نأخهه هأن  يصهه 

 جيهب  ملا دقي  فهم على تقوم.. عميقة اسرتاتيجية ومهمة ومكن 

أننهها  املؤسههف ومههن .إليههه نسههعى مهها لههىع احلصههول أجههل مههن فعلههه 

 قليهل  لهي   عدد يف إليه نسعى ال ي ما بعد  نعرف ملا( كمجتمع)

 ..والبالد العباد شؤون من
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 مهها لههبعض..  سههريعة قههراءة رمبهها ولكههن ..  آخههر  جلههد..  ههه ا

  األخهرية  الثال هة  للعقهود  األمهر  ه ا يف وتقلباتنا.. نبطنه وما.. نظهره

 يطههال.. حقيقههي دبلوماسههي مههأزق أمههام ابأننهه للقناعههة تقههود فقهه  

 املسههتو   علههى  وبراءاتنهها  والءاتنهها ويطههال .. واحليههاة  للكههون  رؤانهها

 .و قافيًّا.. وفكريًّا..  سياسيًّا الدولي

 شهأنها  مهن  الهمت  األمهور  بعهض  يف هندسية مبتواليات نتغري حنن

 لههن كههثرية  والههتغري  واألمثلههة احلههرا  مههواطن يف ونثبههت .الثبههات

 يعههوزه لههن السههطور ههه ه يقههرأ َمههن بههأن لههثقمت هنهها  حهههالطر أحتهها 

 املقيتة  وأقهول:  املقدمة ه ه ضوء يف لإلعالم األمثلة. أعود  ضرب

عنهدنا    اجملتمعيهة  األزمهات  مشهجب  -بالفعهل  -اإلعهالم أن  يبدو

 أحهد أن  علهى  اتفهاقهم  مثهل  مها  موضهوع  حهول  النها   يتف    فرمبا

 «مشههجب»أو أن  عههالم اإل هههو املعاصههرة اجملتمعههات أزمههة حمههاور

 .اإلعالم هو األزمات حول املتحاورين

 حيه   خلهت   عقوًدا بال اكرة أعود احلقيقة ه ه جعلتين وقد

 التحهاقي  علهى  متاًما معرتًضا يكن   - اهلل رمحه- والدين إ

 لتلهههك متحمًسههها يكهههن   أنهههه إال حينههه ا   اإلعهههالم بدراسهههات

 لهك  مهوب عيش» ةاملشهور مقولته من يكثر كان فقد .. الفكرة

 ال مبها  أبنهاؤه  ينشهغل  الأ املقولة بتلك يعين وكان «كيله حتضر ال

 لقمه   الباعهة  أحهد  كيهل  حضهور  من ألحدهم مصلحة فال.. يعنيهم

أن  يعتقهد  - اهلل رمحهه - وكهان  .آخهرون  األمر نهاية يف يشرتيه

 يف بههههاخلو  األساسههههية وظيفتههههه تههههرتب   «ملقههههوف» اإلعالمههههي

أن  أبنائهه  ألحهد  يريهد  يكهن  و  معهات  واجملت النها   خصوصيات

 متاًمها  لهي  يروق يكن   لديه التوجه ذلكأن  غري. ك لك يكون

 متاًمها  يعنيه ما أعرف أكن و . والعشرين. عشرة الثامنة ابن وأنا
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 مغهز   علمهت  السهنون  بهي  كربتأن  بعد ولكن. -اهلل رمحه-

 بهوي األ التوجيهه  بهه ا  والدي يقصده كان ما وفهمت العبارة  تلك

 علههىأن  - يعههين كههان مهها ضهمن  - يعههين كههان لقههد .احلكهيم 

 يتولونهها  شهؤونهم  لآلخهرين  يهدع  وأن يعنيهه   مبا ينشغلأن  اإلنسان

 _ اهلل رمحهه - ينطله   وكان .عليهم تطفلهأو  هلم  مزامحته دون

 بعههض ممارسههات مههن يلحظههه كههان ملهها تقييمههه مههن املقولههة تلههك يف

 ههو  منًحهى  اإلعالميهة  وظيفهة بال حنهو  اله ين  عصره  يف اإلعالمين

 جهل  كهان  ولهو . املتخصصهة  اإلعالميهة  للمهنيهة  منهه  «للقافهة » أقرب

 - اهلل رمحهه  - والدي حفيظة أ اروا ملا حًقا مهنين اإلعالمين

 جملههه  يف آنههه ا  نفسهههه الهههرأي حيملهههون كهههانوا ممهههن غهههريه وال

 .والدي

 الرمسيهههة الدبلوماسهههية  الزهرانهههي أن إطهههار سهههعيد. وأوضههه  أ

 بهههه ا وههههو.. االتصهههال عمليهههة بتفريعاتهمههها يرتكهههز علهههى امهههةوالع

 ال طبيعههًة واالتصههال اإلعههالم فيههه حيضههر مههدخًلا يشههكل املفهههوم

املعروفههههة.  االتصههههال منههههاذ إىل  التأصههههيل ههههه ا يسههههتند.. طارئيههههًة

 فهايز  د. وبالتطرق إىل ُلهبت القضهية ميكهن استحضهار مقهال نشهره      

 الدولهههة مفههههوم اللههههخ مهههن تنهههاول.. بالريههها  زاويتهههه يف الشههههري

 ومهههد  اإللكرتونيهههة  االتصهههالية البيئهههة ومجهوريهههات اجلديهههدة 

 تتعهد   بهل .. السياسةأو  االقتصاد حدود عند ال تقف المت تأ رياتها

 يف تسهههري كهههدامى وحتريكهههها األجيهههال  وجهههدانات اسهههتعمارإىل 

إىل  الهدمنار   مثهل  بدولهة  دفهع  مها .. هائلهة  إلكرتونيهة  بشرية أموا 

 اجلمهوريههههات شههههركات لههههد  هلهههها سههههفراء تعههههين يف الههههتفكري

 اله ي  االجتهاه  وههو .. وحنوهما بو   وفي  قوقل  مثل: اجلديدة 

 الهههمت اإلدارة لشهههكل رمزيهههة هنههها ترامهههب) ترامهههب منهههوذ  يعهههززه
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 اتصهال  منصهة  عهرب  اإلعهالم  إدارة يتبنهى  ال ي( له وختط  توجهه 

 فهههومم تعظههيمإىل  تهه هب األهميههة  بالغههة إشههارة يف.. إلكرتونههي

 موقهههههع أيهههههن والسهههههؤال: .اجلديهههههدة اإللكرتونيهههههة اجلمهوريهههههات

   اآلن القائم املستقبل - مجهوريات من السعودية الدبلوماسية

 األداة هههو االقتصههاد فههنن العثمههان  خالههد. م ومههن وجهههة نظههر  

 واالسهتثمارات   املصهاح  فيهه  أصهبحت  اله ي  اليهوم  عها   يف األهم

 والشههعوب احلكومههات اتاهتمامهه يف األهههم احملههور العمههل وفههر 

 سواء. حد على

 نط: إاجلزم من بكثري -أيًضا أقول. الطر . ه ا من وانطالًقا

 والفرديهة  اإلنتها    بهدل  الريعيهة  عليه يطغى ال ي اقتصادنا هيكل

..  املسههههتدام البنههههاء بههههدل السههههريع والكسههههب املؤسسههههاتية  بههههدل

 الغالهههب يف العههها  جتهههوب أموالنههها ورؤو  ومؤسسهههاتنا شهههركاتنا

 وتسهههتغل تغزوهههها الهههمت الهههدول اقتصهههادات وتشهههوه لتخهههرب األعهههم 

 يف تنمويههة آ ههار بتحقيهه  تكههرت  وال األمثههان  بههأرخص مواطنيههها

 حتهد  أن  هلها  أيهن  ومهن ..  فيهها  عمهل  فهر   خبله   وال الهدول   تلك

   أساًسا  األصلي موطنها يف حتد ه  ن إ الدول تلك يف األ ر ه ا

 مههع إجيابيًّهها تواصههًلا تعههين شههعبيةال وبنههاًء عليههه  فالدبلوماسههية 

 احملههههور تعههههامالت غالهههب  يف نههههراه ومهههها. األخهههر .  الههههدول شهههعوب 

 بهههههل. املطلوبهههههة. اإلجيابيهههههة حيقههههه  ال واالسهههههتثماري االقتصهههههادي

 اآل ههار مههن الشههعوب مههن كههثري شههكاو  نههر  صههرنا.. بههالعك 

 األمههوال رؤو  انكبههاب مههن منههها  يعههانون بههاتوا الههمت التضههخمية

 حتههى ومههزارعهم  أراضههيهم علههى خصوًصهها عوديةوالسهه اخلليجيههة

 مثهل  وطهرد  االسهتثمارات   تلك دخول بتقنن مطالبات نسمع صرنا

 املخربن.   املستثمرين أولئك



24 

 –2017  2015  
117 

املشهد   ه ا معاجلة ميكن كيف نفسه: يطر  ال ي السؤال

 سهبًبا  لهي   املشهد ه اأن    واملشكلة فيه املسئولية تقع َمْن وعلى

 هههي بههل..  منههه تشههتكي الههمت الههدول تلههك اقتصههاديات ختريههب يف

 تسههم أن  من بدًلا احمللي اقتصادنا عن بعيًدا تسافر مهاجرة أموال

 الوطن. ألبناء العمل فر  وخل  وبنائه  تنميته يف

 لكهن مهن  ..  كهثرية  وأساليبه متعددة صوره اإلجيابي التواصل

 فلهن  حياتهه   مصهاعب  مهن  تزيهد أو  عيشهه   لقمة على تعتدي يرا 

 هه ا  مهن  شهيًئا  وال شهعبيًّا   حهواًرا  وال  قافيًّها   طرًحا ال منك يتقبل

 الشعبية. الدبلوماسية وسائل من القبيل

 علهى  التواصهل  لتفعيهل  مهمهة  وسهائل  األعمال أيًضا فنن جمال 

 الدبلوماسهههية وسهههائل كأحهههد واالسهههتثماري االقتصهههادي املسهههتو 

 جاههة  والو املصهاح   شهيوع  مهن  جههة  من تعاني لكنها..  الشعبية

 اجلههات  سهطوة  مهن  أخهر   جههة  ومهن ..  عملها يف املؤسسية وغياب

 عملها. جوانب من كثري يف عليها احلكومية

 مهن أن  الهبعض  عنهد  اشهتهر  احلكمي أنه قهد  حسن. وذكر د

   ال  قهول  وعهدم  واخلداع  والك ب  اللن  الدبلوماسية: معاني

 ئلهها قا يسهتطيع  كهي  مطاطهة  وعبهارات  جمملهة  وعهود  إعطاء وإمنا

 . وعودأي  من التملص

 أحههد اآلخههر الطههرف مههع التقههاء لنقطههة الوصههول حماولههة اللههن 

 األطههراف أحههد يتقبههل عنههدما أوهلهها  ولعلههه الدبلوماسههية  احللههول

  دائًمها  صهحيًحا  لهي   املنتصهف   نقطةإىل  للوصول قليًلا  التنازل

 االحهتالل  دولهة  مهع  العهرب  حماد هات  يف األسهلوب  ه ا استخدام  

 مها  كهل  علهى  احلصول من متّكنواأن  النتيجة وكانت ئيل إسرا

   شيء على العرب حيصل و  يريدون 
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 مهع  للوقوف واألوربية األمريكية الوعود هي كثرية  الك ب

 ال يوفههون أنهههم فعًلهها حيصههل ومهها والسههعودية  العربههي الههوطن دول

 مهؤمتراتهم  يف وخيرجهون  السهعودية  يهزورون  عنهدما  ألنههم  بالوعود 

 عبههههارات هههههي إمنهههها السهههعودية   مههههع والوقههههوف التأييههههد اتبعبهههار 

 . والشعب العام الشارع على وللك ب اإلعالمي  لالستهال 

 والسههعودية  الغههرب بههن وتصههاري  ووعههود اتفاقيههات اخلههداع 

 ملصههاحلهم ويسههعون آخههر  أمههًرا يضههمرون أنهههم الحًقهها ونكتشههف

. يهمعلهه تشهههد وأفعههاهلم يفضههحهم  والواقههع  معنهها بههأنهم بقههوهلم

 أنههم  نكتشهف   هم  احلو ين  ضد حربها يف السعودية تؤيد عندنا

 للضهغ   يسهتخدمونها  استنزاف حرب يف السعودية إلدخال يسعون

 للحهو ين)  األول الهداعم  مهع  وحتهالفهم   مصهاحلهم  أجهل  من علينا

 يهههدهم لنههها وميهههدون خيهههدعوننا  بههه لك الهههيمن  فهههننهم يف إيهههران(

 عهههن إعاقتنههها بههههدف لقونههههايط ال  هههم بهههها  يصهههافحوننا اليمنهههى

 . الدوائر بنا يرتبص ال ي عدونا ضد استخدامها

 قوتهه   أ بهت  اله ي  املتطهرف   الهيمن  هيمنة هو اآلن حيصل ما

 اآلخهرين   أيدي كبتل قد ألنه يشاء  ما فيفعل العليا  هي يده وأن

   الصرا  حتى وال  الفكا  يستطعون يعودوا فلم

 الدبلوماسهية  تقسهيم  ناسهب امل مهن  كردي أنهه  أسامة. م ويعتقد

 صهانعي  حنو املوجهة وهي- اخلاصة: أوهلما :قسمنإىل  الشعبية

 املهدني   اجملتمهع  مؤسسهات و الربملانهات  و احلكومهات   يف القرار

 - العامههة: و انيهمهها .اجلامعههاتو البحههو و الدراسههات مراكههزو

 الكهبري  الفهرق  الواضه   ومهن  .عهام  بشهكل  للشهعوب  املوجههة  هيو

 إرسهههاهلا  يف نرغهههب الهههمت بالرسهههائل خيهههتص فيمههها اال هههنن بهههن

 إرساهلا. يتم المت الوسائلو
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الشهههبيكي: هههه ه املداخلهههة حهههول قضهههية      اجلهههازي . وقالهههت د

 جتربهة  خهالل  الشهعبية نابعهة مهن    والدبلوماسية السعودية السفارات

 جمموعهة  مهن   شبابي لوفد مرافقمت جتربة وهي  بها مررت عملية

 بهدعوة  السهعودية   جامعاتنا من عدد يف احلقوق وطلبة طالبات من

 ينتمي المت األملانية املسيحية الدميوقراطية( كونراد) مؤسسة من

 تستضهيف  والهمت  أملانيها   يف أعتقهد  احلهالي   احلهاكم  احلهزب  هلا

 أحنههاء خمتلههف مههن الطالبيههة وغههري الطالبيههة الوفههود مئههات سههنويًّا

 سياسههههيةال والتنظيمههههات والثقافههههة باحلضههههارة للتعريههههف  العهههها  

   األملانية:

 رمسًيهها الوفههد ذلههك استضههافة تههود كانههت كههونراد مؤسسههة •

 متعهددة  بريوقراطيهة  عقبات واجهتها ولكن طويلة  فرتة من 

 توجسهنا  _نظهري  وجههة  مهن  _ وأهمها وغريها  اجلامعات من

 يتهبن  وهنها ) معنها   التواصهل  يف اآلخهرين  نوايا من فيه املبالغ

 مهع  والتقهارب  التواصل فر  من العديد علينا ضاعت كيف

 بسهههههههبب  الغربيهههههههة وخصوًصههههههها اخلارجيهههههههة  اجملتمعهههههههات

أو  اآلخهههرين  نوايههها مهههن والتخهههوف اإلداريهههة  البريوقراطيهههة

 .( قافاتهم يف ال وبان إمكانية

 املههانع صههاح الههدكتور بهه ل رمسيًّهها ذلههك يتحقهه    حينمهها •

 ذاتيههة جهههوًدا سههعود امللههك جبامعههة واحلقههوق السياسههة أسههتاذ

 وطلههب احلقههوقين  مههن طالبًيهها وفههًدا لتكههوين ةرمسيهه غههري

 ولههي  كفههردين  ذلههك  لتحقيهه  كههثرًيا وتعاوًنهها مسههاعدتي

 إدارات لهدور  احلاجهة  تظههر  )وهنا مدني  جمتمع كمؤسسة

متههت اإلشههارة يف    كمهها  الفاعلههة   املههدني  اجملتمههع  منظمههات

 .(الورقة الرئيسة  ومداخالت أخر 
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 جنههها  علهههى ملسهههاعدةا للعوامهههل بالنسهههبة اإلجيابيهههة النقطهههة •

 مههن أملانيها   يف السههعودية السهفارة  دور هههي الزيهارة   جتربهة 

 وفريه   اجلديد السفري يف املتمثلة اجلديدة إدارتهان إ حي 

 غههري مههن ذاتًيهها  اهتماًمهها الزيههارة بتلههك اهتمههوا الهه ين عملههه

 ما   حي  ومن  ةمسؤول جهةأي  من عليهم إلزامي فر 

 السهعودية  السهفارة  بهأن   برلن يف لنا يوم  أول من لنا شرحه

  تقليههههدي غههههري توجًههههها الراهنههههة الفههههرتة يف تههههنهج أملانيههها  يف

 املؤسسهههات كافهههة مهههع الرمسهههي غهههري تواصهههلهم بتكثيهههف

  مهههها يتعلهههه كههههل لتوضههههي   السياسههههية  وغههههري السياسههههية

 عهههن لهههديهم والضهههبابية الغمهههو  حيفهههها الهههمت باملعلومهههات

 .  السعودية العربية اململكة

   الرحلهههة هههه ه يف بهههرلن يف والطالبهههات ةالطلبههه تواصهههل •

 الدولههة مؤسسههات لههبعض الرمسيههة الزيههارات علههى يقتصههر

 يف الشهههع  التواصهههلإىل  تعهههداها بهههل وغريهههها  والربملهههان

 مهههنظم زمهههين جهههدول وفههه  واألسهههواق واحلهههدائ  املطهههاعم

  -وفههدنا عههدد قلههة ورغههم قصههره  رغههم - أتهها  هههادف 

 عهههن األمهههاكن تلهههك يف األقهههل علهههى األملهههان تسهههاؤل إ هههارة

 هلهههن السهههما    وكيهههف بالههه ات  السهههعوديات الطالبهههات

 األهل  بدون بالسفر

 نظهههري وجههههة مهههن منوذًجههها بالفعهههل كانهههت التجربهههة هههه ه •

 تكرارهها  أمكهن  لهو  الهمت  الشهعبية  السهعودية  للدبلوماسهية 

 مههههع والتقههههارب التواصههههل  السههههتطعنا واسههههع نطههههاق علههههى

 معهرفتهم  لهة وق جهلهم  حاجز وكسر األخر   اجملتمعات

 عديهدة   جمهاالت  يف وتقهدم  تطهور  مهن  بالدنها  يف يوجهد  مبها 
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 ذلهك  ألن عنًّها   أذهانهم يف الراسخة النمطية النظرة ولغيترنا

 ليسههههت فههههرتة معنهههها اسههههتمر - أو ترفههههع مكههههابرة بههههال

 والتواصهههل للتعهههايش ضهههرورًيا مطلًبههها أصهههب  -بالقصهههرية

 . احلاضر الوقت يف العوملي

 رافعهههههة كانهههههت أن السهههههلفية مخهههههي  إىل مسهههههري. وأشهههههار أ

 جنهههم تهههواري بعهههد مضهههى  اآلن وقهههت يف السهههعودية للدبلوماسهههية

 متثلههها كانههت الههمت اجلاذبيههة بهه ات رافعههة هنهها  تعههد   السههلفية

 السلفية.

 تصهلنا  الهمت  احلبهال أههم   مهن  احمليا  فهنن  مساعد. د ويف ظن

 يف رموزههها مههع والتواصههل السههلفية  حبههل هههو اإلسههالمي بالعهها 

 وربطهها  تشهويهها  علهى  يعمهل  مهن  هنها  ..  يتهوار    وجنمهها  العا .

 شهيطنتها  بعد التخوف بعض هنا  أصب  ول ا داعش أو  بالقاعدة

 البعض. من

 ليسهت  الكهرب   الرشيد أن مشكلتنا وفاء. د بينما أوضحت

 تعتقد بشهكل شخصهي   وال املسلمن  مع وال اإلسالمي العا  مع

 الشههعبية الدبلوماسههية يف هههماأل املههدخل هههم والعلمههاء السههلفيةأن 

 وعهريض  كهبري  دور للسهلفية  التوقيهت. لقهد كهان    يف هه ا  وخاصة

 علهى  اختلفناأو  اتفقنا سواء وإخفاقات جناحات من له وصلنا فيما

 كههل مههن التهربؤ  وميكننهها.. األر  علههى بالنتهائج  والعههربة النقطهة  

 ولكنه البعض  توجه هو فق  بالنجاحات والتمسك اإلخفاقات 

 ليسهت  هلويتهه   متعهددة  جوانهب  لهه  السهعودي  فالشهعب ..   جمٍد غري

 وفنيهة   اقتصهادية   هنها   بهل  املعتقديهة  أو  الدينيهة  اجلوانب فق 

 اإلنسهههههانية اهلويهههههة وطبيهههههة. إن عكههههه  وهندسهههههية  ورياضهههههية 

 .الرنانة العناوين عن بعيًدا وقبوًلا  اتزانًًًا أكثر هو املتكاملة
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   :التوصيات املقرتحة 

املزروع على أهميهة النقها  الهثال  األساسهية      دمحي. د ركز

 التالية:

 اختيهههار ملعهههايري جديهههدة العتمهههاد الئحهههة  امللحهههة احلاجهههة: أوال

 والوالء. العامة  والثقافة التخصص  واللغة  السفراء  تراعي

 جهودة  علهى  بنهاء  السهفراء  أداء يقهيم  جديهد  منوذ  صياغة : انًيا

املقهيمن السهعودين    لهرأي  يكونأن  على السنوي  واإلجناز األداء

 التقييم. وزن يف األعمال دور ورجال

 باعتبارههها أقسههامها جبميههع السههفارات وظههائف سههعودة  : الثهها

 غهري  فيهها  يعمهل  بهأن  يليه   ال وطنيةو  قافية واجهةو سعودية  أرًضا

 .والسعوديات السعودين

 دبلوماسهههية يسههتح   الفيفههي أنط وطننههها  عبههد الهههرزاق . أ وذكههر 

 اخلارجيههة  سياسههته  تطههر  مههؤ رة   متطههورة  عميقههة ينههة مت مميههزة

 مهواطن  كهل  ومقام الكريم  السامي املقام يريده ال ي بالشكل

 والكههثري الكههثري يقههدم وطننههاومبواطنتههه. كيههف   يعتههز سههعودي

 العاملي  اإلخاءو السالم معاني متثل معادلة  يف الدولي للمجتمع

 والتهأ ري  ةوالسيطر والتحكم السياسة اسرتاتيجياتن إ وحي 

 السياسههههي يعهههههده   مبهههها وأفقيًّهههها عموديًّهههها وامتههههدت تطههههورت 

أي  بهههدون أخهههر  علهههى دول سهههيطرة نشههههد التقليهههدي  فأصهههبحنا

 والسهيطرة  الهتحكم  باسهرتاتيجية  بهل  وحربيهة   عسهكرية  مظاهر

 زرعو الناعمههة  القههوةو االقتصههاد قنههوات عههرب(  بعههد عههن)  والتههأ ري

فهنا  تساؤالن من  ه ا . وعلىالضغ  أدواتو البكتريية اخلاليا

 املهم طرحهما:
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 الصههحيحة املعلومههات تقههديم يف دبلوماسههيتنا مهها مههد  فعاليههة   (1

 السعودي  السياسي القرار لصانع واملؤ رة

 مبها  السهعودية  السياسهة  ترمجهة  يف دبلوماسهيتنا  مد  فعاليهة  ما (2

 الكريم  السامي املقام يريدها

 تية:  وبناء عليه ميكن التأكيد على النقا  اآل

 املدرسههههههة هههههههي احلكومههههههات بههههههن الرمسيههههههة االتصههههههاالت -1

 تفعيهل  دون فق  بها االكتفاء ولكن التقليدية  الدبلوماسية

 الفكهههههر إشهههههكاالت أحهههههد يعتهههههرب الشهههههعبية الدبلوماسهههههية

 أردنا فنذا.  تصحيحه من البد ال ي الدبلوماسي االسرتاتيجي

 موضهوع  ههو  العهام  ورأيهها  األخهر   الهدول  شهعوب  مهن  جنعلأن 

 الشهعبية   الدبلوماسهية  تفعيهل  مهن  فالبهد  وعملها  بلوماسيتناد

 دملها نريه   املسهتهدف  الطرف قبول حالةإىل  سنصل حينها ألننا

 حتقيقه.

 :   السلمية السعودية السياسة مؤشرات من -2

 .اآلخرين شؤون يف التدخل عدم -

 .والدولي اإلقليمي االستقرار حتقي  -

 عادلههة أسههعار) العههاملي االقتصههادي التههوازن علههى احملافظههة -

 .(للنف 

 تكههههون عنههههدما) العهههها  يف املاحنههههة الههههدول أكههههرب مههههن -

 دبلوماسههيتنا تكههونأن  فالبهد  وضههخمة  عامليههة ممارسهاتنا 

 .(وضخمة عاملية

   ناعمة  قوة حنن وملاذا الناعمة  القوة استثمار من حنن أين -3

 اإلسالمية. واملرجعية احلرمن أر  -

 احلج. موسم -
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   اإلسالمي. العا  رابطة -

   الفقهية. اجملامع -

 واملن . اجلامعات -

  الدولية. والبرتولية املالية املن  -

   اإلغا ية. املساعدات -

 حيتها  (  ونظام مكانو كننسان)  للسعودية النمطية الصورة -4

 والبنههههههاء التفكيههههههك اسههههههرتاتيجيات يف متخصههههههص لفريهههههه 

   الصورة. وحتسن واحلماية 

 يف سهواء  -الرمسيهة  وشبه الرمسية الدبلوماسية املشاركات -5

 حتتها   - املسهموع أو  املكتهوب أو  املرئهي  اإلعالمو الصحافة

 حمههدد  واجتههاه  نسهه   يف لينظمههها  متخصههص   كتطههاب  لفريهه 

  ومؤ ر.

 مههن املميههزين األقههالم أصههحاب مههن متخصههص فريهه  متكههن -6

 اتصههال شههبكة وإجيههاد واحملليههة  العامليههة للصههحافة الكتابههة

 عههن لههدفاعوا والتفاعههل  التههأ ري حتقيهه  أجههل مههن شخصههي 

 اململكة. سياسات

 املنظمههههات يف لالخنههههرا  السههههعودين الدبلوماسههههين توجيههههه -7

 مفيهدة  معلومات مصدر ليكونوا ودعمهم واإلقليمية  الدولية

 لوطنهم.

 داخهههل تهههدريب خهههربة بيهههوت تأسهههي إىل  دبلوماسهههيتنا حتتههها  -8

 حمهرتف  بشهكل  الهرمسين  املتحهد ن  تعد الرمسية  املنظومة

 اإلعالم. فوبيا ونب  مبهنية  اإلعالم مع للتعاطي
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 العهام  الهرأي  تشهكيل  يف املؤ رين استهداف يف السفارات دور -9

 الصهحيحة  واملعلومهات  الصهورة  بنيضا  ولو) املضيفة الدول يف

 جلمهورهم(. إيصاهلا يف ليساهموا عنا  هلم

 مههن أكثههر الحرتافيههة حتتهها  واإلنسههانية الثقافيههة النشههاطات  -10

 .والتكرار االرجتالية

 عههرب الشههعبية دبلوماسههيتنا يف السههعودين الطههالب دور عيههلتف  -11

 املشهرف   التمثيهل و املواطنة  مفهوم تعزز بربامج  استهدافهم

   الشعبية. الدبلوماسية ةللممارس هلم قنوات وفت 

 ال للكفههاءات جاذبههة الدبلوماسههية الرمسيههة العمههل بيئههة جعههل  -12

 ال واجلههدارة الكفههاءة علههى مبنيههة تكههونأن  والبههد طههاردة 

 العالقة.

:  يف يساعد للفكر  مركًزا اخلارجية وزارة تؤس  ال ملاذا  -13

 يكهههون( السهههيناريوهات رسهههم - التخطهههي  - الهههتفكري)

 مجيهع  من مفكرين أعضاؤه ويكون اخلارجية  لوزير ذراًعا

 تافكهر  شخصهيات  تكونأن  البد) الوزارة خار  من األطياف

 .(الصندوق خار 

 لنها  الهمت  تلهك  وباله ات  ولهة  د لكهل  اسرتاتيجي ملؤشر حنتا   -14

 منطيههة وصههورة ذهنيههة  خريطههة لرسههم معههها دبلوماسههي متثيههل

 كههل مههع عالقتنهها تطههور قيهها  وإلمكانيههة الههدول  تلههك عههن

 وبنهههاء واآل ههار   التهههأ ري وحسههاب  التقيههيم  مهههن لنههتمكن  دولههة 

 صحي . بشكل القرارات

 الصههههورة تصههههحي  يف غريهههههاو الدينيههههة السههههياحة اسههههتثمار  -15

   النمطية.
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 لغهههري لألجانهههب  حتهههى  الداخليهههة الدراسهههية املهههن  سهههتثمارا  -16

 املسلمن.

 الدبلوماسهههية أدوات أحهههد الهههوطن أبنهههاء بعهههض يكهههون قهههد  -17

 العهههام الهههوعي رفهههع اسهههرتاتيجية مههها ههههي...مههها لدولهههة الشهههعبية

 للتيق   الشع 

 حالههههة يف الدبلوماسههههية كومانههههدوزأو  النخبههههة فريهههه  أيههههن  -18

 -غريههم و واجلهبري   الفيصهل   مثهل  لنها  صنع وطن...األزمات

 الفرصة. إتاحةأو  املزيد  صناعة على قادر

 أنهه  يزعم بعضها السرب  خار  تغرد المت السعودية اللوبيات  -19

 تركيزههها كهل أن  إال لوطنهها   نفسهها  تنسهب  ضهغ   مجاعهة 

...  اآلخههر مههع بالتعههاون وطنههها  توجهههات تغههيري علههى منصههبت

 فق . لنا سعودية للوبيات حنتا  نعجًبا. حن

 يفأو  العها    يف عاصهمة  كل يف( تفكري مراكز) سي تأ  -20

 متثيهههل يف معهههها حنهههن الهههمت الهههدول عواصهههم يف حالتهههها أقهههل

 مبههها السهههعودي السياسهههي القهههرار صهههاحب لتهههزود دبلوماسهههي 

 بالدقههة ينبغههي الهه ي بالشههكل ينبغههي الهه ي الوقههت يف ينبغههي

 تنبغي. المت

 لهههدخا. بهههرأي د الشهههعبية يف حهههن يسهههتلزم جنههها  الدبلوماسهههية 

 اخلهار   وهه ا   قبهل  الهداخل  مهن  منظًمها  العمهل  الرديعان أن يكهون 

 الههداخل  يف فاعلههة مههدني جمتمههع منظمههات وجههود ضههرورة يعههين

 مبظلههة عملههها ولههيكن احلههدود  خههار  للعمههل تنطلهه أن  تسههتطيع

يعههدُّ جانًبهها   السههعودي الثقههايف النشهها  أيًضهها فههنن . رمسههين ودعههم

أو  فنيهههة  معهههار  بصهههورة: تفعيلهههه جهههًدا وميكهههن للغايهههة  مهمًّههها

 وبلههدنا شههعبية  ورقصههات وموسههيقى  مسههرحية فنههونأو  كتههب 
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 ويفهرت  . ومناطقهه  أقاليمه تنوُّع حبكم اجلانب ه ا يف جًدا غين

 حبكهم  أحهد  مهع  نتصهادم  ال حتهى  الباب ه ا يف نشطن نكونأن 

 السياسههي العمههل علههى يتعههاىل إنسههانيًّا   قافيًّهها منتًجهها سههنقدمأننهها 

 عهن  البعيهد  واإلعهالم  والهرتا   الفهن . مماحكهات  مهن  لوخي ال ال ي

 صههورتنا  بتحسههن كفيلههة وسههائل الفجههة السياسههية الربوباجنههدا

 وبواسههطة ومبتكههرة  ذكيههة بطههرق األنشههطة ههه ه تاقههدمأن  علههى

 واإلعهالم   الثقافهة  كهوزارة  رمسيهة:  جهات من ممولة شعبية جهود

 األعمهههال هههه هف كهههثرًيا  ذلهههك يهمهههها واألخهههرية. اخلارجيهههة ووزارة

 املتحهدة  الواليهات  مهن  به لك  البهدء  وميكهن . الرمسهي  لعملها رديف

 فههههم هنههها   يدرسهههون الهه ين  وبطلبتنههها وبريطانيههها  األمريكيههة  

 األمريكيههههههة والكليههههههات اجلامعههههههات مئههههههات علههههههى يتوزعههههههون

 يف والطالبههات الطههالب مههن جمموعههات تنشههأ حبيهه  والربيطانيههة 

ومها   قهدراتهم  حسهب  لكهة للمم  قهايف  يهوم  بعمل تقوم جامعة  كل

أو  الثقافيهة   امللحقيهة  مهن  سهواء  هلهم  الدعم توفري مع هلم  متا  هو

 اململكههة يف والفنههون الثقافههة مجعيههاتأو  واإلعههالم  الثقافههة وزارة

 قههد الثقههايف النشهها أي  السههاب  العمههل نفهه . واملناطقيههة بفروعههها

 لالعمه  دائهرة  مهن  خترجهه أن  علهى  اخلهار    يف سفاراتنا به تضطلع

 ولههي  الشههعوب  حنههو يتوجههه حبيهه  مقبوًلهها  ليكههون السياسههي 

 .  الرمسين والضيوف الدبلوماسي  السلك رجال

 وجعلههم  الوافهدين   احهرتام  ههو  لبلدنا دبلوماسي متثيل وأفضل

 مبها  نعاملههم  بهأن  ذلهك   يهتم  كيهف . بلهدنا  عن طيبة صورة يأخ ون

وميكهن   .عرقهه  جيهفط  أن قبل أجره األجري نعطي وأن اهلل  يرضي

 وخاصهة  الوافهدين   ملسهاعدة  خرييهة  مجعيهة  يف ه ا الشأن تأسي 

 مهن  يشهتكون  ومهن  املنخفضهة   والهدخول  البسهيطة  املههن  أصحاب
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 بالفعهل  وههم  وافهد   مليهون  ١٤ حنهو  لهدينا . وإهمالهه  الكفيل ضيم

 حيتهاجون  عنهدما  هلهم  املساعدة يد ملد إليهم  يلتفت َمن إىل حباجة

 يلهزم  النظهام  أن رغهم  علهيهم   تاطبط  ال لًباغا العمل قوانن. ذلك إىل

 ظههروف ظههل ويف أطههول  سههاعات يعملههون نههراهم لكننهها بهه لك 

 احلهههر حيههه  الصهههيف  فصهههل يف وخاصهههة أحياًنههها  للغايهههة صهههعبة

 الوافهدين  لتعلهيم  العربيهة  للغهة  معاههد  كما ميكن إنشهاء  .الشديد

 وًسها در تكهون  وأن.. العربية اللغة لنشر فراغهم أوقات أ ناء العجم

 ولعههل .مفهومههة وغههري مكسههرة لغههة يههتكلم مههنهم كههثري. جمانيههة

 مهههن كجهههزء للوافهههدين العربيهههة تعلهههيم بهههاب يف تتوسهههع اجلامعهههات

 اللغههة طلبههة بعههض تههدريب بهه لك ميكنههها.. اجملتمههع حنههو نشههاطها

 .مهاراتهم وصقل التدري   على الباب ه ا يف العربية

 الدبلوماسية يف مهمن جانبن العناد عبد الرمحن. د.أ وأضاف

 توظيفهما يف تصوره:  حنسن   الشعبية 

 الدوليههة واملعههار  املههؤمترات بصههناعة يتعلهه  اجلانههب األول: •

 نصهرف  جتعلنها  شهتى   تعقيدات يواجه فه ا اململكة  داخل

 ضهههي  حملهههي مبسهههتو  وننظمهههها نعقهههدهاأو  عنهههها  النظهههر

 مشههههاركات تواجههههه كمهههها...  للخههههار  ننقلهههههاأو  وبسههههي 

 كهههثرية أخهههر  تعقيهههدات الدوليهههة املهههؤمترات يف السهههعودين

 حضهههور يف الهههراغبن اجلامعهههات أسهههات ة حتهههى منهههها يعهههاني

 أمسههاء رفههع التعقيههدات ههه ه أقههل ولههي .. العلميههة. املههؤمترات

 3 قبههل منهها املغههادرينأو  لنهها القههادمن واملشههاركن الضههيوف

 كافًيههها  وقًتههها  ال ميلهههك الههه ي .. السهههامي. وللمقهههام .. شههههور.

 ..التفاصيل به ه لإلحاطة
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 وجًهها  يعكه  أن  وميكن ما  حدإىل  املهمل الثاني اجلانب •

 وتطهههوير...  األلعهههاب بكهههل...  الرياضهههة ههههو للمملكهههة آخهههر

 تغيهب  ال حبيه   اجلماهريية  األلعاب يف وخباصة منتخباتنا 

 وحنتا ....  والنهائيات واألوملبية العاملية البطوالت يف اململكة

 املختلفهة   الرياضهات  يف املهرأة  اركةمبشه  االهتمهام  مهن  ملزيد

 العوائههههه  بعهههههض وإلغهههههاء...  دوليًّههههها مشهههههاركتها وتشهههههجيع

 بطهوالت  الستضافة أهليتنا وبن بيننا حتولالمت  والتحفظات

 املالعب. دخول من املرأة كمنع دولية  ونهائيات

 إجيههابي منههوذ  إظهههار يف عقيههل أننهها فشههلنا   مههها. وأوضههحت أ

أو  العلهههوم أو  الرياضهههة أو  الفهههن  يف سهههواء سهههعودية  لشخصهههية

 سهههواء السهههعودية الشخصهههيات ومعظهههم إخل  الثقافهههة أو  األدب 

 علهيهم  يطله   َمهن  ههم  الغربهي  اإلعهالم  يف تظههر  المت نساءأو  رجال

 إظهار يتقصد الغربي اإلعالمن إ نقول:أن  نستطيع وال   معارضة 

 ألنهههم السههعودي  اجملتمههع غالبيههة ميثلههون عمطههن يبحهه  وال هههؤالء 

 احلهدي   علهى  القهدرة أو  الرغبة لديه من جيدون ال ولكن يبحثون

 واملعار  الوفود مثل والفعاليات  للنشاطات نأتي. القلة إال بلغتهم

 والرتتيهههب التنسهههي  وعهههدم بالفوضهههى يتسهههم بعضهههها واملنتهههديات 

 تكههون وبالتههالي واألداء  املسههتو  ضههعيفة واملشههاركة الكههايف 

 اختيههار حسههن ألهميههة هنهها ونعههود منههها  الغههر  تههؤدي وال مضههرة

 لتحقيهه  والتنفيهه  الرتتيههب وحسههن إعههدادهم وحسههن املشههاركن

 يف فاشههل إعالمنهها فحقيقههة لإلعههالم بالنسههبة أمهها. املرجههو اهلههدف

ومن املهم  .القدراتأو  اإلمكانات لديه لي  اخلار   مع التواصل

 يهار اخت معهايري  مراعهاة  املهزروع  محيهد . من جهة أخر  كما طر  د
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 تأهيههل وأيًضهها وتأهيلهههم السههفارات  يف العههاملن وكههل السههفراء

 زوجاتهم.

 ملها تطرقهت إليهه أ. مهها     إحلاًقها  الشهبيكي  اجلازي. د وذكرت

 يف العهههاملن وكهههل السهههفراء اختيهههار معهههايري أهميهههة حهههول العقيهههل

  الهههدور علهههى التأكيهههد  زوجهههاتهم وتأهيهههل وتأهيلههههم السهههفارات

 والقناصهل  السهفراء  زوجهات  بهه  تقهوم  أن املفهرت   مهن  ال ي الفاعل

أو  السهههفري فزوجهههة  الشهههعبية الدبلوماسهههية عهههن حهههديثنا إطهههار يف

 البلههد يف واخلرييههة االجتماعيههة املناسههبات اسههتثمار عليههها القنصههل

أن  كمههها.  ومسهههاندتها ومشهههاركتها تواجهههدها لتؤكهههد امُلضهههيف

 فللتعريه  مباشهرة  وغهري  مباشهرة  وبرامج أنشطة تنظيم ابتداًء عليها

 مهههن العامهههة  ألنهههه العالقهههات وتهههدعيم أواصهههر ولتكهههوين ببلهههدها 

 الههدور ذلههك أداء عههن غائبههات الزوجههات أولئههك بعههضأن  املؤسههف

 عملههه  ملقههر زوجههها مههع االنتقههال ال تاحب هه  َمههْن هنهها ن إ بههل  املهههم

 واآلخر. احلن بن وأوالدها هي له املتقطعة بالزيارات وتكتفي

 يف األههم  الهدور  حتمهل  ن اجلامعهات احلهار ي أ  خالهد . أ ويعتقد 

 ويظهههر  الشههعبية للدبلوماسههية واإلداري التشههريعي اإلدمهها  عمليههة

 وانتشهههههار املتقدمهههههة الهههههدول يف اجلامعيهههههة اجملتمعهههههات يف ذلهههههك

 األكهههههادميين األسهههههات ة بهههههرامج عهههههرب الطالبيهههههة املشهههههاركات

 اجلامعات. يف املاحنة والصنادي 

 التعلهيم  وزارة لهدور  بالنسبة القباني أنه و احملسن عبد. أ وذكر

 العضهو أن  أوهلها:  شهوائب   فتشوبه التدري   هيئة أعضاءو العالي

أي أن  احلكوميهههة  النظهههر وجههههة عهههن مسهههتقًلا يكهههونأن  جيهههب

 السياسههات  بعههض مههع رأيههه تطههاب  بعههدم احتمههاالت هنهها  تكههون
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 ملشههاركة الههوزارة لههوائ  كهه لك .مطلقهها معههها خيتلههف  ن إ ههه ا

 .املوافقات من لسلسة حتتا  ؤمتراتامل يف األعضاء

 مههن لنهها فننههه البههد احلمههود  صههاح بههن اهلل عبههد. ويف تصههور د

 قضههيةأو  ومسههألة  متاًمهها خمتلفههة احلاليههة املرحلههة بههأن االعههرتاف

 والبحههو  بالدراسهات  تعنههى مهدني  جمتمهع  ملؤسسههات السهما   عهدم 

  والدبلوماسهية  السياسهية  املشهاركة  أحقيهة  مع  الرأي واستطالع

 إليهها  تسهعى  الهمت  اجلههود  إبراز من ويقلل يضعف سوف أمر ف ا 

 يؤازرههههها ملهههن  احلاجههههة أشهههد  يف الههههبالد تعهههدُّ  وقههههت يف السهههعودية 

 . اخلارجية مهامها يف ويساندها

أن  ونقهههرت  ننهههادي السهههعودية العربيهههة اململكهههة يف حنهههن ملهههاذا

 أههو   العامهة أو  الشهعبية  بالدبلوماسهية  ياعنهى  تنظهيم   لدينا يتواجد

 مههدني جمتمههع مؤسسههات تههوافر وجههوب  أم سههفاراتنا مههن قصههور

أن  بسهبب   للغايهة  حتمي أمر هو اخلار   يف البالد دور بربوز تاعنى

 لآلخههرين الوصههول وسهههولة القههرار  اختههاذ سههرعة لههديهم األفههراد

 .الرمسية املؤسسات خبالف

 من شيء عن نتحد أن  وقبل  سفاراتنا حالإىل  لنعود ولكن

 املهواطن  ههل   أعماهلها  دائهرة  يف األجهن   العهام  الرأي أمام جهودها

 ههههه ا اخلههههار   يف سههههفاراته دور عههههن األصههههل يف را  السههههعودي

 جتههاه السههعودية السههفارات دور معرفههة منههه املقصههد لههي  السههؤال

 االسهتعداد   درجهة إىل  للوصهول  اسهتدرا   مها ههو   بقهدر   مواطنيها

 املقننهة  اخلدمهة  هنها  واملقصهود   اخلهار   يف املواطن خدمة وكيفية

 وكفهههاءة إمكانيهههة مهههد  نهههدر  هنههها مهههن  القهههرار صهههاحب مهههن

 للمهواطن  حتقه   ْنإ  األجهن   العهام  الهرأي  أمام اخلار  يف العاملن

 يف العههاملن علههى يوجههب تقههنن علههى بنههاء حتقيقههه مفههرت  هههو مهها
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ومهن َ همط     أوال للمهواطن  حتقيقهه  مطلوب ما هو حتقي  من سفارتنا

 . أخرًيا لألجن 

 ياسهمطى  مها أو  الشهعبية  الدبلوماسهية  عهن  نتحد  والتساؤل: ملاذا

 يقههوم مههن هههي احلكومههة العامههة  وهههل  بالدبلوماسههية اصههطالحا

الرمسهي    غهري أي  املستقل املواطن دون الشع  الدبلوماسي بالدور

 باملهههام  تاعنههى مههدني جمتمههع مؤسسههة تتشههكلأن  املفههرت أن أم 

 الههههمت األسهههه  لههههديها يكههههونالعامههههة وأو  الشههههعبية الدبلوماسههههية

 ومهؤازرة  بدعم للوطن نتاجه يعودأن  ما يامكن تقديم من متكنها

 الرمسية  الدبلوماسية من

 املشهروع  هه ا  مثهل  أو سهلبيات  إجيابيات يف اخلو  وقبل هنا  

 األر  تهيهه   أن البههد -القههول صهه  ن إ -الههوطين الدبلوماسههي

 لهديهم  اجملتمهع  مهن  أفهراد  بنهاء  يف تبهدأ  حقيقيهة   النطالقهة  الصلبة

 شهههعوب مهههع متعهههددة و قافههات  عالقهههات بنهههاء يف األكيهههدة الرغبههة 

 .الدنيا

 يفضهل  الشعبية العقيلي أن الدبلوماسية سليمان. يف حن ير  أ

 يكفيهها  الهمت  الرمسيهة  الدبلوماسهية  املؤسسة عن بعيدة تكونأن 

 مبها  سهعيدون  وحنهن .  األخر  العامة الدبلوماسية بوسائل تعتينأن 

 .العامههة للدبلوماسههية باخلارجيههة جديههدة إدارة عههن أسههامة .أ أعلنههه

 هههههي بتقههههديره الشههههعبية الدبلوماسههههية عههههن العظمههههى واملسههههئولية

 مههههن حركتههههها تتحههههررأن  بشههههر  املههههدني اجملتمههههع ملؤسسههههات

 احلكومية. البريوقراطية

إىل  حباجهة  نهزل    احلمود فيجد أننا ناصر بن عبد اهلل. أما د

 مبيههزان  لنزنههها  اإلعالميههة  للوظيفههة  والتمحههيص  مههن الفهههم   مزيههد 

 ال أنههه تؤكههد املتأنيههة إن النظههرة .ومهههارة ومعرفههة فكههًرا املهنيههة
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 ملشههكالتنا حامسههة مواجهههات لإلعههالم ليقههدم  الركههون ميكههن

 اإلعههالم يههنج  لههن..  الشههعبية الدبلوماسههية موضههوع ويف .اجملتمعيههة

 قههاروم.. بيوتنهها يف.. الواقههع جههودة مههن نههزد مهها  ..  مقنههع بشههكل

.. وفكههًرا معرفههة( عقولنها ) ويف..  شههوارعنا ويف.. ودراسههتنا أعمالنها 

 .وهوية

 الدبلوماسهية  أن ننكهر  الأ الرشهيد أنطهه جيهب    وفهاء . د وذكرت

 مهن  اهلائهل  الكهم  ه ا وس  هلا تاحسب إجنازات أجنزت السعودية

أن هنهها   إال احمليطههة  واخلارجيههة الداخليههة والتحههديات الضههغو 

 إلكرتونيهههة اتصهههال منصهههات عهههرب اإلعهههالم إدارة  اتفاًقههها علهههى أن

مهههن املههههم   ولكهههن تهههأ رًيا  وأكثرهههها الطهههرق أقصهههر أصهههبحت

 املصهداقية  وههي  الهبعض   منهها  يتحسه   قهد  جزئية الرتكيز على

 وأنهت  الغريهب  يقبلهك  املسهتطاع  فلهن   بقهدر  اإلعهالم  يف واملوضوعية

 عليههه. وحنههن  مههدخلك قههوة كانههت مهمهها عنههده  املصههداقية تفقههد

 فمههن العريضههة  وليسههت الدقيقههة اخلطههو  لنهها يشههر  ملههن جههةحبا

 ههو  احلقيقهي  التحهدي  ولكهن  والعنهاوين  التوصهيات  كتابة السهل

 نتفه   حنهن .. إليهها  نرتكهز  الهمت  النجها   ومعايري لتحقيقها املنهجية

 الطري .  على وخنتلف يف األهداف

 اسههتغاللإىل  الشهههراني إىل أننهها حنتهها   سههعد. داللههواء وأشههار 

 عن الدفاعو مواقفنا لدعم االقتصاديةو االجتماعيةو الثقافية ةالقو

 املعوقههات إزالههةو داخليًّها     فههه ا املصهدر حيتهها  للتفعيههل  مصهاحلنا 

 املؤسسهههات بنهههاء إعهههادةو الثقافيهههة  النشهههاطاتو املؤسسهههات أمهههام

 اخلههها  القطهههاع حفهههزو الرياضهههي  النشههها  تفعيهههلو الرياضهههية 

 ذلههك علههى البنههاء  ههم داخليًّهها  فاعلههة لتكههون األهليههة املؤسسههاتو

 تارخينههاو ترا نهها يسههتلهم مقبوًلهها  حضههاريًّا خروًجهها للعهها  للخههرو 
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 متنهههوع تهههرا و إلر  وحقيقهههين أصهههلين كور هههة  الثهههريو الغهههين

 اخلهار   يف تكون لن العامةو الشعبية الدبلوماسية .اجل ور عمي و

  املثال. سبيل على الداخل يف هي خمنوقةو

 نههدعوأننهها    فلههو واحههد اجتههاه يف ليسههت العامههة والدبلوماسههية

 لزيههارة باسههتمرار جمتمعههاتهم يف املههؤ رين آالف شههعبيًّا نستضههيفو

 اململكههههة  أقههههاليم يف للتجههههول غنيههههة بههههرامج ووضههههع اململكههههة 

 الشههريفن احلههرمن مشههاريعو التنمويههة  املنجههزات علههى االطههالعو

 مههنهم يناملفكههرو املههثقفن دعههوةو املسههلمن  خدمههةو خههدمتهماو

الداخليههة  العلميههةو الثقافيههةو الرياضههية النشههاطات يف للمشههاركة

 القيهود  يف احلهال  بطبيعهة  اإلشكال سيكون   ( أصًلا نشطة غري)

 العمهل  قصورو العامة  السياساتو اخلط  قصورو البريوقراطية 

 هههو  ليقههوم اجلههبري  عههادل مثههل رجههل  يف نأمههل العههام. هههل  الشههع 

  العامههة للدبلوماسههية املههد  طويلههة ةخطهه بنعههداد الرمسههي فريقهههو

 م  2030 رؤية مع متوافقةو الرمسية للدبلوماسية رافًدا تكون

 يف اجلديههد اجلهههاز وجههود :احمليهها مسههاعد. ومههن ناحيتههه قههال د

 مههن مهمًّهها قههدًرا يعكهه  العامههة الدبلوماسههية يتههوىل الهه ي الههوزارة

 ههوده ج لهه  تكهون أن  وعسى الدبلوماسية  من النم  به ا القناعة

 الأ ينبغههههي الشههههعبية الدبلوماسههههيةأن  أر  كنههههت وإن الواضههههحة 

 تقدمهههه مههها غايهههة وأن الدبلوماسهههية  باملؤسسهههة مرتبطهههة تكهههون

 هلها  تشهرع أن  ههو  العامهة  الدبلوماسهية  لنجا  التقليدية الدبلوماسية

 تنتهههزع أنهههها تشهههعر وأال وتتقبلهههها  تسهههتوعبها وأن األبهههواب  كهههل

 وصالحيتها. دورها

 اخلارجيههههة دبلوماسههههية يف هههههدوًءا أالحهههه  األخههههرية اآلونههههة يف

 الدبلوماسهي  احلهرا   بعهض  ميثل كان ال ي   فاجلبري السعودية 
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 حضهوره  بتقهنن  اخته   قهراًرا  أو أنط الصمت آ ر هو كأمنا  النش 

 عهن  أحياًنا ينوب كانأن  وبعد والبصر  السمع ملء كانأن  بعد

 وزيهر  مثهل:  ململكة ا بسياسات عالقة هلم ال ين الوزراء من كثري

 واملالية. والتخطي   واالقتصاد  اإلعالم  ووزير البرتول 

 منههه  حيههه  مهههن اجملتمعهههات طبيعهههة بهههن التفريههه  جهههدًّا مههههم

 إحهد   يف حنتاجهه  فمها  الشهعبية  أو  الناعمهة  الدبلوماسية الوسائل

 عمهها خيتلههف ههه اأن  كمهها مثًلهها  مصههر عههن خيتلههف اخللههيج دول

 وهك ا.. أمريكا. وخباصة الغربية  لالدو يف به القيام ينبغي

 لكههن  قافيههة  عامههة دبلوماسههية صههناعة يف دور هلهها اجلامعههات

 تصههل الهمت  التعهاميم أن  ذلهك. والواقههع  حتقه   علههى يشهجع  ال الواقهع 

 وفًقهها يتحههر أن  وعليههه سههجن  بأنههه تشههعره اجلامعههة يف لألسههتاذ

 إذن دون املشههههاركة متنههههع فالتعليمهههات  السههههجن  إدارة لتعليمهههات 

 الثقهههههايف امتهههههداده لهههههه برنهههههامجأي  يف مسهههههبقة وموافقهههههة مسهههههب 

 وحضههور اململكههة  مصههلحة يف يصههبُّ ذلههكأن  بههرغم والفكههري 

 من عدد جيد ما وعادة...  مهم املناسبات هل ه الثقافية الوطن رموز

  للمشهههاركة البريوقراطيهههة املتطلبهههاتأن  التهههدري  هيئهههة أعضهههاء

 املشاركة. عدم يؤ ر األستاذ جتعل

 وجهههود مهههن إيهههاه اهلل حبانههها مههها ههههي الناعمهههة قوانهههاأههههم  أحهههد

 مثهل  مهن  الدينيهة   الرمهوز  وكه لك ...  املقدسهة  واملشهاعر  احلرمن

 هلههم  الهه ين  الههدعاة مههن  وعههدد احلههرمن   وأئمههة العلمههاء   كبههار

 حههن اإلسههالمي. هههؤالء  العهها  أرجههاء خمتلههف يف وقبههول حضههور

 مهن  الكثري رستثم وواضحة جيدة خطة وف  العا  يف يتحركون

 مستقبلًًا. اإلجيابيات
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 أعضههاء دور حههول أخههر  نقطههة العمههودي سههامية. د.أ وأضههافت

الرمسيهة  فكمها    غهري  الدبلوماسية يف اجلامعات يف التدري  هيئة

 يعههون ال منهها الرمسيههون حتههى لكههن للههوطن  سههفراء تههر  كلنهها 

 املهؤمترات   حضهور  يف علينها  قيهود  وهنا  وأهميته  دورهم أهمية

 اجلههات  مع وتواصلنا وحضورنا اخلار   من العلماء تضافةاس ويف

وبههالقيود. ومههن املهههم    باملخههاطر حمفههوف الههداخل يف الدبلوماسههية

 احلقيقيههههة الصههههورة إبههههراز يف دورنهههها ههههه ا التواصههههل الفعههههال  ألن

 خاصة. والنساء الوطن ملنجزات

 عليههها املههدني اجملتمههع حجههازي أن مؤسسههات  عائشههة. د وتههر 

 واملؤسسههههات .الشههههعبية الدبلوماسههههية إظهههههار يف األكههههرب اجلهههههد

 الصهورة  إيصهال  عاتقهها  على حتملأن  جيب كاجلامعات الكبرية

الدوليههة.  اجلامعههات مههع املتعههددة شههراكاتها خههالل مههن اإلجيابيههة

 الهمت  والفعاليهات  الهربامج  تطهوير  علهى  احلهر   خالل من وك لك

 علهى  طبه  ين أيًضها  دول. وهه ا  عهدة  مهن  إليهها  القادمهة  للوفهود  تقدم

 السهبيل  فههم  وأفهراًدا   وفهوًدا  تسهتقبل  ووطنيهة  مدنية مؤسسة كل

 لدوهلم. ودعايتنا رسالتنا إليصال

 للدبلوماسههية  املههد  طويلههة نقلههي أن اخلطههة  أسههامة. أ وأوضهه 

 وتههدف  حالًيها   التنفيه   طهور  يف املشار إليها يف تعقيبهه ههي   العامة

 أنشهطتها  ينسه   واحهد  جهاز يف العامة الدبلوماسية شتات مجعإىل 

 من  متناغم بشكل املدني جمتمعها ومؤسسات الدولة أجهزة بن

 تتفه   جديهدة  مبهادرات  ووضع القائمة  اجلهود وتفعيل تقييم خالل

 العصر.  ومسة

ومههن جهههة أخههر  فههنن البيانههات  واملهرجانههات  واحلههوارات        

 وتكمههههل اإلعالميههههة  وغريههههها مجيعههههها أدوات مهمههههة واللقههههاءات
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 لكهل ن إ حيه   اآلخهر   بعضها يلغيأن  ينبغي وال البعض  بعضها

األخهر .   إليها تصل ال قد شرحية خياطب منها وكل مقاًما  منها

 مههن تنطلهه  العامههة الدبلوماسههيةأن  حقيقههة إدرا  أيًضهها املهههم ومههن

 دون الكهههل فيهههه يشهههار  جههههد اخلهههار   مهههن تبهههدأ وال الهههداخل 

 ات.األدو خالل من أفضل بشكل آ اره لتنعك  استثناء 

 األربههش فننههه وقبههل أن نفكههر باحلصههاد  كههو ر. ويف تصههور أ

 اآلخههر  لههد  بصههورتنا نفكههرأن  قبههل. بالزراعههة جيههب أن نفّكههر

 إذا حضهارته   هويتهه   ل اتهه   الفهرد  تصهور  مها ههو   نعهرف أن  علينا

 منتصهف  كسهبنا  لألفهراد   والعميقهة  ال اتية اهلوية توضي  أحسنا

 لديهه  هل بهويته  معتز سعوديال هل: السؤال. اهلدف لبلو  الطري 

 هههه ين أطهههر  اآلخهههرين  عهههن مييهههزه ومههها لتفهههرده واضههه  تصهههور

 لبقيهههة ننطلههه  ومنهههها. اهلويهههة مفههههوم يؤسسهههان ألنهمههها السهههؤالن 

 النابعة واملسؤولية باهلوية االعتزاز بن طردية عالقة هنا . املشوار

 احله   تنمهي أن  حبهال  نال ميكه . محايتهها  مسؤولية الوجدان  من

 منهاهج  يف. ومتفهرد  مثهن  كما لدي بأن العمي  الشعور دون سؤولامل

 احله   لتنميهة  كثرية أهداًفا التعليم مراكز تعتمد العاملية التعليم

 املنهههاهج تعتمهههد: مهههثال الصههن  يف االعتهههزاز  علهههى القهههائم الههوطين 

 االعتهزاز : ضهمنها  مهن  الوطنيهة   لتكهري   أههداف  عهدة  الدراسية

 خله   ألن الهدافع   ختله   بعيهدة  نظهرة  تلهك . واملكتسهبات  باملنجزات

 إلعهادة  جهادة  حباجهة  حنهن . والهوع   الهتلقن  جههد  يكفيهك  الهدافع 

 املنههههاهج يف سههههواء الههههوطين  احلهههه  تنميههههة يف لطريقتنهههها النظههههر

 سهههنحظى فقههه   هنههها. املتنهههوع اإلعالمهههي املنهههتج يفأو  الدراسهههية 

 يف وصهههورتها الهههداخل  يف هويتههه  علهههى حههريص  سهههعودي مبههواطن 

 .اخلار 
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 وسهههبل الوطنيهههة مفههههوم تنهههاول سهههطحية يف تكمهههن ملشهههكلةا

 هه  تهدف واعية بربامج املختصن من جمموعة يقوم ال ملاذا. تعزيزها

 حبيهه  ورعايتههها  الوطنيههة بهه رة إلنبههات ههه وعميهه  جهه اب بشههكل

 أنهها: ويقههول فخههر  بكههل يقههف مكههان  كههل يف السههعودي جنههد

 .هوتعامالت وممارساته  وقوله  بفعله  يقوهلا. سعودي

 فيهههها..  دوليهههة منهههاذ  املوسهههى إىل أنهههه يوجهههد مسهههفر. أ وأشهههار

أو  للهداخل  سواء.. الوطنية واهلوية السمعة بدور بناء تقوم شركات

 هويتههها ميثههل شههعار للسههعودية يوجهد  ال.. املثههال سههبيل للخهار . علههى 

( أو ) اإلنسههانية مملكههة) شههعاري حههول اختلفنهها وإن حتههى.. العامليههة

 صههفتها تأخهه    الههمت الشههعارات مههن ريهههاغأو   (احلههرمن أر 

 اهلوية  تسوي  خالهلا من يتم المت الربامج ما هي.. الرمسية

 الدبلوماسههههية إدارة عههههن املسههههؤولة اجلهههههة علههههى جيههههب لهههه لك

 والشهعار ... العامليهة  لرسالتنا العام واإلطار اهلوية حتد د.. أن الشعبية

 هه ه  تعهزز أن  كنمي المت الربامج تطر  ذلك بعد  م.. ميثلها ال ي

 مهن  غريهها أو  اإلعالمية والصناعة الفيلم خالل من سواء.. الرسالة

 .األنشطة

 جيههب-مههثال-الدراميههة اجلنوبيههة وكوريهها تركيهها جتربتهها

 الدبلوماسههية صههناعة الكوريههة يف الههدراما تههأ ري ملعرفههة دراسههتها

 النفهاذ  اسهتطاعت  المت الرتكية الدراما وما فعلته ك لك العامة 

 أزمهري   صهورة  نتخيل بتنا حتى.. عالية بكثافة العربية شاشةالإىل 

أن  دون الثقههههايف ومنطههههها الرتكههههي اجلنههههوب ومههههدن وطربههههزون 

 وغريهها  تبهو  أو  القريهات  صهورة  مثال نعرف ال املقابل يف.. نزورها

 جهزء  العامهة  والدبلوماسهية  صناعة  الصورة السعودية. إن املدن من

 منها.
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 الرسهالة  صهناعة  مبهدأ  مهع  جنهب إىل  وجنًبها  سب   مما وبالرغم

 مهن  بيتنها  ترتيهب  نعيدأن  جيب فننه العامة  الدبلوماسية يف املؤ رة

 عهن  بهها  لنتحهد   جاذبيهة  األكثر املواضيع ما هي.. الداخل  فمثال

أن   -مهههثال – جامعاتنهها  تسههتطيع  ال.. السههعودية  يف احليههاة  جههودة 

 ههه ه يف تههدر أن  ترغههب هههل وتقههول: الصههحف عههرب إعالًنهها تقههدم

أن  نسهتطيع  فائقهة  صهناعية  منتجهات  لدينا يوجد ال كما اجلامعة 

 يف فنادقنهههها.. عربيههههة حبههههروف الشههههانزليزيه شههههارع يف نعرضههههها

 تكهاد  ال والطهائف  والباحهة  عسريإىل  السياحة ودعواتنا البوكنج

أن  نسهتطيع  فعهال ... أننها  الثانيهة  واخلالصهة  .بهرامج  بال ألنها تاسمع 

 أيهن  ولكهن .. الشعبية الدبلوماسية دعم يف ةاملساهم الصورة نصنع

 عنه  سنتحد  ال ي احملتو 

 املؤسسههات تفعيههل مههن البههد الفيفههي أنههه  عبههد الههرزاق . أ ويههر 

 غههههري الشههههعبية الدبلوماسههههية بههههدور للقيههههام واإلغا يههههة اإلنسههههانية

 التعليميههة املههن  طههالب دور تفعيههل كهه لك مههن احلكوميههة  والبههد

 تهأ ري  دوائهر  كسهب  على قادرة وديةالسعودين. كما أن السع لغري

 تعزيههز مها يلهزم   مسهلم  وأول  ونصهف  ملليهار  متدرجهة  مسهتويات  ذات

 لهههن لوالهههها الهههمت للدولهههة الثابتهههة املتزنهههة اإلسهههالمية اهلويهههة وإبهههراز

 فيهها  اهلويهة  تنازع الدبلوماسية حتديات التأ ري  فمن ذلك تكتسب

 بواضهههطرا اجلههههود  تشهههتيت يف يسههههم مصهههادرها  ممههها  وتنهههوع

 املستهَدف.و املستهدمف لد  وضبابيتها الصورة

 املهههن   بطهههالب يتعلههه  املرزوقهههي أنهههه وفيمههها حههها . د وأوضههه 

 عاًمها   سهتن  عهن  يزيهد  ماإىل  املمتد بتارخيها اإلسالمية فاجلامعة

 جمملههم  يف يشهكلون  دولهة   170 مهن  طالهب  ألهف  سبعن خرجت

 مسهؤوليات  ممهنه  العديهد  يتهوىل  السهعودية   العربية للملكة سفراء
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 غريهها  أو  اإلفتهاء  دورأو  اإلسهالمية  املشيخيات يف سواء خمتلفة 

 واجلامعهة . جامعات ومدراء وسفراء وبرملانيون وزراء منهم كثريون

 اململكهههة تتهههوىل طالهههب  آالف أربعهههة سهههنويًّا تسهههتقبل اإلسهههالمية

. هلههم ماليههة مكافههآت وصههرف وتغهه يتهم  وإسههكانهم  تعلههيمهم 

 قلهوبهم  يف وحيملهون  بلهدانهم  إىل  ويه هبون  نها  جمتمع يف يتعلمون

 زار عنهدما  لبنهان  مفهمت  حهدي   ننسى وال. وشعبه البلد هل ا عاطفة

 البلهد  هله ا  أديهن  إنهين  وقال: خترُّجه  من عاًما أربعن بعد اجلامعة

 ورئههي   األردن  مفههمت كهه لك  وعلمههين  استضههافين  باجلميههل 

 كههان وأيههن سههكن  نأيهه اآلنإىل  يتهه كر الهه ي املههاليزي الربملههان

 تكهههون املمارسههات  وبهههه ه النمههاذ   ههه ه  ومبثهههل. دروسههه  يهه اكر 

 يف مواقفهه  وتتبنهى  السهعودي   بالصهوت  تهدفع  ناعمة قوة للمملكة

 .والتسام  الوسطية وقيم االعتدال  مفاهيم تعمي 

 القطههاع يكههونأن  املؤسههف مههن فاضههل أنههه  صههدقة. د.أ ويههر 

 يف. التعههبري صه  ن إ مغيًبههاو مستضهعًفا أو  ضههعيًفا بالدنها  يف الثاله  

 مهههام إليههه وتنهها .. األهميههة. بههالغ القطههاع ههه ا يعتههرب العصههر ههه ا

 العههام القطههاعن فاعليههة مههن أفضههل بفعاليههة بههها يقههومأن  ميكنههه

.. الثال . القطاع هو الشعبية يقوم بالدبلوماسية من خري.  واخلا 

 ةاحلريهه وحماصههرة احملافظههة يف الغلههو املههدني. اجملتمههع مؤسسههات

 يف الههداخل  حياتنهها علههى بالسههلب تههؤ ر أمههور كلههها املنضههبطة 

 .  يف اخلار  وصورتنا

.. األهليهة.  واملؤسسهات  اجلمعيات نظام إقرار تأخر ومن الغريب

 مهها عههن خمتلًفهها جعلتههه...  حمبطههة بتعههديالت صههدر جههاء  وعنههدما

 الثال هة  القطاعهات  فهان  أصهال. وبهالطبع   الشهور   جمله   بهه  أوصى

 كهل  قيهام  رغهم .. العهام.  الصهاح  خلدمهة  بالعمهل  قهوم وت...  متداخلة
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 بههن جههدًّا ضههروري التنسههي ن إ ومهامههه. ختصصههه بواجبههات قطههاع

الدوليهة.   السهاحة  علهى  العمهل  يكون عندما خاصة القطاعات ه ه

 مهنهم  كهل  لتأهيهل  ضهرورة  فهنها    بالدبلوماسين يتعل  فيما أما

 اخلههرباء  جملهه إنشههاء كمهها جيههب باخلههار   ليمثلنهها إرسههاله قبههل

 ترشههي  مهامههه مههن تكههون وأن  اخلارجيههة بههوزارة الدبلوماسههين

 أفضهههههل مهههههن املختلفهههههة  حبيههههه  يكونهههههون الهههههدول يف السهههههفراء

 املعيههههنن نسهههبة  تزيهههد  الأاملتهههوفرين  و  السهههعودين  الدبلوماسهههين 

 مههن  يف املئههة  10 عههن  الدبلوماسههي الكههادر  خههار   مههن  كسههفراء

 بعههض يف سههفري ظيفههةو تكههونأن  أمهها. باخلههار  سههفرائنا جممههوع

...  سههفري مبسههمى ليتقاعههد...  سههاب  لملسههؤو كتكههريم احلههاالت

أن  جيههب ذلههك فههنن األجههر  مدفوعههة إجههازة يف نفسههه يعتههرب بينمهها

  ضرره. بل فشله   بتأن  بعد متاًما يتوقف

 للدبلوماسهية  املهال إىل أنهه جيهب بالنسهبة     بيهت  محهزة . وتطرق د

 العامة معرفة ما يلي:

النظهههرة إىل  ألن اآلخهههر  عنهههد وصهههورتنا مسعتنههها ههههي مههها -1

 تكههون الأ جيههب العهها   لهه لك  منههاط  حبسههب خمتلفههة اململكههة

 للجميع  نفسها اجلهودأو  الربامج

 أحهد  بالتأكيد اآلخر. واإلعالم لد  صورتنا بناء مصادر -2

 الههمت الههرتف ومظههاهر اخلههار   يف مصههادرها  وكهه لك سههلوكنا

 بلهههد يف إمههها باشهههرامل والتفاعهههل اخلهههار   يف بعضهههنا مهههن حتهههد 

أو  والعمههرة احلههج خههالل مههن معنهها املباشههر التفاعههل يفأو  الزيههارة 

 السياحة.
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أن  جيهب    مبعهين Brand للربانهد  مقاربهة  أصهبحت  اآلن الصورة

 هنهههها والرسههههائل وخمتصههههرة  بعنايههههة مدروسههههة الرسههههائل تكههههون

 .الثقافية الفعاليات ذلك يف مبا العام مبعناها مستخدمة

 اململكهههةإىل  النظههرة  موضههوع  فاضههل بهههأن  صههدقة . د.أ وعقههب 

 الدراسهات  معظهم  أوضهحت  وقهد  هنها.  قضهيتنا  موضوع عن خمتلف

 الأننهها  غههري البقههاع. شههتى ويف معظمههها يف سههلبية النظههرة ههه هأن 

 ورديهة   غري صورتنا تكونأن  وننفي املؤسف  الواقع به ا نعرتف

 هه ه  تبيهيض  ةمسهؤولي  الدبلوماسهين  علهى  طبعا. ك لك أنها رغم

 . اإلمكان قدر الصورة

 اخلارجيههة و ههائ  علههى اطلههع احمليهها أن مههن مسههاعد. د وأضههاف

 لههدينا اخلارجيهة أن  جيهد  عهام  منهه  ويكيلهيك   مهن قبهل   املسهربة 

 العا   يف عديدة شخصياتأو  برامج حول التقارير بكتابة تاعنى

 الدبلوماسههية عليههها. ومفهههوم  التضههيي أو  منههها احلههد ذلههك وغايههة

 الههوطن ضههد يعملههون َمههن إطههار يف ذلههك يكههونأن  يعههين الشههعبية

والشخصهههههيات   اجلههههههات كهههههل ذلهههههك يشهههههمل وأال ومصهههههاحله 

 آفاقنههها نفهههت أن  الناعمهههة تعهههين  القهههوةأو  الشهههعبية فالدبلوماسهههية

 مصهاح أو  عقيدة معه جيمعنا من كل نتقبل وأن وعقولنا وأذرعنا

أن  دون... اآلخههرين نكسههب لكههي ذلههك نسههتثمر مشههرتكة  وأن

 تنازالت.ي أ نقدم

 املطروحهة سهلًفا متثهل    األفكهار  احلار ي أن كهل  علي. وير  د

 كههل      ولكههن  الشههعبيةأو العامههة  للدبلوماسههية مضههيئة قنههوات

 املتلقهي.  مهن  قبولهه  وميكهن  مهتن   أسها   علهى  يابنهى أن  البد ذلك

 ال والفكهههري واالجتمهههاعي والثقهههايف السياسهههي الهههداخلي وضهههعنا

إىل  أضهف  بنيتهها.  يف الكهبري  للخلل  الشعبية الدبلوماسية يساعد
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 سهلبية  كانت السعودين السيا  أغلب بها عارفالمت  الصورة ذلك

 أحوالنهها  لكههل الغربيههة التشههويهية اهلجمههة ذلههك علههى زيد.  للغايههة

 ميكههن فكيههف  املتلقههي صههًدقها سههبتمرب/ 11/ منهه   وبالهه ات

أن يكهههون هلههها  الشهههعبية الدبلوماسهههية والهههربامج األسهههاليب لكهههل

 ذلهك ن إ األخهر    واحلكومات الشعوب من املتلقي لد  مصداقية

 نصهل   مها   .  والوقت للجهد ومضيعة للمال  إهدار فيه سيكون

 اخلارجي. للفضاء ننطل أن  أردنا إذا أوال  الداخلي اخللل

 بهد  مالئكهة هه ا الهرأي األخهري  وأضهاف أنهه ال       مجال. أ وأيد

 حيلل /يفكر كيف شء الن تدريب يف إعالمية/تعليمية  ورة من

 الهه ي الهديين  للخطهاب  تأهيهل  إعههادة كه لك و يبصهم  /حيفه   الو

  لآلخر. جمافو متشدد بأسلوب يتحد 
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 العصيمي. ماجد .الورقة الرئيسة: أ 

 :املواطن حساب برنام 

 املرحلهة  يف امليهاه و الطاقهة  منتجهات  أسهعار  تعهديل  تسهبب 

 إال العهام   بداية يف األسعار مبدئي يف ارتفاع يف 2016 يف األوىل

بعهض   أسهعار  الخنفها   نتيجهة  االرتفهاع  تواصهل    األسهعار  أن

 .الرئيسية االستهالكية املنتجات

الفهرتة   خهالل  اهليكليهة  اإلصهالحات  تهؤ ر  أن املتوقهع  مهن 

 ذات سهر األ علهى  مباشهر  وغهري  مباشهر  بشهكل   2020 – 2017

 ههي  اإلصهالحات  ههه ه وإحهد   .واحملهدود  املهنخفض  الهدخل 

 الهمت  وامليهاه   الطاقهة  منتجهات  أسهعار  اجلديهدة يف  التعهديالت 

 لهد  األسهر   الطاقهة  منتجهات  تكهاليف  يف اجه ريًّ  اتغهريً  ستسهبب 

 السهلع  مهن  بغريهها  مقارنهةً  عهام   بشههكل املعيشههة وتكلفهة 

 .يةاالستهالك سلة املنتجات يف الضرورية واخلدمات

 الهههههدخل ذات األسهههههر دعهههههم أهميهههههة احلكومهههههة وإلدرا 

 برنهامج  بوضهع  فقد قامت اإلصالحات  أعباء حتمل يف املنخفض

 .املواطن( حساب )برنامج باسم األسر لدعم وطين

 أهداف الربنام :

 املبهههادرات  الناجتهههة عهههن   االقتصهههادية اآل هههار  وطهههأة  ختفيهههف 

 .الدخل املنخفض ذوي على املختلفة
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  توجيهه  رفهع كفهاءة   خاللهه  مهن  ميكهن  لشهام  نظهام  تطهوير 

 .للمواطنن احلكومي املقدم والدعم  املنافع

 الرشهيد  علهى االسهتهال    واألسهر  املهواطنن  وحتفيز تشجيع 

 .الطاقة واملياه ملنتجات

 التوجيهية:املبادئ 

 املهنخفض  الهدخل  ألصهحاب  الالزمهة  احلمايهة  يوفر أن ينبغي -1

 .لإلصالحات احملتمل التأ ري من

 .الرشيد االستهال  مستويات على بناًء انقدًً بدلال يكون -2

 .األسرة حجم حسب ومتغرًيا فئة لكل اعادلًً البدل يكون -3

 إصهالحات  أي تطبيه   قبهل  لألسهر  البهدل  بصهرف  البهدء  -4

 .املواطن مت  هيكلية

 األهلية:

 األساسهية  الوحهدة  لتكهون  الفهرد  مهن  بهدًلا  األسهرة  اختيهار   

 الرئيسهية  االقتصهادية  ها الوحهدة لكون نظًرا  البدل من املستفيدة

 ههو  أسهرة  كهل  ربُّ سهيكون  عليهه   وبنهاءً السهعودي.   اجملتمهع  يف

 ) .البدل مبلغ يستلم ال ي األساسي املستفيد

 باإلضهافة   املسهتفيدة  األساسهية  الفئهة  السهعودية  األسر ومتثل

 عهن  مسهتقل  بشهكل  يعيشهون  السهعودين اله ين   األفهراد  إىل

 وحاملي سعودي  من غري املتزوجة يةالسعود األم وأسرة أسرهم 

 مهن  املسهتفيدة  األسهر  كافهة  للبدل تلقائًيا وتؤهلل. التنق بطاقات

للهدعم   املسهتحقن  أول لكونهم وذلك  الضمانية برنامج املعاشات

 .حاجة األكثر ورمبا  احلكومي

 البدل  يستح  نَم 



24 

 –2017  2015  
147 

 .السعودية اجلنسية -1

 .اململكة داخل اإلقامة -2

 األسهرة  أفهراد  مجيهع  بهن  األوىل ةالدرجه  مهن  قرابهة  وجهود  -3

 .الواحدة

 :البدل قيمة

 املباشر وغري املباشر األ ر على بناًء البدل قيمة احتساب يتم

 االقتصهادية  اإلصهالحات و الطاقهة وامليهاه    منتجهات  أسعار لتعديل

 له ا   العدالة مبدأ على لألسر البدل صرف يستند كما .األخر 

 البهدل  قيمهة  يتم مراجعهة سه  حيه    ابتهة   غهري  البهدل  قيمهة  فهنن 

 أي أو الطاقهة  أسهعار  يف التغهيريات  لهتعك   دوري بشهكل 

 .األسر على العبء زيادة إىل يقد تؤد أخر  إصالحات

 مقهدار  علهى  بنهاءً  البهدل  صهرف  وامليهاه:   الطاقهة  منتجهات  -1

 .الرشيد االستهال  تكلفة يف االرتفاع

 دلمعه  يف الزيادة على بناًء البدل األساسية: صرف املنتجات -2

 .األساسي االستهال  متوس  تكلفة يف التضخم

 االستحقاق:

 الرشيد االستهال  تكاليف زيادة بتحديد احلكومة ستقوم

 األسهر  مهن  الواحهد  للفهرد  والسهلع الضهرورية   الطاقهة  منتجهات  مهن 

 عهدد  زاد كلمها  املالئهم  النحهو  علهى  سهيزداد املسهتحقة  ومهن َ همط    

 املهنخفض  دخلاله  له وي  البهدل  فصهر  فسهيتم  .األسهرة  أفهراد 

 احلالة ارتقت كلما البدل قيمة وستتناقص ل  بالكام واحملدود

 السهعودية متوسهطة   لألسهر  البهدل  صهرف  فيهتم  لألسهرة   املاديهة 

 .املرتفع الدخل ذات األسر تغطية يتم ولن فق   جزئًيا الدخل
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 :املقتلفة الدخل فئات على البدل لقيمة توضيح

 إىل وتقسهيمه   للمجتمهع  السهكانية  اخلصهائص  دراسهة   

 السهكان   عهدد  مهن ناحيهة  ) أمخها   (متسهاوية  شهرائ   مخه  

 املكونهة  السهعودية  لألسهر  الشههري  الهدخل  متوس  دراسة ومتت

 جراء عليهم املتوقع الشهري اإلضايف العبء وتقدير  أفراد 6 من

 أفهراد  عهدد (االسهتحقاق  معهايري   وبتطبيه  . املختلفهة  اإلصهالحات 

 البهدل  متوسه   قيمهة  تقهدير    )رةلألسه  املاديهة  واحلالهة  األسهرة  

 .البدل من االستفادة بعد األسرة لتقييم حالة

 

 

 :التقديرية التكاليف

الفهرتة   لالخه  لألسهر  السهنوية  البهدالت  زيهادة قيمهة   توقهع يا

اإلصهالحات   عهن  الناجتهة  األعبهاء  زيهادة  نتيجهة    2020 – 2017

 عهام  لحبلهو  للربنهامج  البهدالت  إمجهالي  يبلهغ  أن ويتوقهع  اهليكلية 

 مليار ريال سعودي. 70إىل  60بن  ما 2020
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 لتنفيذ الربنام : الطريق خارطة 

 مهن  األول يف السهعودية  األسهر  جلميهع  التسهجيل  بوابهة  فهت   -1

 املعاشههات برنههامج مسههتفيدي   وإضههافة مجيههع2017 فربايههر

 ًيا.تلقائ الضمانية

 منتصهف  يف املسهجلن  لكافهة  واالسهتحقاق  األهليهة  حتليهل  -2

 . 2017رفرباي شهر

 .للمسجلن واالستحقاق األهلية نتائج عن اإلعالن -3

 حهواالت  طري  عن املؤهلن املستفيدين جلميع البدل صرف -4

 .اجلديدة األسعار قبل تطبي  مصرفية

 :املواطن حساب لربنام  املستقبلية الرؤية

 األوىل اخلطهوة  السهعودية  لألسهر  اإلصهالحات  بهدل  ميثهل 

 كافههة رناجًمهها شههامًلاب ليكههون  املههواطن حسههاب لربنههامج
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 سهتوفر  .واحهدة  بوابة اللخ من احلكومية واإلعانات املساعدات

 مهن  نسهيمكّ  واله ي  األهليهة   لتقيهيم  اموحهدً  انظاًمه  البوابهة 

 وحتسهن  أكهرب   وفعاليهة  املسهتحقة بشهفافية   الفئهات  اسهتهداف 

عهرب   احلكوميهة  املصهروفات  وتهوفري  للمهواطن   املقدمهة  اخلهدمات 

 .املتعددة واألنظمة األصول يف االستثمار توحيد

 برنام  حساب املواطن

بدل 

 اإلصالحات

فوائد الضمان 

 والتنمية

 االجتماعية

فوائد 

 اإلسكان

فوائد 

الرعاية 

 الصحية

 فوائد التعليم

 دعم املعا 
دعم متلك 

 السكن

اخلدمات 

 الصحية

دعم التعليم 

 العام

 دعم الغ اء
دعم 

 اإلجيار

التأمن 

 الصحي

دعم التعليم 

 لعاليا

دعم باحثي 

 العمل
  

مكافئات 

 الطالب

 

وفيما يلي جمموعهة مهن اإلحصهائيات واملعلومهات التوضهيحية      

 حول برنامج حساب املواطن:
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 املزروع. محيد. التعقيب األول: د 

 املاليهة  األدوات أحهد  يعترب للمواطن املصريف احلساب أن الشك

 السههعودية األسههرة رب  عههن املههالي العههبء ختفيههفإىل  تهههدف الههمت

 أسهعار  عهن  الهدعوم  رفهع  عهن  سهيرتتب  اله ي  التضهخم  ارتفاع مقابل

 اطالعههي بعههد(.  والكهربههاء واملههاء  والههديزل   البنههزين)  الطاقههة

 املعلومهههات طبيعهههة واسهههتعرا  املصهههريف  احلسهههاب موقهههع علهههى

 :    التالية النقا   معاجلة أقرت  تقدميها املطلوب

 .املالي لتعويضا حتديد : معايريأواًل

 أفههراد بعههدد التعههويض املههالي  قيمههة ربهه  املفههرت  مههن كههان

اإلمجهههالي  الهههدخل عهههن النظهههر بغهههض حمهههددة  بقيمهههةو األسهههرة

 آ هار  لتخفيهف  االجتماعيهة  العدالهة  حتقيه   نضهمن  وبه لك  لألسرة 

 عامههل األسههرة دخههل ألن وذلههك فاعليههة  أكثههر بشههكل التضههخم

 أن الربنههامج حيتهها  مههاك.   ابههت بشههكل للتقيههيم قابههل غههري مههتغري

 حيتهها  عليههه  ٪12 حههوالي تبلههغ والههمت البطالههة  شههرحية يراعههي

 وإن  للمتههزوجن خاصههة  للتعههويض أدنههي حههد وضههعإىل  الربنههامج

 عههن رواتههبهم تقههلُّ الهه ين الدولههة مههوظفي مجيههع إلدرا  أميههل كنهت 

  التعههويض  قيمههة حيهه  مههن البطالههة شههرحية مههع ريههال آالف سههتة

 . الفقر خ  دونإىل  الشرائ   هه الحندار تالفًيا

 حلسههاب ةامليزانيههة املرصههود  بههأن االعتبههار بعههن أخهه نا مهها وإذا

 املاليهة  للسهنة  ملياًرا 30-20  حوالي تبلغ األولي باملرحلة املواطن

 لتغطهي  مليهاًرا  70إىل تصهل  حتى ستتضاعف امليزانية فنن  2017

 ممهها وم الههدع لرفههع(  2020-2018)  والثالثههة الثانيههة املرحلههة

 بهأن  نسهتبعد  وال  الهدعم  لطلب املتقدمن أعداد تضاعف عن ينب 
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 مخسههة حههواليإىل الفههرتة  بتلههك املصههرفية احلسههابات عههدد يصههل

 علههى دائههم شههبه عبًئهها سههيبقى تقههديري يف وههه ا حسههاب. ماليههن

 التهوازن  لربنهامج  مؤشهًرا  املصهريف  احلسهاب  باعتبار الدولة. ميزانية

 برنهامج  طهر   الوقهت نفسهه   يف جياريهه  أن بجيه  املالية لوزارة املالي

 ولتقليهل  التوظيهف   لتحفيهز  اخلها   القطهاع  لهدعم  مواز  حكومي

 امليزانيهههة عهههن التهههدرجيي وللتخفيهههف  ناحيهههة مهههن البطالهههة نسهههبة

 . م2020 املالية السنة حتى املواطن حلساب املخصصة

 .التضقم واختالف احملافظات: ثانًيا

 ختتلهف  اململكهة  حمافظهات  بهن   التضخم نسبة أن  نعلم كما

 النقههل وفهرة و السهكن  إجيهارات  قيمههة يف خاصهة   كهبرًيا  اختالًفها 

 قيمههة وزن مههن جههزٌء يههرتب  أن أقههرت  لهه لك  عدمههه مههن اجلمههاعي

 حمافظههة لكههل التضههخم مبؤشههرات أيًضهها للفههرد املههالي التعههويض

 .  معتمدة جهة من اقتصادية مؤشرات وف  يتم أن على

 .املصرفية تاحلسابا إدارة ثالًثا:

 يف تههدقي  االسههتمرار الصههعوبة مههن سههيكون وإجرائيًّهها عمليًّهها

 دائهم و دوري بشكل مصريف حساب مالين أربعة حوالي وحتدي 

 البيانهات  إنط حيه  (    شههور   ال هة )  ربعيًّها  كهان  لهو  حتى  دقي و

 واسهتحدا   إلغهاء  األمر يتطلب كما  مستمرو سريع بر  ستتغري

 اجلههههدد للمتههههزوجن ومتابعههههة تقيههههيم ةوإعههههاد جديههههدة  حسههههابات

 . العمل عن والعاطلن واملطلقن

 : والسرية اخلصوصية:  رابًعا

 املصهريف  احلسهاب  باعتبهار  املهواطنن  بعهض  عنهد  تهوج   هنا 

 قههد ممهها  للمههواطنن املاليههة الهه مم عههن للكشههف مطههوًرا منوذًجهها
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 ريبةلضه  القريهب   باملسهتقبل   امتثالهه أو  املهواطن  التهزام  عليهة  يرتتب

 . الدخل بضريبة عامليًّا تاعرف أخر 

 خصوصهية  انتهها   مهن  تقين ختوف هنا  األخر  الناحية ومن

 ماليهة  جهرائم  مهن  عليهها  يرتتهب  قهد  ومها   للمهواطنن  املاليهة  الشئون

 األنظمهة  وف  تعترب مالية لبيانات توظيف سوءأو  زاهلاكر يستغلها

 جهههة العمههل ارةأن وزإىل  اإلشههارة جتههدر.  وسههرية خاصههة املصههرفية

 هه ه  إلدارة القهانوني  الوضهع  املاليهة لتحديهد   وزارة مرخصة من غري

 القانونيههة الثغههرة ههه ه معاجلههة جيههب لهه لك املصههرفية. احلسههابات

 صههالحيات تنقههل أن مرحليًّههاأو  مبههدئيًّا  وأقههرت   اجلمهههور لطمئنههة

 العمههههل وزارة عههههن بههههدال املاليههههة لههههوزارة املصههههريف احلسههههاب  إدارة

 .االجتماعية والتنمية

 

 العثمان. خالد. التعقيب الثاني: م 

 كهههان لهههي بالنسهههبة املهههواطن حسهههاب برنهههامج عهههن اإلعهههالن إن

 سههنوات منه   انتظههاره. زمهن  طههال قهديم  حلههم فيهها  يتحقهه  كلحظهة 

 الهدعم  كفهاءة  برفهع  وتكهراًرا  مهراًرا  نطالهب  كثريون وغريي وأنا

 يف منههه يسههتفيد كههان الهه ي العههام األفقههي الههدعم ذلههك مههن بههدال

 يكهون  أن مهن  بهدال  املهواطنن   مهن  ومهالءة  قهدرة  األكثر احلقيقة

 الهدعم  ملفههوم  الرمسية النظرة يف التحول ه ا منهم. للضعفاء عوًنا

 معهها  نتجهاوب  أن إال منلك ال الصحي   االجتاه يف مهمة خطوة هو

 أن الطبيعههي مههن الههربامج  ههه ه مثههل وكعههادة بفعاليههة. ونههدعمها

 فئهتن.  أحهد  ظين يف وهم مهولن  رجفنم حمتجن البعض خير 

 لههه  حباجههة اليسههو وهههم املنفلههت  الههدعم ذلههك مههن خاسههرون إمهها
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   جمهههول مههن قلقههون بسههطاء وإمهها  حالوتههه ااسههتمرأو لكههنهم

.  البسهي   يهومهم  قهوت  علهى  تبعاتهه  مهن  وخيشون تفاصيله  ايفهمو

 خمههاوف احلقيقههة يف هههي املخههاوف ههه ه بعههض فنن احلقيقههة ويف

 يف الشهيطان  ألنط بهل   خاطئهة  الربنهامج  فكهرة  ألن لي   مشروعة

 لفكههههرة خههههاط  تطبيهههه إىل  تقههههود أن ميكههههن الههههمت التفاصههههيل

 وعلهى  منهه   املسهتفيدين  علهى  حمبطهة  سلبية آ اًرا فتوقع الربنامج 

.  املرجهههوة أهدافهههه حيقههه  أن مهههن بهههدال االقتصهههاد هيكهههل جممهههل

 علههى لههزمي الههمت النقهها  مههن عههدد حههول اجلههر  يعلهه  ههه ا تعقههي 

 هلها  اويضهعو  وعنهايتهم   انتبهاههم  يولوها أن الربنامج على القائمن

 ه ه أهم.  مرامه وحيق  مبتغاة  الربنامج يؤدي حتى ناجعة  حلوًلا

 : يلي ما النقا 

 إال بههالعموم. حممههود أمههر الربنههامج إدارة يف التقنيههة توظيههف إن •

 هه ه ب األمهين  مهن  كهبرية  نسهبة  هنها   أن نتجاههل  أال جيب أنه

 ملظههههاهر تعرًُّضهههها األقههههل والقههههر  املههههدن يف خاصههههة  التقنيههههة

 وههم  وقهدرة   تعليًما األقل األسر شرائ  بن وخاصة  التحضر

 املخهاوف  يهثري  الواقع ه ا.  الربنامج يقدمه ال ي للدعم األحو 

 ومتطلباتهه  الربنهامج  مهع  التعامهل  علهى  الشهرحية  ه ه قدرة حول

 ضهعاف  مهن  اسهتغالل  مهن  لهه  ايتعرضهو  أن ميكهن  وما  التقنية

 -حههافز برنههامج تطبيهه  عنههد منههاذجهم رأينهها الهه ين النفههو  

 وآليهههات وسهههائل هنههها  يكهههون أن الضهههروري مهههن. - مهههثال

 أقهل  بوسهائل  الربنهامج  مهع  التعامهل  مهن  الشهرحية  هه ه  لتمكن

 تلصهص  مهن  والسهرية  اخلاصهة  ملعلومهاتهم  تعريًضها  وأقل تعقيًدا

 اآلخرين. وابتزاز
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 يصههل الهه ي املتههوازي الههدعم ننتقههد ابًقاسهه كنهها كمهها متامهها •

 املهادي  للهدعم  مبهالغ  حتديهد  اخلطأ من سيكون فننه للجميع 

 الههدخل  معههدل إىل  فقهه  تسههتند  املههواطن  حسههاب  برنههامج يف

 يف يأخههه  الهههدعم مقهههدار إن تقهههول: الربنهههامج و يقهههة.  لألسهههرة

 ذلك كان كيف احلقيقة يف أر   وأنا  األسرة حجم اعتباره

 مبقههدار مرتبطههة دعههم شههرائ  اجلههدول يعههر   يالهه الوقههت يف

 لكهل  متوازًيها  الدعم يكون أن أيًضا اخلطأ من.  فق  الدخل

 وطبيعهة  احليهاة  أعباء اختالف مع والقر  واملدن واملناط  املدن

 -الريهها  يف يتنقههل اله ي  املههواطن. بينهها  والتنقههل االسهتهال  

 دًراقه  يستهلك أبنائه  ومدار  عمله ومقر سكنه بن -مثًلا

.  مهثال  الزلفهي  أو  اخلر   يف املقيم ذلك من أكثر الوقود من

 املدينههههة باتسههههاع املههههرتب  االسههههتهال  معههههدل فههههنن وبالتههههالي

 االعتبهار  يف تؤخ  أن جيب والوقود الطاقة استهال  ومتطلبات

 الدعم. شرائ  توزيع يف

 ناحيهة  مهن  جيهد  اخلم  للفئات الربنامج اعتمده ال ي التقسيم •

 نطاقهات  ههي  الهدخل  شهرائ   نطاقهات  أن أعتقهد  ينلك  املبدأ

 تغطيهة  علهى  القهدرة  حهول  خاطئة استنتاجاتإىل  وتقود ضيقة 

 أكثههر دخلههه مههن أن افههرتا .  االقتصههادية اإلصههالحات أعبههاء

 غههري افههرتا  املرتفههع الههدخل ذوي مههن هههو ريههال 21000 مههن

 املههدن بههن احلياتيههة األعبههاء متطلبههات تبههاين مههع خاصههة دقيهه 

 كيهههف احلقيقهههة يف أدري ال سهههابقا. أشهههرت كمههها ة املختلفههه

 كمتوسهه  34000 رقههمإىل  الربنههامج علههى القههائمون توصههل

 الدقيقهة  املعلومهات  غيهاب  مهع  خاصة  املرتفع الدخل فئة لدخل

 العههههام القطههههاعن يف املههههوظفن وكبههههار التجههههار دخههههل عههههن
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 التسهجيل  عهن  الغالب يف ستمتنع المت الشرحية وهم  واخلا 

 وبالتهالي   للهدعم  استحقاقها عدم بافرتا  واطنامل حساب يف

 .  الربنامج على القائمن علم عن خافية دخوهلم معلومات ستظل

 شهيًئا  سهيوقع  الشهرائ   بن فاصلة حدود وضع أن اآلخر  األمر •

 مهن  سهيكون  املتقاربهة.  الشهرائ   علهى  التطبيه   عنهد  الظلهم  مهن 

 علهههى ريهههال 15299 دخلهههه مهههن حيصهههل أن -مثًلههها – الظلهههم

 ريههال 15301 دخلهه  مهن  حيصههل يف حهن  شههريا   ريهال  1000

 ههههي رأيهههي يف األفضهههل الوسهههيلة   .  شههههريا ريهههال 600 علهههى

 حتقههه  أن ميكهههن الهههمت العكسهههية النسهههبة معادلهههة اسهههتخدام

 حههديها بههن نفسههها الشههرحية نطههاق داخههل حتههى أكثههر عدالههة

 سهيكون  اآلليهة  هه ه  مثهل  تطبيه   فنن وبالتالي واألعلى. األدنى

 برفههع ويسههم   دخًلهها األعلههى الشههرحية يف حتههى اليههةفع أكثههر

 املاليهة  األعباء لتغري تبًعا ويسر بسهولة للدعم االستحقاق سقف

 . اإلصالحات نتيجة

 املههن  أصهحاب  شهرحية  مهع  الربنهامج  سهيتعامل  كيف أعرف ال •

 مهمهة  شهرحية  ميثلون ال ين الثابتة  والدخول املوظفن غري من

 واحملاسههههبون تمههههع  فاحملههههاموناجمل يف املتوسههههطة الطبقههههة مهههن 

 غههههري مههههن احلههههرة املهههههن أصههههحاب مههههن وغريهههههم واملهندسههههون

  آلخهههر شههههر مههن  كهههبري بشهههكل دخههوهلم  تتبهههاين املههوظفن  

 حاصهل  ههو  كمها  حقهوقهم  حتصهيل  وتعثُّهر  تأخُّر ظل يف خاصة

 إنط أحهٌد:  لهي  يقهل  ال. املقاولن مستحقات صرف تأخُّر يف حاليًّا

 مؤسسهههات مهههنهم فكهههثري  تفعهههةاملر الهههدخول ذوي مهههن ههههؤالء

 حتصهههههيل تهههههأخر مهههههن األمهههههرين عانهههههت ومتوسهههههطة صهههههغرية

 سهههيطال الههه ي التضهههخم مهههن أكثهههر وسهههتعاني  مسهههتحقاتها

 .  املستهدفة اإلصالحات تطبي  نتيجة االقتصاد 
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 الربنهامج  هه ا  تطبيه   نتيجهة  منهه  أخشهى  اله ي  األكهرب  اخلطر •

 خهار   املتداولهة  األمهوال  كمية من يزيد أن هو احلالي بشكله

 أن املنطقههي مههن.  الظههل باقتصههاد يعههرف مبهها البنكههي  النظههام

 غههري دخههوهلم عههن معلومههات إلخفههاء الكههثريون يلجههأ أن نتوقههع

 ال حتهههى البنكهههي  النظهههام خهههار  وإبقائهههها واملو قهههة الرمسيهههة

 الربنهامج   يف املسهجلة  دخهوهلم  معهدالت  ارتفاع يف سبًبا تكون

 جنهها  إن.  للههدعم قاًقااسههتح أقههل شههرائ إىل  انتقههاهلم وبالتههالي

 ملعاجلهههة وجهههادة فاعلهههة خطهههة إطهههالق يتطلهههب الربنهههامج هههه ا

 النظههههام خههههار  األمههههوال وتههههداول الظههههل  اقتصههههاد مشههههكلة

 العقاريهة  الصهفقات  عهن  العمهوالت  أموال ذلك يف مبا  البنكي

 ذلهك  وغهري   واملنزلية البسيطة واألعمال املهن وأتعاب  وغريها

 . املشروعة وغري املشروعة املوارد من الكثري

 جيهب  الهزمالء  يسهجله  أن ميكهن  ممها  وغريها املالحظات ه ه

 حيقههه  حتهههى الربنهههامج علهههى والقهههائمون املسهههؤولون هلههها يلتفهههت أن

 للههوطن واألمههن الرخههاء حتقيهه  يف ويسهههم منههه  املرجههوة األهههداف

 واملواطنن.
 

  :املداخالت حول القضية 

 .حساب املواطن: واقعه وأبعاده 

 ماسهمطى  مسألة احلمود بداية إىل أن صاح بن هللا عبد. أشار د

 ذا ال يكون قد(   املواطن حساب)  اسم له أعطي وال ي الدعم 

 مهادي  وما هه  حتقي  من املواطن هما ينشد بقدر  مطلقة إشكالية

 أخههر  هنهها  مسههألة أن كمهها  شههيًئا لههه ال تعههين معههان مههن أكثههر
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 بههها  يههدلي سههوف الههمت املعلومههات وهههي أن الههبعض منههها يتههوج 

 ترمهها صههد إذا خصوًصهها  سههل  بههأ ر إليههه تعههود الههدعم مسههتح 

 فه ا    الهدخل  علهى  ضرائب دفع وجوب يف تتمثل الحًقا تنظيمات

 متقدمهة  درجةإىل  وصلت حلكومة املنال صعب أمًرا ال يكون قد

 املهواطنن  بشؤون املرتبطة أعماهلا من العديد يف التقنية تسخري يف

أو  إبههداء قضههيةأو  مسههألة فههنن وهلهه ا  ءسههوا حههد علههى واملقههيمن

 ذاتهها   حهد  يف مشهكلة  ال يعهدُّ  املهواطن  مهن  طوًعا املعلومات إفشاء

 تههههود معلومههههة أي علههههى احلصههههول يف املنههههال سهههههل األمههههر كههههون

 مهههن ذلهههك غهههريأو  عقاريًّههها أو  ماليًّههها سهههواء  معرفتهههها احلكومهههة

 املمتلكات.

 حسهاب » ناسهميه  السعودية الغامدي أننا يف نوف. ويف تصوُّر د

 الهههدخل» فههههو للربنهههامج العهههام االقتصهههادي االسهههم أمههها  «املهههواطن

 الهدخل » يعين ماذا  (Universal Basic Income) «الشامل األساسي

 أن أي أساسهي   دخل للمواطن يكون أن يعين  «الشامل األساسي

 لدولههة مههواطن أنههه باعتبههار( كلههيأو  جزئههي) دخههل علههى حيصههل

 يف حتصههى أن مههن أكثههر تفريعههات ساسههياأل الههدخل وهلهه ا .قههادرة

 عنهههه  حمتدمهههة بنقاشهههات تعهههجُّ االقتصهههاد فأدبيهههات احليهههز  هههه ا

 وج ور. البعض يظن قد كما قصرية عقوًدا ولي  قروًنا استمرت

يف  اجتماعيههههة هههههي «الشههههامل األساسههههي الههههدخل» ههههه ا أدبيههههات

 علههههى بنههههاًء القههههرار اختههههاذ» مرحلههههة يف نههههدخل فههههنحن األسهههها  

 «.البيانات

 الشهههري االقتصههادي طههر  السههاب  القههرن مههن السههتينيات يف

 بتوزيهههع وتقهههوم  «السهههلبية الضهههريبة» أمسهههاه مههها فريهههدمان ملتهههون

 الشههخص كههان إذا عمهها النظههر بغههض بانتظههام نقديههة خمصصههات
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 ريتشههههارد الهههرئي   وكهههان  ال  أم فقههههرًيا كهههان  وإن ال  أم يعمهههل 

  جملهه بقبههول حيهه    لكنههه املقههرت   هلهه ا متحمًسهها نيكسههون

 مهدن  سهت  يف أجريهت  جتهارب  على بناًء ذلك وكان وقتها  الشيو 

 النتههائج أن ورغههم نقديههة  خمصصههات توزيههع خههالل مههن أمريكيههة

 يف الساسههة لتطههاحن نتيجههة سههق  املقههرت  أن إال مشههجعة كانههت

 .واشنطن

 «الشهامل  األساسهي  الهدخل » طهر   الهتقين  التقهدم  عهزز  وحالًيا 

 ميكهههن مبههها الضهههخمة نهههاتالبيا تقنيهههات: األول مسهههتوين  علهههى

 بيانهاتهم  وتو يه   املهواطنن   ماليهن  بيانهات  حتليل من احلكومات

 مباشهرة   النقديهة  حسهاباتهم  يف النقدية املبالغ وإيداع إلكرتونًيا 

أو  املقصهودة  واألخطاء الفساد خيفف مبا إنساني  تدخل أي بدون

 . وتنفي ه الربنامج إدارة تكلفة ويقلص املقصودة غري

 االقتصههاد  هيكلههة تعيههد التقنيههة أن فهههو الثههاني سههتو امل أمهها

 إعهادة  سهيعين  مبها  البشهر  حمهل  اآللهة  إحهالل  ذلهك  يف مبها  وأنشطته

 معههدل علههى سههيؤ ر بههدوره وههه ا كهه لك  العمههل سههوق هيكلههة

 التقليديههة  الوظههائف دخههل ومسههتو  الوظههائف  وتوليههد البطالههة 

 أن حههن ويف. تقليديهة  غهري  مههارات  تتطلههب جديهدة  وظهائف  ودخهول 

 فيههها مبهها الههدول  مههن الكههثري يف الشههائعة والتمههوين الههدعم بههرامج

 إلدارة ضههخًما جهههاًزا تتطلههب والعربيههة  والناميههة املتقدمههة الههدول

أو  -مثًلهههها -مصههههر يف نالحهههه  كمهههها اللوجسههههتية  النههههواحي

( الكها  ) النقهد  جيعل «الشامل األساسي الدخل» فنن الكويت 

 .التموينية السلع ولتوفري فقراءال لدعم الربامج تلك كل حمل حيل

 أفههراد بعههدد التعههويض قيمههة ربهه  املههزروع:  إن محيههد. د وقههال

 يف - وههو  املصهريف   احلسهاب  فكرة أهداف أهم حيق  األسرة
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 وذلهك   العائلهة  حلجم وفقا األ ر لتخفف التوزيع عدالة -تقديري

   (أخههر  أصههولأو  جتاريههة منههافع)لألسههرة  اإلمجههالي الههدخل ألن

 إمكانيههة يف ال تههنعك  قههد العاملههة الزوجههة  راتههب منهاضهه ومههن

 غههري الزوجههة فههنن نعلههم وكمهها  األسههرة أفههراد بههاقي علههى صههرفها

 يسهههبب قهههد ممههها وهههه ا  األسهههرة علهههى بالصهههرف شهههرًعا مطالبهههة

 ممها   مقرتًضها  األب كان إذا خاصة  األسرة لرب  مالية مشاكل

 املهواطنن  جلميهع  ياسهم   أن عائليهة. وأقهرت    مشهاكل  عنهة  ينهتج  قد

 حتى  مستقل حساب له يكون بأن وراشًدا  سنة 18 سن بلغ من

 .األسرة  عند مقيمةأو  مقيًما كان لو

 لنقطة مهمة وههي تلهك املتعلقهة باألميهة     العثمان خالد. وتطرق م

 للتهدبر  مهدعاة  حهافز  برنهامج  يف حصهل  التقنيهة  حيه  قهال:  إن مها    

 منسهوبي  خدمهة  علهى  قائمة كاملة جتارية أنشطة برزت والتحرز...

 ومتابعههههة ومعلومههههاتهم  حسههههاباتهم وحتههههدي  وتسههههجيلهم حههههافز

 عهن  عجزوا ال ين املستفيدون طبعا يدفعها أتعاب مقابل إيداعاتهم

 حسههاب مههع احلههال يتكههرر أن اآلن اخلشههية. التقنيههة. مههع التعامههل

   املستفيدين. خلصوصية واخرتاًقا خطًرا أكثر هنا وهو. املواطن.

 لنظههام بههالعودة أنصهه  وال. احلقيقههة. يف أدري ال. .   البههديل مهها

 علههى للههوزارة ميكههن لكههن..  شههابهها ومهها التموينيههة  البطاقههات

 للهوزارة  تهابعون  موظفهون  فيهها  يعمهل  مكاتهب أو  مناف  توفري األقل

 أمهورهم  إجناز على تدريبهم بالتدريج ورمبا الشرحية  ه ه خلدمة

 االسهتخدام  سههلة  بيقهات تط تطهوير  للوزارة ميكن أيًضا. بأنفسهم.

 الربنامج . مع والتعامل التسجيل  متطلبات لتيسري

 الشهههارع نهههبض الرديعهههان:  سهههأنقل خالهههد. ومهههن جانبهههه قهههال د 

 حسهههابأن  يشهههيع إذ املهههواطن  حبسهههاب يتعلههه  فيمههها االجتمهههاعي
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 عهنهم  بيانهات  وجلمهع  النها    مهداخيل  ملعرفهة  حيلهة  جمهرد  املواطن

 دعههم هنهها  يكههونأن  رةفكهه الكههثريون ويسههتبعد. يشههيع كمهها

 للموظهف  السهنوية  العهالوة  أوقفهت  املاليهة  وزارةأن  بهدليل  للمواطن 

 الههمت وهههي للمههواطن  إعانههة تقههدمأن  تريههد فكيههف السههنة  ههه ه

 طائلهة  مبهالغ  تشهكل  ال قهد  الهمت  الصهغرية  العهالوة  هه ه  مثل منعت

 بعههد املههواطن عليههه سيحصههل الهه ي الههدعم عههن قيههل مبهها مقارنههة

   .املواطن حساب

 دخهههل  لرصهههد  خطهههوة  ههههو  املهههواطن  حسهههاب أن  يهههر   الهههبعض 

 ومهن َ همط سيسهاعد    الضهرائب   بعهض  لتطبيه   اسهتعداًدا  املواطنن 

 .الحًقها  جبايتهها  ميكهن  الهمت  الضرائب تقدير على املواطن حساب

 ضهد  لسهت  شخصهيًّا  .املهواطن  حسهاب  عهن  الشارع يف يشيع ما ه ا

 ولكههين نن املههواط مههداخيل عههن بيانههات قاعههدة هنهها  يكههونأن 

 وأن لهه   حقيقهة  حباجهة  هو ملن العون تقديم يف العدالة فق  أمتنى

 الفسهاد   مسلسهل  لوقهف  العهام   املهال  على قوية رقابة هنا  يكون

 .واملواطنن  الدولة موارد وهدر

الغامدي بأن مها ذكهره د. الرديعهان ههو بالفعهل       نوف. د وعلقت

 رصهد  أههداف  جتهاوز  املهواطن  حسهاب  يف نبض الشارع  فالتسهجيل 

 وحتليهههل جلمهههع وسهههيلة وأصهههب  احلكهههومي  للهههدعم املسهههتحقن

 جلميههههع الربنههههامج مطالبههههة بههههدليل للمههههواطنن  املاليههههة البيانههههات

 الهدعم  لتلقهي  مسهتحقن  غهري  كهانوا  وإن حتى بالتسجيل املواطنن

 الهدعم  بهرامج  يف التسهجيل  بيانهات  تسهتخدم  فقهد  املرحلة  ه ه يف

 واحههدة منصههة يف الههدعم بههرامج عمجيهه سههتجتمع حيهه  املسههتقبلية 

  مستقبًلا
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 اليوميهة   معايشهتنا  واقهع  العمودي أنهه مهن   سامية. د.أ وذكرت

 املسهاهمات أو  اإلنفهاق  يف املشاركاتأو  املعيالت النساء عدد فنن

 مهن  شهرحية    وهنها    ٪28 نسهبة  يتخطهى  سيارةأو  بيت قر  يف

 علهههى لالسهههتحواذ أمهههورهن أوليهههاء مهههن لضهههغو  تتعهههر  النسهههاء

 يؤصهههل املهههرأة دخهههل احتسهههابأن واخلشهههية  ورواتهههبهن  أمهههواهلن

 بالنسههاء   اإلضههرار  علههى  املههواطن  حسههاب  ويعمههل  ههه ا   لشههرعنة

 جديدة. اقتصادية جمتمعية مشكلة وإحدا 

 ماليههن 10 مههن أكثههر حبههريي إىل أن هنهها  حسههام. م وأشههار 

 ليشهمل  مسهتقبًلا  سهيزيد  الهرقم  وه ا املواطن  حساب يف مسجلن

 هه ا  هلهم  سهيقدم  مهاذا  عن النظر بغض. السعودين واطننامل مجيع

 ريهال  مليهار  25 تبلهغ  املهواطن  حسهاب  ميزانيهة . إعانات من احلساب

 شهههخص كهههل فهههننط نصهههيب بسهههيطة وحبسهههبة. 2017 لعهههام فقههه 

 السههنة  ريههال يف 2500 ال تتعههد  احلسههاب ههه ا يف حاليًّهها مسههجل

 حهال  أفضل على تقديرية للمواطن ستاقدم المت اإلعانات أرقام فنن

 وبرأيههههه. الدولههههة مههههن إضههههافية ماليههههة مبههههالغ اعتمههههاد يههههتم مهههها  

 حسههاب  مههن  للمههواطنن  سههتقدم الههمت  اإلعانههات  فههنن  الشخصههي 

 علههى للتغلههب املطلوبههةأو  املرجههوة اإلعانههة مههع تتناسههب لههن املههواطن

 واملاء. الكهرباء أسعار ارتفاع

 يف املهواطن  ابحس دور تفعيل ألي : الغامدي نوف. د وتساءلت

 للطبقهههة الصهههحي  بهههالتعريف يبهههدأ اخللهههل مواضهههع عهههن الكشهههف

 كلفههة عههن للتعههويض املههواطن حسههاب يصههب  ال بهه لك.. الوسههطى

 وتههوفري اخللههل  مواضههع لكشههف فعالههة أداة بههل فقهه   اخلههدمات

   ولعهل اإلجابهة  ..وإصهالحه  للتدخل القرار ملتخ  الصحيحة املعلومة

 أولًًا. الوسطى طبقةال تعريف السؤال يستلزم عن ه ا
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 احلمهههههود إىل أن الطبقههههههة  صههههههاح بهههههن  اهلل عبههههههد. د وأشهههههار 

 يف تههأ رًيا األكثههر الطبقههة هههي : -بسههي   بتعريههف-الوسههطى

  املهههداخيل تتهههأ ر عنهههدما ظنهههه ويف. دولهههة ألي الهههوطين االقتصهههاد

 لوقهههوع تفادًيههها  عالجهههه مههها ميكهههن ملعاجلهههة احلكومهههة وتتهههدخل

 بههه مهها تقههوم  كمثههل  اعياجتمهه ضههرر مؤداههها اقتصههادية أضههرار

(   املهواطن  حسهاب ) مشهروع   تقهديم  يف حاليًّا السعودية احلكومة

 األكثههر الطبقههةإىل  احلسههاب ههه ا منههافع تتوجهههأن  الواجههب فههنن

  أمها   الوسهطى  الطبقهة  دون الطبقهة  ههي  بهال شهك   والهمت  احتياًجها  

 معرفتهها  يصهعب  احلسهاب  هه ا  ضهواب   مع والمت الوسطى الطبقة

  للغاية يسرًيا يكون قد احلساب ه ا من نيلها سألةم فنن  جيًدا

 مهها ياسههمىأن  بسههبب يكههون أن  املفههرت  هههو ههه ان إ األصههل ويف

 .حاجة أشد هم ملن أتى قد املواطن حبساب

 ههه ا حسههب الوسههطى الغامههدي إىل أن الطبقههة نههوف. د وذهبههت

 يشهههغلون وَمهههن أعلهههى  فمههها اجلهههامعي التعلهههيم ذوي متثهههل املفههههوم

 حسههب الوسههطى الطبقههة تعريههف يتفهه . ومتوسههطة ةإداريهه وظههائف

 دخههل يههتالءم عنههدما التعلههيم مسههتو  حسههب وتعريفههها العائلههة دخههل

 يكهون  مثاليهة  اقتصهادية  ظهروف  ففهي . تعليمهها  مسهتو   مهع  العائلة

 ال عنهدما  أمها . الهدخل  مسهتو   لتوقهع  مقبوًلا حمدًدا التعليم مستو 

 الطبقههة ريههفتع يكههون تعليمههها مسههتو  مههع العائلههة دخههل يههتالءم

 .مشكًلا حينها الوسطى

 حتديهد  يف صهعوبةً  نواجهه  الرديعهان أننها   خالهد . د يف حن ذكر

 تههرتب  الطبقههةأن  حبكههم اململكههة يف الوسههطى الطبقههة مفهههوم

  ال ههة قيهها إىل  نلجههأ فنننهها البحههو  يف وكههنجراء .عههادة بالههدخل

 الههدخل كميههة أوًلهها نأخهه . الطبقههة معرفههة يف تسههاعدنا مههتغريات
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 هه ا . السكين احلي من  وأخرًيا املسكن  ملكية  م ي الشهر

 .االجتماعية الطبقة حتديد يف كثرًيا يساعدنا

مههن املفههرت  أن   املههواطن الغامههدي أن حسههاب  نههوف. د وتههر 

 املتغريات املشار إليها. ه ه على يعتمد

 للربنهامج  واملعلهن  األساسي القعود أن الغر  ناصر. د وذكر

 وغههري مرنههة عبههارة وهههي) دخًلهها األقههل األسههر تههأ ر مههن احلههد هههو

 ومها يرتتهب   وامليهاه   الطاقهة  أسهعار  برفهع  تأ رهها  مهن  احلد( حمددة

 فئهة  كل لتعويض احملدداتأن  ويبدو  تضخمية آ ار من ذلك على

 مههههن احملههههدد واملبلههههغ أفرادههههها  وعههههدد األسههههرة دخههههل يف تتمثههههل

مهمهههة وههههي أن  أخهههرية ونقطهههة.  سهههنة كهههل للتعهههويض احلكومهههة

 . بيانات من ياتا  مبا ستتأ ر وآلياته جالربنام

 ال خيهههتص  املهههواطن  حسهههابن إ: الغامهههدي  أمسههههان . أ وقالهههت

 الههدعم  بههرامج جلميههع عليهها مظلههة هههو بههل..  األسههرة بههدعم فقهه 

. االجتمهههههاعي. الضهههههمان) منهههههها تنبثههههه  أي..  للمهههههواطن املقدمهههههة

 واملاليهههة الداعمهههة الهههربامج مهههن وغريهههها..  األسهههرة ودعهههم..  حهههافز

 الربنهههامج حهههول كهههبري لهههب  هنههها  . وال يهههزال(املسهههتحقة رلألسههه

..  لههههه التنظيميههههة اآلليههههة تصههههدر حتههههى سههههيبقى ههههه ا اللههههب  .. و

 جييبهههون االجتمهههاعي مواقهههع التواصهههل علهههى  القهههائمن أن خاصهههة

 اسهههتحياء  علهههى اجملمهههل يف إجابهههاتهم ولكهههن فهههوري  بشهههكل

 واضحة. ملعلومة افتقار عن وتنمُّ

 الحظات التالية حول برنامج حسابكردي امل أسامة. وأبد  م

 :)*(املواطن

                                                           
 م.٢٠١٧/ ٢/ ٢٠جتدر اإلشارة إىل أن األرقام امل كورة حتى تاري   -)*( 
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 مليههون 7.2 ضههمن ماليههن 10إىل  وصههل املتقههدمن عههدد أن -1

 دفهههع عهههن حتهههد  قهههد االجتمهههاعي الضهههمان عائلهههة  وكهههان

 ربهههعأن  أي.. عائلههة  ألهههف 850 حلههوالي  االجتمهههاعي الضههمان 

 السههعودين نصههفو االجتمههاعي  الضههمان يتلقههون املههواطنن

    متعنإىل  حتتا  أرقام..  املواطن ابحس يف إضافتهم طلبوا

 حبسههاب املرتبطهة  املهمههة القهرارات  بعههض احلكومهة  تتخه   ال -2

 حسهاب  ممن املستح  قيمةو للدخل  األدنى احلد مثل املواطن

 .املتقدمن إحصائيات انتظار يف أنها يبدو..  املواطن

أن  حتهى  واسهع   بشهكل  للتقنيهة  السهعودين  استخدام ارتفاع -3

 طلبهههاتهم  لتقهههديم اجلهههوال اسهههتخدموا تقهههدمنامل مهههن  80٪

    الكمبيوتر استخدموا  ٪20و

 متزوجهات  أم أفهراًدا  كهنت  سهواء  بالسهيدات   االهتمهام  ارتفاع -4

 سعودين. غري من

 ههه ه  مليههاًرا  30إىل  20 مبلههغ تصههرف أن  احلكومههة  تتوقههع -5

 القادمة. السنوات يف ملياًرا 70وإىل  السنة

 عهن  التعهويض  يشهمل  واطنامله  حسهاب  مهن  القادم التعويض أن -6

امليهاه  و الطاقهة  أسهعار  ارتفهاع  عهن  تعهويض  ههو  لي و التضخم

 فق .

ماجههههد العصههههيمي علههههى املالحظههههات السههههابقة بههههأن . أ وعقههههب

 ربهع  أنههم  القصهد  رمبها ..  اجملتمهع  ربع نال ميثلو الضمان مستفيدي

 عهددهم. كه لك فهنن    يهزداد  قهد  وال ين للربنامج  حالًيا املتقدمن

 برنهامج  خهالل  مهن  معاجلته يتمأن  من أكرب موضوع الظل اقتصاد

 بههه ه يستشههريأن  أيًضهها ولههي  مههن املتوقههع املههواطن  حسههاب مثههل

 ههو  املهواطن. املوضهوع   حسهاب  مثهل  برنهامج  تطبيه   بسهبب  البساطة
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 حماربتههها ويههتم العهها   يف املركزيههة البنههو  جلميههع وحتههد هههمت

 الهدفع  يف يثهة احلد التقنيهات أن  وال شك املستطاع  بقدر وحصرها

 وال ي)  البيع نقا  عرب كالدفع تقنينها  يف كبري بشكل تسهم

 االئتمانيههة  والبطاقههات  ( عامليًّهها األجههرة سههيارات يف حتههى انتشههر

 اإللكرتونهههي  والتحويهههل اجلهههوال  أجههههزة عهههرب كههه لك والهههدفع

(  سداد)  كنظام باخلدمات اخلاصة الدفع أنظمة عرب واحلواالت

 وحيتههها  همًّههها  هههه ا الكهههثري  وسهههيبقى  ههههاوغري السهههعودية  يف

 املركزية. البنو  من مستمرة مراقبة

 املهواطن  حسهاب  احلكمي فهنن قهرار   حسن. د ومن وجهة نظر

 الههمت  السياسههات مههن املنتجههات  وبعههض الطاقههة عههن  الههدعم ورفههع

 . االجتماعيههة بالسياسههات االجتماعيههة متخصصههو اخلدمههة يسههميها

 تغههريات إحههدا  يف سيتسههبب ذلههك فههنن الههدعم  رفههع علههى وبنههاء

 عنههها ينهتج  السهعودية   األسهر  حالههة علهى  اقتصهاديًّا  تهؤ ر  اقتصهادية 

 يف يسههافر كههان فمههن  اجتماعيههة تغههيريات مباشههر غههري بشههكل

 يتخهه أن  قبههل أخههر  مههرة سههيفكر اململكههة خههار إىل  الصههيف

 علههههى مبههههالغ يصههههرف كههههان ومههههن  القههههادم الصههههيف يف القههههرار

 علهههى مبهههالغ صهههرف عهههن وقفسهههيت واإلكسسهههوارات الكماليههات 

 واالسهتعرا     اهليها    حلهد  بهالبعض  تصهل  قهد  الهمت  الكماليات

 -مثًلها  -بهالكرم  املهرتب   اهليا  أشكال بعض ممارسة ومنها

 . ونشاهد شاهدنا كما

 - عبههد اهلل امللههك عهههد يف حصههلت الههمت الثانيههة الطفههرة فههرتة

 التواصههل وسههائل انتشههار مههع تواكبههت والههمت-عليههه اهلل رمحههة

 سههلوكيات تغههيري يف تسههببت -اخلههارجي واالبتعهها  جتمههاعياال

 فيديو ومقاطع صور فمشاهدة  اجملتمع أفراد بعض وقيم وعادات
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 املناسههبة املاديههة القههدرة ووجههود االبتعهها   دول يف وهههم للمبتعههثن

 الربيهههع وأسههههم  مهههثال وأمريكههها ألوربههها السهههفر تكهههاليف لهههدفع

 السهعودية  األسهر  كهر تفأن  يف وسهوريا  مصر يف وما حصل العربي

 .والشرق الغرب يف والسياحة السفر يف

 املههههوظفن عههههن البههههدالت مههههن عههههدد إلغههههاء مههههع الههههدعم رفههههع

 املنتجهههههات مهههههن عهههههدد عهههههن الهههههدعم رفهههههع يتبعهههههها احلكهههههومين

 األسهههر مهههن كهههبري عهههدد دخهههل تهههأ رإىل  سهههتؤدي-واخلهههدمات

 ٥ خيههدم فننههه معلههن هههو مهها حبسههب املههواطن حسههاب.  السههعودية

 وتتهأ ر  الهدعم   علهى  حتصل لن السادسة لشرحيةوا  فق  شرائ 

 برفهههع سهههتتأ ر اخلمههه  الشهههرائ  وأيًضههها  اجلديهههدة بالسياسهههات

 الأ يتوقهع  ال ي املواطن حساب من نصيبها على وستحصل الدعم 

 يف األسهههر تظهههل ولهههن ميزانياتهههها  يف حصهههل الههه ي العجهههز يغطهههي

  عهدم  السهاب . وبسهبب   االقتصهادي  املستو  بنف  اخلم  الشرائ 

 مهنهم  نسهبة  فهنن  املهواطن   حسهاب  مهن  السادسهة  الشرحية استفادة

 يصههب أن  عنههه ينههتج مهها الشهههري  دخلهههم وسههينخفض سههيتأ رون 

 أي اخلامسهة   الشرحية يف هم ملن مساوًيا الشهري دخلهم إمجالي

 فههوق اقتصههادي وضههع يف نفسههها تعتههرب الههمت األسههر مههن عههدًداأن 

 . الدخل متوسطي ضمن أنها ستجد املتوس 

 .رؤية مستقبلية لربنام  حساب املواطن 

 خالهلها  مهن  المت احلمود إىل اآللية صاح بن اهلل عبد. تطرق د

(  املواطن حساب) برنامج خالل من للمواطن الدعم عملية ستصل

(  ريهال  ألفهن ) ال يتجهاوز  قهد  مهالي  مبلهغ  عن يعرب النهاية يف وال ي

 أنههها إليههها اوأشههارو  التمههوين بطاقههات موضههوع طههر  الههبعض وألن
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أو  إجيابيهههات  مهههد  إىل  اإلشهههارة  دون  تقليديهههة  سياسهههة أو  منههه  

 حهول  مباشهرة  احلهدي   يكهون  سهوف  هنا من  األمر ذلك سلبيات

 .اجلديهد  الهوطين  املشهروع  ه ا من واالقتصادي االجتماعي املردود

 يف نقديههة مبههالغ إيههداع بطريقههة الههدعم يههأتي فههالرأي أنههه جيههب أال 

 النقههدي الههدخلأن  ذلههك يف والسههبب  طنللمههوا املصههريف احلسههاب

 مواجهههة أمههام يتناسههب لههن حمدوديتههه أمههام يظههل -يصههل مهمهها-

 السهههلع يف ظلهههها أسهههعار  أصهههبحت والهههمت االقتصهههادية  املهههتغريات

 املهالي  الهدعم  عمليهة  جتدي لن وهل ا  مستمرة زيادة يف واخلدمات

 عامة. األسعار وارتفاعات تقلبات أمام

 ذلهك  ألهي   املالي  الدعم من اهلدف ما نتساءل:أن  علينا وهل ا

 سهههتطرأ تغهههريات أمهههام  للمهههواطن املاليهههة األعبهههاء ختفيهههف بههههدف

 عههن فضههال  وغريههها الطاقههة يف  قليلههة أشهههر بعههد مقههنن بشههكل

 حسهبان  يف تكن   المت والتعليمية  الصحية اخلدمات تكاليف

 يعهد  اله ي  األمهر  هله ا  للتصهدي  املهواطن   حساب برنامج به أتى ما

 الهتحكم  املمكهن  مهن  الهمت  الطاقة  تكاليف رسوم من أهم آلنا

 الهتحكم  عليهه  يصهعب  بينمها   نفسهه  املواطن خالل من نفقاتها يف

 احتياجه وك ا  ( األجرة)  واملواصالت والتعليم العال  نفقات يف

 . الغ اء من

 الهمت  املبهالغ  احلمهود أن جممهل   صهاح  بن اهلل عبد. د ير  وهنا

 حسهاب )  املسهمى  الهدعم  ل لك املستح  واطناملإىل  تاصرف سوف

 دعههم بطاقههة) تاسههمى بطاقههات إصههدار حنههو توجههه قههد(   املههواطن

أو  املاليهة  وزارة قبهل  مهن  وشهريًّا آليًّا تفعيلها يتم حبي (   ممغنطة

 تقهديم إىل  البطاقهة  هه ه  وتهدف  االجتماعية والتنمية العمل وزارة

 :اآلتية لالحتياجات املباشر الدعم
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 أدوية على احلصول يف مبدئيًّا وليكن عالجية  تخدما -1

 واملهواطن %  90 فيهها  احلكومة تتحمل بنسبةأو  باجملان  عالجية

10 %.  

 1000 حههدود يف تكههون غ ائيههة متوينيههة دعههم خههدمات  -2

 شهريًّا. ريال

 املههدن يف تشههغيله بعههد العههام للنقههل جمانيههة دعههم خههدمات -3

 مقهار  مها بهن   للعهاملن  اجلغرافية املسافات لتباعد نظًرا  الكرب 

 .  أعماهلم ومقار سكناهم

 تعها  علهى   فههي  الواقع  أر  على حد تن إ املقرتحات وه ه

 جتربهههة ولهههتكن  القائمهههة االقتصهههادية الظهههروف مرحليًّههها األقهههل

 كتجربهههة ومهههن َ هههمط نقيمهههها  سهههنوات مخههه أو  لهههثال  خنضهههعها

 حظنههاال مهها إذا مقبوًلهها يكههون املقههرت  التوجههه ههه ا ولعههل . جديههدة

   الهه ي االجتمههاعي الضههمان مههن املرجههوة الفائههدة انعداميههة شههبه

 .عيين دعم بشكل أتى لو خبالف  نافع اقتصادي مبردود يأت

 الشهك   متناهيهة  وبدقهة  املعلومهات  ومن جهة أخهر   فهنن مجهع   

  التخطهي   أغهرا   خيهدم  واقتصهادًيا  اجتماعًيها  قياًسها  يعطي هأن

 مهن  ياسهتفاد أو  تتحهول أن  املرجهو  أن إال. التطبيه   عشوائية من بدال

 السهليمة  االجتماعية الربامج لتقديم ج ري يف تغيري ه ه املعلومات

 كهه ا  توجهه ن إ فحقيقهة  .اإلنسهان  بنهاء  أسها   تعهد  المت واملتوازنة

 عهههن وبيانهههات معلومهههات جلهههب يف واملتمثهههل متهههأخًرا  أتهههى والههه ي

 يههدفع ليمهها مبلههغ عههن يعههرب النهايههة  يف برنههامج خههالل مههن املههواطن

 إمكانيهة  علهى  يعتمهد  ذلهك  ألن بهال شهك    وقتيًّا كان وإن شهريًّا 

 املفهرت   فكهان   املاليهة  وزيهر  تصري  حسب للدولة العامة املوازنة

 االقتصههاد وزارة رحههم مههن نابًعهها يكههونأن  كههه ا بربنههامج اإلتيههان
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 التنميهة  قطاع)االجتماعية  والتنمية العمل وزارة ولي   والتخطي 

 (.االجتماعية

 احتسهههاب الغامهههدي بأنهههها تتطلهههع إىل أن يهههتم  نهههوف. د وعقبهههت

 قاعههدة تكههوين نسههتطيع حتههى أيًضهها املههواطن مصههروفات ميههزان

الدخل. ومن جهة أخهر    مصادر على فق  تعتمد ال متوازنة بيانات

 احلمهود يف  صهاح  بهن  اهلل عبهد . فننها تتفه  مهع الطهر  السهاب  لهد     

املشهار إليهه     الهدعم  مع سبتتنا جيدة حتتية بنية لدينا كانت حال

 يطالهب  اله ي  الوقت ففي نفسه  يطر  تساؤل هنا  لكن حقيقة

 مههن والتغههيري امليزانيههة دعههم يف شههريًكا يكههون بههأن املههواطن فيههه

 حسهههاب برنهههامج يهههأتي والبهههدالت  واحلهههوافز الهههدعم رفهههع خهههالل

 دعههم احلههل هههل   رفعههه   الهه ي الههدعم عههن الههدعم ليقههد م املههواطن

 الغهالء  حنارب أم واملتغريات الغالء يواجه برنامج اللخ من املواطن

 وتواجههه لتسههتمر والصههغرية املتوسههطة املنشههآت نههدعم هههل   نفسههه

 من يأتي البيانات مجع هل معوتقاتها  من نزيد أم االنتقالية املرحلة

 مضطر  ألنه املواطن  احتيا  وتر على اللعب خالل

 التحتيهة  البنهى أن  احلمهود  صهاح  بهن  اهلل عبد. أوض  د وبدوره

 الوصههولأو  إجيههاد ههو  األمسههى التطبيه   فاهلههدف  جههاهزة غالبيتهها 

 كههل ليسههت النقديههة املبههالغ  املههواطن معانههاة مههن مهها خيفههف إىل 

 التكهاليف  مضهاعفة إىل  أخر  أحاين يف أداة ما هي بقدر  شيء

مها   يكهون أن  ال ميكهن  رفعه   ال ي والدعم .مباشرة غري بطرق

 ذلك. حدة من التخفيفأو  عنه  بديًلا واطنامل حبساب ياسمى

 قاعدة من االستفادة ميكن كيف: الغامدي نوف. د وتساءلت

 توظيفهههها ميكهههن وكيهههف إحصهههائيًّا  املهههواطن حسهههاب بيانهههات

 واملسههتقبلية  احلاليههة املشههاكل ومعاجلههة التخطههي   يف مسههتقبًلا
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 التساؤل ه ا بطر  عجلت الربنامج سيوفرها المت البيانات فحجم

 الههدعم دائههرة خههار  أخههر  جمههاالت يف منههها االسههتفادة أمههل علههى

 املرتقب  املالي

 بيانههات ماجههد العصههيمي أن قواعههد. أ ويف ههه ا السههياق أوضهه 

 ألي مميههًزا مصههدًرا -شههك بههدون - سههتكون املههواطن حسههاب

 شهديد  فقهر  لهدينا  أنهه  نعهرتف أن  والبهد  تنمويهة   خطه  أو  دراسات

 وهله ا  عهام   بشهكل  خططنها  تمهدخال  ولضهعف  الدقيقة للمعلومة

 مسههتقلة  هيئههةإىل  سههابًقا العامههة اإلحصههاءات مصههلحة حتويههل  

 الضعف. ه ا ملعاجلة دعمها ويتم

 هجمهات  فيهه  كانهت  وقهت  حساب املواطن يف برنامج لقد ظهر

 إطههالق  وكههان سههعودية   جهههات عههدة  علههى ممنهجههة  إلكرتونيههة

 البلههد لههد  أنههه قويههة رسههالة الوقههت ههه ا يف اإللكرتونيههة املنصههة

 للظهههور التقنيههة  وإمكاناتههه الوطنيههة البشههرية مههوارده اهلل بفضههل

 األوقات. ه ه مثل ويف الضخم  الوطين املشروع ه ا مبثل

 معهها   املهواطنن  وتفاعهل  اإللكرتونية املنصة جنا  وخبصو 

 لتحويهل  الوقت حان فلعله قد البيانات  قواعد عن مبا ورد وربطها

 وههههه ا بالكامههههل  إلكرتونيًّهههها يكههههونل(  السههههكاني التعههههداد) 

 :ومنها كثرية  أمور على سيساعد

 التنفي . سهولة -1

 التكاليف. خفض -2

 مخه   عهن  عوًضها  سهنوي  بشهكل  التعهداد  تنفي  على القدرة -3

 سنوات.

 البيانات. دقة مستو  رفع -4

 منها. واالستفادة البيانات حتليل سرعة -5
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 يتلبسهههه ال يهههزال ناملهههواط البكهههر أن حسهههاب فوزيهههة د.أ وتهههر 

 ألن رمبهها و الفكههرة   جلههدة والقلهه   رمبهها   الغمههو  مههن  الكههثري

 الشهكل  بهه ا  املباشهرة  املاليهة  املسهاعدات  على بعد تعتد   النا 

إىل  خطهههوة املخهههاوف  لكنهههه بعههض  مهههن حتوًطههها أو رمبههها  املههنظم 

 مههنظم اجتماعيههة خههدمات بنظههام خيههتص فيمهها فقهه  لههي  األمههام

 بنههاءأو  سياسههات أي لرسههم ضههرورية ةبيانيهه كقاعههدة بههل ومطههور 

 خههالل التسههجيل علههى مسههتقبلية. والتوقههع أن ياجههرب اجلميههع  خطهه 

 والسهعودية  خاصهة  جدًّا  ضروري إحصائيًّا وه ا القادمة  الشهور

 علههى األشههياء اإلحصههائية  فلنحمههل بياناتههها بههنقص تاههتهم مهها دائمهها

إىل  حتتهها  دولههة كههل األحههوال كههل ويف احلسههن  الظههن حممههل

 أكثهر  اجتماعيهة  نظهم  لبنهاء  احتياجاتهم ومعرفة رعاياها  حصاءإ

   عدالة.

 عهن  يهدور  اله ي  احلهدي   هه ا  الرديعان أن كهل  خالد. د وير 

 توزيهع  سهوء  هنها  أن  جبهالء  لنها  يكشهف   املواطن حساب  برنامج

 بسهبب   inequality األفهراد  بهن  حادًّا تفاوًتا بل جمتمعنا  يف للثروة

 .  اقتصادي كنظام احلر واالقتصاد وًما عم الرأمسالية عيوب

 كالنظههههههام أخههههههر  منههههههاهج تطبيهههههه  حاولههههههت كههههههثرية دول

 عيهوب  املخطه   واالقتصهاد  لالشرتاكية ظهر لكن االشرتاكي 

 النظههامأن  مههع التطبيهه   سههوء بسههبب وغالًبهها حتصههى  وال تعههد ال

 مهها الههمت الرأمساليههة مههن باإلنسههان رأفههة أكثههر يظههل االشههرتاكي

 يطهول  أسباب لعدة وذلك األخرية  العقود يف ولوتتغ تتوحش برحت

 السههؤال لكههن اآلن  قيمههة لههه ال يكههون قههد كههالم ههه ا .شههرحها

 وههو  جمتمعنها   يف الهدخول  يف احلهاد  التفهاوت  هه ا  سبب عن يظل

 . قريبة سنوات حتى بسيًطا كان ال ي اجملتمع
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 سهبعينيات  منتصهف  منه   بهها  مررنها  الهمت  االقتصهادية  الطفرة

 الوصهول  سههولة  لديها كان متنف ة  طبقة أفرزت نالعشري القرن

 اآل ههههار إىل  نفطههههنأن  دون بغريههههها مقارنههههة  وتكديسههههها للثههههروة

 األسهههباب رأ  علهههى ويهههأتي. الظهههاهرة هلههه ه املهههدمرة االجتماعيهههة

 بنيتنها  من جزًءا أصب  بل جمتمعنا  يف أطنابه ضرب ال ي الفساد

 ثهههرواتال تكهههدي  يف سهههاهم حبيههه  واالجتماعيهههة  االقتصهههادية

 الفسههههاد استشههههراء يف مهًمهههها دوًرا لعبههههت فاسههههدة  قلههههة بأيههههدي

 .الدنيا الطبقات عند حتى وشرعنته 

 قههد العههام اهلههدف فههنن املههواطن  حسههاب برنههامج خههالل ومههن

 واحلهد  السهكان   بن عادلة بطريقة الثروة توزيع إعادة يف يكون

 .متحكمة قلة بأيدي الثروة وتكد  الفساد  من

 توزيهع  يف اخللهل  الشهراني: لوال سعد. دواء اللومن جهته قال 

 الههمت السياسههة ههه ه مثههل  لنحتهها  كنهها مهها لرمبهها الثههروةو الههدخل

 .incomes policies الدخول بسياسات ياعرف ما يف تدخل

 تعاجلهه   و عنهه   أمهر مسهكوت   ههو  أسهبابه و املوضهوع  ه ا

 ظههرت  أسبابه  ول لك أحد نفسها هي كانت بل التنمية  خط 

 مههن غريهههاو املعيشههة  مسههتو  اخنفهها و البطالههة و لفقههرا قضههايا

  القضايا.

 السههههلع عههههنو املههههواطن حسههههاب برنههههامج عههههن ُأعلههههن عنههههدما

 يهدل  هه ا  ألن خهرًيا   استبشهرنا  الضهرائب  مهن   املسهتثناة  الضهرورية 

 األصهههههلي  اخللهههههل يراعهههههي اجتهههههاه يف حراًكههههها هنههههها أن  علهههههى

 لهههدخولا علهههى  2030 رؤيهههة يف املعلنهههة السياسهههات انعكاسهههاتو

 الفقرية و الدخل  حمدودةو املتوسطة  للطبقة احلقيقيةو االمسية

 . العاطلةو
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 مؤقًتها  يكهون  أال جيهب  املهواطن  حسهاب   برنهامج  فهنن  ول لك

 املشههار اخللههل يعهها  دائًمهها  ديناميكيًّهها برناجًمهها بههل  ظرفيًّهها  الو

 السياسهات  خهالل  مهن  أصهًلا  يعها     اله ي  الدخول جانب يف إليه

 أ هههر لههه لك يكهههونأن  وجيهههب .للدولهههة النقديهههةو املاليهههةو يهههةالتنمو

 حبي  املستهدفة  للفئات الشرائية القدرات على حقيقيو ملمو 

 فهوق  مها إىل  يرفعهها  دخهال حتهى   األدنهى  الطبقهة  عليهه  حتصل نإ ما

 الكفاية. حد

 ذلك دعم إذاو منه  أكربو أكثرو ه ا على قادرة  اململكة

 ههههه هأن  فرمبههها  السهههكن  بءعهههه ختفيهههف  يف حقيقيهههة  بنجنهههازات 

 ختفهف  قهد و املعيشهية   الضغو  من ختفف قد جمتمعة السياسات

 مههنو أدنههى  هههو مههاإىل  املتوسههطة الطبقههة مههن الههبعض تسههاق  مههن

 الدولههة ملههوظفي خصوًصهها اخنفضههت الههمت الثابتههة الههدخول تآكههل

 أصًلا. املتدنية الرواتب ذوي من اخلا  القطاع يف للعاملنو

 

 توضيحات ضرورية:تعقيبات ختامية و 

ماجههد العصههيمي جمموعههة مههن النقهها  املهمههة يف   . أوضهه  أ

سياق ردوده على كهل مها أ هري مهن تسهاؤالت حهول برنهامج حسهاب         

 املواطن  وميكن إمجاهلا فيما يلي: 

 مرتبطههة املههواطن حسههاب مههن املقدمههة املاليههة البههدالت أن -

  ( األسههرة دخههلو األسههرة أفههراد عههدد)  وهمهها: بعههاملن 

 زاد كلمها  الهدخل  وقهل  األسهرة  أفهراد  عهدد  ازداد فكلما

 صحي . والعك  املالي  البدل حجم
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 مساواة فيها البدل احتساب معادلة يف الدخل قيا  عدم -

 .بينهم العدالة ينقصها ولكن اجملتمع  شرائ  جلميع

 احلكههومي الهدعم  بهرامج  كههل سيشهمل  املهواطن  حسهاب  -

 عليهه  القهائمن  لهد   سهيجعل  وهه ا  القادمة  السنوات يف

 كحهههههافز  الهههههربامج: مجيهههههع ملراجعهههههة أكهههههرب فرصهههههة

ن إ الط  والتأمن اإلعاقة  ذوي دعم وبرامج والضمان 

 مجيهع  بن الرب  حينها ميكن وبالتالي إخل .. إقراره  

 الطاقههة بهدل  أمهها أفضهل   بشهكل  أ رههها وقيها   الهربامج 

 حتميلهههه فهههال ميكهههن 2017 يف سهههيطب  والههه ي وامليهههاه

 حتههههديات أو  مشههههاكل مههههن امهههها لههههدين كههههل معاجلههههة

 كالبطالة.

 املهههدن بهههن املعيشهههة تكلفهههة يف هنههها  بهههالطبع اخهههتالف  -

 وامليهاه   الكهربهاء  تنظهيم  هيئة دراسة ويف واحملافظات 

 االسهتهال   حجهم  حساب يف ذلك االعتبار يف وقد أخ وا

   الههمت الدراسههة وهههي  ( بههاردة وأخههر  منههاط  حههارة ) 

 الكهربهاء  يما خيهص ف االستهال  لقيا  عليها االعتماد

 واملياه.

 2020إىل  2017 مهن  ارتفعهت  للربنامج املقرتحة امليزانية -

 سههنوات  أربههع يف األسههر لعههدد عههال ارتفههاع لتوقههع لههي 

 :للتالي وإمنا

 ولههي  السههنة  مههن ألشهههر هههي 2017 يف الربنههامج ميزانيههة -1

 وملها  2017 مهن  الثهاني  الشههر  نهايهة  يف اآلن فنحن السنة  لكامل

 شيء. يصرف

 األسعار. ارتفاع -2
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 حجههم ازديههادأو  زوا   عههن نههاتج األسههرة لعههدد طبيعههي ارتفهاع  -3

 األطفال. زيادة عن ناتج األسر

 املههواطن يسههتطيع افرتاضههي حسههاب هههو املههواطن حسههاب إن •

 حكههومي دعههم مههن مهها ياقههدم معرفههة حاللههه مههن واحلكومههة

 خصوصية انتها  يتم أنه لن مصرفيًّا(  كما )حساًبا ولي 

 منصهة  لهي   املواطن للمواطنن. وحساب نكيةالب احلسابات

 املعلنههة املهالي  التههوازن برنهامج  وحبسههب دخهل   ضههريبة لقيها  

 علهى  دخهل  ضهريبة ) هنها   يكون فلن العام  ه ا ميزانية مع

مهها  لكههل احلكومههة مههن التههزام اخلطههة وههه ه( .. املههواطنن

 اهلل. بنذن 2020 عامإىل  فرضه سيتم

 لتالية:من املهم التأكيد على النقاط ا •

أن  بوضهههو  أعلهههن أنهههه الربنهههامج هههه ا نتهههائج أمجهههل مهههن: أوال -

مميهز    بشهكل  التقنيهة  مهع  ويتعامل مثقف  جمتمع جمتمعنا

 يف كههههاجلوال الكفيتههههة  األجهههههزة مههههن خههههالل اسههههتخدام  

 البيانات. مجيع وإكمال التسجيل 

 مسهههتفيدي مجيهههع تسهههجيل   الربنهههامج إطهههالق قبهههل:  انيههها -

 وتعههدادهم)  آلههي وبشههكل عياالجتمهها الضههمان ومسههتفيدات

 املهههنخفض التعلهههيم ذات الطبقهههة وههههم(  شهههخص مليهههون 5.2

 السن. وكبار

 مسهجلن  ليسهوا  ممهن  اإلعاقهة  وذوي السهن  كبهار  بقيهة :  الًثها  -

 خههههههالل مهههههن  مركههههههًزا 427 اسهههههتحدا     الضهههههمان   يف

 وجلهههان األهليهههة  كاجلمعيهههات املهههدني: اجملتمهههع مؤسسهههات

  الستقباهلم. قر وال واملدن احملافظات يف التنمية
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 مع التعامل لعدم املواطنن توعية دوري بشكل يتم: رابًعا -

 متابعهة  ويهتم  خهدماتها   تعر  المت الرمسية غري اجلهات

 للمواطنن. اخلدمات ه ه مثل يقدم َمن كل وحماسبة

 :وتقسيمها اخلم  بالربنامج للفئات بالنسبة •

ب برنههامج حسهها و يقههة يف وردت الههمت التوضههيحية األرقههام -1

 مهن  إقرارهها  بعهد  ستاعلن املعتمدة واألرقام فق   مثال املواطن هي

 اآلن املكلفههة الوزاريههة اللجنههة توصههيات علههى بنههاًء السههامي املقههام

   الربنامج. سياسات بدراسة

 الربنههههامج سياسههههات اعتمههههاد قبههههل التسههههجيل إطههههالق   -2

 سهابقا  أنفسههم   املهواطنن  مهن  دقهة  األكثهر  لإلحصهاءات  للوصول

 نسههبة واسههتبانات دراسههات علههى تعتمههد الههربامج ههه ه مثههل كانههت

 أكثههر أرقههام علههى اللجنههة سههتعتمد اآلن بينمهها أعلههى  فيههها اخلطههأ

 يهههزود مهههن ههههو نفسهههه واملهههواطن اجملتمهههع  واقهههع مهههن وقرًبههها دقهههة

 منها. ويتحق  املعلومة به ه احلكومة

 األسهرة  أفهراد  عهدد  ازداد فكلمها  تناقصي  الفئات نظام -3

 فئهة  كهل  نهاية يف رقم هنا  يكون ولن بدل ال ارتفع الدخل وقل

 . Tapring system اجلميع على يطب   ابت كرقم

  املهواطن  حسهاب  لهه  األساسية الفكرة: الغامدي نوف. د وقالت

 األقهل  ههم  االقتصهادية  اإلصالحات من األكرب املتضررأن  تفرت 

 عهام   بشهكل  صهحي   غهري  لكنهه  جانهب   يف صهحي   وه ا دخًلا 

 أننها  عهن  ناهيهك  دخلههم   كهان  مهمها  متأ رون واطننامل مجيع ألن

 وههو  األسهعار   الخنفها   نظهًرا  مفهر    اسهتهال   مهن  أصًلا نعاني

 فههل . املرتفهع  الهدخل  ذوي مهع  املهنخفض  الدخل ذوو فيه يتساو  ما

 حيصهل  أال عهال  راتهب  علهى  حصهل  حتهى  واجتهد در  من نكاف 
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 ملخهاطرة ا أخه   مهن  نكهاف   وهل املواطنن  إخوته كما دعم على

 حقهه  مهن  نقصهيه أن  خها   جتاري نشا  يف وجهده وقته واستثمر

 عهن  والبحه   والسهكون  اخلمهول  قهدر  من نرفع هل العام  املال يف

 احلكومية الوظائف جاذبية من نزيد هل أم دخًلا  األقل الوظائف

 اخلههها   القطههاع  يف أبنائنهها  عمهههل لتشههجيع  تهههدف  2030 ورؤيههة 

  اجتماعًيها  ضهماًنا   ليسهت  واطنامل حساب تعويضاتأن  عن ناهيك

   احتسابها. ليتم

 سهههببيه عالقهههة لهههه لهههي  الهههدخل ارتفهههاع مهههع الهههدعم تنهههاقص

 Causality   يكهههونأن  فهههاملفرت  االسهههتهال   ترشهههيد مبسهههتو 

 يف املههواطنن عههدد أي األسههرة  أفههراد بعههدد مرتبًطهها الههدعم مبلههغ

 ارتفهاع  مهع  طبيعًيها  يتصهاعد  األسهرة  استهال  ألن الواحدة  األسرة

 بشههكل  دخلههها ارتفههاع مههع  ههم  أساسههي  بشههكل أفرادههها عههدد

- يفهههرق ال الههه ي  املهههواطن حسهههاب  يتجاهلهههه مههها وههههو  هههانوي 

 أسهرة  يعيلهون  ممهن  احملهدود أو  املهنخفض  الهدخل  ذوي بن -أيًضا

 جعههل  الهه ي  األمههر   واسههعة  أسههرة يعيلههون  الهه ي  أولئههك أو  صههغرية

 بههه ا ملواطنيههها اشههراملب املههادي تعويضههها تههرب  الههدول مههن كههثرًيا

 وفنلنههدا  واإلمههارات  الكويههت  يف كمهها فقهه   الواحههد العامههل

 مثًلا.

 ماجد العصيمي يف تعقيبه على ذلك ما يلي:. أ وأوض 

 ألحههد حمفههًزا سههيكون سههيقدم الهه ي البههدلأن  يعتقههد أنهه ال  •

 حيصهل  حبيه   دخلهه   لتخفهيض  املرتفهع  الهدخل  أصحاب من

 الفئهات  جلميهع  سهياقدم  البهدل أن  أعلى  كما مالي بدل على

 كامههل بشههكل سههيدعم   فهههو( مخهه  أصههل مههن)  األربههع
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 الطبقهههة وسهههيحمي واحملهههدود  املهههنخفض الهههدخل أصهههحاب

 جزئي. دعم بتقديم املتوسطة

 سههيعيدنا دخلهههم بههاختالف اجملتمههع جلميههع الههدعم إن تقههديم •

 للههدعم حتويههل إال ومهها ههه  وههه ا أخههر   مههرة الصههفر لنقطههة

 فق . كا إىل  احلالي

 ترشههيد)  هههو للربنههامج الرئيسههة الثال ههة األهههداف أحههد مههن •

 االسهتهال   معهدالت  وحبسهب   ( واخلدمات املوارد استخدام

 . عالًيا السعودي الفرد استهال  يعترب

 سههبيل علههى - الكهربههاء واسههتهال  الربنههامج دراسههة أ نههاء •

 فهههواتري اجملتمهههع مهههن تقريًبههها  ٪70أن  مالحظهههة   -املثهههال

  ٪30 الههه بينمهها شهههرًيا  ريههال 400 مههن هلههم أقههل  الكهربههاء

 وههههه ا البقيههههة  تسههههتهلك الهههمت  هههههي مههههن اجملتمههههع األخهههر  

 لهن  المت اخلامسة الفئة هي تقريبا وه ه) جًدا عال استهال 

 .(بدل أي على حتصل

 دول يف أيًضها  مطبه   فهو مع التقدير واالحرتام للرأي اآلخر  •

 وللههد عههدة وجتههارب خمتلفههة تطبيقههات وهنهها  مؤيههدوه  ولههه

 . ولعههل ربههه   إخل.. والربازيههل  وإيههران   كماليزيهها   خمتلفههة: 

 الههه ي ههههو( األسهههرة حجهههم +األسهههرة  دخهههل) بعهههاملن البهههدل

 ويضهمن  للربنامج  الثال ة األهداف -اهلل بنذن - سيحق 

 . املساواة  ولي  االجتماعية   العدالة 

 ورفهههع م 2017 عهههام يف البهههدل بتقهههديم التزمهههت احلكومهههة •

 تطبيقههه سههيتم اهلل وبههنذن بعههدها  النفطيههة املشههتقات أسههعار

 املتوقعهة   اإلجيابيهة  لآل هار  ولكهن  فقه    بالوعد للوفاء لي 

 ههههه ه دعههههم يف احلكومههههة همهههها تنفقهههه  حجههههم كتخفههههيض
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 املقيم مثًلا يستفيد لن للدعم اجلديد النموذ  ففي املنتجات 

 يسهتخدم  اله ي  املصهنع  صهاحب  يسهتفيد  ولهن  السهعودي   غري

 فالدولهههة وبالتهههالي..  للخهههار  منتجهههه تصهههدير ويعيهههد الهههديزل

 الربنامج. هل ا إضافية مبالغ لتأمن حتتا  ولن ستوفر 

 البيانههات حتليهل  لغهر   التسهجيل  اجلميههع مهن  الربنهامج  طلهب  •

 واقهههع تعكههه  دقهههة أكثهههر ببيانهههات الوزاريهههة اللجنهههة ودعهههم

أفضهههل.  بشهههكل السياسهههات تصهههميم يف وتسهههاعد اجملتمهههع

 يف لهي   وههو )  الهدخل  بةضهري  بتطبيه   رغبتن إ واحلكومة

 فلههن دخلهههم عههن اجلميههع بنفصهها  وترغههب(  املعلنههة خطتههها

 مههع وشههفاف مباشههر بشههكل سههتطبقه بههل لاللتفههاف حتتهها 

 اخلههدمات  بتجديههد وربطههه بهه لك القيههام وتسههتطيع اجملتمههع

 هههو ههه ا لههي  ولكههن. مثًلهها. الوطنيههة كاهلويههة احلكوميههة

 التوجه.  

 علههى حالًيهها يعملههون االجتمههاعين البههاحثن مههن فريهه  هنهها  •

 وسهيتم  املهواطن   حسهاب  تطبيه   من االجتماعية اآل ار دراسة

 للربنامج. السياسات تصميم يف االعتبار يف أخ ها

 صههرف أوقفههت التعلههيم الغامههدي إىل أن وزارة نههوف. د وأشههارت

 وقهههام املبتعهههثن  وأطفهههال بزوجهههات اخلاصهههة املاليهههة املخصصهههات

 تاصهرف  ال املبتعهثن  الطهالب  نبأ بالتصري  املواطن حساب برنامج

 صهائب  قهرار  وهه ا  الوطن  يف تواجدهم عدم حبجة بدالت أي هلم

 سههدها  عليههه جيههب الههمت الثغههرة لههوال املههواطن حسههاب برنههامج مههن

 زوجههاتهم تقههيم الهه ين املبتعههثن الطههالب ذلههك مههن يسههتثينأن  وهههي

 هلهم  وياصهرف  يسهتثنيهم  أن  عليهه  فيجهب  الهوطن   داخهل  وأطفاهلم

 يقهوم  مهن  ههو  ألنه السعودية  داخل مواطن ألي تصرفه كما البدل
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 مميهزات  من يستفيدأن  عليه جيب وبالتالي أسرته  على بالصرف

 املواطن. حساب برنامج

 يضهمن  ماجهد العصهيمي أن الربنهامج   . أ أوضه   ويف ه ا الشهأن 

الههدعم. أيًضهها  علههى احلصههول السههعودية يف املقيمههة املبتعهه  ألسههرة

 الهههدخل   ضهههريبة مثهههل: أخهههر   واضهههيع مب الربنهههامج ربههه  فهههنن

 املهههوظفن بعههض  مههن  ختفيضههها    الههمت  البههدالت  عههن  والتعههويض 

 -القادمهة  األشههر  يف للربنهامج  الفعلهي  التطبيه   بهدء  مهع  ستختفي

 . -اهلل بنذن

 حجههمإىل  الغامههدي أنههه وبههالعودة نههوف. ومههن جديههد أوضههحت د

 بهن  رتاو ت أنها جند 2017 للعام( املالي التحمل) التقديري الدعم

 الهدعم   لرفع األوىل باملرحلة مرتبطة وهي ريال  ملياًرا 25إىل  20

إىل  لتصهل  والثالثهة   الثانيهة  املهرحلتن  بعهد  مسهتقبًلا  منوها يعين ما

 عهدد أن  يبدو ما وعلى. 2020 العام حبلول ملياًرا 70 من يقرب ما

 مهع  يتوافه   ال قهد  املهواطن  حسهاب  يف حالًيا املسجلن الدعم طال 

 سههيكون املههالي التحمههل حجههم نطإ بههل للههدعم  املرصههودة امليزانيههة

 هههل هنهها ومههن. ابتههداء املعلنههة التقديريههة األرقههام مههن بكههثري أعلههى

 األرقههههام لقيهههها  مؤشههههًرا يكههههونأن  املههههواطن حلسههههاب ميكههههن

 ومنهههها - املهمهههة  الههربامج  بعهههض عليهههها بانيههت  الهههمت والفرضههيات 

إىل  احتاجههت رمبهها الههمت -النفطيههة غههري اإليههرادات تعظههيم برنهامج 

 مهههن حيهههد  مههها خمرجهههات مهههع مهههدخالتها ملواءمهههة دوريهههة مراجعهههة

   وعلهى ..املتوقعهة  اإليهرادات  تهدف   مهن  حتهدت  قهد  اقتصادية  تغريات

 واملهرافقن  العمهل   سهوق  يف حتصهيلها  املتوقع الرسوم املثال  سبيل

 صهرفة   اقتصهادية  ألسباب األجنبية العمالة حجم بتقلص تتأ ر قد

 املاليهة  التوقعهات  واخهتالف . التكهاليف  بارتفهاع  مرتبطة سبابألأو 
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 تصهههحي  مهههن العمهههل سهههوق جتنيهههه قهههد مههها مهههع ألبتهههة يتعهههار  ال

 واألمههر .العمالههة لتكههاليف مباشههرة كنتيجههة الطارئههة التشههوهات

 اليهوم  فحتهى  العمهرة   تأشهريات  مهن  الهدخل  حجهم  علهى  ينطب  عينه

 بسهههبب والعمهههرة احلهههج شهههركات مهههن تنقطهههع ال شهههكو  هنههها 

 مهن  العمهرة  رزنامهة  تكهون  قد. املعتمرين عدد يف احلاد االخنفا 

 حنهن  له ا  جتاهلهه   ميكن ال الرسوم أ ر استبعادأن  غري األسباب 

 والنتههههائج واألهههههداف للفرضههههيات دوريههههة مراجعههههةإىل  حاجههههة يف

 مهن  رئهي   جزء هو بل االسرتاتيجي  العمل يعيب ال وه ا املتوقعة 

 والتحول. تغيريال وإدارة العمل كفاءة

 والنقها   احلار ي: من الواض  أن احلدي  خالد. وبدوره قال أ

 عنهه  التعهبري  مسه   إذا استشهرافية  صهيغة  ههو   املهواطن  حسهاب   عن

 يف حظًّهها األقههل الشههرائ  مههن - املتوخههاة نتائجهههن إ حيهه   بهه لك

 تصهرحيات  حسهب  غامضهة  تهزال  ال -العام واملال الوطنية الفر 

 وبالتهالي   الهبرتول  أسهعار  حلالهة  الصهرف  أرجهع  ال ي املالية  وزير

 الدعم رفع برنامج عن ماذا وهو غامًضا  يزال ال مهم حمور هنا 

 بهرامج  عهن  ومهاذا  احلكهومي   الهدعم  على املستحوذة الشرائ  عن

 واأل هر  بالعموم  والشفافية للفر  العادل والتوزيع اإلنفاق كفاءة

 وأهههداف التحههول  خطهه جنهها  يف وتشههعباته احملههور هلهه ا الكههبري

 الرؤية 

 اسههتمرار  فههنن شههك ماجههد العصههيمي إىل أنههه بههدون   . أ وأشههار

 الربنهامج  عهن  املسهؤولة  الوزاريهة  فاللجنهة  مل ت  وهل ا مطلب التطوير

 أشهههر. وكمالحظههة فههنن  3 كههل البههدالت مراجعههة منههها مطلههوب

 .كامهل  لعام وليست جزئية 2017 لعام التقديرية الربنامج ميزانية
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برنههامج حسههاب  مسههتقبل خيههص مهههم فيمهها نهها  توضههي وأخههرًيا ه

 :املواطن

 ومهادام  احلكهومي   الهدعم  بهرامج  لكهل  مظلهة  ههو  الربنامج -

 فهههو) مههواطن حسههاب فهنهها  حكههومي دعههم بههرامج هنهها 

 .(الطويل املد  على اسرتاتيجي برنامج

 رمسًيههها فاحلكومههة  املاليههة   وزيههر  معههالي  لتصههري   بالنسههبة  -

 املنتجهههات أسهههعار ربههه  2017 ميزانيهههة إطهههالق مهههع قهههررت

 سهههيتم كاسهههرتاتيجية املرجعيهههة باألسهههعار احملليهههة النفطيهههة

 املههالي  التههوازن برنههامج يف مهها ورد حبسههب تههدرجيًيا تطبيقههها

 املهههواطن حسهههاب خهههالل مهههن مهههالي بهههدل تفعيهههل يهههتم حبيههه 

 كهل  حبسهب  السهعر  فهارق  عهن  املسهتحقن  املواطنن لتعويض

 اخلدمههة سههعر بهن  الفههرق عههن سهيكون  التعههويض ههه ا..  فئهة 

 مسهههتقبًلا األسهههعار اخنفضهههت لهههو وبالتهههالي ومسهههتقبًلا  اآلن

 حاجة هنا  يكون لن أنه فطبيعي اليوم  من أقل وأصبحت

 حمليًّهها البنههزين أسههعار ارتبهها  :وكمثههال ياقههدطم  مههالي لبههدل

 بنههزين وأسههعار دوري بشههكل تغههريه يعههين املرجعيههة باألسههعار

 هنهها  سههيكون هللههة 90إىل  ارتفههع فلههو هللههة  60 اآلن 91

 فهال حاجهة   هللهة  60 مهن  أقل اخنفض ولو االرتفاع  هل ا بدل

 للمواطنن. مالي بدل ألي
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 الرديعان. خالد. الورقة الرئيسة: د 

  :مدخل

 سهههعودية تظهههاهرة والثقافهههة للهههرتا  اجلنادريهههة مهرجهههان ميثهههل

 واالجتمههاعي الثقههايف التنههوُّع كههبرية درجههة واىل تعكهه  سههنوية 

 صههههر وعهههاء حبههه  منهههه جيعهههل الههه ي األمهههر السهههعودي  للمجتمهههع

 .فهأطيا بكافة السعودي الشع  للمورو 

 :تارخيية حملة

 العهههها  يف املهرجانههههات أهههههم أحههههد اجلنادريههههة مهرجههههان يعههههد

 العربيهة  اململكهة  يف الهوطين  احلهر   وزارة عليهه  وتشهرف  العربي 

 حيظههى  فننههه وطههين    قههايف كحههد   أهميتههه وبسههبب . السههعودية

 .  العادة على جرًيا له امللك بافتتا  تتمثل ملكية  برعاية

 امللهك  لهه  املغفهور إىل  اجلنادريهة  نمهرجها  قيهام  يف الفضهل  ويعود

 بدأت. الوطين للحر  رئيسًًا كان عندما عبد العزيز بن عبد اهلل

 شهههر يف تاقههام مهها وعههادة  م 1985 العههام يف املهرجههان دورات أوىل

 حتهى  دورة 31 بلغهت  وقهد   (يومًًها  15)  أيام ولعدة مار  أو فرباير

 (.م2017) العام ه ا
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 وخارجههها  اململكههة داخههل مههن رزوا عههدة املهرجههان ويسههتقطب

 بلههغ فقههد إحصههاء آخههر ويف. وملحوظههة متصههاعدة سههنوية وبكثافههة

 .زائر مليون من أكثر( 2017) األخري املهرجان زوتار

 عروًضها  قهدموا  ممَّهن  6000 مهن  املهرجهان مها يقهرب    يف شار 

إىل  إضهافة  اململكهة   منهاط   مجيهع  مهن  شعبيًّا وموروً ا فلكلورية

 ضههمت الههمت الثقافيههة أمسههياته يف شههاركوا وأديههب  مفكهر  300

: العهام  هه ا  ٌعقهدت  الهمت  النهدوات  أههم  ومن. وأدبية سياسية ندوات

 مهههددات ونههدوة العربههي  السياسههي املشهههد يف األيههديولوجيا نههدوة

 الشهرق  حنهو  األمريكيهة  السياسهة  ونهدوة  العربي  اإلقليمي النظام

 .األوس 

 املهرجههان يف ار تشهه الههمت التعههاون جملهه  دولإىل  وباإلضههافة

 كضهيف  مصر الشقيقة خصط قد السنة ه ه مهرجان فنن سنوًيا 

 كههان دورة  كههل يف دولههة استضههافة يف عادتههه علههى جرًيهها شههرف

 .املاضية األعوام يف اجلنوبية وكوريا اليابان  منها

( اجلمههال) للهههجن سههباق فمههن ملحوًظهها  تطههوًرا املهرجههان تطههور

 ترا يههههة قريههههةإىل  يةالشههههعب العههههرو  وبعههههض جنديههههة  وعرضههههة

 الثال ههة  اململكههة منههاط  جلميههع مواقههع  فيههها خاص ههص متكاملههة

إىل  إضههههافة الشههههع   ومورو ههههها افولكلورههههه لعههههر  عشههههرة 

 متثههههل لوحههههات يف واألدبيههههة  الشههههعرية واألمسههههيات املسههههرحيات

 األمههر ولههي . الزاهيههة وألوانههه أطيافههه بكههل السههعودي املوزاييههك

 احلكوميههة اإلدارات لهبعض  عمواقه  ختصهيص    إنهه  بهل  كه لك  

. باحلاضههههر املاضهههي  ربهههه  بغهههر   منجزاتهههها  مههههن شهههيء  لعهههر  

 ميثهل  واحهًدا   مزجًيها  لتشهكل  لألزمنهة  فين خل  ب لك واملهرجان

 .واملعنوية املادية مفرداتها بكل السعودية الثقافية اهلوية
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 :املهرجان أهداف

أهههههداف  حتقيههه  إىل  يرمهههي  فههههو  املهرجهههان   أدبيهههات  حسهههب 

 :هامن عديدة 

 .السعودي للمجتمع واالجتماعية الدينية القيم على التأكيد -1

 .واحلاضر املاضي بن للتالحم صيغة خل  -2

 .الشع  واملورو  واألدبي الفين اإلبداع بن احلواجز إزالة -3

 ينههد ر ال حتههى ورصههده  الشههع  الههرتا  اكتشههاف تشههجيع -4

 .والعصرنة التحدي  بفعل

 عنهههد الهههرتا  واسهههتلهام للمتلقهههي  اإلبداعيهههة املخيلهههة تغ يهههة -5

 .وفنانن وشعراء كتتاب من  العليا الثقافة  متعاطي

 .الشع  الرتا  دراسة تشجيع -6

 للمملكهة  الثقهايف  واملخهزون  الشع  باملورو  الناشئة تعريف -7

 .مناطقها مجيع يف

 :سب  ماإىل  أضيف

 التعامهل  يف إنسانه ومهارة املاضي بقيمة  مجاعي شعور  خل  -8

 الهمت  الصهعاب  كهل  رغهم  بأرضهه  وتشهبثه   القاسهية  بيئتهه  مع

 .النف  مرحلة قبل معاشه تدبري يف واجهته

 وطنيهههة هويهههة لبلهههورة  قافيهههة كوسهههيلة املهرجهههان اسهههتخدام -9

إىل  وتقفههههز احلاضههههر  لتعههههرب املاضههههي مههههن متتههههد جامعههههة 

 ودوره بلهده   مبكتسهبات  مهؤمن  جيهل  خله   بههدف  املسهتقبل  

 .العاملية املنظومة يف
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 املهرجان أهمية: 

 الشههع  بههاملورو  االهتمههام خلهه  يف املهرجههان أهميههة تكمههن

 وعرضهه  الهرتا   حلفه   سهنوي  أرشهيف  مبثابهة  إنهه  عموًما  والرتا 

 كدولهة  للمملكهة  إجيابيهة   قافيهة  صورة وخل  والناشئة  لألجيال

 هه ه  إنسان ب هلا المت اجلهود على الرتكيز مع عري   تاري  ذات

 مههن ذلههك فاستشههعار. الظههروف قسههوة رغههم البقههاء سههبيل يف األر 

 باالنتمهههاء  والشههعور  الههوطين   احلهه   لههديهم  ينمههي  اجلميههع  قبههل 

 .باحلاضر املاضي ووصل

 سهنوية   اقتصهادية  فعاليةإىل  اجلنادرية مهرجان حتوُّل أن يبقى

 خاصهة  لالنهد ار   تتعهر   الهمت  للرتا يات سنويًّا سوًقا جبعله وذلك

 رواًجها  هلها  جتهد  الهمت  يةالشهعب  والصهناعات  املاديهة   املنتجات بعض

 وشهجعت  له لك   الهوطين  احلر  وزارة فطنت وقد. املستهلك عند

 خصصهت  كمها  منتجهاتهم   عهر   علهى  اليدويهة  احلهرف  أصحاب

 سههواء  منتجههاتهن   النسههاء  تبيههع  حبيهه   املنتجههة   لألسههر  أمههاكن

 بعههض تهدرُّ  الهمت  اليدويهة  املشهغوالت  بعهض  أو املالبه    أو األطعمهة 

 بههرامج أي جنهها  ولضههمان. شههديدا رواًجهها يتالقهه والههمت األربهها  

 تاسهتمر  لكهي  لألسهر   صهغرية  قهرو   تقهديم  أقهرت   املنتجة لألسر

 .نشاطها يف

 اجلنادريهة  مهرجهان  فيعهدُّ  والعهاملي  اإلقليمهي  املسهتوين  على أما

 وأنهها  وتارخيها  اململكة عن إجيابية صورة لتقديم مناسبة فرصة

 أعمهاق  يف يضهرب  را ته  لهه  إنسهان  ولكنهها  فحسهب   نفًطا ليست

 .التاري 
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 يف ٌيعقهد  وأن شههر  إىل  املهرجهان  فهرتة  متتهد  أن أقهرت   :وأخرًيا

 مههن املنههاط  بقيههة سههكان لههتمكن الربيههع كعطلههة مناسههبة فههرتة

 .ل لك الالزمة التسهيالت عمل مع زيارته

 وزارة بههن املسههتويات أعلههى علههى التنسههي  يههتم أن أقههرت  كمهها

 للسهياحة  العامهة  واهليئة  (الوليدة) يهالرتف وهيئة الوطين  احلر 

 .وتنظيمه املهرجان إدارة يف سوًيا للعمل

 بهههها يقهههوم الهههمت النبيلهههة اجلههههود مهههن باإلفهههادة أطالهههب كمههها

 خطههههى علههههى) التلفزيههههوني برناجمههههه يف اليحيههههى عيههههد الههههدكتور

 الههمت املههادة ألهميههة وذلههك املهرجههان  يف عنصههًرا لتكههون  (العههرب

 العربيهههة للمملكهههة والثقافيهههة التارخييهههة ةاهلويههه تعميههه  يف يقهههدمها

 .السعودية

 

 احمليا. مساعد. التعقيب األول: د 

 الورقهة  نقها   بعهض  علهى  فيهها  أعله   الهمت  اجلوانهب  بعهض  لهدي 

 اسهرتاتيجية  خله   يف اجلنادريهة  اسهتثمار  حنهو  بهها  أذهب أن حماوًلا

 مهههنهج  وتسهههتلهم  2030 اململكهههة  ورؤيهههة تتسههه   وطنيهههة  قافيهههة

 جمتمعههها منتجههات عههرب اململكههة قههدرة إبههراز يف مالعظههي اإلسههالم

 األبرز. الثقايف األمنوذ  لتكون املتنوع 

 الهوطين   بهاحلر   املهرجهان  ارتبها   فهك  أهميهة إىل  أميل بداية •

 لهههه املؤسههه  بسهههبب تارخييًّههها االرتبههها  هههه ا فههههم ميكهههن إذ

 ذلهك  بقهاء  بينمها ..  اهلل رمحهه  اهلل عبهد  امللهك  ألنشطته والراعي

 ينشههغل أال ينبغههي العسههكري القطههاع إن إذ لههه  معنههى ال اليههوم

 منطيهة  عهن  فضهًلا ..  ختصصههم  مهن  مبها لهي    وأفراده مسؤولوه
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 دون تتكههرر مناسههبة جعلتههه الههمت املهرجههان يف والههربامج األداء

 أن ينبغي بل.. عمره من الرابع العقد دخوله برغم كبري  جتدد

 مها  ثلم من وحنوها عكاظ وسوق اجلنادرية مهرجانات تكون

 جهزًءا .. املسهرحيات  وعهر   إعهداد  يف البلهديات  أمانهات  به تقوم

 هه ه   الثقافهة  بهوزير  املرتبطهة  للثقافهة  العامهة  اهليئهة  مهمهات  من

 سهوق  إليهه  يضهم  وأن املهرجهان   حتتها ينضوي أن يفرت  اهليئة

 مكررتن. الفعاليتان تكون ال حتى عكاظ 

 اسهتثمار  الهلها خ مهن  ميكهن   قافيهة  اسرتاتيجية بناء على العمل •

 ههههه ين دمههههج خههههالل مههههن سههههواء عكههههاظ وسههههوق اجلنادريههههة

 ومتنههاغم  متسهه   قههايف منههتج إطههار يف جعلهههما أو املهرجههانن 

 ولههي  كلههه  الههوطن هويههة هويتهمهها تكههون أن علههى واحلههر 

 أي مسهؤولو  أو ربانهها   يريهده  ما حنو به تنحو حمددة بيئة هوية

 املهرجانن. من

 تبههدأ مههن   قههايف  تنههوع ان وسههيلةاملهرجهه يكههون أنإىل  نتطلههع •

 التنهههوع هههه ا يكهههون وأن احملليهههة  البيئهههة يف الثقهههايف التبهههاين

 يكههون وأن الواسههعة  اجلغرافيههة اململكههة بيئههات مههن مسههتلهًما

 يف والفنية الثقافية األنشطة من كثري تسجيل يدعم ما ذلك يف

 . للعاملية حيملنا منا الكثري ه ا ويف..اليونسكو.

 أفهاء  مبها  حتتفهي  واسهعة   قافيهة  بيئهة  املهرجهان  يكون أن حنتا  •

 أههم  ف لك وآدابه  وقيمه وهديه اإلسالم نعمة من علينا به اهلل

 وليكهههون... بهههه نفخهههر أن مههها ينبغهههي أههههم وههههو منتلكهههه  مههها

 لعهدد  القهيم  الهدين  هه ا  رسهالة  إليصهال  كهبرية  فرصة املهرجان

 والسياسية. واالقتصادية واإلعالمية الثقافية العاملية النُّخب من
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 املنجهزات  بهبعض  املهادي  احتفائنها  مهن  نقلهل  أن حنتها   فنننا ول ا •

 ميتلكههه مههاال لههه نقههدم وأن وأكثههر  مثلههها العهها  ميتلههك الههمت

 لسههنا بأننهها للعهها  ننقههل وأن .تههوار . أو خجههل ودون وعههزة بفخههر

عظههيم  وال  وديههن قههيم أصههحاب وإمنهها نفطيههة  آبههار جمموعههة

 دعهوة  مهن  قبهوال  أكثهر  لعها  ل جسهرنا  يكهون  أن ميكهن  شيء

 وهديه. اإلسالم

أن  بنها  وحهري  واحلضهاري   الفكهري  إر ها هلا أمة أحفاد حنن  •

 وبأسهاليب  العصهر   ورو  يتسه   مبا اإلر  ه ا تسوي  يف ننج 

 ال وأمهة ...  اليهوم  اجلمههور  اهتمامهات  طبيعة مع وتتس  تستوعب

 ميكههن ال والثقههايف  والفكههري الشههرعي العلمههي بنر ههها تفخههر

 بالتقدير. جديرة العا  أمام تكونأن 

 واملشههاعر الشههريفن احلههرمن شههؤون نرعههى بأننهها نفخههر حنههن •

 وخباصهة  العها   واجههة  يف جتعلنها  بهأن  تكفهي  وهه ه  املقدسة 

 اململكة جهود وتسوي  إبراز يف ننج أن  بنا وحري اإلسالمي 

 اسههتثمار ويف واملشههاعر  للحههرمن تقدمههه وفيمهها رعايتههها  يف

 جبماهرييههة حتظههى الههمت الناعمههة القههو  مههن بوصههفهم مههاأئمته

 واسعة.

 االنكفهاء  ويف بعباءتهه  الهدخول  يف العا  نساب  الأ حنتا  حنن •

  .. إياه اهلل حبانا ال ي وفكرنا قيمنا عن التخلي ويف لرؤيته 

 لهن  غربية  إعالميةأو   قافية خنب رضا على احلصول يف رغبة

 تعههاىل: لقولههه مصههداًقا نههاقيم كههل عههن ننسههل أن  إال يرضههيها

 ﴾َوَلهههْن َتْرَضهههى َعْنهههَك اْلَيهاهههودا َوَلههها النطَصهههاَر  َحتطهههى َتتطبمهههَع مملَّهههَتهاْم  ﴿

 [.120]البقرة: 
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 يتبناهها  برامج وف  العا  على ننفت أن  حنتا  فنننا املقابل ويف •

 كلهه   العهام  لطهول  متتهد  زمنيهة   أطهر  ذات ولهتكن  املهرجان 

 تهربزه  اله ي  الثقهايف  والثهراء  التنهوع  أمنها   مهن  كهثرًيا  فيها نربز

 - املهرجهان  ليكهون  والفنيهة   الرتا يهة  واملنازل والتحف األزياء

  قهايف  إشهعاع  معلهم   :-اهلل وفقهه - سهلمان  امللهك  يقهول  كما

 يف وفنونهها  ترا هها  بتنهوع  ومناطقهه  الهوطن  أبنهاء  جيمهع  سعودي 

 وإن...  واالنتمهاء  والوطنيهة  االرتبها   قهيم  تعزز حضارية  صورة

 و قافتنههها وترا نههها واإلسهههالمية  العربيهههة هويتنههها علهههى احلفهههاظ

 ... واجباتنا أوجب من وأصالتنا

 للمملكههة مهمهة  إطاللههة تكهون أن  ميكههن بتارخيهها  اجلنادريهة  •

 وهه ا   احمللهي  االنكفاء من بدال العاملية على السعودية العربية

 -أكههههرب حنههههو علههههى- املهرجانههههات ههههه ه تاعنههههىأن  يتطلههههب

 يسههتوعب الهه ي الرتا ههي اجلانههب مههع بههالتوازي الثقههايف نههبباجلا

 هه ا  يكونأن  ينبغي كما وواقعها  أنشطتها من كثرًيا اليوم

 كمها  الثقافهة   بهيئة ربطه خالل من ومركًزا موحًدا االهتمام

 يهههتم وأن..  والثقافهههة للهههرتا  هيئهههة تكهههون وأن سهههابًقا  أشهههرت

الههوطين   لههرتا وا للسههياحة العامههة اهليئههة مههع العالقههة تفكيههك

 املرحلة. ه ه يف وحنن التداخل ه ا نعيشأن  اخلطأ فمن

 اململكهههة  ومكانهههة قهههدر للعههها  حتمهههلأن  ينبغهههي اجلنادريهههة •

 الكههبرية وملكانتههها األفئههدة  ومهههو  احلههرمن  قبلههة بوصههفها

 فهههي ولهه ا الرسههالة  مهههد اململكههة فههأر  املسههلمن  قلههوب يف

 نبًعهها تكههونأن  ميكههن حيهه  معينههها  ينضههب ال تارخييههة بيئههة

 عهدة  ومكهان  أخهر   رسهاالت  مههد  أيًضها  وألنها للرتا   زاخًرا

  جاذبة. سياحية بيئة تكونأن  فجميل حضارات 
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 واملفكههههرين العلمههههاء مههههن عههههدًدا تستضههههيف حههههن اجلنادريههههة •

 ومههن  واإلسههالمية العربيههة  الههدول كههل  مههن واألدبههاء  واملههثقفن

 يف قهههها اتصههههال جسههههر هههههؤالء يكههههونأن  ميكههههن -غريههههها

 ال مسهتمر  اتصال برنامج ضمن ذلك يكونأن  على وحضاري 

 جزًءا ذلك يكون وأن البد ول ا..  فق  االستضافة عند يتوقف

   مستمرة.  قافية اتصال اسرتاتيجية من

 ويبهدو  مهمهة   وهيكليهة   قافيهة  بتحهوالت  مرط بنيته يف املهرجان •

 يف مسههاره حيههدد مههن هههي عليههه تشههرف الههمت اللجههان طبيعههةأن 

 بيئههة وغهدا  براجمههه  مّنطهت  أنههها يبهدو  اللجههان هه ه . عههام. كهل 

 وحنهوه   أسهبوع  خهالل  تهتم  براجمهه  كهون أن  وأظن جاذبة  غري

 سهكانها  يقدر مدينة يف جبماهريية حيظىأن  الطبيعي من فنن

 فيهه  تكهون  اله ي  نفسهه  الشهأن  وهو .مالين. ستة عن مبا يزيد

 لكههن. .الكتههاب معههر  مثههل مههن األخههر  الثقافيههة الفعاليههات

 حتويلهه  يهتم  حهن  اجلمهور ج ب على بقدرته تاقا  اجلماهريية

 بهههرامج منهههه تنبثههه  حبيههه  العهههام  طهههوال سهههياحي مكهههانإىل 

 أسهبوع  يف تتم مهرجانية فعاليات هنا  يكونأن  على مستمرة

 تبقهى  أن  ينبغهي  مناشهطه  غالبيهة  لكن العام  من أسبوعنأو 

 أتطلهع  وهنها .. وقهت ي أ يف منه يفيدأن  للريا  زائر لكل ليتا 

 كهل  مهن  تشهكيله  يهتم  والثقافهة  للهرتا   أعلى جمل  لتشكيل

 حيملهههون ال الههه ين البريوقهههراطين عهههن بعيهههًدا اجملتمهههع أطيهههاف

 إليه. نتطلع ما يوازي همًّا لوجوده

 ضهمن  الثقافيهة  واملؤسسهات  اجلامعهات  حضور يكونأن  أتطلع •

 تهاسهههياقا  يف املناسهههبة  هههه ه  اسهههتثمار حنهههو  متجهههها  املهرجهههان

 مهها غالههب ليكههون اجلامعههات تهههب  وأال والثقافيههة  الفكريههة
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 مهن  كهثري  بهها  يغهصُّ  الهمت  الهرتا   قطهع  مهن  جمموعة هو تقدمه

 ..  اجلنادرية داخل اليوم املناط  بيوت

 أدوات اجملتمههع  هلهه ا  يسههتجلبوا أن  حيههاولون الهه ين  أولئههك  أمهها •

 فهههم خمتلفههة   قافههة علههى تقههوم غربيههة لبيئههات تنتمههي  قافيههة

 مصهدر  نكهون أن  مهن  وبهدال  اجملتمهع   هه ا  تغريب على عملوني

 بهه  اهلل خيهر   اله ي  العظهيم  الهدين  هه ا  على تقوم لثقافة إشعاع

 منههتص إسههفنجية  مههادة نصههب  النههور إىل  الظلمههات مههن النها  

 هويتنا. فتضيع الثقافات  أمنا  كل

 الثقافههههة جههههبن يف ُغهههههرتًة اململكههههة جنعههههلأن  نسههههتطيع حنههههن •

 رواد أجهدادنا  تهاري   مهن  جوانب ونستلهم نستعيد نوأ واإلبداع 

 مههن  الكههثري بهه لوا الهه ين ونسههاء   رجههاال واحلضههارة الفكههر

 ..والعربيهههة اإلسهههالم تهههرا  علهههى للحفهههاظ وأوقهههاتهم جههههودهم

 وأن والتطهور   االسهتمرار  علهى  قهادرة  املهرجانهات  ه ه ولتكون

  العربية. املهرجانات بن من واألهم تكون األبرز

 املهرجانهههههات يف الثقهههههايف للهههههوهج يعهههههود وأن البهههههد ماخلتههههها يف •

 الفنيهة  كهالربامج  الثقافيهة  املنتجات بعض تطغى وأال مكانته 

 وأن  ذلههك علههى الشههع  والههرتا  واألدبيههة الشههعرية واألمسههيات

 الثقافهة  إل هراء  واسهع   قهايف  حهرا   بيئهة  املهرجانات ه ه تكون

 واهلويهههة  وجههههال وإلبهههراز  وعربيًّههها  وخليجيًّههها  حمليًّههها والفكهههر

 تقههوم والههمت الثقههايف  تنوعههها بكههل باململكههة الالئقههة الثقافيههة

 باملعرفهههة منتجاتهههها وتهههؤطر.. املعرفهههة وتسهههتلهم..  املعرفهههة علهههى

 العههها   مهههع العالقهههة جتسهههري مظهههاهر أحهههد ذلهههك ليكهههون..

 واسعة. دولية متغريات ضوء يف للعاملية والوصول
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 الوايل. عبد السالم .التعقيب الثاني: د 

 يتصههل تفسههريين: أوهلمهها  حيتمههل للقضههية الههرئي  العنههوان إن

 بههه االحتفههاء ياعههد الهه يو األوطههان و لألمههم العههابر الثقههايف بههالتنوع

 بينهها  يؤالهف و الهبعض  ببعضها الشعوب يصل جسًرا منه االنطالقو

 بههنو الواحههد الههوطن داخههل التنههوع علههى يركههز  انيهمهها:. ويقربهههاو

 الثقهههايف للتنهههوع مركهههز اجلنادريهههةأن  مبههها. والثقافيهههة مكوناتهههه

 استقطاب مع احمللية  الفرعية بالثقافات أساًسا تاعنىو السعودي 

 ميكهن  فننهه  الهدنيا   بهالد  أحهد  مهن  سهنوي  ضيفو خليجي لتمثيل

 الثقافهههة داخهههل التنهههوع: البعهههدين الراهنهههة تتنهههاول القضهههية اعتبهههار

أن  معتهههرًبا الوطنيهههة  الثقافهههات بهههن التنهههوعو الواحهههدة  الوطنيهههة

 تعليقههي يف سههأركز. والبعههدين لكههال يصههل  اجلنادريههة مهرجههان

 .  الواحدة الوطنية الثقافة داخل على التنوع ه ا

 جيمهع  نهادًرا    قافًيها  تنوتًعها  السهعودية  العربيهة  اململكهة  تكتنز

 السههاحلية و اجلبليههةو كالصههحراوية خمتلفههة جغرافيههة بيئههات بههن

 جيمهع  عرقهي  تنهوع و واحلضهر   كالبهدو  متنوعهة  اجتماعيهة  أس و

 اإلسهههالميتن املهههدينتن الهههبالد تضهههمو آسهههيوين و أفارقهههةو عرًبههها

 فيهه  صههرت  كتجارب فعملت التنوع  ه ا أغنتا اللتن القدسيتن

 يف الفنهههون  مههها يتجلهههى ههههوو عديهههدة  إسهههالمية شهههعوب  قافهههات

 ظههل هكهه ا.  املتمههايزة االجتماعيههة الههنظمو اللهههجات و األزيههاء و

 الحًقها  شهكلت  الهمت  احملليهة  اجملتمعهات  داخهل  طهوال  لقرون احلال

 السههعودية العربيههة اململكههة قيههام مههع. والسههعودية العربيههة اململكههة

 التنميههة يف مركههزي كالعههب دورههها تصههاعدو وطنيههة  -دولههة

 الوفههورات  نتائجههه مضههاعفات  مههن مُكههن أمههر  هههوو التحههدي  و

 نيهة وط  قافهة  نشهوء إىل  تهؤدي  ظهواهر  بهرزت  للدولهة   اهلائلهة  املاليهة 
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 وسهائل  ظهورو االتصاالت و املواصالت وسائل كتطور كليتانيتة 

 خاصههة للمههدن  اهلائلههة السههكانية اهلجههراتو احلديثههة  اإلعههالم

 ذلهك  نتيجهة . الشهرقية  املنطقة يف احلضري املثل و جدة و الريا 

. الشهعبية  الفنون حتىو العمارة  أساليبو اللهجاتو األزياء تقاربت

 هلهه ه ميكههن. وجامعههة وطنيههة  قافههة خلهه  يف جناًحهها يعههد ههه ان إ

 يعمهم  مركهزي   قايف أمنوذ  على تقوم أحادية  تكونأن  الثقافة

 املكونهات  احتفاظ عرب إما بالتنوع  حتتفي تعدديةأو  البقية  على

أو    السههلطة  طبهه    بنظريههة مهها يعههرف أو  خبصائصههها   الثقافيههة

   .الصهر طنجرة  بنظرية ما يعرف واحد  منتج يف صهرها

 أفههولو أعههاله إليههها املشههار التحههدي  عمليههات تسههارع ظههل يف

 مهن  األمنها   تلهك  تتضهمنه  مبها  اإلنتها   و للعهيش  التقليدية األمنا 

 الهرتا   حلفه   مهرجاًنها  اجلنادرية بزغت زاخرة   قافية مكونات

 جتربهة  علهى  بالرتكيز. واجلديدة لألجيال تقدميهو متثتلهو الشع 

 التعهدد  علهى  ينفهت   أنهه  ياالحه   مهره ع مهن  قهرن   له   عهرب  املهرجان

مهها  بكههل املنههاط  مههن املزيههد إضههافةإىل  َفصههرَي, أخههر  بعههد سههنة

 الثقافيههة النشههاطات زيههدتو  قافيههة  عناصههر مههن املنطقههة تتضههمنه

 اجملتمهههع  عهههيش  أسهههاليب  يف التطهههور مهههع  يتواكهههب  مبههها  الفنيهههةو

 .  السعودي

 العها   خيهال  يلههب أن  مها  لوطن متماوجة صورة لتقديم ميكن

 واحهدة   منطيهة  صهورة  داخهل  اختزاهلها  يصهعب  حالة باعتباره عنه 

 تنهوُّع  عليهه  يهزاد و مجيعه  ذلك إنه. معبد/نف  بئر/ صحراء/مجل

 بههههالزوا  اخلاصههههة االجتماعيههههة الطقههههو و األزيههههاءو اللهههههجات يف

 احلاجههة بههأم  كالسههعودية وطههن. إخل...اجلههريةو األسههرةو املههيالدو

 االحتفهاء و التنهوع  مهن  كهل  بن جتمع حالة باعتباره العا  ملخاطبة
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 صههورة برتسههي . عليههه املشههروعية إضههفاءو تسههويغه و التنههوع بههه ا

 وطهههن حشهههر األعهههداءو اخلصهههوم علهههى حتهههى سيصهههعب كهههه ه 

 . بليدة منطية صورة داخل ما وجمتمع

 بهالرتكيز  ذاتها  من دائًما تطورأن  للجنادرية ميكن وبالطبع

 للشهعوب أو  السهعودي  للشهعب  سهواء  للفلكلور  الثري املخزن على

 . أخر  بعد سنة املستضافة

 

  :املداخالت حول القضية 

 .اجلنادرية: الواقع واإلشكاالت املتضمنة 

 هههو الثقهايف  احلمهود إىل أن التنهوع   صهاح  بهن  اهلل عبهد . أشهار د 

 احملليهههة واجملتمعهههات لألفهههراد املسهههتدامة للتنميهههة رئهههي  حمهههر 

 .والبلدان

 مهن  للنيهل  األساسهية  الركهائز  كأحهد  التنهوع  يهأتي  فننهه  وهل ا

 فهههنن  التثقيهههف درجهههات أعلهههى علهههى للحصهههول  مسهههتدامة تنميهههة

 متعهددة  عتبهات  علهى  اجملتمهع  جيعهل  كمهنهج  يأتيان والتعلم التعليم

 .باجملتمع ويلي  مناف    قايف مسو حنو ومتنوعة

 تعهههد والههمت   أمامنهها  احليههة  األمثلههة  أحههد  ضههربنا  مهها  إذا وهنهها 

فههبال   الثقههايف اجلنادريههة مهرجههان وهههو  مقههايي  بكههل مفخههرة

 ميتههاز  أنههه  يكفههي    قافيهها  منطلقهها يعههد  املهرجههان  ههه ا أن  شههك

 بههن مجههع قههد أنههه إال  السههعودية الثقافههة ظهههورأو  بههروز جبانههب

 .متعددة دول  قافات جنباته

 مههن نشههاهده  سههواء أو  جنههدهأن  ينههدر املهرجههان ههه ا مثههل إن

 تنههوع مههن مهها نشهههده أمههام تههىحأو  لههه  املتاحههة اإلمكانههات ناحيههة
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  السهعودية  العربيهة  للمملكهة  مشهرتفة  صورة ويعطي أعطى  قايف 

 فرصههة منحههها عههن فضههًلا   قافتههها وتنههوع بتعههدد تفتخههر كدولههة

 دوليًّها  مهرجاًنها  يعهد  اله ي  املهرجهان  هه ا  داخهل  الدوليهة  املشاركة

 . فحسب إقليميًّاأو  حمليًّا ولي 

 الطريقهههة  بهههه ه  املهرجهههان اهههه   إخهههرا  نطإ احلهههال   وبطبيعهههة

  قافهة  عنهها  يقهال أن  ميكهن   قافيهة  واجهة أوجد املشرفة والصورة

 الثقافات ه ه بن الشريف والتناف  اإلبداع  و قافة الدميقراطية

 فيهها  تتكامهل  منظومهة  خهالل  ومهن  واحهدة   بيئهة  داخهل  املشاركة

 . املنشود الثقايف العطاء رو 

 الههوطين  )احلههر : جبملههة الغامههدي تعليقههها نههوف. د واسههتهلت

 بعههن للههوطن ينظههر...  األخههر  باليههد والقلههم يههد بههه السههال  حيمههل

 ذلهههك تعهههد  بهههل  األخهههر ( العهههن يف والثقافهههة بهههالفكرو األمهههن 

 الهوطن  وبنهاء  خدمهة  يف تسههم  حضارية عسكرية مؤسسة ليكون

  قافيهة  فكريهة  تظهاهرة  اجلنادريهة  واجتماعًيها   و قافًيا عسكرًيا

 الفكريهة  تعدديته بكل للسعودية املشرق الوجه تأعط حضارية 

 الفعاليههات ههه ه مثههل والعرقيههة  والقبليههة واملناطقيههة واالجتماعيههة

 كهههبريا  فكريًّههها وإرً ههها عمًقههها مضهههمونها يف حتمهههل واملهرجهههان

 احلضههارات  وحتههالف وتقاربههها  الثقافههات  حههوار:  ههال  قضههاياو

  والفنون. والثقافة للرتا  عاملًيا مؤمتًرا اجلنادرية أصبحت لقد

 املتبههادل  واالحهرتام  والتفهاهم  التقهارب إىل  مهدخل  ههو  فهاحلوار 

 بهههن احلهههوار علهههى يتأسطههه  احلضهههارات  بهههن التحهههالفأن  كمههها

 علهى  املرتتبهة  النتهائج  تصبُّ األحوال  مجيع ويف. وتقاربها الثقافات

 اجتههاه يف( التحههالف  ههم التقههارب   ههم احلههوار ) الههثال  العمليههات
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 ومبفاهيمههه الشههاملة مبدلوالتههه الثقههايف التنههوع إغنههاء هههو واحههد 

 الواسعة. بهمجاالتهو العميقة 

 التهههوترات مهههن دوامهههة يف واإلسهههالمي العربهههي العههها  دخهههل

 العنصههرية مههن موجههات يف وغهها  اإلقليميههة  واحلههروب واألزمههات

 أمههام الفههر  ضههيتع مهها املضههاد  والتطههرُّف والتطههرُّف والكراهيههة

 الكبري. اإلر  وه ا الثقايف  التنوع من فادةلالست اإلنسانية

 الثقافيههة املهرجانههات دبلوماسههية»أو  «اجلنادريههة دبلوماسههية» إن

 كههبري  بشههكل اأُلوىل خطوتههها خطههت مهها حنههو علههى «الرتا يههةأو 

 – السههعودية العالقههات مناقشههة خههالل مههن بالتحديههد العههام وههه ا

 ههو  جهان  للمهر  الشهرف  ضيف  خالل من الصدع ورأب املصرية 

 واإلسههالمية العربيههة فالههدول. التصههدعات لههرأب السههعي مههن املزيههد

 كههثرية  واألخطههر اخلطهر  بههن حههدتها تهراو   أزمههاٍت  تعههيش الهمت 

 األزمات. هامش تضيي  «الشرف ضيف» تقليد شأن من ورمبا

 ينتههي   ال الثقافهات  من خمتلفة بأطياف مملوء وعاء اجلنادرية

 اإلعالميههة املعلومهات  ومراكهز  ماإلعهال  وسههائل كهل  مبهوارده  ميهأل 

 جوانهههب يف وواسهههعة كهههبرية خطهههوات خطهههت وبالدنههها والثقافيهههة 

 والتجهارة   والصهحة   واالستثمار  واالقتصاد  التعليم : يف أخر 

 اهتمهام  صهلب  مهن  وهه ه  الشهامل   احلضاري اجملال يف تقدمتأي 

 الههههرتا  إطههههار يف وضههههع الهههه ي اجلنادريههههة  مهرجههههان ومعطيههههات

 وتطلًعهها باملاضههي افتخههاًرا األساسههية فكرتههه نههتوكا والثقافههة 

 علههههى تقههههوم جديههههدة حضههههارية مرحلههههة نههههدخل حنههههن للمسههههتقبل 

 احملهههههي  مهههههع والتواصهههههل والشهههههراكة  واالسهههههتثمار االقتصهههههاد

 وكوريهها  والصههن  واليابههان  وأمريكهها  فأوروبهها  اآلسههيوي 

 يف السياسهههههة معههههها  نتههههداخل  وتركيهههها   وكنههههدا   وأسههههرتاليا  
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 التغههيري  علههى ونعمههل التجههاري  والتبههادل تثمارواالسهه واالقتصههاد

 تنقهههل اليههوم  واجلنادريههة  ترافقههها   الههمت  والتحههوالت  2030 ونقلههة 

 حتهههاكي جديهههدة فضهههاءاتإىل  اجلنادريهههة ورو  وفلسهههفة فكهههرة

 .املستقبلية تطلعاتنا مع وتنسجم

 سههجالت يف مميههًزا موقًعهها الههوطين واحلههر  اجلنادريههة أخهه ت

 بقالب الوطنية األغنية تقديم من ومتكنت الوطنية  األغنية تاري 

 األنثروبولوجيها  حتهاور  المت الفنية والقيمة بالرتا  حممل بديع فين

 سههباق يف وامللحنههون الشههعراء وابتههدأ اململكههة  منههاط  مجيههع يف

 طمههو  تالئههم الههمت العاليههة اجلههودة ذات واألحلههان القصههائد لتقههديم

 .أجلها من ابتكر المت والفكرة اجلنادرية  مهرجان

 معههها  وتو يههه  لدراسهههة فكريًّههها وعهههاء متثهههل اليهههوم اجلنادريهههة

 يف خصوًصهههههههها الفرعيههههههههة  و قافاتنههههههها  السههههههههعودي  جمتمعنههههههها 

يف  يسهههم ممهها   بالتحديههد والسههعودية االجتماعيههة األنثروبولوجيهها 

 أكثهر  وفههم  جمتمعنها   حتهوالت  علهى  دقهة  أكثهر  بشكل التعرف

 والتقاليههههد  داتوالعهههها االجتماعيههههة العالقههههات لشههههبكة مشوليههههة

 بعهد  مها  مثهل  األخهرية   العقود خالل حد ت المت التحوالت وبال ات

 ارتفهاع  موجهات  حتىأو  الثمانينيات  طفرة خاللأو  النف   ظهور

 ورؤيهههة الهههوطين التحهههوُّل بهههرامج بعهههدأو  احملليهههة  األسههههم أسهههعار

 مههن عههدد تطبيهه  بعههد اجملتمههع وحتههوالت الركههود وفههرتة م 2030

 دراسهههةإىل  باإلضهههافة وغريهههها   املهههواطن سهههابح مثهههل الهههربامج 

 توجهد  حيه   الشهع    والفلكلهور  اليومية الثقافة يف التغري أمنا 

 بكافههههة األنثربولوجيههههة للدراسههههة مدهشههههة مسههههاحات باململكههههة

 الرموز الواحدة  املنطقة نف  يف املختلفة اللهجات مثل تفرعاتها 

 الشهههعائر القاتهههل  عهههن العفهههو طقهههو  الهههزوا   عهههادات اللغويهههة 
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 حينمها  ذلهك  مهن  واألمجهل  احمليطة  بالبيئة وعالقته الزي الدينية 

 انتشههارها وكيفيههة التارخييههة  أصههوهلا حتههى الظههواهر تلههك نتتبههع

 .اجملتمع طبقات إحد  يف اند ارهاأو  وتعمقها 

 النقهها  اإلشههكالية  الشهههري بعههض  فههايز. ومههن جهتههه طههر  د 

 حيهه  قههال:  ال  ثقههايفال للتنههوع مفهومنهها يف الههتفكري تقههد  لعلههها

 وهههي للعهها   جسههًرا اجلنادريههة تكههونأن  ميكههن كيههف أعههرف

 يقصههدها وال سههباًحا  تسههتقبل وال واحملليههة  التكههرار يف مغرقههة

 . الدول بها تشتهر المت الشعبية الكرنفاالت مثل خارجي  مجهور

 معادلهة  مهن  ختهر  أن  املهرجهان  جلان تستطع ملاذا   أعرف وال

 مهههع واإلبههههار الدهشهههة أيهههن  هههم   قلهههة إال رهاحيضههه ال حماضهههرات

 السهههاحة  قنهههوات علهههى السهههاعة مهههدار علهههى ههههي شهههعبية رقصهههات

 الشعبية. األطعمة بيع مبيعات جنا  وأستثين

 العميهه  أ ههره ويههرت  بعههده  مهها يصههنع احلقيقههي الثقههايف الفعههل 

 يف ويسهجل  وياهدهش  يبههر  حهن  عهام   كل وغريه ذاته يناف  حن

 .وتأ ريه رهأ  والوعي ال اكرة

 واملشهكل  اجلهاذب  والثهراء  العمه   ذلهك  هو املؤ ر الثقايف الفعل

 بعهد  هه ا  مهن  شهيًئا  حتقه   فهل للشعوب. اإلجيابية ال هنية للصورة

 مههن مجههود وإخراجههها التجربههة مراجعههة ميكههن وهههل عقههود   ال ههة

   النمطية 

ويف تعليقهههه علهههى التسهههاؤالت األخهههرية الهههمت طرحهههها د. فهههايز      

ال  رمبها  الهمت  العقبهات  الرديعهان إىل بعهض   خالهد . دالشهري  أشار 

 اجلميع  ومن أهمها ما يلي: على ختفى

 علهى  االنفتها   يف كهثرًيا  تقيهدنا  قهد  خصوصية لدينا: أن أوًلا •

وأضاف د. الرديعان  .بلدنا يف املقيم الوافد ذلك يف مبا اآلخر
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 يلحههه    فننهههه -للجنادريهههة زياراتهههه خهههالل ومهههن -أنهههه

 نهراهم  ممهن  األسهر  أرباب وخاصة للوافدين  مناسًبا حضوًرا

. وحههدائقنا وأسههواقنا كمسههاجدنا أخههر  أمههاكن يف كههثرًيا

 املقهيم  الوافهد أن  ومبها . حلهها  كيفية ياعرف ال إشكالية ه ه

 نتوقههع الأ أوىل بههاب فمههن للجنادريههة  الهه هاب يريههد ال عنههدنا

 زيهههارة  بغهههر   اململكهههة خهههار   مهههن  أجانهههب سهههيا   وصهههول

 وأنهه  يعنيهه   ال املهرجهان  هه ا أن  الوافهد  عتقدي قد. اجلنادرية

 هه ه  مثهل  اهتمامهه  يهثري  ال وبالتهالي  صمرف  سعودي مهرجان

 فيههها يكههونأن  دون احملليههة تكههر  يراههها الههمت التظههاهرة

 علههى انفتاحًًهها أقههل أننهها لههنعرتف. عربههي حتههىأو  عههاملي بعههد

 زهههاء يشههكلون أنهههم رغههم ظهرانينهها بههن املقههيمن الوافههدين

 بههبعض الوافههدين إشههرا . اململكههة سههكان عههدد نمهه  ٪٢٧

 وجاذبًًها  مفيهًدا  عمًلها  يكهون  قد( جالية كل حسب) املناش 

 .املهرجان مع للتفاعل للوافدين

 هههي ليسههت املهرجههان يف تاقههدطم الههمت الشههعبية العههرو :  انًيهها •

 بسههبب احههرتايف  بشههكل تقههدم ال وأحياًنهها عنههدنا  مهها كههل

. إخراجههها مهمههة هلهم  توكههلأن  يافههرت  اله ين  الفنههين نقهص 

 كهل  أفهراد  يقهدمها  شخصهية  اجتههادات  ههي  يقهدم  مها  معظم

 .السعودي للزائر وموجهة منطقة 

 فههههرق تقهههدمها  والفولكلوريهههة  الشهههعبية  العهههرو  ن إ:  الًثههها  •

 وبالتهالي  اجلانهب   هه ا  يف متاًمها  املرأة ومن َ مط تغيب رجالية 

 يفههد لكههي للسههائ  مغريههة العههرو  تصههب  كيههف نعههرف ال

 نسهههائية  عهههرو ٌ  هنههها   يكهههونأن  ومهههن املههههم  . للمملكهههة

 يف املههههرأة فههههدور الفهههههم  ال ياسههههاء حتههههى للنسههههاء وختصههههص
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كه لك  . املنتجهة  األسهر  نشا  يف البيع على يقتصر املهرجان

 خههالل مههن املهرجههان يف للطفههل دور هنهها  يكههونأن  جيههب

 الصهههورة تكتمهههل حتهههى وهلهههم  بههههم خاصهههة عهههرو  تقهههديم

 .الزوار مجيع وإلرضاء

 مهن  دورة 31 أنهه وبعهد   العثمهان: أجهزم   خالهد . م ومن جهته قهال 

 حتقيهه  مههن يههتمكن   احلههد  ههه اأن  اجلنادريههة مهرجههان عمههر

 خالههد. د أضههافها الههمت األخههر  تلههكأو  املرسههومة السههبعة أهدافههه

 علهى  يسهيطر  وقهمت   حهد   املهرجان..  الضافية ورقته يف الرديعان

 اللهههه ين األسههههبوعن مههههد  علههههى والتفاعههههل االهتمههههام مههههن شههههيء

 وينطهوي  اخلمهول  إىل  يعود  م عام  كل نشاطه عمر يستغرقهما

 العههام يف التههالي املهرجههان موعههد حتههى آخههر عامهها النسههيان طههي يف

 يف املهرجهان  إدارة مهع  تعاملهت أن  عملهي  حبكهم  لهي  سهب  ..  القابل

 ذلهك  جتهد  ال مهملهة  مهلهلهة  فقهرية  إدارة فوجدتها الوطين  احلر 

 االهتمههام زخههم مههن مههداه جيههد الهه ي املههومسي اإلطههار يف إال الههزخم

إىل  يعهود   هم  قليلهة   بأسهابيع  املهرجهان  انعقهاد  موعهد  قبل والنشا 

 احلهههر  وزارة مهههن املهرجهههان اختصههها  بنقهههل املنهههاداة..  اخلمهههول

 أصهيلة  منهاداة  ههي  بالثقافهة  التصهاًقا  أكثر أخر  جهةإىل  الوطين

 املهرجهان  هه ا  ملثهل  ألمثهل ا احلاضهنة  لهي   الوطين احلر . واقعية.

..  املهرجهان  انطالق من  ب هلا المت امُلَقدتَرة اجلهود كل من بالرغم

 أمشههل وطههين إطههار يف وتنظيمههه وبرجمتههه هيكلتههه تاَعههادأن  البههد

 وحتهههوالت الهههوطين  الثقهههايف التنهههوع منطلقهههات اعتبهههاره يف يأخههه 

 ةالصههور ذلههك وفههوق والرتفيههه  الثقافههة حههول الرمسيههة االهتمامههات

 عكههاظ وسههوق اجلنادريههة مهرجههان. الههدولي. اإلعههالم يف النمطيههة

 تسههوي  يف مهمههة أدوات والرتا يههة الثقافيههة احملافههل مههن وغريهمهها
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 وفهوق  الهدولي   املسهتو   على باململكة والتعريف واحلد  املكان

 مبختلهف  اجملتمهع  فئهات  بهن  الثقهايف  والتبهادل  املواطنهة  ترسي  ذلك

 مشاربهم.

 :حنو تعظيم اإلفادة من فعاليات اجلنادرية. رؤية استشرافية 

الشهههراني أن عنههوان القضههية  والهه ي جههاء  سههعد. داللههواء  يههر 

أمنوذًجها     للعها : اجلنادريهة   األمثهل  اجلسهر .. الثقايف نصه  التنوع

 املعطيهههاتو التجربههة  علهههى بنههاء  مسهههتحيل شههبه  ينطههوي علههى حلهههم  

 تسهوي   اجتهاه  يف غامرنها و هه ا  جتاوزنا احلالي  لكن إذا الواقعو

 : يتطلب ه ا فنن املنظور به ا اجلنادرية

 نوعيًّهههاو جغرافيًّههها متعهههددة نشهههاطاتو جنادريهههات إجيهههاد -1

 الربيهع و)   (الثقافيهة  النشهاطات )مثهل   السهنة   فصهول  علهى  موزعة

 تسههههل و)  (الصههههحراوية الرياضههههات) و  (العربيههههة الصههههحاري يف

  ( املغامرات رياضةو)  (الغط و البحرية الرياضات) و  (اجلبال

 مستمرة. ترا ية بنشاطات مصحوبة غريها  وكلهاو

 املنتجههههات  نههههربمجو نطههههورو حنههههد و نوسههههعو أن ننههههوع  -2

 داخليًّها  جه ًبا  حيقه   مبها  الرتفيهية و الرتا يةو الثقافية النشاطاتو

 السوا .و األفرادو لألسر مستداًما خارجيًّاو

 صهرية  ق تارخييهة و  قافيهة و ترا ية و ائقية برامج أن نطور -3

 اإلعالميهههة التغطيهههاتو الرتوجييهههة للخطههه  رئيسهههة مهههادة تكهههون

   العا .و احملي و الداخل ختاطب المت املستمرة

 وموضههههوعية التجربههههة بطريقههههة علميههههة( تقيههههيم)تقههههويم   -4

 شاملة على ه ا األسا . تطوير خطة وشفافة  ومن َ مط بناء
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ن أ ال يفهرت   احلمود أن الطمهو   صاح بن اهلل عبد. وذكر د

 قلعهة ( اجلنادريهة  مهرجهان ) املهرجهان  هه ا  جعهل  يف وطمًعا  يتوقف

 وملواسههم لفههرتات خمرجاتههها مههن واالنتفههاع خدماتههه  متتههد  قافيههة

 يف تسهههم الههمت قههد املقرتحههات مههن بعههض ميكههن تقههديم  متعههددة

 وذلههك -القههول صهه ن إ -السههياحي الثقههايف امللتقههى ههه ا تطههوير

 :آت هو مبا

(   اجلنادريههة مهرجههان)  رجههانامله ههه ا مرجعيههة تكههون أن •

 للتخصههص نظههًرا  الههوطين والههرتا  السههياحة هيئههة لصههاح

 الثقافيهة  املناشه   تشتت عدم وبسبب اهليئة  مناش  وطبيعة

 .  حكومية جهة من أكثر وبن لد  والسياحية

 أبوابههها تفههت  سههياحية قريههة اجلنادريههة  مهرجههان يكههون أن •

 مهههن وجهههزء يعيهههةالرب وللمواسهههم األعيهههاد يف اجلمههههور أمهههام

 واقتصهادية  اجتماعيهة  مكاسهب  هه ا  ففي  الصيفية اإلجازة

 .   وال حتصى ال تعد

 يوصهى أن  ميكهن  العثمهان أنهه ممها    خالد. ومن ناحيته ذكر م

 يلي: ما اإلطار ه ا يف به

 علههى عطًفهها السههياحة هيئههةإىل  املهرجههان اختصهها  نقههل -1

 مؤخًرا. اهليئة ذاتإىل  عكاظ سوق اختصا  نقل

ولههي  طههوال  أشهههر لبضههعة تشههغيل املهرجههان أمههد إطالههة -2

 وزيههادة فيههه  العاملههة للجهههات االقتصههادية اجلههدو  العههام  لزيههادة 

 وحمتوياته. براجمه مع والتفاعل املشاركة مساحة

 باستضهافة  املهرجهان  يف الدوليهة  املشهاركة  زيهادة  ضرورة -3

 اآلفههاق وفههت  الههدول  خمتلههف مههن ومههثقفن إعالمههين مشههاركن
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 حلضهور  التأشهريات  علهى  احلصول وتيسري الدولي  لثقايفا للتبادل

   الثقافية. احملافل من وغريه املهرجان

 املهرجهههان هليئهههة  انتقهههل لهههو الغامهههدي أنهههه  نهههوف. د بينمههها تهههر  

 السهياحي   التطهوير  تشجع ال فاهليئة مستواه  سينخفض السياحة

 يف ضهههعيفة السهههياحة هيئهههة األسهههف فمهههع   التيهههار عكههه  وتعمههل 

 صهههنع وال االسهههرتاتيجي مصهههريها مواجههههة تسهههتطيع وال هيكلهههها

 -واملعههار  للمههؤمترات الههوطين فالربنههامج - كمثههال . التغههيري

 وحتههى السههياحة  هيئههة مههن بعقههول ياههدار لكنههه شههكلًيا  منفصههل

 يهههتم  ال اآلن فمثًلههها األخهههر   اجلههههات مواجههههة ميكهههنهم ال اآلن

 مبوافقههههة إال شههههرف كضههههيف مشهههههورة شخصههههيةأي  استضههههافة

 دون مههؤمترات وحتههى فعاليههاتأو  مهرجانههات تلغههى وقههد رة اإلمهها

 أحياًنهها....  مضههمونها يف الغريبههة الشههرو  غههري ههه ا واضهه   سههبب

   الفعاليات إلجنا  ضرورية القرار اختاذ وقوة السلطة

 ةبهأن بقهاء مهرجهان اجلنادريه     العثمهان  خالهد . ومن جديد عل  م

 وواقهع  السهياحة  هيئهة  تطور  أمها  ألي يدفعه لن الوطين احلر  يف

 سهبل  لبحه   الوقهت  حان رمبا نقاًشا مستفيًضا. أيًضا حيتا  أدائها

الثقافيههة   احملافههل مههن وغههريه املهرجههان وتشههغيل إدارة خصخصههة

 والتنشهههي  التفعيهههل مهههن بكهههثري املهرجهههان علهههى ولعهههل هههه ا يعهههود

 سههوق إدارة تسههلمت السههياحة اإلجيههابي. وأضههاف: هيئههة  واحلههرا 

 ههه ا..  اجلنادريههة ملهرجههان مما ههل حههد  وهههو..  مههؤخًرا عكههاظ

 ههه ه أمههام جبديههة الوقههوف السههياحة هيئههة علههى سههيفر  الواقههع

 هيئهههة لغهههري مناشههه  هكههه ا إدارة مسهههئولية حتميهههل. املسهههئوليات.

..  فهاد   خطهأ  مبهامهها  القيهام  على اهليئة قدرة عدم حبجة السياحة

 جهازههههها  هيكلههههة يف مشههههاكل مههههن تعههههاني اهليئههههة كانههههتن إ
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إىل  االختصاصههات نقههل ولههي  املشههاكل ههه ه معاجلههة فالواجههب

 أخر . جهات

 فننه وإذا مها أصهبحت   احلمود  صاح بن اهلل عبد. د وباعتقاد

 علهههى اإلشهههراف يف  الهههوطين والهههرتا  السهههياحة هليئهههة املسهههؤولية

 وإبهههداًعا   وجتديهههًدا تنوًعههها  نلحههه  فسهههوف   املهرجهههان مناشههه 

 والههرتا  سههياحةال هيئههة مههع الرتفيههه هيئههة شههاركت إذا خصوصهها

 هيئههة بههها وتقههوم قامههت الههمت األعمههال مههن نقلههل ال فههنحن .الههوطين

 عليهها  يصهب  النقهد   الرتا هي  اجلانهب  يف الهوطين  والهرتا   السياحة

 ولههو -يسههد عمليًّهها شههيًئا نلمهه    حيهه  السههياحي  اجلانههب يف

 يف سههههياحيًّا لالسههههتمتاع واملقههههيم املههههواطن ينتظههههره مهههها -جزئيهههها

. اجملههاورة للههدول السههفرإىل  النهها  غالبيههة يلجههأ وهلهه ا  الههداخل

 السهياحي  اجلانهب  يف بهدورها  اهليئهة  قيهام  عهدم  على اآلخر والدليل

 مههن هههو املههدن أمانهات  بههه تقههوم الهه ي الهدور  أن  منههها ياتأمههل كمها 

 للحهههههدائ  السهههههياحي باجلانهههههب كاالهتمهههههام اهليئهههههة اختصههههها 

 . واملنتزهات

 يف مسههاعد د. مههع اقليًلهه الرديعههان أنههه خيتلههف خالههد. وأوضهه  د

 تهههراكم حبكهههم الهههوطين احلهههر  مهههن اجلنادريهههة مهرجهههان نهههزع

 ومهن َ همط فائهدة    املهرجهان   تنظهيم  يف الهوطين  احلهر   عند التجربة

 خيصههص وألنههه رئيسههي  ومههنظم كراعههي الههوطين احلههر  وجههود

 ذلههك ومههع .أخههر  جهههات توفرههها ال قههد للمهرجههان جيههدة ميزانيههة

 واإلعهالم   الثقافة كوزارة :العمل يف أخر  أطراف دخول ميكن

 احلهههر  مهههع للتعهههاون للسهههياحة  العامهههة واهليئهههة الرتفيهههة  وهيئهههة

 .الوطين
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 مشههوق بأسههلوب و ههائقي سههينمائي فههيلم أيًضهها عمههل  وميكههن

 منههاط  جلميههع يعههر  املهرجههان داخههل عههر  دار لههه وخيصههص

 عليهها   مبها  تقهوم  وترا هها  فاملنهاط    منطقة كل ومورو  اململكة

 قهد  الفهيلم  وفكهرة  أفضهل   بصهورة  ذلهك  كهل  ميهع جت يلهزم  لكن

 املهرجههان  يف موجههود -مثًلهها - اجلههوف مفيههدة  زيتههون تكههون

 مههها تعهههر  املنهههاط  وبقيهههة ومنتجاتهههها  متهههور القصهههيم وكههه لك

 .كافم غري وه ا البيع  بطريقة ياعر  ذلك لكن لديها 

 معظهم  يف األقهل  علهى أو  العام طوال املهرجان وفيما يتعل  بفت 

 فعالياتهه   يف مسهتمر  جتديهد  هنها   يكهون أن  يستوجب اتاإلجاز

 فنهون  ومعهار   غنائيهة  وحفالت فنية وأعمال مسرحيات كندخال

 للسهياحة   العامهة  واهليئهة  الرتفيهه   هيئهة  عليهها  تشرف تشكيلية 

 هيئههة عههن احلههر  يرفههع جهههة مههن ههه ا. والفنههون الثقافههة ومجعيههة

 مناسههبة مههادة تقههديم مههن اهليئههة ميكههن أخههر  جهههة ومههن الرتفيههه 

 جهرأة  أكثهر  الرتفيهه  هيئة ك لك فقد تكون .السعودي للجمهور

 مهرجهان  علهى  جديهدة  مناشه   إدخهال  يف للسياحة العامة اهليئة من

 احلهر   : اجلههات الهثال    وجود من مينع ال ه ا لكن. اجلنادرية

 فههي  والفنهون   الثقافهة  والسياحة  ويضاف إليها مجعية والرتفيه 

 .ك لك الثقافةو بالفن معين جهاز

 يف مجيًلا  قافيًّا تنوًعا الشاجيي على أن هنا  محيد. وأكد د

 ترسههم مميههزة  قافيههة سههجادة نسههج علههى يسههاعد اململكههة منههاط 

 النهر يف تصب متعددة فرعية  قافية روافد فهي اململكة  خريطة

 وتقاليهههدها عاداتهههها منطقهههة فلكهههل للمملكهههة  الكهههبري الثقهههايف

 اسههتغالل وجيههب .السههعودي اجملتمههع  قافههة يف تسههاهم الههمت املميههزة

 مشههرقة صههورة لرسههم ودولًيهها حملًيهها وتسههويقه الثقههايف التنههوع ههه ا
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 ذهبيهههة فرصهههة وحضهههارتها  وهنههها   قافتهههها وإظههههار للمملكهههة 

 واالسههتفادة جيههد  بشههكل هلهها والتحضههري اسههتغالهلا جيههب قادمههة

 أ كه  ههي  الفرصهة  للعها . وهه ه   الثقايف التنوع ه ا لتقديم منها

 الههدول مسههاندةإىل  وحتتهها  صههغرية قطههر وكههون قطههر  يف العهها 

 السههند   ههه ا  تههوفر  الشههرقية فاملنطقههة  االستضههافة   يف اجملههاورة

 فعاليههات إقامههة وباإلمكههان قطههر  مههن قريبههة األحسههاءن إ حيهه 

 مههن أرخههص األحسههاءأن  خصوًصهها اجلمهههور  جلهه ب ومهرجانههات

 والعمهل  الرتتيهب    فلهو  مناسهبة   أسهعاره  فيهها  فالسكن الدوحة 

 اسهتثمار  هنها   لكهان  املناسهبة  مهن  لالسهتفادة  املنطقة جتهيز على

  قايف. وترويج وعقاري  مالي

 محيهههد .احلمهههود مهههع مقهههرت  د  صهههاح بهههن اهلل عبهههد. د واتفههه 

 : وهي عديدة  منافع لنا باعتباره جي ب

  لبالدنا. الثقايف التعريف من مزيد -

  األحساء. ةحملافظ جمال من أكثر يف ومنو تطوير -

   األحساء. حملافظة مباشر غري اقتصادي دعم -

 وبلديهة  الهوطين  والهرتا   السهياحة  هيئهة  تنشه  أن  يفرت  وهنا

 تتهيهههأ األحسهههاء حمافظهههة جلعهههل نوعيهههة  جههههود بههه ل يف األحسهههاء

 . وبلديا سياحيا مرف  من أكثر جتاه خدماتيًّا

 اجلنائزيهههة مهرجهههان دههههيش إىل أهميهههة  بهههن خالهههد. وأشهههار د

 املاضهي  العام املهرجان زوطار حي  إن عدد  الثقايف للتنوع كجسر

 أكثههر ولههي  للتصههحي   وزائهرة  زائههر ألههف 250و مليوًنهها 11  بلهغ 

تضهمنت الورقهة الرئيسهة. وفيمها يتعله  بتعقيهب د.        كمها  مليهون  من

 يف املسهههاهمة واجباتهههها مهههن الهههوطين احلهههر  مسهههاعد فهههنن وزارة

 واإلعالمههي  والصههحي تعليمههيالو والثقههايف واألمههين الههديين الهدعم 
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 اجلنادريهة  مهرجهان  فوجهود  له لك  الهوطين   الهرتا   علهى  واحملافظة

 مها  الهوطين  وكهثرًيا   الرتا  على للمحافظة واجباتها ضمن يدخل

أن  نسهمع  مها  وكهثرًيا   أطهول  ملهدة  املهرجهان  اسهتمرار  مقهرت   طهر  

 السههياحة)  اهليئههات مسههؤولية مههن فههنن لهه ا  الدراسههة حتههت ذلههك

 مههدة تكههونأن  - املقههرت  ههه ا مثههل تههبين(   الرتفيهههو فههةالثقاو

 بالريا . اجلو اعتدال عند أشهر لثال ة ولو أطول املهرجان

 احلهر   مع اجلنادرية إبقاء على الرأي عقيل مع مها. أ واتفقت

 إعطهههاءه لكهههنط والتنظيميهههة  املاديهههة اإلمكانهههات فلديهههه الهههوطين

 ولكهن  والهدعم   مليزانيةا بنف  قد جيعله ال حيظى الثقافة لوزارة

مهن  أن كمها  . تنوعهه  يف يسهاعد  أخر  وجهات الوزارة إشرا  رمبا

بينمها  . خمتلفة مناط  يف جنادرية مهرجانات هنا  املهم أن يكون

 الهديين  اجلانهب  علهى  كثرًيا الضوء تر  أنه من غري املالئم تسلي 

  قهايف   أدبي مهرجان فهو - والعمرة للحج املقدمة اخلدمات -

تكهون  أن  وميكهن  شهيء   كهل  يف الدين إدخال بالضرورة  ولي

كما جيب الرتكيز علهى  . ل لك أو املعار  الندوات إحد  هنا 

 الثقهههههايف التعهههههدد إلظههههههار للجنادريهههههة  العهههههاملي اإلعهههههالم تغطيهههههة

 الصههورة مههن لهنغري  اخلههارجي  للعهها  والفهين  واألدبههي واالجتمهاعي 

 .النمطية عن اململكة

املطروحهة:   األسهئلة  أحهد  :العمهودي  سامية. د.من جانبها قالت أ

 اجملتمعههي احلههرا  تفههاوت مههع باجلنادريههة االنتقههال يف جنحنهها هههل

 ليكههون اسههتثمرناه وهههل احلديثههة  للرؤيههة انتقلنهها حتههى عقههود قبههل

 للعها   تسهويقه  اسهتطعنا  وههل  وبناتنها   أبنائنها   قافة يشكل حدً ا

 لرتفيه وا والثقافة للزيارة حمطة ليصب  والغربي العربي
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 نبههدأها دراسههة علههى مههبين علمههي تقيههيمإىل  حباجههة أننهها أعتقههد

 من وإعالمًيا واقتصادًيا واجتماعًيا فكريًًّا حققنا ماذا ملعرفة اآلن

 فيههه  حتكمههت الههمت املههتغريات ومهها هههي الكههبري  املهرجههان ههه ا

 والرؤيههههة املههههتغريات ظههههل يف اآلن نقلههههة إحههههدا  ميكههههن وكيههههف

 سهيكون  علمهيً  ومقهنن  مسهتمر  تقيهيم  لنواكبهها  فبهدون   اجلديدة

 استغالهلا. حنسن   سنوية احتفالية جمرد

 اجلهههة مههن   أحيانهها أتسههاءل: البههازعي عليههاء. أ وبههدورها قالههت

 يف يبههههدأ موضههههوع   هههههو الوطنيههههة الثقافههههة غههههر  عههههن املسههههؤولة

 مههدار  مجيههع يف اجلنادريههة مهرجههان تفعيههل يكفههي ال...املدرسههة

 ال ممهنهج  وهه ا    قهايف  غهر  إىل  تا حن تقليدية  بصورة اململكة

 قصص من بدًءا كامل لتنظيم حيتا ...شخصية باجتهادات حيد 

 األناشههيد  و االبتههدائي   يف القههراءة قطههع و الروضههة   يف األطفههال

 املسرحيات .. إخل.و

 يف املنجهههها مهرجههههان عههههن القصههههيم يف األطفههههال يعههههرف ال  

مها   و...اجلهوف   تهون زي عهن  األحسهاء  أطفهال  يعهرف  ال لمَم و...جازان 

 التعلهه ...صههاح  مههدائنأو  قههارة جبههل عههن الطههالب معلومههات هههي

السههنة.  يف أسههبوعن خههالل حيههد أن  ميكههن ال الثقههايف بههاملورو 

 قهههيم لهههدعم الثهههراء هههه ا تفعيهههل يف مههها دورنههها...ضهههخم  هههراء لهههدينا

 بطهابع  اإلنسهانية  القهيم  إبهراز  الواحد  ميكهن  الوطن يف الشراكة

عصهههري..  إنسهههاني بطههابع  اإلسهههالمية القههيم  وأ...عصهههري إسههالمي 

 .ذلك يف اإلبداعية الشباب لرو  وحنتا 

 املوضهع  عنهه  يغيهب  وطهين  احلنر ي أن أي مشروع خالد. أ وير 

 البحثيههة املشههاركات تههوفر الههمت واحلههوافز اجلامعههات  مههن القائههد

 ذات فائههدة منههه يؤمههل وال خههديج  مشههروع هههو اجلههادة والدراسههات
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 القائمة. ومن املهم اإلشهارة لكلمهة   اململكة اتحتدي يستوعب بعد

 مهن  اململكة الستهداف الرئي  السبب عن الفيصل تركي األمري

 وشهعبا  دولهة  اململكهة  متسهك  وههي  عهام   بشهكل  الليربالهي  العا 

احليهاتي    الشأن تفسريات كل  نايا يف املتج رة وأصوله باإلسالم

 لتطهوير  احملفهز  ماالهتمها  ونقهدم  جنتههد    الوقت نفسهه  يف لكننا

 األوىل القهرون  إنتها   يف متشهبثن  وظللنها  العصهر  مهع  التواف  منوذ 

 لفظتنا. حتى

 علههى الضههوء احلههنر ي مههع الههرأي بعههدم تسههلي    خالههد. واتفهه  أ

 جيهب بنظهره   الوقهت نفسهه   يف  نهراه  اله ي  بالشكل والعمرة احلج

 والسهلو   الوطنيهة  اهلويهة  مهن  الهديين  اجلانب على الضوء يسل أن 

 ترقيهههة يف اإلسهههالمية الفلسهههفة متثلهههه الههه ي والعمههه  جتمهههاعي اال

 األجيال. على واأل ر  اإلسالمي احلضاري واملشروع اجملتمعات 

العسهههاف فيمههها يتصهههل     عبهههد اهلل . د ويف السهههياق ذاتهههه  قهههال  

 جيسههد  قههايف كرمههز عههام كههل يقههام الهه ي اجلنادريههة مبهرجههان

 هههل  اململكههة أبنههاء بههه يتمتههع الهه ي األصههيل احلضههاري املههورو 

 الثقهايف  التقارب سبل لتعزيز املاضية عقود الثال ة خالل استثمرناه

 من وسياسين وإعالمين مثقفن  من املهرجان وزوطار اململكة بن

 احمللهي  نطاقهه  مهن  لتخرجهه  الهدعوة  هلهم  توجه  العا  دول  خمتلف

 خيتلههف مههن ودعههوة عاملًيهها تسههويقه   وهههل الفكريههة  وصههراعاته

 فائهدة  ال الهمت  اجملاملهة  دعهوات  عهن  بعيهًدا  معنها   يتف  من بلق معنا

 املهرجهان  بتغطيهة  العامليهة  اإلعالم وسائل جلميع مسحنا منها  وهل

 علهى  مفتوحهة  جولهة   هم  املسؤولن  كبار مع إعالمي حوار وإجراء

 واالجتماعي  واملناخي الثقايف التنوع ذات اململكة مناط  مجيع
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 عهن  غياًبها  يسهجل  السعودي والثقايف السياسي التسوي  يزال ال

 أمهام  مشهوهه  صهورتنا  تهزال  مها  العهاملي   والثقهايف  اإلعالمي املشهد

 فرصة واملهرجان .فيها  واألهم األكرب اجلزء نتحمل حنن   العا 

 وبههدًلا اآلخههر  مههع والفكههري والثقههايف احلضههاري للتواصههل ذهبيههة

 واليهوم    األمه  بن اململكة معر  يف كما العا  نطوفأن  من

  .الوطن أرجاء يف ويتجول حولنا يطوف العا  جنعل

 عامليًّهههها وتسههههويقه املهرجههههان تنظههههيم يف األوىل َمههههْن :أخههههرًيا

واإلعهالم    الثقافهة  وزارة} :سهعودية  ناعمهة  وقوة حضارية كرسالة

  {الوطين الرتفيه  احلر  السياحة  هيئة هيئة

 مهن  جيعهل  احلكمي أن من املههم للمهرجهان أن   حسن. د وير 

 يف اململكههة صههورة تتضههمن إبداعيههة مميههزة زاويههة أركانههه ضههمن

 وقطاراتنهها وشههوارعنا حينههها الشههريفن احلههرمن وشههكل 2030

 أبنهاء  خمرتعهات  الهركن  هه ا  يتضهمن أن  ميكن كما. ومنجزاتنا

 علهى  العمهل  وأيًضها  حسهن   أمهر  والثقافهة  بالرتا  التمسك الوطن 

 احلضههارية القههوة نبعهههم للمسههتقبل حثيهه  سههعي هنهها  يكههونأن 

 .  للوطن التارخيية والثقافية

 يزيهد  ملها  يومها  15 بالكافيهة   ليسهت  للمهرجهان  الزمنية الفرتة

 زيههارة عههن الههبعض وإحجههام االزدحههام يف تسههببت زائههر املليههون عههن

 .  مبحتوياته والتمتع املهرجان

 املهرجهان  كهان ن إ أعلهم  وأضاف د. حسن احلكمهي قولهه: ال  

 القههدم  منهه   العربيههة اجلزيههرة  تههاري  تضههمن ي ركههن علههى  حيتههوي

 الههمت والقبائههل احلضههارات وأبههرز هلهها  والثقههايف التههارخيي والتطههور

 تههههارخيي تطههههور نتهههها  اليههههوم حضههههارتنان إ حيهههه   فيههههها عاشههههت

 . السنن آلالف ممتد وحضاري
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 مكتوًبها  لوحهة  هنها  أن  جيهد  األحسهاء  يف القهارة  جبهل  زار من

 وذكر للمنطقة  أر  من هنا ن إ حي   احلضارات أر    عليها

 التههارخيي اإلر  ههه ا مثههل   األحسههاء منبعههها العهها  حضههاراتأن 

 الهه ي  الوقههت يف السههعودين  مههن كههثري جيهلههه  املهههم واحلضههاري

    العا  دول من عدًدا فيه يعرفون

 ومشاهلهها جنوبههها  اململكههة ملنههاط  والثقههايف احلضههاري التنههوع

 ممها  هائهل  كهم  علهى  ويشتمل  ري  تنوع ووسطها وشرقها وغربها

 العرضهههة اختهههزال يهههتم عنهههدما. ويعهههر  ويهههربز ياهههرو أن  ميكهههن

 مههن العظمههى للغالبيههة تهمههيش هههو النجديههة  العرضههة يف السههعودية

   اململكة مناط 

 هههو اململكههة منههاط  كههل يف والههرتا  والفلكلههور العرضههات

 مههن ينبههع اله ي  التنههوع هه ا  السههعودية  مجههال مهن  ويزيههد سهعودي  

 مسهاحة  مها يقهارب   وتساوي  الغربية أوروبا تعادل جغرافية مساحة

 . مرات مثاني إجنلرتا

وقهد   حسهن   أمهر  املهرجان على الوطين احلر  وزارة إشراف 

 أمهها املاضههية  السههنوات خههالل املهرجههان وتطههور اسههتمرار يف أسهههم

 ذات للجههة  لينتقهل  األوانن آ قهد  أنهه  يف احمليا. د مع أتف  فأنا اآلن

أن  وأمتنهههى  الهههوطين والهههرتا  السهههياحة هيئهههة وههههي االختصههها 

 وبشهكل  املهرجهان   يف أيًضها  الرتفيهه  هيئهة  السهياحة  هيئة تشار 

أن  الههوطين والههرتا  السههياحة هليئههة ميكههن. الثقافههة معهمهها أكههرب

 الرتفيهه  هيئهة  أما  واهتماماتها عملها طبيعة حبكم الكثري تقدم

 متنوعههة  ترا يههة صههبغة ذات مسههرحية أنشههطة تقههدمأن  منههها فآمههل

  اململكهة  منهاط   خمتلهف  مهن  املسهرحية  الفرق تقدمهاأن  ميكن

 تكهريم  ويهتم  املسهرحية   العهرو   ألمجهل  مسهابقة  هنا  وتكون
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 أفهههالم  مسهههابقة عمههل  يهههتمأن  ميكهههن  أيًضهها . الفهههائزة العههرو  

 تكهههون فسهههنة  حمهههدد وههههدف معههن  منههه  عهههام لكهههل ويكههون 

 ذات و الثة تارخيية  كرةف عن و انية املناط    قافة عن املسابقة

 عرضهه  يهتم  ذلهك  وكهل   وهكه ا  باملنطقهة   يعرف جغرايف هدف

 ويهههتم املهرجهههان  أيهههام عرضهههها يهههتم سهههينمائية أفهههالم شهههكل يف

 .  املهرجان نهاية يف الفائزين تكريم

 خهالل  مهن  اقتصهاديًّا  منهه  االسهتفادة  املهرجهان  ملنظمي وميكن

 الزمنيهة  الفرتة وجعل اخلا  القطاع مؤسسات مع شراكات عقد

ويف  والههرب  بالتشههغيل اخلهها  القطههاع ويقههوم أطههول  للمهرجههان

 .  املنظمن على بالنفع تعود مالية مبالغ يدفع الوقت نفسه

 مههن للسههيا  تسههيالت  لعمههل حباجهة  أننهها يف فهايز . د مههع أتفه  

أن  جيههب املهرجههان ليتطههور املهرجهان   زيههارة مههن ليتمكنههوا اخلهار  

أن  ميكهههن املهرجههان . اسههتثماري  اقتصهههادي فكههر  خلفههه  يكههون 

 ختهر   الهمت  األمهوال  مهن  نشهتكي  ألسهنا   اخلهار   من أمواال جيلب

 ونعطهي  جاذبهة   بيئهة  نكهون أن  احلهل     فيهه  تاستثمر وال البلد من

 ههم  مهن  جتته ب  اسهتثمارية  مناش  وفت  والزوطار للسيا  تسهيالت

 واالسهههتمتاع مبهههالغ  وصهههرف  ةالسهههعودي لزيهههارة السهههعودية خهههار 

 اجلغرافيههههة  وطبيعتههههها احلضههههاري  تنوعههههها بكههههل السههههعوديةب

 .  والتارخيية األ رية ومناطقها

 زيهههارة عهههن السهههعودين غهههري إحجهههام عهههن الرديعهههان. د تعليههه 

 زاروا السهههعودين غهههري مهههن عهههدًدا أعهههرف  عههه ًرا لهههي  املهرجهههان

 . ال هاب من يتمكن   لكنه  يرغب َمن وهنا  املهرجان 

 اجلنادريههة حتويهل  ميكننهها كيهف : ديالغامهه نهوف . د وتسهاءلت 

 ولههي  ألشهههر أبوابههها تفههت  سههياحية ووجهههة اقتصههادي مشههروعإىل 
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 الههوطين واحلههر  والسههياحة الرتفيههه جهههات بههن بالتنسههي  أياًمهها 

 تسهتقطب  وطنيهة  شركات مع التعاقد خالل من اخلا   والقطاع

 بتأشهههريات للجنادريهههة وحيضهههرون مكهههان  كهههل مهههن السهههائحن

 رسههائل  وحيملههون حقيقتههه  علههى الههوطن  تههاري  نويههرو سههياحية 

   .. ومواطنيهم ألوطانهم إجيابية
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 تويم. آل ناصر .الورقة الرئيسة: د 

 متهيد :

مههن بههن الظههواهر االقتصههادية   نشهها  االحتكههارات هههي إن  

ا فهنن  علهى بهاقي الظهواهر  وعمليًّه     املنتشرة اليوم, وأصب  هلها تهأ ري  

 .(1) األسواق تنقسم إىل فئتن

أسههواق املنافسههة التامههة, وهههي حههاالت بعيههدة عههن      :األوىلالفئههة  •

الواقههع العملههي  إذ إنههه يف سههوق املنافسههة التامههة يصههعب وجههود      

خل   إا يف السههعر واجلههودة ...متاًمههمنتجههات متجانسههة أو متما لههة 

كما أن حرية الدخول واخلرو  من السوق ال ميكهن أن توجهد   

ويف سوق االحتكار يصهعب وجهود منهتج وحيهد      بشكل مطل  ,

ووجهههود سهههوق مغلههه  ال ميكهههن ملتنافسهههن جهههدد     ال بهههديل لهههه

 الدخول إليه مطلقا.

  أسههواق املنافسههة االحتكاريههة واحتكههار القلههة   :الثانيههةالفئههة  •

وههههي متثهههل العديهههد مهههن األسهههواق الفعليهههة, ومهههن أمثلهههة أسهههواق  

                                                           
طبوعات د. ضياء جميد املوسوي, النظرية االقتصادية )التحليل االقتصادي اجلزئي( ديوان امل  (1)

 .231اجلامعية,  , 
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, أمهها املنافسههة …احتكههار القلههة صههناعة السههيارات والسههجائر  

املطههاعم,  مثههل:  فههأبرز أمثلتههها سههوق اخلههدمات    االحتكاريههة

 الصناعة, املالب  واخلدمات املصرفية, وما إىل ذلك.

  االحتكار: تعريف -

ومههن هنهها  فقهه .علههه لنفسههه نههه  احتكههر الشههيء   أي جإنقههول 

 عرف االحتكار أنه حالة السوق المت يوجد فيها بائع واحد. يا

كمهها يعههرف علههى أنههه : عبههارة عههن تركيبههة أو هيكلههة معينههة   

لسوق ما , تسم  لشركة واحدة أو متعامل واحد فيه بننتها  سهلعة   

 أو خدمة ما ومحايته من منافسة اآلخرين له.

خر  مميههههزات نشهههها  ومههههن ههههه ا التعريههههف ميكههههن أن نسههههت 

 وهي:  االحتكار

 وجود بائع واحد يف السوق وعدد كبري من املشرتين. - 

 عدم وجود بدائل للسلع المت يقوم التاجر بننتاجها. - 

عهههدم قهههدرة دخهههول منهههتجن آخهههرين ملنافسهههة السهههلعة الهههمت     - 

   يستحوذ عليها احملتكر.

ت وسهههتتم بهههنذن اهلل تغطيهههة أبهههرز احملهههاور مهههن خهههالل املعطيههها  

 التالية:

 :تعريف املنافسة واالحتكار -1

 املنافسة االحتكارية:

وههههو شهههكل مهههن أشهههكال السهههوق الههه ي جيمهههع بهههن سهههوقي   

واالحتكههار التههام. ويكههون يف ههه ا الشههكل    املنافسههة الكاملههة

 من السوق:
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حبيههه  ال   الصهههغرية تاملنشهههآوجهههود عهههدد كهههبري مهههن    -1

قههل مههن  تسههتطيع أي منشههأة التههأ ري يف سههعر السههوق. )العههدد هنهها أ   

 لكن أكرب من سوق االحتكار(.  سوق املنافسة التامة

حيههه  ميكهههن   السهههلع متشهههابهة لكهههن غهههري متجانسهههة  -2

ويكهون منحنهى الطلهب اله ي يواجهه        التفرقة بن السلع املوجهودة 

 ومن اليسار إىل اليمن.  املنشأة منحدًرا من األعلى إىل األسفل

سههههولة اخلهههرو  والهههدخول للسهههوق )لكهههن ليسهههت حريهههة  -3

 لقة كما يف سوق املنافسة التامة(.مط

وجههود املنافسههة غههري السههعرية: واملتمثلههة باسههتخدام طههرق    -4

وهه ا    منافسة غري السعر مثل استخدام وسائل الدعاية واإلعهالن 

  .يسمى بالتمييز السلعي

 عام(-املرجع )اإلنرتنت -5

 ة:احتكار القل

وجههود عههدد قليههل مههن املؤسسههات يسههيطر علههى الصههناعة:   -1

ات قههد تكههون  هال  أو أربههع مؤسسههات  وقههد اتفهه   وهه ه املؤسسهه 

معظههم االقتصههادين علههى أنههه إذا كانههت حصههة املؤسسههات األربههع   

% مهن إمجهالي الصهناعة فهنن     50الكرب  يف صهناعة مها تزيهد عهن     

 .ه ه الصناعة توصف بأنها احتكار قلة

وجهههههود اعتمهههههاد متبهههههادل بهههههن املؤسسهههههات القائمهههههة يف    -2

تعتمههد يف اختهاذ قراراتههها   الصهناعة  وهه ا يعههين أن كهل مؤسسهة    

على توقعاتهها عهن ردود فعهل املنافسهن اآلخهرين  فمثًلها إذا أرادت       

إحههد  املؤسسههات أن ختفههض سههعر سههلعتها أو تقههوم حبملههة دعائيههة 
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فنن عليها أن تفكر أوًلا ماذا سيكون رد فعل   لتنشي  مبيعاتها

 .املؤسستن أو الثال  مؤسسات األخر 

عهههة للمؤسسهههات القائمهههة يف وجهههود قهههوة احتكاريهههة مرتف -3

الصناعة  وه ا يعين أن كل مؤسسة تسهتطيع أن تهؤ ر يف السهعر    

 .عن طري  حتكمها يف الكمية المت تنتجها من تلك السلعة

وجود منافسهة غهري سهعرية: وأهميهة هه ه املنافسهة أكهرب         -4

  بالنسبة لسوق احتكار القلة مقارنة بسهوق املنافسهة االحتكاريهة   

  السهعر يف سهوق احتكهار القلهة سهيؤدي      وذلك ألن اسهتعمال سهال  

إىل منافسهههة قاتلهههة بهههن املنهههتجن تعهههود علهههيهم مجيًعههها باخلسهههائر    

  .والضرر

وجههود عوائهه  مرتفعههة لههدخول السههوق: وبههالرغم مههن أنههها     -5

إال   ليست بنف  ضخامة عوائ  الدخول يف سوق االحتكار التهام 

.. والشهههكل سهههتهان بهههه لهههدخول السهههوق  أنهههها تشهههكل مانًعههها ال يا  

التالي)مقتب  من اإلنرتنهت بهدون مرجهع(: يوضه  بشهكل مبسه        

 الفروقات بن املعطيات املوضحة أدناه يف خانة املقارنة:  

بداية فنن قانون املنافسة هو أحد قهوانن االقتصهاد الرأمسهالي    

 :وهي هلا عدة أشكال  واملنافسة الرأمسالية احلرة

منافسههههة حههههول نههههوع واحههههد مههههن السههههلع كاملنافسههههة بههههن   - أ

  .ركات البرتولش

مثههل املنافسههة بههن الفحههم وبههن      منافسههة بههن سههلع بديلههة    - ب

  أو بههن السههلع البالسههتيكية وبههن السههلع املعدنيههة   الههبرتول

وبسههبب املنافسههة وقههوانن وعالقههات العههر  والطلههب يتحههدد  

 .سعر املنافسة
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واالحتكههار يفسهه  الطريهه  أمههام شههركة أو كيههان بعينههه إىل   

مهمها كانهت درجهة جودتهه وبالسهعر      بس  هيمنتهه وفهر  منتجهه    

ا لعههدم قههدرة املنافسهن علههى مواجهتههه  ومههن َ ههمط  نظههًر  اله ي يريههده 

تتعهههاظم أربههها  ذلهههك الكيهههان الههه ي قهههد ينهههاف  نفسهههه يف بعهههض  

 .األحيان عن طري  شركات أخر  تعود ملكيتها له

ويضههر باملصههاح العامههة   وألن االحتكهار يهههدد كيههان الدولههة 

فههنن   وبههاألخص حمههدودة الههدخل   سههطىا الطبقههات الووخصوًصهه

أساسهههًيا خللههه  تهههوازن يف  عهههدُّوضهههع القهههوانن الصهههارمة ملواجهتهههه يا

وتضههخم الثههروات   وإبعههاد فكههرة السههيطرة عهن السههوق   األسهواق 

 .الفردية والكيانات القوية على حساب الطبقات الكادحة

حيه  تقهوم     وهنا  صور أخر  من االحتكار مثل )اإلغهراق( 

ت الكرب  ببيع منتجها بسعر يقل عما هو موجهود  الشركا  حدإ

ا بالسههوق احمللههي  ومهها يتبههع ذلههك مههن أضههرار واسههعة باقتصههاد  فعًلهه

ا فيمهها خيههص تراجههع أربهها   الههدول املسههتهدفة بههاإلغراق  خصوًصهه 

وتزايهد نسهبة البطالهة مهع تسهري        إفالسهها  الشركات احملليهة أو  

 .عمال وغريه من اآل ار السلبية

بهههدف تنظهههيم    ات بفهههر  رسههوم إغهههراق لهه ا تقهههوم احلكومهه  

ا إذا  بهت مهن    خصوًصه   عملية تناف  املنتجات املستوردة واحملليهة 

 .حكومة الدولة األجنبية دعًما لشركاتها املصدرة

ولكههههن جيههههب االنتبههههاه إىل أن الدولههههة نفسههههها قههههد متههههار       

شهههركات  :مثهههل  وهنههها يطلههه  عليهههه احتكهههار عهههام   االحتكهههار

بههه ا الههدور يف مرحلههة مهها للحفههاظ علههى  وتقههوم   الكهربههاء وامليههاه

حتههى ال تتضههرر فئههات اجملتمههع      تقههديم خههدمات بأسههعار مناسههبة   

أو لتضهههمن كفهههاءة واسهههتمرار اخلهههدمات    املتوسهههطة ومههها دونهههها 
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إمهها   حبكههم كونههها مههن السههلع العامههة ذات االسههتثمارات العاليههة 

أو لعههدم رحبيتههها    لعههدم قههدرة القطههاع اخلهها  علههى القيههام بههها      

عديدة  كما يوجد احتكار خا  متى انفرد به شخص  ألسباب

 .أو جمموعة حمددة

منههع إسههاءة اسههتخدام    قصههد مبنههع املنافسههات االحتكاريههة  ياو

السهيطرة علهى    يفاالقتصهادية املهيمنهة    اقوتهلالشركات الكرب  

بنههاء علههى أسهه  غههري   االفرصههة لتسههعري منتجاتههه  اومنحههه  السههوق

 .عادلة تضر باملنافسن واملستهلكن

ومنههع املنافسههات االحتكاريههة يعطههي الفرصههة لصههغار التجههار     

ويعهزز مهن تنميهة املنشهآت الصهغرية        واملنتجن بالتواجد يف السهوق 

واملتوسهههطة  وحتسهههن الكفهههاءة اإلنتاجيهههة  والتنافسهههية  تعزيهههز   

كفهههاءة االقتصهههاد  وتهههوفري تنميهههة متناسهههقة ومسهههتمرة ومتوازنهههة    

 ار الضارة المت تلح  بالنظهام  لألنشطة االقتصادية  واحلد من اآل

وجهههه ب االسههههتثمارات والوصههههول إىل   ي االقتصههههادي واالجتمههههاع

 .أسواق خارجية

 .التشريعات احمللية املنظمة هلا -2

ومنهههههع املمارسهههههات    يهههههنظم محايهههههة املنافسهههههة يف اململكهههههة   

االحتكارية نظام محايهة املنافسهة الصهادر باملرسهوم امللكهي رقهم       

واهلههدف مههن ههه ا      هههه1425 وىلاأل مجههاد  4وتههاري    (25)م/

النظام هو تعزيز وتشجيع املنافسة العادلة  ومكافحهة املمارسهات   

واحملافظههة   املنافسههة املشههروعةيف االحتكاريههة املخلههة الههمت تههؤ ر  

علههههى البيئههههة التنافسههههية لقطههههاع األعمههههال يف إطههههار مههههن العدالههههة   

والشهههفافية للسهههوق احملليهههة الهههمت بهههدورها سهههتمكن املنشهههآت مهههن 
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ناف  حبرية وعدالة  مبا يصهب يف خدمهة املسهتهلكن  وهه ا     الت

النظام يضهع عقوبهات رادعهة علهى املخهالفن لهه بالسهجن والتشههري         

 .والغرامة تصل إىل مخسة مالين ريال

واجلهة املسهئولة عهن تنفيه  هه ا النظهام باململكهة ههي جمله          

وهههو    وكههان ياسههمى سههابًقا مبجلهه  محايههة املنافسههة....   املنافسههة

 تص به:خي

 .رسم األهداف والسياسات العامة حلماية املنافسة باململكة •

 .مراقبة السوق لضمان تطبي  قواعد املنافسة العادلة •

املوافقههة علههى حههاالت االنههدما  والتملههك واجلمههع بههن إدارتههن   •

 .والمت ينتج عنها وضع مهيمن  بندارة مشرتكة

للكشههههف عههههن    التقصههههي والبحهههه  ومجههههع االسههههتدالالت    •

   .ات املخلة بقواعد املنافسةاملمارس

نشر  قافهة املنافسهة وتعريهف اجملتمهع بهاحلقوق الهمت كفلهها         •

   .نظام املنافسة

تعزيههز التعههاون والتنسههي  مههع اجلهههات املعنيههة باملنافسههة داخههل  •

 .مبا حيق  أغرا  اجملل  األخر  ويف الدول   اململكة

 .أفضل املمارسات العاملية -3

ل املمارسهههات واخلهههربات واملقصهههود بههه لك التعهههرف علهههى أفضههه

ومكافحهههههة املمارسهههههات   العامليهههههة يف جمهههههال تنظهههههيم املنافسهههههة 

االحتكارية واآلليات املتبعة دولًيا حيال ذلهك  والتطهورات العامليهة    

وتطههوير بيئههة    ومحايههة املسههتهلك األسههواقيف جمههال الرقابههة علههى  

ممارسههة األعمههال الههمت متكههن كافههة اجلهههات احلكوميههة مههن        

وحفههه  حقههوقهم وعلهههى    يف محايهههة املسههتهلكن القيههام بههدورها   
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رأسههها منهههع االحتكههار واملنافسهههة غهههري العادلههة  إىل جانهههب أبهههرز    

ونقهل تلهك التجهارب إىل      عنهى بشهؤون املسهتهلكن   القضايا المت تا

اجلهههههات احملليههههة ذات العالقههههة حبمايههههة املسههههتهلك لتطبيهههه  تلههههك  

 .التجارب

افحههههة  دور محايههههة املسههههتهلك يف محايههههة املنافسههههة ومك     -4

 .االحتكار

مسهههاندة اجلههههات احلكوميهههة املعنيهههة حبمايهههة املنافسهههة     •

سههههها أالعادلههههة ومههههن  املمارسههههات االحتكاريههههة وعلههههى ر 

 .)جمل  املنافسة( ووزارة التجارة واالستثمار

التنسي  مهع اجلههات ذات العالقهة لهدعم وتفعيهل الرقابهة         •

   .ومنع املنافسات االحتكارية االندماجياتعلى عمليات 

  اجلهات املعنية عن أية ممارسات احتكاريهة أو مها   إبال  •

 .خيل باملنافسة

  .دور احلكومة ودور مؤسسة اجملتمع املدني ودور املواطن -5

  يتمثل دور احلكومة يف إحكهام الرقابهة علهى األسهواق     •

وتطههوير منظومههة    ورصههد املمارسههات املضههرة باملنافسههة   

   .القوانن ملواجهة تلك املمارسات

نظمات اجملتمع املهدني يف مسهاعدة اجلههات    ويتمثل دور م •

املسهتهلكن   وتثقيهف وتوعيهة    املعنية على القيام بدورها

   .خبطورة املمارسات االحتكارية واإلخالل باملنافسة

ويتمثهههل دور املهههواطن يف إبهههال  اجلههههات املعنيهههة عهههن أيهههة    •

 .ممارسات احتكارية أو ما خيل باملنافسة
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 مالحظات عامة للمناقشة: -

الشهريعة اإلسهالمية للنها  سهبل التعامهل بهاحلالل       يسرت  -1

تكههون األخههوة  يوذلههك لكهه  يف كافهة أوجههه التعههامالت التجاريههة 

تبقهى   يواحملبهة سهائدة بهن األفهراد واجملتمعهات  ولكه        اإلنسانية

  ال يعكهر صهفوها كهدر وال عهداوة     وإجيابيهة احلياة سههلة ونقيهة   

  وأحقاد

 م اإلسهالم الربها  حهرت  ومن أجل هه ه األههداف الراقيهة السهامية    

     م أكهل أمهوال   ( وحهرط 175البقهرة :  ) .َأَحهلط الّلهها اْلَبْيهَع َوَحهرطَم الر َبها

َيها َأيَُّهها الَّه ميَن آَمناهوْا اَل َتهْأُكُلوْا َأْمهَواَلُكْم َبْيهَنُكْم         النا  بالباطل

الَّهه ميَن  نطإ ( وحههرم أكههل مههال اليتههيم   29النسههاء : ) ) بماْلَباطمههلي

ُكُلوَن َأْمهههَواَل اْلَيَتهههاَمى ُظْلًمههها إينطَمههها َيهههْأُكُلوَن فمهههي باُطهههونمهيْم َنهههاًرا  َيهههْأ

( وحهرم الغهش والتهدلي  )مهن     10النسهاء:  ) )  َوَسَيْصهَلْوَن َسهعمرًيا  

ويف هه ا السهياق حهرم كه لك  االحتكهار ملها         غشنا فلهي  منها(  

صهلى اهلل عليهه   -بل وظلم على عبهاد اهلل بقولهه     فيه من تضيي 

صهههلى اهلل عليهههه  -) ال حيتكهههر إال خهههاط  ( وقولهههه    :-وسهههلم

) مههن احتكههر طعاًمهها أربعههن ليلههة فقههد بههر  مههن اهلل        :-وسههلم

وملها كهان االحتكهار أحهد مسهات       وبهر  اهلل تعهاىل منهه(.     تعهاىل 

ن إ  التعامههل االقتصههادي يف معظههم األسههواق والكيانههات التجاريههة 

مهن االقتصهادين    بهل ويعتهرب يف نظهر الكهثري        يكهن يف كلهها   

احلدي   رغم أنه حيمهل يف   يركيزة من ركائز النظام الرأمسال

غالء  وملها فيهه مهن    وطياته ب ور اهلال  والدمار ملا يسببه من ظلم 

على حرية األنشطة  احلياتية  وسد ملناف  العمل وفت  ألبهواب   تعٍد

االحتكههار وكافههة    حتههريمالهرزق أمههام غههري احملتكههرين  فقههد  

 سات المت تؤدي إليه.املمار
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صههههدر نظههههام للمنافسههههة عههههام  نظههههام حههههازم )ن وجههههود إ  -2

 ةوأساسهي  ةر ضهروري وأمه  حكومي مسهتقل هلهي   جهازو  ه(ه1425

ا لكشههف املمارسههات املخلههة بأصههول املنافسههة وإدانتههها  وخصوًصهه

املمارسهههات االحتكاريهههة الضهههخمة  وقهههد تبنهههت اململكهههة إقامهههة    

حًقههها مباسهههمطى )جملههه  عاهههد ل املسهههمى ال جملههه  حلمايهههة املنافسهههة

  املنافسة( .

ظههل فقههد   األنظمههة األخههر  الكههثري مههن  ولكههن شههأنه شههأن  

حيمههههل قههههدرا كههههبريا مههههن عههههدم القههههدرة علههههى حتقيهههه  أهههههداف   

ضب  املنافسة مهن خهالل جمله      قادًرا على  يعد  بلالتنافسية  

لسهههنوات طويلهههة حتهههت هيمنهههة وزارة   املنافسهههة احلهههالي الههه ي ظهههلط 

   يف الوقههت الهه ي ار)سههابًقا التجههارة والصههناعة(  واالستثمالتجههارة 

  ويههرتب  يفههرت  أن يتمتههع باسههتقالل مههالي وإداري كامههل كههان

   .بأعلى سلطة يف احلكومة

والههه ي  - يعتهههرب رئهههي  اجمللههه العديهههد مهههن الهههدول  يف -3

ا متفرًغه  -يتمتع باستقاللية عالية ومنصب سهيادي رفيهع املسهتو    

  وسههههنغافورا  وهولنههههدا  أمريكهههها :دول مثههههلكهههه  بالكامههههل

وغريههها  كمهها تتمتههع ههه ه  مههؤخًرا  مصههر كهه لك و  وبريطانيهها

اجملهههال  بقهههدر كهههبري مهههن املهنيهههة والشهههفافية العاليهههة والنزاههههة     

يف  احلساسههههية املهههههام املطلوبههههة منههههه     وذلههههك نظههههًرا واألخالقيههههة

وتكههههري    العمليههههات االحتكاريههههة  كافههههة أنههههواع  مكافحههههة

 ل ايتمتهع العهاملون يف جمه   كمها   .التنافسية احلقيقية يف األسواق

  االتكافههههة اجملهههه خبههههربات ذات مسههههتو  عههههٍال يف  تلههههك الههههدول

  واملهال واألعمهال     والصهحة  والصهناعة   االقتصهاد  وباألخص يف

  والتكنولوجيهها  وخالفههه  أي فههرق عمههل   والزراعههة  واحملاسههبة
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عملية متكاملة وممثلة لكافة القطاعات . أما بالنسبة للمملكهة  

وإىل حههههد  -لهههه  املنافسههههة السههههعودي  جمفالوضههههع خبصههههو   

خبههالف مهها هههو موجههود بالههدول املهه كورة أعههاله.       فهههو -كههبري

يتكههون  فباإلضههافة إىل مهها ذكههر فههنن جملهه  املنافسههة السههعودي  

مههن مههوظفي احلكومههة  إال أن النظههام أيًضهها ال      ئهنصههف أعضهها 

يشرت  فيهم اخلهربة والتخصهص يف هه ا اجملهال  يف الوقهت اله ي       

ب املتقدمهههة أن تعهههين األعضهههاء ال يهههتم حبكهههم     جنهههد يف التجهههار 

الوظيفة احلكومية  وإمنا حبكم اخلهربة والتخصهص والكفهاءة    

كمههها أن مسهههتو  التمثيهههل مهههن اجلههههات احلكوميهههة ذات  .  فقههه 

العالقههة أيًضهها ظههل دون املسههتو   كمهها أن مشههول اجلهههات ذات       

 العالقة يف تشكيل اجملل  تظل ك لك حمل نظر وانتقاد.

نظههام املنافسههة  لبدراسههة  (دي ليتههل رر هه)آشههركة قامههت  -4

  وصهرفت مبهالغ كهبرية عليهها  ورغهم      سهنوات عدة السعودي قبل 

عهدة اقرتاحهات عليهه      واقرتحهت   مالحظات عليهه عدة أبدت  أنها

يف تعزيهههز املنافسهههة ل شهههاملة اسهههرتاتيجية ومهههن ضهههمن ذلهههك إعهههداد

ناجحهة  االعتبار التجهارب العامليهة ال  يف األخ  األسواق السعودية مع 

ل  إال أنه   يؤخ  مبعظم تلك املقرتحات  فيا حبه ا  يف ه ا اجملا

لو يتم االطالع على ه ه الدراسهة والتنويهه عنهها بكافهة الوسهائل       

لكي ياستفاد مما طر  فيها من مقرتحات وتوصيات بنهاءة تسهاهم   

يف سد الفراغات التنظيمية والضعف املؤسسهي  وبالتهالي معاجلهة    

الههههمت ختههههرتق السههههوق السههههعودي  وبههههاألخص  املعطيههههات السههههلبية

 القطاعات احليوية يف االقتصاد السعودي  وأهمها قطاع البنو .   

ويف اخلتام ورغم اإلشادة ببعض األحكام المت طالت وخبجل  

عدة جههات احتكاريهة  إال أن املطلهوب أكثهر مهن ذلهك  ولكهي        
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جلديهة  يتم ما هو مطلوب البد من أخه  مها   التنويهه عنهه أعهاله با     

وبراجمههها  2030الالزمههة  وأن يوضههع ذلههك ضههمن رؤيههة اململكههة   

التحولية والتحويلية  خصوًصها وأن هه ه التحهوالت تتطلهب توسهيع      

مسههاهمة القطهههاع اخلههها   وجلههب االسهههتثمار األجهههن   ولكهههي   

يتحق  ذلهك أو جهزء منهه  فالبهد مهن وجهود نظهام للمنافسهة يتسهم          

  والعادلههة النههاجزة  علههى أن   باملهنيههة العاليههة  والشههفافية املطلقههة  

 ياطب  على اجلميع بكل عزم وحيادية وشفافية.  

 ملح  )توصيات حب (: -

 دراسهة فقهيهة مقارنهة    )االحتكار : حب  أدناه توصياتوبعد : 

 :يإىل ما يل ه ه الدراسة ( وقد توصلتللداعية أمحد عرفة

ومثهرة مهن    اجتماعيهة  أن االحتكار جرمية اقتصادية  أوًلا: •

االحنهههراف عهههن مهههنهج اهلل  وقهههد تنوعهههت صهههورة    مثهههرات

  ه.وتعددت أساليب

 انًيا : أن االحتكار ال يكهون يف األقهوات فحسهب  وإمنها      •

يكههون يف كههل مهها حيتهها  إليههه النهها  مههن مههال وأعمههال        

ومنافع  ذلك أنه من املقهرر فقًهها ) أن احلاجهة تنهزل منزلهة      

الضههههرورة عامههههة كانههههت أم خاصههههة ( فمواقههههع الضههههرورة   

اجهههة املاسهههة مسهههتثناة مهههن قواعهههد الشهههرع وعموماتهههه     واحل

وإطالقاته  فاالحتكار احملرم شامل لكل ما حتتها  إليهه   

 ياألمههههة مههههن األقههههوات والسههههلع والعقههههارات  مههههن األراضهههه 

واملسههاكن  وكهه لك العمههال واخلههربات العلميههة واملنههافع     

املسههلمن مههن   ةمههالتحقهه  مناطههه  وهههو الضههرر الالحهه  بع  

  .سعره جراء احتباسه وإغالء
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فيما يتعل  بالسلع واحتكارها  فننهه ال فهرق بهن أن      الًثا: •

تكون السلعة احملتكرة منتجة إنتاًجها خاًصها  أو مشهرتاة    

مههن السههوق الداخليههة  أم مسههتوردة مههن اخلههار   فالكههل      

  .وهى حلوق الضرر  احتكار ما دامت النتيجة واحدة

مهن عبه    رابًعا: أن على الدولة أن تتهدخل حلمايهة أفرادهها     •

دماء الشعوب  وذلك باختاذ اإلجهراءات   يالعابثن ومصاص

وإعههادة الثقههة    املناسههبة الكفيلههة بقطههع دابههر االحتكههار    

  .  والطمأنينة إىل نفو  املواطنن

 

 مالئكة. مجال. التعقيب األول: أ 

 ورد بالورقهههة الرئيسهههة حهههول ضهههرورة  مهههاعلهههى  هنههها سهههأركز

 االسههتثمارو التجههارة ارةوز عههن فصههلهو املنافسههة جملهه  اسههتقاللية

 االسهههتقاللية هههه هأن  شهههك الو مصهههر  منهههها أخهههر  بهههدول أسهههوة

 مههن بههه ختههتص مهها ألن النزاهههة و احلياديههة لضههمان جههًدا ضههرورية

 سهوف  الهمت  الفئهات  خاصهة و فئاتهه   بكافهة  اجملتمهع  يهم أمر مهام

 الهمت و الثانية النقطة. واحتكارية عمليةأي  من بالًغا ضرًرا تتضرر

 هههيو هلههم  أنتمههي أنههي مههع األعمههال جمتمههع معههي فيههها فهه يت ال قههد

 الوكههاالت نظههام هههل هههيو أال...صههري . رأي منههه أكثههر تسههاؤل

 املتقدمههة الههدول هههل   االحتكههار مههن نوًعهها ميثههل احلاليههة بصههورته

 الوكههاالت لنظههام مما ههل نظههام لههديها تنظيمًيههاو إدارًيههاو اقتصههادًيا

 بوجهود  معينهة  سهلًعا  ورديسهت أن  العهادي  التهاجر  يستطيع هل عندنا 

 سهنوات  قبهل  أته كر  االحتكهار   من نوع ه ا هلو حملي  وكيل

 السههيارات أسههعار الرتفههاع املههواطنن مههن العديههد شههكو  عديههدة
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 قهد و الصيانة  أعمال سوء ك لكو خليجية  بأسواق حتى مقارنة

 يسهتطيع  بالتهالي و السيارات من عديدة أنواًعا هنا ن إ قائل: يقول

 بالتهالي و مهال   مهن  دفعه ما قيمة يعطيه نوعأي  خيتارأن  املستهلك

 هه ه  مهن  كهثرًيا أن  ههي  املشهكلة  لكهن . وهنا لالحتكار دخل ال

 آخر مستهلكأي  مثل مثله املستهلك   يرغبها  أنواع هي السيارات

 يضهطر و بالدنها   يف املشهكلة  هه ه  يواجهه  فلمهاذا  أخهر    دولة يف

 مثهل  أخهر    سهلًعا  لهك ذعلهى     وقه   يرغبهه  ال آخهر  نوع شراء إلي

 الغ ائيهة  املهواد  أنهواع  بعهض  حتهى و اإللكرتونيهة  و املنزلية األجهزة

 ميتهههد قهههد االحتكهههارأن  أعتقهههد. إخل األخهههر   االسهههتهالكيةو

 ليشمل: مفهومه

 يف يغههالي ال عامليههة لوكالههة املالههك الوكيههلأن  التأكههد .1

 املستهلك. يضر مما سعره 

 مههن عههال   مسههتوعلههى  البيههع بعههد مهها خههدمات تكههونأن  .2

 عامليًّا. نلمسه ما مع قيمتها تالئمو اخلدمة سرعةو اجلودة

 الههههدوائر مههههن كههههثري يف الحظتههههه مهههها هههههي األخههههرية النقطههههة

 متكامههل شههامل تنسههي  وجههود عههدم هههيو الههوزاراتو احلكوميههة

 بصههورة بشههأنه التشههاور   املنافسههة نظههام فهههل األمههور  مههن لعديههد

 بهها   يؤخه     مهمة راساتد إىل أشار تويم آل الدكتورو   شاملة

 املنشهآت   تعريف وجد االستثمارو التجارة وزيرأن  اليوم قرأت قدو

 كمها      حكوميهة  جههات   ال  يف( خيتلف  )املتوسطةو الصغرية

 رجههال مههن األمههر يهمههه مههن مههع التشههاور كهه لك يههتم هههل أتسههاءل:

 تعههج الههمت اجلامعههات( ومههثال الشههور  جملهه ) مههواطننو أعمههال

 النظم  ه ه ملثل الدراساتو اتاخلرب ب وي
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 الغامدي. نوف. التعقيب الثاني: د 

 أصهبحت  االحتكهار  ومتنهع  املنافسهة  تهنظم  الهمت  التشهريعات  إن

إىل  ويههههدف ومتقهههدم  نهههاج  اقتصهههادي نشههها  ألي بهههارزة عالمهههة

 غهري  املنافسهة  عمليات ومكافحة منع أهميةإىل  ذلك ويعود النمو 

 التطههور علههى اإلجيههابي ذلههك وأ ههر االحتكههار  وعمليههات املشههروعة

 .االقتصادي

 .Monopolistic Competition االحتكارية املنافسة

 احلههاالت التههام االحتكههارو الكاملههة املنافسههة مههن كههل تعتههرب

 ههه ين بههن فيمهها. وهلمهها الوصههول سههوق ألي ميكههن الههمت القصههو 

 - الهمت و أخهر   أشهكال  توجهد  السهوق   أشهكال  من الشكلن

 املنافسههة سههوق مههن كههل خصههائص بههن جتمههع -معينههة درجههة إىل

 .وسطية بصورة لكن التام االحتكار سوقو الكاملة

 احتكاريهة   ومنافسهة  تهام   واحتكهار   كاملة منافسة هنا 

 :فمثًلا

 يف واحهد  ومنتج كبري  الكاملة املنافسة يف املنتجن عدد •

 فهههههو االحتكاريههههة املنافسههههة يف أمهههها التههههام  االحتكههههار

 متوس .

 حريههههة) الكاملههههة املنافسههههة يف رو واخلهههه الههههدخول حريههههة •

 مانعهههه عوائههه  فهنههها  التهههام االحتكهههار يف أمههها  (كاملهههة

 االحتكارية. املنافسة يف تامة وحرية للدخول 

 للمنافسهههههة بالنسهههههبة القصهههههري املهههههد  يف فقههههه : األربههههها  •

 واملههد  التههام  لالحتكههار القصههري املههد  وفمههي الكاملههة 

 االحتكارية. للمنافسة القصري
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 سههههعًرا  األقههههل تكههههون الكاملههههة املنافسههههة يف: األسههههعار •

 املنافسهههههة يف ومتوسهههههطة التهههههام  االحتكهههههار يف واألعلهههههى

 االحتكارية.

 املنافسههههة  يف كميههههة أكههههرب تكههههون : املنتجههههة الكميههههة •

 يف ومتوسههههطة التههههام  االحتكههههار يف واألقههههل الكاملههههة 

 االحتكارية. املنافسة

 تاًمههها  بهههديال  تعتهههرب  الكاملهههة  املنافسهههة  يف: السهههلع  نوعيهههة  •

 وال فريههدة سههلعة فهههي التههام االحتكههار يف أمهها  ومتجانسههة

 تكههون  االحتكاريههة املنافسههة وفمههي قريبههة  بههدائل توجههد

 متجانسة. غري لكنها متشابهة

 نههههائي ال يكهههون الكاملهههة املنافسهههة يف الطلهههب: منحنهههى •

 املرونهة   سهالب  فههو  التام االحتكار يف أما وأفقي  املرونة

 االحتكهار  مهن  مرونهة  ثهر أك ولكنهه  املرونهة  سهالب  وأيًضا

 االحتكارية. املنافسة يف

 سههعر مههن أعلههى الصههاعد اجلههزء يكههون العههر   منحنههى •

 عههر  منحنههى يوجههد وال الكاملههة  املنافسههة يف اإلغههالق

 فقه   ينهتج  االحتكاريهة  املنافسهة  يف أمها  التهام   االحتكار

 التوازن. عندأي  األربا  تعظيم عند

   والصغرية: ملتوسطةا واملنشآت االحتكارية املنافسة    

 البههائعن مههن جمموعههة بههن االحتكاريههة املنافسههة سههوق يقههوم

 تتههوفر كمهها السههوق يف متمههايز منههتج بيههع علههى يتنافسههون الهه ين

 سهههوق يتميهههز وعموًمههها, السهههوقإىل  جهههدد بهههائعن دخهههول إمكانيهههة

  يلي: مبا األسواق من غريه عن االحتكارية املنافسة
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)  السهوق:  يف نسهبًيا  صغريةال املؤسسات من كبري عدد وجود -

 طلهب  مهن  احلصهة  نفه   ولهديها   ( الصهغر  يف متناهيهة  ليست

 تكهههون وهنههها متما لهههة. ليسهههت منتجاتههههاأن  كمههها السهههوق 

 هي مما نسبًيا أكرب منافسة مؤسسة لكل السوقية احلصة

 مهن  أكثهر  تتجهاوز  ال ولكنهها  التامة  املنافسة سوق يف عليه

 السوق. طلب جممل من%( 1)

 كامًلههها بهههديًلا تعتهههرب ال بهههائع كهههل يوفرهههها الهههمت عةالسهههل أن -

 ليسهت  ولكنهها  متشهابهة  سلع فهي املنافسة  األخر  للسلعة

 عههن املميههزة النههادرة خصائصههها هلهها سههلعة فكههل:  متجانسههة

 لشههراء املشههرتين وميههول رغبههات تههدفع وهههي املنافسههن  بقيههة

 .السوق يف األخر  السلع من أكثر السلعة

 اجلوانههب يف املنههاف  فعههل ردة السههوق يف املؤسسههات تأخهه  ال -

 نسبًيا كبرًيا عدًدا هنا  ألن وذلك. اإلنتا  حجمأو  السعرية

 ويعتقههههد االحتكاريههههة, املنافسههههة سههههوق يف املؤسسههههات مههههن

 ختفهيض  يف دورأي  هلها  يكهون  لهن  أفعاهلم ردودأن  املنظمون

 .للمنافسن السوقية احلصة

 ففي السوق.ىل إ اجلديدة للمؤسسات واخلرو  الدخول حرية -

 السهوق إىل  الهدخول  عمليهة  تسههل  االحتكاريهة  املنافسة سوق

 غههري اخلههرو  يكههون قههد لكههن جديههدة, مؤسسههات لتأسههي 

 التامهة.  املنافسهة  سوق بها يسم  المت نفسها بالدرجة ممكن

 للبهائعن  اجلاذبة الرحبية عناصر توفر تعين الدخول حريةن إ

 علههى األربهها  ههه ه تههوفر يعمههل الطويههل املههد  وعلههى,  اجلههدد

 علههى انكماشههية ضههغوًطا يوجههد ممهها,  السههلعة عههر  زيههادة

 .  باالخنفا  األربا و السعر
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أو  لالتفهاق  القائمة املؤسسات بن فرصةأو  حافز هنا  لي  -

 فهه ه :  بينهها  املنافسهة  حهدة  ختفهيض  علهى  بينها فيما التعاون

 زيهادة  بههدف  األسهعار  لتثبيت بعضها مع تشرت  ال املؤسسات

 مؤسسهههات دخهههول تقييهههد تسهههتطيع ال أنهههها كمههها,  احههههاأرب

 الرحبيهة  الفهر   مهن  االسهتفادة  من ومنعها السوقإىل  جديدة

 السوق. يف املتاحة

:  االحتكارية املنافسة أسوق يف السعرية غري املنافسة أهمية -

 املنافسههههة أسههههواق يف فارقههههة عالمههههة املنههههتج متههههايز يشههههكل

 ملؤسسهههههاتا تتحمهههههل احلهههههاالت بعهههههض ويف,  االحتكاريهههههة

 أيًضا املنافسن على نادرة خصائص إلضافة أخر  تكاليف

 منتجاتههها بههرب  االحتكاريههة املنافسههة أسههواق تتميههز كمهها, 

 وحتسههن تطهوير  يف واالسهتمرار  معينهة   ماركهات أو  بأمسهاء 

 مهههن السهههلعة متكهههن يف التحسهههينات هههه ه وتسههههم.  السهههلعة

 مهن  معدالت حتق  كما نفسه السعر من وختفض املنافسة 

 السههوق يف املنافسههة املؤسسههات تقههومأن  قبههل مؤقًتهها األربهها 

 مواصهفات  متتلهك  جديهدة  مؤسسهات  دخهول أو  السهلعة  بتقليد

 .نفسها السلعة

 جملهه  أطلقههه الهه ي «املنافسههة  قافههة نشههر» مشههروع وحسههب

 مهن  مسهتثناة  للدولهة  بالكامهل  اململوكهة  الشهركات ن فهن  املنافسة

 مههن يقههعأن  متصههور غههري رالضههرأن  ذلههك املنافسههة  نظههام أحكههام

 االحتكاريههة العقههود أمهها اجملتمههع  ضههد احلكوميههة الشههركات

 طرًفهها املختلفههة اإلنتهها  وشههركات الرياضههية األنديههة تكههون الههمت

 املوقهف  املهنظم  يهبن  فلهم  -املنافسهة  تضهر  ال كانت وإن - فيها

 . جتاهها



24

 

 –2017     
240 

 االحتكاريههة املمارسههات صههور يف النظههام يتطههرق   املقابههل يف

 الشههراء وههو  الركبههان   بتلقهي  الشههريعة فقههاء  عنههد ياعهرف  مها إىل 

 قهوانن  معظهم  يف الصهورة  هه ه  تهرد  و  السهوق  إىل  الوصهول  قبل

 مثهل  أضهاف  السهعودي  املهنظم أن  لهو  نتمنهى  وكنا املنافسة  محاية

 هنالهك  وأن القهوانن   هه ه  مثل إ راء يف السب  له ليكون الصورة

 البيههع فيههها يههتم األسههواق يف االحتكاريههة املمارسههات مههن الكههثري

 وههي  وسهلع   منتجهات  شهراء  ذلك ومن الصورة  ه ه وف  والشراء

 الركبهان  تلقهي  جتهريم  يف احلكمهة ن إ اجلهو  أو  البحر عر  يف

أن  ذلهك  واملنتجهات   السهلع  أسهعار  على احملافظة يف وجلية واضحة

 .سعرها لتحديد املناسب املكان هو سوقها

 بهههن عليهههه متفههه  غهههري متصههها تفهههاهم ههههو الضهههمين: التواطهههؤ

 بعهههدم يتميهههز املنافسهههة فسهههوق. خطهههري. مؤشهههر وههههو الشهههركات 

 والطلههب  العههر  الخههتالف طبيعههي فعههل كههرد األسههعار اسههتقرار

 خطهرية  داللهة  يعتهرب  تقريًبها  األسهعار  وتوحد املنتج تكلفة واختالف

 يكهون  قهد  وهه ا  القلهة   باحتكهار  ياسهمى  مها  وههو  التواطهؤ   على

 نتيجههة السههعودي االقتصههاد يعيشههها الههمت اتالسههيناريوه مههن اآلن

 األخرية. االقتصادية التغريات

 املداخالت حول القضية: 

 االحتكار. ومكافحة املنافسة اإلشكاالت ذات الصلة حبماية 

مهههم   أمههر املصههطلحات الشههاجيي أن حتريههر  محيههد. أوضهه  د

 هلههها احتكهههار دالالتهههه  فكلمهههة مفههههوم ولكهههل مصهههطل  فلكهههل

 فهنهها  النهها   أذهههان يف وانعكاسههاتها طاتهاوإسههقا مههدلوالتها
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 السههلبية اآل ههار وهههي املصههطل   بههه ا تههرتب  منطيههة ذهنيههة صههورة

 .واجملتمع الفرد على لالحتكار

 يلغهههي مههها خدمهههةأو  سهههلعة احتكهههارأن  عليهههه املتعهههارف ومهههن

 مها  وعهادة . اخلدمة ه ه سعر يف للتحكم فرصه ويعطي التناف  

 هلهه ه اإلنسههان حاجههة اسههتغالل فيههتم باجلشههع  االحتكههار يههرتب 

 بعهض  حتكهم  مثهل .. أسهعارها  يف الهتحكم  ويتم أو اخلدمة السلعة

 احلههروب حههال يف السههامة للغههازات املضههادة األقنعههة بأسههعار التجههار

 األخالقيهة  ففهي   القهيم  كل مع يتنافى وه ا .أسعارها من والرفع

 .املستهلك حلماية الدولة تدخُّل من البد األحوال ه ه مثل

 النظريههههة حسههههب الغامههههدي أن احملتكههههر نههههوف. د وضههههحتوأ

 ههههو اإلسهههالمي الفكهههر يف واحملتكهههر املنهههتج  ههههو االقتصهههادية

 بنفسهه   السهلعة  ينهتج  ال ي املنتج ذلك من يستثنى حي  املضارب 

 يشههجع فاإلسههالم السههوق إىل  اخلههار  مههن جيلبههها الهه ي واملسهتورد 

 األر  يف والضهرب  اإلنتها   على ويشجع بيده  الكسب على املرء

 .للرزق طلبًًا

 وبهههيعهم اآلخهههرين  حاجهههات اسهههتغالل نفسهههه ههههو  الوقهههت ويف

 بيع  الفقه يف ياسمطى ما وهو املعروفة  قيمتها من بأكثر حاجاتهم

 عنه. منهي وه ا  املضطر

 عمليهات : منهها  كهثرية   أشهكال  هلها  االحتكاريهة  واملمارسات

 عهن  تقهل  اربأسهع  السهلع  بيهع  إطهار  حتهت  تنهدر   الهمت  األسهعار  حرق

 القضههاء بهههدف بالسههوق  احتكههاري وضههع خللهه  التكلفههة  سههعر

 .واالستمرار الصمود يستطيعون ال ال ين املنافسن صغار على

 االحتكاريههة  األشههكال مههن آخههر نههوع واالسههتحواذ واالنههدما 

أو  مًعها   باالنهدما   املتنافسهة  الشهركات  مهن  جمموعة تقوم حبي 
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 أسههمها  بشهراء  اآلخهر  ضالهبع  علهى  الشهركات  إحد  تستحوذأن 

 اخلطهوات  تلهك  مبثهل  القيهام  الضرورة من يكون وقد. ملكيتهاأو 

 إنتاجيههة قههدرة ذات أكههرب كيانههات وقيههام السههوق غربلههة تههتم حتههى

 وزيههههادة احلجههههمإىل  بالوصههههول يسههههم  مبهههها أضههههخم  وتسههههويقية

 قهههدرة يهههدعم مههها وههههو واإلداريهههة  والتسهههويقية اإلنتاجيهههة الكفهههاءة

 .اجلنسههيات متعههددة الشههركات مواجهههة ىعلهه الوطنيههة الشههركات

 .املستهلك حساب على يكون أال جيب ولكن

 فهههنن االحتكهههار  احلمهههود صهههاح بهههن اهلل عبهههد. د ويف تصهههور

 بشههكل منههه الههتخلص يصههعب مسههلك هههو التجههاريأو  االقتصههادي

 ال تكون قد اقتصادية منتجات فهنا   متعددة واألسباب  نهائي

 املالية القدرة ناحية من سواء  ابه تقومأن  كانت جهة ألي ميسرة

 .  اإلدارية الكفاءةأو 

  مديههدة ألزمنههة ممتههًدا يكههونأن  ال ميكههن األمههر ذلههكأن  إال

 منفعههة منههه رائههين إ -االحتكههار يكههونأن  يافههرت  أنههه مبعنههى

 صههاحب حيههددها ملههددأو  ملههدة يكههونأن  -واقتصههادية اجتماعيههة

 . الوطن على سلًبا األمر ينعك  كي ال القرار

 منشهآت  نشهوء  مهن  املضهرة أو  املنفعهة  مها ههي   املطرو : والسؤال

 منتجههههاتأو  منتًجهههها نشههههاطها يف حتتكههههر خاصههههةأو  حكوميههههة

 تظههر  كهي   اإلنتها   ذلهك  يف عديدة جهات تتشار أن  باإلمكان

 يف وأسههعار منههاف   منههتج منههها خيههر  الههمت املطلوبههة املنافسههة رو 

 .  اجلميع  متناول

 علهههم  فهههروع أحهههد  مهههن علهههم  ههههو ياالقتصهههاد  االجتمهههاع علهههم

. اجملتمههع وبنيههة االقتصههادية الظههواهر بههن جيمههع والهه ي االجتمههاع 

 بالوكهههاالت مههها ياسهههمى  حتهههىأو  االحتكهههار مسهههألة تهههأتي وهنههها
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 اقتصههاديًّا  اجملتمههع رمهها يضهه أمههام نقههفأن  البههد وهنهها  احلصههرية

 االحتكههار فهههل .االجتماعيههة احليههاة عصههب االقتصههادأن  كههون

مهها  وبههن االحتكههار ظههاهرة بهن  القههو  تههوازنأن  مأ مضههرة  كلهه 

 تقريره  املفرت  األمر هو النا  ينفع

فيمهها يتعلهه  مبههد  اسههتقاللية جملهه     آل تههويم ناصههر وأشههار د

 أيهة  يتبهع  وال مسهتقل  للنظهام  وفًقها  املنافسهة  املنافسة  إىل أن جمل 

 وزير يرأسه اجملل  إدارة جمل  كان وإن أخر   حكومية جهة

 التجهارة  بهدعم  معهين  الهوزير  حبكهم  عليهه  يؤخ  ما وه ا  التجارة

 جمل  ينشأ  أنه على النظام من الثامنة املادة نصت وقد  والتجار

 التجهارة  وزارة مقهرته  يكهون  املنافسهة  محايهة  جمله   ياسمى مستقل

   :من ويتكون والصناعة 

 رئيسًًا  سابًقا الصناعة واالستثمار التجارة وزير -

 عضًوا     جارةالت وزارة عن ممثل  -

 عضًوا    املالية وزارة عن ممثل  -

 عضًوا   والتخطي  االقتصاد وزارة عن ممثل -

 عضًوا    لالستثمار العامة اهليئة عن ممثل -

 لهه واتهم  ياختههارون والكفايههة اخلههربة ذوي مههن أعضههاء أربعههة

 .الوزير ويرشحهم

 املنافسهة  جههاز  فصهل  ههو  العها   دول يف الغالهب  االجتهاه  ويعترب

 بواجباتههه قيامههه لضههمان احلكوميههة  واهليئههات الههوزارة بههاقي عههن

 .به املناطة

 الغالهب  املشههد أن  التجاريهة  فهال شهك    وفيما يتعل  بالوكاالت

 وأن االحتكهار   أنهواع  من نوع هي التجارية الوكاالت بأن يؤكد

 التجههارة منظمههة مبههاد  مههع يتعههار  التجاريههة الوكههاالت نشهها 
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 وأن احلههرة  التجههارة اتفاقيههات اد مبهه ومههع عههام بشههكل العامليههة

 التجاريههة للوكههاالت الشههركاتأو  التجههار بعههض احتكههار نتيجههة

 مهههن املسهههتثمرين صهههغار ومنهههع الفهههاحش  للثهههراء مهههنهم فئهههة حهههوطل

 ضهههمًنا املصهههنفة املنتجهههات بعهههض اسهههتريادأو  إىل السهههوق الهههدخول

 احلصههرين الههوكالء مههن العديههدأن  فنجههد احلصههري  للوكيههل

 وقطهههع والصهههيانة والتوزيهههع االسهههترياد حههه  علهههى حصهههرًيا يسهههيطر

 العالمهات   تلك خيص فيما اقتصادية هيمنة هلم يعطي مما الغيار 

 مهن  يف السهوق  التهام  والهتحكم  السهلع  الحتكار الفرصة ومينحهم

 مثههههل: الرئيسههههة  للمنتجههههات بالنسههههبة خاصههههة الههههوكالء  قبههههل

 يضهر  مها  وههو  الغ ائية  واملواد الكهربائية  واألجهزة السيارات 

 الوكيهههل لسهههلطة املسهههتهلك وخضهههوع الشهههريفة  احلهههرة باملنافسهههة

 يف إمكانيهههة اخلاصهههة املسهههتهلك حههه  مهههع ويتعهههار  احلصهههري 

 مصدر. من أكثر من املنشودة السلعة على احلصول

 فهنن .. املهدني  اجملتمهع  مستو  املوسى أنه وعلى مسفر. وذكر أ

 لالتحايههه عمليهههات كشهههف يف كهههبري بهههدور تقهههوم قهههد الصهههحافة

 يف الصهحافة  أمهام  العوائ  من جمموعة هنا  ولكن.. واالحتكار

 :منها اجملال  ه ا

 اإلعالن: عوائ  -1

 ممارسههة علههى األقههدر هههي الكههرب  الشههركاتأن  فمعههروف 

 متهههار  الشهههركات وهههه ه.. املاليهههة وقوتهههها لنفوذهههها االحتكهههار

 شهركات  على السيطرة ضمنها من متعددة  بأشكال االحتكار

 قطهاع  يف سهواء .. القطهاع نفسهه   يف معهها  تعمهل  الهمت  الثاني املستو 

 اإلعهالن  وقود هي الشركات ه ه.. غريهأو  االتصاالتأو  الطريان
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 االسهتقاللية  عوائه   أههم  أحد فهي وبالتالي.. الصحافة يف التجاري

 أيًضا. الصحافة اقتصاديات على تسيطر عندما الصحافية

 :املتخصصة املعرفية اخللفية ضعف -2

 املتعلقههة الصههحافة ممارسههة عوائهه  أهههم مههن العامههل ههه ا يعتههرب

 متالزمههة هههو املعههريف الثال ههي ههه ا.. واالقتصههاد واالسههتثمار باملههال

أن  يف املشههكلة وتكمههن.. العهها  مسههتو  علههى الفسههاد احتماليههة

 بالكههاد -الشخصههية املقههابالت خههالل ومههن -التحريههر رؤسههاء

 املتعلقهة  قواننبهال  املعهريف  األدنهى  باحلد يتمتعون صحافين جيدون

 التحليهل  أسهاليب  من الكثري وجيهلون واالقتصادي  املالي باجملال

 خههالل مههن إال املشههكلة ههه ه حههل مههن منهها  وال.. ذاتههه اجملههال يف

 لطهالب  االختيارية الساعات خالل من املتخصصة الصحافة تفعيل

 يف حمهههددة سهههاعات ختهههوهلم مهههن دراسهههة   قهههد والهههمت الصهههحافة 

 .صادواالقت املالية ختصص

 :الصحافة بوظيفة الوعي ضعف -3

 وعههي برفههع تاعنههى مجعيههاتأو  ملتقيههاتأو  مههؤمترات يوجههد ال

 زيهادة  علهى  تركهز  األنشطة كل.. احلقيقية بوظيفتهم الصحافين

.. اخلاصهههةأو  احلكوميهههة سهههواء.. باملؤسسهههات الصهههحافة التحهههام

 مسهتو   لديهه أو  مشهبوهة   أبعهاد  لهه  الفلك ه ا عن اخلار  وكأن

 الصحي . هو العك أن  مع.. الوطنية من منخفض

 أكثهر  هنها   لألفراد املرشد إىل أنه وبالنسبة مطشر. أ وأشار

 التجزئة  أما بالنسبة قطاع ختدم احمللية للبنو  فرًعا  1460 من
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 حاجهة  هنا  يزال ال نعم  األعمال لقطاع والتمويل االئتمان لقطاع

 البنو .  من مزيد لدخول

 أههم  أحهد  يكونأن  املفرت  من كانو جيد  الفروع وانتشار

 لألفههراد  التمويههل إتاحههة خههالل مههن املتوازنههة التنميههة حمركههات

 قليهل  عهدد  احتكهار  واملتوسطة  لكهن  الصغرية للشركات وأيًضا

 البنههو  جعههل يف تسههبب البنههو  مللكيههة األعمههال رجههال كبههار مههن

 مصهادر  أيًضها و التمويل  احتكار  .. أي  فق  ألصحابها مرحبة

 األمههر وزاد  معينههة عائليههة جمموعههات حنههو توجيهههها ليههتم ويههلالتم

 له لك ..  البنهو   محايهة  يف النقهد  ومؤسسة املالية وزارة تعاون سوًءا

 إخل....والصكو  للسندات  انوية سوق بالدنا يف لدينا يوجد ال

 ميكهن  هو: كيف املهم البكر أن السؤال فوزية د.أ وذكرت

 ال شهفاف  فضهًلا عهن أنهه     غهري   منا يف عادلة منافسة حتق أن  لك

 تفيههد قههد معينههة  معلومههات تسههريب حههول قانونيههة حماسههبة توجههد

 املعلومهات  هه ه  ألن أخهر    أطهراف  ضد مكاسب لتحقي  أطراًفا

 قريهب أو  صهدي   مسهاعدة  بل بشكل قانوني  بشكل هلا ينظر ال

 شخصية.   منفعةعلى  احلصولأو 

( احتكههار) ظههل يف عادلههة منافسههة حتقيهه  ميكههن كيههف إًذا

   االقتصهادية  املناشه   ملعظم واقتصادي سياسي  قل ذات عائالت

 الواليههات يف املههال سههوق يف مههثال القههوانن تههتحكم كيههف ولننظههر

 طب  برنامج لديها) ستيوارت   مار ا بشهرة واحدةأن  حتى املتحدة

 حتقيههه  يف أفادتههها  معلومههات  لتسهههريب لسههنوات  سههجنت ( مشهههور 

 اجلنوبيهههة  كوريههها مثهههال رئيسهههة  وكههه لك البورصهههة  يف أربههها 

 ههه ه مثههل ففههي وهكهه ا  سامسههونج شههركة هههرمعلههى  والقههبض
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 ومحايهة  عادلهة  منافسهة  عهن  سهنتحد   الواضحة القانونية املناخات

 االحتكار. من

مها  إ كلهه   عنهدنا  النظهام ن إ: احمليها  مساعد. د ومن جانبه قال

املنافسههة    علههى يشههجعأو  يصههنع  الأو  االحتكههار صهههوة ميتطههي

 فئهة  مبعهين  واألههم   األكهرب  الهنم   ذات املؤسسات يف طبًعا  اوه

 هههه ا بعهههض كسهههر الربيعهههة الهههوزير األوىل. ولقهههد حهههاول الدرجهههة

 وطبه   فروعهها   بعهض  وأغله   الشهركات   بعهض  لهد   االحتكار

 هنههها  وكهههان شهههديًدا  غضهههًبا فغضهههبوا عقوبهههات  بعضهههها علهههى

 التجههارة وزارةأن  النهها  قراراتههه  فشههعر بههدعم يبههدو فيمهها توجيههه

 بتجههار اليههوم يوصههفون مههن مبهها فههيهم التجههار إلههيهم. وكبههار مالههت

 دون االحتكهار  أمنها   كهل  ميارسهوا أن  يريهدون  يزالون ال الرتاب

 هه ه  اقهدمو  اله ين  ذلهك  يف للمجتمهع  مبها   يه كر  شهيًئا  يقدمواأن 

 ومؤسسههات األعمههال قطههاع تواجههه الههمت التحههديات مهه كرة األيههام

 واحملاسبة. لشفافيةا هو اخلا   واحلل القطاع

 التنههههاف  الغامههههدي إىل أننهههها نتحههههد  عههههن نههههوف. وأشههههارت د

 عامهة  واخللهيج  اململكهة  بها متر اقتصادية فرتة ظل يف واالحتكار

 لههه يكههون قههد عههادة االقتصههادي اقتصههادي. والركههود ركههود مههن

الرحبيهة    لضهمان  املتعمد واالحتكار التناف  حدة يف كبري تأ ري

 والعالمهههات األنشهههطة مهههن الكهههثري كهههرحتت العائليهههة الشهههركات

 املنشهآت  قطاع يكون ما ودائًما كبري  بينها والتناف  التجارية 

 الشهركات أن  خصوًصها  املنافسهة   هه ه  خار  والصغرية املتوسطة

  أيًضها  واملالية االمسية بقيمتها تعمل وقد طويلة  خربة هلا العائلية

 والنفهوذ  القهوة  منط  على تعتمد بيئة يف توازن خل  نستطيع كيف

 ههه ا مههن الشههيء بعههض غههريت واملنصههات التقنيههة هههل   والسههلطة
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 مازالههههت املطههههارات يف احلههههرة السههههوق مثًلهههها    السههههائد الفكههههر

 متواضهعة  حهرة  سهوًقا  خل  ما وه ا للمنافسة  تفت  وَلما حمتكرة

 مههن حتههد السهعودية  واخلطههو  حمتكههرا مهازال  والطههريان    لهدينا 

 رغههم الههمت السههعودية االتصههاالت عمهه حيههد  كمهها هلهها  املنافسههة

 املسهتثمر  دخهول  هل    السوق على املهيمنة لكنها شركات وجود

    واالحتكههار املنافسههة علههى سههل  أم إجيههابي تههأ ري لههه األجههن 

 الشههركات  بعهض  مهن  حمتكهًرا  أصههب  والقطهاع الطه  كمثهال   

 مهن  الكهثري  فيهها  بيئهة  بالتالي وخل  النشا   داخل من هي والمت

   منافسههة وجههود لعههدم رقابههة بههال تههوزع اجلههودة وشهههادات د الفسهها

 الضههمين  التواطههؤ مههن يرفههع قههد التشههغيلية التكههاليف وارتفههاع

 ولههي ولههي لههه يشههتكي اخلهها  الضههحية  والقطههاع هههو واملسههتهلك

 اإلصههال   إجههراءات  بسههبب التشههغيلية   التكههاليف ارتفههاع   العهههد

 http://bit.ly/2mK3Tge االقتصادي

 عههن  نتحههد   عنههدما للمناقشههة  نفسههها  تفههر  متالهه  واألسههئلة

 والفسهاد  األسهواق  يف املنافسهة  فقهد  بن العالقة طبيعة ما املنافسة 

أو  الحتكههارات يكههون قههد األسههواق يف املنافسههة فقههد الهه مم  يف

 بطريقهههة حكوميهههة سياسهههات بسهههبب داخليهههة  احتكهههارات شهههبه

 لهه  م ياسه  َمهن  علهى  رمسيهة  قيهود  نتيجةأو  مباشرة  غريأو  مباشرة

أو أن  الفسههاد نشههوء علههى املنافسههة ضههعف يعمههل وهههل .باالسههترياد

أن  املمكن من النظرية  الناحية من  منافسة  ضعف ينتج الفساد

  .الثاني نشوء يف واحد كل يسهم

 تهههدني بدرجهههة الفسهههاد تفسهههري مهههد  مبعرفهههة اهتمهههام وهنههها 

 املنافسههههةأن  العالقههههة  تفسههههري يف املنطقههههي والتفسههههري املنافسههههة 

 وهه ا . األصهل  ههو  هه ا . التجاريهة  األنشهطة  أربها  أو  عوائد فضخت
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 ميههول لههديهم الهه ين السههلطة مههوظفي قههدرة يقلههل بههدوره اخلفههض

. العوائهد  مهن  جهزء  علهى  للحصهول  مناصهبهم  كانت ومهما فاسدة 

 للحريههات  املقيههدة  احلكوميههة السياسههات أن  يفهههم لهه لك   وتبًعهها

 العالقههة قههراءة لنههاحاو ولههو .الفسههاد نشههوء علههى تشههجع االقتصههادية

 متامهها معيههاري غههري مقيهها  آخههرين  مؤشههرين تههأ ري أسهها  علههى

 هيمنهة  حتهت  السهوق  تقهع  مهد  إىل أي  واملقصهود  السوقية  للهيمنة

 مكافحهة  لقهوانن  آخهر  قياسهي  ورقهم  الشركات  من حمدد عدد

 وحماربهههة  مراجعهههة  يف القهههوانن  هههه ه فعاليهههة  ويقهههي   التكتهههل 

 الههمت  السههوق إىل أن  الكههالم  ينتهههي و. التنافسههية  غههري  املمارسههات 

 ويهأتي  الفسهاد   مهن  أعلى بدرجة تتسم تنافسية  أقل بأنها تتصف

 -منهافع  علهى  احلصول السلطة ملوظفي تتي  بيئة صناعة من ذلك

 .الرشاو  خالل من -مثًلا

 بصههورة األمههور تكههون قههد. هنهها تاثههار السههببية مشههكلة طبعهها

. االحتكههار لهدعم  السهلطة  علهى  القهائمن  الفسهاد  يغهري . عكسهية 

. آخهر  مبعنهى . العكه   ولهي   الفسهاد  صنيعة االحتكارأن  مبعنى

 علهى  قهادرين  السهلطة  مسؤولي من عدد كون من العالقة تنشأ قد

 أولئههههك لسههههلطة ختضههههع جتاريههههة منشههههآت مههههن أمههههوال اسههههتقطاع

 .املسؤولن

 احتكهههار فيهههه آخهههر جماًلههها عقيهههل أن هنههها  مهههها. أ وأضهههافت

 مقسههمة الشههوارع إعالنههات حيهه   اإلعالنههات قطههاع وهههو واضهه  

 والصهحف  التلفزيهون  إعالنهات  مساحاتأما  فق   شركتن على

النظههام  يسههم  كيههف نههدري وال. لبنانيههة شههركة مههن فمحتكههرة

 الرديعهههان أن إعالنهههات خالهههد. د بههه لك   ويف هههه ا اإلطهههار أوضههه 
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 ياعطهى  بهها  يفهوز  البلدية  ومهن  طري  عن مبناقصة تكون الشوارع

 .جناحه لضمان مزامحته من غريه نعويام احل   ه ا

 قطهههاع فهههت  عهههن احلهههدي  العثمهههان أنهههه ويف خالهههد. م وذكهههر

 علههى سههنة مههن أكثههر اآلن مضههت األجههن   لالسههتثمار التجزئههة

 الكههبرية األمسههاء زالههت ومهها اخلطههوة  ههه ه عههن الرمسههي اإلعههالن

 Apple مثهل  شهركات ..  املأمول االستقطاب عن بعيدة املستهدفة

 دخوهلها  عن تعلنأن  يؤمل كان وغريها Microsoftو Googleو

اآلن  ومهههن َ هههمط يكهههون التسهههاؤل حهههول  حتهههى حهههرا  وال السهههوق 

أن  أم الكفايهة  فيهه  مبها  جاذبهة  تكهن  وههل    االسهتثمار   شرو 

 الشههركات ههه ه مثههل أمههام وعقبههة حههاجًزا يشههكل املنافسههة منهها 

 السعودي  السوق لدخول

 الشههركات ن دخههولالغامههدي أ نههوف. د ويف ههه ا الصههدد تههر  

 الداخليههههة  والتحالفههههات املهنيههههة التكههههتالت سههههيحفز األجنبيههههة

 األجن .  االستثمار مع تنافسية قوة مبجملها وستكون

وعن األسباب المت متنع الشركات األجنبيهة مهن االسهتثمار يف    

 قههدمتها الههمت والتنههازالت التسهههيالت كههل اململكههة بههالرغم مههن  

فيفههي إىل أنههها تتمثههل يف األسههباب  ال عبههد الههرزاق. الدولههة  أشههار أ

 التالية:

 السعودية. السوق يف حوكمة وجود عدم -1

   مقنن. منضب  قانوني نظام وجود عدم -2

 اجلوانب. بعض يف اإلجراءات ب ء -3

 العادلهة  املنافسهة  احلار ي إىل أن قضية محايهة  خالد. أ وأشار

 األهميههة مههن الكههثري جنباتههها بههن االحتكههار  حتمههل ومكافحههة

 التحهههول لربنهههامج والالزمهههة الضهههرورية اإلصهههالحات صهههعيد علهههى
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 كههبري والرقههابي  وجههزء التشههريعي املسههتو  يف وبالهه ات الههوطين 

 النشا  وحدات يف األهلية حالة نناقش ناأن يف يكمن األهمية من

 والههمت الههوطين  لالقتصههاد املنظمههة والقواعههد لألسهه  االقتصههادي

 :التالي ميكن إمجاهلا يف

 عهههدد حيههه  مهههن العمهههل نظهههام ومهههواد اعهههدلقو األهليهههة: أوال •

 حيه   الوظيفهة.  وطبيعهة  األجهور   ومسهتويات  العمل  ساعات

 هههي لهه لك االقتصههادي النشهها  وحههدة مطابقههةأو  خمالفههةن إ

 .الوطين لالقتصاد املضافة القيمة يف فاصل حمور

 القياسهية  اجلهودة  ومعايري مواصفات خمالفةأو  مطابقة:  انًيا •

 الكليههة  املسههاحة  حيهه   مههن  دياالقتصهها  النشهها   وحههدة يف

 للمتسهوق   املتاحهة  املسهاحة  مثل اجلزئية  واملساحات للوحدة

 املنتجهههههات  لعهههههر  املخصصهههههة التجهيهههههزات ومواصهههههفات

  للتخهزين  املخصصة ومواصفات ومساحة  والدفع والتغليف

 يف للتحضهههري املخصصهههة التجهيهههزات ومواصهههفات واملسهههاحة

 للمواقههف صههفاتواملوا املخصصههة واملسههاحة  املطههاعم حالههة

 .والسالمة واألمن واملخار  واملداخل

 احلكوميهههة والرسهههوم للرتاخهههيص النظاميهههة األهليهههة:  الثههها •

 ختضهع  حيه    النظهامي  وإطارها االقتصادي النشا  لوحدة

 األمههن ملعههايري األخههر  اخلههدماتأو  الطلبههات توصههيل أنشههطة

 لالشرتاطات العاملن ومطابقة  املفرتضة والنزاهة والسالمة

 . العدلي والسجل والصحية املهنية الرتاخيصو

 املنافسهة  يف كهبرًيا  فارًقها  تعد والشرو  القواعد به ه االلتزام

 وعلهى  اجملتمهع   علهى  السهل  أو  اإلجيهابي  واأل ر الرحبية وهوامش

 االقتصههاد مسههتو  علههى االقتصههادي النشهها  مههن املضههافة القيمههة
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 يف األنشهههطة هههه ه يف للمهههواطن واملسهههاهمة واملشهههاركة  الهههوطين

 واملطهاعم  التجزئهة  قطهاع  أبرزهها  مهن  املهمهة   القطاعهات  من كثري

 حتميههة بصههورة ويسههبب.  والتشههغيل والصههيانة والضههيافة والرتفيههه

 وأنواعههههها أشههههكاهلا تتعههههدد احتكههههار شههههبكات بههههها اإلخههههالل

 لتكهون  يهيئها مما  العادلة املنافسة دون حائًلا وتقف  وأحجامها

أو  وظيفيًّها  املنافسهة  لشهرو   األهليهة  عهدم و أ للتسرت  خصًبا مرتًعا

 الهوطين   االقتصهادي  العمه   يف اخرتاقهات  عنهها  وينهتج  استثماريًّا 

 بشههكل الصههورة لتتضه   ذلههك علههى ومههن األمثلهة   التنمههوي والعمه  

 : أكرب

   :االستثماري املنافسة خلل( أ

 ومثهال  وفشله  تعثرهأو  االستثمار لنجا  أساًسا التكلفة متثل

 وتكلفة  وملحقاتها االقتصادي النشا  لوحدة اإلجيار مةقي ذلك

 التفاوضهية  والقهدرة   وشروطه العمل وبيئة  العاملن وأعداد أجور

 دراسهة  فهنن  مربهع  مهرت  80 مبسهاحة  بقالهة  حملهل  فبالنسهبة . للعاملن

 النظاميههة االشههرتاطات تطبيهه  بههن كههبرية فروًقهها سههتقدم اجلههدو 

 أكهرب  فارًقها  سهتقدم  كمها   عليهها  التحايل وبن امل كورة الثال ة

 .التسرت حالة يف بكثري

  :الوظيفية املنافسة خلل( ب

 حجهههم نصهههف مهههن أكثهههر واخلدميهههة البيعيهههة الوظهههائف متثهههل

 الثالهه  الربههع إحصههاءات حسههب السههعودي االقتصههاد يف الوظههائف

 حجهههم مهههن ٪59 تبلهههغ حيههه  العامهههة  اإلحصهههاءات هليئهههة 2016

 السههعودين غههري عليههها يطرويسهه اململكههة  يف الكلههي الوظههائف
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 املههه كورة الثال هههة العوامهههل بسهههبب وذلهههك  ٪70 تتجهههاوز بنسهههبة

 أمهههام كهههبري بشهههكل املنافسههة  فهههر  تتضهههاءل وبالتهههالي  سههابًقا 

 القطهاع  هه ا أن  يعهين  مما وظائف  قطاع بأكرب لاللتحاق املواطن

 املنافسهة  وشهرو   ألحكهام  خاضهع  وغهري  حمتكهر   للثروات املدر

 .العادلة

 أمههام  كههبرًيا  حتههديًّا ( البنكههي ) املههالي  القطههاع  ميثههل   أخههرًيا

  عاًمها  40 عهن  مها يزيهد   منه   حمتكهر  إنهه  حي  املنافسة  محاية

  واشهرتاطاتها  واالئتمان التمويل منتجات احتكار يف ذلك وتسبب

 يف القطهههاعي االختصههها  عهههدم بسهههبب معقهههًدا احتكهههاًرا وأنهههتج

 إنههها حيهه  مههي احلج التمههايز انعههدام وبسههبب  املاليههة املؤسسههات

 جهدًّا   العاليهة  األربها   ههوامش  احتكهرت  عمالقهة  مالية مؤسسات

 التصهنيف  مرجعيهة  احتكرت كما  جدًّا الضئيلة املخاطر ونسب

 جهههة( البنههو ) املاليههة املؤسسههات ههه ه أنشههأت حيهه  االئتمههاني 

( مسههة) التصههنيف يف معههايري تههتحكم االئتمههاني للتصههنيف وحيههدة

أن  مبعنههى. واالقتصههاد السههوق مههن أخههر  جلهههات ملكيههةأي  دون

 واشهرتاطات  املنتجهات   شهكل  فرضهت  احملتكهرين  من القلة ه ه

 للبيئهههات تسهههم  و  القطاعهههات  كافهههة علهههى والتمويهههل االئتمهههان

 الهههرب   وههههوامش واالشهههرتاطات  االحتياجهههات بتطهههوير احملليهههة

 االحتكهار يف  مهن  احلالهة  هه ه  وتتسهبب . وأنواعهها  املخهاطر  ونسب

  سهواء  حهد  علهى  واالئتمهان  التمويل يف التطوير بادراتمل تام إغالق

 املهال  رأ  مثهل  امُلخهاطرة  التمويهل  مؤسسات ظهور بالتالي وحجبت

 اجلمههاعي التمويههل أشههكال مههن وغريههها واملالئكههي  اجلههريء 

Crowdfunding   التعهاوني  االقتصاد ظهور أمام  األبواب وأقفلت 
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 العهادل  والتوزيهع  املخاطر( نتوزي) معادلة يف مهًما رافًدا يعترب ال ي

 .  املضافة والقيمة االقتصاد يف

 االحتكار: ومكافحة العادلة املنافسة توصيات لضمان محاية 

 التجاريهههة الوكهههاالت آل تهههويم علهههى أن نظهههام  ناصهههر أكهههد د

 خطه   يله   وال صهياغة   وإعادة تطويرإىل  حيتا  احلالية بصيغته

 ولكسهههر سهههتهلك. لههه اوامل املنافسهههة محايهههة يف وأههههدافها الدولهههة

 يف واملسهههاهمة احلصهههرين والهههوكالء املنهههاط  وكهههالء احتكهههار

 يراعهى  حبي  الرئيسة  املنتجات من لكثري تنافسية أسعار إجياد

 املهههيمن الطههرف باعتبههاره التههاجر مصههاح بههن املوازنههة النظههام يف

 : التالي خالل من وذلك الضعيف  الطرف باعتباره املستهلك وبن

 لكههل( البيههع عمولههة) الههرب  هلههامش علههىأ سههقف حتديههد -1

 عهدم  تؤيهد  الهمت  لألسهعار  املوضحة باملستندات واالحتفاظ وكيل 

 .اهلامش ه ا جتاوز

 التجاريهههة للعالمهههة وكيهههل مهههن أكثهههر وجهههود اشهههرتا  -2

 مرتاميهة  اململكهة  ومدن مناط  وأن خاصة املنطقة  داخل الواحدة

 دول لبههاقي بالنسههبة نسههبًيا مرتفههع السههكاني والتعههداد األطههراف 

 .اخلليج

 التجارية الوكاالت جمال يف األجن  االستثمار باب فت  -3

 دخهول  السهعودي  للسهوق  يضمن مبا  املواطنن على حصرها وعدم

 مهها وهههو خمتلفههة  مبنتجهات  عاليههة تنافسههية ذات كههرب  شهركات 

 راقيههة جههودة ذات منتجههات وتههوفري األسههعار اخنفهها إىل  يههؤدي قههد

 .ودقيقة
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 علهى  الهوكالء  وإجبهار  للمسهتهلكن  داالسهتريا  بهاب  فت  -4

 المت التجارية للعالمة املستوردة املنتجات وصيانة الغيار قطع توفري

 للمواصهههفات مطابًقههها املنهههتج كهههان مههها متهههى باململكهههة  ميثلونهههها

 .السعودية

 السههههلع السههههترياد شههههركات إنشههههاء أمههههام اجملههههال فههههت  -5

 هلكناملسههت غالبيههةن إ حيهه  احمللههي  السههوق ملنافسههة واملنتجههات

 .بأنفسهم السلعة استرياد على قدرةأو  خربة لديهم لي 

 مهههع تتناسهههب بأسهههعار واملنتجهههات السهههلع تهههوفري مراقبهههة -6

 املواصفات.أو  املكونات حي  من مثيالتها 

 األنظمهة  أههم  مهن  يعتهرب  النظام فه ا الشور  جمل  وحول دور

 جملله   تاحسهب  المت القليلة األمور من خالله  ولعل من أقرت المت

 يف 36 جلسههته يف اجمللهه ن إ بههل..النظههام. ههه ا إقههرار هههو الشههور 

 محايههة جملهه  ربهه  اقههرت  مههن هههو _اهلل رمحههه_ فهههد امللههك عهههد

 يعيهد  اجملله  أن  حبه ا  ويها  .الهوزراء  جمله   برئي  آن ا  املنافسة

 طرحهه  ملها  وفًقها  كه لك  ويقيمهه  ويقومهه  النظام  ه ا دراسة طر 

 بداياتههه يف الشههور  جملهه  كههان حيهه ...الوقههت ذلههك يف اجمللهه 

 هو مما أقو  كانت يبدو أنها قد ورقابية تنظيمية بسلطات يتمتع

 بعههض يف للمجلهه  النسهه  الههتمكن رغههم احلههالي الوضههع عليههه

 .مواده

 بهههل مههههيمن بوضهههع تتمتهههع أخهههر   فهههنن البنهههو    ناحيهههة مهههن

 عليههه حتصههل مبهها ومقارنههة األخههر   بالههدول مقارنههة واحتكههاري 

 الوضهع  وهه ا ..األخهر .  بهالبنو   أسهوة  ومطلقهة  لبه  نسبية مزايا من

 ملتطلبههههات يهههه كر ءشههههيأي  تقههههدم ال بنوكنهههها حمههههري  ألن فعههههال

 احلهههرا  يعيههه  البنكهههي االحتكهههار اجملتمعيهههة. وهههه ا املسهههؤولية



24

 

 –2017     
256 

 التنمويههة البنههو  غيههاب ظههل يف خصوًصهها واالجتمههاعي االقتصههادي

 شههبه غيههاب وهنهها  .فقهه  لأل ريههاء بنههو  فبنوكنهها...املتخصصههة

 3800 مههن أكثههر هنهها  أوروبهها يف فمههثال..لبنههو  الشههعب. امههلك

 طبقههات لكافههة امليسههرة القههرو  أنههواع كافههة تقههدم تعههاوني بنههك

 لشههركة الكامههل االحتكههار مناقشههة يههتم لههو حبهه ا ويهها .اجملتمههع

 تكهون  املتقدمهة  الهدول  يف credit bureau  الن إ حي  )مسة( 

 .مهامها ومباشرة أحكامها يف العدالة متطلبات تسلكو متعددة 

إذا _جمل  الشور   أن يقوم  مالئكة مجال. أ وبدوره اقرت 

 دراسهههات بعمهههل _كهههان لديهههه ميزانيهههة للصهههرف علهههى الدراسهههات  

 /مسههة/الصههيدلة/ الوكههاالت/البنههو :  مثههل لقطاعههات  تفصههيلية

 بهه ه و عدمهه  أو  احتكهار  مهن  مييهزه  مها  لهه  قطهاع  لكل إخل  ألن

 علمية.و جدية بطريقة األمر يهمه منعلى  األمر طر  يتم الطريقة

 لديهه  دهيش على ه ا املقرت  بهأن اجملله    بن خالد. د وعقب

 املفههرغن البههاحثن مههن جمموعههة بههها واملعلومههات للدراسههات إدارة

 .املفرغن وغري

أن  يسهتطيع  املهدني  الغامهدي إىل أن اجملتمهع   نهوف . وأشارت د

 جمهههاالت خهههالل مهههن االحتكهههار ومنهههع املنافسهههة محايهههة يف يسههههم

 األعمهال  جمتمع مصاح عن تعرب سياسات إصدار: ومنها متعددة 

 دور ولْعههب تبنيههها  أجههل املنافسههة  مههن  محايههةإىل  تهههدف الواسههع

 وإصههدار املنافسههة  محايههة انتهاكههات ورصههد املراقبههة يف حمههوري

 للقطهههاع التطهههوعي التنظهههيم شهههأنها مهههن وأدلهههة داخليهههة مهههدونات

 التنفيه ي  اجلههاز  عهن  مسهتقل  ارإطه  يف العمل على عالوة اخلا  

 يكههههونأن  البههههد واالسههههتحواذ للدولههههة. كهههه لك فههههنن االنههههدما   

 العلهم  مهع  املستهلك  حساب على يكون ال حتى واضحة حبوكمة
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 الشههركات مواجهههة علههى تسههاعد الههمت االسههرتاتيجيات مههن أنههها

 اجلنسيات. متعددة

 التنظيميهة  العقبهات  بأنه ستظل مع ذلك العثمان خالد. م وعقب

 املهههدني اجملتمهههع مؤسسهههات ومتكهههن عمهههل طريههه  يف تقهههف الهههمت

 يف مؤسسههي لعمههل حباجههة احلههل. ومههن َ ههمط فههنحن   تنتظههر مشههكلة

 اآلن. احلال هو كما عاًما شعبيًّا زمًخا ولي  املدني  اإلطار

 وآلياتهههه اجلمعيهههات الغامهههدي أن تنظهههيم  نهههوف. د وأوضهههحت

 الصحي . الطري  يف خطوة يكون قد اجلديدة

 احلمود أنهه البهد يف املرحلهة    صاح بن اهلل عبد. ير  ديف حن 

 علهههى قهههادرة اقتصهههادية كيانهههات فيهههها ظههههرت والهههمت- احلاليهههة

 إلغاء يف النظر إعادة من -للوطن  االقتصادية واملشاركة العطاء

 الهبعض  يهر   قهد  المت التجارية الوكاالتأو  باالحتكار ما ياسمى

أو  البيهههع يف سهههواء  املسهههتهلك علهههى الضهههرر مههها يوقهههع ذلهههك يفأن 

 علهههى يسهههتندأن  البهههد األمهههر ذلههك أن  إال  البيهههع مههها بعهههد خههدمات 

 الههمت احلقيقيههة املعلومههة القههرار لصههاحب متههن  ودراسههات معطيههات

 مسهألة  يلغهي  قهرار  اختهاذ  قبل  عدمه من جمتمعية فائدة فيها ير 

أو  واالحتكهههههار. احلصهههههري الوكيهههههلأو  االحتكهههههار فكهههههرةأو 

  اإلطهالق  على سلبيًّا ذلكأن  بالضرورة ال يعين احلصري الوكيل

 ومعرفهة  السهوق  قهراءة  هو األمسى اهلدف  اإلطالق على إجيابيًّاأو 

 لههه ويههوفر املسههتهلك  مهها خيههدم  ناحيههة مههن األمههور إليههه لمهها تههؤو 

 ذلههك مههن املقننههة واألسههعار تتفهه  وخههدمات منههاف  بسههعر اخلدمههة

 .  احلصري الوكيلأو  -القول ص ن إ -احملتكر

 املراحهل  يف أحياًنها  االحتكهار  أهميهة  أن العثمان خالد. م واتف 

 وبهههراءات..  مثًلههها جديهههد اخهههرتاعأو  معهههن نشههها  نشهههأة مهههن األوىل



24

 

 –2017     
258 

ن إ إذ معينههههة لفههههرتة االحتكههههار مفهههههوم ترسهههه  عموًمهههها االخههههرتاع

 املراحهههل يف النجههها  فهههر  تضهههعفأن  ميكهههن املنفلتهههة املنافسهههة

 لكلمههة النفسههي أل ههرا هههو املشههكلة مههن جههزًءاأن  األوليههة. ويههر  

 مهن دون  معهن  حبه   مها  جههة  متييهز  مسهبًقا  تفرت  فهي. احتكار.

 رمبههها _يف الفقهههرة السهههابقة _ اهلل عبهههد. د يقصهههده اآلخهههرين  ومههها

   فاحلصههريةExclusivityباحلصههرية  ياسههمطى مهها إطههار يف يكههون

أو  االبتكهههارأو  التوزيهههع حقهههوق السهههتخدام مههها جلههههة يعطهههى حههه 

 االخرتاع. براءات يف به معمول هو كما ة حمدد لفرتة التشغيل

 لألسهههف يهههدعم  حبهههريي فهههنن اقتصهههادنا  حسهههام. ويف تصهههور م

 مههن عهدد  إصهدار  مههن الهرغم  علهى  حياربههه  ممها  أكثهر  االحتكهار 

 يف االحتكهار  مهن  احلهد أو  إلنههاء  السهاب   يف والتشريعات األنظمة

 اآلن. كمهها أن حتههى شههيء منههها يافعتههل ملهها ولكههن احمللههي  سههوقنا

 تاسهههمى االحتكاريهههة الشهههركات علهههى اسهههتثنائية ضهههرائب فهههر 

 والقطههاع السههلعة حسههب خمتلفههة بآليههات تفعههل  احتكههار ضههريبة 

مهن   بهدال  االحتكهار  علهى  القضهاء  يف وفعالة إجيابية بنتائج سيأتي

 يف االحتكهار  مهن  حتهد  إدارات إلنشاء طائلة أمواًلا الدولة تنف أن 

 فههر  الدولههة حهه  مههن. وحمههدودة نتائجههها وتكههون احمللههي سههوقنا

 تطبيهه  وقههت يف خصوًصهها اسههتثنائية  بصههفه الضههرائب ههه ه مثههل

 .املقبلة اجلديدة االقتصادية االسرتاتيجيات

 يف السهيارات  وكهالء  إلهزام  الرديعان بضهرورة  خالد. د وأوصى

وكمثهال   .اخلليج من ترد المت اجلديدة السيارات بضمان اململكة

 يف وكيههل وهلهها دبهي  مههن جديهدة  سههيارة اشهرت   شههخص: توضهيحي 

 الزبهون  ألن السهيارة   ضهمان  قبول من الوكيل ميتنع هنا اململكة 

 .اململكة يف الوكيل من يشرتها  
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 يهههبين احمللهههي اخلههها  املرشهههد أن القطهههاع  مطشهههر. أ ويهههر 

 يف التنفيه ين  جعهل و التشريعية السلطات اخرتاق خالل من قدراته

 وطلبهات  العقهود  بنهود و التشريعات يكيفون احلكومية القطاعات

بعينههها. أمهها عههن    شههركةأو  حمههدد مقههاول علههى تنطبهه  العههرو 

 كبههار  يفعههل وسههوف مرحبههة  فههر  عههن يبحهه  املسههتثمر فننههه 

... مرحبهههة جهههدًّا صهههفقات علهههى للحصهههول بوسهههعهم مههها املسهههتثمرين

كههبرية   واسههتثمارات  جلهههود وحيتهها   مههرب   غههري  هههو مهها  ويبقههى

 ومن َ مط من املهم:    للدولة العامة املوازنة على عبًئا تكون

 جتميههع عههن بعيههًدا) للخصخصههة  واضههحة أهههداف حتديههد -

 .(القصري املد  على  كا  

 حبيههه  اإلشهههراف الرقابهههة  وحتديهههد التشهههريعات  اختيهههار -

 مساره. عن اخلصخصة برنامج خرو  عدم من نتأكد

 تتطلههب علههى أن القضههية العثمههان خالههد. م ويف اخلتههام أكههد

 بههههالتمحيص والتشههههريعية الرمسيههههة تاجلههههها مههههن عميًقهههها تناوًلهههها

 العالقهة  ذات اجلههات  أدوار وضهب   اهليكلة  وإعادة والتخطي  

 يف التشههريع آليههة لشههؤونها. فضههًلا عههن أن مشههكلة    واملنظمههة بههها

 الهمت  القضهية  لفههم  املناسهبة  السهبل  تتي  ال الغالب يف هي اململكة

 شهاكل امل مهن  كثري تشوبه اخلرباء هيئة ودور التشريع  هلا يوضع

 اهلدف حتقي  عن قاصرةأو  مشوهة  أنظمة ختر  ما كثرًيا المت

 منها. املأمول
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 الغدير. منرية. الورقة الرئيسة: د 

 القضية على قصري تعليق: 

 اخلطههاب تغههيري  القضههية  عنههوان امأمهه قليًلهها أتوقههف دعههوني

 الغهههرب السهههعودي اإلعهههالم خاطهههب ههههل  الغهههرب  حنهههو اإلعالمهههي

أن  أم التهأ ري   درجهة  وما هي اإلجنليزية  واملواقع الصحف وخاصة

 وقهد . السهعودي  اإلعهالم يف  الغهرب  صهورة  تعهين   الغرب حنو  عبارة

 الغهرب   جتهاه  السهعودية  الصهحف  تنشره ما تشبه نربة فيها وجدت

.  تغههيري  كلمههة حيمههل عنوانهههاأن  الههرغم علههى أمريكهها وخاصههة

 ( discourse  )اخلطاب  تغيري يتم كيف

 السهههلطة تلتقهههي حيههه  فوكهههو ميشهههيل مبفههههوم قرأنهههاه إذا

 ههه ا مسههات هههي مهها ممكًنهها  تغههيريه جيعههل  الهه ي ومهها واملعرفههة 

 اله ي  املعتهاد  املسار عن بعيًدا سيتشكل وكيف وأهدافه  التغيري

 يههتم وأحياًنهها أمريكهها  مههن العربيههة احلكومههات واقههفمب يتههأ ر

 اسهتوقفتين  كمها  احلكومهات   ه ه من توجيه على بناء تشكيله

 احلركهات  تصاعد  من قادم خطر من اخلوف نربة حتمل كلمات

.  حياتنهها وطههرق وألدياننهها لنهها واسههتهدافهم   والعنصههرية  الفاشههية

 مرحلهة  أمهام  نناأ وخاصة حتول  مالم إىل  يشري الآخر  مثال ه ا

 مسهبوق  واله ي   غهري  أمريكها يف  وإعالمهي  سياسي وتغري تارخيية

 اإلعههالم السههعودي  قنههواتيف  وحتليلههه ترمجتههه  نقلههه  مههن بههد ال

احملههوري الهه ي   السههؤالأن  األهههم وههه ا أيًضهها. واملكتوبههة املرئيههة
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 مهها وههه ا     وخطههابهم الغههرب نفهههم كيههف:   تسههتهدفه القضههية 

 . -اهلل إن شاء -النقا  ويف هنا يهإل أتطرقأن  سأحاول

 إعالمهي ( representation) متثيهل  وهلها  أزمهة / صراع أمام حنن

يف  وسيسهتمر  يتوقهف     اململكهة  علهى  يركهز  جديد استشراقي

يف  نههوقش مهها الختصههار تههدعونا احلاليههة والقضههية القادمههة  الفههرتة

 . عاجلة خطةيف   املاضين العقدين

 الههمت بههالغرب بالعالقههة الفاألسهه انشههغل كيههف نعلههم كلنهها

 ورصهدتها  اآلن وحتهى  النهضهة  عصهر  من  العربية ال اكرة أرهقت

 اإلعالميههههة واألحبههها   االسهههتعمار  بعهههد  ومههها  الثقافيهههة  الدراسهههات 

 مؤسسههات مههن كههبري عههدديف  اسههتمر التعثههر لكههن والسياسههية 

 :  يستطع   ال ي العربي اإلعالم

 اإلنسهان  معرفهة  أو الغربهي   والثقهايف  اإلعالمي اخلطاب فهم -1

 اإلنسهان  صهور  الفلسهطينية   القضهية  أوروبا )أمثلهة: أو  أمريكايف 

 احلههادي بعههد املههرأة وخاصههة السههعودية صههورةأو  املشههوهة  العربههي

 (.اآلن وحتى سبتمرب من عشر

يف  السياسهي  القهرار  صهناعة يف  وتهأ ريه  العهام  الهرأي  دور فهم -2

 .الغرب

 علهههى الرتكيهههز وهههه واألههههم الهههوراء إىل  االلتفهههات أريهههد ال

 أهههداًفا  حتقهه   عاجلههة   حلههول  لوضههع  القادمههة  اخلمهه   السههنوات

 .للقارات وعابر مؤ ر  متعدد  إعالم عرب واضحة

 والغرب حنن: 

 األحبهها  وناقشههت عديههدة  حمههاوالتيف  جههاء للهه ات نقههدنا

 اإلمربياليههة وطههأة حتههت يههئن أنههه وكيههف العربههي العهها  واملقههاالت
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 طريقهههةن إ بهههل سهههعيد  إدوارد وحللهههها فهمهههها كمههها األمريكيهههة

 إعالمنههايف  جنههدها فجههة استشههراقية مههن تنعتهه    لهه اتنا حتليلنهها

.  السهعودي  الروائهي  اخلطهاب إىل   تسللت والمت واملرئي  املكتوب

 القهدرة  وعهدم  اهلويهة أو  لألنها  فهمنها يف  التوازن غياب على نتف  قد

 ديهد  بالتح أمريكها أو  الغهرب  صهور  وقراءة نقلو اآلخر  فهم على

 الكفتههان: خمتههل -التعههبري صهه ن إ -املعههريف امليههزان ألنط وذلههك

 الغريهههب مهههن القلههه   والغمهههو  بالالمعرفهههة  بالصهههراع  مثقلتهههان

 كالنههد الغههرب مههع نتحههاورأو  نتعامههل و  اجلههاهزة  والنمطيههات

 /التهاري    /الثقافهة   مجاليهات  جيهل مازال إنه بل ومعرفًيا   قافًيا

. السهعودي  والفهرد  اجملتمع عن إنسانية ًراصو تشكل والمت اآل ار 

 ماليزيهها  إيههران  سههابقة: قضههايايف  ناقشههنا كمهها هنهها لنتهه كر

 الغههرب يف  اإلعالميههة والصههور احلضههور اخههتالف مههع وإندونيسههيا

 .إخل

 اإلنسههان  علهى  نتعهرف  كيهف : املتجههدد العتيه   لسهؤالنا  أعهود 

 صههياغة عههرب معههه التواصههل مههن نههتمكن لكههي و قافتههه الغههربيف 

 عالقهتن  تأمهل  علينها  اإلجابهة   قبل ومؤ ر  متوازن إعالمي خطاب

 :جيدًًا نعرفهما

 غربهي  ههو  ما بكل الشغف: نافرة ازدواجيةيف  يقع السعودي -1

 .وحضارته  قافته وحتليل وفهم الغربي  اإلنسان معرفةإال 

إال  حقيقتههه يعههرف وال السههعودية يف  اإلنسههان يههر  ال الغههرب -2

 .عنيفة بدائية وصور منطية  أرديةيف 

 .والتحليل التفكري طريقةيف  الفرق وهو األهم وبينهما

 داخلهي   أحهدهما  مسهارين:  احلالية القضية علينا فرضْت إًذا

 فلهو  الفرضهية   هه ه  أمام لنتوقف الغرب  حنو يتجه  خارجي وآخر
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 مبهها وقارناههها السههعودي  اإلعهالم يف  أمريكهها صههور بدراسههة قمنها 

 فسنكتشهف   األمريكهي   اإلعهالم يف  للسهعودية  صور من يقابلها

 بعهههضإىل  وسنصهههل املتهههوازن  الطهههر  عهههدمو الالمعرفهههة أسهههباب

 نسهتطيع  ال حنهن  وله لك  املقارنة  النقدية الدراسة ه ه بعد احللول

 علههى العمههل بههدون  الغههرب حنهو  اإلعالمههي اخلطههاب  صههياغة إعهادة 

 األمريكههي القههرار صاههناع كههان إذا وأضههيف:. االجتههاهن ههه ين

 أيهههديولوجياتيف  العربهههي والعههها  اململكهههة دور ختتهههزل هوأجهزتههه

 فيهه  القهرار  وصاهنطاع  السعودي اإلعالم فعلى العنف  واتهامات دينية

 أسباب وحتليل معرفة من والتمكن املصيدة  ه هيف  الوقوع عدم

 للسهعودية   اإلنسهانية  الصهور  غيهاب  ومناقشهة  السهلبية  الصهور  هه ه 

 قضههايايف  التوصههيات متههت دوقهه وتشههكيلها  خلقههها علههى والعمههل

. األمهر  هه ا  بسهاطة  ظننها  مهمها  املهمة احللول أحد ه ا ألن سابقة 

 تشههكيليف  السههعودي اإلعههالم يسههاهمأن  الوقههت حههان قههد كمهها

 نههاقص تفسههري عههن بعيههًدا مبسههؤولية احمللههي العههام والههرأي الههوعي

 واحلههروب الواضههحة  األدجلههة مههن واحلههد األمريكيههة  للمواقههف

 .اسرةاخل اإلعالمية

 بعهد  صياغاتها يتم توصيات باجتاه مالحظات جمموعة وه ه

 :منها خنتار ما وبلورة نقاشها 

 املتخصصهة   اإلعالميهة  واملبادرات للمشاريع امليزانيات رصد -1

 واملعاههد  البح  مراكز إلنشاء اللوجستية التسهيالت وخل 

 .  املقارنة اإلعالمية بالدراسات املهتمة

 وإ هراء  وتنويعها واملكتوبة  املرئية ميةاإلعال التعددية تطوير -2

 تههوائم شههبه والصههحف القنههوات تكههونأن  مههن بههدًلا مادتههها 

 .فق  خمتلفة بأمساء
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 املؤسسهاتية  اجلههود  وتشجيع اجلديد  اإلعالم على الرتكيز -3

 للقههارات عههابرة جديههدة إعالميههة منصههات إلنشههاء الفرديههةأو 

 القضهايا  وفههم  التحليليف  وخاصة الثقافية  العزلة عن بعيًدا

 .السياسية

يف  ونشههرها  وترمجتههها  الغربيههة  الصههحف يف  املقههاالت  رصههد -4

أن  بههد وال اجلديههدة  اإلعالميههة واملواقههع السههعودية الصههحف

 الهوعي   نشهر  أههداف  لتحقيه   جديهدة  ةاسهرتاتيجي  من تنطل 

 .  الغربية واجملتمعات والثقافات السياسات عن واملعرفة

 ونقههههل ومعرفههههة ريكهههها أميف  السياسههههية األخبههههار تغطيههههة -5

 ولهههي  األمريكهههي  العهههام الهههرأي يفهمهههها كمههها املعلومهههات

أو  لقنهههاة  سياسهههي  خههه أو  خهههاط   فههههم بسهههبب  بتشهههويهها 

 .سعودية صحيفة

  الفاشههههية   كههههه مصههههطلحات وسههههياق نشههههأة جيههههب تتبههههع  -6

 واألوروبهي   األمريكهي  اإلعالم يناقشها وكيف  العنصريةو 

يف  املتلقهي  لهد   والتارخييهة  السياسهية  الصهورة  تكتمل لكي

 . آخر جتييش ضحية يكون وال السعودية 

 وتنههاقش تطههر  اإلعههالم كليههاتيف  جديههدة مقههررات تصههميم -7

 الغهرب  يف  والسياسهية  اإلعالميهة  بهالتطورات  متعلقة مواضيع

 ينتجهه  مها  ونقها   حتليل على القادرين املؤهلن من جيًلا لتعد

 .اجملاالت كافةيف  الغربي اإلعالم

اإلعههالم يف  كليههات وطالبههات بيههة لطههالب تدري فههر  خلهه  -8

 فهر   خله   وأيًضها . وأمريكا أوروبايف  اإلعالمية املؤسسات

 املؤسسهههاتيف  والصهههحافيات الصهههحافين لتهههدريب مشهههابهة

 .ودائم منظم بشكل اخلار يف  اإلعالمية
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 املتخصصهههههات الشهههههابات/املتخصهههههص الشهههههباب اسهههههتقطاب -9

بعضههم  أن  ةوخاصه  املختلفهة   اإلعهالم  جمهاالت يف  أكادمييًّا

يف  اإلعهههههالم وأقسهههههام كليهههههات درسوا/يدرسهههههون يف أشههههههر

 والصههههحف القنههههواتيف  يعملههههوا لكههههي وأوروبهههها  أمريكهههها

 .  اجلماهريي الثقل املعروفة ذات السعودية اإلعالمية

 اإلنسهههان عليهههه يتعهههرفأن  يريهههد الههه ي مههها ومعرفهههة دراسهههة -10

 املبهادرات  بعهض  قدمتهه  فيمها  ياطهر     عهادة  وال ي الغربي 

 بشهكل  ويعرف يفهم أن  يريد الغربين إ. العابرة تفاليةاالح

 الغربهي  الهتظلم   خطهاب أو  املدائ  بضجيج له عالقة ال مادي

 ويتمهاهى  يتعهاطف  لكهي  أوًل ا إنسانيتك ير أن  يريد أيًضا

 .قضايا  مع سيتعاطف بعد وفيما معك 

 باجلانههههب  للتعريههههف و قافيههههة  إعالميههههة مببههههادرات القيههههام -11

 وفئاتهههههه أطيافهههههه بكهههههل السهههههعودي عللمجتمههههه اإلنسهههههاني

 .فيه املوجودة واجلماليات

 مرتبطهة  كانهت  أسبار السهابقة  والهمت   ملتقى لقضايا العودة -12

 وتوصهههيات تقريهههر لصههياغة  الطهههر  وترتيههب  القضهههية  بههه ه 

 األههداف  لتشهظي  تفادًيها  القضهية  هه ه  علهى  تركز حمددة 

 .منها املرجوة املستقبلية

 والثقهايف  اإلعالمهي  املنهتج  يهزات مم أمهام  نتوقهف  ليتنها  وأخرًيا  

 اإلتقهان   اإلجنهاز   السرعة  على تركز والمت الغربي  والتعليمي

 إذا املميههزات ههه ه كههل تطبيهه  نسههتطيع شههك وبههال. واالسههتدامة

 .  اإلدارة مع اجتمعت اإلرادة
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 حبريي. حسام. التعقيب األول: م 

 املؤسسهههات تعامهههل أسهههلوب علهههى مطلهههعأي  ذههههنيف  الشهههك

 هه ه  بهأن  حتديهًدا  السهعودية  العربيهة  اململكة مع لغربيةا اإلعالمية

 شههعواء إعالميههة حرًبهها وتشههن املطلهه   العههداء تناصههبنا املؤسسههات

 اإلرههاب   بسهبب  فقه   لهي   سهبتمرب   أحهدا   مها قبهل   من  ضدنا

 القهههرون مهههن اآلتيهههة الظلمهههات مملكهههة يعتربوننههها ألنههههم ولكهههن

 ههه ه سههي تر مههن اومتكنههو ترويضههها  مههن البههد والههمت الوسههطى 

 سياسهتن  اتبهاع  طري  عن مطل  بشكل شعوبهم أذهانيف  النظرة

 األوىل تارخييًّا  الدول من عدد مع تامارسان إعالمهميف  معروفتن

 حنهن مغيبهون   -األخر  والسياسة  Indoctrinationأو  التلقن هي

 perception managementأو   التصور  إدارة علم هي -عنها

 نفهي / أو لنقهل  إجهراءات  اختهاذ  هو تصورال إدارة علم وتعريف

 علهههى للتهههأ ري األجهههن  للجمههههور املختهههارة واملؤشهههرات املعلومهههات

 اسههتهداف عههن فضههال املوضههوعي  واملنطهه  ودوافعهههم عههواطفهم 

 للتههأ ري علههى  املسههتويات مجيههع علههى والقههادة االسههتخبارات أنظمههة

 علههى التههأ ري إىل املطههاف نهايههةيف  يههؤدي ممهها الرمسيههة  التقههديرات

 اإلجههراءات منشهه  أهههداف مههع لتتطههاب  واملواقههف  السههلوكيات

 واإلسههقا   احلقيقههة بههن جتمههع التصههور وإدارة خمتلفههة  بطههرق

 .  النفسية والعمليات واخلداع والتغطية العمليات  وأمن

 علههم سياسههة إدارةيف  الغربههي اإلعههالم عمههل كيفيههة ملعرفههة

 علهى  ءالضهو  إلقهاء  ملههم ا مهن  السعودية العربية اململكة عن التصوُّر

 به كاء  يتمتهع  شهخص  عامة الغربي الصحفي به  العاملن األفراد

 فغههالبيتهم ممتههاًزا  يكههن  ن إ جيههد تعلههيم علههى وحاصههل قههوي 

 ويتبعههههههون وسياسههههههة  فكههههههر مههههههدار إىل  ينتمههههههون العظمههههههى
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 عههن النظههر بغههض قههوي وطههين حهه  وهلههم واضههحة  أيههديولوجيات

 الغربيههههة القههههيم محههههاة أنفسهههههم يعتههههربون السياسههههي  اجتههههاههم

يف  السياسههههين علههههى وال يعولههههون جمتمعههههاتهم يف  الدميقراطيههههة

 الهرغم  علهى  وههم  نظهرهم   وجهة من فاسدون ألنهم قيمهم  محاية

 خهار   موضهوع أي  ضهد  وقالًبها  قلًبها  يقفهون  املتعهددة  اختالفاتهم من

 موضههوع ألي تغطيههتهميف  ذلههك نههر أن  ونسههتطيع بالدهههم  حههدود

 بريطانياأن  تتف  إعالمهم وسائل فجميع الدولية  بالسياسة يتعل 

 واملكسههيكين االسههرتاتيجي  النههد والصههينين األهههم  حلههيفهم

 هههه ه عهههن تشههه  إعالميهههة وسهههيلةأي  نهههر  وال كمثهههال  كسهههاىل

 دولهة  عهن  العامهة  للنظهرة  مغايره حتقيقاتأو  مقاالت بنشر القاعدة

 موضههوعأي  حنههو نظههرهم وجهههاتيف  اختالًفهها نههر  مهها ونههادًرا مهها 

 لألسهباب  أتطهرق أن  دال أري أنا, الصراعات عند خصوًصا أجن  

 كههان فههنذا نظههري يف  مهمههة غههري ألنههها ملعاداتنهها  بهههم أدت الههمت

 مؤسهفة  أحدا إىل  أدت معهم  اتبعناها أخطاء -فرًضا – هنا 

 يرتكهب  وههو  الزمهان   من قرن من أكثر له فالغرب مؤخًرا  هلم

 وتشهتت  تدمريإىل  اليوم حتى أدت حقنا يف  وقاتلة كار ية أخطاء

يف  مباشهرة  وغهري  بصورة مباشهرة  وتسببت العربي  العا  وشرذمة

 مههن أفضههل اليسههو فموتههاهم واملسههلمن  العههرب مههن املاليههن قتههل

 .  موتانا

يف  الغربيههههة اإلعههههالم وسههههائل مجيههههع اسههههتهداف الصههههعب مههههن

 علههى  وقههادرة  ضههخمة  إعالميههة  بنيههة إىل  سههنحتا  ألننهها  التعامههل 

 للبنيهههة جهههدًّا  الفتقارنههها  صهههعب أمهههر وهههه ا الغهههرب  مهههع التعامهههل

 للتعامهل  طريقهه  أفضهل  أنط الشخصهي  باعتقادي, املناسبة اإلعالمية

 األسهههلوب, معهههايريه نفههه  نسهههتخدمأن  ههههو الغربهههي اإلعهههالم مهههع
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 نتهههائج بهههأي يهههأت   املاضهههية السهههننيف  اتبعنهههاه الههه ي الهههدفاعي

 وجمتمعاتنها   أنفسهنا  عهن  بديهيهة  حقهائ   نقهل يف  وفشهلنا  إجيابية 

 مرحلةيف  دخل اهلجرة مع مشاكله بسبب الغربأن إىل  باإلضافة

أن  البههد دفاعنهها. املهادنههة ولههي  املواجهههة  هههدفها ميينيههة سياسههية

 علهى  الضوء بتسلي  وذلك مما لة  سياسة واتباع هجومإىل  يتحول

 تشههارانيف  تسههببت الههمت منطقتنههايف  الكار يههة سياسههاتهم تبعههات

 هههي سياسههاتهمأن  العهها  نهه كرأن  حنتهها  واإلرهههاب. التطههرف

 باعتقهادي  ,معتقهداتنا  ولهي   واإلرهاب  التطرُّف انتشاريف  السبب

 ههههو الغربهههي اإلعهههالم مهههع مهادنهههة سياسهههةأي  اتبهههاعأن  الشخصهههي

 وسنخسههر استسههالًما  ويعتههرب عنهها  ينشههرونه مبهها ضههمين اعههرتاف

 علههى  الضههوء  وتسههلي   واجهههة امل مههن  البههد , لألبههد  أمههامهم  أنفسههنا

 قصهههص اخههتالق إىل   ال حنتههها أكثرههها  ومههها املوجههودة   احلقههائ  

يف  حاليًّههها اتباعهههها ممكهههن اخلطهههوات مهههن عهههدد هنههها  وهميهههة 

 حتقه  أن  وممكهن  معًنها   الغهرب  يتبعهه  ملها  مما لهة  العربهي  إعالمنا

 للمهواطن   االقتصهادي  الهوعي  علهى  الرتكيهز  مثهل:  إجيابيهة   نتائج

 علهى  االعتمهاد  تقليهل إىل  املهواطن  يتجهه أن  األفضل نم أنه وحقيقة

 وههه ا ضههدنا معاديههة سياسههات تتخهه  الههمت الههدول منتوجههات شههراء

 سياسههههيهم يطهههالبون  جنهههدهم  الغههههربيف  أنههههم  خاصهههة  مشهههروع  

ال  َ , علينههها اعتمهههادهم وتقليهههل منتوجاتنههها  شهههراء مهههن بالتقليهههل

 يالههههوع علههههى الرتكيههههز نفسههههه إعالميًّهههها   االجتههههاه لنهههها يكههههون

 ألن إجيابيههة و سههريعة فعههل ردة لههه سههيكون للمههواطن االقتصههادي

 مصهلحتها  يف  تصبُّ إجراءات ستتخ  المت هي الغربية الشركات

 القيهههام مثهههل اقتصهههادنا يف  الكهههبرية أسهههواقهم حصهههص لضهههمان

 اإلجيهابي  اجلانهب  إلظههار  العمهل   وور  والهدعايات   بهاملؤمترات  
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يف  اليهههوم االقتصهههادأن  ال تنسهههى بلهههدانهم  داخهههل جمتمعاتنههها عهههن

   السياسة. حمر  هو الغرب

 معلومهات أي  نشهر  عن إعالمنا يتوقفأن  البدآخر  جانب من

 السهلبية  األخبهار  علهى  والرتكيهز  وجمتمعهاتهم   دوهلهم  عهن  إجيابية

 جمتمعههاتهم عههن إجيابيههة بههدعايات نقههوم ملههاذا مبهها يفعلههون   أسههوة

يف  ملعيشهههةان إ للمهههواطن: يقهههول إعالمنههها وكهههأن حيهههاتهم  وطهههرق

 إال ال ينشهههر الغربهههي اإلعهههالم, األمثهههل واهلهههدف احللهههم ههههي الغههرب 

أي  عمههههًدا ويتجههههاهلون جمتمعاتنهههها  وعههههن عنهههها سههههلبية معلومههههات

 احليهاة يف  لنها  دور ال أمسا  وكأننا حياتنا يف  حققناها إجنازات

 . ومسؤولياتها

 ملهاذا , ومسهاندته  اإلرههاب  هو الغرب من لنا يوجه اتهام أكرب

 منه   الغهرب  مهن  يامار  ال ي اإلرهاب على الضوء إعالمنا يال يلق

 الغربيهههة الهههدول مهههواطين مهههن اآلالف عشهههراتن إ حقيقهههة  عقهههود

 واملسههلمن  العههرب لقتههل الصهههيوني بههاجليش يلتحقههون الصهههاينة

 اليهههود لقتههل بههداعش يلتحهه  مسههلم بههن الفههرق والسههؤال: مهها هههو  

 الصهههيوني العههدوان جبههيش يلتحهه  متطههرف ويهههودي والنصههار  

 وياوصهههم وياجهههرطم املسهههلم ياحاسهههب ملهههاذا واملسهههلمن  العهههرب لقتهههل

 مالحقهات أي  بهدون  غامًنا سامًلا بالدهإىل  يرجع واآلخر باإلرهاب 

 بههل حبتههة  دينيههة ألسههباب ومسههلمن عرًبهها لقتلههه جنائيههةأو  قانونيههة

 كههبري مثههل بههالده يف  السياسههية املناصههب أعلههى إىل ويصههل يامجههد

 إميانويههل( )رام أوبامهها عهههديف  األمريكهي  األبههيض البيههت مهوظفي 

 حتريهههر حهههرب أ نهههاء يالصههههيون بهههاجليش االلتحهههاق فضهههل الههه ي

, احلرب نفسهها  أ ناء بالده يف جبيش االلتحاق عن عوًضا الكويت

 العربهههي للصهههراعآخهههر  بعهههد إضهههفاءيف  ستسهههاعدنا احلقهههائ  هههه ه
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 ضهوء ال وتسهلي   اإلعالمي اخلطاب حدة مستو  ورفع الصهيوني 

 داعهش   ةأيديولوجي عن ال ختتلف الصهيونية ةاأليديولوجيأن  على

 داخهههل  كيهههان  إنشهههاء يف  جنحهههت  الصههههيونية أن  الوحيهههد  الفهههرق

 للصهههيونية العميههاء الغههرب مسههاندةأن  واضههًحا وأصههب  أراضههينا 

 الشهههرقيف  الوحيهههدة  الدميقراطيهههة  محايهههةيف  دخهههلأي  هلههها لههي  

أو  كيانهات  إنشاءأن  اآلن لنا اتض  بل ما يدعون  حسب األوس 

 متطهريف  سهتج ب  ألنهها  بعينهه   اخلطهر  هو حبتة دينية ألسباب دول

 .افرتاضي بشكل والتفرقة العنصرية وستمار  إليها  العا 

 نههر  عنههدما الههداخلي  الصههعيد علههى إعالميًّهها سههننج  متههى

 ولكهن  عربيهة   نشهر  وسهائل  مهن  معلوماتهها  تتلقى العربية الشعوب

 معظهم  ألن العربهي   عاملنها يف  املنهال  بعيهد  مهازال  لاألم ه ا لألسف

 الرئيسهة  مهمتهها  إعالميهة  أبهواق  جمهرد  بدائيهة   اإلعالميهة  وسائلنا

 الهمت  السهليمة  األساسية البنية تفتقد العربية  األنظمة صورة تلميع

 إعالميًّها   العربيهة  اجلمهاهري  انتبهاه  جلهب  علهى  القدرة لديها يكون

 اإلعههالم لتواجههه وشههفافية  داقيةومصهه حبياديههة معههها والتخاطههب

 اسههتقاللية, العربههي املشههاهد نظههريف  مصههداقيته وتفقههده الغربههي

 وحنتها   الغربهي   اإلعهالم  مواجهةيف  نتخ ه اجتاه أهم هي اإلعالم

 لو كان حتى  مملواجهته املناسبة الوسائل إلعداد طويلة سننإىل 

 تأليههديولوجياا لههدينا ال توجههد حاليًّهها اإلعالميههة اإلمكانههات لههدينا

 تتبعهههها أن  ممكهههن  الهههمت  املرسهههومة  االسهههرتاتيجية  وال احملركهههة

يف  اليهوم  حنهن . الغربهي  اإلعهالم  ملواجههة  جمتمعة اإلعالمية وسائلنا

 املوحهدة  مواقفنها  منهها  تنبثه   عربية اأيديولوجي لبلورة احلاجة أم 

إىل  إمنها  الشخصهية   الهدول  مصهاح إىل  النظهر  بهدون  الغهرب  جتاه

 هههههه ه لديهههههه يوجهههههد الغربهههههي اإلعهههههالم, العربيهههههة نهههههاأمت مصهههههاح

 .علينا تفوقه سبب وه ا املوحدة  ةاأليديولوجي
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 البعيز. إبراهيم. التعقيب الثاني: د 

 طبيعيهة  عالقهة  األيهام  مهن  يوميف  تكن   الغرب مع عالقتنا

 االجتمههاع عهها  يصههفه مههاإىل  تكههون مهها أقههرب فهههي ومتوازنههة 

 حههن  ذلههك وحيههد   ربياليههة إم عالقههة جههولتنج   جههون النروجيههي

 بههههن  العالقههههة  علههههى مقتصههههرة  الههههدولتن  بههههن العالقههههة  تكههههون

 بههن وقويههة منتظمههة عالقههات هنهها  يكههونأن  دون احلكومههات 

 واملؤسسهههههات املهههههدني  اجملتمههههع  مؤسسهههههات) الدولهههههة مؤسسههههات 

 والهمت  الغرب  مع العالقات تلك تارخيية من الرغم فعلى(. الثقافية

 عالقههات معههها يتههزامن   أنهههإال   سههنة سههبعن مههن ألكثههر متتههد

 .عليها التعويل ميكن قوية  قافية

 الههمت  التوصههيات تلههك  أهميههةيف  مههنرية  الههدكتورة مههع  اتفهه 

 منطقهههةيف  سهههتبقى أنهههها مهههن أخهههاف لكهههين ورقتهههها  بهههها انتههههت

  . easy said than done التنفي  وصعوبة القول سهولة 

 تواصهههلنا يف منهههها نعهههاني الهههمت اإلشهههكاالت تلهههكأن  أعتقهههد

يف  جهديتنا  لعهدم  ومتوقعة طبيعية مثرةإال  هي ما الغرب مع الثقايف

يف  نظرياتهها  مهع  التواصهل  علهى  قهادرة  مهدني  جمتمع مؤسسات بناء

 .  ومغاربها األر  مشارق

 الغهههههرب  مهههههع احلكوميهههههة عالقاتنهههههايف  ليسهههههت املشهههههكلة

 السياسهههههية ملصهههههاحلها بهههههندرا  تعمهههههل الغربيهههههة فاحلكومهههههات

 مهع  واألزمهات  اإلشكاالت من كثرًيا استعرضنا ولو .واالقتصادية

 احلكومهات   مهع  األيهام  مهن  يهوم يف  تكن   أنها لوجدنا الغرب 

 بشههكل اإلعالميههة واملؤسسههات املههدني اجملتمههع مؤسسههات مههع بههل

 بكثري يتجاوز املؤسسات ه ه مع والتواصل. مباشر غريأو  مباشر

 .Gov ومههةاحلك الدعايههة) التقليههدي بشههكله اإلعالمههي العمههل
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Propaganda  .)يف  ليسهت  املشهكلة  بهأن  القهول  ميكهن  هنها  ومن

 . واملنهج األسلوب تغيرييف  تكون ما بقدر اخلطاب تغيري

 مثهههل:) دول جتهههارب مهههن االسهههتفادةإىل  ماسهههة حباجهههة إننههها

 والقائمهههة وكوريههها  وإسهههرائيل  وتركيههها  وأملانيههها  بريطانيههها 

 كمها  الشهعبية  لدبلوماسهية ا) العامة الدبلوماسيةيف  سبقتنا( تطول

إال  العامهة   للدبلوماسهية  تعريهف  من أكثر هنا (. البعض يسميها

 اسهتهداف  االتصهالية  األنشهطة  جتهاوز  ضهرورة  على اتفاًقا هنا  أنط

 ومبهها املههدني  اجملتمههع مؤسسههات لتشههمل احلكوميههة  املؤسسههات

 فئهاتهم  مبختلهف  املهواطنن  شهرائ   كافهة إىل  الوصهول  مهن  ميكن

 . القرار صناعة هرميف  همومستويات

 خطابنها يف  نغيتهر أن  نسهتطيع  لن أننا أعتقد أخر   ناحية من

 تغهههيري مشهههروعيف  اخلطهههى حنههه    مههها الغهههرب  حنهههو اإلعالمهههي

 احلهههدود وذوبهههان التواصهههل زمهههنيف  اآلن حنهههن. الهههداخلي خطابنههها

 اخلطههابن لفصههل جمههال مههن هنهها  يعههد و  والسياسههية  الثقافيههة

 .  البعض بعضهما عن( يواخلارج الداخلي)

 

  :املداخالت حول القضية 

 .واقع اخلطاب اإلعالمي الراهن املوجه للغرب 

احلمههود: إن االقرتاحهات الههمت طرحتهها الورقههة    إميهان . قالهت أ 

 براقهة  للغرب  تبدو املوجه اإلعالمي باخلطاب يتعل  فيما الرئيسة

 غيهاب  ظهل يف  التطبيه   صهعبة  تكهون  قهد  ألنها الورق  على ولكن

 اخلطههاب  فمههع  لغههةيف  التغههيري إحههدا  حنههو حقيقيههة اسههرتاتيجية

 ههو  سهعودي  إعالمي خطاب من حاليًّا صياغته يتم ما كل األسف
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..  عامههة عالقههات محلههة عههن عبههارة هههوو الرمسههي  الصههعيد علههى

 مناسبة كليف  التواجد حياولون لكنهم ذلك  يعرفون والغربيون

 يعرفون لعّلهم  أقل وال أكثر ال الفضول باب من اململكة تنظمها

 توجيههه حضههرتها  ط مناسههبة مههن أكثههر  يف السههعودية عههن املزيههد

 رمستههها صههورة وعههن بالسههعودية  جهدًّا  كههبري جهههل عههن تههنمُّ أسهئلة 

 وقصاصههات األخبههار مههن جمموعههة مههع هوليههوود  أفههالم خملفههات

 ملهاذا  هنا: ياطر  ال ي السؤال لكن وهنا . هنا من اجملمعة الورق

 إيران  مثل أخر  دول جتاهلو فق   السعودية على كيزالرت يتم

يف  حيصل عما الغرب بنظر جتاوزات من بداخلها حيد  ما يقل ال

 طهههران خاللههه مهن  اسههتطاعت اله ي  اخلطههاب نهوع  مهها    السهعودية 

     احلد ه اإىل  صورتها حتسن

 عالقاتنا اختالف من الرغم حبريي أنه على حسام. م وأوض 

 معنهها  عالقاتههها مههن اسههتفادت منههها والكههثري ربيههة الغ الههدول مههع

 املسههتو  علههى معههها والتعههاون الههدول احههرتاميف  ناصههع سههجل ولنهها

 علهههى يركهههز ضهههدنا موحهههد إعهههالم   إال أن مههها نهههراه ههههو  الهههدولي

 هنها   بصهدفة   لي  وه ا سيئة  منطية صورة وتطبيع السلبيات 

ال  ململكهة ا مهع  التعامهل يف  الغربهي  لإلعهالم  واضحة وسياسة توجه

 يهزورون  اله ين  الغربيهون  يرددها دائًما مجلة هنا . جتاهله ميكن

  توقعتههه الهه ي ءبالسههو لههي  السههعودية  وهههي مههرة  ألول اململكههة

 سهلبية  بصهورة  تصويرنا على الرتكيز من نابع التفكري ه ا سبب

 تاتبع سياسة ولكنها مبؤامرة  لي  هي. احلقائ  عن النظر بغض

 واجهتها.مل الوقت وحان ضدنا 

 تنمهي   أسهباب  من يكون الفيفي أنه قد عبد الرزاق. أ وير 

 مهن  اإلعالميهة  واملمارسهات  اخلطهاب  الغهرب   عند السلبية صورتنا
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 عهام. كمها أن مهن    بوجهه  السهعودي  اإلعهالم  علهى  ياحسب َمْن بعض

 املناسهب  باخلطهاب  الصهحي   والوعي الفهم تكوينيف  إشكاالتنا

 واحتههواء الحههرتام احملليههة اإلعالميههة ابيئتنههيف  افتقادنهها هههو للغههرب

 اإلعالمية. التعددية

: دائًمها  املطهرو   التسهاؤل : الغامهدي  نوف. د ومن جانبها قالت

 ننتمهي  أم منه نتنصل حنن هل اإلعالمي  خطابنا إشكالية هي ما

الثقهايف    إر نها  مهن  شهرعي  غهري  جهزء  أنهه  نشهعر  أم به نث  هل إليه 

 موقعهه  مهن  حتهول  -العصر اه  حبكم ال ي -اآلخر عن وماذا

 اعتبهار  دون وناقصهيه   قافتهه  عهن  منفصهًلا  نستقبله كيف هنا إىل 

 مشهرتكة  حهوار  لغهة  إجيهاد  معهه  وههل   اتفقنها  أم اختلفنا لكيانه 

 ل لك أعم  فهًما متنحنا ل واتنا  تنويرية  قافة تؤس أن  ميكن

 لعمقنها  فهًمها  أكثهر  واآلخهر  سهطحي   إعالمنها  األسهف  اآلخر  مع

    التارخيي وإر نا ري الفك

 ظههليف  طبيعيًّهها احلمههود بههأن ههه ا يعههد أمههًرا  إميههان. أ وعلقههت

 بعهد إال  السهعودية  لهدخول  األجنبيهة  للصهحافة  بالنسهبة  القهدرة  عدم

أن  طبيعهي  وشهيء  قريهب   حهد إىل  مغلقهة  كانهت  عناء  فالسهعودية 

 معلومههات مههن لهه  تههوافر ملها  اسههتناًدا الهبعض  قبههل مهن  تصههويرها يهتم 

 مغلوطة. كانت لو حتى

 الربيهع  بعهد  وضهوًحا  أكثهر  بهات  العربهي  ك لك فهنن الشهر   

 العهههرب والصهههحفين الكتهههاب مهههن العديهههد جنهههد لههه لك. العربهههي.

..  لشهههعبها ولهههي  اململكهههة  لسياسهههات معاديهههة مواقهههف يتخههه ون

 مهههاجرين جمههرد ويعتههربهم بهههم  يكههرت  ال الههبعضأن  املؤسههف

 اإلعهالم  وسهائل  معظهم  حيركهون  أنههم  ويغفهل  الغهرب  يف  يعيشون
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 حهل  ميكهن  كيهف  ياطهر : آخهر   سهؤال ..  بالعربيهة  الناطقة السيما

    املعضلة ه ه

 ياعم هه  الغههدير إىل أن مهها أشههارت لههه أ. إميههان مههنرية. د وذهبههت

 والهمت   إخل الالمرئهي   الغهامض   احملجوب  اجملتمع  عن النمطية

 مهن  الكهثري يف  وإمنها  فقه    الغربهي  اإلعالم على لي  انعكست

 فبحهه . اململكههة عههن مواضههيع تنههاقش الههمت والكتههب لدراسههاتا

 سنحصههل  السههعودية  كلمههة باسههتخدام أمههازون موقههع علههى سههريع

 هههه ه كشهههفتها مغلوطهههة ومعلومهههات استشهههراقية  عنهههاوين علهههى

 .العناوين

 أوًلهها العمههودي إىل أننهها جيههب أن نعههرتف   سههامية. د.أ وأشههارت

 مهنغلقن  كنا وأننا  لنا ه ه النمطية الصورة رسميف  السبب بأننا

 مههن الظهههور  فههنحن هلهه ا حباجههة لسههنا أننهها ونظههن أنفسههنا  علههى

 مههع التواصههل علههى والقيههود األنظمههة يعرفنهها. أيًضهها والكههل حنههن 

أو  مقابلتهه  نسهتطيع  ال إعالمهي  زارنا ولو الغربية اإلعالمية اجلهات

 اجلامعهههاتيف  خاصهههة اإلذن أخههه  وبعهههد بتصهههري  إال  استضهههافته

 الغربههي اإلعههالم لههد  الصههورة نرسههم مههن حنههن مههرأة لل بالنسههبة

 أهمههها: متنوعههة  ألسههباب اإلعالمههي الظهههور عههن الغالبيههة بامتنههاع

 الصههورة مقابههليف  املههرأة منجههزات إبههرازيف  لههدورنا تقههديرنا عههدم

 غريهها   أمامهه  يوجهد  ال ألنهه  الغربي  اإلعالم يتلقفها المت النمطية

 اجلانب.  اهيف  حيد  مجيل تغيري هنا  كان وإن

 عهن  بهآخر أو  بشهكل  مسهؤولون  حنا  فنننا والء. وباعتقاد أ

 للخهار    نصهدرها  الهمت  الداخليهة  القضهايا  خهالل  مهن  الصورة ه ه

 ههي قصهص   األسهف  خالهلها  فمهع   مهن  ذهنية صورة رسم يتم والمت

 لكنهها  -حلها بغر  -عليها الضوء بتسلي  حنن نقوم داخلية
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 يسههتمتع الههبعضأن  كمهها  التعصههب بسههبب خمتلًفهها  منًحههى تأخهه 

 املهد   علهى  الهدولي  تأ ريهها  مهد   تقييم دون دولية لقضية بتحويلها

 والبعيد. القريب

يتكه  يف   إىل أنه سهوف  احلمود ناصر بن عبد اهلل. وأشار د

 جملههة لصههاح   إعههدادها منهه  فههرتة وجيههزة دراسههة علههى مداخلتههه

مبوضههوع  لصههيقة موضههوعات ناقشههت كانههت  اخللههيج حههول آراء 

 اخلطاب اإلعالمي حنو الغرب. وبداية قال: إنه مهن املههم التأكيهد   

 اإلذاعهههة ) السهههعودي الرمسهههي وشهههبه الرمسهههي اإلعهههالمأن  علهههى

 املسهههتو  علهههى عهههام بشهههكل ضهههعيفان( والصهههحافة والتلفزيهههون 

يف  فاعًلها  دوًرا هلمها  نسهجل أن  معه ميكن ال ال ي بالقدر الدولي 

 السهعودية  للصحافة احملدودة األدوار فنن احلالية  القضية موضوع

 اإلذاعهة يف  األوروبهي  للربنهامج  وكه لك  اإلجنليزية  باللغة الناشرة

 منقوصههة أدوار كلههها السههعودية  الثانيههة القنههاة وأيًضهها والسههعودية

 .تفيد مما أكثر تسيء عام وبشكل ومهنيًّا  معرفيًّا

 اإلعهالم  مهن  منوذجهان  هنا  املعترب  واملهين العام اإلطار ويف

أن  املاضهههية القليلهههة العقهههود خهههالل اسهههتطاعا السهههعودي واالتصهههال

 .الغربية الساحة على جيد بدور يقوما

  سهي  بهي  إم  كمجموعهة  اجملموعات  قنوات :األول النموذ  

يف  الغربيههة اللغههات تتحههد  تكههن   وإن وهههي  تههي آر إيو 

 مثتلههههت -كههههثرية حههههاالتيف  -أنههههها إال قنواتههههها  كافهههة 

 املتابعههةيف  احلثيثههة جهههودهم عههرب بنهها بالغههر ملعرفههة مصههادر

 غهههري غربيهههة بلغهههات تنطههه  قنهههوات منههههاأن  كمههها. والرتمجههة 

 الرسهالة أو  احملتو أن  أبًدا يعين يكن   ذلك لكن. عربية

 ههههه هيف  وتشههههاركية ومتسههههقة واضههههحة كانههههت السههههعودية
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 منههها جمموعههة لكههلأن  يبههدو العكهه   علههى بههل القنههوات 

 حمددة حاالتيف  تتعار  رمبا بها  خاصة إعالمية أجندات

 اعرتاضههات عههدة ظهههرت لقههد. للدولههة املعلنههة السياسههات مههع

 اإلعالميهههههة اجملموعهههههات هههههه ه أداء علهههههى وشهههههعبية رمسيهههههة

  .  اخلا   اإلعالم من وغريها السعودية 

  التواصههل  وشههبكات املههواطن  إعههالم هههو :الثههاني النمههوذ 

 الغربهههي لإلعهههالم مهمهههة مصهههادر أصهههبحت الهههمت اجملتمعهههي 

 احلههرا  وملعرفههة اململكههة  داخههل جيههري مهها ملعرفههة نفسههه 

 تقلههدت لقههد. والشههعبية الرمسيههة أشههكاله بكافههة السههعودي

أن  األوىل كههان كبههار  مهمههات االجتماعيههة املنصههات تلههك

 السهعودية   الرمسيهة  وشهبه  الرمسيهة  اإلعهالم  وسهائل  تتقلدها

 أمهام  مشهرًعا  البهاب  فهت   الوسائل لتلك امللحوظ الغياب لكن

 مها  ملعرفهة  الغربهي  الهنهم  وليشبع الفرا   ليمأل املواطن إعالم

 املصهادر  هه ه  مهن  عالتهه  علهى  فأخه ه  بالهداخل   جيري ال ي

 .  الرمسية غري

 أعمهل  كنهت  : عنهدما  احلمهود  ناصهر  بن عبد اهلل. وأضاف د

 السهعودية  العربية اململكةيف  والتلفزيون اإلذاعة هيئة لرئي  نائًبا

 هههي تههؤرقين الههمت اهلههواج  إحههد  انههتك م 2014 العههام خههالل

 ميكهن  كيهف : اإلجنليزيهة  باللغهة  الناطقة  السعودية الثانية القناة 

 الغربهههي اجلمههههور وختاطهههب وفعالهههة  مهههؤ رة قنهههاة منهههها جنعهههلأن 

 نسههتطع    بأننهها  اليههوم   إقههراري املؤسههف  مههن  مناسههب   بشههكل

 عشههرات مههن الههرغم علههى السههؤال  عههن عمليًّهها جنيههبأن  حينهه ا 

   اآلن حتهى  أنهها  وأعتقهد . النظريهة  مسهتو   على الرائعة اباتاإلج

 .  تافعتل
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 ال اله ي  فاجملهال  واضه    بشهكل   اإلقنهاع   قضهية  تربز هنا 

 موضهوع أن  يبهدو  وبالتهالي  . أبهًدا  مقنًعها  فيهه  تكهون  لن فيه  تؤ ر

 واجملتمهع  الدولهة  مبكتسهبات  اإلقنهاع  علهى  السعودي اإلعالم قدرة

 . نظر حمل قدرة هي

 النظهههر مهههن نهههتمكن   اليهههوم  حتهههى ملهههاذا  واضهههًحا لهههي 

 تهزال  ال وملهاذا  واملهنية  املعرفية خصائصه من أسا  على لإلعالم

 الشهههركات إعهههالم علهههى تعتمهههد السهههعودية الرمسيهههة املؤسسهههات

 الرمسهي   إعالمهها  علهى  اعتمادهها  مهن  أكثر اخلاصة واملؤسسات

 واستصالحه 

 جاذبيههة كثههرأ يبههدو اخلاصههة املؤسسههات إعههالمأن  صههحي 

 تعطهي إىل أن  يهدفع أن  شهأنه  كهان مهن   املهتغري  ه ا لكن ومهنية 

 عوًضها  السهعودي   الرمسهي  اإلعهالم  صناعة بتطوير أكرب اهتماما

 ههههو الرمسهههي اإلعهههالم ألن التجهههاري  اإلعهههالمإىل  االتكهههاء عهههن

 شههوائب دون ولسياسههاتها  الدولههة لرسههالة أماًنهها األكثههر احلامههل

 .متويلية وغري متويلية

 الرمسهههي السهههعودي اإلعهههالمأن  تأكيهههد ميكهههن وبالتهههالي 

 الهدولي   للجمهور مقنع وغري الدولي  املستو  على التأ ري ضعيف

 املعنهههين بعهههض مهههع حتهههد ت وقهههد. أصهههال إليهههه يصهههل   رمبههها بهههل

 الرمسيههههة اخلليجيههههة اإلذاعيههههة واحملطههههات التلفزيونيههههة بههههالقنوات

 وحمتهو   شهكل  يف كهثرًيا  وناقشهتهم  عربيهة   غهري  بلغهات  الناطقة

 تالئهههم ال وأنهههها رسهههائل  مهههن واحملطهههات القنهههوات تلهههك تبثهههه مههها

. الشرقيأو  منه الغربي سواء الدولي اجلمهور خصائص بالضرورة

 عقبهات إىل  األمهر  تهرد  عليهها  أحصل المت اإلجابات معظم وكانت



24

 

 –2017     
280 

 امسههها أخههر  علههة هنهها أن  مههن قناعههة لههديتأن  مههع. وماليههة إداريههة

 .جيهل ما دوع فاإلنسان  اجلهل 

 -شهههك  دون -يواجهههه  الرمسهههي إعالمنههها  فهههنن  وبالتهههالي 

 البلههد عههن طيبههة صههورة متريههر علههى قدرتههه مههد يف  مجههة حتههديات

 -وحيتههههها . اآلخهههههر مهههههع للحهههههوار التأسهههههي  وعلهههههى والنههههها  

 دخههول مههع السههيما كههرب   هيكليههة مراجعههاتإىل  -بالتأكيههد

 اتشههبك وسههطوة اإللكرتونههي اإلعههالم مههن الراهنههة املرحلههة ههه ه

 قههدرة إلصههال  تبنيههها جيههب الههمت فاالعتبههارات. اجملتمعههي التواصههل

 باتهت  قهد  اآلخهر   خماطبهة  على حتديًدا السعودي الرمسي اإلعالم

 والفنهون  العلهوم  مهن  مجلة مع ومتداخلة واملتغريات  العوامل متعددة

 .والوسائلية واالجتماعية الثقافية

 الرمسهي  لسهعودي ا اإلعهالم  تواجهه  الهمت  االتصالية التحديات أهم

 علههى أمثلههة بههبعض اإلدالء -الصههدد ههه ايف  -ميكههن الههراهن:

 :التالي النحو

 وفضاءاتها وحساباتها تطبيقاتها بكل اإلنرتنت شبكة بروز -

 واالتصال. لإلعالم املعاصرة التقنيات كأبرز

 الراهنهة  االتصهالية  املرحلهة  شهرو   مهع  التجاوب دون القصور -

 .وخصائصها

 كههثرية حههاالتيف  االجتمههاعي  التواصههل شههبكات حتويههل -

 وشههعوبهم  دوهلههم ضههد الشههباب لتجنيههد مراكههزإىل  جههدًّا 

 مجاعهههههاتأو  أخهههههر  دول لصهههههاح مكتسهههههباتهم  وضهههههد

 ومههن. العربههي اخللههيج منطقههةيف  أطمههاع هلهها مارقههة ومنظمههات

 تنظهههيم إىل  انتسهههبوا  الههه ين  مهههن % 80أن  املؤشهههرات  أخطهههر
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 التواصههههل وسههههائل عههههرب جتنيههههدهم   -مههههثال -داعههههش

 .  االجتماعي

 العها    دول مهن  العديهد  االتصهالية  احلقهائ   هه ه  دفعت لقد -

 مجيههع وحظههر لتتبههع أمنيههة فههرق لتشههكيل اململكههة  ومنههها

 األمهر  وه ا. االجتماعي التواصل مواقع على داعش حسابات

 اإلعهالم  جمهال يف  احلكومات عمل أولويات -رمبا -غيتر

 مبها  االتصهال  و اإلعهالم  قطهاع  تنمية عن وأشغلها واالتصال 

يف  واجملتمهع  الدولهة  وصهورة  اخلليجيهة   والتنميهة  املهنهة  خيدم

 .  اخلار 

  (الفقيههه وواليههة.. املاللههي بنظههام) املتجههدد اإليرانههي التحههدي -

( إيهران ) بهه  عالقهة  لهه  مها  كهل  على املرتتبة الدولية والتحوالت

 وجاهلت . قبلهها  مها  إيهران  غهري  اجلديدة  األلفيةيف  فنيران. اليوم

 عالقهههة هلههها عليهههها  واملفرتيهههة اململكهههة عهههن السهههلبية رالصهههو

 اله ي  اجلديهدة   األلفيهة يف  الهدولي  املشههد  بتحهوالت  عضوية

. وتطمه   وتعتهدي  تعب  فنيران. منه جزًءا اإليراني النظام يعد

 املشهههؤومة مآربهههها أجهههل مهههن وختهههون تغهههدرأن  يضهههريها وال

 اهلهه الدوليههة القههو  مناصههرة وظهههرت. املنطقههةيف  واملشههبوهة

 مههن مهمههة مراحههل ويف النوويههة  االتفاقيههة توقيههع إبههان علًنهها 

 الواليهههاتيف  الهههدميقراطي للحهههزب السهههابقة الرئاسهههة عههههد

 بهن  جمتمعهة  العربهي  اخللهيج  ودول اململكهة  وصارت. املتحدة

 اخلطهههاب نغمهههة تغهههري مهههن الهههرغم وعلهههى. والشهههيطان األفعهههى

ن إال أ إيههران   مههع الههراهن األمريكههي اجلمهههوري الرئاسههي

 املرحلهة يف  مقلًقها  مصهدًرا  -آخر إشعار حتى -تبقى إيران

 التحليل على مستعصية وأحيانا املنطقة يف  الراهنة العصيبة



24

 

 –2017     
282 

 اإلعالميههههة احلسههههابات كافههههةيف  مهمًّهههها ومههههتغرًيا والنقههههد 

 .اخلليج لدول واالتصال

 بالتحهديات  صاخبة اجلديدة  واالتصال اإلعالم بيئةأن  يبدو -

 الدقيقههة يف  التغريههدات  مئههات  فهنهها   للمملكههة   احلقيقيههة 

 وآالف هلههههها  الوطنيههههة  واللحمهههههة اململكههههة  أمهههههن تسههههتهدف 

 وتشهههتيت السهههعودي  اجملتمهههع إلحبههها  تهههويرتيف  احلسهههابات

 .الشائعات وب  داخل الفنت وزرع صفوفه 

 يسهعى  للمملكهة  املههاجم  املهأجور  واالتصهال  اإلعهالم أن  يبدو -

أن  يعلمنهها    والتههاري . السههمعة  تشههويهإىل   حممههوم  بشههكل

 تشههويه حبلقههة تبههدأ والشههعوب  الههدول علههى اهلجههوم سلسههلة

 تشههويه مههن وألواًنها  أشههكاًلا تواجههه اليهوم  فاململكههة. السهمعة 

 تشهههويه وإعهههالم. املالحظهههن علهههى خبافيهههة ليسهههت السهههمعة 

 النهوع  وهه ا . اإلعالم من غريه على عصي مجهور له السمعة 

 جهههدًّا  صهههيفوح جهههدًّا  معلومهههاتي   اهلجهههومي  النقهههد مهههن

 الواقههههع  مفارقههههات مههههن وينطلهههه  باملوضههههوعية  ويتمظهههههر

 الرمسيههة  املؤسسههات وأفعههال أقههوال مههن اإلعالميههة وأهدافههه

 ومههن السههعودي  واالجتمههاعي الثقههايف الواقههع تعقيههدات ومههن

 ومههن. القريههب املعاصههر التههاري  وحمطههات املاضههي  تركههات

   ينوإقليمهه حملههين  داعمههن ياوجمههدأن  أمكههن أنههه املؤسههف

 .السمعة تشويه مرحلةيف  جنحت دولية لقو 

احلمههود إىل  ناصههر بههن عبههد اهلل. د ومههن جهههة أخههر  تطههرق  

اآلخر  حيه  قهال    مع صراعنا.. يف الدينية القضية( حتييد)مسألة 

 يؤسههه  جمتمهههعيف  متهههدين لرجهههل تقهههول يف هههه ا الصهههدد: عنهههدما

 ةالقضههي( حتييههد) جيههب إنههه عقههدي  أسهها  علههى وبراءاتههه والءاتههه
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 اآلخهر   مهع  املعاصهر  الهدولي  صهراعنا  ميدان عن وإقصائها الدينية

أو  الرجههل  ذلههك تقتههل تكههاد فننههك خهها   بشههكل الغربههي ومههع

 يعلهم  ال حتى تقدير  أقل على طوره  عن خترجه - فعًلا - أنك

 وهنها . عينهاه  بهه  جحظهت  مها  بصريته تر  وال لسانه  يقول ما عقله

 هههي مهها بقههدر جههًدا  ريةقصهه وقفههة وهههي. تأمههل وقفههةإىل  حنتهها 

 القيههههادة أعلنهههت  لقههههد. املداخلهههة  هلههه ه  املتاحههههة املسهههاحة  حمهههدودة 

 علهى  املفرو  املعاصر الصراع من مبكر زمنيف  - األمريكية

 الدينيهة   القضهية  ههو  املشهكلة  جوهرأن  - العا  شعوب أكثر

 بن - العسكرية بالقوة - والعشرين احلادي القرن صراع وأن

أن  ذاتههها القيههادة لبثههت مهها  ههم. فعًلهها بههدأ قههد مواإلسههال املسههيحية

 أخطههأت فهههل. لسههان سههب أو  قلههم زلههة قيههل قههد مهها وتعههدت ترتاجههع

أن  مهن  البهد  إنها :-بفرضية – القول ميكن األمريكية  القيادة

 الصهراع   لهب  تشهخيص : احلالن من واحدةيف  أخطأت قد تكون

 .التشخيص ذلك عن الرتاجعأو 

 القيهادة أن  مهن  الهرغم  فعلهى . نظهر  حمهل  الفرضية تلك غري أن

 قهههد أنههههإال  وخيطئهههون  يصهههيبون بشهههر مهههن تتكهههون األمريكيهههة

 القياديهة  اهلرميهة يف  قمهة  بهأن أعلهى   االعتقهاد  السه اجة  مهن  يكون

. النههوع ههه ا مههن اسههرتاتيجي منزلهه يف  يقههع( والعامليههة) األمريكيههة

 يتلوهمها  ومها  والعهراق  أفغانسهتان يف  أمريكها  مغهامرة  كانهت  رمبا

 قبهل  بشهأنه  الرؤيهة  تتضه   لهن  اسهرتاتيجًيا   خًطها  العا  شعوب نم

 عمه  يف  الهدين  وإقحهام  املسهلمن  اتههام  لكهن  قادمهة   قليلهة  أعوام

 قبيهههل مههن  يكههون أن  ميكههن  ال ذلههك  عههن  الرتاجههع   ههم  الصههراع  

 اإلسههالم كههون أهمههها: مههن لعههل جههًدا  كههثرية ألسههباب اخلطههأ 

 تهأتي أن  املتصهور  غهري  فمن األهم  وطرفه املوضوع قلب واملسلمون
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 اسههرتاتيجية رؤ  ودون ارجتاليههة الصههراع ههه ا بشههأن التصههرحيات

 العهها  يف  واألكههرب األهههم املؤسسههات دولههةيف  وخباصههة مسههبقة 

إىل  تههههدف كانهههت الهههمت األوىل التصهههرحياتيف  أخهههص وبشهههكل

 إًذا . األمهور  جملريات( املعلنة) وتفسرياتها األمريكية النظرة تبيان

 سيبقى تلطيفه أو  ونفيه التصري  وراء يكونأن  كنمي ال ي ما

 بعهد   تتضه   ملها  اجملهردة  فاحلقيقة الفرضيات  قيد أيًضا املوضوع

 التصري أن  أعتقد لكنين. قادمة الزمن من لعقود تتض  ال ورمبا

 مهن  ختهر  أن  املتحهدة  للواليهات  فيتحقه   أصهًلا   نفيهه  ليهتم  جهاء  قد

يف  يسههري  َمههنْ  ومههع  - انفسههه  الدولههة  داخههل  - الههديين  الصههراع

 ننشهغل  حهن يف  وغريهها   واإلسالمية النصرانية الدول من فلكها

 املقهام يف  عقهدي  ديهين  الصهراع أن  بن بهات  اإلسالمي عاملنايف  حنن

 املواجهههة مههن هلروبههها املتحههدة الواليههاتيف  الضههعف ونعتقههد األول 

 عالقاتنهها لنجعههل سههواعدنا عههن ونشههمتر النفههي  علههى واعتمادههها

 ديهين  مبهدأ  علهى  مؤسسهة  العهاملي  الصهراع  هه ا يف  والبعيدة يبةالقر

 علههى بنصههرارنا قناعتنهها ونؤكههد. بهه لك مقتنعههون وحنههن عقههدي 

 اجلههدليات تلههك والههرباء  الههوالء موضههوعاتيف  جههدلياتنا اسههتمرار

 صهراع ( فعًلها ) صهراعنا أن  للعاملن لنؤكد فق  اآلن ازدهرت المت

   وتراجعهت  خافهت   هم  ها ذات( أمريكا) ب لك قالت عقدي  ديين

 لنثبههت فقهه   الصههراع أدجلههةيف  ونوغههل الفكههري بالنصههر فنفههر 

 النفهههي مبجهههرد تغييبهههها الغهههرب حهههاول الهههمت احلقيقهههة تلهههك للعههها 

( أنثروبوليجيتنهههها) - رمبهههها - تعلههههم أمريكهههها وألن   والرتاجههههع

 األهههم القضههية وتبقههى. تراجعههت  ههم أعلنههت فقههد( سسههيولوجيتنا)و

 مههع صهراعنا يف  الدينيههة القضهية  إقحههام أهميهة  حههول تتمحهور  اليهوم 

 .وحتييدها إبعادهاأو  اآلخر 
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 وعهدد  حهدي    بسه  إىل  وحتتها   جهدًّا   معقهدة  القضهية  لعلط

 حتييههد ومفاسههد مكاسههب لبيههان شههتى علههوميف  املتخصصههن مههن

 سهيحق   حتييدهاأن  غري املتالطم  الواقع ه ا من الدينية قضيتنا

 مهع  ديهين  صهراع إىل  االسهتناد  ىل األو:  هال   مصهاح  شك غري من

 يعتهدون  اله ين  فقه   ههم  اإلسهالمي  العها   خصوم جيعل لن الغرب

 اإلسهالمية   غري الدول كل وصداقة والء سيخسر بل منهم  عليه

. اآلخهر  للطهرف  ودعًمها  والًء أقهرب  سهتكون  الدول تلكأن  حنيف 

 علهى  املفهرو   الصهراع  هه ا يف  الدينيهة  القضهية  إقحامأن  الثانية 

 دول من لعدد الداخلية للبنى هدم معول سيكون اإلسالمي العا 

 وغهري  مسهلمون  فيهها  العهيش  يتقاسهم  حي  ذاتها  اإلسالمي العا 

 نتسهاب  أن - خاصهة  األزمهات  زمهن يف - يسو  ال فرمبا. مسلمن

أن  الثالثههههة . وشههههعوبنا لههههدولنا الداخليههههة الكيانههههات خلخلههههةإىل 

 امل هبيههة واالختالفههات ثقافههات ال بتعههدد تههنعم اإلسههالمية الشههعوب

 عظيمة مفسدة األيديولوجي الصراع تأجيج ويف اإلسالم  إطاريف 

إىل  الصههراع يتحههول قههد حيهه  اإلسههالمية  الداخليههة البنههى هلهه ه

 قهد  هنها  مهن . نفسهها  اإلسهالمية  اجملتمعات داخل م هبية صراعات

 أدجلههة مههن اجلههدو  مههد يف  ملًيهها الههتفكري األصههل  مههن يكههون

 جههدًّا  املهههم مههن كههان  رمبهها وكهه لك املعاصههر   العههاملي الصههراع

 قبههل العهها يف  الكبههار القيههاديون يقولههه مهها تقههويم عنههد الرتيهه 

 .وحسب القول بظاهر عليه احلكم

احلمهود يف مداخلتهه حهول     صهاح  بهن  اهلل عبد. د وبدوره قال

ابتهداًء: مها    أتسهاءل (  الغهرب  حنهو  اإلعالمي اخلطاب تغيري) قضية

 داخليًّها   وآخهر  وقت بن حيضرأن  املفرت  اإلعالمي اخلطاب هو

 ومتى  وكيف  وخارجيًّا 
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 ال ميكهن  اإلعالمهي  باخلطهاب  مها ياسهمى   مهمهة أو  مسألةن إ

 مههد  للعهها  يؤكههد وبظهههور  وواقعيههة حقيقيههة بصههورة يتههأتىأن 

  كههان جمتمههع ألي حقيقيههة صههور تنقههل اللههتن والكفههاءة القههدرة

 أقول وهنا  للغري صورتنا إخرا و أ ظهور كيفية عن أحتد  وهنا

أو  نقههرتأن  علينهها  اإلعالمههي اخلطههاب بههالتغيري يف نطالههبأن  وقبههل

 .  السعودي اإلعالمي اخلطاب وإمكانات كفاءة مد  عن نعرتف

 نقههرتيف أن  لههدينا واملتمثههل الشههيء قمههةإىل  الصههعود مسهألة  إن

 األمههر ههه اأن  نعلههمأن  دون  عدمههه مههن إعالميًّهها خطاًبهها لههديناأن 

 ابتههداًء لالستشهههاد حقيقيههة انطالقههة حنههو قومًيهها تأسيًسهها يتطلههب

 التوقهع أن  أر  أمر ف ا   ومناف  حقيقي إعالمي خطاب بوجود

 .اخليهال  مهن  ضهرب  فيهه  أمهر  ههو  كانهت  أيها  مصهاح  جلهب يف  منهه 

 خطابنهها يصههدر أصههًلا أيههن مههن مال نعلهه أننهها هنهها الههرئي  والسههبب

 أم واإلعهالم   الثقافة وزارة من هو هل خاصة  اخلارجي اإلعالمي

 اخلارجية  وزارة من

 ذلهك  بعهد  اخلطهاب   ذلهك  ومصدر مكان وعرفنا تفهمنا إذا

 إعالمهي  خطهاب  ظههور  حنهو  ومهن َ همط التأسهي     الهتفكري  يف  نبدأ

 عانههت مهها كههثرًيا الههمت السههعودية  العربيههة اململكههة ميثههل حقيقههي

 .الداخلي الماإلع من وشيء اخلارجي  اإلعالم ويالت من وتعاني

 يصهههدر أيههن  مهههن نتسههاءل: أن  بنههها حههري  ألهههي   ذلههك  وأمههام 

 ذلهههك عرفنههها فهههنذا منهههه  الرمسهههي خصوًصههها اإلعالمهههي خطابنههها

  إعالمهههي قطههاع  تأسهههي إىل  نسههعى أن  ميكننههها بعدئهه    املصههدر 

  اخلارجية وزارةأو  واإلعالم الثقافة وزارة داخل سواء متخصص 

 البشههرية اإلمكانههات كافههة لههه متههوفًرا القطههاع ههه ا يكههون وأن
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 الوقههوف مههن القطههاع ههه ا ومتكهن  تؤهههل الههمت احلديثههة والتقنيهات 

 .  واحلضور اللهجة شديد أضحى إعالمي  تناف  أمام

 حههول  الههبحريي حسههام م. إليههه ذهههب مهها علههى أتفهه  وأ ههين 

 الغهرب  نطإ قهال:  حينمها   الغهرب  بهها  ويقوم قام المت املشينة األفعال

 وقاتلهة  كار يهة  أخطهاء  يرتكب وهو نالزما من قرن من أكثر له

  العربههي العهها  وشههرذمة وتشههتت تههدمريإىل  أدت وأنههها  حقنههايف 

 . واملسلمن العرب من املالين قتلإىل  به وصل مما

 والسعودي إعالمنا العربي أين وهي واحدة  إجابة تأتي وهنا

 هههو احلههل وغههريه  فهههل األمههر ههه ا كههل مههن اخلصههو  وجههه علههى

 وههو  بهه   مها نقهوم   نسمي ماذا أم األنظار  عن تواريامل االستنكار

  والوطن   العقيد عن الدفاعيف  الطمو  أدنى

 مههههن للعديههههد تتعهههر   بلههههداننان إ: احمليههها  مسههههاعد. وقهههال د 

 الغضههب جههام وتصههبوا الغربيههة  الههدوائر تطهههروا فههال  تاملههؤامرا

أن  ميكهن  أخطهاء. كيهف   بعهض  ولهدينا  أطههار  علينا  فنحن كله

واألوربهي    الغربهي األمريكهي   اإلعالمي قف اخلطابمثأي  يفسر

 مههن ليلههةيف  الشههر   ههم حمههور ويراههها لسههنوات إيههران يشههيطن وهههو

 ومنحهها  ودهها  خلطهب  يتسابقون المت الشقراء الفتاة تصب  يالليال

أن  ميكههن   هههل هلهها تسههليم العههراق  بعههد باملنطقههة العبهه  فرصههة

 نتعههر  حنههنتههآمر  أو  بينههها تنسههي أي  دون   قههد ههه ا يكههون

يف  تاملهههؤامرا مهههن علهههى العديهههد مقبلهههون أننههها ويبهههدو للمهههؤامرات 

 ههه ايف  يههتم شههيء والثقافيههة  ال االقتصههادية والسياسههية اجملههاالت

 إطالًقا. قلب بطيبةأو  مصادفة العا 

 البعيز حول مها متهت اإلشهارة إليهه يف أكثهر      إبراهيم. وعل  د

 لقضهههايا الغربهههي ماإلعهههال تنهههاول  يف املهههؤامرة  حهههول مداخلهههة مهههن
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 النتهههائج مهههن حههه رين نكهههونأن  بأنطهههه علينههها السهههعودي  اجملتمهههع

 مها  قهراءة يف  التقصتهد  منطلقهات  تهبين يف  للمبالغهة  احملتملهة  السلبية

 يهبين أن  شهأنه  مهن  هه ا  ألن عنطها   الغربي اإلعالم يقوله وما يكتبه

 مهن  وحيهدت  الغربهي   اإلعهالم  وبهن  بيننها   النفسهي   العزل من جداًرا

 علهههى الشهههواهد مهههن الكهههثري هنههها  بالتأكيهههد. التواصهههل فهههر 

 منفهه ي قههران عقههدإىل  اإلشههارة -مههثال -ذلههك ومههن التقصههد 

إىل  اإلشهارة  وك لك مكة يف  برنادينو سانيف  اإلرهابية العملية

 بههل إسههطنبول يف  اإلرهابيههة العمليههة منفهه  ولههد حيهه  اململكههة 

 لههرب  فقهه  سههعودي بأنههه قالههتأن  اإلنديبنههدنت بصههحيفة وصههل

 .باإلرهاب اململكة

 األخبار على اململكة جتاه الغربية الصحافة سلبية تقتصر ال

 المت االفتتاحياتإىل  ذلك جتاوزت بل واألعمدة  املقاالت وكتاب

 افتتاحيهههة ذلهههك ومهههن. الصهههحيفة نظهههر وجههههة متثهههل أنهههها يفهههرت 

 عامليًّها   السهيئة  السهمعة  تلك السعودية تستح   بعنوان اإلنديبندنت

 وحرصهت   ذلهك  تغهيري  العامهة  العالقهات يف  مههارة  أيهة  تسهتطيع  ولهن 

 مها  بكهل  اململكهة  صهورة  تشهويه  علهى  االفتتاحيهة  ه هيف  اجلريدة

 ال متباينهة  قضهايا  بن واخلل  واملبالغة  املغالطة أساليب من متلك

 .اململكة اسم سو  بينها راب 

 العربيهة  اململكهة  عهن  يكتهب  ممها  كهثرًيا أن  القهول  عن غين

 أوهههههام علههههى جمملهههههيف  مههههبين الغربيههههة الصههههحافةيف  السههههعودية

 وبتجاههل . املاضهي  القرن تسعينيات من  وقدمية مغلوطة ومعلومات

 اإلرههاب  حماربهة يف  وإجهراءات  خطهوات  مهن  وإجنهازه  اختهاذه    ملا

 . ودوليًّا وإقليميًّا حمليًّا
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 علهههى قراءتنهههايف  نقتصهههر الأ علهههى علينههها حتهههتم املوضهههوعية

يف  اإلجيابيهة  اجلوانهب  مهن  أيًضها  الكهثري  هنا  السلبية  اجلوانب

 ومههن جتاهلههها  ميكههن ال والههمت للمملكههة الغربههي اإلعههالم تنههاول

 اإلذاعههة هليئههة تقريههر -احلصههر ولههي  املثههال سههبيل علههى- ذلههك

 خههادم برنهامج  مههن اسهتفادت  سهعودية  شههابة عهن ( BBC) الربيطانيهة 

 علمية بدرجة مؤهلة لتعود اخلارجي  لالبتعا  الشريفن احلرمن

 جمهههاليف  عامليهههة شهههركة أكهههربيف  ولتعمهههل املهههالي  التحليهههليف 

 الفتهاة  حققتهها  الهمت  اإلجنهازات  به لك  ولتجسد  (أرامكو) النف 

 تعمهههل الهههمت االجتماعيهههة والعقبهههات التعقيهههدات ظهههليف  السهههعودية

  New York Social Diary موقهع  نشهر  كمها .  جتاوزهها  علهى  الدولهة 

 بهههيج الهههدكتورة كتبتهههها مقهههاالت أربعهههة مهههن سلسهههلة االجتمهههاعي

 أحبهها  ملركههز التنفيهه ي املههدير نائههب Paige Peterson برتسههون

إىل  رحلتهههها عهههن University of Utah يوتههها جامعهههةيف  السهههرطان

 إجيابيهة  انطباعاتإىل  الكاتبة أشارت. السعودية العربية اململكة

 جلميلهة ا الصهور  مهن  بالعديهد  نظرهها  وجههة  ومدعمة اململكة  عن

 إجنهازاتهن  عهن  حتهد ن  سهعوديات  نساء مع وبلقاءات اململكة  عن

 .خمتلفة جماالتيف 

الغههدير علههى مهها طرحههه د. إبههراهيم البعيههز      مههنرية. د وعقبههت

 املختلفهة  لطريقتهها  مغريهة  املهؤامرة  نظريهة  بأنها تتف  يف القول بهأن 

 مثههل حتههد ها الههمت املؤقتههة الفكريههة واملتعههة األحههدا   تفسههرييف 

 فههم  عهن  وتبعهده  عليهها  يعتمهد  َمهن  ختهدر  لكنهها  التفسريات  هه 

 وطريقهة  نقلهه  لهه   اإلعهالم  تنهاول  وطريقهة  السياسي الواقع وحتليل

 العمليهة  منفه ي  قهران  عقهد   وأضافت املثال عهن . لألحدا  ترمجته

 نشهههرته مهها  متاًمهها   يطههاب    مكهههةيف  برنههادينو  سههان يف  اإلرهابيههة 
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 أنهه  علهى  ديانها  واألمهرية  فيها  ال دودي عالقة عن بريطانية صحف

 الهرغم  علهى  تهتغري    ذاتهها  ههي  الفنتازيها   أي أن مكهة يف    عقد

 .احلد ن بن الطويلة السنوات من

 مها  ههي  الغربي اإلعالم لقنوات واملتمكنة الشاملة املتابعة إن

 واحلقههههائ  املعرفههههة علههههى مسههههتنًدا يكههههون بههههأن املتههههابع متكههههن

 الغربهي   اإلعهالم يف  املعلومات من لهائ أرشيف أمامنا. واملعلومات

 إيضهها  علههى والعمههل التمثيههليف  إشههكالية دراسههة لنهها يتههي  والهه ي

 .الغائبةأو  املبتورة األخر  النظر وجهة

 كههرب  مههؤامرة فاضههل أنط هنهها   صههدقة. د.أ يف حههن أشههار 

 علههى مههؤامرة وهههى.  العربيههة األمههة ههه ه كههل علههى املتنفهه  للغههرب

 التهههدقي  وعنهههد. _ أركهههون حممهههد قهههولي كمههها _ للتهههآمر قهههابلن

 مهها أن  يعنههى  ال وههه ا أعيننهها.  بههأم  ونراههها املههؤامرة  ههه ه  سههنلم 

 فقهه . املههؤامرة ههه ه بسههبب هههو كأمههة فيههه حنههن ومهها لنهها حيصههل

 مهن  فيهه  األمهة  هه ه  معظهم  ملها  الهرئي   املسهبب ههي   ال اتية فعيوبنا

 وهوان. وضعف ختلف

ددة  كمهها البههازعي رؤيتههها يف نقهها  حمهه   عليههاء. وأوجههزت أ

 يلي: 

 بطريقهههة مصهههاحله حنهههو موجهههه الغربهههي اإلعالمهههي اخلطهههاب •

 العربيههة اإلعالميههة لغتنههاأن  حههن يف ..مبالغههة بههدونو مقنعههة

 املقنعههة غههري املبالغههات مههن كههثري علههى حتتههوي اإلسههالميةو

 .أنفسهم العربو للمسلمن

 تهههتغري...بهههاملواقف مهههرتب  عهههام بشهههكل اإلعالمهههي اخلطهههاب •

 كهثرًيا  تشهبه  الهدول  بن طاب. فالعالقاتاخل بتغري املواقف

 .األشخا  بن العالقات
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 برتمههومرت متحكمههة مازالههت األمريكيههة اإلعالميههة اآللههة •

 تشهاء   حسهبما  ختفضهها و احلهرارة  ترفع...العاملي اإلعالم

 خارجهها  عهن  خيتلهف  أمريكها  داخل اإلعالمي فاخلطاب

 .القناة لنف و

 بالشهههكل رتاسهههتثم ملههها االجتمهههاعي التواصهههل وسهههائلن إ •

 .املطلوب بعد

   الثقافية. احملافل من مستبعدون الشباب •

 اإلعالمههي اخلطههاب عههن الرديعههان يف حديثههه خالههد. د وركههز

 برأيههه غههري اخلطههاب فههه ا .للههداخل املوجههه الرمسههي علههى اخلطههاب

 بهل  تقليدية فلغته وواضحة  دقيقة معلومات يقدم وال غالًبا  واض 

 وقههد:  كههالقول  اخلشههبية  تالعبههارا بعههض ترديههدإىل  يلجههأ إنههه

 ما هه ه  . البلدين بن املشرتكة االهتمامات حول الطرفان تباح 

 مثًلها  كيهف   بنجيهاز  وإن للمتلقهي  شرحها يصعب المت االهتمامات

 أدر  وأنها  أتابعهه  لكهي  يشهدني  كيهف أو  كهه ا   إعالًما أصدق

 فكيههف الههداخل  ياههر ي   للوقههت  إعالمنهها  مضههيعة متابعتهههأن 

  للخار   لوصولا يستطيع

 قهوة  الشهري القضية من زاويهة كهون اإلعهالم    فايز. وتناول د

أداة  تارخيههه  طيلههة  اسههرتاتيجية  حيهه  أشههار إىل أن اإلعههالم ظههل    

 واالقتصهادي  السياسهي  اجلههد  ومعاضهدة  الصهراع   إدارةيف  مؤ رة

 ظهاهرة  وخطه   اسهرتاتيجيات  ضهمن  للدول  واألمين والعسكري

 الكههرب   الههدول اسههتثمرته توظيههفال مههن اجملههال وههه ا. وخفيههة

 وتواصهل  الثانيهة   الغربيهة  احلهرب  قبهل  مها  منه   توظيفهيف  وجنحت

 – العربهي  العها   ويف. الوسهائل  بتطهور  هه ا  يومنها  حتهى  الهدور  ه ا

 وقهت  منه   لإلعهالم  الشهر   االستعمار قو  توظيف بدأ-حتديًدا
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 إيطاليهههاأن  -املثهههال سهههبيل علهههى -التهههاري  ويكشهههف. مبكهههر

 باسههم عربيههة إذاعههة أنشههأت غربيههة دولههة أول كانههت  موسههيليين 

 إنشهاء  علهى  احملمهوم  السهباق  تالهها   هم   1934 سنة  Bari  إذاعة

 مههن وقتههها املتنافسههون أطلقههها الههمت العربيههة اإلذاعههات مههن املزيههد

 .وغريها وواشنطن  موسكو   م وباري   وبرلن  لندن 

 القنهوات  تعشهرا  نههار  ليهل  أمامهه  العربي املواطن جيد واليوم

 عواصهم  تبثهها  والهمت  العربيهة   باللغهة  املوجهة( األجنبية) واإلذاعات

 ومعههها األمههن  جملهه يف  العضههوية دائمههة اخلمهه  الههدول( كههل)

( الههرئي ) وهههدفها وغربيههة شههرقية دول تبثههها الههمت األخههر  املئههات

 املقابههل ويف. ومكههان زمههان كههليف  العربههي اإلنسههان وقلههب عقههل

 الفضههائي  البهه  جمههاليف  خاصههة عالميههةإ جهههوًدا جنههد العربههي

 أدوات تكهون أن  -أعهدادها  كثهرة  رغم - تستطع   ولكنها

 بعهههض حتقههه  أن أو الهههدولي  الصهههراع مسهههر  علهههى مهههؤ رة عربيههة 

 اجلغهرايف  االنتشهار ن إ بهل  العهاملي   العهام  الرأييف  اإلجيابي التأ ري

  يتهواز  مبها  العربهي   احله    خدمهة يف  يثمهر    بعضها حققته ال ي

 الههرأي تشههويشيف  مباشههر غههريأو  مباشههر  بشههكل إسهههامها مههع

 .ال هنية وصورتهم الكرب  العرب قضايا حيال العاملي العام

 العربههههي اإلعالمههههي للمشهههههد العامههههة الصههههورة يتأمههههل ومههههن

  ال ههة طوفههانيف  ختتفهي  الضههئيلة النجاحهات أن  جيههد  (الفضهائي )

 ياههدار شههبمتخ إعههالم األول : العههرب إعههالم علههى طاغيههة أقسههام

 هه ا  ويشهمل  هدف  وبال إبداع بال انتهازية أو  بريوقراطية بعقلية

 الرمسيهههة  وشهههبه الرمسيهههة اإلعالميهههة الكيانهههات بعهههض القسهههم

 السهطحي  الرتفيهي احملتو  عليه يطغى رخو إعالم: الثاني والقسم

 حتتاجهه  مسهتنرًيا  حمتهو   يقهدم  وال خالقهة   مواههب  يتبنى ال ال ي
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 الثال  القسم. أما واإلحبا  والتطرف األمية فيها تنخر جمتمعات

 وال العربهي   اجملتمهع  رو  عهن  يعهرب  ال مسه    مستنسه   إعهالم  فهو

 .وهويته طموحه حيرتم

 مههن منههاذ  تههربز العربههي  لإلعههالم العامههة احلالههة ههه ه ومههع

 مهن  القبهول  وقبلهه  التهأ ري   لتحق  بالعربية الناط  األجن  اإلعالم

 ضههمن سههتظل األمههر نهايههةيف  ولكنههها العربههي  اجملتمههع شههرائ 

 الشههبكات وعلههى. ويوجهونههها يههديرونها ملههن الناعمههة القههوة أدوات

 سههتتكرر وبهالطبع  تتكهرر   العربيهة  احلالهة  ههي  هه ه  االجتماعيهة 

 .ببعيد عنا العربي  الربيع  عواصف وما النتيجة 

 لهههديت والعمهههل  االختصههها  حبكهههم: عقيهههل مهههها. أ وقالهههت

 التعهههاون منظمهههةيف  إننههها حيههه  وع املوضههه بهههه ا خههها  اهتمهههام

 للتعريههف الغربههي  اإلعههالم خماطبههة علينهها فقهه  لههي  اإلسههالمي

 ككههل  واملسههلمن لإلسههالم السههلبية الصههورة ومواجهههة باملنظمههة

 للسهههعودية  السهههلبية الصهههورة مواجههههةيف  دور علينههها أيًضههها وإمنههها

 ًضاأي واملنظمة .هلا األكرب والداعم للمنظمة  املقر دولة باعتبارها

 ذلهك   ملواجههة  أشهياء  بعهدة  ونقوم لدورها  تشويه حبملة مستهدفة

. النهها   عامههة  ومههع الغربيههة  اإلعههالم وسههائل  مههع للتواصههل  وأيًضهها

 والههمت واللقههاءات  والتصههرحيات الرمسيههة البيانههاتإىل  باإلضههافة

 معنهههى  ألي فاقههدة  مكهههررة وجبمههل  خشهههبية  تكههون ال أ حنههاول 

   مسههؤول مصههدر  لسههان لههىع التصههري  يكههونأن  عههن واالبتعههاد

 مقهاالت  بنشهر  نقهوم  مسهؤول   شهخص أو  العهام  األمهن  باسهم  وإمنا

 الفكههر مكافحههةيف  املنظمههة دور مثههل خمتلفههة  مواضههيع حههول

 اإلسهالموفوبيا   األطفهال   شهلل  علهى  القضهاء  والتطهرف   املتشدد

 أحههديف  عامههة عالقههات شههركة طريهه  عههن والطفههل  املههرأة حقههوق
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أو  املسههؤولن أحههد باسههم الرئيسههة املواقههعأو  اجملههالتأو  الصههحف

 املعههروفن هنهها   الكتههاب أحههد مههع التواصههلأو  العههام  األمههن

 لهههه يكهههون احلالهههة هههه هيف  وطبعههها ومواقفنههها  آلرائنههها املهههتفهمن

 round صغرية اجتماعات نعقد أننا كما. أيًضا االنتقاديف  احلرية

table meetings مهدني  عجمتم ومنظمات وكتتاب  صحفين  مع 

 وغريهههها  وبروكسهههل  وواشهههنطن  نيويهههور   مثهههل: مهههدن يف 

 فيههها النقهها  ويكههون املدينههة  تلههكيف  متواجههدين نكههون عنههدما

. حتف  دون أيًضا جنيب وحنن شيء أي  عن off the record حرًّا

 يكتبهون  ذلهك  بعد وهم وتعارف  حوار هنا  يكونأن  والفكرة

أو  فههالنإىل  باالسههم ارةاإلشهه دون مسعههوه مهها علههى بنههاء يريههدون مهها

 ههه هيف  املنظمهة  مههن املشهاركون  يكههونأن  املههم  مههن طبعها . فهالن 

. بههه املختصههن املوضههوع ومههن اللغههة  مههن متمكههنن االجتماعههات

 اسههتخدام هههو اآلن مكثههف بشههكل بههه نقههوم الهه ي اآلخههر الشههيء

 .  االجتماعي التواصل وسائل

. أخهرًيا و أوًلها  الهداخل  خياطهب  أنهه  السعودي إعالمنا مشكلة

 للقهار   يكتهب  اخلهار  يف  السعودي والتلفزيون وا  مراسلو حتى

 الصهحفين  مهع  للتواصهل  دور بأي يقوم وال السعودية يف  واملشاهد

 ألنهه  هنها    القهار   لهد   بالسهعودية  التعريهف أو  هنها    والقنوات

 لديهه  ولي  الصالحية  لديه لي  و انًيا اللغة  جييد ال قد أساًسا

 أخبهار  نقهل  دوره. اإلعالمهي  للملح  بالنسبة يء نفسهالش و. القدرة

 وآراء ومهههداخالت أخبهههار مهههن يقهههدم مهههاذاأمههها  للهههداخل  السهههفارة

  ندري   ال هنا  والقنوات للصحف

أن  كيههف الحظههتم هههل: الههدخيل خالههد. ومههن ناحيتههه قههال د 

 مأسهاة  اختهزل  الغربيهة   احلكومهات  وبعده وقبله الغربي  اإلعالم
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 واألخهري  األول اهلهدف  أصهب     داعشيف   األيام ه ه العربي العا 

 علههى القضههاء بعههد مههاذا. ذلههك غههري ءشههي وال داعههش  علههى القضهاء 

 وال مهؤامرة   األمهر يف  لهي  .  أحهد  بهه  يههتم  ال سهؤال  التنظيم  ه ا

 اإلعالمهههي اهلهههو  كهههان داعهههش قبهههل. ذلهههكإىل  يؤشهههر مههها حتهههى

 اتهههقدر يثبههتأن  يريههد مههن كههل. القاعههدة حههول يههدور والسياسههي

 منهههاهض  أنهههه  علهههى يهههربهن أو  السياسهههية  مهاراتهههه أو  التحليليهههة

. والهديها  والهدين  ويلعهن  القاعهدة   يهجهو إال أن  عليه فما لإلرهاب 

 واحلكومهههات وكتابهههه  بصهههحفييه العربهههي اإلعهههالمأن  املهههدهش

 زمههنيف  أوال بالقهه ة القهه ة حهه و ذاتههه الههنهج علههى سههار العربيههة 

 حيهال  الغربهي  اخلطهاب  ه ا نتبنى.  داعش زمنيف  واآلن القاعدة 

 الغربي اإلعالم نصم نفسه الوقت ويف. اخلطورة ه ه مبثل موضوع

  عليهم  والتجين واملسلمن العرب على بالتآمر

يف  السههلو  ههه ا مبثههل العربههي اإلعههالم يسههاهم أ : السههؤال

 يهدل  مهاذا  علهى : اآلخهر  السهؤال  وجودهها   ههو  يفرت  المت املؤامرة

 و انيهها مسههتوردة  أوال تعتههرب فرضههية وراء العربههي اإلعههالم انسههياق

 سههنوات   ههال  عمههره يتجههاوز   تنظههيميف  املنطقههة مأسههاة ختتههزل

 تأخه   ال لكنهها  للجميهع  واضهحة  السهؤال  ه ا عن اإلجابةأن  أظن

 .واملواجهة االهتمام من حقها

يف  األوسهههه  الشههههرق حبههههريي أن صههههناعة حسههههام. م وذكههههر

 Perception الههه  سياسههة  نمهه  رئههي   جههزء  هههو  الغربههي  اخليههال

Management ههه ه اسههتاخدمت. طههرق بعههدة متههار أداة    ألنههها 

 السهوفيمت  واالحتهاد  امليالدية الثمانينياتيف  الق ايف ليبيا مع األداة

 نشههر هههو وهههدفها األوسهه   والشههرق اجلنوبيههة وأمريكهها السههاب 

 كانهت ن إ مهًمها  ولهي   العهام   االنتبهاه  جله ب  وسهلبية  مثرية أخبار
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 ليسهت  ألنهها  أهميهة   ذات ليسهت  تصهب   احلقيقة ألن ال أو  قيقيةح

أو  احلقههائ  تلههوي كيههف هههو الههرئي  احملههر  للعوامههل  احملههر 

أداة  وأصهبحت  سهل   موقهف يف  خصهمك  لتجعهل  األكاذيهب  ختتل 

 وإمنهها للخههار   ليسههت موجهههة وهههي الغربههي  اإلعههالميف  رئيسههة

 . األمريكي العام الرأي على للتأ ري

 احلكومهة  قبهل  من استخدمت Perception Managment اله

 عنههدما  امليالديههة  الثمانينيههاتيف  شههعبها  علههى للتههأ ري  األمريكيههة

 الطهههائرة  األطبهههاق وجهههود عهههن مضهههللة معلومهههات نشهههريف  بهههدؤوا

 الههه وجههود عههن اإلشههاعات لنشههر األشههخا  مههن عههدًدا اواسههتخدمو

UFO's انهت ك احلقيقهة  بينمها  مهزورة   حكوميهة  بو ائ  وزودوهم 

 جديههدة تسههليحية أنظمههة وختتههرب تطههور األمريكيههة احلكومههةأن 

 القهدرة  هلهم  تكهن  و  السهوفيمت   االحتاد مع تسلحهم سباق أ ناء

 عليهههها  التجهههارب إجهههراء أ نهههاء النههها  أعهههن عهههن إخفائهههها علهههى

 اواسهتطاعو  دولتهم يف  السياسين على حتى التأ ري من ومتكنوا

 لتطههههوير ضههههخمة متههههويالت علههههى الكههههوجنر  مههههن احلصههههول

 كههان التصههور إدارة علههم مههن اسههتفاد برنههامج وأكههرب بههراجمهم 

 .  النجوم حرب برنامج

 اإلعههالم  ههورة عصههريف العسههاف إىل أنههه و عبههد اهلل. د وأشههار

 اسههتهال  ألمنهها  حههد ت الههمت اجل ريههة الههتغريات ومههع واالتصههال

 يتطلهب  ال مضهامينها  يف  والتشهار   ونشهرها   وإنتاجهها  املعلومات

 عسهكرًيا  ومتفوقهة  صناعًيا ومتقدمة عظمى دولة تكونأن  مراأل

 املرتبهههة حتتهههل فسويسهههرا باملكانهههة  لتحظهههى -أهميتهههها مههع  -

 املقابههليف  الناعمههة  القههو يف  دولههة  ال ههن أهههم ترتيههبيف  الثامنههة

 األكثهر  الهدول  قائمهة يف  عشهر  الثهاني  املركهز  حتتل اململكة فنن
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يف  الهههدول أفضهههل بهههن مهههن ينوالعشهههر والتاسهههعة العههها يف  تهههأ رًيا

يف  ماليزيها  سو  اإلسالمي العا  دول من عليها تتقدم وال العا  

 مسعههة علههى ا نههان خيتلههف ال ذلههك ومههع والعشههرين  الثامنههة املرتبههة

 حههول يههدور الكههبري اجلههدلإال أن  وماليزيهها  وسههنغافورة سويسههرا

    وقوتها حضورها رغم اململكة

 عههن األمههريكين معظههم تانطباعهها:  Meron lostng يقههول

 وأن  مشهوهة  إعالميهة  صور على تستند السعودية العربية اململكة

 الههرأي ههه اأن  مههع ( بههدائين بههدو) بصههورة ومسهههم   السههعودين

 احلصهول  علهى  قهادرين  غهري  األمهريكين  ألن صهحي    غري املقولب

 الهدور  وأن  السهعودي  الشهعب  عهن  ووضوًحا دقة أكثر صورة على

 الدوليهة  الشهؤون يف  السعودية العربية اململكة تؤديه ال ي احملوري

 خالًفههها الصهههحيحة واالتصهههالية الثقافيهههة األمنههها  معرفهههة يتطلهههب

 الرمسيهة أو  التجاريهة  الهرحالت  حتىأو  املشوهة  اإلعالمية للصور

 املعتادة.

 حقيقهي  تقصري من تعاني حتديًدا اخلليج ودول العربي فعاملنا

 الكههبري الغيههاب وههه ا- لسياسههيا التسههوي  - اجلانههب ههه ايف 

  هويتههه عههن النظههر بغههض - اآلخههر للطههرف واسههعة مسههاحة تههر 

 ويتكهرر  سهلبية   بصورة ويربزها دولنا  حساب على نفسه ليسوق

 الههمت العاديههة اللقههاءات وحتههى والنههدوات املههؤمترات بعههضيف  ذلههك

 املنطقههة يف  السياسههية الصههراعات عههن بههآخرأو  بشههكل تتحههد 

 ووجهههة املعادلههةيف  -حنههن - الثههاني لطههرفا صههوت غيههاب ولعههل

 بهههأنها تصههويرها   واحههدة نظههر بوجهههة خيههر  املتلقههي جتعههل نظهره 

 ولكهن  متامًًها  ذلهك  مهن  العكه   علهى  غالًبا كانت وإن احلقيقة 

 دائًما. اخلاسرين أكثر هو الغائب:  يقال كما
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 طبيعهههة فههههم ألزمهههة سهههطحًيا الهههدري  مثاًلههها  زيهههاد. وأورد د

 الههداخل خطههابيف  ياقههال مهها بههن والفروقههات خههر اآل مههع اخلطههاب

حيه  قهال:    الدوليهة   احملافهل يف  اخلطهاب  وبهن ( احمللي اخلطاب)

 وألقهههى السهههعودية  اجلامعهههات إحهههد  مهههدير اليونسهههكويف  زارنههها

يف  العههالي التعلههيم نهضههة عههن األعضههاء الههدول ممثلههي أمههام كلمههة

  وفهه يههتم ههه ا بههأن كلمتههه مههن مقطههع كههل خيههتم وكههان بههالدي 

 األمهن   عههده  ولهي  ومسو الشريفن  احلرمن خادم من توجيهات

 مقطهع يف  حتهد    هم (. األمسهاء  مهع  هكه ا ) العههد  ولهي  ولي ومسو

ن إ: بقولهه  املقطهع  وختم جامعته يف  األكادميي االعتماد عنآخر 

  .....و الشههريفن احلههرمن خههادم لههدن مههن دقيقههة مبتابعههة يههتم ههه ا

 .جامعتهه يف  الكلمهة  يلقهي  نهه وكأ مقطهع   كليف  يفعل وهك ا

 اخلطهاب  ملفهردات  التلقي فروقات يدر  ال( الكبري) املسؤول ه ا

 أ ًرا سياحد  احمللية اجُلمل ه ه بتكرار وأنه الدولي  عن احمللي

يف  بهها  نهؤمن  الهمت  الهوالء  رسهالة  وأن األجهن    السامع لد  مغايًرا

 أخههر  يغةبصهه اخلههار يف  عنههها نعبتههرأن  ينبغههي واخلههار   الههداخل

 .سلبًيا ال إجيابًيا أ رًًا تعطي

 العميه   اخلطهأ  عهن  مؤشهًرا  يعطهي  لكنهه   سهطحي  مثال هو

 .اآلخر مع للخطاب وتعاطينا فهمنايف 

. خطابنها ( تهدين ) تسهميته  ميكهن  مبها  تتعله  : الثانيهة  النقطهة 

 القصههد فيههها يلتههب  إذ األوىل  مههن أكثههر حساسههة نقطههة وههه ه

  الدين من قائلها وموقف منها 

أن  تسهتطيع  ال دولة فنحن الوضو   من ميكن ومبا بنجياز 

 الشهريفن  احلرمن مهمة باستالم قبلت أنها دام ما ال دينية تكون

يف  باالنغمههها  ملهههزمن لسهههنا املقابهههليف  لكهههن اإلسهههالم  ومههههد
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 والطائفيهههة  وامل هبيهههة احلزبيهههة الدينيهههة والصهههراعات التفاصهههيل

 متثهل  دولهة  أننها  وههو  اجلميهع   مأمها  والنهاجز  الكامهل  الع ر ولدينا

 باستضافة عام كل ملزمن جيعلنا ال ي الكلي بشكله اإلسالم

 .تناقضاتها بكل اإلسالمية األطياف كل

يف  اخلطههههابن إ: الضههههوحيي عبههههد اهلل. أ وجههههاء يف مداخلههههة

أو  النظههر بوجهههة املتلقههي إفهههام بههه مهها ياقصههد  هههو العههام مفهومههه

 :املطهرو   فالسهؤال  هله ا  ووفًقها  .إليهه  توصهيلها  فقه   ولي  الرأي 

 وأن بهههالنفي  يهههوحي القضهههية   عنهههوان  فعًلههها ذلهههك اسهههتطعنا ههههل

    جديد خطابإىل  القائم حالًيا اخلطاب تغيري املطلوب

 حتههى الغههرب حنههو خطاًبهها منلههك هههل :أهميههة األكثههر السههؤال

 بههههاملفهوم خطاًبهههها نانشهههه أن إىل  حاجههههةيف  أننهههها   أعتقههههد  نغههههريه

 احلقيقههههي  خطاًبهههها اخلطههههاب ملعنههههى عليههههه ارفاملتعهههه واملضههههمون

 اخلطهاب  اجتماعًيا.. إخل  ويبقى دينًيا  وخطاًبا سياسًيا  وخطاًبا

 أهمية.   األكثر اإلعالمي

 موقهع يف  دائمها  أننها  تعقيبهيف  البحريي حسام .م أشار وكما

 وسهيلة  خهري  اهلجهوم    فه صحي  وه ا..  باهلجوم نبادر و  الدفاع 

أن  دون الفعهل  ردة منهار   فنحن   القدم كرة ولتق كما   للدفاع

ممههها  متهههأخرة تهههأتي فننهههها مارسهههناها وإذا .ب اتهههه الفعهههل منهههار 

 احلكههومي العمههل ببريوقراطيههة الرتباطههها وأ رههها قيمتههها يفقههدها

 _ وجهدت ن إ_ اإلعالميهة  املكاتهب  القهرار. حتهى   اختاذ وصالحيات

 مكاتهب  دور وزيتجها  ال فهدورها  اخلار يف  السعودية السفاراتيف 

 نفهى يف ) ندور ومازلنا .الداخليف  احلكومية الدوائريف  العالقات

 تصله. ال وقد بها  املقصود عنها مال يعل رمبا المت( لمسؤو مصدر
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 ركهههائز مهههن أساسهههية ركيهههزة معهههروف كمههها ههههو اإلعهههالم

 الدعايههة وزيههر جههوبلز جوزيههف يقههول وكمهها..  االسههتباقية احلههروب

 تاحسههمأن  قبههل إعالمًيهها تاحسههم احلههرب) :هتلههر عهههد( يف اإلعههالم)

أو  عسههكرية حرًبهها حههرب  ليسههت  حالههةيف  فعًلهها وحنههن ( ميههدانًيا

 علههى وحههرب .. املبههاد  علههى حههرب هههي .. أخطههر لكنههها ميدانيههة

 احلرب. ه ه سال  هو واإلعالم .. ال ات حتقي 

 مههن أكثههر بقيههادات قيههادات عالقههة هههي بههاآلخر عالقتنهها

 إننها  :مناسهبة  مهن  أكثهر يف  قلت وقد بشعب  شعب عالقة كونها

 مطلههب القيههادات وكسههب   الشههعوب وخنسههر القيههادات  نكسههب

 األهههم  فهههم الشههعوب  جتاهههل مصههلحتنا مههن لههي  لكههن ومهههم 

 .الغرب دوليف  الساسة ويف القرار يف  يؤ رون ال ين وهم

 فرديهههة لقهههاءات غهههربين والتقينههها للغهههرب  سهههافرنا كلنههها

 لالسههههتماع االسههههتعداد ولديههههه سههههانإن هههههو الغربههههي .. ومجاعيههههة

 هجمهههةأو  أرعهههن تصهههرفأي  مهههع يتبخهههر هههه ا لكهههن والقناعهههة 

يف  والعمههل.. نتيجههةإىل  يههؤدي ال الفههردي العمههل .مضههادة إعالميههة

 خطابنهها علههى حتسههينات مههن أجرينهها مهمهها.. كهه لك واحههد اجتههاه

 عامًلها  الزلنها .. واحهد  اجتهاه يف  نسهري  طاملها  قاصهًرا  سهيظل  اإلعالمي

 اململكههههة زيههههارة أجههههن أي  عال يسههههتطي.. هلههههم بالنسههههبة غامًضهههها

 قبل من دعوته تتم ما   و قافتها ومعاملها حضارتها على واالطالع

 معوقهات  أكهرب  مهن  واحدة وه ه.. فرد كفالة حتتأو  رمسية جهة

 املكاتهههب حتهههى .إليهههه خطابنههها وتوصهههيل اآلخهههر  علهههى االنفتههها 

 اخلهههار يف  يةالسهههعود السههفارات  يف - وجهههدتن إ - اإلعالميههة 

 احلكوميههة الهدوائر يف  العالقههات مكاتهب  دور يتجههاوز ال فهدورها 

 الداخل.يف 
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 الغرب:   جتاه اإلعالمي خطابنا توصيات لتطوير 

جمموعههة مههن املقرتحههات  احلمههود ناصههر بههن عبههد اهلل. ذكههر د

الغهرب  وتشهمل مها     حنهو  المت من شأنها تغهيري اخلطهاب اإلعالمهي   

 يأتي:

 الفعهل  وهو   املتكامل االسرتاتيجي التخطي   مببدأ العمل -1

 ويقههوم املباشههر  احلكههومي املؤسسههي العمههل يتجههاوز الهه ي

 . املخاطر مواجهةيف  اجملتمعية الشراكة على

 واالتصهههالية اإلعالميهههة اإلصهههالحات حتقيههه  علهههى اإلقهههدام -2

 وبثقهة  أسهرع   بهوترية  اململكهة يف  اإلعالم هيكلةيف  الالزمة

 حد على وللشفقة للقل  مثري عوض الراهن  الوضع نطإ. أكرب

 .سواء

 هيئهههات إنشهههاء ودعهههم الرمسيهههة  القانونيهههة األجههههزة تقويهههة -3

 املنظمههات لههد  القانونيههة للمحاسههبة قانونيههة أهليههة ومجعيههات

 كياًنهها اململكههة علههى يعتههدي مههن لكههل الدوليههة واحملههاكم

 .ومكتسبات وشعًبا وحكومة

  ه  وامله  الطهائفي  واالتصهالي  اإلعالمهي  االصطفاف تفنيد -4

 علهههى  اجملتمعهههي التواصهههل  شهههبكاتيف  يظههههر  بهههات الههه ي

 .للبالد االسرتاتيجية املصاح ويهدد عديدة   مستويات

 التحههديات ملواجهههة الراهنههة اإلجيابيههة اجلهههود ومسههاندة دعههم -5

 اململكهة  عن احلسنة الصور وإليصال واالتصالية  اإلعالمية

 ونمهتمهه خليجيههون وشههابات شههباب بههه يقههوم ممهها وتعزيزههها 

 .االجتماعي التواصل شبكاتيف  وفاعلون

 بهن  عبهد اهلل . د الشبيكي إىل مقرتحات اجلازي. د وأضافت

 املهد   علهى  الوضهع  ومعاجلهة  تصهحي  يف  مهًما جانًبا احلمود ناصر
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يف  اإلعهالم  وأقسهام  كليهات  ماخرجهات  ضهعف  حهول  وههو  الطويل 

 مههن بههد فههال  العههاملي اإلعالمههي التههأ ري قههوة  مواكبههة عههن بالدنهها

 الكليههات تلههك وأسههاليب منههاهج وتطههوير لتحسههن اجلههاد االلتفههات

 العهاملي  اإلعالمهي  التنافسهي  والسهباق  التحدي  ملواكبة واألقسام 

 واملؤ ر. الفاعل

 البهد  الغرب مع الفيفي أن خطابنا عبد الرزاق. أ يف حن ير 

 :أمور  ال ة من ينطل أن 

 عموًمههها ةاإلسهههالمي هويتنههها عهههن(  واعتهههزاز بثقهههة)  احلهههدي  -1

 واإلجيابيهههة اإلشهههراق جوانهههب وبيهههان خصوًصههها  والسهههعودية

  وحمرتف. مكثف بشكل

 لههديهم يكههون بعضهههايف  الههمت قضههايانا حههول محههواراته نقههل -2

 الدبلوماسية. دائرةإىل  الطر يف  وجاهة فيها

 خصوًصههها والعهههرب عموًمههها املسهههلمن قضهههايا عهههن احلهههدي  -3

 الميههةاإلع قنههواتهميف  مكثههف بشههكل أخههص والسههعودين

 عهههدم تواجهههه والهههمت واملكتوبهههة  واملسهههموعة املرئيهههة املتاحهههة

 قضهههايا)  واالعتهههداء للقمهههع تصهههل قهههد بهههل لهههديهم  االحهههرتام

 - مسههههلم كههههل علههههى املركههههز واإلرهههههاب - احلجههههاب

 التصههههغريو - واألذ  بالقتهههل  واالعتههههداءات - والعنصهههرية 

يف  التههههدخل - وعربههههي إسههههالمي منههههتج لكههههل الفكههههري

 السياسههيو األمههين االخههرتاق عمليههات - الداخليههة الشههؤون

 ....(الفوضى وخل  معينة  ممارسات لفر  واالجتماعي

 األولويههة  مكوناتههها  بكههل  الدولههة  تههولي أن  البههد  املقابههل يف

 عهن  بعيهًدا  الداخليهة   للقضهايا  وإصهالحية  توافقيهة  لصيغة للوصول
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 ترتيهب  على إىل التأ ري فينا حتك مه يصل قد ال ي األجن  سلطة

 البيت. صاحب دور ميارسون بهم فنذا اتنا أولوي

 كردي إىل النقا  اآلتية: أسامة. م ومن جهته أشار

 غههري الغههربيف  النمطيههة صههورتنا تغههيري مههن أهههدافنا زالههت مهها -1

 واضحة.

 للغههرب عنهها احلقيقيههة الصههورة نقههل علههى العمههل اخلطههأ مههن -2

إىل  رسائلنا توجيه هو املطلوب  وذلك الستحالة عام بشكل

 حتديههد مههن البههد بالتههالي. وعليههه املههؤ رينو قههرارال متخهه ي

 .قرب عن إليهم التعرُّفو هؤالء 

 عهههن االبتعهههادو عنههها  اإلجيابيهههة الرسهههائل اسهههتخدام أهميهههة -3

 .غرينا عن السلبية الرسائل

 بههأنط نقتنههعأن  بههد ال لكههنو املههؤامرة  بنظريههة اعرتاًفهها لههي  -4

 إسههرائيل  مثههل: أهههدافنا  ليفشههل ضههدنا  يعمههل َمههْن هنهها 

 .عليهم خطًرا نشكل ألننا إيران و

يف  جمهوداتنهها علههى تههؤ ر ضههعف نقهها  لههدينا بههأن نعههرتفأن  -5

 قيهادة : هي أمور  أربعةيف  اخلرباء أحد خلصها اإلطار  ه ا

 تههوهُّمو اإلعههدامات  عههدد ارتفههاعو العمههال  كفالههةو املههرأة 

 .باإلرهاب ارتباطنا

 مجتمههعلل الههرئي  بالههدور يعههرتف الهه ي املههنظم العمههل غيههاب -6

 اإلعهالم  مع للتعامل املشاركن يعدت. واملوضوع ه ايف  املدني

 .األقالمو امليكرفوناتو الكامرياتو

 لهي  و إلينها   الشعوب أقرب لد  موجودة السلبية صورتنا أنط -7

 .فق  الغربيف 
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 مههعأو  الغههرب مههع خطابنههاأن  العنههاد عبههد الههرمحن. د.أ ويههر 

 واقعنهها يكهن  مهها   ورتطه  مهمها  ومههؤ ًرا مفيهًدا  يكههون لهن  غريههم 

 واقعنها   تغهيري  على الرتكيز أهمية على فننه يؤكد متطوًرا  ول ا

 عديهههدة  جمههاالت يف  حولنهها  الغربههي  اإلعهههالم يههثريه  ممهها  واإلفههادة 

 ذلهك يف  مبها  واحلريهات  املهرأة   وحقهوق  اإلنسهان   حقهوق  وأهمهما:

 مههن وحتسههينها تعزيزههها علههى لنعمههل الدينيههة  وغريههها   احلريههات

 مهع  خطهاب أو  إعهالم أي  فنن جيًدا واقعنا يكن وال  وما  أ أجلنا

 يفيد.  ولن خمتًلا سيكون اآلخر

....  واجلمال والنف  والصحراء العرب عن النمطية الصور إن

 وعنههد عنههدنا راسههخة  ابتههة النمطيههة...  بسهههولة تتبههدلأو  تههتغري لههن

 ا مثًلهه والصههن اليابههان تقههدُّم فههرغم... األخههر . الشههعوب عههن غرينهها

 تتكههرر النمطيههة صهورهم  تههزال ال واإليطهاليون  الربيطههانيون وحتهى 

 هوليوود. ويف اإلعالميف 

 الراسههخة  النمطيههة  الصههور  بتغههيري  كههثرًيا  نهههتم أن  ينبغههي ال

أن  مههم  لكهن  مثًلها   والصهحراء  والهنف   باجلمهل  املرتبطة القدمية

 فقهه   متطههرفن حتههىأو  كنرهههابين  عنهها احلديثههة الصههور نغههري

 خطهاب   يكفيهه  ال وهه ا ... األساسهية.  اإلنسهان  حقهوق  ومنتهكي

 واقعنا.يف  حقيقي تغيري وإمنا

 بههل إعالًمهها ليسههت القبههاني أن القضههية احملسههن عبههد. أ ويههر 

ومههن . إعالمههيو شههع و خنبههويو سياسههي خطههاب ..كامًلهها خطاًبهها

 موضهوع  عنهد  اململكهة  يههامجون  ناحية أخر   مثة تساؤالت: ملاذا

 علههى نهههامجهم ال فيمهها للسههيارة  املههرأة يههادةق وهههو عقالنههي  غههري

 محههلأو  املثلههين  زوا  تشههريع مثههل كهه لك عقالنيههة  غههري قضههية

 الو عقالنيهة  غري هي السيارة الكبرية  قضية القتل ونسبة السال 
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 الو عقالنيهة  غهري  مسهألة  ههي  الهزوا   ك لك تشهريع  .املنط  يقبلها

 القضههايا  تلههك علههى خطابنههايف  نهههامجهم ال ملههاذا .منطقنهها يقبلههها

 .  عقالنية غري ممارسات يرتكبان الطرفن فكال

أي  قاعدة يكون رمبا النموذ  املوسى أن ه ا مسفر. أ وير 

 مسهألة .. الصهناعية  والهدول  الناميهة  الهدول  بهن  عالقهة أي  عن حوار

 الوسههائل إجيههاد قبههل ألوانههها سههابقة -أهميتههها رغههم- اخلطههاب

 االخهههتالل نظريهههة تشهههر  هنههها ..الغهههرب مهههع اإلعالميهههة االتصهههالية

 احملهههور دول بهههن احلتميهههة االتصهههال مسهههارات املعلومهههاتي والتهههدف 

يف  منافهه  إجيههاد اسههتطعنا إذا.. واجلنههوب الشههمال.. العهها  وبقيههة

 يبقهى  وأسهاليبه  اخلطهاب  أمهر  فهنن  عليهها   يعتمهدون  الهمت  وسائلهم

 الحًقا. أمًرا

 خلهربات ا بأفضهل  أتينها  لهو  حبهريي أنهه حتهى    حسهام . وأوض  م

 ظههل يف وينتجههون سههيعملون كيههف العربههي  العهها يف  اإلعالميههة

 بهأي  ايتمتعهو  لهن  العربهي   عاملنها يف  بهها  املعمهول  اإلعالميهة  القوانن

 قانونيههة بنيههةأو  حيمههيهم  فعلههي قههانونأي  وال يوجههد اسههتقاللية 

 غههري  املنظمههات دور تفعيههل املهههم حبريههة. ومههن  بالعمههل هلههم تسههم 

 والبهههدء إعالميًّههها  بلهههدها عهههن الهههدفاع عهههن حقههههايف  احلكوميهههة

 نعتمهد  سهنظل  هل هو: السؤال ولكن لإلعالم  استقاللية بنعطاء

 الهدين  عن الدفاعيف  ال ريع فشلها أ بتت حكومية مؤسسات على

إىل  السلبية   حنتا  الغربية اإلعالنية احلمالت على للرد والدولة 

 االسهتفادة  من كنلنتم أمشل  بصورة إعالمنا وتنظيم تقنن إعادة

 لدينا. املوجودة اخلربات من

 ههي  احلمود مع ذلك  وأضافت أن املشكلة إميان. أ واتفقت

 الهمت  احلقيقيهة  األسهباب  أحهد  ههي  القهوانن  هه ه  بأن تعرف عندما
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 التعامههل علههى تصههر عنههدما..  اململكههة مسعههة تشههويه خلههف تقههف

 .خارجيًّا يهدأ ال متسارع  إعالم مع الثمانينيات بأسلوب

 املفكهرين  مهن  الكثري لدينا الغدير إىل أنه منرية. وأشارت د

 وهههم   الغربههي  اإلعههالم مههع  احلههوار  يسههتطيعون الهه ين  والكتههاب

 مهههع م. واتفقههت . الرمسهههي املتحههد  أو  املسههؤول  مهههن تههأ رًيا  أكثههر 

الغهههرب يف  الصهههحافين مهههن كهههبرًيا عهههدًدايف أن  الهههبحريي حسهههام

  جمتمعهاتهم يف  الدميقراطيهة  الغربيهة  القيم محاة أنفسهم يعتربون 

  القدميهههة  االسههتعماري  اخلطهههاب ورسههالة  مهمههة  مهههن ينبثهه   وههه ا 

 عههن   perception management   وإدارة تنظيًمهها نههر  ال لكههن

 ههو  منهه  ونعاني نراه مان إ. واملباشر املتعمد الشكل به ا اململكة

 . الغربي اخلياليف  األوس  الشرق لصناعة نتا 

 متههأ ر األمريكههي اإلعالمههي للخطههاب همههيف وأضههافت: أيًضهها

( يف واإلمربياليههههة الثقافههههة) كتابهههههيف  سههههعيد إدوارد ناقشههههه مبههها 

 حيه    Freedom from Domination in the Future   الرابع  الفصل

 القرنيف  الرواية عن بديًلا حلط األمريكي اإلعالمأن  كيف وض 

 اسههتحوذتو صههورت والههمت العشههرين  القههرن وأوائههل عشههر التاسههع

 املاركسهي  النقهد  إليه يلتفت   ال ي االستعماري  اخلطاب  على

 عالقهة  سهعيد  إدوارد يشر  الكتاب من الفصل ه ا. يف الثقايفأو 

 ويؤكهد  األمريكيهة   باإلمربياليهة  األمريكهي  اإلعالمهي  اخلطاب

 االسهتعمارية  اإلمرباطوريهات  نهايهة  بعهد   ينتهه  ملها  االسهتعمار أن  فيه

 أشههار الههمت النقهها  وإحههد . وفرنسهها بريطانيهها  :مثههل التقليديههة 

 اإلعهههالم بهههه قهههام الههه ي العهههام الهههرأي إقنهههاع صهههناعة ههههي إليهههها

 .اخلليج حبرب سعيد إدوارد ويستشهد   جبدارة  األمريكي
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 اسههرتاتيجيةإىل  حيتهها  أن إعالمنهها :حجههازي عائشههة. د وتههر 

 ومواصهفات  مسهات  لهديها  كوادر وتأهيل متخصصن من مدروسة

 املتهوازن  للطهر   اإلعالميهة. فهنحن نفتقهر    واجهتنها  تكهون أن  تصل 

اإلعالمهي    العها   خريطهة يف  حنهن  من توضي  على يساعدنا ال ي

 الهههمت واملواضهههيع القضهههايا مهههن كهههثرًيا لهههديناأن  مهههن الهههرغم علهههى

 وإظهههار املتخصصههون  اإلعههالم حمرتفهو  يتناوهلههاأن  بشههدة تسهتح  

 . حقيقي بشكل صورتنا

 كهان  مها  بهن  اخلطو  تالشت نقلي أنه قد أسامة. وأوض  أ

 وأصهب   اإلعالمي  واخلطاب اخلارجي اإلعالمي باخلطاب ياسمى

 والعكه   اخلهار   يف  واسهًعا  صدً  جيد الداخليف  ما يقال كلت

  استثناء دون اجلميع مسؤولية أصب  اإلعالمي صحي . واخلطاب

 تنهدر   الهمت  القضهايا  عهن  مسهؤولة  أصهبحت  حكوميهة  جههة  فكل

 ههههي النفطيهههة السياسهههة املثهههال: سهههبيل مسهههؤوليتها  فعلهههى  حتهههت

 اخلارجيهة  لهوزارة   انويهة  تظل بينما الطاقة  لوزارة أصيلة مسؤولية

 اإلسههالمية  الشههؤون لههوزارات بالنسههبة احلههال وكهه لك واإلعهالم  

 اخلههههها  القطهههههاع شهههههك وبهههههدون  إخل..  والتجهههههارة  والصهههههحة 

 اخلطاب. ه ا من زأيتج ال جزًءا تعترب املدني اجملتمع ومؤسسات

 حيتها   منهتج   ههي  اإلعالميهة  الرسهالة  ومن ناحية أخهر  فهننط  

 صههههناعة مثههههل متاًمهههها آخههههر  منههههتجأي  مثههههل مثلههههه تسههههوي  إىل 

 مههارة  يتطلهب  بهدوره  آخهر  وهه ا   مسهتو   علهى  ولكهن  اإلعالنات 

 ومبههها العامليهههة  األسهههواقيف  وتسهههويقها الرسهههالة صهههياغةيف  عاليههة 

اجملتمعيههة   وتياراتههه فئاتههه مبختلههف راجلمهههو لههد  قبوهلهها يضههمن

 ارتكبتهها  الهمت  اجملهازر  كهل  ورغهم  إسهرائيل    املثهال:  سبيل فعلى

 نفسهههها تسهههوتقأن  اسهههتطاعت أنههههاإال  الفلسهههطيين  الشهههعب ضهههد
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 منطقهة يف  الوحيدة الدميقراطية الدولة وبأنها الضحية  باعتبارها

 الغاب.   بقانون تعجُّ

 ممههنهج  عمههل نتيجههة بههل  فههرا  مههن تههأت   الرسههالة وههه ه

اإلعالميهة    الرسهالة  صهناعة يف  حمرتفهة  إعالميهة  خهربة  بيوت وعرب

 أو  للعيهان  ظهاهرة  هه ه  اخلربة بيوت تكونأن  املفرت  من ولي 

 القصههري املههدين علهى  النتههائج مشهاهدة  األهههم بهل  عملههها  تستشهعر 

 متخصًصها   فنًّها  اليهوم  أصهب   العامهة  والعالقات والطويل. واإلعالم

 واحلمههههالت بههههل  الهههدول  معظههههم لهههه  تلجههههأ وأصهههوله  قواعههههده لهههه 

 والنيابية. الرئاسية األمريكية

 احلريهات  مالئكة إىل املسألة املتعلقة بهأمور  مجال. وتطرق أ

 خطههاب كههبرية  حيهه  أوضهه  أنههه شههرحية لههد  الههديين اخلطههابو

 سيفشهل  الغهرب  مهع  كه لك فهنن خطابنها     النظهرة  أحهادي  متشدد

 فعلنها  فمهمها  غريهها  و التشوهات ه ه دناعن طاملا أنه ذلك حتًما 

 األمههوال و للجهههود ضههياًعا فسههيكون أمههوال مههن صههرفنا مهمههاو

يف  املتنفههه  الصههههيوني اإلعالمهههي األخطبهههو  وجهههود مهههع خاصهههةو

 أهمههها:و اخلطههرية  مشهاكلنا  مبعاجلههة نقههومأن  ههو  احلههل. الغهرب 

 نعطيهه و حنرتمهه  واآلخهر   الهرأي  نقبهل  كيهف و ديننها   نفهم كيف

 لهههه مناقًضههها يكهههن   طاملههها بهههه يهههؤمن مههها يطبههه و ليعهههرب حةاملسههها

 إعهههادة ههههو الغيههه  أول. واألخهههالقو األساسهههية الدينيهههة  الثوابهههت 

 نغرسهه  مها ن القهراءات فهن   حسهب و . التعليميهة  الربامجيف   التفكري

يف  يرسه   مها  ههو  سنوات ٧أو  ٦ حتىو سنوات  ال  من الطفليف 

 فيهه  نغهر   واحد جيل ملدة نتحملو وضعنا  معاجلة علينا. وجدانه

 املههرأة و البشههر احههرتامو التعدديههة و الغههري  احههرتامو احلههوار قههيم

 نظافههة ومههرور.. مههن النظههام احههرتامو اليههد و باللسههان العنههف نبهه و
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 قهد . إخل اخلطبهاء و املعلمهن  تأهيهل  إعهادة  مهن  بد أنه ال كما إخل 

 اإلعالمههي  اخلطههاب هههو املوضههوعأن مههن ناحيههة   الههبعض خيتلههف

 بعهدها و الصهغر   منه   تاغهر     قافهة   موضهوع  نهه يف احلقيقهة  لكو

 مع فق  لي  خطابنا  سيفشل ذلك بغريو حنن  من العا  سري 

 .شاباتناو شبابناو أطفالنا مع بل الغرب 

 نظريههة ضههد احلقيقههةيف  فهه كر أنههه  العثمههان خالههد. م أمهها

رمبها   بهل  حاصلة  غريأو  ممكنة غري ألنها لي  بالعموم  املؤامرة

 أداءيف  والتقصههري التخههاذل لتربيههر وسههيلة تكههونأن  يصهه  ال نهههاأل

 وقهائي  مهنهج  تهبين  األحهوال  يف كهل  علينها ..  احملتوم ودورنا واجبنا

 االسرتاتيجية وخططنا الدولية مكانتنا على بالنفع يعود عالجي 

 العدوانيههة  وهنهها  وخططهههم اآلخههرين مههؤامرات تعيقنههاأن  بههدون

 مهههع تعاطينههها.. يف  الهههداخليف  جههههعال علينههها جيهههب ممههها الكهههثري

 قبهل  الوطنيهة  ووحدتنا اجملتمعي وتواصلنا حوارنا وأسلوب قضايانا

 وختاذلنا. ضعفنايف  اآلخرين على بالالئمة نلقيأن 

يف  النجهها  احمليهها فنننهها نتههوهم   مسههاعد. د ومههن وجهههة نظههر  

 بثقافتنهههها اعتزازنهههها نههههربزأن  دون بههههاآلخرين االتصههههال إمكانيههههة

 عليهه  يشتمل وما الدين ه ا عظمة نقليف  ننج أن  ونوهويتنا  ود

والنفسهية.   واالجتماعيهة   االقتصادية  اجلوانبيف  تتمثل قيم  من

 وخالههدة  رائعههة وقههيم هويههة أصههحاب نكههونأن  ميكههن ال حنههن

 هويتنهها خنلههع حههنإال  يههتم لههن بأنههه تواصههلنا لنجهها  ننظههر وحنههن

 االتصهههال وجههههأ مهههن كهههثرًيا تتهههي  اإلسهههالم قهههيم وقيمنههها. طبًعههها 

أن  اإلسالم يعلمنا بل عليها  واالنفتا  الثقافات كل مع والتواصل

َوَلها َتساهبُّوا الَّه ميَن َيهْدعاوَن ممهْن داوني       ﴿.. عقائهدهم  وال دينهم نزدري ال

 املسهلم  [  اجملتمهع  108] األنعهام: ﴾اللَّهم َفَيسابُّوا اللََّه َعهْدًوا بمَغْيهري عمْلهم     
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 بدال خطابنايف  تتمثلأن  ينبغي المت جيابياتاإل من الكثري ميتلك

 بوصلته. فتتوه اخلطاب  ه ا تفريغ من

 تعههرت  يف العقههدين  الرديعههان أنط اإلسههالم  خالههد. د وأضههاف

 اإلرهابيههة واجلماعههات اإلرهههاب بسههبب خطههري  لتشههويه األخرييههن

 قبهل  ماسهة  حباجة حنن.. اإلسالم باسم األعمال أبشع مارست المت

 األعمههال علههى والقضههاء اإلسههالم  صههورة سههنحتإىل  شههيء كههل

 يتهأتى  لهن  هه ا  فهنن  احله    لسهوء .. التطرف من واحلد اإلرهابية 

املعاصر.  اإلسالمي اخلطابيف  نراه ال ي ظل التناقضيف  بسهولة

 اإلسهالم  بهن  صهدام  بوجود خالهلا من نشعر مرحلةإىل  وصلنا لقد

 اإلسهالم  ورةص حتسن ميكن هل .التناقض ه ا بسبب واحلدا ة 

 الهه ي مهها ذلههك  يكفههي هههل عامههة  عالقههات شههركات خههالل مههن

 كمسلمن  جيدة بصورة للعا  يقدمنا

 عههن نقولههه مهها تطبيهه  مههن املهههم أيًضهها أنط عقيههل مههها. أ وتههر 

 وأقوالنها   أفعالنها يف  ومبادئهه  اإلسهالم  قهيم  جنس هد . أي أن اإلسالم

 اإلسهالم  احهة مس عهن  نتحهد   حهن  أقوالنها  مهع  أفعالنها  تتناقض وال

والسهالم    الصهالة  عليهه  -الهن   بهأخالق  والتخله   اآلخهر  واحرتام

 والتطههوع  اخلههري فعههليف  الشههباب مبههادرات مههن الكههثري وهنهها 

 الفنيههههة  املشههههاريعإىل  باإلضههههافة التنمويههههة  الصههههغرية واملشههههاريع

 النمههاذ  ههه ه نقههدم لههو وغريههها  والصههحية  والبيئيههة  والثقافيههة 

 واحلهوارات  االجتمهاعي  التواصهل  وسائل خالل نم للغرب اإلجيابية

 النمطيههة الصههور مههن كههثري تغههيرييف  نسهههمأن  نسههتطيع املباشههرة 

 .جمتمعنا عن

 مهههن الكهههثري هنههها  احمليههها أنهههه بالفعهههل مسهههاعد. د وأكهههد 

 لوسهههائل تقدميهههه يهههتمأن  ميكهههن أمنوذًجههها حتمهههل الهههمت املبهههادرات
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 حبيههه  ربيهههة الغ وللمجتمعهههات الغربيهههة  والدبلوماسهههية اإلعهههالم

 اله ي  اإلعالمي خطابنا ومن الناعمة  اإلعالم قوة من ه ا يكون

 خريية. ومبادرات خريية مؤسسات جتسده

 خطابنههها اسهههتبدالإىل  السههههلي أننههها حباجهههة  هيههها. وتعتقهههد أ

إال  عقههود  ال ههة بههه مههرت اإلعالمههي تغههيريه. فخطابنهها ال اإلعالمههي

 للعها   ونصدرها انصنعه المت وجنومنا . دعوي خطاب وهو قليًلا 

 بعهدها بقهي   وعقهدين  اجلمعهة   وخطبهاء  الهدين  علماءيف  احنصرت

 العقههود تلههكيف  خطابنهها عههن التربيههر بههن متأرجًحهها فيهمهها خطابنهها

 أمها وحصهل    منهها  انبعجهت أو  متشهابه  خطابهات  من ساحتنا وتربئة

 املرحلههة  فرضههته الهه ي خطابنهها مههن مهها كههان وكههان مهها حصههل 

 خطههاب مهن  البههد فهاآلن    تهامجنها  الههمتنفسهها   الههدول لهه  وصهفقت 

 دائهرة   أو النديهة   مهن  يتحهول  خطهاب  املرحلهة   هله ه  جديد إعالمي

 مشهرتكة  وقنهوات  نقها   عن البح  دائرةإىل  التهم ونفي الدفاع 

 كلمههةإىل  دعههوي خطههاب مههن يتحههول اآلخههر  خطههاب  وبههن بيننهها

 الههدعوة لنسههتبعد إًذا مسههلمن  غههري وهههم مسههلمون حنههن   سههواء

 ومفكرونهها وترا نهها  قافتنهها وبيههنهم. لههدينا بيننهها كقنههاة إلسههالموا

 ذلك.  مثل وعندهم فن ذلك  لدينا مثل ولديهم وعلماء  ومبدعونا

 اللغهة  ميلكهون  ومبهدعن  مبتعهثن  مهن  شهباًبا  أيًضا فنن لدينا

 نوعيًّها  ههؤالء   إعالميًّها  إنتاًجا وينتجون ميديا  السوشيال ومفاتي 

 لتمكيههنهم  خاصههةأو  رمسيههة مبههادرة  هنهها تكههن  ن إ طاقههة 

  كهههثرًيا خهههرًيا نعهههدما فنننههها لنههها  إعالميهههة واجههههةإىل  وحتويلههههم

 مههع فيتمههاهون منههابتهم  مههن الفضههائي اإلعههالم يسههرقهم املشههكلة

   بسماجة الفضائية القنوات
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 لتمتص االبتزاز وملفات املصاح تقوده عا  وأخرًيا فننه ويف

 بصهورة  اإلعهالم يف  تظههر أن  البهد  قرار   عن تثنيكأو  اقتصاد 

ن إ إعالميهة   باسرتاتيجية ملفك فاطر  ملف ياطر  عندما القوي 

 ملهف  يافهت   وعنهدما  .خلفك من على حتاف  أمامك من تكسب  

 وال جتعلهه  تاحّققهه  أو  تقفلهه  فنمها  املؤجلهة  أو  املتعثهرة  ملفاتهك  من

 .طرحها عند لك مهمة ملفات من الضوء تسحب قضية

علهههى بعهههض التوصهههيات املهمهههة      العثمهههان  خالهههد. وأكهههد م

 وتتضمن:

 احلضهههاري الوجهههه تهههربز وحضهههارية   قافيهههة مبهههادرات تهههبين -1

 السياسهههية املواقهههف عهههن احلهههدي  عهههن كبهههديل للسهههعودية

 فهمه. ياساءأن  ميكن مما ذلك  وغري والدينية 

 املظههههالت عههههن بعيههههدة املقههههارن لإلعههههالم مراكههههز تأسههههي  -2

 اإلعالمهههي للخطهههاب رنهههةمقا بدراسهههات تقهههوم احلكوميهههة 

 واحمللي. والغربي الدولي

 الغدير مبا يأتي: منرية. د ومن جهتها أوصت

 املتخصصهة   اإلعالميهة  واملبادرات للمشاريع امليزانيات َرْصد -1

 بيهوت  /البحه   مراكهز  إلنشهاء  اللوجسهتية  التسهيالت وخل 

 . املقارنة اإلعالمية بالدراسات املهتمة واملعاهد اخلربة 

 وإ هراء  وتنويعها واملكتوبة  املرئية اإلعالمية تعدديةال تطوير -2

 .مادتها

 املؤسسهاتية  اجلههود  وتشجيع اجلديد  اإلعالم على الرتكيز -3

 للقههارات  عهابرة  جديهدة  إعالميهة  منصهات  إلنشهاء  الفرديهة أو 

 القضهايا  وفههم  التحليليف  وخاصة الثقافية  العزلة عن بعيًدا

 .السياسية
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 ازدواجيهة يف  يقهع  ىل أن  السهعودي البكهر إ  فوزية د.وذهبت أ

 الغربههي  اإلنسههان معرفههةإال  غربههي هههو مهها بكههل الشههغف: نههافرة

يف  اإلنسههههان يههههري ال وحضههههارته  الغههههرب  قافتههههه وحتليههههل وفهههههم

 بدائيهة  صهور و منطيهة   صهورة إال يف  حقيقتهه  يعهرف  وال السعودية 

 .التحليههل وطريقههة الههتفكري طريقههة وهههو األهههم عنيفههة  وبينهمهها 

يف  العربي والعا  اململكة دور خيتزلون األمريكي لقرارا وصناع

 أسهباب  وحتليهل  معرفهة  العنهف  جيهب   واتهامهات  دينية تأيديولوجيا

 اإلنسهانية  الصهور  غيهاب  املصيدة  ومناقشةيف  الوقوع وعدم ذلك 

 اإلعهههالم يسههههمأن  الوقهههت خلقهههها. لقهههد حهههان   وإعهههادة للسهههعودية

 عههن  بعيههًدا  احمللههي   العههام  والههرأي  الههوعي  تشههكيل يف  السههعودي 

 واالخهتالف  املعهريف   الهنقص )األمريكيهة   للمواقهف  نهاقص  تفسري

 والهدخول  األدجلهة   مهن    مهع احلهد  (والتحليل التفكري منهجيةيف 

 خاسرة. حروبيف 

حههههوار   كلغههههة األرقههههام لغههههة الغامههههدي نههههوف. د وأضههههافت

 املههرأة ضههد العنههف قضههية عههن إلجابتنهها أضههفنا لههو وكمثههال: مههاذا

 املههرأة ضههد العنههف قضههية حههول ومثبتههة مو قههة امليههةع إحصههائيات

 أمههام ووضههعناها واحلقههائ   األرقههام ههه ه أخهه نا لههو مههاذا عاملًيهها 

 عههدد نكتههب األرضههية  للكههرة خريطههة صههورةيف  الغربههي العقههل

أو  مثًلها   حهدة  علهى  قهارة  كهل يف  املهرأة  ضد للعنف املثبتة القضايا

 أمكن ن إ دولة كل

 فاعههل مهدني  جملتمههع حباجهة  أننههاالوابههل علهى   خالهد . أ وأكهد 

 قبههل املدنيههة  ولكههن مؤسسههاته عههرب الغههرب ليخاطههب مبؤسسههاته 

 حتسهههن دال نريههه فهههنحن داخلنههها  مههع  التصهههاح علينههها جيهههب ههه ا 

مههها  هنههها  يعهههد   ألنهههه ههههي  كمههها الصهههورة لنقهههل بهههل الصهههورة 
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يف  حمصهورة  كانهت  لعقهود  الغهرب  مهع  إخفهاءه  عالقاتنها   عنستطي

 حيهههاكي الههه ي احلكهههومي قههه   اخلطهههابف الرمسيهههة اللقهههاءات

 يعرفهون  وههم  مصهداقية  أي  لهه  ولهي    بروباغانهدا   ياسهمطى  الغرب

 جيًدا. ذلك
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