
27 

–2017  2015  
1 

  

–    

      







 



27

 

 –2017     
2 

 

 
 

 



27 

–2017  2015  
3 

 

 

 شهري يصدر عن    تقرير 

-  

 د. فهد العرابي احلارثي

-  

 م. خالد عبدالرمحن العثمان

-  

 أ. عبداهلل الضوحيي

-  

 )رئيس اللجنة( مساعد احملياد. 

 د. إبراهيم إمساعيل عبده

د. سعيد الدحية الزهراني

-  

 أ. إبراهيم عبدالرحيم عايش

-  

 عالء رجب حسن حسند. 

 

 



27

 

 –2017     
4 

 

 

 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 6متهيد 

 8الغدير  منرية. الورقة الرئيسة: د 

 13حبريي. حسام. التعقيب األول: م 

 16خالد. عبري. ني: أالتعقيب الثا 

  :18املداخالت حول القضية 

 18 .األمريكي للسعودية  قراءات حتليلية يف أبعاد زيارة الرئيس -

 38 . رؤية استشرافية. -

 

 52 الغامدي. نوف. الورقة الرئيسة: د 

 59 العمران. فهد بن مدحم. التعقيب األول: أ 

 61 علي. بن علي. التعقيب الثاني: أ 

  :65املداخالت حول القضية 

 65الشركات يف الواقع السعودي. أبعاد إفالس -

 80 تصوُّرات مستقبلية ملعاجلة قضية إفالس الشركات. -



27 

–2017  2015  
5 

 86الغدير. منرية .الورقة الرئيسة: د 

 94الشبيكي. اجلازي. التعقيب األول: د 

 97العريض. ثريا. التعقيب الثاني: د 

  :102املداخالت حول القضية 

 102واقع صورة املرأة السعودية يف اإلعالم األمريكي. -

 133وسائل حتسني صورة املرأة يف اإلعالم األمريكي. -

 146الشقري. عبد الرمحن .الورقة الرئيسة: د 

 149 احلكمي. حسني .التعقيب األول: د 

 152احلمود. صاحل عبد اهلل .التعقيب الثاني: د 

  :157املداخالت حول القضية 

 157أسباب وآثار تفاقم ظاهرة التسوُّل. -

 175التوصيات للحد من ظاهرة التسوُّل. -

 180 املشاركون يف نقاشات التقرير 

 182 كشاف األعالم 

 183 كشاف األماكن 
 



27

 

 –2017     
6 

 

 م2017 يونياااو شاااهر خاااالل أسااابار ملتقااا  أعضااااء نااااق 

 مادار  علا   للحاوار  طرُحها متَّ واليت املهمة، وووعاتامل من العديد
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 الثالث. والقمم للسعودية األمريكي الرئيس زيارة 
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 التسوُّل: نظرة حديثة لظاهرة ممتدة . 

  



27 

–2017  2015  
7 

 



27

 

 –2017     
8 

 

 الغدير: منرية. الورقة الرئيسة: د 

 ترامب. األمريكي الرئيس زيارة بعد ما": أواًل السعودية"

 لقااراءة مهاام تراماا  الاارئيس زيااارة فياا  جاااءت الاا ي الساايا 

 سياسااية وعااود ماان الزيااارة هاا ه باا  جاااءت ومااا احملاااور، وحتلياال

 .إليها السريع التطر  سأحاول واليت واقتصادية، ودينية

 والفضاائ   االنتقادات من عاصفة وسط أمريكا ترام  غادر

 بشاكل  اإلعاالم  وساائل  وتقصايها  لبحثهاا  وترتصاد  تالحقا ،  اليت

 .واملواجهة الكثافة به ه األمريكي اإلعالم تاريخ يف حيدث مل

 الارئيس  أنَّ عان  تاازز  نيويورك صحيفة نشرت  تقرير كشف

 الفيادرالي  يقاات التحق مكت  مدير عل  التأثري حاول األمريكي

 عان  ليثني  بأيام، الزيارة قبل أقال  وال ي كومي، جيمس السابق

 فلاني،  مايكال  القاومي  األمان  لشؤون مستشاره قضية يف التحقيق

 التحقيقااااات ماااان عاصاااافة ظاااالِّ يف منصااااب  ماااان اسااااتقال الاااا ي

 الكاااون رس أعضااااء بعااا  مااان منتقااادة ونقاشاااات اإلعالمياااة،

 والايت  ساليت،  موقع نشرها ريةكث جتاوزات هناك أيًضا .البارزين

 معلوماااات تساااري  منهاااا: ترامااا ، الااارئيس إلقالاااة حجًجاااا تقااادم

 الارابط  ها ا  .البيضااوي  املكتا   يف روس لدبلوماسيني خمابراتية

 :القضايا ه ه عل  لالطالع
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http://www.slate.com/articles/news_and_politics/juri
sprudence/2017/05/here_is_a_draft_of_articles_of_i
mpeachment_for_donald_j_trump.html 

 قااد التجاااوزات هاا ه مثاال فاا ن األمريكااي، الدسااتور وحساا 

 الوثاو   باإلمكاان  يعد ومل أهليت ، فقد ألن  الرئيس؛ إلقالة تؤدي

 شااعبية تاادنت أيًضااا .الدسااتور واامنها الاايت احلريااات حلمايااة باا 

 18-15 يف متَّ للاارأي اسااتطالع آخاار ويف األمريكااي، الاارئيس

 ترامااا ، باااني ماااا مقارناااة بااارزت كماااا . ٪38 إىل وصااالت ماااايو

 برحلااة جياات ووتاار فضاايحة ماان الااتصل  حاااول الاا ي ونيكسااون

 نشاااارت وقااااد م،1974 يونيااااو يف للسااااعودية وكاناااات للصااااار ،

 اسااتقبال أثناااء لنيكسااون وصااورة املقارنااة، هاا ه تااازز نيويااورك

 ةالصااحيف وناقشاات .الريااا  يف لاا  -اهلل رمحاا  -فيصاال امللاا 

 رحلتاا  خااالل ماان الداخليااة األحااداث لت اايري نيكسااون حماولااة أن

 .تقريبًًا بشهر بعدها استقال إن  حيث ذريًعا، فشًلا فشلت

 ب طااار يتعلااق للسااعودية تراماا  زيااارة ساايا  ماان آخاار وجاناا  

 للاارأي جاااذب مووااوع ألناا  لاا ؛ التصطاايط مت الاا ي الااديي الزيااارة

 لاااو عكاااس علااا  مااام، واالهت للنقاااا  وماااثري األمريكاااي، العااام 

 للشااع  مملااة أصاابحت الاايت األوسااط الشاار  قضااية اسااتصدمت

 تراما   إبعااد  حماولاة  هو للزيارة الديي اإلطار  أيًضا األمريكي،

 التهماة  ونفاي  واملسالمني،  لإلساالم  املعادياة  السابقة تصرحيات  عن

 مثال:  الواوحة، لتصرحيات  رابًطا وأوع لإلسالم، معاد بأن  عن 

 واشااانطن صاااحيفة نشااارت  وقاااد ،"يكرهناااا إلساااالما أن أعتقاااد "
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 17 حتااااا  2011 ماااااارس 30 منااااا  مقوالتااااا  ووثَّقااااات بوسااااات،

 2017.مايو

https://www.washingtonpost.com/news/post-
politics/wp/2017/05/20/i-think-islam-hates-us-a-timeline-
of-trumps-comments-about-islam-and-
muslims/?utm_term=.b75c9f17f01c 

 الصااراعات ماان ياا نُّ والاا ي العربااي، الساايا  ياادرك واجلميااع

 مصااار دور احنساااار أيًضاااا املهاااددة، اخللاااي  ومنطقاااة واحلاااروب،

 القمااام تنظااايم يف بااارز والااا ي القياااادي، الساااعودية دور وصاااعود

 .الثالث

 اإلعاالم  يف دور ماا  باقتباس  وذل  احملاور، بع  سأوع هنا

 :واألمريكي العربي

 األول احملور:   

 بااااني املشااارتكة  االسااارتاتيجية  الرؤياااة  وإعاااالن  االقتصااااد 

 "وواشنطن الريا "

 علاا  ذلاا  وتااأثري أمريكااا، يف السااعودية االسااتثمارات -1

 بوسااات الواشاانطن  عاا ت  وقااد  .املسااتقبل  يف السااعودي  االقتصاااد 

 البنياااة يف دوالر بلياااون 20ستساااتثمر الساااعودية" :التاااالي باااالعنوان

 كرئيس للصار  رحلة أول تتًحامف للسعودية ترام  يصل التحتية،

 ".الداخلية اخلالفات من غيمة حتت

 هائلاة  اتفاقاات  يوقِّع ترام " : نفسها الصحيفة يف آخر عنوان

 كااان" :لرتاماا  تعليااق املقالااة هاا ه ويف ."اخلااار  يف لاا  يااوم أول يف
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 عبااارة  tremendous) هائلااة اسااتثمارات " ويضاايف ."رائًعااا يوًمااا

  ."وظائف ...وظائف ..وظائف .املتحدة لوالياتا يف (املفضلة الرئيس

 خْلااق  علاا   املوقعااة الكااثرية  االقتصااادية االتفاقااات  أثاار -2

 وأيًضااااا والسااااعوديات، للسااااعوديني التاااادري  وفاااار  الوظااااائف

 وأمريكيااة، سااعودية شااركة 90 ماان أكثاار بااني مااا الشااراكات

 وزياار ت رياادة ذكاارت كمااا االقتصااادي، املنتااد  حضاارت والاايت

 األمريكي االقتصادي باملنتد  شاركُت " :القصيب ماجد التجارة

 "لألجياال  شاراكة "  التنفيا يني  للرؤساء بالريا  العاملي السعودي

   .وسعودية أمريكية شركة 90 أك  حبضور

 لالتفاقاات  املالياة  األرقاام  تفااوت  االقتصااديُّ  يقرأ كيف -3

 هاا ا ساايؤثر وكيااف واألمريكيااة  العربيااة الصااحف يف املوّقعااة

 خااالل ماان جيااري مااا يتااابع الاا ي السااعودي املااواطن علاا  التفاااوت

 هلااا ه  شااار   هنااااك  يكااان  مل إذا املصتلفاااة،  اإلعالمياااة  القناااوات 

 خْلااق يف السااعودي االقتصاااد علاا  املباشاار وتأثريهااا االتفاقيااات،

 العمل  لسو  وانتعا  استثمارية، فر 

 اتفاقياات  :"سابق  موقاع  علا   عناوان  يف ظهارت  األرقام بني من

 املعرفااااة، نقاااال يف تسااااهم دوالر مليااااار 289 بقيمااااة واسااااتثمارات

  ."واعدة صناعات وبناء التقنية وتوطني

 تااااريخ يف اتفاقياااات أواااصم" فااا كرت اجلزيااارة قنااااة أمَّاااا

 380و .عساااكري تعااااون اتفاقياااات دوالر بلياااون 460 "البلااادين،

 110 إىل فأشاارت  بليتكاو  أماا  .إن .إن.ساي  ال خ  يف دوالر مليار
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 دوالر بلياااون 350 مببلااا  واتفاقياااة أسااالحة، اءشااار عقاااود بالياااني

   .تطول والقائمة .القادمة العشر للسنوات

 :النوايا وخطابات التفاهم وم كرات االتفاقيات توقيع -4

 ومااا األمريكيااة  السااعودية لالتفاقااات التنفي يااة اخلطااط مااا

 تطاورات،  مان  ُيساتجَّد  ما عل  الطالع  املواطن مع التواصل آليات

 ماوية  فرتة يف حدث ما وتفادي

 سياسية: قضايا :الثاني احملور 

   :إيران مع اخلليجية العالقات مستقبل -1

 مهرجاان  أبارز " :بوسات  واشانطن  يف للنظار  الفت عنوان هناك

 سانوات  ماع  واواًحا  تناقًضا وكان احلكومتني، بني حقيقي حّ 

 إشااارة اخلاا  هاا ا يف وردت ."أوبامااا باااراك الاارئيس حتاات النفااور

 والارئيس  سالمان  املل  بني متَّت اليت اخلاصة ادثاتاحمل" عن مهمة

 ورد .إياران  مان  التهدياد  حاول  نظرهماا  ووجهاة  ترام ، األمريكي

 حااول سااؤال علاا  تيلرسااون ريكااس األمريكااي اخلارجيااة وزياار

 أناا  اجلمعااة، يااوم روحاااني حساان اإليرانااي الاارئيس انتصاااب إعااادة

 رهااب اإل شابكة  تفكيا   يف واليتا   روحااني  يستصدم أن يف يأمل

 وووااع األوسااط، الشاار  يف االسااتقرار زعزعااة ووقااف اإليرانيااة،

 .األساسية احلقو  واستعادة البالستية، للصواريخ حّد

 سااتؤثر وهاال اليمنيااة  القضااية حاال يف اسااتجد يالاا  مااا -2

 وسريع  حاسم حل إجياد يف الثالث القمم
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 يف لتظهاار تراماا  لزيااارة التصطاايط متَّ ذكاارُت، كمااا -3

 علا   األمريكياة  اإلساالمية  العربياة  القّماة  ثار أ فماا  دياي،  إخطاار 

 اإلرهاب  حماربة

 السعودية: املرأة :الثالث احملور 

 يوظِّاف  مل الياوم  مان  املبكارة  السااعات  حتا   ال رباي  اإلعالم

 عادم  عان  النقاا   كاان  وإن الساعودية،  املارأة  عان  السالبية  الصور

 حضاوًرا  نار  مل لألسف لكن للحجاب، وابنت  ترام  زوجة ارتداء

 يف النسااء  بعا   مان  إال ملحوًظاا  غيابهاا  وكاان  السعودية، للمرأة

 الياوم   املارأة  ستحضار  هال  شاور ،  وعضاو  املعاصار،  الفّن متحف

 املتعددة  االقتصادية وامللفات الثالث، القمم ه ه يف دورها وما

 الغرب: يف اململكة وحضور اإلعالم :الرابع احملور 

 ألاف  25 مان  أكثار  يف "الساعودية و" "تراما  " اسام  ظهر بينما

 سااي .بااي .بااي حساا  مااايو 20 يااوم يف ساااعة 24الااا خااالل ت رياادة

 بالل اة  الت ريادات  يف ينهمار  "Saudi Arabia" اسام  كاان  العربياة، 

 حضااااور هناااااك يكاااان مل لكاااان إجيااااابي، بشااااكل اإلجنليزيااااة

 متَّ مواواايع  إىل نعااود هنااا  .ناادر فيمااا إال السااعودية  ِماان ألصااوات

 ال اارب  مااع  واحلااوار  الشااعبية،  وماسااية الديبل :امللتقاا   يف نقاشااها

 مثل أن وخاصة السعودي، اإلعالم ودور العام، الرأي عل  والتأثري

 با   التوصاية  باإلمكاان  الا ي  ما .تتكرر ال التارخيية الفر  ه ه

 يف وأمريكااا اململكااة بااني مااا اإلجيابيااة العالقااات الساات الل هنااا

 اململكة  حلضور ناعمة قوة وخلق العام، الرأي عل  التأثري
 



27

 

 –2017     
14 

 حبريي: حسام. التعقيب األول: م 

 داخاال كاابرية سياسااية مشاااكل ماان يعاااني تراماا  أن الشاا 

 تصاارحيات هناااك وسااتكون يااوم، كاال تتفاااقم وهااي أمريكااا،

 جلهااز  املقال الرئيس يدلي عندما القري  املستقبل يف وده سلبية

 تعلام  األمريكياة  االساتصباراتية  األجهازة  .بأقوال  آي( بي. )أف. ال

 االنتصابياة،  تراما   محلاة  أثنااء  متات  الايت  التجااوزات  عان  الكثري

 خاالل  مان  الرمسياة  القناوات  خاالل  مان  إال عنهاا  اإلفصاا   ياتم  ولن

 باملفاجاتت  ملايء  فاملساتقبل  تعيينا ،  مت الا ي  مولر اخلا  احملقق

 أجهااازة  علااام  ماااد  علااا   الضاااوء  وإللقااااء .لرتامااا   الساااارة  غاااري

 ترامااا  محلاااة أعضااااء تاتصااااال عااان األمريكياااة االساااتصبارات

 أثنااااء يف ترامااا  الااارئيس أوباماااا حااا َّر الاااروس، ماااع االنتصابياااة

 مايكال  يعاني  أال باالنتصابات ترام  فوز بعد التنسيقية مقابالتهم

 علااا  تراماا   أصاارَّ  وعناادما  القااومي،  املستشااار  منصاا   يف فلااني 

 تساري   متَّ حساسايةً  األباي   البيات  مراكز أكثر أحد يف تعيين 

 مستشااار إسااقا  ومت السااابق، الاارئيس إدارة ِقباال ماان املعلومااات

 يف القضاائية  احلصاانة  وطلا   فلاني،  مايكال  املعاني  القومي األمن

 يعطاي  مماا  آي(؛ باي.  )أف. الاا  جهااز  ماع  للتعاون مع  التحقيق أثناء

 تراما   أن اخلالصاة:  .الاروس  ماع  تورُّطا   ماد   عان  واوًحا تصوًُّرا

 بقااءه  تهادد  قاد  القريا ،  املساتقبل  يف كابرية  مشاكل عل  مقبل

 .املتحدة للواليات رئيًسا

 األمريكياة،  التحتية البنية يف اململكة استثمارات خبصو 

 التحتياة  البنا   هال  بهاا   يساتثمر  اليت التحتية البن  ما هو: السؤال
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 متَّ دوالر بلياون  20 الاا  مبلا   الصاحفية  املعلوماات  حسا   التقليدية 

 مؤسسااي أحااد ماان ارتزشااو سااتيفني امساا  صااندو  ملاادير واامان 

 تراما   مناصارين  أكا   مان  وهو االستثمارية، روك بالك شركة

 إنناا  الداخلياة.  األمريكياة  التحتياة  البنياة  مشاروعات  عل  للصرف

 العائاد  ألن بالضابط؛  سنساتثمر  مااذا  عان  أكثر تووي  إىل حنتا 

 هااال جمزياااة، ليسااات تاالساااتثمارا مااان الناااوع هااا ا علااا  املاااادي

 االساتثمار  مان  أكثار  جمٍز األمريكية التحتية البنية يف االستثمار

   السعودية  التحتية البنية يف

 املتقدماااة، الااادول ماااع اقتصاااادية اتفاقياااات نوقِّاااع أن مجياااٌل

 أنهاا  خصوًصا املقاييس، بكل هائلة سُتصرف اليت املبال  ولكن

 ساايزيد مسااتقبًلا عليهااا واعتمادنااا واحاادة، دولااة صاااح يف تصاا ُّ

 تااريخ  عنادهم  واألمريكاان  لسياساتها، ينةره جيعلنا مما أكثر؛

 هال  ودهم، االقتصادية الورقة واستصدام الدول، ابتزاز يف طويل

 هاا ه اسااتصدام بتحييااد األمريكااان تلاازم موازيااة اتفاقيااات هناااك

 السياسي  االبتزاز ممارسة يف الضصمة العقود

 سياساااة تناااته  فأمريكاااا السياساااي امللاااف خبصاااو  أمَّاااا

 ورث الاا ي أوبامااا السااابق الاارئيس بعكااس ،إيااران مااع املواجهااة

 يف وجنااا  الدولاااة، ماااوارد اساااتنزفتا وحاااربني منهااااًرا، اقتصااااًدا

 سياساة  حسااب  عل  ولكن الداخلي، األمريكي الووع استقرار

 يف قويااة أقطاااب وظهااور نفوذهااا، أفقاادها ممااا خارجيًّااا؛ أمريكااا

 وارار األ علا   السايطرة  علا   تعمال  احلالية واإلدارة وآسيا، أوروبا

 الشار   يف .خارجيًّاا  أمريكاا  لسياساة  أوباما إدارة بها تسببت اليت

 عاادت  وهاي  إياران،  ماع  مواجهاة  سياساة  ستتص  أمريكا األوسط
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 مساااااعدة وساااانر  املنطقااااة، يف الشاااار حمااااور كاااارأس للصااااورة

 الشااار  دول مجياااع يف إياااران ماااع مواجهتناااا يف أكثااار ومسااااندة

 سياسااااتنا ان،ولبنااا ساااوريا وحتااا  الااايمن، مااان بااادًءا األوساااط،

 ال ألنناا  الفرصاة؛  ها ه  نست ل أن والبد إيران، مواجهة يف متطابقة

 بعاد  جديادة  إدارة أتت إذا السياسة ه ه استمرارية ومان نستطيع

 موجااود فالتنساايق اإلرهاااب علاا  احلاارب أمااا اآلن، ماان شااهًرا 42

 يف كابرية  زياادة  أيًضاا  وسانر   األصاعدة،  خمتلف عل  جدًّا وقوي

 الساعودية  أنبا  تصارِّ   ال ربياة  الدول من الكثري نسيق.والت التعاون

 مان  والكاثري  املنطقاة،  يف اإلرهااب  مشاكلة  حال  يف أساساي  جزء

  هم باختصار األولية، معلوماتنا عل  تعتمد االستصباراتية أجهزتها

 املوجاود  اإلرهااب  علا   احلارب  يف حنتااجهم  مماا  أكثر حيتاجوننا

   .األوسط الشر  يف

 حماولااة جماارد فهااي للمساالمني وخطاباا  ةالدينياا الصاافة أمااا

 ويسع  يقرتحها، اليت الفلسطيي الصهيوني السالم خطة لتشريع

 وخطتاا  اإلبراهيميااة، األديااان متثاال الاايت الااثالث الاادول ملباركااة

 أو الفلسااطيي اجلاناا  ماان كااان سااواء كاابرية، حتفظااات عليهااا

 .جدًّا وعيف النجا  يف وأملها الصهيوني،

 

  :خالد: عبري. أالتعقيب الثاني 

 الريااا ،  لقمااة  والسياسااي االقتصااادي  الُبعاادين عاان  بعيااًدا

 يف للساااعوديني الثقاااايف العااار  فااا ن للمملكاااة، ترامااا  وزياااارة

 أو الكتااابي اخلطاااب خااالل ماان أكااان سااواء العاااملي، اإلعااالم

 فاا ذا .والتحسُّاان إجياًبااا الاات ري يف باادأ غااريه، أو الصااور تلميحااات
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 اإلكرتوني عن  االستعالم متَّ ال ي احلدث -الريا  لقمم نظرنا

 أن جناد  -االقتصاادية  جلريادة  وفًقاا  مارة  ملياار  عشارة  من أكثر

 ركازت  قاد  أماس  ليلاة  العاملياة  الصاحف  لك   الرئيسة العناوين

  نقا : ثالث عل 

  .ثراه اهلل طّي - العزيز عبد املل  قالدة ترام  تسليم -1

 بكافااة التطاارف وحماربااة والسياسااي، اإلقليمااي اإلصااال  -2

 .أشكال 

 .واملعدات األسلحة وشراء بيع فيها مبا املالية الصفقات -3

 عاان للحااديث يعاارِّ  مل ال ربااي اإلعااالم أن هااو هنااا واملالحاا 

 بأساباب  مرتبطاة  غاري  قضاايا  أو ساابقا،  كعادتا   حساساة  قضايا

 تصااب  الاايت ال ربيااة اليسااارية/اللي اليااة الصااحف وحتاا  .الزيااارة

 عاان بانتقااادات خاصااة والسااعودية مااةعا اخللااي  دول عاان أخبارهااا

 غطات  فقاد  إخل،...العمالاة  وحقاو   احليوان، وحقو  املرأة، حقو 

 األمثلااة وأحااد مساابوقني، غااري وجتريااد مبووااوعية "الريااا  قمااة"

 الاايت ال يطانيااة "اجلارديااان" جرياادة ت طيااة يف يشاااهد ذلاا  علاا 

 لرتتياا  تراماا  بزيااارة يرحبااون سااعوديون قااادة" :بااا خ هااا عنوناات

 جاااّل متحاااورت الااايت "تاااازز ياااورك نياااو" أو ،"اإلقليمياااة األووااااع

 علا   ينطباق  نفسا   واألمر فقط، املالية االستثمارات حول أخبارها

  ".جورنال سرتيت وول ذا"

 جهاة  مان  مانرية  د. ماع  أتفق ولكني جهة، من جيد أمر وه ا

 يف ال ساعودية  امرأة أي ظهور عدم من است ربت أني حيث أخر ؛

 واامن حتاا  وال االتفاقيااات، طاولااة علاا  وال السااتقبال،ا مراساام
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 بااا امُلساامَّ  عدماا  أو الظهااور وقلااة .واملصااورين اإلعالماايني صاافوف

Under representaion  املاااارأة  تواجههااااا مل ثقافيااااة مشااااكلة 

 قاد  ولكان  بهاا،  تأثًرا األكثر هي كانت وإن فحس ، السعودية

 العرقيااة، أو هبيااةامل  األقليااات ماان واملواطنااون السااود هلااا يتعاار 

 .اخلاصة قضيتنا تبق  وه ه

 ت طيااات مان  نستشااف  أن زكنناا  فمااا عااملي  منظااور مان  أماا 

 الناا ة هاا ه هااو الريااا  قمااة خااالل للمملكااة األجاانيب اإلعااالم

 أو كتابيًّاااا ساااواء الساااعودية، وصاااف عناااد املساااتصدمة اجلديااادة

 منااافس،و حليااف، عاان تتحاادث أنهااا ُتشااعرك الاايت الناا ة .صااوريًّا

 االساااتهانة  وال عنااا ، االسااات ناء  زكااان ال اسااارتاتيجي  شاااري و

 فيهاا  احلاديث  كاان  مرحلاة  جتاوزناا  نكاون  وبا ل   خبصوصيت ؛

 الساالبيات علاا  يركِّااز وأحياًنااا تااوجيهي،و ناقااد بطااابع يتساام عنَّاا 

 املاراد  باحلادث  مرتبطاة  تكون ال قد واقعية، كانت لو حت  اليت

 .ت طيت 

 

  :املداخالت حول القضية 

   للسعودية: األمريكي ت حتليلية يف أبعاد زيارة الرئيسقراءا

 املساتهل   الكاالم  عان  بعياًدا  أنا   إىل الرديعاان  خالاد  .د أشار

 مهماة  األمريكياة  - الساعودية  العالقاات  فا ن  الزياارة،  وتفاصيل

 نساتطيع  ال الايت  املشاكالت  مان  كثرًيا لنا يبعث ووعفها لل اية،

 .األمريكي الدعم غياب ب بس املنطقة؛ يف بسهولة معها التعامل
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 يتحيناون  أعداء بنا وحييط أطراف، عدة من مهددة دولة حنن

 مواجهاااة علااا  كافياااة قااادرة لناااا ولااايس إليناااا، لإلسااااءة الفااار 

  .ذل  غري قلنا مهما اجلميع

 باا ل ، يقومااون إنهاام نعاام، مصاااحلهم  حيمااون األمريكااان

 كاناااات املنطقااااة يف ومصاااااحلهم ومصاااااحلنا متاااا  مناااا  لكاااان

 التساااالي ،  عقااااود  وهناااااك  الاااانفط،  فهناااااك  متاًمااااا   ةمتعارواااا 

 وكلاها  االبتعااث؛  وهناك التقنية، واسترياد والتدري ، والصيانة،

 األمريكاان  لألماريكيني.  ماساة  حباجاة  جتعلناا  لل اياة  مهمة أمور

 وأن األوساااط، الشااار  سياساااات يف واملاااؤثر الفاعااال الطااارف هااام

 فقااد خنساارهم، أن ماان خااري -مضاا  علاا  وإن -نكساابهم

 فااارتة فصااالل  عليهااا،  املأساااوف غااري  أوبامااا  فااارتة يف ذلاا   ربنااا ج

 بعااا  شاااّكلت لل اياااة، مهماااة تطاااورات حااادثت الساااابق الااارئيس

 دون مان  نفساها  ووجادت  اململكاة،  عل  كبرية و وًطا تداعياتها

 .ومؤثر فاعل حليف

 وتصااديره، الاانفط اسااتصرا  مااع جتربتنااا ننساا  ال وتارخييًّااا

 أرامكاو  شاركة  وخاصة ل ،ذ يف األمريكية الشركات وجهود

 كاثرًيا  أساهمت  أرامكاو  ..صارفة  أمريكياة  با دارة  كانت عندما

 يف كااثرًيا وأسااهمت للاانفط، رئاايس كمصاادر اململكااة جنااا  يف

 الانفط  اساتصرا   بفضال  واجتماعيًّاا،  وعلميًّاا  تقنيًّاا  اململكاة  تطوُّر

 أرامكااو ملكيااة انتقااال يف النهايااة يف ساااهم ممااا ؛ شااؤون  وإدارة

 بعا   قاادة  فعال  كماا  التاأميم  عنرتيات إىل حاجة دومنا للمملكة

 يف طويل باع هلا كان ممن اإلجنليزية، النفط شركات مع الدول
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 العرباي،  العامل يف الوهم رسَّصت اليت واإلنشائيات الكالم جتارة

 .شعوبهم خيدم ما يقدموا أن دون

 أن وجياااا  لل اياااة،  مهماااة  األمريكيااااة الساااعودية  العالقاااات 

 يف سيساااهم البلاادين بااني مشاارتكة مصاااح فصلااق قويااة؛ تسااتمر

- اململكاة  حيماي  أخار   جهاة  ومان  جهاة،  مان  اململكة استقرار

 فاألمريكااان شااؤونها؛ يف األخاار  الاادول تاادخُّل ماان- اهلل بعااد

 يعاي  ماا  وهاو  للصطار،  اململكاة  تعارُّ   عناد  مصااحلهم  سيحمون

 معاا  صادام  قبال  مان  الكويات  اجتيا  ..اململكة عل  االعتداء منع

 أو نساااايان ، زكاااان ال احلاااارب تلاااا  يف أمريكااااا ودور 1990

 .أهميت  من التقليل

 للريااا  األمريكااي الاارئيس زيااارة نفاا  ساابق، مااا علاا  بناااًء

 مان  الطارفني  متكِّان  مشارتكة  مصااح  لتأسايس  للطرفني مفيدة

 اسااتقرار وخللاق  كابرية،  اقتصاادية  فاار  خْلاق  علا   ساوًيا  العمال 

 يبقا   ..املساتمرة  والتهديادات  عة،الزعز عن باملنطقة ينأ  سياسي

 السانوات  يف جتاهلا   متَّ الا ي  اإلسارائيلي  العرباي  الصاراع  موووع

 ها ا  ولعال  والايمن،  والعارا ،  سوريا، يف األحداث بسب  األخرية؛

 االنقسااااام أن التاااا كري مااااع اجلميااااع، برعايااااة حيظاااا  املووااااوع

 يف األكااا  العاااائق هاااو يكاااون قاااد الفلساااطيي- الفلساااطيي

 .امللف ه ا تطوي تارخيية تسوية ىلإ الوصول

 للصاااحفي مقالاااة الرديعاااان خالاااد .د أورد ذاتااا  السااايا  ويف

 ذها   تراما   بعناوان:  الزياارة  حول القادري اهلل عبد حممد اليمي

 أول اا  أن فياا  وذكاار إلياا ، السااعودية تاا ه  ومل السااعودية، إىل
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 زيااارة عاان ،وأتباعهااا أذرعهاااو إيااران أجنحااة ماان املتشاادقون هاام

 واصافني  الساعودية،  العربياة  للمملكاة  تراما   األمريكي رئيسال

 شاااب  ومااا لل اارب، والتبعيااة والنصااار ، اليهااود مااع بالعمالااة ذلاا 

 الضاااعف نقاااا  إلصاااا  خاللااا  مااان حيااااولون كاااالم، مااان ذلااا 

 يا رون  احلقيقاة  يف وهام  ،الساعودية  ِقبال  مان  ألمريكا واالستعباد

 تااا ه  ومل ،يةالساااعود إىل ذهااا  فرتامااا  ،العياااون علااا  الرمااااد

 قاوي  موقاف  السعودية موقف أن عل  يدلُّ ما وه ا ،إلي  السعودية

 دليال  وها ا  .... ،إليهاا  األمريكية املتحدة الواليات رئيس زيارة من

 للمملكااة اهلل منحا   الاا ي العظايم  والشاأن  والكرامااة العازة  علا  

 ". ...  وقياداتها السعودية

 ماان وغريهاام صااار والن اليهااود مااع واملواثيااق االتفاقااات عقااد

 -وساالم علياا  اهلل صاال  -فااالنيب ،حمرمًًااا لاايس املساالمني ِقباال

 دينناااا شااارائع متناااع وال ،املديناااة يف اليهاااود ماااع االتفاقاااات عقاااد

 املصااح  يف ونتعااون  سلميًّا، تعايًشا نتعاي  أن اإلسالمية وثقافتنا

 يااؤثِّر مااا كاال وحماربااة واالسااتقرار، األماان كتحقيااق املشاارتكة:

 ونصاااراني يهاااودي فيهاااا مباااا للشاااعوب، العاماااة املصااالحة ويهااادِّد

 الايت  االتفاقاات  تلا   مان  ويساصرون  اليوم، يتشدقون وَمن ،ومسلم

 اإلسااالمي ديننااا ماان يسااصرون إمنااا ،السااعودية يف تراماا  وقَّعهااا

 وأتباعهاااا وأذرعهاااا إياااران أن نفساا   الوقااات يف متناساااني ،العظاايم 

 برجااهلم  ذهباوا  قاد  وهم ألمريكا، املوت ويصرخون ينادون ال ين

 معهااا، بالتحااالف ويطااالبون هلااا، يتااوددون أمريكااا إىل ونسااائهم

 رأسااها وعلاا  العدياادة، االتفاقااات وعقاادوا معهااا، حتااالفوا وقااد
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 االتفاقاات  حيللاون  فلمااذا  ،اإليراناي  الناووي  امللف بشأن االتفاقات

 األمريكية ! السعودية االتفاقات وحيرمون األمريكية، اإليرانية

 هاو  الناووي  بشاأن  إياران  ماع  أمريكاا  اتفاقاات  أن علومامل ومن

 مشاااروًعا متتلااا  إياااران كاااون االجتمااااعي؛ السااالم ُيهااادِّد اتفاااا 

 حاني  يف ،السنة واملسلمني العرب املقدمة يف ب  تستهدف تدمرييًّا،

 العااملي،  السالم  أجال  مان  اتفاا   هو أمريكا مع السعودية اتفا  أن

 عاان الاادفاع مشااروع متتلاا  فالسااعودية ،باا  بااأس ال اتفااا  وهاا ا

 ،كا يران  اهلجاوم  مشاروع  متتلا   وال العرب، إخوانها وعن نفسها

 الثقافااات حريااة علاا  خطااًرا يشااكل اإليرانااي الاادموي فاملشااروع

 ديااان  هاااو اإلساااالمي دينناااا  أن ننسااا  وال ،والتعااااي  والاااديانات

 ديننااا بينمااا ،واإلرهاااب والدمويااة العدوانيااة دياان ولاايس السااالم،

 كشار   اإلسالم يف الدخول عل  الناس ب جبار مرنايأ ال احلنيف

 -تعااىل  -قاال  وقاد  ،واالتفاا   والتحااور  معهام  للتعااي   أساسي

 .[256 اآلية من البقرة: ]﴾الدِّين ِفي ِإْكَراَه َلا﴿كتاب : حمكم يف

 معهاااا ومااان إياااران إعاااالم وساااائل وتهااازأ وتساااصر، تتشاااد ،

 ذلاا  أن دعيوتا  ،السااعودية يف تراما   با   حظااي الا ي  باالساتقبال 

 أن متناسني ،عربي وانكساٍر ذلٍّ وعالمات وقومية، دينية خمالفة

 فاااديننا ،األصااايلة العربياااة والنصاااوة الكااارم عالماااات مااان هااا ا

 مسالًما  الضيف أكان سواًء الضيف، ب كرام أمرنا قد اإلسالمي

 مان  " -والساالم  الصاالة  علي - قال فقد ،نصرانيًّا أو يهوديًّا أو

 أن مان  ماانع  وال "، وايف   فليكارم  اآلخار  اليومو باهلل يؤمن كان

 وحمرتًماا  وايًفا  جااء  كونا   لرتاما ؛  الئق باستقبال اململكة تقوم
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 تنساا  وال ،حيرتمهاام َمااْن احاارتام علاايهم جياا  الاا ين العاارب إلرادة

 الوقاات يف العاارب إرادة حياارتم مل الاا ي أوبامااا أن وأتباعهااا إيااران

 املطااار يف يسااتقبل  فلاام يةللسااعود بزيااارة وقااام واليتاا ، ماان األخااري

 امللااا  ساااجَّل  وعظااايم قاااوي موقاااف وهااا ا ،الرياااا  أماااري ساااو 

 حمافظاة  أمري جعل فقد ،غريه العامل يف أحد يسجِّل  ومل سلمان،

 دلياال وهاا ا ،العااامل يف دولااة أكا   رئاايس يسااتقبل حمافظاتاا  مان 

 وَمانْ  ،يساتحق  مباا  ال اري  ومعاملاة  والشموخ، والكرامة العزة عل 

 ولان  لا ،  نلاني  ولان  حنرتما ،  لان  -كأوباماا  -العارب  حيرتم مل

 .بالدنا يف الئًقا استقباًلا نستقبل  ولن من ، خناف

 العارب  حياارب  الطاائفي  مشاروعها  حقيقاة  أن إيران تنس  وال

 حياااارب يكااان ومل ،العربياااة اجلزيااارة شاااب  يف ويطماااع والسااانة،

 وأنااااتم اإلسااااالم تسااااتصدموا فااااال ،قارتهااااا يف ويطمااااع أمريكااااا

 ومل ،مساااره واحنااراف ولتشااويه ، بعضاا ، حملاربااة ون تسااتصدم

 فاملساااجد ،إيااران حتارباا  كمااا اإلسااالم حتااارب أمريكااا تكاان

 إيااران بينمااا ،واحااًدا مسااجًدا منهااا تهاادم مل بأمريكااا املنتشاارة

 يقااارب مااا قباال آخرهااا وكااان الساانة، مساااجد كاال بهاادم قاماات

 أي بهادم  ر أخ خليجية دولة أي أو السعودية تقم مل وبالتالي ،عام

 إياران  أن اجلمياع  يادرك  فهال  ،إياران  لطائفاة  تبعيتا   حبجة مسجد

 وعقائديًّا  وثقافيًّا فكريًًّا العامل ه ا يف اجلميع من أسوأ هي

 متااارس إيااران فاا ن شاا ، ودون أناا  احمليااا مساااعد .د وذكاار

 عماال هناااك هاال لكاان نواجههااا، اليااوم وحناان مسااتمرة، عااداوة

 َثاامَّ وِماان  التساال ، ماان بااالكثري اخللااي  إلقناااع مماانه  أمريكااي
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 مان  أليس املنطقة  يف وأذرعها إيران مع استنزاف حرب يف إدخال 

 وسااااوريا الاااايمن يف املشااااكالت حاااال يف احلااااوار توظيااااف األوىل

 علا   بناًء ستقوم االسرتاتيجية رؤيتنا وهل إيران  َثمَّ ومن والعرا ،

 زكان  ةتنمويا  رؤياة  أي منا    املنطقاة  وختوياف  اإلرهاب، تضصيم

 مناطقهاا  بتنمياة  اهتمات  اململكاة  .. تسالح   سابا   واوء  يف تنج  أن

 تضااطر مل مااا أزمااة أي يف تاادخل الأ حريصااة وكاناات وشااعبها،

 الكاسااا  سااايكونون الياااوم األماااريكيني أن واخلشاااية إليهاااا،

 مساااتو   علااا  حنقاااق أن دون  أو جدياااد،  تاااوتر أي مااان األكااا 

 نتوقع . مما الكثري  املصاح

 تقبُّال  يف إشاكالية  هنااك  أنَّ النعايم  مشااري  .د ذكر حني يف

 للمملكااة،  اجلديااد اإلقليمااي  للاادور العاارب املااثقفني  ماان كااثري

 الوجوه. من كثرًيا كشفت ترام  وزيارة

 مااع تراماا  يلتاازم أن املهاام أن حليقااة بااو إحسااان .د تصااوُّر ويف

 الاايت الاادول ماان دولااة كاال مااع مصاالحة لاا  فرتاماا  السااعودية،

 اتفااا  هناااك لاايس أي .لاا ل  وفًقااا ساايتحركو خبطاباا ، ذكرهااا

 اإلسالمي، للدين احرتام يف مواقف ترام  عر  ما بقدر شامل،

 ويعلان  يقاول  أن حباجة هو وكان ..واإلرهاب اإلسالم بني ومباعدة

   .االنتصابية لتجاوزات  جتاوًزا منَّا، أكثر للمأل عن 

 ،الرياا   قماة  يف للعاامل  ذلا   قال أن  كسعوديني، يهمنا ما

 فهاام أناا  كاا ل  يهمنااا ومااا .وإسااالمية عربيااة خليجيااة قمااة وأمااام

 هاا ا خياطاا  أن زكناا  أن يسااتطيع أحااد كااان مااا أناا  عمليًّااا،
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 متاًماا  سيدرك هو وب ل  .وفعلت قالت هي .السعودية سو  اجلمع

  .ب  يعد ما وينجز الثقل، زثل َمن

 تاأثري  لا   سايكون  الفهام  ها ا  .عمليًّاا  ذلا   تراما   فهام  اآلن،

 يانج   أن يريد الش  هو .املنطقة يف املستقبلية قرارات  يف جوهري

 .شركاء من ل  البد بل مبفرده، ينج  ولن املنطقة، يف

 مهمااا أناا  إىل احلمااود صاااح باان اهلل عبااد .د ذهاا  حااني يف

 أو قوتا   ماد   عان  ،تراما   الرئيس كلمة عن يقال ومهما ،يكن

 أمريكااا ،هنااا بأكملااها أمريكااا أن اليااوم يهمنااا فمااا حصااافت ،

 العاامل  يف العظما   القاوة  هاي  أمريكا إليها، ن ه  ومل إلينا أتت

 وعسااكريًّا اقتصاااديًّا منهااا نسااتفيد وحناان عدياادة، جماااالت يف

 . وصناعيًّا

 مااع ،كااان ممااا أقااو  يكااون أن بالضاارورة لاايس واخلطاااب

 أمار  الل اة  متاناة  أو اخلطاب قوة ،وواف شامل خطاب ان  االعتقاد

 . حدث مما أستفيد كشري  أني املهم لصاحب ، يعود

 الساال   صافقة  عان  تراما   حاديث  أن املوسا   مسافر  .أ وير 

 إىل العاودة  وزكان  ..واوا   وغاري  مشو  وأمريكا السعودية بني

 :الصفقة ه ه حول ترام  قاهلا العبارات من جمموعة

  أصدقائنا. أمن وحتسِّن شعبنا، أمن ستحمي باستثمارات قمنا -1

 البلدين. يف العمل فر  من م ات ستصلق يارمل 400 استثمار -2

 ()لشاااراء ساااعودي متويااال مااان ملياااارات 110 اساااتثمار منهاااا -3

 عسكرية. مستلزمات
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 السعودي. للجي  األمن تطوير عن  سينت  -4

 .. للساعودية  (األمنياة ) االساتفادة  ناوع  ت لِّ  العبارات ه ه كل

 زناا رّك إذا خصوًصاا  ..األمريكاي  للجانا   املالي االستثمار مقابل

 .األسلحة بصفقة املتعلقة االستثمارات من املصص  اجلزء عل 

 بااان حمماااد األماااري للقااااء وباااالعودة الساااعودي، اخلطااااب يف

 صاااناعة علاا   أكَّااادا املاليااة؛  وزيااار تصااري   خاااالل وماان  ساالمان، 

 شااااااراكة  سااااااتكون  العسااااااكرية  الصاااااافقات  وأن احملتااااااو ، 

 .شراء شراكة وليست استثمارية،

 اخلطااااابني ويف نفساااا ، راماااا ت خطاااااب يف التباينااااات هاااا ه

 أكااا  مااان واحااادة غماااو  يف تساااهم ..الساااعودي /األمريكاااي

 اإلفصاا   جيا   الصافقة  ها ه  مثلو .السعودي التاريخ يف الصفقات

 عاان وإمنااا أربااا   ماان سااتحقق ماااذا بصااي ة لاايس للمجتمااع عنهااا

 ستتم  وكيف وتفاصيلها، حقيقتها،

 -ال ماااو  هااا ا وبساااب -بأنااا  الرديعاااان خالاااد .د وعلاااق

 وتركاااوا ترامااا ، زياااارة يف هامشاااية أماااور إىل الشاااع  انصااارف

 فيماا  األرقاام  وتضاارب  املعلوماات،  لشا   رمباا  األساساية،  القضايا

 .العقود خي ُّ

   التاليني: التساؤلني حناس والء .أ وطرحت

   الاادول أو احلكومااات بااني متَّاات الاايت االتفاقيااات هاال -1

  ذل   ومان يتم وكيف
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 ،األديااان مصاااحلة عاان يتحاادث اعتاادال مركااز تأساايس -2

 لإلرهااب   مصادر  أكا   ألنناا  هال  ميازة   السعودية يف تواجده هل

 عان  نتحادث  وكياف  لإلرهاب  التصدي يف دولة أقو  ألننا هل أم

 مااع فيهااا تااداخل ال مساالمة دولااة يف معهااا للتصاااح وناادعو األديااان

 األديان 

 -احلماااود صااااح بااان اهلل عباااد .د أووااا  اإلطاااار هااا ا ويف

 باني  هاو  االتفاا   احلاال،  وبطبيعاة  أنا   -األول ؤلالتسا خبصو 

 أي- النظاام ) الثالثاة:  العناصار  تعاي   دولاة  كلماة  ،احلكومات

 .(النااااااس أو الشاااااع  وأخاااارًيا  اإلقلااااايم، أو واألر  احلكومااااة، 

 أو اتفااا  عقااد ذكاار عنااد دولااة كلمااة لاا كر يداعاا ال وبالتااالي

 شاارةمبا مسااؤولية بهااا ُينااا  الاايت هااي هنااا فاحلكومااة اتفاقااات؛

 عامة. الدولة وشؤون أعمال

 يف تااداخل ال بالتأكيااد ف ناا  الثاااني، بالتساااؤل يتعلااق وفيمااا

 ناابي أننااا ننساا  ال إمنااا مباشاارة، بصاافة أخاار  أديااان مااع دولتنااا

 بالدنااا احتضاان  عان  فضاًلا  ،إساالمية  غاري  دول ماع  دولياة  عالقاات 

 وُيوصاافون ،متعااددة ألديااان يتبعااون الاا ين األشااصا  ماان للعديااد

 (.األديان باعبأت)

 املااارأة غيااااب أن ال ااادير مااانرية .د تااار  أخااار ، ناحياااة ومااان

 النسااائية الشصصاايات أن أي مرجتًلااا، كااان وحضااورها واواا ،

 حلظاااة كانااات أيًضاااا .نرهاااا مل العلماااي واحلضاااور التجرباااة ذات

 للمجتماع  واإلنساانية  الثقافية والوجوه املرأة، إلظهار رائعة إعالمية

 ولكان  اإلجنليزياة،  وبالل اة  خلاارجي، ا للعاامل  وخاصة السعودي،
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 يف "الساعودية " اسم أن إىل اإلشارة سبقت .مؤثر بشكل ُتوظَّف مل

 إجيابيًّااا كااان للقمااة األول اليااوم يف اإلجنليزيااة بالل ااة الت رياادات

 كانات  لألسف لكن املاوية، الفرتات يف نتابع كنا ما غري عل 

 مريكياااةاأل الصاااحف يف الصاااحفية املقااااالت ألن واااائعة؛ فرصاااة

 واملرتبطاة  املعتاادة،  للقضاايا  تتطار   بادأت  اليوم الصادرة الك  

 !للسعودية السلبية بالصور

 ماااانرية، د. ذكرتاااا  مااااا مااااع العمااااودي سااااامية .د.أ واتفقاااات

 أكثاارهن! ومااا والرائاادات، الرمااوز ل ياااب دهشاات أنهااا وأوااافت

 أكا   إىل تتحاول  أن زكن كان أنها مع حمدوًدا، اللقاء وكان

 هاا ا ويف عنَّااا. واخلاط ااة الساالبية الصااورة لتصااحي  ضااادةم محلااة

 تساليط  ينب اي  كاان  اقتصاادية  ورموز أعمال سيدات هناك احملور

 عليهن. ءالضو

 جاادًّا قويااة أمساااء هناااك أن حناااس والء .أ ذكاارت وباادورها

 بشكل نساءنا ال رب في  ير  ال ي املنظور ت يِّر أن زكن كان

 ريااام الااادكتورة هنااااك صااار:احل ال املثاااال سااابيل وعلااا  كااابري،

 أفنااااان والاااادكتورة ،النسااااائي ال اااارف جملااااس رئيسااااة الفريااااان

 العربياة  التجارياة  لل رفاة  التنفيا ي  والارئيس  العاام  األماني  الشعييب

 للمارأة،  أقارب  كونها بالتأكيد؛ نورة لألمرية إوافة ال يطانية،

 ختصااي  زكاان وكااان كااثرية، األمساااء .. قااوي حضااور وهلااا

 خيات   فيماا  ساواء  للمارأة،  فائادة  أكا   منهاا  ضمنن للقاء أجندة

 متت. اليت االتفاقيات مستو  عل  حت  أو العاملة، بالصورة
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  يضاامَّ أن البااد أناا  الشاابيكي اجلااازي .د تاار  جانبهااا وماان

 النساائية  الشصصايات  لكباار  جادول  بوواع  اخلاا   ال وتوكول

 والتصصصات بالتنوع ملمني وعضوات، أعضاء اململكة تزور اليت

 تكرار األخرية الفرتة يف لوح  ألن  بالدنا؛ يف النسائية واخل ات

 أمال  .د ترأسها اليت ألرامكو التابعة النسائية Tata  شركة إبراز

 سالطان  بان  بندر بنت رزا األمرية عل  الرتكيز وك ل  فطاني،

 منطقاااة أماااري حااارم أن يعقااال فهااال وإال الرياواااة، هي اااة وكيلاااة

  حممااد بناات نااورة األماارية القمااة فيهااا عقاادُت الاايت املدينااة ،الريااا 

 يف بالصااورة تكااون ال ،اجتماعيًّااا الناشااطة النسااائية الشصصااية

 !!وابنت  الرئيس حرم زيارات جدول يف وخاصة احلدث، ه ا

 األوىل السايدة  استضااف  األعماال  إلجراءات النسائي املركز

 ُأسِّااس وقااد تراماا ، الاارئيس زوجااة املتحاادة األمريكيااة بالواليااات

  تاتاااا شاااركة باااني شاااراكة وهاااو أرامكاااو، ِقبااال مااان املركاااز

 بعشرين بدأ وقد إلكرتك، جنرال وشركة االستشارية للصدمات

 يسااااندن موظفاااة، 1000 حاااوالي واآلن 1014 ينااااير يف موظفاااة

 .والعاملية احمللية الشركات أك  من بعًضا

 تراماا  قاادوم ننتظاار كّنااا هاال :ال اماادي نااوف .د قالاات بينماا 

 حقيقاة  ! ... النساائية  قوتناا  لنثبات  انكاا أيف وابنتا   النيامي وزوجت 

 الااايت النساااائية واألمسااااء ذلااا ، علااا  كااابرية حتفظاااات هنااااك

 املاارأة ُتمثِّاال ال العليااان لبناا  الساايدة باسااتثناء اللقاااء يف شاااركت

 حادث  كما . انكاأيف لا مناسبة كانت أنها واالعتقاد السعودية،

 ظهارن،  مان  هام  اتريناات ف الاا  داتساي  األملانياة  املستشاارة  زيارة يف
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 ..!أكثار  ال للتصاوير  ذها   أنهان  ساو   ت كر إجنازات ال وحقيقة

 ورائادات  اجملتماع  يف املميازات  أيان  !الشاور    جملاس  عضوات أين

 لتثباات املناساابات هاا ه ملثاال حتتااا  ال السااعودية املاارأة !  الفكاار

 املااارأة، ماااع أكثااار لتصااااح حيتاااا  إعالمناااا ..!وحضاااورها قوتهاااا

 بل اتهم  وخمااطبتهم  ال رباي،  واإلعالم الدولية االتصاالت وظيفوت

 الصورة. حتسني يف كبري دور ل 

 األمريكيااة اإلدارة أن ال اادير ماانرية .د أووااحت جديااد وماان

 واالجتماعياة،  الثقافياة  املواوايع  أو املرأة موووع يهمها ال احلالية

 كوساايلة واواا  بشااكل  إعالميًّااا املاارأة قضااية توّظااف ولكاان

 يف الساااعودية املااارأة علااا  الرتكياااز إىل تشاااري األحبااااثو ،وااا ط

 يااتم لياات ولكاان طوياال، املووااوع السياسااية، الصااراعات أوقااات

 املقرتحااااات إلعطاااااء أساااابار مثاااال تاناااا  الثناااا  قاااادرات توظيااااف

 كه ه. تارخيية قمة قبل واالستشارات

 مهمااة نقطااة إىل النظاار احلمااود صاااح باان اهلل عبااد .د ولفاات

 مل أنناا  وهاي  األمريكاي،  اجلانا   ماع  مل ماة ا العقاود  خيا   فيماا 

 يف السااعودي اخلااا  للقطاااع جتاريااة اتفاقااات نشااهد أو نالحاا 

 مااع باملشاااركة السااعودي اخلااا  للقطاااع أو األمريكااي السااو 

 ذات اتفاقااات خصوًصااا ،األمريكااي اخلااا  القطاااع أفااراد أحااد

 ،أمريكااي دوالر مليااون 100 إىل 10 بااني مااا تتجاااوز ال رساااميل

 الزيارة ه ه هل التساؤل: يكون َثمَّ ومن متوسطة. منشتت لصاح

 يف جدياادة  آفااا  فاات  هااو األماار أن أم ،العااام للقطاااع فقااط هااي

 البلدين  بني ما االستثمار
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 مناشااط أحااد أن العثمااان خالااد .م أوواا  احلااد هاا ا وعنااد

 األمريكااي، السااعودي التنفياا يني الرؤساااء منتااد  كااان الزيااارة

 االسااتثمار  تااراخي   ماان  عاادد  مااْن  النإعاا  فعالياتاا   ماان  وكااان

 الصااا رية احملليااة  املؤسساااات أمااا  أمريكياااة. لشااركات  األجاانيب 

 ..الكاا   األمريكيااة الشااركات نظاار حماال فليساات واملتوسااطة

 مبلكياااة اساااتثمار تاااراخي  اخلااا  يف إليهاااا املشاااار والرتاخاااي 

 كاملة. أجنبية

 أن احلمااااود صاااااح باااان اهلل عبااااد .د ذكاااار أخاااار ، وماااارة

 ،لناا  بالنسبة جديًدا أمًرا ليست األجنبية أو السعودية ماراتاالستث

 ،العاام  مادار  علا   وتا ز  حماددة،  اساتثمارات  تتضمن اتفاقات هي

 الا ي  والساؤال  .ذلا   خاالف  هاو  ماا  ومنهاا  عنا ،  ُيعلان  هاو  ما منها

 أي أو التجارياة،  باالعقود  اهتماماتهم األمريكان هل إجابة: حيتا 

 ال فحسا    الادوالرات  مليارات أو اتم  متثل هي اقتصادية صفقة

 جتاارة  بسب  كبرية؛ بنسبة ينمو األمريكي االقتصاد ذل ، نظن

 بنظااااام الشااااراء علاااا  املسااااتهلكني كافااااة واعتماااااد التجزئااااة،

 .التقسيط

 واملتوسااطة الصاا رية املنشااتت أن إىل القعااود ناصاار .د وذهاا 

 مااان  كاااثري  الكااابرية،  املنشاااتت  وتناااتع   تنماااو  عنااادما  تناااتع  

 البلاادين، ماان اخلااا  القطاااع بااني متَّاات الزيااارة خااالل قياااتاالتفا

 معاادن،  سااب ،  ،أرامكاو  الكابرية:  الساعودية  الشركات ومنها

 العليان. جمموعة
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 مع املوقعة الك   العقود أن إىل حبريي حسام .م أشار بينما

 .مسابًقا  معهاا  املتفقاة  احمللياة  شركاتها هلا األمريكية الشركات

 اهتمااام أي يوجااد وال غاري.  ال فقااط إعااالن دجمار  هاا ه االحتفااالت 

 هاا ا تاادمري متَّ بااالعكس باال واملتوسااطة، الصاا ر  بالشااركات

 اهلي اااة أن واألساااوأ املرجتلاااة، اجلبائياااة القااارارات بساااب  القطااااع

 شاااركات ملنافساااة لألجانااا  الااارخ  متااان  لالساااتثمار العاماااة

 املفروواة  من أيسر بشرو  احمللية واملتوسطة الص ر  القطاعات

 السعودي. املستثمر عل 

 بووااااع اهتمااااام حتاااا  أو ختطاااايط أو تنساااايق أي يوجااااد ال

 واااصم اهتماااام وإمناااا الصااا رية، خصوًصاااا احمللياااة، الشاااركات

 االقتصاااد حساااب علاا  هلاام التسااهيالت مجيااع وتقااديم باألجاناا ،

 ناتفهم  ال ولكان  األجنيب، االستثمار ألهمية احلاجة نتفهم .احمللي

 حنتااا  ال األعمااال ماان لقطاعااات  ورخاا تسااهيالت تقااديم يااتم أن

 .األجنيب للمستثمر فيها

 العقاود  وّقعت اليت األمريكية الشركات من األعظم السواد

 ملحوظاة  زياادة  أي نر  ولن طويلة، فرتة من  اململكة يف وجود هلا

 .الشااااركات هاااا ه يف ساااايوظفون الاااا ين السااااعوديني أعااااداد يف

 ألن األمريكاي؛   للجانا  ستكون التوظيف يف الزيادة أن احلقيقة

 عليهاا  املتفاق  واألجهازة  السالع  وتاورد  تنت  أن حمتاجة اآلن مصانع 

 داخاال  وظيفااة 5400 تااوفر  خارجيااة عقااود  دوالر، بليااون 1 كاال

 للوالياااات التجااااري املمثااال مكتااا  حسااا  2013 لعاااام أمريكاااا

 110 املعلاان باااملبل  املوقعااة العقااود بساايطة حبساابة يعااي املتحاادة؛
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 وظيفاة  5900 تاوفر  خارجي  عقود دوالر ليونب وكل ،دوالر بليون

 ساااتوفرها أمريكياااة وظيفاااة 649000 يعاااي أمريكاااا، داخااال

 ماان للسااعودية االقتصااادية الفائاادة ولألسااف لألمريكااان. عقودنااا

 يف جاا ري ت اايري أيَّ حتاادث ولاان جاادًّا، صاا رية عنهااا امُلعلاان العقااود

 يف سُتصاارف أمااوال هاا ه اقتصااادنا، تطااوير أو جمتمعنااا، تنميااة

 لنا. ليست هلم واالستفادة داخلها، يف وليس البالد خار 

 مقابااال ألجااانيب ننظااار ملااااذا :حنااااس والء .أ قالااات وبااادورها

 وللقطااع  وللشاباب  للاوطن  يضايف  خمتلًفاا  شايً ا  قادم  طاملا سعودي

 تطااال أن  "السااعودة " التكاليااة نريااد ال   واالقتصااادي التجاااري

 التوظيف. قطاع  عل أثرت أن بعد الص رية املشاريع قطاع

 التالية: املالحظات إىل فأشارت عقيل مها .أ أمَّا

 للصاار ،  حمطاتا   أوىل السعودية تكون أن ترام  اختار •

حمماد بان    العهاد  ولاي  لسمو وخاصة للسعودية، كبري إجناز وه ا

 مثاال: اجلااوار، دول أحااد خيتااار األمريكااي الاارئيس عااادة .ساالمان

 ماع  مشاكلت   نعلام  لكان و األوىل، لسافرت   كنادا  أو املكسي ،

 زار فقااد كناادا أمااا يبنياا ، أن يريااد الاا ي واحلااائط املكسااي ،

 تكاون  أيًضاا  وعاادة  .جدياد  هنااك  ولايس  أمريكا، الوزراء رئيس

 إىل ذاها   وترام  أوروبية، لدولة األوىل األمريكي الرئيس زيارة

 وهاا ا السااعودية، ماان باادأ ولكناا  .األوىل جولتاا  يف فعًلااا هناااك

 .ألقاها اليت كلمت  من اتضحت ولعلها ت ،دالال ول  مهم،

 الايت  الصافقات  هاي  الساعودية  لزيارة لرتام  األول احلافز إن

 والوفااء  الاداخل،  يف صاورت   لتحساني  ماساة  حاجاة  يف ألنا   وقعت؛
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 .والوظائف االقتصاد وهي االنتصابية، وعوده من بواحد األقل عل 

 أنهاا  مسعتهاا  :أساسايني  شاي ني  علا   السعودية حصلت املقابل وِفي

 تراما   رأي وت ايري  ل ، مموًلا أو مصدًرا وليست اإلرهاب، حتارب

 هلاا  أمريكا دعم اآلخر والشيء والسعودية، واملسلمني اإلسالم يف

 وصااامد مضاامون املقاباال هاا ا هاال ولكاان .ومطامعهااا إيااران وااد

 ثابات،  رأي أو موقاف  لا   ولايس  مات ري،  أنا   أثبات  ترام  ومستمر 

 علي   مدنعت أن نستطيع فهل

 للدبلوماساااااية حيسااااا  وهااااا ا-الساااااعودية اسااااات لت وقاااااد

 واإلسااالمية العربيااة مكانتهااا لتأكيااد الزيااارة هاا ه-السااعودية

 إلياران  واواحة  رساالة  وإرسال أمجع، والعامل األمريكي للرئيس

 طلاا  هااو التاليااة اخلطااوة كاناات رمباااو معزولااة، أنهااا وحلفائهااا

 يبقااا  ولكااان .اإلساااالمي التعااااون منظماااة يف عضاااويتها جتمياااد

 خلاف  تقاف  حضارت  الايت  الدول ه ه كل -فعًلا -هل :السؤال

 هلااا عربيااة دول ومنهااا الاادول، هاا ه بعاا  وقالًبااا  قلًبااا السااعودية

   .مشرتكة ومصاح إيران، مع قوية عالقات

 .مؤساف  شيء فهو ومشاركتها املرأة حضور موووع أما •

 جاناا األ للاازوار نظهااره جااانيب كشاايء املاارأة مااع نتعاماال مازلنااا

 املارأة  علا   للتعرف فقط؛ للنساء هامشية فعاليات وننسق للفرجة،

 هاي  والشصصايات  الوجاوه  نفاس  هاي  تكاون  ماا  وعاادة  السعودية،

 .األعماال  شاابات  بعا   هناك كان املرة ه ه أن ولو حتضر، اليت

 الا ي  الرمساي  الوفاد  وامن  مان  حاورة املرأة تكون أن املفرو 

 لاو  .الصاالون  يف ديكاور  ردجم وليست ويتناق ، وجيتمع يستقبل
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 هلااا واملسااؤولني الااوزراء صااف يف موجااودة كاناات واحاادة اماارأة أن

 عاان وت ااي تكفااي، واحاادة صااورة لكاناات رمسااي، ودور منصاا 

 كانات  أنا   وجياد  .ومكانتهاا  املارأة  حاول  والكاالم  البهرجة كل

 مكافحاة  منتاد   يف املتحادثات  وامن  املنصاة  علا   سايدات  هناك

 .م ردون ومنتد  اإلرهاب،

 اجلاناا  وهااو آخاار، جاناا  إىل الشااريف فاطمااة .أ وتطرقاات

 قاااادة برناااام  إطاااال  القماااة خاااالل متَّ حياااث والبحثاااي؛ العلماااي

 العزياز  عباد  املل  مدينة بني علمي تعاون اتفاقيات وتوقيع التقنية،

 يف إجراؤهااا يااتم الاايت البحااوث مسااتو  لرفااع مهمااة جامعااات 10و

 يف للمواهااا  الفرصاااة إلتاحاااة إواااافة االسااارتاتيجية، القطاعاااات

 يف االبتكااار لااتمكني الفكرياة  امللكيااة وتعزياز  الااتقي، اجملاال 

 اململكة.

 أن يباادو  أناا  ال اادير  ماانرية .د أووااحت  جاسااتا مووااوع ويف

 بفضااااائ  األمريكااااي اإلعااااالم انشاااا ال ظاااال يف معلقااااة القضااااية

 موقاع  نشار  ياومني،  منا   .مؤقًتاا  الظال  يف جاستا أن ويبدو ترام ،

 أكثار  إن  بل متطرف، زيي بأن   واملعروف خبارياإل "بريتبارت"

 احلاادي  يف الضاحايا  أحاد  لزوجاة  رسالة نيوز، فوكس من تطرًفا

 لعااائالت دعماا  تراماا  ينساا  أال فيهااا تطالاا  ساابتم ، ماان عشاار

 ماان جاازء هاا ا السااعودية، وحماكمااة جاسااتا ولقااانون الضااحايا،

 إقناااعكم بالتأكيااد السااعوديون حياااول أن نتوقااع :أواًل :خطابهااا

 النحااو، هاا ا علاا  يضااعوها لاان إنهاام .ساابتم  11 عااائالت خبيانااة

 أو "ُت ااري" أن جياا  جاسااتا بااأن ذلاا  ماان باادًلا ساايجادلون ولكاان
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 ال فضاال ، ماان ".املقصااودة غااري العواقاا " ماان للااتصل   ؛"ُتعاادل"

 ."الشريف غري النه  ه ا يستصدمون تدعهم

 والاا ي تراماا ، الاارئيس مساااعد بااانون سااتيف أن واملعااروف

 ومل اإلخباااري، للموقاع  التنفيا ي  املادير  كاان  قاد  للرياا   حضار 

 األمريكيااة  الصااحف  وخاصااة  جاسااتا، ملووااوع  األخبااار  تتطاار 

 .القليلة الت ريدات بع  عدا ما تويرت، يف حت  وال الرئيسة،

 عالقتناا  يف املستقبل ننس  أال هو علي  حنر  أن جي  ال ي

 الاا ين الرؤسااء  شاص   يف العالقاة  علاا  الرتكياز و أمريكاا،  ماع 

 .الري  مه  يف تصب  وقضايانا وي ادرون، يأتون

 شااااملة ةاسااارتاتيجي لااادينا تكاااون أن والباااد راحااال، ترامااا 

 يف التفاريط  علا   شااهد  والتااريخ  مصاحلنا، حلماية املد  وطويلة

 .ذل  نكرر أال نتمن  كثرية، فر 

 الصاافقات أرقااام يف املبال ااة رمبااا :البكاار فوزيااة د.أ وقالاات

 مظاااااهر يف واملبال ااااة ،األمريكيااااة والزيااااارة املتزامنااااة لتجاريااااةا

 ما ر،  غاري  شارقيًّا  ُبعاًدا  أخا ت  والايت  وعائلتا ،  للرئيس التكريم

 ووااو  عاادم ورمبااا ،األمريكيااة العقليااة يف مسااتهجن ورمبااا باال

 وعادم  االساتعجال  رمباا و امل ماة،  الصافقات  مان  الساعودية  العوائد

 النصااف ل ياااب طبًعااا افةإواا االعتاادال، مركااز أهااداف ووااو 

 هاو  مماا  أكثار  مسارحًيا  املوقاف  جعلت كلها ؛ اجملتمع من الثاني

 واروري  اإلعالماي  التوواي   بع  ولعل البع ، عيون يف حقيقي

 أن جيااا  السياساااي أن حقيقياااة إىل إواااافة ،األماااور هااا ه لكااال
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 يف ُيستشااار أن يف اليااوم واملااتعلم الناواا  السااعودي برغبااة يعاارف

 اخلار . يف السعودية الصورة وإدارة العام، الامل إدارة كيفية

 شااابهة أي عااان وبعياااًدا أنااا  مالئكاااة مجاااال .أ يااار  حاااني يف

 واوء  يف األمريكاي  الارئيس  زياارة  قاراءة  عليناا  تطبيل، أو طنطنة

 :التالي

 العااامل/املساالمني/اإلسااالم عاان املساابقة تراماا  أفكااار -1

 ظهاارت ت ريداتاا ، يف كتباا  أو باا  تكلاام ماااو .السااعودية/العربااي

 .الشأن ه ا يف أفكاره من بعًضا

 .السعودية عل  جدًّا اخلطري جاستا قانون -2

 العلياااااا األمريكياااااة اإلدارة يف متطااااارف صاااااقر وجاااااود -3

 العارب  علا   أفكااره  يف متطارف  هاو و سابًقا، " فلنيو" ،"أوبانون"

 .غريهما يوجد غالًباو املسلمني،و

 . العربي االستقرار عل  العربية الثورات كوارث -4

 اقتصاااديًّا) مصاار/سااوريا/العاارا  يف الكارثيااة اعاألوواا -5

 .البحرين ما حٍد إىلو اليمن،(/إرهابيًّاو

 /سااوريا /العاارا  يف للعاارب الفعليااة اإليرانيااة التهدياادات -6

 . البحرين /اليمن /بنانل

 البحارين و العارا   يف قمقما   مان  الشيعي اإلرهاب إطال  -7

 .مستقبلية تهديدات من ه ا حيمل  ماو الشرقية، املنطقةو

 الفلسطينية. املشكلة تعقحد -8

 .عامة بصفة اإلرهاب -9
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 قرارتااا  فهااامو القااارار، صااااح  وواااع "تفهُّااام" ينب اااي لااا ل 

 جادًّا  ملته  الووع .بأعاله جاء ما ووء يف االقتصاديةو السياسية

 الكاوارث  حماصارة  يف السعودية جنحت اآلن حيتو جدًّا، وخطري

 أعاله.

 :رؤية استشرافية 

 مااع "تراماا " الاارئيس لعاال :الشااهري زفاااي .د قااال ناحيتاا  ماان

 باارو   امللفااات ترتياا   -وعااد كمااا - سااُيعيد اجلدياادة  إدارتاا 

 القاومي  األمان  وملصالحة  أمريكاا،  حلفااء  ملصلحة مسؤولة تارخيّية

 علاا  ملفااات مخسااة أباارز إىل هنااا نشااري أن وزكاان .األمريكااي

 :اآلتي النحو

  :األول امللف

 الشر  منطقة التمشك رأس يعدُّ ال ي والسالم األمن ملف

 أبيااا ، تااال يف امللتهااا  امللاااف هااا ا مفاصااال وترتكاااز .األوساااط

 أي فاا ن وهلاا ا .املنطقااة يف اإلرهاااب مجاعااات ومجاااجم وطهااران،

 لااان الشاااعوب وطموحاااات حلقاااو  األدنااا  احلاااد حتااارتم ال تساااوية

 الفلسااااطينّية، الفصااااائل عاااادد رأينااااا وقااااد البقاااااء، هلااااا ُيكتااا  

 .مفارو   أو ها ّ  اتفاا   كال  بعاد  تظهر اليت والليبّية والعراقّية،

 مل 1979 ساانة عمامااة أول إطاللااة فمناا  املاللااي طهااران دور أّمااا

 ماان مخينّيااة عمامااة كاال ظااالل يف وإرهاًبااا فتنااة إال احلااال يكاان

 .وعربّياة  خليجّياة  دولة كل إىل واليمن، وسورية، ولبنان، العرا ،

 ليظهاار أكثرهااا يكاان فلاام اإلسااالم، باساام العنااف مجاعااات أّمااا
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 الساابق،  يف القاعادة  أنشاأت  الايت  اخلاط ة ال ربّية احلسابات لوال

 .اليوم "داع " وعصابات

  :الثاني امللف

 أن حقيقاااااة وااااوء  يف االقتصاااااادي والتعاااااون  الطاقاااااة ملااااف 

 وساد  العااملي،  الساو   تاوازن  يف إجياابيني  دائًماا  كانوا السعوديني

 مكااان كاال يف الفااوائ  واسااتثمار االحتيااا ، حاااالت يف الانق  

 .اجلميع عل  النفع عّمم مبا

  :الثالث امللف

 جمتمعااات وتاارك الدينّيااة، واخلصوصاايات الثقافااات احاارتام

 ظروفهاااا  حتتمااا  الااا ي  الطبيعاااي التطاااور باااوترية  تساااري املنطقاااة

 وتقويااة الثقافّيااة، املشاارتكات تعزيااز علاا  والعماال واحتياجاتهااا،

  التسااام سااتحّقق الاايت الشااعوب بااني املشاارتكة القاايم مرتكاازات

 .والتفهم

  :الرابع امللف

 علاا  ترّتباات الاايت السياسااّية واملسااؤوليات املسااتحقات إدراك

 النحااو هاا ا علاا  األوسااط الشاار  خلريطااة ال ربّيااة القااو  تقساايم

 الناار  إلذكااء  احلطا   جلا   مان  أن حقيقاة  استيعاب مع العجي ،

 .بعيًدا كان مهما شررها من يسلم فلن

  :اخلامس امللف

 الفتاكة األسلحة وانتشار النووي، السبا  وحتجيم الثقة بناء

 .اخلاط ة األيدي يف تقع ال حت  والعامل؛ املنطقة يف
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 جادًّا  مهم اسرتاتيجي ُبْعد إىل احلارثي العرابي فهد .د وتطر 

 :كاآلتي تناول  البعد وه ا الريا ، يف مؤخًرا جر  ما لكل

 يف ماؤخًرا  متَّ ال ي اإلسالمي- ال ربي- األمريكي اللقاء

 عل  والسيما جديًدا، عامليًّا نظاًما يرسم إمنا السعودية / الريا 

 وجهازت  هيَّاأت  فالرياا   ،العاامل  أمان و الدولياة  العالقات مستو 

 العربااي احلشااد بتااوفري العااامل مسااتقبل يف الكاابري التحااوُّل هلاا ا

 وحبكااام صااادقيتها، حبكااام عاصااامتها يف اهلائااال واإلساااالمي

 عااان يكشاااف ماااا ،يوسياساااياجلو والروحاااي التاااارخيي موقعهاااا

 مساااتقبل ماااع التعامااال يف األمريكياااة لاااإلدارة اجلديااادة اخلطاااة

 كمااا- اخلطااة هاا هو اليااوم، عااامل يف واألماان الدوليااة العالقااات

 دينيًّاا،  أو ثيولوجيًّاا  العاامل  تقسايم  إعادة قاعدة عل  مبنية-يظهر

 يف الصااراعات تت اا   أساسااها علاا  الاايت هااي الدينيااة فاحلقيقااة

 الا ي  الوقود األقل هي أو اهلدف، تكون أن إمَّا فهي ،اليوم عامل

 املتحاادة الواليااات حضاارت فقااد وعلياا  .اخلالفااات بفعلاا  تشااتعل

 ،( املسااالم / الشااار  عاصااامة) الرياااا  إىل (املسااايحي / ال ااارب)

 فاإلرهااب  وباملناسبة ،إيرانو اإلرهاب أجندتها رأس يف تضع وهي

 تاأجي   يف إياران  مثل  علوتف ،الدين راية -دائًما بل-غالًبا يرفع

 الاااوطن يف الواحاااد الااادين أصاااحاب باااني الفرقاااة وباااّث ،الطائفياااة

 اجلاااوار دول يف لتااادخالتها الشااارعية إعطااااء أجااال مااان الواحاااد؛

 يف األمااان علااا  واواااًحا خطاااًرا يشاااكل أواااح  ماااا املساااتهدفة؛

 .كل  العامل يف بل برمتها، املنطقة
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 أن ياااادلتأك والفاتيكااااان؛ إساااارائيل، زار تراماااا  الاااارئيس

 يفو الكاون،  حاور عل  التأثري يف إغفاهلا ينب ي ال الدين حقيقة

 .مستقبل  توجي 

 بساالة األمااريكيني واىل واشاانطن، إىل عاااد تراماا  والاارئيس

 البنياة  تشاييد  مساتو   علا   ذل  كان لو حت  املنجزات من غامرة

 علا   -يبادو  فيما-يرتكز ال ي اجلديد، العاملي للنظام األوىل

 البشااارية، باحلضاااارات االعااارتاف :منهاااا قاااائق،احل مااان منظوماااة

 أو تفاهمااات أي ماان اسااتبعادها أو مواجهتهااا أو مصااادمتها وعاادم

 يف هاي  واملعتقادات  املتماايزة  احلضاارات  أن أيًضاا  ومنهاا  تسويات،

 ،بهاا  للماؤمنني  املوحادة  اجلامعاة  يف فاعلياة  األكثار  الناواة  األغلا  

 وأن أمريكاا،  هاي  (سايحي امل) ال ارب  تقاود  اليت القوة ف نَّ وأخرًيا

 أي فاا ن وبالتااالي السااعودية؛ هااي (الساالم) الشاار  تقااود الاايت القااوة

 يكاون  أن دون تاتم  أن هلاا  زكان  ال سياساية  صافقات  أو تسويات

 يكااون عناادما والساايما املعادلااة، يف وارًدا الطاارفني هاا ين تفاااهم

 الادين  راياة  يرفاع  لإلرهاب حرب فأي ،اإلرهاب حماربة هو اهلدف

 دولاة  50) نفسا   الادين  أصاحاب  يكان  مل إذا تنج  أن اهل زكن

 وحادها  تساتطيع  ال أنهاا  تادرك  أمريكاا  إن فيهاا!  طرًفاا  (إسالمية

 .اجملال يف شيً ا تفعل أن

 اسااارتاتيجيتها مااان جااازء وهااا ا ،األمريكياااة اإلدارة وتااادرك

 ،الياوم  الرياا   يف نشاأ  الا ي  اجلدياد  العالي النظام أن ،اجلديدة

 مل إذا املطلاوب  باالنادفاع  أو الناجعاة  الطريقاة ب يساري  أن زكن ال

 السالمي  احلال  مشاكالت  إىل العاامل  من جادة التفاتة هناك يكن
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 أجنااادة علااا  والفاتيكاااان إسااارائيل كانااات وهلااا ا فلساااطني؛ يف

 صافقة  " معنا   يووا   الا ي  هو ه ا يكون وقد ،الرتامبية اجلولة

 املستشااارين  ماان وحميطاا   تراماا ، عنهااا حتاادث  الاا ي  "العصاار

 .والسياسيني

 حقااائق أمااام األمااريكيني ستضااع واشاانطن إىل تراماا  عااودة

 تلا   وأبرز ،والسالم واألمن اإلرهاب مبعضالت يتعلق فيما جديدة

 ال وأن ،للفلسااطينيني حاال باادون املنطقااة يف سااالم ال أن احلقااائق

 اإلساالمية  الادول  ماع  حقيقاي  تعااون  بادون  لإلرهااب  حقيقية حرب

 كلا   املسالم  الشار   اساتقرار  علا   حفاظ ال وأن ،السعودية بقيادة

 وقاف  وبادون  ،مكاان  كال  يف تنفثهاا  الايت  إياران  مسوم نزع بدون

 .االجتاهات كل يف األمن تزعزع اليت تدخالتها

 : أمريكيااة- أمريكيااة سااتكون املقبلااة املعركااة أن يبقاا 

 السياسااية تراماا  ساالة وخصااوم  تراماا  أنصااار ساايتلق  كيااف

 مل مبااا مكتناازة إلاايهم بهااا عاااد يتالاا املكتظااة، واالساارتاتيجية

  !ينتظرون   يكونوا

 تصاااون جااادة  عمااال ِفاار   إىل حيتااا   كهااا ا جديااد  مسااتقبل 

 .اإلجيابية نتائج 

 هاي  املثمارة  العالقاات  فا ن  البعياز  إباراهيم  .د نظار  وجهة ومن

 بينمااا باقيااة الاادول- احلكومااات ولاايس الاادول، بااني تبناا  الاايت

 عالقتنااا ماان اجلدياادة الصاافحة هاا ه ولعاال- ماات رية احلكومااات

 العالقاة  ها ه  تعزز أن هنا والضمانة ،دول عالقة تكون بأمريكا
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 مان  للمزياد  فرًصا تتي  مدني جمتمع مؤسسات بني ثقافية مبحاور

   الطارئة. السياسية املطبات من العالقة وحتمي التواصل،

 ينحااااااز ترامااااا  أن إىل القبااااااني احملسااااان عباااااد .أ وأشاااااار

 السااعودية جباناا  االصااطفاف رهاان دفقاا آخاار؛ ألماارو لالقتصاااد،

 املاال  مقابال  املصتلفاة  القطاعاات  تطوير وهي املشرتكة، باملصلحة

 والعاارب السااعودية جيعاال أن حياااول أناا  يباادو كمااا االسااتثمار.و

 يف مشاوارهم  يبادؤوا  وأن العدائية، طهران مواجهة يف جرأًة أكثر

 لاالقتتااا برؤيااة سااعيًدا األبااي  البياات ساايكون حيااث املواجهااة،

 املنطقة. يف يستعر

 العاااارب يريااااده مااااا أهاااام أن إىل فاواااال صاااادقة .د.أ وأشااااار

 التالي: يف تلصيص  زكن أمريكا من واملسلمون

 العربياة،  الابالد  وساالمة  وحدة عل  احلفاظ يف املساهمة -1

 والتجزئة. التقسيم من ومحايتها

 أنواعاااا  بكاااال اإلرهاااااب مكافحااااة علاااا  جبااااد العمااال  -2

 واالسااتقرار والسااالم األماان اباسااتتب علاا  واحلاار  وأشااكال ،

 املنطقة. يف احلقيقي

 حتقحاق  يضامن  عادًلاا،  حًلاا  الصهيوني العربي الصراع حل -3

 املظلوم. الفلسطيي للشع  املشروعة احلقو 

 الااادمار أسااالحة مااان خالياااة منطقاااة إقاماااة يف املسااااعدة -4

 املنطقة. دول كل من السال  ه ا ونْزع األوسط، بالشر  الشامل
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 موواوع  علا   ركَّازت  القماة  فا ن  القعاود  ناصر .د اعتقاد ويف

 ماا  أمَّاا  ،لا   الراعياة  والادول  اإلرهااب  وحمارباة  مواجهة هو واحد،

 علا   ساواء  االقتصاادية،  واالتفاقاات  لالتفاقياات  إعالن من ختللها

 ُأعادت  فقاد  البلادين،  يف اخلاا   القطااع  باني  أو الرمساي  الصعيد

 االتفاقاات  ها ه  ثريتاأ  أن والشا   القمة. موعد إعالن قبل ونوقشت

 مناسااابة عمااال فااار  وإجيااااد االقتصاااادي، النماااو علااا  إجياااابي

 إال الفر  ه ه عدد تقدير زكن وال االبتعاث، برنام  خلرجيي

 االتفاقيات. تفاصيل عل  االطالع بعد

 خااري علاا  القمااة تنطااو مل :الاادريس زياااد .د قااال جهتاا ، وماان

 !ياساية الس اللقااءات  ككال  وفيهاا،  فيهاا  حم ، شر وال حم 

 :شرها ي ل  خريها بأن نتفاءل لكننا

 السااعودية، العربيااة للمملكااة السياسااية اهليبااة اسااتعادة -

 .العربي الربيع عواصف بعد

 .املسلمني لقبلة الدينية املرجعية مركزية استعادة -

  إل اءها. نقول وال اإلرهاب، تهمة وعضعة -

 أماال علاا  املنطقااة، يف التصاارييب اإليرانااي الاادور تعريااة -

 .يم حتج

 علا   جعلها لكن للقلق، مثرية الكبرية املالية الصفقات -

 اساارتاتيجي اسااتقرار بشااأن لالطم نااان ياادعو ساانوات10

 .اهلل ب ذن - للبالد
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 أمريكاا  مان - فعًلاا -حنتاا   أنناا  احمليا مساعد .د وأواف

 والتااازال أرهقتناااا، الااايت األحاااداث جمرياااات حتسااام مواقاااف إىل

 التوجُّا   يف صاد   هنااك  كاان  اإذ اإلرهاب، موووع مثًلا: ترهقنا؛

 مااا األمااريكيني ماان ناار  أن حنتااا  فاانحن حملاربتاا ، األمريكااي

 أمريكااا تعماال وأن الاايمن، أر  علاا  للمعركااة حبساامنا ليعجِّاا

 هاا ه يف جيااد املساال  فاإلرهاااب والعاارا ؛ سااوريا مووااوع حلساام

 التسالي   تفاصايل  موواوع  رمباا  .وينماو  يتطور جيعل  مناًخا البي ات

 -لكان  السارية.  يتطلا   عساكريًّا  موواوًعا  يظال  بهاا  يتعلق وما

 مؤسسااات إىل  احلديثااة السااعودية الدولااة يف حنتااا  حناان -فعًلااا

 وترشيده. القرار صناعة يف تساهم جمتمعية،

 حيمال  يكان  ومل التوقعاات،  مان  أقلَّ كان ترام  خطاب إن

 والتاازال. ناااره ماان اكتااوت بي ااة يف اإلرهاااب تضااصِّم مجاال سااو 

 تنفاق  ومل ولشاعبها،  مناطقهاا  يف بالتنمية كثرًيا تمتاه واململكة

 مان  لا ا   مثًلاا؛  صادام  صانع  كما -العسكري اإلنفا  يف دخلها

 التساالي ، ل اار  اخللااي  دول أمريكااا جتاار أن ماان احلاا ر املهاام

 ينب اي  بينماا  .. وأذرعهاا  إياران  مع حرب يف إدخاهلا زكن َثمَّ ومن

 تكااان مل ماااا واربااااحل األزماااات حلااال اجلهاااود كااال دفاااع ياااتم أن

 اململكاة،  ماع  تراما   يلتازم  أن اآلن املهام  ومان  ذل . ود أمريكا

 وصف  يكون الأ ينب ي إذ التعهدات؛ ه ه مستو  عل  يكون وأن

 ها ا  نإ إذ أمريكياة؛  أجنادة  لتسويق جماملة باإلرهابيني للحوثيني

 اساتحياء.  علا   اخلطااب  ها ا  يكاون  الأ ينب اي  لكن جيد، تطوُّر

 جدياادة ةالساارتاتيجي حتتااا  احلديثااة السااعودية لااةالدو فاا ن أيًضااا
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 العااامل دول ماان كااثري يف حياادث كمااا متاًمااا القاارار، لصااناعة

 بعا   لاد   قبوًلاا  جيد ال قد في  والتوسُّع الطر  ه ا ومثل ،إخل...

 يتحادث  الا ي  للصطااب  تا ه   التساؤالت طبيعة ألن القنوات؛ تل 

 العام. االحتفالي الدعائي السيا  باجتاه

 الااارئيس زياااارة أن الفيفاااي الااارزا  عباااد .أ يااار  جهتااا  نومااا

 تااارخيي حاادث هااي الااثالث، والقماام للسااعودية تراماا  األمريكاي 

 املااؤثرة، اخلارجيااة سياسااات  عاا  وإبهااار باقتاادار وطننااا فياا  جناا 

 التعامال و اساتثماره،  مان  والباد  الداعماة،  الداخلياة  سياساات   وع 

 بعاا  إىل اإلملااا  نزكاا هاا ا وعلاا  واتاازان. اقتاادارو بااوعي معاا 

 : النقا 

 اإلساالمي  للعاامل  املرجعياة  البوصلة توجي  يف وطننا جن  •

 الباد  ولكان  أخار ،  قبلاة  ختتطفهاا  أن كاادت  أن بعاد  مكة حنو

 ت ااري املوقااع ت ااري فكلمااا ،(البوصاالة موقااع) علاا  احملافظااة ماان

  االجتاه.

 حنااو الداخليااة الوطنيااة البوصاالة واابط إىل وطننااا حيتااا  •

 بوصاالت  واابط يف جناا  كمااا املعتدلااة، العامليااة ميةاإلسااال هويتاا 

 حناااو الداخلياااة البوصااالة وااابط يف واإلخفاااا  ،اخلارجياااة العامليااة 

   اخلارجية. البوصلة بزعزعة يؤذن قد اهلوية

 مااان حتقيقااا  متَّ مباااا يكتفاااي أال اآلن بوطنناااا يفااارت  •

 حيتاا   ،مصاراعي   علا   بااب  فات   هاو  جناا   مان  كاان  فما جنا ،

 واالقتصااااادي، السياسااااي املسااااتويني علاااا  دًّاجاااا عاليااااة للياقااااة

 مااان مبزياااد إيااا ان هاااي القادماااة فاملرحلاااة ؛ الدولياااة العالقااااتو
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 احلقاو   مان  مزيد مع  يتواز  العامل جتاه السعودية عل  الواجبات

 عااادلو حااازم بكااال تنتزعهاااا أن الباااد الااايت الساااعودية، لصااااح

  وحكمة.

 يساهِّل  دقا  (التااجر ) الرئيس مع التعامل أن ندرك أن البد •

 ،(املصاااح) ل تاا  ألن املكتساابات؛ علاا  احلصااول كااثرًيا علينااا

 الل اة  ها ه  غري بل ة السعودي السياسي يز  أن احلكمة من فليس

 (املصااح ) ل اة  أن التنبا   وينب اي  اآلن. السياساية  القاطرة مسار يف

 فقاد  خطاري،  ساليب  منحنا   فلاها  اإلجيابي وتأثريها جاذبيتها بقدر

 عليناا  حياتم  وها ا  جادو ؛  أكثر أخر  مصلحة رينظ ُبي ما تهدم

 األمريكاي؛  الصاديق  مع مصاح ل ة إىل مبادئنا لتحويل نسع  أن

 عماًرا  لآلخار  جاذباة  مصااح  إىل مبادئنا بتحويل املزي  ه ا يف ألن

   بسهولة. من  االنفكاك يصع  أطول

 زكااان (اعتااادال) التطااارف ملكافحاااة العااااملي املركاااز •

 ليحظا   باعتادال  يقاف  أن الباد  اعتادال ) دة:واح بعبارة ل  التوصية

  ....( باالعتدال

 تكثيااف إىل التااارخيي احلاادث هاا ا بعااد وطننااا حيتااا  •

 فاالسااتثمار العااامل؛ حااول لنااا التااابع الااتفكري ومراكااز مراصااد

 الوقااات يف واملناسااابة الصاااحيحة املعلوماااة إدراك يف هاااو احلقيقاااي

 الصحيحة. ةبالطريق واستثمارها املناس ، بالشكلو املناسبة،

 مركاز  بهاا  يانه   أن امُلتوقاع  املساتقبلية  األدوار خيا   وفيما

 تكااون أن علاا  تدشااين  مت والاا ي التطاارف، ملكافحااة "اعتاادال"

 .د ذكار  لا ،  مركاًزا  الرياا   الساعودية  العربية اململكة عاصمة
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 رفيااع حوكمااة نظااام علاا  يعتمااد أناا  احلمااود صاااح باان اهلل عبااد

 شايوًعا  األكثار  واللهجات الل ات يرصد اعتدال ومركز املستو .

 دولياااااون خااااا اء اعتااااادال مركاااااز يف ويعمااااال املتطااااارفني. لاااااد 

 انتشااااار ملنااااع السااااعيو التطاااارف، مكافحااااة يف ومتصصصااااون

 ودعام  ،والتعااطف  التساام   تعزياز  عا   وذلا   ،املتطرفاة  األفكار

 تنظااايم أنشاااطة مبراقباااة املركااز  ويقاااوم . اإلجياااابي احلاااوار نشاار 

 .اإلنرتنت عل  اإلرهابية اجلماعات من هوغري اإلرهابي "داع "

 متمياز،  مركاز  اعتدال مركز أن الشراري حامد .د وأوو 

 التقنياات  يساتصدم  قياساي،  وقات  يف إنشااؤه  ومت احلضاور،  وأبهار 

 حمليًّااا، ُأنتجاات الاايت التطبيقااات بعاا  يسااتصدم كمااا املتقدمااة

 التعاااطف حتلياال علاا  القاادرة وهلااا اللااهجات، علاا  تتعاارف والاايت

 حباق  واملركاز  .اخلا اء  مان  جمموعاة  عليا   ويشارف  ُذكر، كما

 .وطنية مفصرة

 مركاز  اعتادال  أن شا   ال أنا   الشقري الرمحن عبد .د وذه 

 علااا  تركاااز العااار  لكااان .العظااايم بافتتاحااا  وجااادير عااااملي،

 عباد  .د وعلاق  الفعلاي.  دوره ماا  بقوة يوو  مل أو وأهمل التصميم،

 ُنفِّاا  ،البناااء طااور يف لالياازا املركااز بااأن احلمااود صاااح باان اهلل

 مان  ولايس  وإجنااًزا،  إعجااًزا  ُيعادُّ  وها ا  ،تقريًباا  شهر خالل املبن 

  .وخمرجات  أعمال  طبيعة عل  احلكم السهل

 مهماااا املركاااز أن إىل القبااااني احملسااان عباااد .أ أشاااار بينماااا

 هاي و احلاروب،  مان  متطاور  بناوع  جدياد  عصار  يف وحنان  خصوًصا

 عباااد الصاااحفي كتااا  وقاااد .hybrid war اخلالساااية احلاااروب
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 املعلوماات  تاروي   محاالت  ... :"احلاروب  تلا   عان  الفارسي الرمحن

 والتسااالل واملؤسساااات، األشاااصا  مسعاااة وحتطااايم التضاااليلية،

 وتساااصري واألفاااراد، والشاااركات احلكوماااات معلوماااات ألنظماااة

 االجتماااعي، التواصاال شاابكات عاا  ال وباغناادا لنشاار املااواطن

 ال ملاناات  يف وحتا   املادني،  جملتمعا منظمات يف اجلواسيس وزرع

 (اإلغااراءات أو) العقوبااات واعتماااد ،(لوبيااات) الضاا ط ومجاعااات

 خطااط  ووااع  يف فعًلااا  شاارعت ال ربيااة  احلكومااات   .االقتصااادية

 ".اخلالسية احلروب" ه ه ملواجهة

 التطاارف مكافحااة مركااز أن الشاابيكي اجلااازي .د وتاار 

 اهلادف،  ذلا   قياق حت خطاوات  مان  رائعاة  وخطاوة  مباادرة  (اعتدال)

 عااادة يف مماثلاااة آنياااة خطاااوات ماااع تتكامااال أن جيااا  ولكنهاااا

 تعماال وال اجملتمااع، يف القضااية بهاا ه معنيااة ومراكااز مؤسسااات

 للمشاكلة  اجل رياة  املعاجلة أمر إعطاء جان  إىل ،منفرد بشكل

 اآلنيااة باملعاجلااات ُيكتفاا  وال يسااتحقها، الاايت الكاا   أهميتاا 

 علا   املبنياة  احلثيثة اجلهود بْ ل اآلنية باملعاجلات واملقصود . فقط

 احلقيقيااااة لألسااااباب للوصااااول التطبيقيااااة؛ الواقعيااااة الدراسااااات

 والتعااااليم الدينياااة للنصاااو  اخلااااط  الفهااام هاااو هااال ! للتطااارف

 كااااالفقر، االجتماعيااااة: املشااااكالت بسااااب  هااااو أم الشاااارعية 

 اإلقصااااء بساااب  هاااو أم وغريهاااا   األساااري، والعناااف والبطالاااة،

  كلاااها تاااؤدي الااايت والفسااااد واحملساااوبيات، للشاااباب، اجملتمعاااي

 جتمعاات  ألي االنضامام  وبالتالي الوطي، باالنتماء الشعور لضعف

  تطرفية  وأفكار
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 األسااباب لتلاا  وأمانااة ومووااوعية ودقااة بصااد  الوصااول إن

 الفقا   جممعاات  خاالل  مان  واإلساالمية  العربياة  بلاداننا  يف اجل رية

 العلمياااة واملراكاااز اجلامعاااات لخاااال ومااان املتعاااددة، اإلساااالمية

 ملعاجلتهااا املااد  طوياال السااليم التصطاايط ثاام وغريهااا، البحثيااة،

 املصااح  حسااب  علا   واملوواوعية،  واألمانة والدقة الصد  بنفس

 امل هبيااة والتعصاابات واألحاازاب لألفااراد األحاديااة واآلراء ال اتيااة

 مشااكلة مبعاجلااة -اهلل بعااون -كفياال -والقبليااة واملناطقيااة

 الاابالد ومجياع  بالدناا،  يف وإرهااب  عناف  مان   يتبعا  وماا  طارف، الت

 .العامل وبالد اإلسالمية، العربية
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 الغامدي: نوف. الورقة الرئيسة: د 

 فرواات  الاايت  االقتصااادية  القضااايا  ماان  الشااركات  فااالس إ

 أكثاار الشااركات فاا فالس ،االقتصااادية الاات ريات نتيجااة نفسااها

 التاااجر إفااالس حالااة ففااي كشااص ، التاااجر إفااالس ماان أهميااًة

 .الادائنني  ملصالحة  عليهاا  اليد وووع أموال ، عل  احملافظة تكون

 املسااهمني  مصالحة  توجاد  الادائنني  جانا   إىل ف ن  للشركات أمَّا

 متثاال وأسااهمهم الشااركة، إدارة يف مباشاارة يشاااركون ال الاا ين

 مقوماااات علاا   الياااد ووااع  فااا ن لاا ل   واساااتثماراتهم؛ ماادخراتهم 

 .العبث من األموال ه ه عل  حفاًظا اإلفالس؛ حالة يف الشركة

 باملصاطر، املليء التجارة عامل يف وطبيعي شائع أمر اإلفالس

 باني  فار   وهنااك  .وإعالنا   إلفاالس ا عان  اإلعاالن  العي  من وليس

 التاااجر، أعمااال يف اوااطراب هااو فاااإلفالس والتفااالس، اإلفااالس

 فهااو الطبيعيااة، اخلسااارة نتيجااة ديوناا  سااداد إمكانيااة يف وعجااز

 .التاجر إرادة من الرغم عل  يقع جتاري أمر

 سااداد علاا  القاادرة الشااركة متتلاا  ال حااني اإلفااالس حياادث

 تقالُّ  فساوف  لا ل   ألصاحابها؛  موالاأل من شيء يتبق  وال ديونها،

 يعااود وقااد لإلفااالس، نتيجااة متاًمااا قيمتهااا تفقااد أو األسااهم قيمااة

 ينات   الايت  اخلا ة  وانعادام  إدارتهاا،  واعف  إىل الشاركات  إفالس
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 عاادم إىل تااؤدي الاايت السااي ة، القاارارات ماان سلساالة إصاادار عنهااا

 إىل إوااافة هاا ا دائنيهااا، إىل األمااوال دفااع علاا  الشااركة قاادرة

 الشااركة؛ بهااا تعماال الاايت األسااوا  بي ااة يف املتوقعااة غااري الاات ريات

 .مبيعاتها اخنفا  إىل يؤدي مما

 اإلفالس: من نوعان وهناك

 تصاافيتها  يااتم  الاايت  الشااركة  أصااول  فياا   ُتاادفع  :األول •

 العائاادات ماان فااائ  هناااك كااان وإذا الاادائنني، وكياال بواسااطة

 احلادوث،  ناادر  أمار  وها ا  املسااهمني،  إىل يا ه   ف ن  ذل ، بعد

 احلصاول  عادم  إىل األحيان أغل  يف باملساهمني األمر ينتهي حيث

 .قيمتها األسهم وتفقد شيء، أي عل 

 الشااركة ديااون تسااوية علاا  التفاااو  فياا  يااتم :الثاااني •

 الشاااركة كانااات إذا احلاااالتني ويف الااادائنني، وكيااال بواساااطة

 .ألسهما تداول تعليق فيتم البورصة، يف أسهمها تداول ويتم عامة،

 النمااوذ  وفشاال اإلفااالس، إىل تااؤدي الاايت األسااباب أهاام ماان

 الايت  فالطريقاة  العمال،  بنماوذ   تتعلاق  الايت  املشاكل - التجاري

 عنصار  وهاو  لعمالئهاا،  قيماة  وختلاق  خالهلاا،  مان  الشركة تتطور

 منااوذ  كااان فاا ذا ذلاا  ومااع الشااركة، اساارتاتيجية يف أساسااي

 معرًوا يكون العمل ف ن باملشاكل، حمفوًفا أو راسخ غري العمل

 أعمااااال منااااوذ  يف املشااااكالت تشاااامل أن وُيمكاااان للمصاااااطر،

 الشااركة حتاااول األحيااان بعاا  ففااي املشاابعة، السااو  الشااركة؛

 موجاود  معني منت  من أكثر حيتاجون ال مستهلكني إىل الوصول

 أجال  مان  صعوبات الشركة تواج  وب ل  األساس، من السو  يف
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 قااد  املنافسااني ماان كااثري  وجااود أن كمااا .عمااالء  قاعاادة إجياااد

 باملنافسااني ممتلً ااا السااو  كااان فكلمااا كاابري، تااأثري لاا  يكااون

 السااو ، مان  حصاة  علا   حتصال  أن الشاركات  علا   أصاع   صاار 

 اجلدياادة بالشااركات وتاادفع لل ايااة، قويااة املنافسااة تكااون وقااد

 أيًضاااا .املنافساااة علااا  قااادرتها عااادم بساااب  الساااو ؛ مااان للصااارو 

 القطاعااات بعاا  إىل الاادخول ع يصاا حيااث الاادخول، صااعوبات

 جيعال  مماا  املرتفعاة؛  اإلطاال   تكااليف  أو قانونية متطلبات بسب 

 لل اياة،  ومرهقاة  صاعبة  للشاركات  بالنسابة  نفساها  الدخول عملية

 دور الساي ة  ولألفكاار  .البدء قبل من للشركات فشًلا ذل  وزثل

 وأن رائعة، فكرة لديهم أن يعتقدون األعمال رواد فبع  كبري،

 الساااو ، إىل دخوهلاااا مبجااارد كااابرًيا جناًحاااا ساااتحقق نتجااااتهمم

 أو املساتهدف،  الساو   لدراساة  الكاايف  الوقت يأخ ون ال لكنهم

 بصاعوبة  الشاركات  بعا   وتتفاجاأ  .فعَّاال  حناو  علا   املنات   اختباار 

 تادرك  أن دون مان  املنات ،  خبصاو   متفائلة تكون اليت التنفي ،

 .مساريتها  ملواصالة  الالزماة   املواها  أو املوارد توافر عدم أو صعوبة

 وأنظماة  التكنولوجياا  أهمية تفهم أن الشركات عل  ينب ي كما

 تااوفري علاا  الشااركة مساااعدة ويف األعمااال، تنفياا  يف احلوساابة

 بتقنيااات املنافسااة حتاااول الاايت فالشااركات الاادوالرات، ماليااني

 لفارتة  املواصالة  تستطيع ولن التنافس، عل  القدرة تفقد قد قدزة

 .طويلة

 بساااوء تتعلاااق مشااااكل منهاااا: أخااار ، مشاااكالت وهنااااك

 كاابري دافااع األعماال  رواد لااد  يكاون  األوقااات بعا   يف اإلدارة،
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 .جيادة  إدارة هناك يكون أن دون يقدمونها اليت اخلدمة أو للمنت 

 الساو   وفهام  حتدياد  يف والفشل والتصطيط، البحث نق  وأيًضا

 ماان شااهوًرا ألماارا ذلاا  ويتطلاا  لااديهم، الشااراء وعااادات والعمااالء

 َمانْ  مثال:  األس لة، بع  عن احملددة واإلجابة والتصطيط، البحث

 اجملموعاة  ماا  القطااع   ها ا  يف املنافساة  تساري  كياف  العماالء   هم

 والساو   للعميال  املالئمة التسعري سياسة ما استهدافها  ينب ي اليت

 الاايت  األمااور بعاا  فهناااك القيااادة،  وااعف وأيًضااا املسااتهدفني 

 النجاا ،  حناو  قيادتهاا  أجال  مان  الشاركة  مادير  يف فرهاا توا ينب ي

 الاتفكري  علا   والقادرة  األعماال،  وفهام  اخلا ة  علا   تشتمل واليت

 القارارات  واختااذ  األولوياات،  حتدياد  علا   والقدرة الض ط، حتت

 إىل إواافة  النقد، وجود مع بفعالية التعامل عل  والقدرة الصعبة،

 ملشاكالت  الشاركة  عار  تت وقاد  والتحفياز،  اإلهلاام  علا   القدرة

 األوواااع وأيًضااا .القيااادة أساساايات يف األمااور هاا ه نقاا  بسااب 

 مان  حتتاجها اليت األموال كم تدرك ال الشركات فبع  املالية،

 هاااا ه إدراك األعماااال  أصاااحاب  فعلااا   وجودهاااا   اساااتمرار  أجااال 

 الشاركة  تعروات  وإال أساساها،  علا   األعماال  وحتضري النقطة،

 كاثري  إلخفاا   ياؤدي  النقدياة  دفقاتالتا  نقا   أن كماا  .لإلفالس

 حتقياق  هاو  جتااري  مشاروع  أي مان  فاهلادف  ،التجارياة  النماذ  من

 مارب   جتااري  مشاروع  إدارة أن إال واألربا ، املبيعات من قدر أعل 

 لااديها الشااركات بعاا  أن حااني ففااي البقاااء، بالضاارورة يعااي ال

 وقااوع ُيمكاان أناا  إال معقااول، رباا  وهااام  مرتفااع مبيعااات حجاام

 فهنااااك نقاااًدا، الااادفع يكاااون ال حاااني املشاااكالت مااان كاااثريال
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 نقاااًدا، الشاااركة تااادفعها أن ينب اااي الااايت الفاااواتري مااان الكاااثري

 زثااال مماااا النقااادي؛ التااادفق لااانق  الشاااركات بعااا  وتتعااار 

 أن عليناااا خيفااا  وال .الشاااركة لوواااع بالنسااابة كااابرية مشاااكلة

 وتشاامل األعمااال، بقاااء صااعوبة إىل تااؤدي االقتصااادية املشاااكل

 لاد   يكاون  ال حاني  اإلنفاا ،  يف الت ريات االقتصادية ملشكالتا

 الشااركات ماان العديااد تنهاار  إذ إلنفاقهااا، كافيااة أمااوال العماالء 

 أيًضااا االقتصااادية العوائااق تشاامل كمااا .الركااود مراحاال خااالل

 الشااركات وتفشاال والصااناعة، املسااتهل  اجتاهااات يف الاات ريات

 مما وتوقعاتهم؛ لعمالءا اهتمامات ت ري مع التكيف يف ختفق حني

 علياا  عفااا يكااون أن ُيمكاان إنتاجهااا ماان كامًلااا خًطااا أن يعااي

 مكلفااة عااادة تكااون والاايت القانونيااة، املشاااكل وأخاارًيا .الاازمن

 تلاا   وتشاامل  الشااركة، إفااالس  يف تتسااب  أن وُيمكاان  لل ايااة،

 العمااالء، يرفعهااا أن ُيمكاان الايت  القضااائية الاادعاو  املشاكالت 

 .واللوائ  القوانني بت يري ةاملتعلق واملشكالت

 والاا ي البساايط، اإلفااالس منهااا: أوجاا ، عاادة لاا  واإلفااالس

 بسااب  التجاريااة؛ ديوناا  دفااع عاان التاااجر يتوقااف عناادما حيصاال

 يف واعف  أو نقا   إىل تاؤدي  طارئة، اقتصادية أو سياسية ظروف

 عااان أو املواسااام، أو الساااو  كسااااد عااان ناااات  موجوداتااا ، قيماااة

 أمااا .بهااا فتااأثر زبائناا  باابع  حلقاات ةخسااار أو عساار، أو حاارب،

 التاااجر؛ يرتكبهااا أخطاااء عاان ياانجم ف ناا  التقصااريي، اإلفااالس

 يعماد  قد أن  أو وعائلت ، نفس  عل  اإلنفا  يف ويبال  يسيء كأن

 اسااتعمال إىل أو ،(البورصااات) املاليااة األسااوا  يف املضاااربات إىل
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 هاا ه فمثاال رصاايد، باادون شاايكات سااح  أو اإلعااارة، سااندات

 جزائًياا  عليهاا  املعاقا   التقصاريي  اإلفاالس  جنحة تشكل ألعمالا

 هااو  -أخطرهااا يكااون وقااد -الثالااث والنااوع .جنحيااة بعقوبااة

 إخفاااء إىل التاااجر يلجااأ عناادما حيصاال ف ناا  االحتيااالي، اإلفااالس

 دفااتره،  إخفااء  إىل يلجاأ  عنادما  أو ببعضاها،  أو بها واهلرب أموال 

 .ب ل  اجنائيًّ حماكمت  يوج  مما فيها؛ التزوير ارتكاب أو

 يف هاااا1350 عاااام التجارياااة احملكماااة نظاااام نشااار مت وقاااد

 إفاالس  ملساائل  تنظيًماا  منا   العاشر الباب يف جاء حيث السعودية،

 اململكااة يف التجااارة عااامل يف التطااوُّر وبعااد .التاااجر أو الشااركة

 أو الشااركات تعثُّاار قضااايا يعاااج لنظااام ملحااة احلاجااة أصاابحت

 فقامات  األمر، أهمية الدولة استدركت ها1416 معا ويف .التجار

 النظااام فلساافة إن حيااث .اإلفااالس ماان الااواقي الصاال  نظااام بنشاار

 إعااالن ماان ماليًّااا املتعثاارة الشااركة أو التاااجر جتنياا  علاا  تقااوم

 االنهيااااار، وعاااادم النشااااا  مواصااالة  ماااان والااااتمكني اإلفاااالس، 

 طي،الااو االقتصاااد ومتااتني املعااامالت، اسااتقرار علاا  واحلفاااظ

 ومان  .أعمااهلم  يف التجاار  هلاا  يتعر  اليت اهلزات بامتصا  وذل 

 أو الشاركة  أعطا   أنا   اإلفاالس،  مان  الاواقي  الصال   نظام مرونة

 ال ااارف خاااالل مااان إماااا الصااال ؛ إبااارام يف االختياااار حاااقَّ التااااجر

 إن .املظاامل  دياوان  يف التجارياة  الدوائر أو التجارة، بوزارة التجارية

 للقطاع املسؤولني بع  من السلبية تصرحياتوال التصويف سياسة

 والتشاااجيع واملسااااندة الااادعم وسياساااة سااالبية، نتائجهاااا اخلاااا 

 يف تسااهم سااوف التموياال فيهااا مبااا العقبااات بعاا  حلاال واملساااعدة
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 وزكن .اخلا  القطاع ملستقبل الرتهي  من أفضل نتائ  حتقيق

 الصاااااناديق دعاااام  خاااااالل ماااان  اإلفااااالس  مشااااااكل بعاااا   حاااال 

 شاااركات ماااع املتعثااارة الشاااركات بعااا  دْمااا  أو احلكومياااة،

 ،2030 اململكاااة  لرؤياااة  ودعًماااا  قطاعًياااا،  تشاااابهها  حكومياااة 

 وزارة أدركات  وتعثرُّهاا  الشاركات  إفاالس  مساائل  تنظايم  وأهمية

 نظاام  ملشاروع  مساودة  ب عاداد  قامتو املوووع، ه ا أهمية التجارة

 نشار  ومتَّ والتعثار،  اإلفالس قضايا يعاج ال ي الشركات إفالس

 مبجلااس اخلاا اء هلي ااة الرفااع ومت املصتصااني، آراء ألخاا  مسااودت 

 يف متقدماة  دول بني باملقارنة الدراسة متيزت وقد .لدراست  الوزراء

 ألباارز واملعاجلااة اآلخاارون، انتهاا  حيااث ماان والباادء الشااأن، هاا ا

 بعاد  النظاام  وها ا  .وتعثُّرهاا  الشاركات  إلفالس اجلوهرية املسائل

 تثقياف  ذلا   مان  الواقع؛ أر  عل  لتطبيق  اجهوًد حيتا  صدوره،

 وتادري   عمال،  ور  إقاماة  خاالل  مان  بأهميت  الشركات جمتمع

 .وغريها علي ، القضاة وتأهيل

   اإلفالس: نظام مسودة •

http://m.mci.gov.sa/MediaCenter/elan/Documents/01.pdf 

 اإلفالس: لنظام التوويحية امل كرة •

http://m.mci.gov.sa/MediaCenter/elan/Documents/01.pdf 
 

 العمران: فهد بن حممد. التعقيب األول: أ 

 لوجاود  الياوم  نفتقاد  الساعودية  العربية اململكة يف أننا ش  ال

 دول يف با   املتباع  بالشاكل  الشاركات  إفاالس  عملية تنظم قوانني

 إعااادة بهاادف ذلاا  كااان سااواء إقليميااة، دول يف حتاا  أو متقدمااة
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 سااواء الاادائنني، حقااو  لتنظاايم أم تللشااركا الداخليااة اهليكلااة

 خارجيني. أم داخليني كانوا

 اململكااة، يف التجاااري لإلفااالس أنظمااة وجااود عاادم وبسااب 

 بعضااها مااع التجاريااة املنشااتت بااني "الثقااة عاادم" حالااة باارزت فقااد

 كال  ألن التكاليف؛ لزيادة أدَّ  بدوره ه او أسف، بكل البع 

 أي وااد  وُّ التحاا  خااالل ماان  حقوقاا   واامان يريااد  أصااب   طاارف

 االعتبااار يف آخاا ين األخاار ، األطاراف  ماان االلتاازام لعاادم احتماال 

 ال الايت  تعقياداتها و احلقاو ،  وامان  يف الشارعية  احملاكم وعف

 أحد. عل  ختف 

 األنظمااة ألن هنااا؛ مشااكلة توجااد فااال الفاارد للتاااجر بالنساابة

 صاا " إصاادار خااالل ماان طوياال، زماان مناا  ذلاا  نظَّماات الشاارعية

 املؤسسااات دور احنسااار إىل إوااافة اإلفااالس، لحااا يف "اإلعسااار

 باااااروزو األخااااارية، السااااانوات يف التضاااااامن شاااااركاتو الفردياااااة

 لتأسااايس مفضااال كصياااار احملااادودة املساااؤولية ذات الشاااركات

 التجارية. الكيانات

 يتعلاق  ماا  حول متاًما صحي  هو نوف الدكتورة ذكرت  ما و

 صااال ال بنظاااامو هجاااري،1350 عاااام التجارياااة احملكماااة بنظاااام

 باأي  يكفاي  ال لكنا  و هجاري،  1416 عاام  اإلفاالس  مان  الواقي

 التجاااري اإلفااالس أنظمااة مااع أبااًدا ُيقااارن الو األحااوال، ماان حااال

 قضائي، إشراف حتت العملية تنظِّم اليتو العامل، دول يف املطبقة

  األطراف. مجيع حقو  تضمن إجراءات وفقو
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 اململكاة  يف التنفيا   حمااكم  تفعيال  أن إىل اإلشارة جت  هنا

 َمااْن واد  احلكومياة  للصادمات  إيقااف  ماان ذلا   تباع  ماا و ماؤخًرا، 

 وامان  يف كابرًيا  دوًرا لعا   األمار  فها ا  أحكام، ودهم صدرت

 بعاا  سااد يف جناا و الشااركات،و األفااراد علاا  الاادائنني حقااو 

 أنظماااة وجاااود عااان ي اااي ال شااا  باااال لكنااا  احلالياااة، الفجاااوات

  التجاري. لإلفالس

 التجاارة  وزارة لعبتا   الا ي  الكابري  الادور  ن فل أال جي  أيًضا

 يف جتااااري إفاااالس نظاااام ألول مشاااروع مساااودة وواااع يف ماااؤخًرا

 لتنظايم  جادًّا  مهام  تطاوُّر  ها ا و الدولية، املعايري يستنبط اململكة،

 قريباون  اآلن أنناا  أعتقاد و الصاحيحة،  باالطر   الشاركات  إفالس

 ملالشااا بشااكل  التجاااري اإلفااالس نظااام تطبيااق باادء ماان جاادًّا

  اجلديد.

 نظاام  تطبياق  يف اململكة جنحت إذا ف ن  الشصصي رأيي ويف

 إىل جنًبااا  التنفياا  حماااكم  تفعياالو اجلديااد،  التجاااري اإلفااالس

 الثقاة  فيهاا  سُتعزَّز جديدة، مرحلة أمام سنكون حتًما ف ننا جن ؛

 إىل حتًماا  ذل  سيؤديو التجارية، األعمال ممارسة يف املصداقيةو

 سيسااهم  ذلا   أن األهمو التكاليف، ختفي و املصاطر، تقلي 

   الطويل. املد  عل  املباشرة األجنبية االستثمارات جْ ب يف
 

 علي: بن علي. التعقيب الثاني: أ 

 يف املا كورة  القانونياة  اجلوانا   لابع   التعليق ه ا سيتطر 

 عاان اقتصااادية عماال ورقااة هااي الورقااة هاا ه لكااون وذلاا  الورقااة،



27 

–2017  2015  
61 

 تعرواات الورقااة ولكاان التجااار، سإفااال أي التجاااري، اإلفااالس

 بعاااا  إبااااداء إىل حتتااااا  الاااايت القانونيااااة اجلواناااا  ماااان للعديااااد

 اجلوانا   من العديد تتناول مل أنها إىل إوافة بشأنها، املالحظات

 آثااره  عليهاا  وُتبنا   لإلفاالس،  احلقيقياة  اآلثاار  متثل اليت القانونية

 .التالية اتاملالحظ يف ُنبين  ما وهو .واالجتماعية االقتصادية،

 :العمل ورقة يف اجلوان  بع  عل  التعليق :أواًل

 وطبيعاي  شاائع  أمار  اإلفاالس ) :يلي ما العمل ورقة يف ورد -1

 عاان اإلعااالن العياا  ماان ولاايس باملصاااطر، امللاايء التجااارة عااامل يف

 اساتثنائية  حالاة  التااجر  إفاالس  أن هناا  وأفياد  ،(وإعالنا   اإلفالس

 أموال  عل  احملافظة عل  القدرة وه التاجر يف األصل وألن لل اية؛

 ُيعادُّ  ال اإلفاالس  باأن  القول أما الدائنني، وأموال شركائ  وأموال

 يف تاؤدي  الايت  لإلفالس، املدنية اآلثار مع يتناق  قول فهو عيبا،

 وُتحرما   املفلس، التاجر عن املدنية األهلية إلسقا  األحيان بع 

 العامة، للوظائف رتش ال حق مثل: املدنية، حقوق  من الكثري من

 . البلدية اجملالس أو التجارية بال رف اخلاصة االنتصابات أو

 ال حاااني اإلفاااالس حيااادث) :يلاااي ماااا العمااال ورقاااة يف ورد -2

 ماان شاايء يتبقاا  وال ديونهااا، سااداد علاا  القاادرة الشااركة متتلاا 

 تفقااد  أو األسااهم، قيمااة  تقاالُّ فسااوف  لاا ل  ألصااحابها؛  األمااوال

 تصااحي ، إىل حيتااا  قااول وهاا ا ،(إلفااالسل نتيجااة متاًمااا قيمتهااا

 التام التوقف األول: مًعا؛ بشرطني إال يتحقق ال القانوني فاإلفالس

 األصول، من أعل  اخلصوم تكون أن والثاني: الديون، سداد عن
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 يادخل  ال التجارياة  األزماات  أو التعسار  مظااهر  من آخر مظهر وأي

 .القانوني باملعن  اإلفالس ُمسمَّ  حتت

 وكالهماا  اإلفالس، من نوعني رصد العمل ورقة يف ورد -3

 تتناااول مل ولكاان الاادائنني، وكياال بواسااطة الااديون تصاافية عاان

 يف اإلفاالس  ألن القضاائي؛  املصافي  بواساطة  اإلفاالس  العمال  ورقة

 احملااكم  تعاني  ما وعادة القضاء، رقابة حتت يتم أن البد األساس

 حياث  من القانوني ترتيبها وفق الديون سداد يتوىل حمايًدا مصفًيا

 أو الشاااااركاء أو للتااااااجر تبقااااا  ماااااا وُيسااااادِّد الساااااداد، أولوياااااة

 .ال رماء قسمة مبدأ وفق الديون بسداد يقوم أو املساهمني،

 :العمل ورقة تتناوهلا اليت القانونية اجلوان  :ثانًيا

 القانونياة  اجلوانا   بع  نستعر  أن عل  هنا حنر  سوف

 - اقتصااادية ورقااة كونهااال - العماال ورقااة تستعروااها مل الاايت

 أعدتا   الا ي  اإلفالس نظام مشروع عل  ك ل  اطالعنا ووء يف

 :يلي فيما ذل  يتمثل حيث واالستثمار، التجارة وزارة

 :اإلفالس تعريف -1

 يباااادأ الاااايت النقطااااة أي اإلفااااالس، مفهااااوم حتديااااد يااااتم مل

 مفلااااس؛ غااااري أم ُمفلًسااااا التاااااجر كااااون حااااول النقااااا  عناااادها

 بشاااااكل اإلفاااااالس إجاااااراءات عااااان ثاحلااااادي زكااااان ال ألنااااا 

 الاااا ي التاااااجر علاااا  فقااااط قاصاااارة تكااااون ولكنهااااا مطلااااق،

 تااااوافرت أو إفالساااا ، يعلاااان لكااااي لاااا  معينااااة شاااارو  تااااوافرت

 احتماااااال أو ب فالسااااا  لالدعااااااء دائنيااااا  بياااااد معيناااااة معطياااااات

 اإلفاااالس نظاااام مشاااروع أن هناااا واملالحااا  لإلفاااالس، تعروااا 
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 التووااااايحية كرتااااا وم  واالساااااتثمار التجاااااارة وزارة مااااان امُلعاااااد

 النحااااو علاااا  اإلفااااالس تعريااااف ملسااااألة يتعروااااا مل-كليهمااااا

 أعاله. املبني

 :اإلفالس إجراءات -2

 معقااااادة إجاااااراءات بطبيعتهاااااا هاااااي اإلفاااااالس إجاااااراءات إن

 باااااا عالن املصتصااااااة باجلهااااااات يتعلااااااق فيمااااااا سااااااواء لل ايااااااة،

 أو إجراءاتااا ، تنفيااا  علااا  تشااارف الااايت اجلهاااات أو اإلفاااالس،

 كيفياااااااة  إىل إواااااااافة  بااااااااإلفالس،  باااااااة املطال يف احلاااااااق  ذوي

 عناصااااار وهاااااي املااااادينني، صااااا ار وحقاااااو  الوقائياااااة التساااااوية

 التجااااااارة وزارة ماااااان املعااااااد اإلفااااااالس نظااااااام مشااااااروع تناوهلااااااا

 .مفصل بشكل التوويحية وم كرت  واالستثمار

 :اإلفالس أنواع -3

 فهناااك واحااًدا، نوًعااا أو واحااًدا منطيًّااا إجااراًء لاايس اإلفااالس

 متعااددة مسااتويات هناااك أن كمااا إلفااالس،ا ماان متعااددة أنااواع

 كماا  األناواع،  ها ه  مان  بكل خاصة إجراءات وهناك نوع، لكل

 يتعلاااق فيماااا ختتلاااف األناااواع هااا ه مااان لكااال القانونياااة اآلثاااار أن

 التساااوية وهنااااك الطاااوعي، اإلفاااالس فهنااااك واملااادين، بالااادائن

 الاادائنني، طلاا  علاا  بناااًء اإلفااالس وهناااك للمااديرين، الوقائيااة

 عاان رغًمااا اإلداريااة اجلهااة تباشااره الاا ي اإلداري اإلفااالس اكوهناا

 ومعطياتاا ، شااروط  لاا  األنااواع هاا ه ماان وكاال والاادائنني؛ التاااجر

 .الورقة ل  تتعر  مل ما وهو
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 :التقييم معايري -4

 حتدياااد أساسااا  علااا  ياااتم الااا ي املعياااار إىل اإلشاااارة تاااتم مل

 علاا  هاال منهااا، الااديون سااداد يااتم الاايت املفلااس التاااجر موجااودات

 علاا  أم املاليااة  القااوائم أم الاادفرتي أم االمسااي املااال رأس أساااس

 نظاااام مشاااروع أن أيًضاااا املالحااا  ومااان الفعلاااي  اجلااارد أسااااس

 وم كرتاااااا  واالسااااااتثمار التجااااااارة وزارة ماااااان امُلعااااااد اإلفااااااالس

 وحاساام، مفصاال حنااو علاا  اجلاناا  هاا ا يتناااوال مل التوواايحية،

 أن زكاان بالاا ات ألماارا هاا ا ألن التطبيااق؛ عنااد اخلااالف زنااع

 الوقائية، للتسوية يلجأ ال ي التاجر ِقبل من التحايل مفتا  يكون

 .الدائنني قبل من باإلفالس علي  املدع  أو

 :والتجارية املدنية اآلثار -5

 حياث  والتجارياة،  املدنياة  التااجر  أهلياة  علا   اإلفالس أثر إن 

 وتصااافية الاااديون، سااداد  علااا  فقاااط يقتصاار  ال اإلفاااالس أثاار  إن

 املدنياااة أهليتااا  إىل كااا ل  زتاااد بااال للتاجراااا القاااانوني الكياااان

 أو جديااادة، شاااركات تأسااايس مااان احلرماااان مثااال: والتجارياااة،

 العامااة،  املناصاا  تااولي أو الشااركات، إدارات جمااالس عضااوية

 الايت  واإلجاراءات  اإلفاالس،  ناوع  حسا   الالحاق  األثر نوع ويتحدد

 وزارة مان  املعاد  اإلفالس نظام مشروع أن كما احملكمة، قررتها

 علاا  هلااا يتعروااا مل التوواايحية، وم كرتاا  واالسااتثمار التجااارة

 وبشااكل أخاار ، أنظمااة عاادة يف تفرقهااا دون حيااول الاا ي النحااو

 الا ي  اإلفاالس  ناوع  ماع  يتناسا   ال ي والتجاري املدني األثر حيدد

 .التاجر ل  خضع
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 :الديون وترتي  التتبُّع مبدأ -6

 التجااااارة وزارة ماااان داملعاااا اإلفااااالس نظااااام مشااااروع تناااااول

 أمااوال تتبُّااع أي التتبااع، مباادأ التوواايحية وم كرتاا  واالسااتثمار

 القضااائي املصاافي باا  يقااوم كاا جراء وحصاارها، املفلااس التاااجر

 النظااام أعاااد كمااا التفليسااة، ماأمور  أو احملكمااة ِقباال ماان املعاني 

 للات ريات  وفًقاا  للات ري  نظاًرا  املمتاازة؛  والديون العادية الديون ترتي 

 التجارياااة العالقاااات وطبيعااة  االقتصاااادي، النشااا   شاااهدها يتالاا 

 يف الادائنني،  صا ار  ديون حبماية يتعلق فيما خاصة واالستثمارية،

 اجلوان . هل ه العمل ورقة في  تتعر  مل ال ي الوقت
 

  :املداخالت حول القضية 

 الشركات يف الواقع السعودي: أبعاد إفالس

 بااا فالس نسااامع امااا ناااادًرا أنااا  إىل مخااايس مساااري .أ ذكااار

 تفلاس،  ال شاركات  يوجد ال أن  يعي ال وه ا سعودية، شركات

 إلشاهار  وإعالمياة  واجتماعية وأمنية قضائية عوائق هناك أن وإمنا

 السااليم  الووااع هااو هاا ا هاال التساااؤل: يكااون وعلياا  اإلفااالس،

 يف الادخول  تتجنا   العاملياة  الشاركات  من كثرًيا أن كما وملاذا 

 َثامَّ  ومان  اإلفاالس،  نظاام  يف اآللياة  وواو   دملعا  الساعودي؛  الساو  

 العبارة. ه ه دقة مد  حول التساؤل الضروري من

 العباارة  أن العماران  فهاد  بان  حمماد  .أ أووا   الصدد ه ا ويف

 أن واحلقيقاة  كابري،  حاد  إىل صاحيحة  عباارة  إليهاا  املشار األخرية

 األفاراد و الشركات من كبري عدد تعثُّرو إفالس شهدت اململكة
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 السايارات  شاركة  إفاالس  أبرزها لعل الزمن، من عقود مد  عل 

 امليالديااة. السااتينيات قباال مااا مرحلااة يف الااوطي البناا و العربيااة،

 بناا و م،1962 عااام الريااا  لبناا  كاناات التعثُّاار حاااالت وأباارز

 احلاديث  عصرنا ويف امليالدية. الثمانينيات بداية السعودي القاهرة

 اململكااة، يف التجاريااة وعاااتاجملم أكاا  إحااد  إفااالس ننساا  ال

 نقصااادو الشااارقية، املنطقاااة يف جتارياااة جمموعاااة أكااا  رمبااااو

 صادمة  شّكلت اليت سعد شركاتو القصييب، جمموعة حتديًدا

 جمموعااة إفااالس أيًضااا ننساا  وال للجميااع، اقتصاااديةو اجتماعيااة

 املتكاملة. شركةو املعجل،

 امليالديااة،  الثمانينيااات بدايااة املتحاادة  الواليااات إىل وبااالعودة

 الااادوالر  علااا  الفائااادة  أساااعار يف حاااادًّا  ارتفاًعاااا شاااهدت  الااايتو

 زادت الفاارتة، تلاا  خااالل الساانة يف  ٪20 حنااو بل اات األمريكااي،

 مان  زاد بادوره  ها ا و اختياريًّاا،  أو قساريًّا  الشركات إفالس وترية

 وها ا  ؛1984 عاام   ٪7.9 إىل 1980 عام  ٪1.7 من البطالة معدل

 البطالة.و اإلفالس- املت ريين بني موج  با ارت وجود عل  دليل

 أناواع  مان  شاائًعا  آخار  نوًعا هناك أنَّ حبريي حسام .م وأواف

 يف حمصااااوًرا هاااا ا وناااار  الوقااااائي، اإلفااااالس وهااااو اإلفااااالس،

 ليساات النظااام حساا  والاايت احملاادودة، ةاملسااؤولي ذات الشاركات 

 للمالا   محاياة  وتعطاي  ماهلاا،  رأس مان  أكثر خسارة عن ةمسؤول

 علااا  احملااادودة ةاملساااؤولي ذات الشاااركات وُتساااتصدم امُلاااالك. أو

 أو خساائر  عان  الناجتاة  األوارار  حلصار  العاامل،  حول واسع نطا 

 تسب  أو تنت  قد أخر  مشاكل أي أو قضائية، أحكام أو ديون
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 عتساتطي  ال ريال مليون مببل  مديونة شركة كانت ف ذا أوراًرا،

 حتصايل  زكان  فال ريال ألف 250 املعلن ماهلا ورأس تسدده، أن

 مالياة  قضاايا  هنااك  كان وإذا ريال، الف 250 الا مبل  من أكثر

 مبلا   من أكثر حتصيل زكن فال كان مبل  بأي الشركة ود

 أنظماة  يف لألساف  الشاركة  ملاالك  محاياة  ياوفر  وها ا  املال، رأس

 اململكة يف القضائية الدعاوي يف وخصوًصا الشركات، تأسيس

 علاا  فقااط تقااع ةفاملسااؤولي مااالك، أو مالاا   امساا شاايء ديوجاا ال

 مالًكااااا يكااااون وقااااد رمسيًّااااا، املسااااجل الشااااركة عااااام ماااادير

 إداري. موظف جمرد أو للشركة،

 الكا    الشركات من الكثري لعزوف الرئيس السب  ولعل

 التقاوااي نظااام يف يكماان السااعودي للسااو  الاادخول يف العامليااة

 أن نزك ال .عندنا املوجودة الرئيسة املشكلة وهي واحلكومة،

 فقااد املثااال: ساابيل وعلاا  .حماكمنااا يف بسااهولة حقوقاا  تساارتد

 سعودية شركة 30 من أكثر خدعت أجنبية شركة هناك كان

 يف واصم  قضاائي  ساجل  وهلاا  رياال،  ملياون  700 الاا  تتعد  مببال 

 سااجلها علاا  ايطلعااو أن حتاا  رافضااني اكااانو القضاااة .احملاااكم

 ُرفعاات قضااية كاال يعاااملون اانووكاا باملشاااكل، امللاايء القضااائي

 ودك ُرفعت إذا أن  إىل باإلوافة مرة. ألول دعو  كأنها ودها

 حضاورك  تاؤخِّر  أن تستطيع م نًبا، كنت مهما قضائية دعو  أي

 يف النظااار يف حااايت البااادء قبااال أشاااهر 8-3 فااارتة مااان للمحكماااة

 علا   تعتماد  فعالاة  مدنياة  حوكمة أنظمة إىل فعلًيا حنتا  .قضيت 

 .التجاري القانون يف رتفنيوحم خ اء
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 ساعر  معادل  باني  كاان  االرتبا  ف ن أخر ، ناحية ومن أيًضا

 عل  مبنية ال ربية االقتصادات ألن االستثمار؛ عل  والعائد الفائدة

 فائادة  بأساعار  االقارتا   جادًّا  الصاع   ومن اإلقرا ، فائدة سعر

 عرساا أن باإلوااافة .الاادين بالتزامااات والوفاااء ،  ٪20 تبلاا  عاليااة

   االقتصاد. يف االستثمار من حيدُّ العالي الفائدة

 أن تساااتطيع عنااادما الساااو  يف االساااتثمار يف املصااااطرة ملااااذا

 مناو  عجلاة  علا   عامال  أخطار  الودائاع   مان  عاال  دخال  علا   حتصل

 وقال  اإلقارا ،  قالَّ  ارتفعت فكلما الفائدة، أسعار هي االقتصاد

 السو . يف االستثمار

 ومتعمااد؛ مصاانوع اإلفااالس بعاا  إنَّ احمليااا: مساااعد .د وقااال

 البناوك  مان  كاثرًيا  أنَّ والظان  كثرية. التزامات من التهرُّب ب ر 

 خماار  اإلفااالس ولاا ا األمااوال؛ إدارة سااوء بسااب  تفلااس العااامل يف

 يف قضاايا  تظال  أنها برغم واملطالبات، احملاسبات عن االبتعاد في 

 الشصصاي،  و املسات  عل  اإلفالس لدينا وحنن تنتهي. ال احملاكم

 وإن ُيسااجن، ال حتاا  إعسااار صاا  ويصاادر اإلفااالس، الفاارد ُيعلاان

 بااارذر ليماااان  بناا   أعلااان حاااني صاا رية،  مؤسساااات زتلااا  كااان 

 أمااوال  سرؤو البااتالع متَّ؛ قااد مااا عمًلااا هناااك أن أيقنااُت إفالساا 

 العقاري. الرهن أزمة فيها استثمرت

 نظاام  ومنهاا  التصاار ،  آلياات  أنَّ علا   العثماان  خالد .م وأكد

 األجنبياة  الشركات دخول عقبات أهم إحد  بالفعل هي اإلفالس

 الصااااا رية واملؤسساااااات الشاااااركات وخصوًصاااااا اململكاااااة، إىل

 الشااركات  الوظااائف. خْلااق  يف حقيقااي أثاار هلااا  الاايت واملتوسااطة
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 أن كمااا كاابرية، بأعااداد وظااائف ختلااق ال والعمالقااة الكاا  

 واملواجهاات  إلفاالس ا خماطر من حتميها قوية قانونية أذرعة لديها

 أسااارة  قضاااية هنااااك  ماااؤثر، وزن ذي حاااي  وكمثاااال القضاااائية.

 لكان  اإلفاالس،  حاد  إىل بعاد  تصال  ملاا  ..الصانع ومعن القصييب،

 بااآلالف،  وعااملون  احملاكم، أروقة يف كثرية مالية قضايا هناك

 شاا  بااال اإلم اطوريااة هاا ه إفااالس ..البنااوك ماان هائلااة وقاارو 

 املستويات. خمتلف عل  جسيمة آثاًرا سيوقع

 حاادث مااا أن شاا  ال بأناا  العمااران فهااد باان حممااد .أ وعلااق

 نفساها،  لألسارة  كابرية  صادمةً  كاان  الكرزاة  القصاييب  ألسرة

 علا   حتدياًدا،  الشارقية  املنطقاة و اململكة، يف التجاري للمجتمعو

 تتمتااع  الاايتو جتاريًّااا،  العريقااة األساار  أكاا  إحااد   أنهااا اعتبااار

 نشااااهد أن الطبيعااي  مااان وكااان  مياااع.اجل ماان  احااارتامو مبكانااة 

 كاان  حادث  ماا  أن اجلمياع  لعلام  األسارة؛  مع كبرًيا شعبيًّا تعاطًفا

 املطلاااااق التفاااااوي و الشااااارعية، الوكااااااالت اسااااات الل بساااااب 

 إدارة مااارس أبنااائهم، ماان لاايسو هلاام، نسااي  جتاااه للصااالحيات

 إىل بهاام احلااال وصاال حتاا  متابعااة، أو رقابااة دون األساارة ثااروات

 س.اإلفال حافة

 جعال  حياث  اجتماعياة،  تبعات ل  كانت حدث ما أن ش  وال

 حسااباتها  ترتيا   تعياد  تقريًباا  اململكاة  يف التجارياة  البياوت  مجيع

 خصوًصاا و العائلياة،  احملساوبيات و اجملامالت عن بعيًدا الداخلية،

 اإلدارات، جمااالس صااالحياتو الشاارعية، بالوكاااالت يتعلااق مااا

 عادم  كانات  املساتفادة  الادروس  همأ من ولعل التنفي ية. اإلداراتو
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 الثقاة  كانات  مهماا و كان شص  ألي املطلقة الصالحيات إعطاء

 وامن  ماليًّاا و إداريًّاا  احلوكمة مفاهيم تفعيل ورورة األهمو في ،

 الفردية. عن بعيًدا مؤسساتي، عمل

 أنهاا  علا   الشاركات  إلفاالس  ينظارون  ال املتقدمة الدول ويف

 تلجاااأ الااايت املتعثااارة لشاااركاتا غالبياااة نإ حياااث سااالبية؛ ظااااهرة

 أمواهلااااا رؤوس هيكلااااة إلعااااادة باااا ل  تقااااوم اإلفااااالس لقااااوانني

 َمااان فهنااااك اهليكلاااة، إعاااادة يف تااانج  مل لاااو وحتااا  ديونهاااا؛و

 هاا هو معهااا، ساايندم  َماان أو املتعثاارة الشااركة علاا  سيسااتحوذ

 أمسااااء يف-مثًلاااا-دققناااا ولاااو الرأمسالياااة. االقتصاااادات طبيعاااة

 قباال جااونز داو ملؤشاار املكونااة الكاا   األمريكيااة الشااركات

 اثنااتني أو شااركة إال اليااوم جنااد لاان ف ننااا امليالديااة، الثالثينيااات

 انادجموا،  أو أفلساوا،  إمَّاا  البقياة  أن حني يف ، IBM & GE فقط

 هناك. طبيعي ه او أنشطتها، تقلصت أو

 ماادمر طوفااان اإلفااالس أن إىل علااي باان علااي .أ ذهاا  بينمااا

 القانونيااة البي ااة وجااود لعاادم وذلاا  دولنااا؛ لمثاا الاادول يف بالاا ات

 املمكان  مان  الايت  احلااالت  فيماا  اإلفالس، بعد ملا املنظمة واملالية

 احتياليًّا. إفالًسا تعدَّ أن

 يُسااامِّ ماااا يااا كر التااااريخ أن إىل الرديعاااان خالاااد .د وأشاااار

 يف املتحدة الواليات يف the Great Depression الكبري بالكساد

 عليااا  ُأطلاااق فيماااا البورصاااة ساااو  انهياااار بعاااد م1929 أكتاااوبر

 مان  خرجتو انهارت الشركات من كبري عدد ".األسود بالثالثاء"

 مااان كااابري عااادد علااا  ذلااا  وانساااح  أفلسااات، أن بعاااد الساااو 
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 ماادة الكساااد تااأثري ليسااتمر التجاريااة، والشااركات املؤسسااات

 ماان أكثاار يسااتمر مل للكساااد املباشاار التااأثري أن صااحي  .عقااد

 اساااتمر املرتاكااام التااأثري  أن إال م،1932 عاااام إىل اتسااانو ثااالث 

 .الثانية الكونية احلرب اندالع سنة م،1939 حت 

 متفاوتاة،  كانات  للكساد واالقتصادية االجتماعية التأثريات

 الصااعيد علاا  البطالااة مسااتو  ارتفاااع كااان تااأثري أعظاام لكاان

 يف جاادًّا مرتفعاة  نساابة تعادُّ  والاايت  ، ٪10 حناو  بل اات حياث  العاام، 

 علا   تتاوفر  صاناعية  دولاة  أنهاا  حبكام  املتحادة،  كالوالياات  دولة

 ارتفعات،  ك ل  االنتحار نس  .واالستمرار البقاء مقومات مجيع

 عموًمااا  األسااري  والتفكاا   واهلجاار  الطااال  و الساارقة،  معاادالت 

 .احلياااة مناااحي معظاام طااال الاا ي الكاابري الكساااد بسااب  زادت

 :ةاألزم عن ورد ما لبع  اقتباس يلي وفيما

 الفقاارية تقريًباا  الادول  كال  علاا  مادمًرا  األزماة  تاأثري  وكاان "

 والثلاثني،  النصاف  باني  ما العاملية التجارة واخنفضت وال نية، منها

 الضاااارائ  وعائاااادات الفااااردي الاااادخل متوسااااط اخنفاااا  كمااااا

 املادن،  مان  هام  باألزماة  املتاأثرين  أكثار  وكان .واألربا  واألسعار

 البنااء  أعماال  توقفت كما يلة،الثق الصناعة عل  املعتمدة وخاصة

 وتاادنت ، ٪60 بنساابة الزراعيااة احملاصاايل وهبطاات واإلنشاااءات،

 يف  ٪10 بل اات بنساابة ملحوظااة، بصااورة لألفااراد الشاارائية القاادرة

 (.انته ) "حين 

 قطاعاتهااا معظاام أن اململكااة خياا ُّ فيمااا احلاا  حساان وماان

 العااااام القطاااااع حتاااات تناااادر  الكاااا   كالشااااركات املنتجااااة
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 حتمُّال  تستطيع اليت الكبرية املساهمة الشركات أو ي،احلكوم

 اخلطاورة  .اإلفاالس  شاب   ملواجهاة  كافياة  آليات ولديها اخلسائر،

 األفاراد،  زتلكهاا  الايت  والصا رية  املتوساطة  الشاركات  عل  هي

 اعتمااااد وحبكااام -فهااا ه الوظاااائف، مااان كااابرًيا عااادًدا وتضاام 

 مهاااااددة -احلكومياااااة والعقاااااود املشاااااروعات علااااا  معظمهاااااا

 دفااع ومنهااا: حلمايتهااا، كافيااة إجااراءات ُتتصاا  مل مااا باااإلفالس،

 األخار   املشكلة وتكمن ..معها امل مة العقود حس  مستحقاتها

 مااا خمتلفااة؛ دول وماان وافاادة، عمالتهااا أن يف الشااركات هاا ه مااع

 .أخر  دول مع أزمات خيلق قد إفالسها أن يعي

 يف ةمرحياا غااري بظااروف متاارُّ اململكااة أن كاا ل  ننساا  ال

 املنطقاة  واواطراب  الانفط،  أسعار هبو  بسب  األخرية؛ السنوات

 اإلنفاااا  علااا  كااابرًيا وااا ًطا يشاااكِّل مماااا واحلاااروب؛ العربياااة،

 .الفردياااة واملؤسسااات  الشااركات  مساااتحقات ومناا   احلكااومي، 

 اقتصاااادية تبعاااات لااا  أن كماااا اإلفاااالس نإ القاااول: إىل وأخلااا 

 تتجاااوز  ياسااية،وس اجتماعيااة تبعااات  كاا ل  لاا  أن إال ماادمرة،

 .الدولة حدود

 إلفاالس  النظار  زكان  أنا   خالاد  عبري .أ ذكرت جهتها ومن

 الراديااو، وحمطااات الصااحف، ذلاا  يف مبااا اإلعالميااة الشااركات

 ُتعناا   األوىل مهمااتني: نقطااتني خااالل ماان إخل،....التلفاااز وقنااوات

 املؤسساااة، تفّلاااس نضاااوبها حاااال يف الااايت اإلعاااالم دخااال مبصاااادر

 عدياادة، (income of the media market وأ) الاادخل ومصااادر

 املسااتصدم ياادفعها الاايت الضاارائ و اإلعالنااات، ماادخول وتشاامل
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 الاادعمو ،(سااي بااي. بااي. الااا لاادعم ال يطااانيون ياادفعها كاااليت)

 إعااالم مثاال:) أفااراد يااوفِّره الاا ي الشصصااي الاادعمو احلكااومي،

 ابلياة ق فهاي  املهماة  الثانياة  النقطة أما .ذل  غري أو ،(مردوخ روبرت

 احلرفيااة الصااناعات نتااا  مثاال متاًمااا اإلعااالم، نتااا  مااع التعاماال

 للمساتهلكني  احملتاو   يبياع  اإلعالماي  أن ذل  األخر ، والتجارية

 أو اقتنائا ،  طرياق  عان  مباشار  بشاكل  إماا  مقابلا ؛  يادفعون  ال ين

 أهميااة مااع .وتأثرياتاا  إلعالناتاا  التعاارُّ  طريااق عاان مباشاار غااري

 .ذلاا  كاال علاا  اإلنرتناات فيهااا تسااب  يتالاا بااالت يريات اإلشااادة

 مجياع  -هيكلاة  إعاادة  ورمباا  -ت ايري  يف أسهم بدوره فاإلنرتنت

 حتاات ماان التسااويق بسااا  اإلنرتناات سااح  وقااد .ذكااره قسااب مااا

   .العربي وحت  العاملي، التقليدي اإلعالم مؤسسات من كثري

 اجلاردياااااان جريااااادة-املثاااااال سااااابيل علااااا - أخااااا نا واذا

 أنهاا  جناد  ال ربياة،  الصاحف  أبارز  من واحدة عدُّت اليت ال يطانية،

 بقائهاااا، بهااادف ماليًّاااا؛ لااادعمها متكااارر بشاااكل قرَّاءهاااا تااادعو

 واحاد،  شاص   ِقبال  مان  احتكاريًّاا  متلكها أو إفالسها، وجتنُّ 

 يف ساالبيًّا احملتااو  تااأثر وخماااوف .حمتواهااا يف الااتحكم وبالتااالي

 ها ه  مثال  يف واًلاتاد  األكثار  هاي  اإلعالمياة  املؤسساة  إفاالس  حال

 ماا  آخرهاا  لعال  كاثرية،  لا ل   املشاابهة  العربياة  واألمثلاة  .احلاالت

 ألزمة تعرُّوها عن العربية قناة ع  أذيع اليت الشر  جلريدة ثحد

 .رواتبهم تأخُّر من موظفوها اشتك  فيما مالية،

 دخال  مصادر  اإلعالم منتجات اعتبار عل  أثَّر أيضا واإلنرتنت

 - الارب   بهادف  ُيصانع  الا ي  اإلعالماي   احملتاو  باات  فقاد  ذاتي،
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 جمااني،  بشاكل  لالساتهالك  قابًلا-املثال سبيل عل  كاألغاني

 هاو  ذلا   من واألخطر .املواقع من وغريه يوتيوب، ع  وقت أي ويف

 قاد  مما والنشر؛ القانوني غري للتحميل اإلعالمية املواد ه ه عر 

 أسااااوأ ويف ومعنويًّااااا، ماديًّااااا األصااااليني مّلاكهااااا خلسااااارة يااااؤدي

  .إفالسهم :السيناريوهات

 شاااركات مثااال متاًماااا اإلعالمياااة الشاااركات نإ باختصاااار،

 مل نإ وهااي مسااتهلكني، مااع تتعاماال واألزياااء والكهرباااء ال اااز

 والتفاعال  للتعامال  الرقمياة  السابل  أحادث  تتبُّاع  يف جدًّا نبيهة تكن

 وحتااا  اقتصااااديًّا، لإلفاااالس عرواااة تكاااون مساااتهلكيها، ماااع

 .ومنيًّا

 الوطنيااة، الشااركات إفااالس يف اإلجيابيااة الوظااائف وحااول

 االجتماااااع عااااامل عبااااارة هنااااا أسااااتعري الرديعااااان: خالااااد د. قااااال

 ها ه  لكن ..للفقر اإلجيابية الوظائف يف جانز هربرت األمريكي

 النحاو  علا   وهاي  إجيابياة،  بطريقاة  اإلفاالس  لوظاائف  لننظار  املرة

 :التالي

 األنظماة  عور يكشفس (شركة أي) الشركات إفالس :أواًل •

 .إصالحها يستوج  ما املالية، والتشريعات

 الايت  الوظاائف  من كثري إل اء يعي الشركات، إفالس :ثانًيا •

 بقاااء وبالتااالي أعاادادهم، ماان ساايقل  ممااا وافاادون؛ عليهااا يقااوم

 .البلد داخل األموال
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 معاادالت زيااادة ساايعي الشااركات بعاا  إفااالس :ثالًثااا •

 تتشاكل  َثامَّ  ومان  للعمال؛  املعيقاة  القايم  سيهز ال ي األمر البطالة،

 .البطالة وطأة بسب  واإلنتا ؛ العمل عل  حتفِّز جديدة قيم

 الساو   علا   هيمنات  اليت الشركات بع  إفالس :رابًعا •

 َثاامَّ وماان جدياادة؛ شااركات لظهااور اجملااال سيفساا  ساانوات لعاادة

 .خمتلفة بطريقة الثروة توزيع إعادة

 عنصاااار فِّزساااايح الشااااركات بعاااا  إفااااالس :خامًسااااا •

 يااادفعها ماااا الساااو  يف اساااتمرت الااايت الشاااركات باااني املنافساااة

 .خدماتها لتحسني

 فرًصاااا سااايصلق الكااا   الشاااركات إفاااالس :سادًساااا •

 وختلااق تتكتاال حبيااث واملتوسااطة، الصاا ر  للشااركات مناساابة

   .العمل وسو  االقتصاد ينع  مما كبرية؛ كيانات

 -دياًدا حت والعائلياة - الكا    الشاركات  إفالس :وأخرًيا

 وفصاال احلديثااة، املاليااة اإلدارة مباااد  لتطبيااق بااالبع  ساايدفع

 املناصا   يف األكفااء  توظياف  خاالل  مان  أصاحاب ،  عن املال رأس

 االعتباارات  أسااس  علا   ولايس  اجلدارة، أساس عل  وذل  العليا،

 .العائلية

 يؤيادون  الا ين  ِمان  لايس  أنا   كاردي  أسامة .م  أوو  وبدوره

 أهاام ماان لعاال لكاانو القضااايا، كاال يف احلكومااات إىل العااودة

 فيهااا تااوافرت إذا املفلساة  الشااركات إنقااذ  هااو احلكوماات  أدوار

 يف مسااهمتها  حجام و املاوظفني،  عادد  منهاا:  األماور،  من جمموعة

 تقاااادمها، الاااايت اخلدمااااة أو املناااات  نوعيااااةو الااااوطي، االقتصاااااد
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 فياا ، تعماال الاا ي القطاااع يف املنافسااة مسااتو  حفاا  يف أهميتهاااو

 منا   الريا  بن  إنقاذ ذل : مثالو العمل، إىل إعادتها انيةإمكو

 الشاركات  مان  العدياد  ب نقاذ الدول من العديد قامت قدو . عقود

 يف كرايسااالر شاااركة مثااال: الشااارو ، هااا ه فيهاااا تاااوفرت الاايت 

 شااركة مووااوع يف احلكااومي التاادخل نتمناا  كناااو أمريكااا،

 يأخا   ماا  دةعاا و الشرو ، ه ه معظم عليها تنطبق ألن  القصييب؛

 أو إدارة جملاس  تشكيل مع قرو ، أو قر  شكل اإلنقاذ ه ا

 عودتهاا  هدفا   يكاون  الشاركة،  عمال  عل  يشرف إنقاذ، جملس

 .احلكومي القر  سدادو العمل، إىل

 باااني الااادم  فكااارة هااال :القبااااني احملسااان عباااد .أ وتسااااءل

 ملواجهاااة جيااادة فكاارة  تعتااا  -املثاااال ساابيل  علااا  - الصااحف 

 نيوزلنادا  يف التشاريعية  اجلهاة  أن إىل اإلشارة جتدر وهنا اإلفالس 

 حار   بساب   هنااك؛  صحيفتني دم  قرار وجيز وقت من  رفضت

 التعددياااة اساااتمرار لضااامان الوساااائل ماااالك تنوياااع علااا  املشاااّرع

 لالسات ناف.  قابال  قارار  هاو و .النيوزلندي اجملتمع يف الدزقراطيةو

 امللااا  امعاااةج يف اإلعاااالم قسااام يف أكاااادزي كتبهاااا مقالاااة ويف

 متويال  احلكومة عل  أن إىل أشار املطريي، مطلق .د وهو سعود،

 املهنيااة، الصاافة عليهااا تنطبااق ال الصااحف أن السااب و الصااحف؛

 الدولااة علاا  وأن .املهنيااة صاافة يتصاا  وطااي بعماال تقااوم هااي إمناااو

 رواتا   نصاف  بتاوفري  اخلاصة، املدارس تدعم كما الصحف دعم

   البطالة. عل  للقضاء فيها السعوديني
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 مااان عااادًدا سااااعدت الدولاااة باااأن احملياااا مسااااعد .د وعقَّااا 

 انتشاال  ومبحاولاة  كبرية، وباشرتاكات أراوي مبنحها الصحف

 عاادت  ثام  مرات، عدة الندوة  صحيفة توقفت وقد منها، الضعيف

 تواجا   -يبادو  فيماا  - اآلن وهاي  مكاة،  فصلفتهاا  انتهت، حت 

 هلاا  حققات  الايت  فهاي  الورقياة،  النساخ  علا   تقتاات  الصاحف  أزمة.

 اإللكرتونيااة نسااصها عاا  الصااحف وحضااور اإلعااالن، عاا  دخًلااا

 عائااد بااال لكناا  للشاابكة، االتصااالية الساامات حيااث ماان جيااد

 تاااراكم نتيجاااة بااااإلفالس مهاااددة أيًضاااا لااادينا واألندياااة يااا كر.

  الديون.

 إلفاالس  وبالنسابة  أنا   العماران  فهاد  بن حممد .أ ير  حني يف

 يعاود  ذلا   وساب   وقات،  مسألة فهي ململكةا يف الورقية الصحف

 الااايت هااايو خمياااف، بشاااكل اإلعالنياااة إيراداتهاااا اخنفاااا  إىل

 ال الصاحف  مبيعاات  بينماا  إيراداتهاا،  مان   ٪90 من أكثر تشكل

 مصااريفها  إىلو فقاط،  اإليارادات  مان   ٪3-2 مان  أكثر تشكل

 ال الاايت املكافااتتو الرواتاا  بنااد حتديااًداو الضااصمة، التشاا يلية

 فقااد الرقمااي لإلعااالم حتوهلااا مسااألة أمااا األعمااال، جاامح تااوازي

 حيتاا   العاامل  ها ا  دخوهلاا و القطاار،  فاتهاا  رمباو كثرًيا، تأخرت

 التقنيااااة شااااركات مااااع حتالفااااات بناااااءو جدياااادة، أمااااوال لضااااخ

 األنديااااة إلفااااالس وبالنسااابة  اململكااااة. يف الكاااا   االتصااااالت و

 األقل. عل  كبريين لناديني وقت مسألة أيًضا فهو الرياوية

 تظهاار ساانة نهايااة يف الرياوااية لألنديااة املاليااة القااوائم وطبًعااا

 ها ا و الشارف،  أعضااء  دعام  مان  عاادة  سدها يتم مالية، عجوزات
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 هناااك لكاانَّ تأسيسااها؛ مناا  األنديااة مجيااع علياا  اعتااادت شاايء

 تراكمت بالتاليو االلتزامات، سداد بتأجيل قاما كبريين ناديني

 أعضاااء يسااتطيع ال خميفااة مسااتويات إىل املاليااة العجااوزات علاايهم

 ُيقناااع َمااان قريًباااا نسااامع أن نساااتبعد وال سااادادها، اآلن الشااارف

 فكاارة سااتكون األوىل للدرجااة اهلبااو  بااأن الرياوااي اجلمهااور

 األسف. مع جيدة

 تكييااف زكاان هاال :مااؤّداه سااؤاًلا مخاايس مسااري .أ وطاار 

 وكيف  الشركات  وإفالس الدول إفالس بني املقارنة

 الاادول إفاالس  أن إىل حباريي  حسااام .م ذها   الشاأن  ها ا  ويف

 وواو   بكل إفالسها أعلنت اليت الوحيدة والدولة إعالن ، صع 

 لألساااوا  املااادوي الساااقو  بعاااد م2008 عاااام أيسااالندا كانااات

 بكاثري  أساوأ  املاالي  ووواعها  متاًماا،  مفلساة  دولا   اليوناان  .العاملية

 نفاس  لاة، كدو إفالساها  تعلان  مل ولكنها األيسلندي، الووع من

 وإفااالس وقاا  . إيرلناادا، مثاال: عدياادة، دول مااع حصاال الووااع

 خطااوات أن إىل باإلوااافة املاليااة، شاافافيتها مبااد  يتعلااق الاادول

 يف معناااه املتقدمااة الصااناعية الادول  يف اإلفااالس إعااالن وإجاراءات 

 الكيااان إقفااال بالضاارورة ولاايس الاادائنني، ماان احلمايااة األصاال

 اعتيااادي، أمار  ال ارب  يف شاركات ال إفاالس  وإعاالن  .االقتصاادي 

 الشاااركات أساااهم بتباااادل يعاااي جاااونز الاااداو يف مؤشااار وهنااااك

   .penny stocks ُيسمَّ  املفلسة،

 أمر فه ا منشأة تفلس أن حليقة بو إحسان .د نظر وجهة ومن

 قطاعناااا ففاااي .الساااو  ملصااااطر ختضاااع مادامااات مساااتبعد، غاااري
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 معظام  أن باار باعت املنشاأة،  إفاالس  كلماة  مان  هلاع  هنااك  اخلا 

 أصااابحت لدرجاااة هلاااا، املالكاااة بالعائلاااة ملتصاااقة املنشاااتت هااا ه

 أن العائلاااة حتااار  ولااا ا العائلاااة؛ كراماااة مااان املنشاااأة "كراماااة"

 .واخلسارة الرب  مفاهيم يتجاوز مبا عاطفيًّا، املنشأة مسعة حتمي

 بهاااا، تقاااع أال املنشاااأة جتاهاااد أن والباااد حالاااة، "اإلفاااالس"

 للصارو   املنشاأة  األنظماة  تسااعد  أن الباد ف احملظاور،  يقاع  وعندما

 ذل  كان وإن دائنيها، من حيميها نظامًيا خروًجا تل  حالتها من

 خروًجااا السااو  ماان للصاارو  املنشااأة مساااعدة ماان فالبااد متعاا ًرا

 أداء سالسااة علاا  يااؤثر وممااا االسااتثمار، معوقااات ماان منضاابًطا

 ولا ا  .لتعثار ا وحت  بل اإلفالس، حاالت مع تعاملنا لدينا، األعمال

 مناااخ حتسِّاان فارقااة، عالمااة ساايكون لإلفااالس نظااام إقاارار فااان

 .احمللية السو  يف املنافسة وتعزِّز االستثمار،

 االقتصااادية، البي ااة ت ااري فاا ن ال اماادي، نااوف .د تصااوُّر ويف

 ،الشااركات أداء علاا  كاابري بشااكل يااؤثر السياسااية والعواماال

 االقتصااد،  اشاة وهش واعف  إىل ياؤدي  الشاركات  انهيار أن كما

 رئيسااة أبعاااد ثالثااة فهناااك إغالقهااا؛ يعااي ال الشااركات وإفااالس

 القااانوني، البعااد :وهااي تصاافيتها، أو الشااركات إفااالس لعمليااة

 يف العمالاة  يف التاأثري  خاالل  من االجتماعي، والبعد املالي، والبعد

 .عنها االست ناء أو الشركة

 دائًماا  ليست ونيالقان للبعد وفًقا التصفية أو اإلفالس وعملية

 التصاافية إعااالن يكااون فقااد الاابع ، يظاانُّ كمااا سااي ة، عمليااة
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 وعقاد  القاانون،  حياددها  للتصافية  حااالت  وهناك تنظيميًّا، مطلًبا

 .هلا الداخلي والنظام الشركة تأسيس

 أخاار ، شاركة  مااع لالنادما   تصاافيتها ياتم  شااركات هنااك 

 تأسايس  ليتم مًعا تندجمان شركتني تصفية يتم أن زكن وأيًضا

 تسااتحوذ فقااد ذلاا  إىل وباإلوااافة مًعااا، يضاامهما جديااد كيااان

 الايت  الشاركة  تصافية  ياتم  وهناا  بالكامال،  شاركة  عل  شركة

 .عليها االستحواذ متَّ

 يعاي  ال-موتاورز  جاانرال  مع حادث كما- اإلفالس إعالن

 ففااي متاًمااا، اإلنتااا  عاان تتوقااف أو أبوابهااا، ساات لق الشااركة أن

 مان  اهليكلة إلعادة خطة تنفي  الشركة يعتستط احلالة ه ه مثل

 احتااااد أو للحكوماااة حصاااة بياااع أو األصاااول، بعااا  بياااع خاااالل

 زنحها قد الدائنني مطالبات من محاية منحها أن كما العاملني،

 علي . كانت مما أقو  فتعود مشكالتها؛ عل  للت ل  فرصة

 تصوُّرات مستقبلية ملعاجلة قضية إفالس الشركات:

 نظاام  أو آلياات  وواع  زكان  ف نا   املازروع  محيد .د تقدير يف

 طريق عن اإلفالس حاالت لبع  املتبقية املساهمني حقو  حلماية

  ماا  علا   احملافظاة  وبالتاالي  ،دوري بشكل  الشركات أداء رصد

 ال اإلفااالس تااأثري نإ .املؤسسااات أو الشااركات أصااول ماان تبقاا 

 أيًضااا باال ،بهاا  والعاااملني الشااركة ومسااهمي  ُملَّاااك علاا  يقتصار 

 نتعاارف أن جياا  لاا ل  ! البنااوك واملقصااود املقروااني، إىل زتااد

 طبيعااة لاات ري أو اإلدارة، سااوء بسااب  هاال اإلفااالس، أسااباب علاا 



27 

–2017  2015  
81 

 غاااري املنافساااة أو اإلغااارا ، مثااال: أخااار ، أساااباب أو النشاااا ،

 العادلة 

 مان  التقليال  يعي املفلسة الشركات عن اإلعالن من احلد إنَّ

 الشاركات،  هلا ه  املقرواة  املالية املؤسسات عند االئتمان خماطر

 زكاان ال معدوماة  ودياون  أماوال  شاط   إىل ستضاطر  أيًضاا  والايت 

 .املفلسة الشركة ب قفال تعويضها

 يف الدولااة علاا  يعااول الكااثري أن احمليااا مساااعد .د وأواااف

 منهااا الشااركات، ماان عاادد مااع ذلاا  فعلاات وقااد ،املفلسااني إنقاااذ

 بعااا  مااع  ذلاا   سااتفعل  ولعلااها  ،اهلل عبااد  امللاا   أيااام  املتكاملااة 

 الريااا  بناا  ناا كر وكلنااا ،الكاابرية االقتصااادية الكيانااات

 وأزمت .

 مان  صادر  الا ي  اإلفاالس  نظاام  إىل ال امدي نوف .د وأشارت

 جااء  :الساعودية  العربياة  باململكاة  اإلفاالس  فقانون التجارة، وزارة

 اهلدف احنصر وقد اإلفالس، قانون ملشروع التوويحية بامل كرة

 :التالي يف احلالي الوقت يف القانون إصدار من

 يف بهااااا املعمااااول األنظماااة  يف احلااااالي القصااااور معاجلاااة  -1

 املشاروعات  تعثُّار  حااالت  ماع  يتعامال  شاامل  نظاام  بوواع  اململكة،

 .واالقتصادية التجارية

 ذا إفااالس نظااام ب جياااد واملشااروعات النشاااطات تشااجيع -2

 .املتعثرة اتللشرك املالي التنظيم إعادة طريق عن كفاءة،

 ماان املزيااد وجاا ب اململكااة، يف االسااتثمار بي ااة حتسااني -3

 .األجنيب املستثمر يطم ن مما االستثمارات؛
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 أووااع ،  تصاحي   مان  املفلاس  أو املتعثار  املادين  متكني -4

 ومتكنا   حقاوقهم،  حتف  دائني ، مع ودية تسوية إىل التوصل من

 .أخر  مرة االقتصادي نشاط  ممارسة إىل العودة من

 عاان املاليااة، والتعااامالت االئتمااان سااو  يف الثقااة ياازتعز -5

 .الدائنني مجيع حقو  يراعي نظامي ووع طريق

 وخو  املبادرة، عل  واملتوسطة الص رية املنشتت حتفيز -6

 .االقتصادية األنظمة منافسات

 حااالت  تنظيم من املالي للقطاع الرقابية اجلهات متكني -7

 قطااع  كال  طبيعاة  مع تناس ي مبا العامة، املنشتت إفالس أو تعثُّر

 .ب  املرتبطة واملصاطر

 . 2030 اململكة رؤية حتقيق عل  القدرة تعزيز -8

 يوفرهاااا الااايت اإلجاااراءات اإلفاااالس نظاااام مشاااروع يف جااااء و

 نظااام  مشااروع يتضاامن حيااث املفلااس، أو املتعثاار للماادين النظااام

 الاا ي املاادين وأصااول تصاارفات حتكاام إجااراءات عاادة اإلفااالس

 فرصااة اإلجااراءات هاا ه وتتااي  ديوناا ، تأديااة عاان يعجااز أو يتعثاار

 دون نشاااط  ممارسااة يف واالسااتمرار أوواااع ، لتصااحي  للماادين

 :يلي فيما اإلجراءات تل  وتتمثل ؛ دائني  حبقو  اإلخالل

 خااااالل ماااان يااااتم إجااااراء وهااااو الوقائيااااة، التسااااوية إجااااراء

 بتنظايم  -املصتصاة  اجلهاة  أو املادين  طلا   علا   بنااء  -احملكمة

 ماان املاادين ُيمكِّاان اإلجااراء وهاا ا املاادين، زارساا  لاا يا النشااا 

 .التسوية مقرت  عل  بناًء دائني  مع أوواع  تسوية عل  العمل
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 ف اات  بعا   ألازم  املشارع  أنَّ الوقائياة  التساوية  إجاراء  مميزات

 حتقحاق  عناد  وذلا   علي ، يوافقوا مل وإن التسوية، مبقرت  الدائنني

 جتااه  الادائنني  مطالبات تعليق ي يت كما بالنظام؛ الواردة الشرو 

    .املصتصة احملكمة من يصدر قرار عل  بناًء املدين

 احملكمااة خااالل ماان يااتم إجااراء وهااو التنظاايم، إعااادة إجااراء

 ماان أي خااالل ماان أو املصتصااة، اجلهااة أو املاادين، طلاا  علاا  بناااء

 إجااراء وخيتلااف املاليااة؛ املاادين أوواااع اوااطراب حااال يف دائنياا 

 دوًرا زاان  كوناا  يف الوقائيااة التسااوية إجااراء عاان مالتنظااي إعااادة

 املادين  فيهاا  خيضاع  الايت  الفارتة  خاالل  وللمحكمة للدائنني أك 

 هاا ه خااالل أعمالاا  إدارة عاان املاادين يااد غاال ذلاا  وماان لإلجااراء،

 الفرتة. ه ه خالل اإلدارة يتوىل ال حيث الفرتة،

 لا  ع بناء احملكمة خالل من يتم إجراء وهو التصفية، إجراء

 يف دائنياا  ماان أي خااالل ماان أو املصتصااة، اجلهااة أو املاادين، طلاا 

 الااايت احلااااالت يف وذلااا  املالياااة، املااادين أووااااع اواااطراب حاااال

 واقعيااة فرصااة توجااد ال أو مفلًسااا، أو متعثااًرا املاادين فيهااا يكااون

 التساوية  إجرائاي  مان  االساتفادة  َثامَّ  ومان  املالياة؛  أووااع   لتصحي 

 تساريع  علا   النظاام  مشاروع  يعمال  حياث  .مالتنظاي  وإعادة الواقية،

 .التصفية إجراءات وتسهيل

 فاا ن اإلفااالس، نظااام ملشااروع اخلاوااعني األشااصا  عاان أمااا

 والطبيعايني  االعتباريني األشصا  عل  يسري النظام ه ا مشروع

 املشااااروعات ماااان وغريهاااا  التجاريااااة، األعماااال  زارسااااون الااا ين 

   .واملهنية االستثمارية
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 لتنفيا   اجل ارايف  النطاا   اإلفاالس  نظام مشروع تضمن كما

   :من كلٍّ عل  املشروع أحكام تسري حيث املشروع،

 زارساااون الااا ين الساااعوديني وغاااري الساااعوديني األفاااراد •

 .اململكة يف اقتصاديًّا نشاًطا

 الشاااااركات، ذلااااا  يف مباااااا االقتصاااااادية الكياناااااات •

 .باململكة املقيدة واملؤسسات

 اململكاة،  يف شااطات ن متاارس  اليت األجنبية الشركات •

 داخاال املوجااودة األصااول علاا  مقصااوًرا التنفياا  يكااون أن) علاا 

 (.اململكة
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 الغدير: منرية. الورقة الرئيسة: د 

 أناات  الاا ي العااامل ماان جاازًءا أن كيااف نفهاام أن الصااع  ماان"

 يعاارف حتاا  مركبهااا أشاارعة ُتعطااُر كاناات الاايت - كليوباااترا

 مرساااوًما توقاااع أنيقاااة، بسااالطة وحكمااات قادماااة، أنهاااا الرجاااال

 خيلااق  أن ألفيااتني بعااد  زكاان- '' بتنفياا ه قاام " :قائلااة وااريبًيا

 اإلقاماااااة قياااااد مسااااترتات،  مربياااااات فيهااااا  النسااااااء جمتمعاااااٍت، 

   .[1"]اجل ية

 تاااازز، نيوياااورك صاااحيفة يف املعروفاااة الكاتباااة دتستشاااه

 العاامل  يف املارأة  حلالة درامي متثيل يف القديم باملاوي داود مورين

 العصاااار يف " املسااااترتات املربياااات " مقارنااااة واإلسااااالمي، العرباااي 

 أشاااارعة تعطاااار" كاناااات الاااايت متصيلااااة، بكليوباااااترا احلااااديث

 .اإلغااواءو للساالطة اسااتعرا  يف وصااوهلا عاان لإلعااالن "مركبهااا

 رومانيااة عيااون خااالل ماان والسااعوديات املساالمات النساااء داود تاار 

 العاامل  يف تبحار  وهاي  اخليالية، املصرية امللكة تظهر .وأمريكية

 تصااوير  عاا   وذلاا   هزياال،  باال  ماا هل،  غااري  مشااهد  يف املعاصاار

 ماان  للااهجوم تتعاار   أن وشاا  علاا  وهااي  نيويااورك، كليوباااترا

 .ملقالا عنوان يشري كما الدن، بن أسامة
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 للسيطرة، قابلة غري دالالت ُيحرِّ  بالغي جماز كليوباترا،

 الصاااااور مااااان متنااااااه أساااااطول دون مااااان تقااااادزها زكااااان وال

 نإ .العرقااي واآلخاار مصاار، أماام  والقلااق واالجناا اب والتفساريات، 

 يؤكِّااد أن حياااول داود مقالااة يف جنااده الاا ي التصااوير هاا ا مثاال

 .[2]ليتل رثرآ الناقد يشري كما "اإلم يالية عفة"

 أساعار  ارتفااع  عان  الكا    الصاحف  وافتتاحياات  عناوين مع

 حااول املقاااالت يف تزايااًدا مقابلااها ناار  األساالحة، وصاافقات الاانفط

 اإلعااااالم وسااااائل يف واملساااالمات العربيااااات النساااااء وتظلاااام قمااااع

 نيوياورك  صاحيفة  تنشر األخرية، الفرتة يف وبالتحديد .األمريكية

 العربياااااة باااااالل تني الساااااعودية رأةاملااااا تساااااتهدف مقااااااالت تاااااازز

 املقااالت  وه ه تويرت، وعل  اإللكرتوني، موقعها عل  واإلجنليزية

 والتقليادي  االجتماعي اإلعالم وسائل يف للجدل مثرية ردوًدا أثارت

 املاااارأة متثياااال وأتناااااول النقااااا ، أختصاااار أن سااااأحاول .احمللااااي

 يوركنيو صحيفيت يف وخاصة األمريكية، الصحافة يف السعودية

 بعااد الت طيااة هاا ه تكثيااف متَّ وكيااف بوساات، وواشاانطن تااازز

 بااني العالقااات تااوتُّر فاارتة وخااالل ،2011 عااام يف العربااي الربيااع

 .أوباما الرئيس إدارة خالل والسعودية املتحدة الواليات

 عباارة  ظهرت سبتم  من عشر احلادي هجمات بعد مرة كم

 تااااازز، يااااوركنيو صااااحيفيت مقاااااالت يف "السااااعوديات النساااااء"

 بعااد اإلعالميااة الت طيااة ازدادت مااد  أي وإىل بوساات ! وواشاانطن

 العربي  الربيع
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 ،Lexis Nexis يف حبًثااا أجرياات السااؤال، هاا ا عاان لإلجابااة

 التاواريخ  علا   وركازت  ،"الساعوديات  النسااء " كلماات  باستصدام

 بالشااار  املتعلقاااة واالحتجاجاااات باألزماااات مأهولاااة كانااات الااايت

 ،2003 أبريال  30و 2001 سابتم   11 باني  ما رتةالف يف .األوسط

 صاااحيفة ونشااارت مقالاااة، 14 بوسااات واشااانطن صاااحيفة نشااارت

 إىل 2011 يونيااو 1 ماان الفاارتة وخااالل مقالااة، 13 تااازز نيويااورك

 بينماا  مقااالت، 103 التاازز  صاحيفة  نشارت  ،2015 ديسم  30

 حتاا  2016 يناااير 1 ماان األخاارية الفاارتة يف ،82 نشاارت البوساات

 يف مقاًلاااا 19و التاااازز، يف مقااااال 27 هنااااك ،2017 يااالأبر 30

   .البوست

 يف األمريكااي السياسااي اخلطاااب تااأثري نتناااول أن أودُّ هنااا،

 وسااط وكصاورة  كفكاارة، "الساعودية  املاارأة" وتشاكيل  صاياغة 

 عااام يف العربااي الربيااع مناا  اناادلعت الاايت واالوااطرابات الصااراع

 .فوو و أنقا  إىل العربية املدن وحتوُّل ،2011

 طويًلاا،  نوقشات  قد العربيات النساء وكشف سرت حماولة إن

 النسااااء  عااان  والتحقيقاااات األخباااار  يف ماااراًرا يتكااارر  وخطابهاااا

 حتااااول املقااااالت هااا ه بعااا  .األخااارية السااانوات يف الساااعوديات

 ساااريع، وكمثاااال الساااعوديات، النسااااء عااان "النقااااب كشاااف"

 كتبهاا  ًحا،فاوا  وصاًفا  تقادم  رأي مقالاة  "باالبكيي  الساعوديات "

 املعاروفني،  تاازز  نيوياورك  كتااب  أحاد  كريساتوف،  نيكوالس

 :الريا  يف مشهد وصف حياول ال ي
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 ثالثاة  :ساريالًيا  مشاهًدا  رصادت  الرياا ،  يف لاي  ليلة أول يف"

 ُيساامَّ  أسااود باارداء ملتفااات شااابات رمبااا تقهقاا ، سااوداء أشاابا 

 للتساااو ، مركاااز يف العااار  واجهاااة حاااول جياااتمعن ،"العبااااءة"

 لاان منصفضااة، صاادر بقصااة جاادًّا شاافافة بلااوزة يلمساان ماااسوحب

 .[3"]ميتة كانت لو حت  مطلًقا زوجيت ترتديها

 ،"تقهقاا  سااوداء أشاابا " أنهاان علاا  السااعوديات النساااء تظهاار

 املسااار  علااا  والتوقااع،  القلاااق ياااثري أن إال زكاان  ال مشاااهد وهااو 

 مااان الااارغم علااا  .السااااخرة النااا ة تااا زه الااا ي الكاريكااااتريي

 للنسااااااء الضاااامي  التحاااارر  فاااا ن  التقاليااااد،  ومراقبااااة  هنحجاااااب 

 .داود مورين عمود يف الفاتنة بكليوباترا ي كرنا هنا السعوديات

 باأن  دائًماا  يوحي والسعودية أمريكا بني الصارخ التناق  إن

 مطااعم  فيها .غري  مكان السعودية" :عاملني بني مفرتًوا صراًعا

 ِإال أمريكاا،  يف املوجاودة  تلا   مثال  متاًماا  تبدو اليت ماكدونالدز

 ويضااايف .[4"]للنسااااء وآخااار للرجاااال، واحاااًدا طاااابوًرا هنااااك أن

 ال رب، يف منا وصاية هي النساء حترير حماولة هل" :كريستوف

 هاي   كماا  ساعيدة  حيااتهن  أن يصاررن  نساء ُنحرِّر أن حناول وهل

 تأماال يف فشاال كريسااتوف  .[5"]ثابتااة أر  علاا  أننااا أعتقااد ال،

 يف هام  ال ارب  يف النااس  أن ذلا   مان  بادًلا  ويؤكد ابر،الع تساؤل 

 خطاأ  يادعني  ُكانَّ  لاو  حت  السعوديات، النساء سيحرر َمن الواقع

 الرؤياة  بوواو   تنقال  كلماتا   .هي كما حياتهن يف سعيدات أنهن

 أسااأل ظللاات" :النساااء هااؤالء قْمااع وتؤكِّااد اجلدياادة، اإلم ياليااة
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 بااأنهن باسااتياء  جياا وظللاان قمعهاان، عاان يشااعرن كيااف النساااء:

 .[6"]مقموعات لسن

 األمريكياة  اإلعاالم  وساائل  يف الساعودية  املارأة  متثيال  يعتمد 

 التصاوير  فا ن  وبالتاالي،  .غربية وأخالقية ثقافية قيم أحكام عل 

 وتنشأ اجلديدة، االستشراقية االستعارات من متاًما خيلو ال النات 

 الواقاع،  يف نيكما  ماا  حول املتجددة الدهشة من االستعارات ه ه

 الا ي  اجملتماع  بساب   بصادمة؛  ُيصااب  الساعودية  يزور من نإ حيث

 والشار   ال ارب  باني  ما انقسام احلداثة؛ قبل وما احلداثة بني يدور

 الصاحف  وواعت  حاني  أو املقااالت،  مان  العدياد  ب ل  توحي كما

 النساااء عااي  كيفيااة عان  وصاافية صااياغات الكاا   األمريكياة 

 أو ال ارب؛  يشاب   ال الا ي  العاامل  أي أخار ،  عاوامل  يف وكفاحهن

 ثقاااافتهن مااان إنقااااذهن زكااان كياااف تعااااج الااايت الوصااافات

 يا كرنا  ه ا كل يضهدونهن؛ ال ين " السمر الرجال و" ودينهن،

 املسالمة  للمارأة  ال ربياة  التمثايالت " أن مان  ل د أبو ليل  وصفت  مبا

 .[7"]ب نقاذها مرتبط طويل تاريخ هلا

 بأنهاا  الساعودية  املارأة  تصوير إىل يةال رب اإلعالم وسائل متيل

 مان  واألهام  متماردة،  وأحياًناا  ومضاطهدة،  وهامشية، مرئية، غري

 اخلالصاي  الانه   ه ا .ال رب قبل من اإلنقاذ إىل حباجة هي ذل ،

 زكاان ولكاان نفسااها، اإلعالميااة الت طيااة ل ااة علاا  يقتصاار ال

 لا ين ا واخلا اء  األكاادزيني  ماع  املقاابالت  مان  العدياد  يف قراءت 

 يوظفااااون والاااا ين االستشااااارية، للصاااادمات الاااابالد إىل يتاااادفقون

 وصاافت تااازز نيوياورك  يف .الثقافيااة والصادمة  الدهشااة اساتعارات 
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 رحلاة  بأنهاا  اململكة إىل رحلتها غولدين كلوديا هارفارد، أستاذة

 علاا  أنااي أعتقااد" :االغاارتاب اسااتعارة مسااتصدمة علمااي، خيااال

 آخاار، كوكًبااا أساااعد أنااا" .غولاادين تقااول كمااا ،"ترياا  سااتار"

 أتقباال  أنااا  .ثقااافتهم  مااع  مطلًقااا  شاايء  بااأي  لااي  عالقااة  ال ولكاان

 .[8"]ثقافتهم

 ماع  جنا ،  إىل جنًباا  الاواعي  واالغارتاب  ال اريي  البعاد  ه ا إن

 استشااراقي، جتساايد ماان نااابٌع -األجنبيااة الثقافااة قبااول حماولااة

 ائيةالنساا القيااادات لزيااارات اإلعالميااة الت طيااة يف يظهاار مااا عااادة

 القياااادات هااا ه تعااار  اإلعاااالم فوساااائل .الساااعودية إىل ال ربياااة

 وكمثااال السااعودية؛ للماارأة التحرياار "من جااة" أنهااا علاا  النسااائية

 ساتكون " أنهاا  صارحت  الساعودية  ماي ترييزا زارت حني ذل  عل 

 .[9"]املظلومة السعودية املرأة ب  حتت ي أمنوذًجا

 األحيااان ماان كااثري يف تزينهااا اإلعالميااة املااادة هاا ه ومعظاام

 يفاتحن  متاًماا،  حمجباات  لنسااء  الكاريكاتورياة  والرسوم الصور

 يف حااائرات وهاان داخلااها، جامثااات أو الفاااخرة الساايارات أبااواب

 أو اهلواتاف،  أجهازة  أحادث  حيملان  وهن هلن وصور السائق، مقعد

 الضاوء  تسالِّط  الصاور  ها ه  الا ه ؛  حماالت  أماام  هادف  باال  يقفن

 ال اارب، أي لل ايااة، وحااديث مااادي املعاا بااني كاابري تباااين علاا 

 يازال  وال .وتراثا   الشار   تقاليد مع يصطدم ذات  الوقت يف ولكن 

 أكثاار مان  واحااًدا املتناقضاني  العاااملني ها ين  بااني ماا  التجاااور ها ا 

 للجمهااور تقريبهااا أو تفسااريها زكاان ال الاايت الثقافيااة املفاااهيم

 مثال:  األخار ،  الدالالت من حشًدا تثري السابقة الصور نإ .ال ربي
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 املشاااهد جتاا  الاايت الفاارا  وأوقااات اخلفيااة، واجملتمعااات الثااروة،

 يف تاتال   مل الايت  املنبثقاة،  الصاور  مان  االستشارا   استدعاء عل 

 للوحاااة  سااااخرة  كمحاكااااة  تعاااود  ولكنهاااا  اجلديااادة،  األلفياااة

 ."احلميم مكانهن يف اجلزائر نساء" الشهرية ديالكروا الفرنسي

 

 ش:للنقا األسئلة بعض

 بالنساااء الواواا  األمريكااي اإلعااالم اهتمااام نقاارأ كيااف 

 تشاري  كماا  ،2011 عاام  يف العرباي  الربياع  مان  بادًءا  السعوديات،

 التجماع  بعاد  خاصاة  إليا ،  أشارتُ  الا ي  الساريع  البحث ه ا نتائ 

 ها ا  أحادث  وهل  (اجلديد اإلعالم يف احلمالت) النسائي الرقمي

 أكثار  صاوًرا  نر  وهل  للمرأة النمطية للصور تفكيًكا النشا 

 األمريكياة،  اإلعاالم  وساائل  يف الساعوديات  للنسااء  وتنوًعا واقعية

 العربياة  للمارأة  الساابق  اخلااط   التصاور  ت يري يف تساعد قد واليت

 ومحايتهاا  إنقاذهاا  عل  عادة حيثُّ ال ي التصوير ذل  املسلمة، أو

 حجااة  بناااء باإلمكااان هاال املساالم  /العربااي/األمساار الرجاال ماان

 والنظاام  اخللاي   منطقاة  ماع  املتقلباة  األمريكية العالقة أن ادهامف

 الصاحفية  واملقااالت  األخباار  زيادة عل  أثرت قد اجلديد السياسي

 عناصاار كأحااد املاارأة ُتسااتصدم وهاال السااعودية  يف النساااء عاان

 املنطقااة يف الدبلوماسااية غااري التاادخالت لت ياار السياسااي الضاا ط

 مستقبلًًا 
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 الشبيكي: اجلازي. التعقيب األول: د 

 القضاااااايا إعطااااااء وااااارورة علااااا  اآلراء مااااان كاااااثري تتفاااااق

 ُملًحااااا مطلًبااااا ذلاااا  لكااااون االهتمااااام؛ ماااان حقهااااا اإلعالميااااة

 أهميتااااا  عااااان فضاااااًلا ،احلاوااااار الوقااااات يف اجملتمعاااااات لكااااال

 حمااااوًرا ُتعاااادُّ الاااايت واإلسااااالمية، العربيااااة جملتمعاتنااااا املضاااااعفة

 اجملتماااع ويعيشاااها يشاااهدها الااايت اتوالصاااراع األحاااداث ألغلااا 

 األحااااداث، تلاااا  يف اإلعااااالم يلعباااا  الاااا ي املهاااام للاااادور الاااادولي

 .مَبًطن أو ظاهر بشكل سواء

 طاااريف خاااالل مااان مااانرية د. ورقاااة علااا  تعقاااييب ساااأتناول

 : األمريكي والطرف  السعودي، الطرف القضية:

 شااااهية ُيااااثري أناااا  شاااا  ال الاااا ي السااااعودي الطاااارف : أواًل •

 وجااا  علااا  واألمريكاااي عاااام، بشاااكل خلاااارجيا اإلعاااالم

 يف لتاااااأخُّره ،املااااارأة بقضاااااايا يتعلاااااق فيماااااا اخلصاااااو ،

 لتلاااا  معاجلتاااا  وتاااارية وبااااطء هلااااا، كااااثرية ملفاااااٍت حساااام

 الااايت والتطاااورات الااات ريات ماااع يتناسااا  بشاااكل القضاااايا

 طماااااااو  ُيحقاااااااق ومباااااااا الساااااااعودي، اجملتماااااااع يشاااااااهدها

 لقنيياااات الالتااااي السااااعوديات ماااان اآلالف م ااااات وتطلعااااات

 مااااع والسااااريع اهلائاااال الااااتقي والتواصاااال واملعرفااااة، العلاااام

  العامل. جمتمعات
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 فهام  عل  األحيان بع  يف العصية االزدواجية أمر جان  إىل

 خار  من ب ريهم فكيف ،الداخل من واملراقبني اإلعالميني

    اجملتمع

 السياساية  املشااركة  القارار  صانع هلا يتي  ال ي الوقت ففي

 عربيااة أخاار  عدياادة دول يف مثيالتهااا يفااو  عااددي بتمثياال

 قاوانني  بعا   مان  تعاني تزال ال أنها إال ،ودولية بل وإسالمية

 ماان كمااواطن األحيااان بعاا  يف ومعاملتهااا عليهااا، الوصاااية

 املوروثااة، األعااراف ماان كااثري هيمنااة بسااب  الثانيااة؛ الدرجااة

 . عليها الدينية الشرعية صفة وإسبا 

 احلاراك  يف ةاملساؤولي  مان  جازًءا  يةالسعود املرأة تتحمل كما

 مشاااااركاتها وااااعف بسااااب   واااادها؛ السااااليب اإلعالمااااي

 بأعااداد قياًسااا والناادوات واملااؤمترات امللتقيااات يف اخلارجيااة

 إىل باإلواااافة البلاااد، يف واالجتماعياااة العلمياااة الكفااااءات

 والااا ي اخلااارجي،  بالدهااا  إعااالم  بااا  يتساام  الاا ي  الضااعف 

 مان  مزياًدا  وبالتاالي  املشهد، يةوباب من كبرًيا جزًءا يتحّمل

 يف الساعودية  املارأة  عان  املواكبة وغري الدقيقة غري املعلومات

 .احلاور الوقت

 إليصاال  واواحة  خطًطاا  أو رؤياةً  زلا   ال الا ي  اإلعاالم  ه ا

 بتلياة  بقيمنا، الدائم والتعريف مبنجزاتنا، خارجيًّا املعلومات

 أساااالوب بااااني العااااادة يف ُيفااااٍر  وال دفاعيااااة، غااااري ُمبااااادرة

 مان  غريناا  خماطباة  وآلياات  أسالوب  وبني لبعضنا، خماطباتنا

   اخلارجية. اجملتمعات



27

 

 –2017     
96 

 مشااعر  أن فيا   شا َّ  ال مماا  ال ي األمريكي الطرف : ثانًيا •

 11أحاداث  بعاد  وأهلاها  الساعودية  حنو سلًبا ت ريت قد أفراده

 للمجتماع  السطحية األمريكي اإلعالم نظرة أن إال ،سبتم 

 للمااارأة حيفااا  ال صاااحراوي قبلاااي  جمتماااع بأنااا  الساااعودي

 ماان ذلاا  وغااري الساايارة، قيااادة ماان زكِّنهااا وال حقوقهااا،

 التحااوالت ماان الاارغم علاا  ،النظاارة نفااس ظلاات ،الساامات

 املاوية. العقود طيلة حدثت اليت والت ريات

 ال الاا  يف زياال اخلصااو  وجاا  علاا  األمريكااي واإلعااالم

 القصاااااور  أوجااااا عااااان والبحاااااث  الساااااعودية، مهامجاااااة إىل

 لإلعااالم املتابعااات إحااد  مقالااة يف جاااء كمااا وتضااصيمها،

 أن كماا  ،االقتصاادية  جريادة  يف (اجلفاال  فضيلة) اخلارجي

 يف النفوذ مراكز من السياسية والض و  واملصاح الدوافع

 األحباااااااث ومراكااااااز الصاااااحفية  واملؤسسااااااات اجلامعاااااات 

 ةأكثريا  واإليرانياون  اليهاود  فيها يشكل واليت األمريكية،

  القضية. ه ه يف مؤثًرا مهًما عاملًًا تعت  متطرفة،

 الهتماام  جا ًبا  املواوايع  أكثار  مان  الساعودية   املرأة وموووع

 لعادم  والضابابية؛  ال مو  من ُيحيط  ملا  األمريكيني اإلعالميني

 علا   قارب  عان  االطاالع  األماريكيني  والدارساني  للباحثني السما 

 صاحيحة  غاري  بديلاة  مصاادر  عن يبحثون جيعلهم مما املرأة؛ أوواع

  دقيقة. أو
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 :نظري وجهة من مبكان األهمية ومن 

 ج رياة  معاجلة بالدنا يف املرأة قضايا معاجلة يف اإلسراع -1

 إعالميًًّاااا وااادنا ُتسااات ل ث ااارة ذلااا  يشاااكل ال حتااا  متكاملاااة؛

  دائم. بشكل

 علااا  النساااائية والكفااااءات الطاقاااات وتشاااجيع حتفياااز -2

   العلمية. وغري العلمية اخلارجية، امللتقيات يف املشاركات

 اإلعالماايني علاا  اجملتمعيااة والقيااود اإلجااراءات ختفيااف -3

 علاا  كثاا  ماان املسااتمر االطااالع وتيسااري اخلااارجيني، الباااحثنيو

   اجملتمع. يف واإلجنازات التطورات

 اخلاااارجي، اإلعاااالم ماااع مساااتمرة تواصااال قناااوات فااات  -4

 اجملتماااع عواقااا تعكاااس الااايت الصاااحيحة باملعلوماااات  وتزويااادهم

 يتعلاق  فيماا  ساليمة  أساسٍ  علا   مرتكازة  آليااتٍ  وفق ومستجدات ،

 أن املفرت  من واليت ال رب، بها ُيصاَط  أن جي  اليت باألسالي 

 .البع  لبعضنا خماطبتنا أسالي  عن ختتلف

 بالدناا،  يف املارأة  قضاايا  ماع  التعامال  عادم  عل  التأكيد -5

 .ال رب وأخال  وثقافة وقيم أحكام وفق

 

 العريض: ثريا. عقيب الثاني: دالت  

 صااورة أن يف معهااا أتفااقو ال اادير، ماانرية د. أطروحااة قاارأُت

 لل ايااة، ساي ة  األمريكياة  اإلعالميااة الت طياات  يف الساعودية  املارأة 

 اخلارجياااااة: املظااااااهر ساااااطحيتها يف مباااااال  بنمطياااااة تساااااتعر 
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 تشار   اليت التفسريات هي واألسوأ .. اجملتمع أعرافو كاللباس،

 إال يقارأ  أو يار   ال الا ي  األمريكاي،  للمتاابع   املظااهر   هه معن 

 إمَّاااا السااالبيةو .الساااليب التحليااال ويصاااد  اإلعالمياااة، الت طياااات

 أن ُياراد  مسالم  كمجتماع  أو كدولاة،  للساعودية  لإلساءة مقصودة

 للماواطن،   والقماع  والعناف  والتشادد  التصلحف  تصنيفات ب  تلتصق

 .بال ات ولألنث 

 يف تصاااعد جاادًّا سااي ة منطيااة صااورة قااديمتو التشااوي  وهاا ا

 السياسااية بالتأزمااات مرتبًطااا احلقااائق،  بتزييااف األخاارية الفاارتة

 .إلسرائيل الرف  موقف خاصة الدولية، الساحة عل 

 مرحلاااة إىل تعاااود األمريكاااي املاااواطنو ألمريكاااا معااارفيت

 باجلامعااة الاداخلي  الساكن  يف  زماايليت كانات  حاني  الساتينيات، 

 إىل جااءت  ،"ديباورا " واعياة  أمريكياة  طالباة  بريوت يف األمريكية

 يف اخااتريوا طالبااة،و طالًبااا  40 قرابااة ماان جمموعااة واامن بااريوت

 اجلامعيااة الساانة لدراسااة االبتعاااث أي "أباارود يااري جونيااور" برنااام 

 شااات   يف سااانة   قضااااء  يشااامل  برناااام   وهاااو  .اخلاااار   يف الثالثاااة 

 األوسااط، الشار   إىل أوروباا  ماان العاامل  يف األمريكياة  اجلامعاات 

 .وآسيا إفريقيا،و

 السااحة  يف فاعلاة  سيدة وابنة ومتفتحة، ذكية كانت ديبورا

 اجملتماع  واقاع  عان  تعارف  تكان  مل ولكن نيويورك، يف السياسية

 بعااد .السااطحية النمطيااة الصااورة تلاا  سااو  واإلسااالمي العربااي

  وعاي  منهاا:  األماور،  مان  كاثري  حاول  رأيهاا  غيَّارت  كثرية نقاشات

 فكااارة لاااديها وتكونااات العربياااة،و اخلليجياااةو لساااعوديةا املااارأة
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 ماع  تعاطًفاا   أكثر العربي، العامل يف األوواع حول وأعمق أوو 

 هااي وقااررت باال بالاا ات، إساارائيل ماان ملااوقفهم وتفهًمااا العاارب،

 يدرساااان فلساااطني يف صااايف قضااااء اجملموعاااة مااان آخااار وزميااال

 .الالج ني غوث وكالة األنوروا، برنام  يف الفلسطينيني التالم ة

 وخاااالل للااادكتوراه، املتحااادة الوالياااات إىل أناااا ساااافرت ثااام

 املتعاااددة، أمريكاااا منااااطق زرت هنااااك قضااايتها الااايت السااانوات

  :أشياء عدة واكتشفت

 الروزناماة  كصاور  أمريكا عن منطية صورة حنن عندنا -1

 والعناف،  الساحاب،  بناطحاات  تربطها الك  ، للمدن املتكررة

 .اجلنسني بني املنفلتة والعالقات

 ويساارعون  مثلناا،  حماافظون  أمريكيون مواطنون هناك -2

 . ديي بوازع املساعدة  لتقديم

 إقصاااائي بعضاااهمو ديااانهم، إىل للااادعوة بااارام  ولاااديهم -3

 .ذل  يف عنا خيتلفون ال متطرف،

 عاااان شاااايً ا يعرفااااون ال األمااااريكيني املااااواطنني غالبيااااة -4

 يالمااس مااا هااو همهاام .العااامل يف ياادور ومااا اخلارجيااة، السياسااة

   .الصهيونيون ذل  من ُيستثن و دخلهم،

 املصااااح ِقبااال مااان متاًماااا عليااا  ُمسااايطر واإلعاااالم املاااال -5

 .الصهيونية

 الساالبية الشااروحات تقااديم علاا  يعماال الصااهيوني الاادس -6

 .واملسلمني العرب ود املتحيزة



27

 

 –2017     
100 

 مبنطلاااق الساااعودية املااارأة "معانااااة" علااا  الرتكياااز أماااا -7

 .احلقبة تل  يف موجوًدا يكن فلم نسوي،

 واإللااازام الصاااحويني، تشااادد تفااااقم مرحلاااة يف تصااااعد -8

 النساويات  الناشاطات  مان  الكاثري  معا   وتفاعلت وال قع، بالنقاب

 .سلبيًّا

 جاااااااء التساااااايس باسااااااتهداف املاااااارأة علاااااا  الرتكيااااااز -9

 اخلالقاااة، الفووااا  لباااّث اجلااادد؛ احملاااافظني بااارام  ماااع الحًقاااا

 خاصاااة العربياااة، اجملتمعاااات يف الساااصط جوانااا  كااال بتفعيااال

 يف للمشاااااركة  ماااارة ماااان أكثاااار وُدعياااات الشااااباب.  ف ااااة بااااني

 املااارأة إيقااااظو النساااائي، التحاااالف بنااااء علااا  تركِّاااز ماااؤمترات

 جمتمعهااااااا، ذكااااااور ِقباااااال ماااااان املساااااالوبة حلقوقهااااااا العربيااااااة

 منهااااا  اجلاناااا ،  هاااا ا يف احملليااااة  األنظمااااة لتقصااااري  وتوعيتهااااا

 ماااا تفاصااايل شااااركن مّمااان ومسعااات .تشااايي إليزاباااث برناااام 

 النسااااويات الناشااااطات بعاااا  لاااا  تسااااتجي  تألياااا  ماااان حياااادث

 تاااأجي  مااان املساااتفيد َمااان الساااؤال: يف ياااتعمقن أن دون حبماساااة

 الدوالرات  ماليني علي  ُتصرف وملاذا الناشطات 

 الالتاااي الكاتبااااتو اإلعالميااااتو احملاااررات مااان الشاااهريات

 أو التحقيقاااات، يعملااان أو املناسااابات،  لاااي طني الااابالد إىل ياااأتني

 ماورين  مثال:  سالبيًّا،  بتصويرنا يفاج ننا ما كثرًيا الكت ، يؤلفن

 .هاوس كارين أو داود،
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 :أسباب لعدة كثريا يزعجنا ذل  كل

 حقيقياة،  تفاصايل  عناا  يرسام  ماا  بعا   يف أنَّ نادرك  أنناا  -1

 اجملتمااع ف ااات بعاا  ُتهمِّاا  أن ويسااي نا .حنبهااا ال شصصاايًّا حناان

 .واإلنسانية عيةالشر حقوقها واستالب املرأة، معاناة

 الناشااطات باا  ُتصاارِّ  مااا علاا  إعالمهاام يعلِّااق أن يسااي نا -2

 باال أوواااعهن، حتسااني يف النساااء برغبااات هلااا عالقااة ال أغاارا 

 الواعياات   وتقاديم  كلا ،  اجملتماع  صاورة  لتشاوي   كوسيلة ُتست َّل

 .للوطن كارهات غاوبات، كثائرات

 هاااي القضاااية أن ينساااني املتشاااددات بعااا  أن ويساااي نا -3

 إىل الاااداعيات بااادور متشااابثات املواطناااة، املااارأة أووااااع حي تصااا

 يف هاانَّ ياابقني طاملااا والعااريف، األسااري اجلااور وتقباال االنكتااام،

 مااؤمتر ُيعقاد  أن ويتقابلن  بال  احلضااور، حاق  فقاط  وهلان  الصادارة، 

 ! رجال إال في  يتكلم ال  ..وحقوقها املرأة دور عن

 آفااا  ملاارأةا لااتمكني تفاات  التحااوُّل رؤيااة أن هلل فاحلمااد -4

 وساا   قادم  علا   قاائم  التصحي و .واملواه  ال ات حتقيقو الفعل،

 .وجدل وصراخ إعالمي، صص  دون

 والساائد،  واملتقبال  املعتااد  هاو  الاداخل  يف اإلجناز أصب  إذا و

 اإلعالمياة،  الت طياات  مان  فيهاا  املباال   النمطياة  الصورة فستصتفي

 ويبقا   .الواقاع  عان  ةامُلعا   املضاي ة  الصورة احليادي للمتابع وتظهر

 بوجهاة  أحوالناا  لُنعدِّل نعمل ماذا : هو يروننا  كيف ِمن" األهم أن

 مستقبليًّا  األفضل إىل
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  :املداخالت حول القضية 

 واقع صورة املرأة السعودية يف اإلعالم األمريكي:

 يف الساااعودية املااارأة صاااورة أن إىل الرديعاااان خالاااد .د  أشاااار

 تقييمناااا؛ حسااا  "احلسااانة الصاااورةب" ليسااات األمريكاااي اإلعاااالم

 وغيااااب املااارأة ومعانااااة السااالبيات، علااا  يركااازون ناااراهم فااانحن

 .غربية مبسطرة ُرمست ما كثرًيا اليت احلقو  وهي حقوقها،

 عاان ت ياا  الأ جياا  مهمااة مسااألة هناااك املووااوع فْحاا  يف

 األمريكاااان أن نعتقاااد أن الضاااروري مااان لااايس أنااا  وهاااي بالناااا،

 مساااعدة يرياادون قناعاااتهم حساا  فهاام إلينااا؛ اإلساااءة يقصاادون

 تكاون  أن جيا   ملاا  عنادهم  الساائد  للنماوذ   طبًقاا  السعودية املرأة

 (الثقااايف التعصُّاا ) مشااكلة يف يقعااون أنهاام صااحي  ..املاارأة علياا 

ethnocentrism وعاااملي منتشاار منااوذجهم أن حبكاام universal؛ 

 نأ األماريكيني  معظام  علا   مبكاان  الصاعوبة  مان  يصاب   َثامَّ  ومن

 فيماا  املتحادة  الوالياات  خاار   تنتشار  اليت الثقافية للتباينات يلتفتوا

 أن نعتقاد  أن الضاروري  مان  لايس  أنا   القصاد  .وغريها املرأة خي ُّ

 .هك ا لنا اإلساءة يقصد األمريكي اإلعالم

 األمريكااااان السياساااايون هاااام لنااااا اإلساااااءة يقصااااد الاااا ي

 الااايت ةاإلعالميااا املاااادة يساااتصدمون عنااادما وذلااا  ومؤسسااااتهم،

 .املاااارأة عاااان الوثائقيااااة وبااااراجمهم وأفالمهاااام إعالمهاااام يروِّجهااااا

 أن نشااعر وهنااا سياسااي، واا ط كااأداة املااادة هاا ه يسااتصدمون

 .متحيز اإلعالم
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 جامعاة  مان  أمريكياة  باحثاة  معاي  تواصالت  سانوات  عادة  قبل

 أطروحاااة تعاااد كانااات حياااث "ساااوبوني ساااارا" امسهاااا ميساااوري

 كال  جتااهلي " :بااحلرف  هلا كتبُت ..السعودية املرأة عن دكتوراه

 األدبياااات يف الساااعودية املااارأة عااان تعااارفني ماااا وكااال قااارأِت، ماااا

 بكال  أقوم وسوف اململكة، بزيارة وتفضلي وغريها، األمريكية

 ولتكاون  كثا ،  مان  األمور تر  حت  مهمت  لتسهيل أستطيع ما

 الحًقاا  ساتكتبني  ماا  يهماي  ال ..أولية بيانات عل  مبنية أحكامِ 

 علااا  مبنيًًاااا حكُماااِ  يكاااون أن املوواااوعية رو شااا مااان لكااان

 (.انته ) "ميدانية ومقابالت مشاهدات

 ُيقدِّمااا  ماااا يعتاا   حاااّد أي إىل :األهاام  الساااؤال إىل اآلن نااأتي 

 وملاااذا  السااعودية  املاارأة خبصااو   صااحيحًًا األمريكااي اإلعااالم

 اإلجيابية  اجلوان  وي فل سلبيات، يراه ما عل  ُيركِّز

 وجاا  علاا - الصااحفية والتحقيقااات إلعااالما طبيعااة ماان إنَّ

 القاار ،  انتبااه  تشادُّ  الايت  القضاايا  علا   تركِّاز  أنها-اخلصو 

 مناااذ  اسااتعرا  إىل اإلعااالم زياال وبالتااالي أفعااال، ردود وتااثري

 املارأة،  موواوعات  ومنهاا  بال رائبياة،  تتسام  وغالًباا  سلًفا، حمددة

 أن تاراك أ كّتااب  ومان  اخلصو ، ه ا يف قرأت .اجلندر وقضايا

 ال العرباااي العاااامل يف ُتعااار  الااايت املدبلجاااة، الرتكياااة الااادراما

 أْخااا  إىل ومتيااال عياااوبهم، تضاااصِّم فهاااي حااااهلم، واقاااع تعكاااس

 السافَّا   قصا  ) موجاودة  مناذ  كانت وإن الدارجة، غري النماذ 

 البوساافور، واافاف علاا  احلاا  وجلسااات العشاايق، مااع واهلااروب

  ُيكتاا ماا  فاا نَّ الساعودية،  ملارأة ا خياا ُّ وفيماا  (.إخل واالنتقاام،... 
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 لكان  مقباول،  حاد  إىل صاحي   األمريكي اإلعالم يف عنها وُيقال

 لفاات بهاادف أحياًنااا؛ مووااوعية غااري بطاار  وتقدزاا  معاجلتاا  يااتم

 أساااالوب إىل األمااااريكيني بعاااا  جياااان  .ُيقاااادَّم مااااا إىل االنتباااااه

dramatization قوي شعوٌر يراودنا هنا ومن صحفية، مادة لتقديم 

 صاااح  أن حااني يف إلينااا؛ اإلساااءة باا  ُيقصااد عنَّااا ُيكتاا  مااا نأ

 .نظاره  وجهاة  مان  "عادلاة  قضية" يطر  أن  يعتقد الكات  أو العمل

 ينب اي؛  كماا  ليسات  -معظمناا  وبااعرتاف  - عندنا املرأة حقو 

 أنناا  حاني  يف وك ا، ك ا منحها اإلسالم أن نردد فتأنا ما فنحن

 النظرياة  باني  التفرياق  يلازم  ناا وه الفتاات،  إال مننحها مل كمجتمع

 اجملتمع، وثقافة اإلسالم بني الفجوة ه ه سب  ومعرفة والتطبيق،

 هااا ه يف ُماااتكّلس الااادار  الفقااا  .بينهماااا الفجاااوة جتساااري وسااابل

 ساعوديني  كتَّاب ِقبل من مناقشتها أو املرأة قضايا وطر  املسألة،

 جاااهزة لااةوالل  والعلمناة  الت رياا  فاُتهم  جهاانم؛ أباواب  علاايهم يفات  

 وحتا   ..صارفة  إساالمية  منطلقااتهم  كانات  لو حت  بها، لوصمهم

 عاان ويناااف  املسااائل، هاا ه يف معتاا  فقياا  أو شاايخ يتحاادث عناادما

 أن أو عقيدتا ،  فساد بدعو  الطعن؛ من يسلم ال ف ن  املرأة حقو 

 .مرجوحة غري شاذة أدلة يستصدم أن  أو جنوًحا، أو شطًطا لدي 

 معاناااة   السااعودية  للماارأة هاال  :عمااوديال سااامية  .د.أ وقالاات

 ال -مثًلاااا -القضاااية طااارحن مّمااان واحااادة أي نعااام، بالتأكياااد

 ابنهااا كااان ولااو أمرهااا، ولااي باا ذن إال والتنقاال احلركااة تسااتطيع

  شور . عضو هي كانت وإن الص ري،
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 هنااااك ال، قطًعاااا ساااابًقا  كاااان كماااا عنااادنا الوواااع هااال

 اهلل، عباد  مللا  ا -لا   امل فاور -عهاد  يف بادأ  متصااعد،  متكني

 سلمان. املل  عهد يف وتريت  وتسارعت

 حقيقياااة صاااورة واألمريكاااي ال رباااي اإلعاااالم زتلااا  هااال

 . ال قطًعا للداخل 

 يف اختبااأن -كساايدات – ألننااا واجلااواب: ملاااذا  السااؤال:

 ومل اإلعالمااي، الظهااور تاارف  ال البيااة وكاناات العباااءات، ظاال

 جهااًدا  نباا ل  مل بالتاااليو األخاارية،  الساانوات يف إال الووااع  ياات ري

 نسااااائنا مبنجاااازات احلقيقااااي بووااااعنا العااااامل لتعريااااف حقيقًيااااا

 ها ه  اإلعاالم  بنا   ولا ل   السالبية؛  الصور تظهر كما وإبداعاتنا،

 النسااء،  بارف   تعقياًدا  األمار  يازداد  بل والنمطية. السلبية الصورة

 اإلعااالم وسااائل أو اإلعالماايني، بلقاااء أحياًنااا هلاان السااما  وبعاادم

  ربي.ال 

 نإ :تتكارر  معادلاة  يف وكأنناا  أننا ال دير منرية .د وذكرت

 يف املنعكساااة صاااورها فااا ن الاااداخل، يف املااارأة وواااع نصااال  مل

 حتا   ننتظار  هال  :أيًضاا  لكان  .صاحي   ها ا  سلبية؛ ستظل اخلار 

 املنشااأ العربااي إيقاعنااا أن وخاصااة داخليًّااا، املاارأة قضااايا نعاااج

 اإلعالماي  احلضاور  هلا ا  احللاول  ونقاّدم  نتناول أن جي  أال بطيء 

  األحيان  أغل  يف السليب للمرأة

 التحااادُّث يف السااعوديات  النسااااء رغبااة  عاادم  ناحياااة ماان  أمااا 

 موواوع  فها ا  العواقا ،  مان  خوًفاا  أو تاردًدا  إماا  ال رباي،  لإلعالم

 التحادُّث  علا   القاادرات  عدد اآلن حت  .إعالمنا يف ملناقشة حباجة
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 الثقافااات مااع احلااوار ل ااة فهاام ماان تواملتمكنااا ال ربااي، لإلعااالم

 .قليل ال ربية

 عاان واألكادزيااة والثقافيااة اإلعالميااة املااادة يف شاا ٌّ هناااك

 بوسااطن، أو لناادن يف جامعيااة مكتبااة ألكاا  ذهبنااا لااو .اململكااة

 أو التاااااريخ، يف السااااعودية عاااان كافيااااة مااااادة هناااااك هاااال إخل،

 مجااااااةمرت إخل األدب، أو العمااااااارة، أو الاااااارتاث، أو السياسااااااة،

 عااادة وهااي قليلااة، املااادة !السااعودية  ماان وأكااادزيني َولكّتاااب

  .غربيون متصصصون كتبها كتٌ  أو فردية، مشروعات

 حنااان دائًماااا حنااان  نأيااا :اجلدياااد اإلعاااالم منصاااات يف اآلن 

 موواوع  مثال  واالختباار،  للنقاا   كموواوع  نظهار  فقط غائبون،

 .تقريًبا املرأة

 قاد  والا ي  هناا،  امُلل  لسؤالا :املنيف أجمد .أ قال جهت  ومن

 الالتااي السااعوديات عادد  كاام :القضااية وتفكيا   فهاام يف يسااعد 

 حبجاام مقارناة  جاادًّا قليال  الارقم  نَّإ األمريكااي  اإلعاالم  يف ظهارن 

 اإلعااالم قباال (ال اارب منظااور يف) السااعودية املاارأة وقضااية .التناااول

 غياااب نظريااة عليهااا تنطبااق الايت  القضااايا أهاام إحااد  األمريكاي؛ 

 .القضية ح صا

 : إشكاليتني من يعاني األمر

 للصااااوت لاااادينا اخلااااارجي اإلعااااالم تصاااادير عاااادم :أواًل •

 .ُملفت بشكل ال ربي اإلعالم يف وتقدز  النسائي،
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 مان  مشااريع  أو جاادة،  فردياة  مباادرات  وجاود  عادم  ثانًيا: •

 بعااا  إغفاااال عااادم ماااع رحبياااة، غاااري مؤسساااات ِقبااال

 .احملدودة املبادرات

 ردود توجاد  ال العاام،  والارد  التفنياد  هاو  ه ا، كل من األهم

 اإلعاالم  لتسااؤالت  تستجي  - منطقية جماًزا لنقل أو - عميقة

 .ومرن وديناميكي سريع بشكل ال ربي،

 اإلعاااالم يف الساااعودية املاارأة  ورقاااة أن ننساا   أال جيااا  كمااا 

 بالعالقاااة املرتبطاااة الضااا ط ملفاااات أهااام أحاااد هاااي األمريكاااي

 رْصااد  خااالل ماان  ذلاا  قياااس  نوزكاا البلاادين،  بااني السياسااية

 .وقتها العالقة بطبيعة ومقارنتها النشر، تواريخ

 لنقااوم  فرصااة  هااي  رمبااا  بأنهااا  العمااودي  سااامية  .د.أ وعقَّباات

 لإلعالماايني مهاام وهاا ا القنااوات  وماااهي اإلحصااائيات، مبراجعااة

 واحلقوقيني.

 مهماة،  نقطاة  أبارزت  اجلازي د. أن إىل القعود ناصر .د وأشار

 امللتقياات  يف-األعمار خمتلف ومن-املرأة اركةمش أهمية وهي

 الااايت واألنشاااطة العلمياااة املساااابقات إواااافة وزكااان والنااادوات،

 النقااد وصااندو  املتحاادة، األماام مثاال: الدوليااة، املنظمااات تقيمهااا

 جنسااايات مااان مباااواطنني االلتقااااء مااان فيهاااا حيصااال ملاااا الااادولي؛

 متعددة.

 املرأة جدلية أن داحلمو ناصر بن اهلل عبد .د ير  ناحيت  ومن

 فثمااااة وشاااجون؛  شاااؤون  ذات جدليااااة تبقااا   (املعاصااار ) عاملناااا  يف

 أعبااء  مْحال  ثقال  مان  تا نُّ  ..الثالثاة  العرو  ثنايا يف وردت مفردات
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 محلتهاا  أثقاال  وهاي  ..عندنا والسياسة والفكر واجل رافيا التاريخ

 أوزارهااا وحتماال ..حتملااها تاازال وال طويلااة، لعقااود السااعودية املاارأة

 السااعودية املاارأة واقااع وتالطاام االتصاااالت، ثااورة بعااد ظهاارت الاايت

 لوج . وجًها األخر ، العاملية والنسائية األنثوية بالواقعات

 املارأة  صاورة ) ناوع  مان  عجيباات  معااني  حتمال  ومجال  مفردات

 يرصاد و) ،(يتابعناا  غرباي  إعاالم و) ،(ذل  يردن هنو) ،(السعودية

 حقيقاااة  يعااارف  الو) ،(وعلااايهن  عليناااا يتجنااا  و) ،(نساااائنا  واقاااع

 لااادينا ) .. ،(صاااورتنا  تشاااوي  يف يباااال  )و ،(يااادري  الو) ،(نساااائنا

 .ذل  وحنو (..شور  عضوات صرن)و ،(مبدعات

 كماا  -ألننا حسم؛ دون قروًنا تستمر أن زكنها ..جدليات

 يف ساعودية،  فقاط  ولايس  وإساالمية  عربياة  كأماة  تعودناا  -يبدو

 نتجااادل  أن ..نياملساالم وااعف عصااور ماان املتااأخرة العصااور هاا ه

 .في  نقع ال ..احلم  حول

 املارأة،  علا   متارَّد  قاد  الرجال  إن : لقلناا  فيا   نقع أن أردنا ولو

 تبلاا  فلاان ..المتااداحها نبلاا  قاااده مااا إذا حتاا  (.كينونتهااا) وساالبها

 رجاال  ..طبعاا ) .رجاال  وبنات  ..رجاال  أم تكاون  أن من أكثر أنبلهن

 .(اجلمع بصي ة ..هنا

 املارأة  فأهلياة  ..عنادنا  كاثرية  ..ها ا  ةالكينونا  سل  ومظاهر

 .. مطلقاة  شب  عليها الرجل وسلطة ..املسائل من كثري يف منقوصة

 ليسات  .. الاوأد  ثقافاة  ترسابات  ِمان  وكاثري  ..نظر موووع وحقوقها

 .ببعيد منا كثريين من
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 ال وعفااة، حشاامة أناا  وعينااا يف زرع الاا ي املاارأة لباااس سااواد

 نعاود  وهناا  .الكينوناة  سال   رمنظو خار  تفسريه وال فهم  زكن

  في . ..الرجال بنت (صورة)و ..اإلعالم ملوووع

 يف الفقهياااة القواعاااد وزن اإلعاااالم يف هلاااا قاعااادة اإلعاااالم يف

 اخلا   ولكان  ..رجًلاا  كلا ٌ  يع  عندما ليس اخل  تقول: الفق ،

 اإلعااالم أن ذلاا  ويعااي ..كلًبااا رجااٌل يعاا ُّ عناادما للنشاار املؤهاال

 ثرياا،  د. أو اجلاازي،  د. أو مانرية،  بالادكتورة  هاتم ي لن  ..احملرتف

 تكاون  عنادما  خاصاة  ساياقات  يف إال (الرجاال  بنات) من وأمثاهلن

 (الرجاال  بناات ) فضااءات  ..لكان  اإلعاالم،  موووع السياقات تل 

 احلضااااري التصلحاااف ثقافاااة ترسااابات بأطناااان املثقلاااة ..األخرياااات

  ومهمة. ثرية إعالمية مادة تكون سوف ما هي واإلنساني

 ذاتهاا  يف وهامشية حمدودة قضية ه ه السيارة، تقود ال املرأة

 كماا  الساائقني  استقدام عل  تعوَّد جمتمع يف أيًضا .. ورمبا رمبا،

 اجملتمااع يف ..لكنهااا ماكاادو، ماان (ماااك بااق) يسااتقدم كااان لااو

 فكريااة خلفيااات ماان حتملاا  مااا بكاال ..كاا ل  ليساات ..الاادولي

 .وهامشيت  العام النقل فقد مع اأنه كما ..وجمتمعية وثقافية

 بكافاااة واحلقاااو  الوالياااة كقضاااايا مهماااة، أخااار  قضاااايا

 (االخااتال ) وكقضااية ..الدينيااة وليساات (..الفكريااة) تفاصاايلها

 مشااروعة مااواد كلااها  ..الشاارعية وليساات ..الووااعية بأحكامهااا

 متناهياة  بدقاة  يفسارها  الا ي  ..حتدياًدا  ال رباي  واإلعاالم  ..لإلعالم

 أو .. مهامجتنااا لقصااد ولاايس ..للكلاا  الرجاال "عااّ  قاعاادة وفااق
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 ..حمرتًفاا  يبقا   -وفعلها السصرية أراد وإن-فهو  ..منا السصرية

 .علي  تثري  ال

 (احملاارتف) ال ربااي اإلعااالم عاان الاادفاع باااب ماان لاايس ..هاا ا

 دعاوة  ولكن  ..املرأة غري األخر  ومشاكل  ال رب برتهات املأزوم

 عاان والتوقااف (..احلماا  يف للوقااوع)و ..مواوااعها يف األمااور لووااع

 .حول  الدوران

 التصااادي وجيااا  (..فكريًّاااا خمرتقاااة) اإلساااالمية جمتمعاتناااا

 مااا منهااا الاايت ..االخاارتا  أشااكال لكافااة مناهضااة فكريااة بقااوة

 من كثرًيا في رون ..اخلاصرة ويف ..العمق يف (الرجال بنات) يطال

 غربااي إلعااالم يعااةذر وجيعلااها ..واملنافسااة للعطاااء وأهليتهااا ..حقهااا

 .حمرتف مأزوم

 اإلعااالم يف شاااركُت :العااري  ثريااا .د قالاات ناحيتهااا، وماان

 متصصصااة، حباوث  مراكاز  مااع اجتماعاات  يف بكثافاة  اخلاارجي 

 اإلذاعيااةو التلفزيونيااة اإلعااالم قنااوات علاا  مقااابالتو ومااؤمترات،

 حمرتًمااا إعالًمااا هناااك نإ أقااول: أن زكاانيو .الساات القااارات يف

 متحياااز إعاااالم هنااااكو .. الواقاااعو احلقاااائق توواااي   علااا يركِّاااز

 أحياًناااو منَّاا،  ساالبية مسابقة  مواقااف يثبات  مااا علا   يركِّااز مسابًقا 

 اخللي ،و السعودية ود -عربي بعض  األسف مع- جدًّا سلبية

 كانات  لاي  ُوجِّهات  فعال  ردودو أس لة أسوأو .اإلسالم أو العرب، أو

 يف خاصاة  اجملتماع  "صيةخصو" وعايشوا السعودية، يف عملوا ممَّن

 ذلا   يف مباا  الوافادات، و العمالاة  ماع  تعاملا  و الثمانينياات،  مرحلة

 .السعودية جامعات يف عملن أستاذات
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 باا جراء  قاااموا ممَّاان  أو امللحاادات، ماان  كاناات أساا لة  أسااوأ

 اجلواناااا  تضااااصم حيااااث النسااااويات، الناشااااطات مااااع مقااااابالت

 أن دون لبانياة بالطا توحي صورة فريمسن عليها، يركزو السلبية،

 .يقصدن

 أو االخااتالف مسااببات أوواا و حبياديااة، الواقااع صااورة أنقاال

 أذكار و .. العاامل  حاوار  أو تارخيناا  مواكباة  عن جمتمعًيا التأخر

 نواجههاا،  اليت التحدياتو قصرية، فرتة يف حتققت اليت املنجزات

 ال تفاصيلو اآلخرين، مع فيها يشرتك طموحات جمتمع لكل وأن

 حقاو   ماع  تتعاار   الو تناسب ، اليت املمارسات خيار ل و تناسب ،

 املواطنة.

 النظاارة هاال مضاامون : مهًمااا تساااؤًلا العثمااان خالااد .م وطاار 

 للماارأة ذاتهااا هااي السااعودية للماارأة إعالميًّااا وال ربيااة األمريكيااة

 هناا  تتمثال  الساعودية  اخلصوصاية  أن أم العربياة،  واملارأة  اخلليجياة 

 أيًضا 

 يف املارأة  وواع  فا ن  احلمود، ناصر بن اهلل عبد .د تصوُّر ويف

 فياا   مبااا العااامل يف ماارأة أي ووااع عاان متاًمااا خمتلااف السااعودية

 الياوم  ال رباي  اإلعاالم  يف املارأة  لوواع  املوواوعي  واملعاادل  اخللي .

 يف موجاود  األمار  وها ا  دياي؛  منظاور  عل  املؤسسة التشريعات هو

 أن حتاا  ..القاادم مناا  اإلعالمااي التناااول ويف ال ربيااة، الكتابااات

 مهًمااا حيااًزا واملساالمة العربيااة املاارأة مووااوع اأعطااو املستشاارقني

 عاان التنقياا  باادأ ..ساابتم  ماان عشاار احلااادي مناا  ولكاان .جاادًّا

 .واملسلمني العرب عند والتطرف لل لو مهمة مكامن
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 مناهضاااة ال ااارب رآهاااا الااايت التشاااريعات أن املؤساااف ومااان

 مقدماة  يف وجااء  عالماي؛ اإل التنااول  أولوياة  لتحتل صعدت للتحضر

 ثاام التاادين، حلريااة املناهضااة التشااريعات التناااول غالاا  يف ذلاا 

 توجااد ال مهمااة قضااايا باارزت وهنااا ..املاارأة حقااو  وااد التشااريعات

 حتاااااريم كقضاااااايا الساااااعودية: يف إال التشاااااريع مساااااتو  علااااا 

 يف املارأة  حقو  من وعدد للسيارة، املرأة قيادة وحتريم االختال ،

 والتقاوي. وامللكية ةواألسر العمل

 مااع هنااك  املارأة  تتماثال  والعربيااة اخلليجياة  األخار   الادول  يف

 العامااة  والثقافااة  والتقاليااد  العااادات  معااايري  وفااق  السااعودية  املاارأة

 هلااا ينظاار  فهااو كااثرًيا، ال اارب تاازع  ال أمااور وهاا ه احملافظااة؛

 يتفهم كما ويتفهمها  ..حضاري ورمبا وثقايف، اجتماعي كتمايز

 .وغريها وهاييت، وجيبوتي، والصومال، كينيا، يف املرأة أحوال

 هام  .أباًدا  مباادئهم  عل  مبنًيا ليس هجومهم مركز أن والظن

 ...ل الاي  منظاور  وفاق  املطلقة الفردية باحلرية يطالبون ال-مثًلا –

 مجاحهم. كب  ألمكن فعلوا ولو

 باالرتخي   وال ..الشاواط   عناد  نساائنا  بتعاري  يطالبون ال هم

 حادود  يف مطلقاة  فردياة  وعقيادة  ل الاي،  منظور وفق الب اء تلبيو

 ..مجاحهم لكبحنا فعلوا ولو.. فقط االجتماعية املسؤولية

 الثقاااااايف نسااااايجنا يف ث ااااارات يصاااااطادون باختصاااااار، هااااام

 وهاي  الشارعي؛  املنظاور  مان  أكثار  العاادة  حكمتها واالجتماعي،

 كافاة  بني من الوحيدون ألننا شرًعا؛ عنها الدفاع زكننا ال أمور

 وممارسة. تشريًعا نقرُّها ال ين والعربية اإلسالمية الدول
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 ..مسالم  ملياون  م اة  وسابع  ملياار  أصل من ..فقط مليوًنا ثالثون

 ولكان  .. منظاورهم  وفاق  لايس  ..مكانا   يف االصطياد يكون هنا

 ..شارًعا   لالخاتال   منعناا  ت ير زكن ال ..مثًلا ..منظور كل وفق

 .. املاارأة قيااادة عاادم ت ياار زكاان وال ..وناا زنع ال املساالمني وكاال

 باااقي قااس ذلاا  وعلاا  ..القيااادة زكاانهن غرينااا املساالمات وكاال

 الث رات.

 والدزوقراطياااة، الل الياااة، قااايم علااا  يتك اااون ال ..إًذا هااام

  نقرُّهاا  حنان  .. عاملياة  وأعاراف  قايم  علا   ولكان  ال ربياة؛  والفردياة 

 تطبيًقا. خنالفها ولكن  ...فلسفيًّا

 ال اريي  البعاد  عان  حتدَّثت منرية د. أن خالد عبري .أ وحتوأو

 ياااازرن  حااااني  النصبويااااات  األوروبيااااات  كااااالم  يف نلمحاااا   الاااا ي 

 علاا  كمثااال "ماااي تريياازا " ال يطانيااة واستحضاارت السااعودية،

 تكاون  أن ترياد  بأنهاا  وتقول الرأس، مكشوفة جاءت حني ذل ،

 .السعودية املرأة ب  حتت ي مثاًلا

 أو حلقااة  هناااك  هاال ....اخللااي   دول يف دثحياا ال األماار  هاا ا

 مل حنان  اخلليجياة،  الادول  فيهاا  جنحات  (إعالميااًّا ) مفقاودة  خطوة

 عبااد  د. قااال  كمااا -األماار  أنَّ أو .أمنوذًجااا  اإلمااارات  ناادركها 

 املااارأة عااان خمتلاااف اخلليجياااة املااارأة وواااع أن هاااو-وغاااريه اهلل،

 ما  حد إىل السعودية

 هناااك بااأن األخااري، الطاار  هاا ا علاا  العثمااان خالااد .م وعلَّااق

 ذلاا  يف مبااا اخللااي  دول يف املاارأة واقااع بااني كااثرية مشاارتكات

 إياران  ماع  مشارتك  عنصار  الساوداء  العبااءة  نَّإ بل .. السوداء العباءة



27

 

 –2017     
114 

 املااارأة مااان األمريكاااي اإلعالماااي املوقاااف تبااااين فااا ن إًذا ..أيًضاااا

 ،أخار   منطلقاات  مان  ينطلاق  تبااين  هاو  اخلليجية واملرأة السعودية

 يف الضاعف  ماواطن  باالطبع  يسات ل  ال ي السياسي التجيي  أوهلا:

 السعودية. للمرأة احلقوقية اجلوان 

 يف الساااعودية للمااارأة التمثيااال أن ال ااادير مااانرية .د وأواااافت

 العربياة  للمارأة  مشاابهة  خطو  عل  يرتكز األمريكية الصحافة

 :واملسلمة

 املسلم./العربي الرجل من مضطهدة أنَّها •

 حقوقها. سل  من تعاني تزال ال •

 اخلطاااااب مناااا  األساااا لة يااااثري دائًمااااا حجابهااااا/نقابهااااا •

   .اآلن وحت  االستشراقي،

 اإلعاااااالم يف الساااااعودية املااااارأة مساااااات أن نااااار  املقابااااال يف

 :أنها حول تدور األمريكي

 املوواوع  وه ا) العامل يف الوحيدة وهي السيارة، تقود ال •

   (.واملقاالت العناوين يتصدر

 مضطهدة. •

 كفاءتها. من الرغم عل  العمل عن لةعاط •

 يف واحلجاب العباءة صفات تنهمر كما بالسواد، م طاة •

   الفوتوغرافية. والصور املقاالت
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 العربياااة/الساااعودية للمااارأة املنقااا  أنااا  علااا  ال ااارب وُيصاااور

 الاا ي النمااوذ  هااي القياديااة وخاصااة ال ربيااة املاارأة وأن واملساالمة،

 .حقوقها يلون حترُّرها، عل  املرأة سيساعد

 -األمريكياة  للصحافة واملتابعة القراءة حس - واملالح 

 اجملهر. حتت اليت هي والسعودية حتضر، ال اخلليجية املرأة أن

 د. وذكاره  سابق  ماا  ماع  تتفاق  أنهاا  ال ادير  مانرية  .د وأووحت

 يف لكننااا إلينااا، اإلساااءة يتعمااد ال ال ربااي اإلعااالم أن ماان خالااد

 منكسااار، العرباااي وموقعناااا وحضااااري، ثقاااايف خطااااب مواجهاااة

 الصاحفيني،  رؤياة  علا   ساواء  اخلطااب،  ها ا  هيمنة تظهر بالتالي

 الا ي  ما :األول للسؤال نعود َثمَّ ومن والسياسيني؛ والدبلوماسيني،

 الطار    يف التاوازن  مان  ءشاي  خلق يتم لكي أطروحات من ُنقدِّم 

 !التام غياب  غري الصوت فحضور

 األثنية املرأة عل  متعالًيا اخطاًب أووحت اجلندرية الدراسات

 مان  وحدها السعودية املرأة فليست ،(العربية اإلفريقية، اهلندية،)

 أنهاا  لاو  كماا  عليهاا  الرتكياز  لكان  ال رباي،  النقاا   ه ا دخلت

 للسعودية. رمز

 اإلعااالم هاال أتساااءل: :الشاااجيي محيااد .د قااال جانباا  وماان

 صاورة  يرسم عندما وهو حر  إعالم أم مسّيس، إعالم األمريكي

 خلفياة  أم ثقافية خلفية من ينطلق هو هل خصوًصا، واملرأة العربي

 سياسية 

 املرسااومة النمطيااة الصااورة نفهاام أن نسااتطيع ذلاا  علاا  وبنااءً 

 م ااات ماان الاارغم فعلاا  األمريكااي. اإلعااالم يف السااعودية للماارأة
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 للمملكااة، أمااريكيني  إلعالماايني واملمنهجااة التنويريااة الزيااارات

 أمريكاا،  إىل الساعوديات  الطالباات  آالف ابتعااث  من الرغم وعل 

 اجملتماع  مان  خمتلفاة  بف اات  واخاتالطهن  املبتعثني زوجات وك ل 

 الصااورة تظاال ذلاا  ومااع واملهااي، العلمااي ومتياازهن األمريكااي،

 علاا  الطاغيااة هااي واملضااطهدة املتصلفااة السااعودية للماارأة النمطيااة

 واملوواااوعية احليادياااة عااان نتسااااءل فهناااا األمريكاااي، اإلعاااالم

 األمريكي  اإلعالم يف واملهنية

 اجلمياال  األبااي  الثااوب يف السااوداء بالنقطااة يتعلااق األماار أم

 حتساينات.  مان  عملنا مهما اجللد سيظل األمور بع  تت ري مل ف ن

 ُيوجَّا   قاد  مشاروع  وسياساي  إعالماي  نقاد  فهاو  عاادي،  األمر أن أم

 !نقد  يأ نتحّمل وال قليًلا، حساسون حنن لكن دولة، ألي

 األمريكااي اإلعااالم أن الشااقري الاارمحن عبااد .د ياار  بينمااا

 ساااُيواج  إعالمياااة وصاااحف قناااوات علااا  يسااايطر ومااان مفتاااو ،

 أن زكاان وال .مضااادة وصااحف قنااوات علاا  يساايطرون خبصااوم

 سياسااات  يف واحاادة  نظاار  وجهااة  علاا   األمريكااي  اإلعااالم  يتفااق 

 السااعودية ةواملاارأ السااعودية ! املاارأة مثاال بقضااية بالاا  فمااا دولتاا ،

 ماان أهاام وهاا ا ،(تاناا  ثيناا ) الفكاار مراكااز باهتمااام حظياات

 .أمريكا يف القرار ملتص  وتوصيات نصائ  يقدم ألن  اإلعالم؛

 العااار  يركِّاااز هااال :خالاااد عااابري .أ تسااااءلت عليااا ، وبنااااًء

 مثال:  الطبيعياة،  احلقاو   قضايا عل  السعودية املرأة عن اإلعالمي

 خللااق احلقااو  هاا ه يسااتصدم ناا أ أم فحساا   والواليااة الساايارة،

 السعودية  املرأة عن السلبية النمطية الصور وتعزيز
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 املااارأة علااا  الرتكياااز أنَّ الشاااقري .د ذكااار الشاااأن هاااا ويف

 أجارت  أن وسابق  .املسالمة  بااملرأة  االهتماام  سايا   يف جااء  السعودية

 احلركاات  يف املارأة " بعنوان: دراسة لبنان فرع كارنيجي مؤسسة

 ويف ،(2007) "املااارأة لنشاااا  إساااالمي مناااوذ  وحنااا :اإلساااالمية

 ،(2007) "معتدلااة  مساالمة شاابكات  بناااء" رانااد  مؤسسااة تقرياار

 قايم  مع يتماش  مبا املرأة عن القرآنية اآليات تفسري ب عادة أوصت

 الارأس  عباياة ) املتديناة  الساعودية  املارأة  مناوذ   نإ .احلديث العصر

 الفكار  مراكز حّيرت اليت النماذ  من يعت  (والقفازات والنقاب

 إىل منوذجهاا  تصادير  علا   قادرتها  بساب   عموًما؛ ال ربي واإلعالم

 واآلن وباكسااتان. واجلزائاار، وغاازة، مصاار، مثاال: كااثرية، دول

   .السعوديات للداعيات ال ربية الدراسات تتوج 

 معهاا  والتعامال  اختزاهلاا،  هاو  املارأة  تهماي   أساباب  مان  ولعلَّ

 قضاية  هاي  الابع   قضية صارت ل ل  تنفصل؛ ال مجاعة بوصفها

 متسُّاا  مان  والتحاوُّل  الفردانيااة، جانا   إىل أميال  هنااا ومان  .الكال 

 ابقضااااياه املااارأة متسااا  إىل قضااااياها، وحبزماااة بااااملرأة املااارأة

 .شصصيتها مع تتفق اليت وبقيمها الشصصية،

 األحباااث ماان أهراًمااا هناااك أنَّ إىل ال اادير ماانرية .د وأشااارت

 الساانوات وِفااي والعربيااة، املساالمة باااملرأة ُتعناا  الاايت والدراسااات

 الدراسااات يف وخاصااة السااعودية، باااملرأة االهتمااام ازداد األخاارية

 املاجسااتري رسااائل ماان الكااثري جنااد أننااا باال واإلعااالم، اإلنسااانية

 "مضطهدة" كلمة أيًضا واإلعالم. السعودية املرأة عن والدكتوراه

 ة.السعودي املرأة لوصف تتداول اليت الصفة هي
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 تتمتااع روايااة بطلااة مثاال أمنااوذ ، هااي واملساالمة العربيااة املاارأة

 ال لكان  غربياة،  عياون  وبرؤياة  درامياة،  سياقات يف معينة بسمات

 بهاا ه األمريكااي اإلعالمااي اخلطاااب عاان تعماايم إطااال  نسااتطيع

 أدواتاا ، حتلياال ماان باادًلا لالتهااام سااننحاز ألننااا املباشاارة؛ الناا ة

 .واملسلمة يةالعرب للمرأة متثيالت  وكيفية

 دائًماااا األمريكاااي اإلعاااالم أن إىل حباااريي حساااام .م وأشاااار

 ولايس  الساعودية،  ملهامجاة  كاأداة  الساعودية  املرأة حقو  يستصدم

 اإلعااالم متاا  مناا  .الاابالد يف املاارأة بأوواااع صااحافتهم الهتمااام

 هاا ا واملساالمني ! بااالعرب أو عامااة، بالسااعوديني يهااتم األمريكااي

 وصااانع واملسااالمني، العااارب دمااااء ساااف  بااارَّر الااا ي اإلعاااالم هاااو

 وي طاي  يا ر،  الا ي  املنازا   اإلعالم ونفس أدياننا! ود الكراهية

 عاًما! 50من أكثر مد  عل  الصهيوني العدو وجرائم انتهاكات

 .العربياة  املرأة أو السعودية املرأة حبقو   يأب ال األمريكي اإلعالم

 أو لتونساااية،ا املااارأة مشااااكل أو وْواااع عااان هلااام مقااااالت نااار  ال

 إجناااازات أي حققااان وهااال اللبنانياااة! أو املصااارية، أو اجلزائرياااة،

 امارأة  أي عن مقاالت أي حت  أو أخر ، دول يف بنظرياتهن مقارنة

 يطاااال  اململكاااة يف كاااثريات مواطناااات نسااااء هنااااك  ! عربياااة

 معيناة،  حبقاو   ملطالبتهن السجن؛ دخلن منهن والبع  حبقوقهن،

 لا   يكاون  أن حتا   أو قضااياهن،  يتبن  كياألمري اإلعالم نر مل

 معرفااااة حتاااا  أو ومعاناااااتهن، وتوجهاااااتهن مطااااالبهن عاااان درايااااة

 اإلعاالم  مناصارة  نإ احلادث!  حصاول  من أسابيع بعد إىل أمسائهن

 وطريقاة  أديانناا،  مهامجاة  يف طويال  تااريخ  لا   الا ي  -األمريكي
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 للمارأة  حيصال  أن ممكان  ءشاي  أساوأ  هاو  املارأة  لقضاايا -حياتنا

 ال رباي  أو األمريكاي  لإلعالم سعودية امرأة أي ءوجلو دية،السعو

 املاارأة نإ حقيقااة، .يفياادها أن ماان أكثاار مواقفهااا سيضاار عامااة

 أن خصوًصاا  حقوقهاا،  مان  الكثري عل  للحصول حتتا  السعودية

 التزامااات ولااديها منتجااة، مواطنااة تكااون أن اليااوم منهااا املطلااوب

 علا   احلصاول  حقهاا  مان و جمتمعها، يف بالرجال أسوًة وطنها حنو

 أن جياا  ال داخلااي، اجتماااعي شااأن هاا ا ولكاان مساااوية، حقااو 

 يعملااون هاامأن اأثبتااو أنهاام خصوًصااا فياا ، بالتاادخل ألجاناا  نساام 

  .وشعوبنا بلداننا مصاح ود

 توجهااتهم  عان  النظار  وب ا  -السعوديني املواطنني مجيع نإ

 اموقًفااا ايتصااا و أن الباااد-البلاااد يف وحقوقهاااا املااارأة موواااوع يف

 يف وتدخالتاااا  ال رباااي،  اإلعاااالم  ماااع  التعامااال  رفااا   يف متحاااًدا 

 معاداتاااا  مسااااتو -شاااا  أي باااادون- أثباااات ألناااا  جمتمعنااااا؛

 .ومعتقداتنا جملتمعاتنا،

 ذكاره  ما أغل  مع االتفا  رغم قالت: العري  ثريا .د لكن

 أي مْنااع الواقااع أر  علاا  ننفاا  أن نسااتطيع ال أننااا إال حسااام، م.

 األوواااع فاار  فقااط نسااتطيع .دولااة أي اعأوواا تناااول ِماان إعااالم

 إروااااء ولااايس حيااادث، ذلااا  نااار  وحنااان .. ت يريهاااا أو الداخلياااة

 حيادث؛  الت ايري  .الاداخل  مان  وا و   حت  أو ..اخلار  من لض و 

 حيدث. أن االقتصادو األمنو االستقرارو النمو ورورات من ألن

 باااأن حساااام، م. ذكاااره ماااا علااا  ال ااادير مااانرية .د وعقَّبااات

 األمريكاي؛  اإلعاالم  ثناياا  يف اإلم ياالي  اخلطاب قراءة اب مكانن
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 إصاال  ) العملاي  للجان  ننحاز أننا نقاشاتنا من نلمس  ال ي أيًضا

 :والثقايف الفكري اجلان  لدينا ولكن ،(إخل ،أواًل املرأة أوواع

 وأياان فكريًّااا  ال ربااي املعااريف املااد هاا ا جيلباا  مااا حناااور كيااف

 لكاي  التحليلياة  الدراساات  تقاديم  طيعتسات  الايت  البحثياة  املراكز

 التوازن  من ءشي خلق من نقرتب

 املاارأة علاا  تركياازه ماان أمشاال إلياا  املشااار الفكااري واملااد

 أو-ملاااد نتعااار  عنااادما الفكااارة: وبتبسااايط .فقاااط الساااعودية

 وتنوعهااا الثقافااة مالماا  يلااتهم والاا ي معااريف،-أردت نإ طوفااان

 يكاون  أن باد  فاال  وجااهزة،  مؤطرة مناذ  يف وحيصرنا وثراءها،

 .ال ربااي ذلاا  ساايطرة بسااب  أصاا ر كااان ولااو مشاااب ، ماادٌّ لاادينا

 .ت ييب  يستمر ال لكي وقوية؛ مشابهة تكون أن البد فاملقاومة

 حلريااة األمريكااي اإلعااالم رؤيااة عاان السااؤال خبصااو  أمَّااا

 معيناة  تصورات نر  أن نستطيع هنا، هالمي فهو السعودية، املرأة

 وثقافتهاا  مبجتمعهاا  الساعودية  املارأة  ألن  والساب  متشظية؛ لكنها

 والعناااوين املقاااالت تااأتي وبالتااالي .اجملهااول الظاال يف كلااها تقااع

 عاان بعيااًدا كمثااال، الساايارة قيااادة :مناا  املاارأة ُحرماات مبااا حافلااة

 مبقيااس  تنباع  حقوقهاا  باختصار: .والثقايف االجتماعي السيا  فهم

 باااملرأة املتعلقااة واواايعامل يف الساااخرة الناا ة أن كمااا .غربيااة قاايم

 ملفتة.

 د. ذكرتاا  مااا مااع يتفااق أناا  حبااريي حسااام .م أوواا  وباادوره

 مان  لا   نتعار   الا ي  الفكاري  الطوفاان  أو املد مسألة حول منرية

 معا   ونتعامال  هلجومهم، نستسلم ملاذا ولكن ال ربي، اإلعالم ِقبل
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 املااارأة نإ والااارد  الااادفاع دواماااة يف الااادخول يف ونبااادأ كواقاااع،

 كوسااايل  وال رباااي األمريكاااي اإلعاااالم يف ُتساااتصدم وديةالساااع

 يصانعون  هام  حقوقهاا؛  ماع  للوقاوف  ولايس  الساعودية،  عل  للهجوم

 واقًعاااا وجيعلونهاااا معهاااا، التعامااال عليااا  ويفرواااون املشاااكلة،

 مصااداقيتهم، واارب هااو فكاارهم جملابهااة وساايلة أهاام .مفروًوااا

 تمعهاا، جم يف الساعودية  املارأة  واقاع   يناسا  ال فكرهم أن وإثبات

 جمتمعهااا، أمااام نفسااها متثاال َماان أفضاال هااي السااعودية املاارأة وأن

 ولاايس وجمتمعهااا، نفسااها علاا  باالعتماااد حقوقهااا مجيااع وسااتنال

 - لاو  حتا   .ومعتقداتنا جملتمعنا عداءه أثبت غربي إعالم مساندة

 ماا  مجياع  نفَّا نا  أو علايهم،  للارد  مشاابًها  فكاًرا  طوَّرناا  - فرًوا

 بوقاااف كفيااال هااا ا هااال املااارأة، حقاااو  خبصاااو  إليااا  نيااادعو

 املاارج   غااري ماان جمتمعنااا  علاا  الفكااري ماادهم أو هجااومهم،

 سايكون  كمثاال:  كاثريه،  أخار   مواوايع  سايبتدعون  بال  ذل ،

 الناحياااة مااان املااارأة حقاااو  موواااوع أو الزوجاااات، تعااادُّد موواااوع

 توجهاااتهم،   يناساا  ال آخاار  شاايء  أي أو مرياثهااا،  أو اإلسااالمية،

 ت طيااة مووااوع .السااعودية علاا  للااهجوم مُيسااتصد جديااد مووااوع

 أي لا   لايس  السعودية يف املرأة حلقو  وال ربي األمريكي اإلعالم

 يف تلقينهاا  ياتم  اليت الكراهية سياسة من جزء هو حبقوقها؛ دخل

 علااا  مبنياااة واقعاااة حقيقاااة بااال اتهاًماااا، لااايس وهااا ا ، جماااتمعهم

 أن املهااام مااان .أنفساااهم ال ربياااون اينكرهااا ال وأحبااااث، دراساااات

 غربيًّااا،  فكريًّااا غاازًوا  يواجاا  بأمجعاا  العااامل  أن أيًضااا نتاا كر

 يف اجملتمعااات علاا  حياتاا  طريقااة لفاار  جاهااًدا يسااع  وال اارب
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 العااامل شااعوب ةومسااؤولي توجهاااتهم، ليناساا  وت يريهااا العااامل،

 ماااع  يتناسااا وال عليااا ، ُيفااار  فكاااري ماااّد أي مواجهاااة أمجاااع

 .جمتمع 

 وبالاا ات-ال ربااي اإلعااالم نفاا  احلااارثي، علااي.د تصااوُّر ويف

 علا   كابري  أثار  لا  -العااملي  لإلعاالم  املتسيد األمريكي اإلعالم

 واالجتماعيااااااة، واالقتصااااااادية، السياسااااااية، الاااااادول سياسااااااات

 النصاااي  نالناااا وقاااد ،اجملتمعياااة والقااايم والتعليمياااة، والثقافياااة،

 -ألنهااام  السااااعة؛  ولياااد  ولااايس  قااارون،  منااا   األعظااام  الساااليب

 ومناهجاااا   وأخالقياتاااا  بقيماااا   اإلسااااالم أن َيااااَرْون -باختصااااار

 وقايمهم،  حضاارتهم  علا   احلقيقاي  اخلطار  هو الربانية وتشريعات 

 لا ال  حياربون؛ وسيظلون وحياربون،-زالوا وال-حاربوا وبالتالي

 حتا   نقاول،  ماا  ولايس  يقولاون،  كماا  قمقم  من املارد ه ا خير 

 ها ه  .ماإلساال  وحضاارة  وتفافتناا  وعقيادتنا  قيمناا  من متاًما ننسلخ

 املارأة  عان  احلاديث  وماا  .كثري خلٌق ويتفق معها خيتلف قد مقدمة

 يف ممااااا جاااازء إال األمريكااااي اإلعااااالم يف وحقوقهااااا السااااعودية،

 وساالبيات إجيابياات  تفاصايل  يف نادخل  لان  وخمططااتهم،  نفوساهم 

 يف أفادناا  وهال  ،الساعودية  املارأة  حاول  األمريكاي  اإلعاالم  تعاطي

 املارأة  حقاو   تعنايهم  ال أنهم املؤكد   إلينا أساء أم اجلوان  بع 

 عامليًّا، لصورتنا لإلساءة سياسًة ذل  يستصدمون وإمنا ،السعودية

 يريااادون الااايت وثقاااافتهم وأياااديولوجياتهم، مصااااحلهم، ولفااار 

 ألننا بال ات؛ لنا لكراهيتهم علينا وباألخ  العامل، عل  بسطها

 الضاارورة غااري ماان أو الضاارورة ماان ولاايس. اإلسااالمي العااامل قبلااة
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 جماااراتهم ماان فائاادة ال ألناا  علاايهم؛ والاارد يكتبااون، مااا متابعااة

 خطابناااا، أخطااااء ماان  يساااتفيدون قااد  بااال ،نقااول  مباااا واقتناااعهم 

 جديادة،  حمااور  خاللا   مان  سايصتلقون  ألنهام  أنفسانا؛  عن والدفاع

   !بصلة العامة للحقو  وال املرأة، حلقو  متت ال وافرتاءات

 ي ارد  رمباا  رأي لاديَّ  مداخلتا :  يف فقاال  احملياا  مساعد .د أما

 كمااا نكااون بااأن تتيمنااا سااب  عاان هنااا أتساااءل .. الساارب خااار 

 فاارو  نقاادم أن علينااا ملاااذا ال ربااي، واإلعالمااي السياسااي يريااد

 عنَّا  لريووا والطاعة الوالء

 بعضاها  املارأة،  ماع  تعاملناا  يف وقصاور  أخطااء -فعًلاا  – لدينا

 لكن تارخيي، وبعضها فقهي، اجتهاد وبعضها اجتماعي، منزع 

 أو العي  خشية احلل عن نبحث أن إىل حبال يقودنا الأ ينب ي ذل 

 علاا  يقااوم لادينا  املاارأة لوواع  نظرتاا  يف فاال رب  اإلعالمااي؛ النقاد 

  واإلنسان. للكون ال رب مفهوم وفق احلياة إدارة مركزية

 بوصاف   كثقافتا ،  يكونوا أن ينب ي العامل أن يعتقد ال ربي

 النقااب  أو احلجااب  باأن  ياؤمن  ال فهاو  وبالتاالي  ملرجعية،ا أنها ير 

 العامل. ه ا يف عري  جمتمع يعتمدها ثقافة هو

 الوسااائل هاا ه لااد  حضااورنا يكااون أن أتطلااع كنااُت كاام

 الركااون ماان باادًلا وفصاار، باااعتزاز ثقافتاا  يبسااط الاا ي حضااور

 ووصاااف  اجملتمااع،  باتهاااام اهلززااة  استشاااعار مااع  الااادفاع، لزاويااة 

 فقهيااة مدرسااة والنقاااب احلجاااب لنااا شاارع ديننااا ياادة.عد برزايااا

 والعربيااة املساالمة املاارأة تكااون حتاا  يرواا  لاان وال ربااي معتاا ة؛
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 لادينا  مشاروعة  ملمارساة  نقاد  أيَّ أن أشاعر  أنا ل ا ال ربية؛ كاملرأة

 الريا . ومن سعودي، أنت لي: يقول كال ي هو

 قعااااتفر أو أحاااداًثا هنااااك أنَّ إىل الرديعاااان خالاااد .د وذهااا 

 كاابرية؛ بدرجااة عناادنا املاارأة صااورة تشااوي  شااأنها ماان إعالميااة

 تتناام   بادأت  مشكلة وهي اململكة، من الفتيات بع  كهروب

 طلاا  السااعوديات ماان باا  باأس  ال عاادد وهناااك األخاارية، الفارتة  يف

 ممَّان  الاداخل  يف الناشطات بع  وهناك املتحدة، للواليات اللجوء

 إعاااالم وساااائل يف ونشااارها ،تصااارحياتهن وأخااا  مقاااابلتهن، ياااتم

 للماارأة حقااو  هناااك ذلاا ، كال  علاا  عااالوة .وغريهااا أمريكياة، 

 بع  وه ه .بها البّت تأجيل غالًبا ويتم حمجوبة، لكنها بسيطة،

 اإلعاالم  يعار   َثامَّ  ومان  الصاورة؛  تشاوي   علا   تسااعد  الايت  األمور

 .املضطهدة للمرأة صوًرا بعض  أو األمريكي

 ،"اجلارفاة  العوملة" قضية فهناك سعوديةال املرأة مسألة يف أما

 الثقافياااة التبايناااات وتهماااي  حماااو يف حموريًّاااا دوًرا تلعااا  فهاااي

 ازداد العوملاااة زحاااف زاد وكلماااا ..الشاااعوب باااني (اخلصوصااايات)

 كانات  لاو  حتا   الشرقية، للشعوب الثقافية اخلصوصيات تهمي 

 .معقولة مناذ  تقدم أو ناجحة، حلولًًا تقدم اخلصوصيات ه ه

 وجاا  علاا  واألمريكيااة ال ربيااة املعااايري أصاابحت العوملااة مااع

 ماااا مناااوذ  جنااا  لاااو وحتااا  واجلارفاااة، الطاغياااة هاااي اخلصاااو 

 اليابانياة،  املارأة ) ال ربياة  الدائرة خار  آخر مكان يف (ما المرأة)

 الا ي  املثاالي  النماوذ   هاو  يظلُّ ال ربي املعيار ف نَّ ،(إخل الصينية،

  .اتباع  إىل الشعوب تتطلع
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 وعلا   حقوقهاا،  علا   املرأة حبصول ال َّا  النموذ  ه ا ُي ّلف

 النماوذ   ها ا  .القيادية املراكز املرأة وتبوُّء اجلنسني، بني املساواة

 ذلا   يف مباا  قارون،  لعادة  االوطهاد حتت تقع امرأة ألي جًدا م ٍر

 أنَّ العوملاة  منظاري  إقنااع  زكن كيف .عام بشكل العربية املرأة

 تكاااون قاااد وإفريقياااة، وغربياااة، شااارقية، أخااار : منااااذ  هنااااك

 املارأة " مبحاث  نَّإ مناسابة   حلوًلاا  تقادم   رمباا  إذ بالفح ، جديرة

 املارأة  تعااني  هال  :آخر وسؤال .املستفيضة باملناقشة جدير "والعوملة

 الااايت النمطياااة الصاااور نفاااس مااان اهلندياااة أو الصاااينية أو اليابانياااة

 املارأة  تقّصاد  يتم هل وًصا خص السعودية املرأة عل  ال رب يطلقها

 مان  وغريها السعودية بني يفرِّ  ال العوملي النموذ  أن أم السعودية،

 العامل  نساء

 هااا ه هااال الضاااوحيي: اهلل عباااد .أ قاااال نفسااا ، اإلطاااار ويف

 أم با اتها،  الساعودية  بااملرأة  ختات   األمريكي اإلعالم يف النظرة

 مان  كاثري  يف معهاا  قتتفا  ممان  غريها أو اخلليجية أو املسلمة املرأة

 بأحاداث  مرتبطاة  هاي  وهال    النظارة  ها ه  بدأت ومت   ! الثقافات

   معينة

 ال اارب أحاديااث معظاام كاناات والثمانينيااات الساابعينيات يف

 لادي   نفاط  ب ار  كام  حول: تتمحور وأس لتهم األمريكي واإلعالم

 هااا ه وبااارزت .. الزوجاااات وتعااادد !  والصاااحراء اجلماااال وعااان  !

 .1973 يف النفط إمدادات عقط بعد التساؤالت
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 والنقااااب، وال قاااع السااوداء  العبااااءة تلاابس  اخلليجياااة واملاارأة 

 متَّ رمباا  بال  الساعودية،  عان  فقط احلديث لكن اإليرانية، وك ا

 .سعوديات أنهن عل  تصنيفهن

 العقاادين يف باارز السااعودية املاارأة عاان احلااديث أن واملالحاا 

 ووصالت  كاثرية،  قوًقاا ح الساعودية  املارأة  نالت أن وبعد األخريين،

 نكاا  ماا  عكاس  الادولي،  حضاورها  هلاا  وأصب  قيادية، ملراكز

 أحاادهما سااببان؛ وهلاا ا .أكثاار أو ساانة ثالثااني قباال علياا  الووااع

 :داخلي واآلخر خارجي،

 كالقاعاااادة،  اإلرهابيااااة: املنظمااااات بااااروز :اخلااااارجي •

 وحماولااااة ساااابتم ، 11 وأحااااداث وغريهااااا، وداعاااا ،

 جعلات  األماور  ها ه  كال  كة؛باململ اإلرهاب تهمة إلصا 

 -اخلصاو   وجا   علا   واألمريكاي - ال ربي اإلعالم

 والتناااق  الضااعف نقااا  عاان ويبحااث امللفااات، ينااب 

 وحقااو  املاارأة، حقااو  وأهمهااا عليهااا، ويركِّااز لاادينا،

 .أهداف  إىل للوصول من  حماولة يف وغريها، اإلنسان،

 لادينا  املارأة  كانات  وأكثار،  عقاود  ثالثاة  قبال  :الداخلي •

 -املشااهد عاان بالفعاال غائبااة تكاان مل نإ-غائبااة ب شاا

 ،(حمادودة  بصاورة ) والطا   والتمري ، التعليم، يف عدا

 :لدورها ت يي  هناك وكان

 وعااادات، قاايم ماان مسااتمدة ثقافااة خااالل ماان جهًلااا: إمااا •

 للمارأة  كفال  اإلساالم  أن تردد وتشريعات لتعاليم حتولت
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 إخل، ... أهانهاا  ال ارب  وأن العبودية، من وحررها حقها،

 .هل ا املرأة واستسلمت التفاصيل، يف دخول دومنا

 وتأخاا  تتفااو ، أن املاارأة يريااد ال َماان فهناااك جتاهًلااا: أو •

 ل . تعود ألسباب مكانها؛

 إىل احلقااو  بعاا  علاا  حصااوهلا يااؤدي أن ماان خوًفااا: أو •

 سااًدا "الاا رائع سااد" باااب فجاااء .. احلقااو  ل ااري وصااوهلا

  .مفتاح  من سصةن عل  حصل أراد من وكل منيًعا،

 الشااهرية احلادثااة للساايارة، السااعوديات ماان عاادد قيااادة بعااد

 التواصااال،  وقناااوات اإلعالماااي، االنفتاااا  ثااام ،(1990 ناااوفم )

 والساااعوديني اخلاااار  يف الساااعوديات مااان كاااثري وتعلحااام وغريهاااا،

 سااعوديات ناشااطات وظهاارت وتتااأثر، تاات ري النظاارة باادأت أيًضااا،

 اسااتثماره ومت للصااار ، الصااوت فوصاال سااعودية، مبعرفااات وأخاار

 .معينة ألهداف للوصول

 مااااان العدياااااد حقَّقااااات الساااااعودية املااااارأة أن أر  شصصااااايًّا

 كاثري  علا   وحصالت  عاملياة،  قيادياة  ملراكاز  ووصلت النجاحات،

 نظارة  تازال  ال ذلا   وماع  كاثريون،  يتوقعا   مل زمان  يف حقوقها من

 :لسببني سلبية؛ األمريكي واإلعالم ال رب

 تساري  املارأة  حبقاو   يتعلاق  فيماا  اإلصال  لةعج أن :األول •

 ذلاا  يف تار   تاازال ال تياارات  مااع تصاادمها  بسااب  بابطء؛ 

 علا   اعتاادت  ألنهاا  املرأة؛ عل  وقوامتها حقوقها من سلًبا

 .ذل 
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 حتققات  الايت  النجاحات نوصل أن نستطع مل أننا :الثاني •

 إلاايهم؛ عليهااا حصاالت الاايت واحلقااو  السااعودية، للماارأة

 وقصاورنا  جهاة،  مان  لادينا  اإلعالماي  ألداءا واعف  نتيجة

 جهااة  ماان الواقااع  أر  علاا  النجاحااات  هاا ه ترمجااة يف

 أخر .

 أو قيااادي، منصاا  يف اماارأة بتعاايني يهااتم ال ال ربااي اإلعااالم

 أو الشااارع يف مبطاردتهااا اهتماماا  قاادر شااور ، أو برملااان عضااوية

 مسالوب،  حاق  واآلخار  مكتسا ،  حاق  فااألول  شرعيًّا؛ حًقا سلبها

 خالاد  .دو احلماود،  اهلل عباد  .د أشاار  كما-ذل  مع يتعامل وهو

 اآلخر ! ع َّ مَبن-الرديعان

 تتعاماال كيااف نعاارف ألننااا جتاادي؛ ال واا ط فاار  تكااوين

 بسااب  ُأجهضاات؛ كااثرية مشاااريع فهناااك األمااور، هاا ه مااع دولتنااا

 مدفوعاة  العاماة  العالقاات  وبارام   .لإلعالم ظهورها وبسب  ذل ،

 ! منف وها إال منها ديستفي ال الثمن

 يف بالقيااادة للماارأة بالسااما  قاارار صاادر لااو :مهاام سااؤال بقاي 

 وهال   ! محلت  تصعيد عن ال ربي اإلعالم سيتوقف هل السعودية،

  ! حقوقها عل  لتحصل الطموحات منته  هو

 األسااباب حقيقااة علاا  احلمااود صاااح باان اهلل عبااد .د وركَّااز

 يازداد  ،عاماة  وال رباي  خاصاة  األمريكاي  اإلعاالم  مان  جتعال  اليت

 خيات   ماا  خصوًصاا  وتقاليادنا،  بعاداتناا  وآخار  وقات  بني اهتمام 

 -يقااال كمااا-لاا  بالنساابة حناان هاال ،حتديااًدا السااعودية باااملرأة

 َماان حنتاا   شاع   أننااا يار   أم نعلمهاا   ال أمااور لتساويق  دمساة  ماادة 
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 وغااريه هااو ورأ  االجتماعيااة، حياتنااا يف نقاا  لوجااود  يناصاارنا؛

 ذل  ! إشباع

 مشاروعة؛  تسااؤالت  تبق  األسباب ه ه ماهية حول ؤلوالتسا

 يالحا   اإلعاالم  ها ا  كاان  فا ن  ،أحوالناا  عن أكثر نتعرف كي

 العباااءة، لاادينا النساااء ارتااداء وبالاا ات مثًلااا، امللاابس ثقافااة فينااا

 كشاااع  يااازعجهم أمااار هااا ا وأنَّ ،األساااود اللاااون ذات خصوًصاااا

 توليسااا مشاااكلتنا هاااي فتلااا  ،أمريكاااي إعاااالم أو أمريكاااي،

 املشاروعة  حقوقهاا  تنال  مل لادينا  املرأة أن يرون هل أم ،مشكلتهم

 طبيعية حياة خالل  من متارس اجتماعيًّا، حقًّا منحها عدم أو هلا،

 العامل  نساء من ك ريها

 ،بااااألمس الساااعودية املااارأة هاااي تعاااد مل الساااعودية املااارأة إن

 مل رمباا  والفار ،  احلقاو   مان  نالات  السعودية املرأة أن فاملشاهد

 يف عضاًوا  أصابحت  وقاد  ال ! مل ،أخار   جمتمعات يف غريها تنلها

 جامعاااة، وماااديرة البلدياااة، باجملاااالس وعضاااوا الشاااور ، جملاااس

   .تطول والقائمة ،وزارة ووكيلة جامعة، ووكيلة

 هلما؛ ثثال ال أمران هو لدينا النساء بع  يش ل ما أكثر إن

 واألماار ،هلااا ولااي ماان إذن باادون الاابالد خااار  الساافر حريااة األول:

 ورمباا - الازمن  األماران  وه ان ،السيارة بقيادة هلا السما  اآلخر

 .لصاحلها حبسمهما كفيل-القري  الزمن

 يعد ال خارجي إعالم خالل من حقو  أي من النيل ربط نَّإ ثم

 ،مشااهود وتطااوُّر ت اري  حنااو املرحلاة  هاا ه يف تساري  وبالدنااا جمادًيا، 

 . 2030 رؤية ومرحلة ي،الوط التحوُّل مرحلة مرحلتني: أمام
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 مناا  باادأ قااد املاارأة حلقااو  احلقيقااي الااتمكني فاا ن وهلاا ا

 ُيقااادِّم أن باملساااؤول تهيااا  التااازال الطموحاااات كانااات وإن ،زمااان

 هناااك نَّإ القااول: زكاان ال إمنااا ،أيًضااا حقًّااا يعاادُّ وهاا ا املزيااد،

 أر  أيًضاا  ها ا  وماع  .بعاد  تنلها ملا املرأة أن عن ُيقال كبرية حقوًقا

 مان  ساواء  هيكلاة،  إعاادة  إىل حتتاا   قواعد أو تنظيمات هناك نَّأ

 واملااااات ريات يتفاااااق مباااااا االجتماعياااااة، أو االقتصاااااادية الناحياااااة

 . واالجتماعية االقتصادية

 حياث  كمثال، شصصية جتربة عن احلمود إزان .أ وحتدَّثت

 للماارأة،  العاااملي  اليااوم  يف-وحتديااًدا -أشااهر  عاادة  قباال  :قالاات 

 السااااعودية، بااااملرأة  احتفالياااة  تنظااايم  عوديةالسااا  السااافارة  قاااررت 

 البااارزات، السااعودي اجملتمااع ساايدات ماان مناااذ  أربعااة وأحضاارت

 واالنتمااء  جهاة،  مان  النجا  .. مشرتكان عامالن جيمعهن والالتي

 الايت  الطبقاة  تلا   هناا  ونعاي  .. أخر  جهة من املصملية الطبقة إىل

 صا رها،  أياام  مان  البياانو  وعاْزف  أجنبياة،  بل اات  احلاديث  تعلمت

 الساافارة حاولاات وقااد السااعودية. يف منفتحااة عائليااة أجااواء واامن

 هناااك كاناات .. الياوم  السااعودية املارأة  منااوذ  أنهان  علاا  تقادزهن 

 مااااع املقااااابالت بعاااا  فااااأجرت .. احلاااادث ت طااااي فرنسااااية قناااااة

 الصاحفية  عملات  ثام  .. ومشارقة  إجيابياة  طبًعاا  كلاها  احلاورات،

 أجرتها أخر  وبني املقابالت تل  نيب مقارنة عقد عل  تقريرها يف

 يعاانني  سايدات  ماع  ماؤخًرا  الساعودية  زارت عنادما  الصاحفية  نفس

  ! الوالية نظام بسب  اجتماعيًّا؛ ظلًما
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 متطااورة السااعودية املاارأة كاناات فمهمااا العقاادة؛ تكماان هنااا

 وجناحاتهاااا، نفساااها إال ال ااارب يف متثِّااال أن زكااان ال وناجحاااة،

 اإلعاالم  أن والساب   عاام؛  بشاكل  ساعودية ال املارأة  جناحات وليس

 الفار   تكاافؤ  مبادأ  وأن خمتلاف،  الواقع أن جيًدا يعرف ال ربي

   .متا  غري السعودية يف النسائية التجارب بني

 ولااايس القاعااادة عااان يبحاااث ال ااارب يف اإلعاااالم باااات لااا ل 

 للظلام  تعرَّوات  ال ارب  يف ساعودية  سايدة  أي أن مبعنا   .. االستثناء

 املارأة  متثِّال  مان  هلام  بالنسبة هي اللجوء لطل  ءتوجا االجتماعي،

   .السعودية

 وهو آخر، مثال إىل العثمان خالد .م أشار ذاتها النقطة وحول

 األوىل األمريكياة  السايدة  ملقابلاة  اخرتن الالئي السيدات جمموعة

 متَّ أساااس أي وعلاا  ..اململكااة إىل األخاارية تراماا  زيااارة أثناااء يف

 مبصتلاف  الساعودية  املارأة  زاثلن  -فعًلاا  – هنَّ وهل االختيار  ه ا

 تسااويقي جتميلاي  ل ار   كااان االختياار  أن أم وشارائحها،  ف اتهاا 

 ألول اا  ملموسااة واخرتاقااات إلجنااازات حقيقااي وزن بااال أجااوف،

 بعضهن . أو السيدات

 الورقااة يف ورد مااا مااع تتفااق أنهااا البااازعي علياااء .أ وذكاارت

 إىل اإلطاار  ها ا  يف اإلشاارة  املهام  ومان  عليها، والتعقيبات الرئيسة

 :أساسيتني نقطتني

 .سريعة ملعاجلة حتتا  املرأة خت ُّ ملفات لدينا -1

 -األمريكااااان  بالاااا اتو -عااااام  بشااااكل ال ربيااااون -2

 النظاار لبعااد يفتقاارون و...يشاااء كمااا إعالمهاام يقااولبهم
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 ثقافااااات عاااان احلااااديث يكاااون  عناااادما الطاااار  عماااق و

 العاامل  يف أةاملر ويريدون...حنن ثقافتنا وخصوًصا...أخر 

  الوحياااد  النماااوذ  ألنااا  األمريكياااة؛ املااارأة مااان نساااصة

 .أمامهم الصحي 

 بشاأن  جانبني عل  مداخلت  يف القباني احملسن عبد .أ ورّكز

 ال اادير ماانرية .د ذكاارت فقااد ال اارب، إعااالم يف السااعودية املاارأة

 أو االستشاااراقية، باالساااتعارات وصااافتهاو لل اياااة، مهماااة مساااألة

 اإلم يالياااة بالرؤياااة كريساااتوف يكاااوالسن حمااااوالت وصااافت

 يف عسااري كاال تفاا  أن ب مكانهااا احلالااة هاا ه إدراك .اجلدياادة

 هك ا  معنا يتعاملون هم ملاذا فهمنا،

 هاا ه شااعوب أن ياارون الشااعيبو الرمسااي ال ربااي اجملتمااع نإ

 الثقافاة  من نصي  هلم يكون أن جي و الرأفة، يستحقون املناطق

 هااا ه اساااتصرا  مهماااة عليااا  أن ربال ااا يااار  .ال ربياااة واحلضاااارة

 :يقولون كأنهم .حضارتهم نور إىل ظلماتها من اجملتمعات

We have to get those people civilized 

 متحضرين الناس هؤالء جنعل ألن حنتا 

 تتبنا   ال حينماا  التااريخ  خاار   األمام  ه ه ير  ال رب وبالتالي

 العامليااة القيمباا اجلميااع علاا  يفروااونها أحياًنااا الاايتو القاايم، تلاا 

Universal Values قيم عن تعبِّر كلها هيو أممية، ملواثيق نسبة 

  .الفكرةو الطابع غربية

 طريفاة و ج اباة  قصاة  الساعودية  املارأة  قصا   تعادُّ  صحافيًّا،

 اجلاناا  .واقعهااا تصااي  الاايت التصاادعات ماان الاارغم علاا  لل ايااة،
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 اللااواتي النساااء ُهاان ال ربيااة الصااحافة يسااتقط  َماان أن هااو اآلخاار

 القصا   احملافظاات  تقاطع فيما ال ربي، القيمي للنموذ  يتطلعن

 إزاانهن  مان  الرغم عل  الصحافة مع ينشطن الو متاًما، الصحفية

 ألن باملظلوميااة؛ ملي اة  وهاي  القصا   تظهار  لا ل   واقعهان؛  بعدالاة 

 األقو . السعودي النسائي الصوت فيها

 قضااايا علاا  تركِّااز العربيااة الصااحف أن عقياال مهااا .أ وتاار 

 منطااي، إطااار يف الساعودية  املاارأة وتضااع القياادة،  وخاصااة معيناة، 

 الفصال  موووع مثل خارج ، تراها أن حت  ترف  وكأنها نشعر

 عماااا يت اواااون وأنهاام  النقااااب، وموواااوع والنساااء،  الرجاااال بااني 

 الااا ي القليااال أو البطااايء ولاااو والتقااادم الساااعودية، املااارأة أجنزتااا 

 كالَّ  باأن  عاادة  ها ا  علا   والتعليقات .ةاملرأ حلقو  بالنسبة يتحقق

  .واألهلية اإلرادة مسلوبة املرأة وتظل شكلية، اإلجنازات ه ه

 الشصصايات  ملقابلاة  اختياارهن  ياتم  الالتاي  للنساء بالنسبة أما

 زااثلن  ال بااالطبع  وهاان الوجااوه،  نفااس  أنهاان أي معروفااات،  فهاان

 "نيحتس" هو اللقاءات ه ه من اهلدف ولكن النساء، ف ات كافة

 لت ايري  ساعًيا  الساعودية؛  املارأة  منااذ   "أفضال " وإباراز  املارأة،  صورة

   .ذل  يعي ال ربي واإلعالم السائدة، النمطية الصورة

o :وسائل حتسني صورة املرأة يف اإلعالم األمريكي 

 محلااة لايس  حنتاجاا  الا ي  األمار  أنَّ العمااودي ساامية  .د.أ تار  

 املارأة  وواع  صاال  وإ جا ري،  حقيقاي  ت ايري  وها  ماا  بقادر  إعالمية

 خطاوًة،  لتقادم  جتايء  الايت  تل  ال حامسة، واوحة بقوانني داخليًّا
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 جياد  ولان  املارأة،  بروفايال  سايت ري  ووقتهاا  خطوات، للوراء تعود ثم

 يتناول . ما ال ربي اإلعالم

 قْماع  عل  للداللة اخلارجي اإلعالم يتناوهلا اليت القضايا ومن

 حقااااو  تقااااارير يف اهاااا  وورد الصااااحية، احلقااااو  قضااااية املاااارأة

 الطايب  باالعال   اخلاصاة  القارارات  يف املارأة  حاق  وخاصة اإلنسان،

 قضاايا  يف اآلخارين  لتأجي  اخلارجية الصحافة وتأتي واجلراحي،

 ملوافقااة حتتااا  املاارأة أن وكيااف والوفيااات، واملضاااعفات الصااحة

 ناادرك ومل إعالميًّااا. تضااصيمها ويااتم عااال . أي قباال أمرهااا ولااي

 خنااار  ومل احلقوقياااة، الثقافاااة بهااا ه الاااوعي أهمياااة كمجتماااع

 نظاًمااا؛ وال شاارًعا ال للماارأة قمااع فيهااا لاايس جزئيااة عاان للحااديث

 ماان احلااق هاا ا كفاال الصااحة وزارة ونظااام العلماااء، كبااار فهي ااة

 للعمليااااات خاصااااة التوقيااااع حااااق وحاااادها وهلااااا هااااا،1404 عااااام

 يف والياااة ال وبالتاااالي ،11/26/84484 رقااام تعمااايم القيصااارية،

 اجملتمعية. الثقافة يف اإلشكالية لكن ة،الصح

 حمفال  كال  يف وإبرازهاا  تووايحها،  تساتوج   كه ه جزئية

 الزلنااا  لكننااا اإلجيابيااة،  النقااا  ماان ألنهااا  ونشاارها؛ إعالمااي،

 اخلااارجي اإلعااالم يف احلقااائق هاا ه تووااي  يف إعالميًّااا قاصاارين

 املرأة. لواقع النظرة يف توازًنا توجد وبصورة بقوة،

 مان  البيات  إصاال   وارورة  عل  ك ل  اليحيا فهد .د وأكد

 ومناا  .املاارأة حقااو  منهااا عالقااة، كااثرية ملفااات فهناااك الااداخل؛

 إحاد   عا   إماا  أمريكاا؛  لوَّحات  أزماة  باوادر  ظهرت كلما 1990

 الظاااهرة وبل اات .. ساايناتور أو لنائاا  تصااري  أو .. اإلعااالم وسااائل
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 حقاو   :كرهانا   الايت  املواوايع  مان  .تالها وما 2011 يف أشدها

 الدينيااااة واحلقااااو  السااااعودية، يف تاألقليااااا وحقااااو  اإلنسااااان،

 !إخل .. املسلمني غري من السعودية يف للمقيمني

 كاال ترصااد ةاألمريكياا ةاألجهااز أن ثقااة علاا  أنااا وأواااف:

 ينفعناا  لان  !احلاجة عند بها لتلّو  بأول؛ أواًل وتدّونها األشياء، ه ه

 مل مااا !إخل .. حولنااا ماان ؤامراتاملاا وال .. اإلم ياليااة عاان احلااديث

 .للنار جاهزة الكامنة اجلبهات ف ن الداخل، من أحوالنا نصل 

 ورورة بالفعل البيت إصال  أن عل  ال دير منرية .د وأكدت

 مثال  يف مساارين  عل  العمل املهم ومن .تأجيل أي حتتا  وال ملحة،

 ئًماا دا الثقايف حضورنا أن كما واحمللي. اخلارجي، :القضايا ه ه

 املفزعاة  اهلاوة  جيسار  الا ي  واحلاوار  االهتماام،  مان  الكثري حيدث

 املهام  فمان  للسايارة،  املارأة  قياادة  موواوع  وخبصاو   إليها. املشار

 "الشااااغل الشااا ل" أصاااب  املوواااوع هااا ا ألن القضاااية؛ هااا ه حااال

 املارأة  متثيال  قضاايا  كانات  إذا أيًضاا  لكان  األمريكي، لإلعالم

 هاا ا حنلاال أن فعلينااا اسااية،سي قضااايا مااع متشااابكة السااعودية

 وخاصااة حياادث، مااا نااتفهم لكااي -التعاابري صاا  نإ -التشاااب 

 سياسي. و ط كأداة ُتستصدم السعودية املرأة كانت إذا

 اإلعالمياة  املادة عل  واحلصول بالبحث نقوم أن أواًل علينا إنَّ

 اإلعااالم يف والسااعودية اخلليجيااة املاارأة متثاايالت بااني الفاار  لناار 

 دول يف ونراهااا فموجااودة ال ربيااة املاارأة من جااة ماااأ .األمريكااي

 بااو  رئاسااة فاارتة يف وخاصااة وأف انسااتان، مصاار، مثاال: أخاار ،

 علااا  تركِّاااز خطاباااات توجِّااا  باااو  لاااورا كانااات حياااث االبااان،
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 نشاااطات تشاايي لالبنااة كااان كمااا املساالمات، النساااء مساااعدة

 .للمرأة موجهة كثرية

 اسارتاتيجي  مشروع يتب احلمود ناصر بن اهلل عبد .د واقرت 

 احليااة  لصاناعة  وناواجة  ثاقباة  معرفياة  لرؤياة  رائاد  وطي سعودي

 .2030 رؤية مع وتتكامل تدعم الكرزة،

 اإلعااالم مااع تعاملنااا علاا  نركِّااز أن العااري  ثريااا .د تاار  وال

 بصاورة  اخلارجياة  اإلعالمياة  املشااركة   مهارات مع بل دولة، دولة

 كماا  منا ،  يتعجباون  ماا  جيادون  اآلسيويونو األفارقة حت  .شاملة

 إفريقيااا، جنااوبو اهلنااد، يف املقااابالت يف شصصاايًّا هااي عايشاات

 األنثا   دور يف االحنصاار  مان  املارأة  ختار   أن املهام  ومان  أسرتاليا.و

 بكاال املواطنااة دور إىل ،األساارة صااي ة يف مااا ذكاار إىل مضااافة

 الوطن. سو  أحد ألي تبعية عالقة بدونو مسؤولياتها،و حقوقها

 من :للسيارة املرأة قيادة قضية حول العري  ثريا .د أوافتو

 للضا ط  تستسالم  ال احلكوماة  .. طويل مد  عل  للساحة متابعيت

 النجوميااةو التصاادر بطموحااات مشااوًباو معلًناااو صاااخًبا كااان إذا

 . اخلاار   أو الاداخل  يف اإلعالمياة  األواواء  اساتقطاب  ع  الفردية

 املتوقعاة  املنافعو بهدوء، وقفامل تووي و للنُّص ، تستجي  ولكن

 اجلاناا  عاان باألرقااام مدعمااة بدراسااة القيااام زكاان .القاارار ماان

 لصاااانع ُتقااادَّم املااارأة، لقياااادة االقتصاااادية املناااافعو االقتصاااادي،

 اجلادل  لتجنُّا   ُتعلان؛  الو املوافقون، يوقعها برسالة وُترفق القرار،

 حوهلا.
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 عامااة عالقاااتال محااالت جنااا  هاال خالااد: عاابري .أ تساااءلت و

 الوقاات ويف خارجيًّااا، السااعوديات مظهاار لتحسااني كدعايااة هنااا،

 شااء  ماا  متا   بهاا  ُيسام   حت  القيادة؛ قضية عن النظر إبعاد نفس 

 اهلل 

 أن إىل احلمااود ناصاار باان اهلل عبااد .د أشااار الصاادد هاا ا ويف

 الساايء، حتسااني العامااة العالقااات دور أن يعتقاادون أناًسااا هناااك

 يعرفاا  ال مبااا التعريااف كاا ل  تسااتطيع امااةالع العالقااات لكاان

 حماوه،  العاماة  العالقاات  تساتطيع  فال الناس يعرف  ما أما الناس،

 أي فعاال يف تاانج  فالدعايااة ..  ج وتهااا بكاال  ..الدعايااة حتاا  وال

 كااان إذا النكسااة تكااون ثاام ،جنحاات إذا .. حماادودة ملاادة شاايء

 الناس. تضليل يف املؤقت جناحها

 وتقاوم  نظرية، ملستو  ارتق  كثريين عند سائد منطق هناك

 غالًباا  مواقفا   يبي ال رب أن أساس عل  رّوادها عند النظرية ه ه

 ورأ  جااء  لاو  وأنا   موثوقاة،  غاري  مصادر عل  أو ذهنية، صور عل 

 أكثااار وساايكون  رأيااا ، ياات ري  فساااوف الااداخل،  يف املااارأة واقااع 

 وموووعية. مصداقية أكثر يقول بعضهم .إجيابية

 جادو   ماد   خبصاو  -الشابيكي  اجلازي .د تر  ك ل 

 اخلاااااارجي املظهااااار لتحساااااني عاماااااة عالقاااااات محاااااالت تنظااااايم

 يف ،املالئمااة غااري الفعاال ردود أنشااطة ماان ذلاا  أن-للسااعوديات

 الضاوء  تسالِّط  ودائماة،  مدروساة  إعالمياة  مبادرات إىل حنتا  حني

 أجنبياة  بل اات  اجملااالت  شات   يف الساعوديات  النسااء  إجناازات  عل 

 ومان  ،عالياة  مشااهدة  نسا   هلاا  عاملياة  قنوات خالل ومن خمتلفة،



27

 

 –2017     
138 

 حبساا  اسااتصداًما، األكثاار االجتماااعي التواصاال قنااوات خااالل

 .بلد كل ول ة واهتمام طبيعة

 قارار  إىل حباجاة  -املارأة  خيا ُّ  فيماا - االجتماعي وشأننا

 بالدراساات،  بالدناا  يف الشاريعة  علمااء  خاللا   من ُيكلَّف سياسي

 الفقاا  جممعااات مااع مشاارتكة جبهااود بهااا، مبالقيااا أوىل هاام الاايت

 وماع  اإلساالمية،  البلدان من عدد يف املتواجدة العشرة، اإلسالمية

   اإلسالمية. اجلامعات

 والايت  بااملرأة،  اخلاصة األحكام واستنبا  فهم يعيدوا كي

 بصاافتها هلااا، الطبيعيااة احلقااو  ماان الكااثري تعطيهااا احلقيقااة يف

 وإعماااار اهلل، عباااادة ليفتكاااا يف لااا  ومسااااوية للرجااال شاااريكة

 .والتمييع التمرُّد أو والتضييق، التشدُّد عن بعيًدا ،األر 

 -ال رباي  اإلعاالم  نظارة  أن الشااجيي  محياد  .د يار   حني يف

 سياساية  أجنادة  مان  جازء  هاو  -اخلصو  وج  عل  واألمريكي

 نساااتمر وحنااان ملاااف، فااات  ياااتمُّ فااارتة كااال يف ملفاااات، عااادة هلاااا

 بينماا  غاريه،  ساُيفت   ملًفاا  أغلقناا  افكلما  حرائق؛ إلطفاء نرك 

 يف موجاودة  فهاي  اململكاة،  بها ختت ُّ ال األمور بع  احلقيقة يف

 منهاا؛  نصي  هلا ال ربية اجملتمعات تكون وقد كثرية، جمتمعات

 إلروااااء ال ذواتناااا، إصاااال  علااا  جاهااادين نعمااال أن جيااا  لااا ا

 سليمة. متزنة نوعية حبياة لننعم بل اآلخرين،

 حتساني  حمااوالت  علا   تعمال  وهي سنوات، دةع من اململكة

 اسااتصدام ومتَّ وسااائل،و طاار  وبعاادة األمريكااان، أمااام صااورتها

 هاام تراجعااوا خطااوه تقاادمنا مااا كاال ذلاا  ومااع ،PR شااركات
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 وصاد   أخار ،  جوان  فتحوا جوان  يف حتّسنا ما كل خطوات،

 حتا   النصاار   وال اليهاود  عنا   تروا   ولان ) القائل: العظيم، اهلل

   .(تهممل تتبع

 أنظمتناا  لتحساني  اجلااد  العمل هي للدفاع وسيلة أفضل ل ل 

 فااااملرأة غريناااا؛ أجااال مااان ولااايس حنااان، أجلناااا مااان وممارسااااتنا،

 مان  الكثري عل  حصلت التونسية واملرأة السيارة، تقود الكويتية

 والرجال  املارأة  باني  سااو   القا ايف  أيام يف اللييب والنظام حقوقها،

 أوقاف  األردناي  النظام وك ل  اإلعدام، ةعقوب أل  و املرياث، يف

 هاال كااثرية، ذلاا  علاا  واألمثلااة والنماااذ  اإلعاادام، عقوبااة تنفياا 

 إًذا أمريكاااا  يف األنظماااة هااا ه صاااور حتساااني علااا  ذلااا  سااااعد

 ملصالحة  وقوانيناا  ونظمنا أوواعنا حتسني يف كعرب همنا لنجعل

 للدفاع. وسيلة أفضل سيكون بدوره وه ا الشعوب،

 املارأة  متسُّ قضية أهم ف نَّ النعيم، مشاري .د رنظ وجهة ومن

 تات ري  فساوف  املساألة  ها ه  ُحلات  ولاو  السيارة، قيادة هي السعودية

 حتتاا   الساعودية  فااملرأة  العرباي.  اإلعاالم  يف الساعودية  املرأة صورة

 علا   املهيمناة  هاي  األفعال ردود ستظل وإال أوسع، حرية سقف إىل

 أن حتاول العري  ثريا د. نقلتها اليت والدراسة الدفاعي، إعالمنا

 األساف  ماع  لكان  ف ة، وقيادية إدارية، السعودية املرأة أنب تقنعنا

 الاايت احلقااو  كاالَّ متلاا  وال القيااادة، تسااتطيع ال بلاادها يف هااي

 جري ااة، تكااون أن جياا  املطلوبااة واخلطااوة نفسااها. حاارة جتعلااها

 غًدا. وليس اآلن، يكون أن جي  املالئم اخلطوة ه ه وقت ولعل
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 خيتلاف  الزائار  الصحفي أن إىل القباني احملسن عبد .أ وذه 

 أو عقاد  منا   مقايم  غرباي  صاحفي  .مثًلا خ وا .املقيم الصحفي عن

 املارأة  دخاول  بقصة كثرًيا يكرتث ال أن  وذكر الريا ، يف أقل

 املوفاادة زميلتاا  مااع للتجاااوب مضااطر أناا  إال البلديااة، اجملااالس إىل

 مان  ياراه  حادث  .احلادث  لا ل   كابرية  ت طياة  لتنفيا   املؤسساة  من

 -"املدوياة  األخباار " تلا   يسامع  الا ي  فيماا  عابر،و ص ري منظوره

 حنوه. ختطو أنهاو تت ري، البلد أن يظنُّ -اخلار  يف هوو

 َماان هاام .ساانوات مناا  أجنبيااة صااحافة مكاتاا  لاادينا لياات

 إلقناااع كااثرية معااارك سيصووااونو متوازنااة، الت طيااة ساايجعلون

 يعيشااون ألنهاام نظااًرا عاادًلا؛ أكثاار بزوايااا بعياادةال األخبااار غاارف

 حتا   .. الصحافة لعملو للعي  صع  بلد السعودية لكنو .الواقع

 .املهنيني ملواطنيها

 املارأة  أوواع تصحي  من البد أن  الفيفي الرزا  عبد .أ وير 

 علا   الرتفيهاة  وليسات  األساساية،  احلقو  مستو  عل  املرأة وغري

 اهلل وبفضاال ،التجاريااةو القضااائية األمااور  ُّخياا مااا مثاال ،األقاال

 للماكيناااة يعاااود ُبْطاااأه ولعااال ،وجياااًدا ملفًتاااا حتّساااًنا نلماااس اآلن

 يف القاااارار صاااااح  لتااااأخُّر ولاااايس البريوقراطيااااة، املؤسساااااتية

 التحسني.

 حينمااا أننااا مداخلتاا ، يف مخاايس مسااري .أ ذكاار جانباا  وماان

 يف صورتها رؤية من نهرب ف ننا العامل، أعني يف املرأة صورة نتتبع

 حلاها  لكان  هامشاية  البع  يراها قد معلقة قضايا فهناك .أعيننا

 إىل الساابقة  اإلشاارة  يف ولعال  ،أواًل لناا  حقيقية انفراجة سيشكل
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 تكاون  قاد  أمثلة عن البحث عن كفاية للسيارة املرأة قيادة قضية

 يرو  صورة تقديم يف الوقت إواعة من بدًلا ل ا سوداوية؛ أكثر

 لنا، حقًّا حنسب  كنا ما إصال  يف لنبادر ال رب، أو شر ال عنها

 علينا. حقًّا أمس  ب  ف ذا

 نرصاد،  أن هاو  جيا   ماا  أن احلارثي علي .د ير  ناحيت  ومن

 نرصااد، ثاام ،ونساااًء رجاًلااا للجميااع العامااة احلقااو  ونوواا  وناابني

 نا   ) فيهاا  ليس اليت باملرأة اخلاصة احلقو  جبالء ونوو  ونبني

 وأخاااال  وثقافاااة قااايم ماااع وتتساااق والسااانة، القااارآن نمااا ( حمااارم

 نصاادم أن ال ،الاازمن متطلبااات مااع يتماشاا  مااا وتطااوير اجملتمااع،

 اجملتماع  ويادخل  ،ذاتا   الوقات  يف وجاهتها ير  ال مبطال  اجملتمع

 ال ارب  حاال  هاو  كماا  ِبَناا  املرتبصاون  منا   يستفيد ثقايف صراع يف

 كاال برصااد واراحلاا هاا ا خياار  أن املهاام ماان .وسياساات  وإعالماا 

 واملدنياااة والثقافياااة واالقتصاااادية واالجتماعياااة الشااارعية احلقاااو 

 وجنعال  جزئيًّاا،  ولاو  الاراهن،  الوقات  يف وقبوهلاا  تطبيقهاا  املمكن

 صاااح   إلقناااع  بهااا؛  املطالبااة يف يشاارتك  أطيافاا   بكاال  اجملتمااع

  . بوجاهتها القرار

 ا،وموووعيًّ واوًحا رصًدا بها املطاَل  احلقو  ترصد مل إذا

 الساااااجال فسيساااااتمر ،اجتماعيًّاااااا ومقبوًلاااااا للتطبياااااق، وقاااااابال

 للعموميااااة  ،طويًلااااا املووااااوع يف والعطاااااء واألخاااا  واملناكفااااة،

 امُلطاِلاا  : الطاارفني ِقباال ماان املسااؤولية رو  تفقااده الاايت الضاابابية

 وسيسااااتفيد فائاااادة، دون الوقاااات وسنصساااار ، القاااارار وصاااااح 

 .ومتلنا حالنا لتشوي  قضايانا من وامل روون احلاقدون
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 ال ربااااي املثقااااف أو الصااااحفي أن حبااااريي حسااااام .م ويعتقااااد

 كراهيااة سياسااة زارسااون بااأنهم عالنيااة يعاارتف أن ماان أذكاا 

 يف موجاااود ألنااا  إخفااااؤه؛ نزكااا ال األمااار هااا ا ولكااان وااادنا،

 كناادي حبااث مركااز ماان دراسااة الاارابط هاا ا وعلاا  ،مقاااالتهم

-http://www.globalresearch.ca/study-nyt ذلااااااااااا : يثبااااااااااات

portrays-islam-more-negatively-than-alcohol-cancer-and-
cocaine/5513340 

 مشاكلة  فها ه  الفكاري  مادهم  مواجهاة  آليات خبصو  أمَّا

 واقعياة  أيديولوجياة  وجاود  عادم  بساب   طويلة؛ فرتة من  منها نعاني

 وأصاابحنا ،املوجااود الفكااري الفاارا  لااتمأل جمتمعنااا، ماان نابعااة

 ألنهاا  مناسابة؛  نراها غربية، توأيديولوجيا كاًراأف نتبن  أو نتج 

 ها ا  ونار   جملتمعناا،  مناسابة  ألنهاا  ولايس  جمتمعاتهم، يف جنحت

 فقادان  بساب   غربي؛ وه ما لكل بقوة املتجهني شبابنا يف بووو 

 ثقافتنااااا اكتشاااااف وإعااااادة للااااداخل، لالجتاااااه حنتااااا  البااااديل،

 نا.لشعوب ومقنع مناس ، جديد بشكل وتقدزها وفكرنا،

 اإلعاالم  أماام  نفساها  زثل َمْن أفضل ستكون السعودية املرأة

 أن نرياد  الايت  الساعودية  املارأة  طبيعاة  هاي  ماا  ولكان  األمريكي،

 نار   أن نرياد  بالتأكياد،  األمريكي  أو ال ربي اإلعالم يف نراها

 اجتماعياة،  أو اقتصاادية،  أو أكادزياة،  خلفية ذات متعلمة امرأة

 جماتمعهم؛  فكار  ماع  تطاابق  ولديها تهم،ثقاف وتعرف ل تهم، تتقن

 ماان الاارغم فعلاا  .الرسااالة وإيصااال ثقااتهم، كْساا  ماان لتااتمكن

 بها ا  القياام  يستطيعن الالتي السعوديات النساء من الكثري وجود

 حتا   الفرصاة  نتي  أو نصنع، مل ولكننا وج ، أكمل عل  الدور



27 

–2017  2015  
143 

 عاالم اإل مع التعامل عل  القدرة لديها نسائية شصصية إلظهار اآلن

 جمموعااات إنشاااء إىل حنتااا  .كاابري فاارا  هناااك ومااازال ال ربااي،

 اإلعاااالم يف الساااعودية املااارأة متثااال أن تساااتطيع مناسااابة نساااائية

 اجتاههااا  أو مظهرهااا، حساساايات يف الاادخول  باادون اخلااارجي،

 الرسااالة  إيصااال  هااو  األخااري يف اهلاادف  ألنَّ الفكااري؛  أو الااديي

 يسااتطيع شصصااية ماان قاهااايتل أن البااد الاا ي ال ربااي، للمشاااهد

 بها. االرتبا 

 التواصال  مساألة  أن إىل احلماود  صااح  بان  اهلل عبد .د وذه 

 ها ا  قالَّ  وساواء  ،عاماة  ال رباي  اإلعالم مع أو ال ربية الصحافة مع

 اإلعالمااي احلضااور وااعف ساابب  ذلاا  كاال ،كُثاار أو التواصاال

 معاد  أن الشا   خارجيًّاا  تظهار  حينما االجتماعية وقضايانا احمللي.

 القضايا تل  تعري يف سب  هو ج ري حل إىل منها البع  وصول

 أمااام املتواوااعة احملليااة اإلعالميااة القاادرة عاان فضااًلا ،ال ااري أمااام

 .بكثري يفوق  خارجي إعالم

 نبادأ  أن هاو  احلّل ف نَّ الضوحيي، اهلل عبد .أ نظر وجهة ومن

 ادي،ساي  بقارار  إال يتم ال وبعضها اإلصال ، وترية بتسريع بأنفسنا

 وأن الدولياة،  املناسابات  يف حضاورها  الساعودية  للمرأة يكون وأن

 مااانهن املؤهلااة  الكفاااءات  خنتاااار وأن حقيقًيااا،  أمنوذًجااا  نقاادمها 

 والعالقاات  احملساوبيات  عان  بعياًدا  الزائارة،  الرمسية الوفود ملقابلة

 .الشصصية

 للصاحف  اجملاال  فتحناا  أننا لو ف ننا عقيل، مها .أ اعتقاد ويف

 صاحفية  وقصا   لقاءات إلجراء بسهولة السعودية تزور أن ال ربية
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 هلام  التضاحت  اإلعاالم  وزارة علايهم  متليا   ماا  ولايس  يريادون،  عما

 إعالمناا  أن إىل باإلواافة  .الساعودية  املارأة  عان  توازًنا أكثر صورة

 اإلعااالم مناا  يسااتقي الاا ي احمللااي وإعالمنااا وااعيف، اخلااارجي

 يكاارِّس مااا وغالبااا ف،وااعي أيًضااا األخبااار ماان الكااثري ال ربااي

 لوجا ،  وجًهاا  احلاوارات  مان  أفضال  هنااك  لايس و .النمطية الصورة

 وتبااادل ال اارب، يف ثقافيااة بنشاااطات القيااام -مثًلااا – فيمكننااا

 وإطااال  وحبثيااة، أكادزيااة ومؤسسااات جامعااات لطلبااة زيااارات

 .املشرتكة واألدبية والفنية البحثية املشاريع بع 
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 الشقري: عبد الرمحن .الورقة الرئيسة: د 

 االجتمااعي،  التهدياد  جانا   هو التسوُّل ظاهرة من يعنيي ما

 الوافادين  املتساولني  بعا   خطار  تفاقم ألن واألمي؛ واالقتصادي،

 الااايت السااااعات وكثااارة تواجااادهم، قاااوة اللخااا مااان واملقااايمني،

 دقيقاة  ومعلومات وصمة بيانات مصدر إىل حوَّهلم قد بها، يعملون

 الساعودي،  اإلنساان  كرم درجة وتقدير للمجتمع، العام املزا  عن

 أنهااام ويبااادو .خداعااا  وإمكانياااة واإلنسااااني، الاااديي وتعاطفااا 

 ظاااهرة دربااوا ظهاور  لااوح  إذ البيانااات، ها ه  ماان فعليًّااا اساتفادوا 

 الفرصاة  أتيحات  إذا العناف  باساتصدام  وأحياًناا  ،"باإلحلا  التسوُّل"

 مهمااااتهم، يف املتسااااولني ارتيااااا  عاااان نااااات  رأيااااي يف وهاااا ا .هلاااام

   .عقوبة أو مالحقة أي وجود عدم من واطم نانهم

 الكالسايكية  االجتماعياة  النظريات مالءمة عدم أر  ل ل 

 مسااتو  ووااعف الفقاار،  نااات بوصااف  التسااوُّل ظاااهرة تفسِّاار الاايت

 أماام  الياوم  وحنان  احملتاا ،  للمتساول  موجهة نظريات ألنها التعليم؛

 أقلياااة مااان التساااوُّل واقاااع ت اااري إذ .للمتساااولني مناااوذ  مااان أكثااار

 إىل وعجاائز  سانّ  كباار  ومان  ساعودية،  غاري  أكثرية إىل سعودية،

 الا ين  والرُّواع  األطفال، وخاصة للمجتمع، العمرية الف ات مجيع

 وحمافظاات  منااطق  أكثار  إىل الكا    املدن ومن نساء، نحتمله

 عصااابات، تااديره ماانظم تسااوُّل إىل فااردي تسااوُّل وماان اململكااة،
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 والاادعارة، بالبشاار، اإلجتااار يف التسااوُّل أمااوال ُتسااتعمل قااد كمااا

 .واملصدرات

 معتماًدا  اجلدياد،  مبفهوما   التساوُّل  لواقاع  وصاًفا  أقادِّم  سوف

 علااا  واالطاااالع امليدانياااة، ظااااتيمالح علااا  افرتاوااااتي بنااااء يف

 بعاااا  ومقابلااااة الصااااحف، يف املنشااااورة والتصاااارحيات التقااااارير

 وجاود  لعادم  نظاًرا  املتساولني؛  ماع  جتاارب  هلم حصل مّمن املواطنني

 املتساااولني، وعااادد التساااوُّل، مااان احملصااالة لألماااوال إحصاااائيات

 اجلاارائم وألمنااا  الناااس، يرويهااا الاايت وقصصااهم وجنسااياتهم،

 :يلي كما وذل  اجملتمع، داخل حتركهم نم املتولدة

 إذ التسااوُّل، يف أساسااية ظااواهر ثااالث علاا  القضااية تركااز

 بوصاااف  الساااائد التقليااادي مفهومااا  جتااااوز قاااد التساااوُّل أن تااار 

 قضايا معها تداخلت قضية إىل ليتحول حملية، اجتماعية مشكلة

 املنطقااااة يف واالقتصااااادية السياسااااية األوواااااع فروااااتها دوليااااة،

 جدياااااد؛ بشاااااكل قدزاااااة مفااااااهيم ظهاااااور وإعاااااادة ياااااة،العرب

 حياااث .الشااارعية غاااري واهلجااارة بالبشااار، واإلجتاااار كاااالالج ني،

 وجااودهم وارتاابط أوروبيااة، دوًلااا سااوريا يف احلاارب ظااروف طالاات

 اململكاااة، منهاااا جااازٌء طاااال كماااا جديااادة، مبشاااكالت هنااااك

 نساااء وأغلاابهم احلاارب، ماان هربااوا الاا ين مشااكالت وارتبطاات

 املناديااال، كعلااا  البسااايطة األدوات بياااع أو ساااوُّل،بالت وأطفاااال،

 ظاااهرة عاادها وزكاان األوىل، الظاااهرة وهاا ه والسُّااب ، واملياااه،

 مقارناااااة وتفساااااريها رصااااادها ينب اااااي ولكااااان مؤقتاااااة، تساااااوُّل

 السياسااية الظااروف أمَّااا .األخاار  الاادول مااع وجااودهم مبشااكالت
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 بكاملااها اململكااة علاا  انعكساات فقااد الاايمن، يف واالقتصااادية

 بالبشاار واإلجتااار الشاارعية، غااري اهلجاارات معهااا وظهاارت تقريًبااا،

 توسااعت ثاام .مساابو  غااري بشااكل التسااوُّل ألغاارا  واسااتصدامهم

 أكثرهاااا خمتلفاااة، جنسااايات مااان عمالاااة فيهاااا ودخااال جماالتااا ،

 ُيعااد  منظمة، جرزة-رأيي يف- ليصب  اإلقامة، أنظمة ختالف

 أن معا   تساتحق  كلبشا  "التساوُّل  إدارة عصاابات " ِقبال  من إنتاجها

 الثانياة،  الظااهرة  وها ه  وأمنية، وسياسية اقتصادية قضية ُتصنَّف

 يف فتتمثال  الثالثاة  الظااهرة  أمَّا .دائمة تسوُّل ظاهرة عّدها وزكن

 اإلقاماة،  أنظماة  ختاالف  جالياات  عليهاا  تهايمن  شاعبية  أحياء وجود

 األخاار ، لألحياااء والساارقات السااطو وجاارائم املتسااولني وتصااّدر

 قارن،  نصاف  منا   اململكاة  يف تقايم  اجلاليات ه ه بع  بأن اعلًم

 جديادة  مشاكالت  با ور  معا   حيمال  بشاكل  ساكانيًّا  تزيد وهي

  .ستظهر

 :هماااا ماااومسيتني، وحاااالتني دائماااة، حالاااة لااا  أن والحظاااُت

 املاارور، وإشااارات املساااجد، عنااد ويرتكااز رمضااان، يف التسااوُّل

 متسااوالت، نساااء ِقباال ماان املنااازل أبااواب علاا  والطاار  واألسااوا ،

 الواقعاة  والقار   املادن  يف ويرتكاز  احل ، موسم يف الثانية واحلالة

 - مكاااة-الرياااا -الااادمام) الساااريع الااادولي الطرياااق علااا 

 عان  معازل  يف كبرية حبرية يتحرك التسوُّل أن يعي وه ا (.املدينة

 إدارة تتواكااااا  مل إذ .املعنياااااة االجتمااااااعي الضااااابط مؤسساااااات

 تازال  ال أنهاا  بادليل  للتساول،  اجلديد فهومامل مع التسوُّل مكافحة
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 والتنمياااة العمااال وزارة موقاااع حبسااا  اهليكلاااة، أسااافل يف تقباااع

 .االجتماعية

 اهتمام يف وتقع اسرتاتيجية، قضية التسوُّل أن أر  هنا، ومن

 أسااااالي  تطااااوُّر ظاااال يف واإلنسااااانية، االجتماعيااااة التصصصااااات

 التعاااطف عاادمب املااواطن توعيااة وفشاال قااديم، ونظااام املتسااولني،

 وتنموياة،  أمنياة  تادابري  حزمة اختاذ بضرورة أوصي َثمَّ ومن معهم،

 مناااابع أهااام أحاااد وجتفياااف التساااوُّل، ظااااهرة مااان احلاااد تضااامن

 جديااد نظااام إصاادار :بااا اجملااال هاا ا يف وُيوصاا  ،"الظاال اقتصاااد"

 عا   البشار  تهريا   آلياات  علا   والتعرُّف التسوُّل، ملكافحة وفعال

 وتصااحي  بشااأنها، التوصاايات وتقااديم نوبيااة،اجل ال يااة احلاادود

 عاجلاة  جلناة  وتشاكيل  اإلقامة، نظام ختالف اليت اجلاليات وْوع

 .احلالي الووع ملعاجلة

 

 احلكمي: حسني .التعقيب األول: د 

 واالتفاااااا  اآلراء وطااااار  للنقاااااا ، ماااااثري موواااااوع التساااااوُّل

 ماان سااب ، ماان أكثاار لاا  برمضااان التسااوُّل ارتبااا  . واالعاارتا 

 والزكاوات  الصادقات  إخارا   عل  واحلث الديي، العامل ا:أهمه

 فضاايل، موساام يف األجاار املساالم ينااال حتاا  الشااهر؛ هاا ا خااالل

   الناس. بني ينتشر عندما .طاعت  ُتقبل أن ل  وُيرج 

 اهلل صال   -الانيب  وكاان  :قاال  أن  القيم، ابن عن روي وقد

 رُيكثا  ،رمضاان  يف يكاون  ما وأجود ،الناس أجود -وسلم علي 

 والا كر،  والصاالة  القرآن، وتالوة واإلحسان، الصدقة، ِمن في 
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 يف اخلريات فعل عل  احلّث من وغريه احلديث ه ا . واالعتكاف

 يف الزكاااة وخيرجااوا يتصاادقوا، أن علاا  الناااس شااجَّع رمضااان،

 املتلقون وهم آخر، طرف إىل حيتا  األموال ه ه وإخرا  ،رمضان

  . احملتاجون أو املستفيدون أو

 لازمن  الصادقات  تتلق  أن زكن اليت املوثوقة املصادر غياب

 َمااْن لكاال صاادقاتهم إعطاااء علاا  وتعااودهم الناااس وطيبااة ،مضاا 

 عاان الناااس تكاساال وأحياًنااا ،والفقاار احلاجااة مسااات علياا  تظهاار

 مان  والتأكاد  لا ،  والا هاب  فعًلاا،  املساتحق  الشاص   عن البحث

 والسااؤال؛ التسااوُّل إىل احملتاااجني بعاا  يقااوم أن يف أسااهم املتلقااي؛

 ِمان  ساليب  بشاكل  الوواع  اسات الل  ياتم  أن علا   سااعد  ذل  كل

 الصادقة؛  ويساتحقون  حمتااجون،  باأنهم  والتمثيل النصابني، بع 

 دْفاااع عااان فاااأحجموا النااااس، بعااا  علااا  سااالًبا انعكاااس مماااا

 دفااع ماان جلهاال أجرهااا اهلل ويكتاا  ُتقباال، أنهااا علًمااا الصاادقة،

 -اهلل رسااول أن-عناا  اهلل روااي-هرياارة أبااي حلااديث بهااا،

 فصار   بصادقة،  ألتصدقنَّ رجل: قال :قال-وسلم علي  اهلل صل 

 علا   ُتُصادِّ   يتحادثون:  فأصابحوا  ساار ،  يد يف فووعها بصدقت 

 فصااار  بصااادقة، ألتصااادقّن احلماااد! لااا  اللاااهم فقاااال: ساااار ،

 ُتُصاادِّ  يتحاادثون: فأصاابحوا زانيااة، ياادي يف فووااعها بصاادقت ،

 ألتصاادقن ! زانيااة علاا  احلمااد لاا  اللااهم فقااال زانيااة، علاا  الليلااة

 فأصااابحوا غاااي، يااادي يف فوواااعها بصااادقت ، فصااار  بصااادقة،

 ساار ،  علا   احلماد  لا   اللاهم  فقال: غي، عل  ُتُصدِّ  يتحدثون:

 ساار   علا   صادقت   أماا  ل : فقيل فأتي، غي! وعل  زانية، وعل 
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 عاان تسااتعف أن فلعلاها  الزانيااة وأماا  ساارقت ؛ عان  يسااتعف أن فلعلا  

 .اهلل أعطاه مما فينفق يعت ، فلعل  ال ي وأما اها؛زن

 إنساااني ساالوك وهااو العااامل، دول كاال يف مشااكلة التسااوُّل

 واحلاجاااة الفقااار عااان ناااات  وهاااو أساااباب، لعااادة الااابع  زارسااا 

  . واالحتيال النص  وأحياًنا ،والعوز

 علااا  وتعمااال السااالوك، هااا ا مْناااع حتااااول الااادول مااان كاااثري

 فلاديها  ،أساباب   من احلد عل  تعمل  نفس الوقت ويف مكافحت ،

 إليصااااال وساااايلة تكااااون أن مهامهااااا ماااان ومجعيااااات مؤسسااااات

 امُلعِطاااي باااني وصااال حلقاااة تكاااون وأن ملساااتحقيها، املسااااعدات

 اختالف عل  للمحتاجني خدمات ُتقدِّم نفس  الوقت ويف ،وامُلعَط 

 وووااااع االجتماعيااااة، الرعايااااة تقااااديم منطلااااق ماااان احتياااااجهم،

 هلاام كحااق املعااوزين حاجااة سااد يف تسااهم يااة،اجتماع سياسااات

 .كبشر

 األماااي التهدياااد هاااو يهمااا  ماااا نَّإ الااارمحن: عباااد .د يقاااول

 وواااع أن وأر  ،ذلااا  يف حاااق ومعااا  واالقتصاااادي، واالجتمااااعي

 كرزاة  حيااة  للمحتاا   تكفال  للجمياع،  ومعلناة  واواحة  سياسات

 فقااري الفقااري ،واجا   أماار-وجنسايت   جنساا  عان  النظاار ب ا  -

 غاري  بطار   البلاد  دخال  ومان  ،ساعودي  غاري  أم عوديًّاسا  كاان  سواء

 علا   تعمال  أن عليهاا  األمنياة،  اجلهات من آخر خلل فه ا نظامية،

 ماان متأكااد وهااو حملتااا ، صاادقة قاادَّم إنساااًنا ألااوم وال ،عالجاا 

 ال، أم اإلقاماة  ألنظماة  خمالًفاا  كونا   عان  النظار  ب ا   احتياج ،

 .أجر رطبة كبد كل ففي
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 باااني الاااربط علااا  تسااااعد ومياااةحك معرفاااة منصاااات وجاااود

 يف عنهاا  اإلعالن ويتم ثقة، وذات تنظيم وهلا واملاحنني، احملتاجني

 هاادفها باا ل  فتحقِّااق الف ااتني، ماان اجلميااع ليعرفهااا مكااان كاال

 وبعااد للمساتحقني،  والزكااوات والصادقات  املساااعدات تصال  أنبا 

 الشااوارع؛ يف املتسااولني إعطاااء عاان تتوقااف أن للناااس زكاان ذلاا 

 حبياااث املنصاااة، تلااا  علااا  دهلااام -وببسااااطة -كااانز ألنااا 

 وزكاان ورمسيااة، نظاميااة وبطريقااة احتياااجهم، علاا  حيصاالون

 ثباات فاا ن الشااوارع، يف متسااول بكاال اإلمساااك الرمسيااة للجهااات

 واحتيالاا  نصاب   ثبات  وإن اجلهااة، لتلا   حياال  ف ناا  حمتاا   أنا   هلام 

 .االختصا  ذات للجهات فُيحال

 زكاان حبيااث التقنيااة، ثااورة ماان االسااتفادة زكاان أيًضااا

 إيقافهااا ألن اإلمكااان؛ قاادر منهااا واحلااد املشااكلة، هاا ه معاجلااة

 مااان االساااتفادة زكااان حماًلاااا، يكاااون يكااااد كامااال بشاااكل

 بارام   خاالل  مان  وامُلعَطا   املعِطاي  باني  التواصال  يتم حبيث التقنية

 تكاون  أن زكان  وأيًضاا  ،موثوقاة  خريية أو رمسية جهات ترعاها

 خادمتهم  إماا  فياتم  املتساولني؛  عان  اإلباال   يف مساعدة ال ام  تل 

 النصاابني  مان  كاانوا  نإ معااقبتهم  أو احلاجاة؛  أهال  مان  كانوا نإ

 .احملتالني

 

 احلمود: صاحل عبد اهلل .التعقيب الثاني: د 

 هي بل ،بعين  بوطٍن ختت ُّ ال عاملية، ظاهرة بالش  التسوُّل

 ُيعاارف وب جياااز، ،وال نّيااة الفقاارية العااامل ُبلاادان كااّل يف ُمنتشاارٌة
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 العاماة،  الطُّار   يف أشاصا   مان  املاالَ  اإلنساانِ  طلا   بأن : التسوُّل

 َشاَفقة  الساتثارة  َوساائل  عاّدة  اساِتصدام  عا   ،واألسوا  واملساجد،

 االجتماعياااة األمااارا  أبااارز أحاااَد يعااادُّ كماااا ،َوعطفهااام النااااس

 .الداء به ا أصي  وقد إال جمتمع أو بلد خيلو فال امُلنتشرة،

 ومنهاا  مباشار،  وها  ما منها متعددة: أنواًعا للتسوُّل أنَّ ش وال

 أو اإلجبااري،  وغاري  باإلجبااري  يُسامِّ  ماا  وكا ا  ،ذلا   غاري  وه ما

 . واجلان  والقادر املومسي هناك وأخرًيا ،والعار  االختياري

 ظروفا   حسا   صااحب   ب  يتمثل نوع كل ف ن احلال وبطبيعة

 أو اساتعطاًفا،  نفسا ؛  إظهاار  عل  وقدرت  واالقتصادية االجتماعية

   .الطر  بتل  املال من للنيل مكًرا

 التساوُّل  أنَّ وهاو  لل اياة،  مهام  أمار  إىل الرئيساة  الورقة أشارت

 وذلاا  واألمااي؛ واالقتصااادي، االجتماااعي، التهديااد جاناا  زثاال

 ماان والاا ي التسااوُّل، مزاولااة عنااد املتسااولني وتفااوُّ  جنااا  بسااب 

 هلاا  نعطي أن ولألسف ،البع  لد  نةمه أصبحت أنها ل  املؤسف

 أعمااهلم  أصاحابها  ويتقن تتزايد، حينما الظاهرة ألن مهنة؛ وصف

 مهناااة فتصاااب  وباحرتافياااة، يؤدونهاااا الااايت األنشاااطة خاااالل مااان

 إىل املتساولني  بعا   وصاول  أسباب من أن عن فضًلا ه ا ،بتلقائية

 علاا  املتواوااع الرقااابي الاادور وااعف بسااب  هااو ،الوصااف ذلاا 

 احلكومياااة  اجلهاااة  مااان ساااواء  ،ألنشاااطتهم املتساااولني  ةممارسااا

 وماااؤازرة دعااام يف أساااهم والااا ي ،اجملتمعياااة الرقاباااة أو املصتصاااة

 . املصالفة ملناشطهم املتسولني
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 مااا وهااو ،لل ايااة مهاام أماار عاان الاارمحن عبااد .د حتاادَّث كمااا

 الاايت الكالسايكية  االجتماعياة  النظرياات  مالءماة  عادم  مان  هيارا 

 مساتو   واعف  أو الفقر، عن ناجًتا بوصف  ل،التسوُّ ظاهرة تفسِّر

 ماان العديااد أن حبكاام ،الاارأي هاا ا مااع أتفااق هنااا وأنااا ،التعلاايم

 مشااكالتهم ُحلاات أو ماديًّااا، ااكتفااو ماان وبالاا ات -املتسااولني

 آفاااة مناااتهجني يزالاااون ال-بساااببها يعاااانون اكاااانو الااايت املالياااة

 مكتسااابة ثقافاااة كانااات أن بعاااد مهناااة أصااابحت حتااا  التساااوُّل،

 .املهنية إىل بهم وصلتأ

 تضاطر  جمتماع  أي يف ف اات  هنااك  تظلُّ كل  ه ا مع ولكن

 عاادم أو ،العااوز بسااب  إمااا التسااوُّل؛ طريااق أو مساال  اسااتمرار إىل

  .األساسية احتياجاتهم ديس ما الفقراء متن  خريية جهات توافر

 التساوُّل  ظاهرة عن حتدثنا ما إذا- هنا أساسي تساؤل ومثة

 مشاكلة  وليسات  ظااهرة  فعًلا وهي ،السعودية ربيةالع اململكة يف

 قبااال مااان خصوًصاااا كااابرًيا، انتشااااًرا النتشاااارها نظاااًرا فحسااا ؛

 العاماة  النسابة  معرفاة  إىل خالل  من حنتا  تساؤل وهو-الوافدين

 هااا ا مااان األساااس  واهلااادف ،ووافاادين  ساااعوديني ماان  الف اااة هلاا ه 

 وجاا  علاا  السااعوديني لااد  التسااوُّل أسااباب حتديااد هااو التساااؤل

 األسااباب تكاان فمهمااا السااعوديني ل ااري بالنساابة أمَّااا ،اخلصااو 

 مانهم  وقلاة  ،العمال  ب ر  غالًبا اقدمو أنهم ندرك أن لنا البد ف ن 

 اتعنينااا ال وهاااؤالء ،والعمااارة احلااا  فريضااايت وأداء الزياااارة ألجااال

 ناجعاااة عقوباااة أشااادَّ وأنَّ ،تكااان مهماااا االقتصاااادية مشاااكالتهم
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 لأليااادي الوراثياااة البصااامة وتثبيااات فاااوًرا، ترحيلاااهم هاااو جتااااههم

 .للبالد عودتهم عدم لضمان للعينني؛ وك ا

 االجتماعيااة والتنميااة العماال وزارة لااد  يكااون أن البااد وهلاا ا

 بالنساابة سااواء ،التسااوُّل ظاااهرة ماان للحااد متكاملااة؛ اساارتاتيجية

  .غريهم أو للسعوديني

 ،القضااية عنااوان خااالل ماان ُطاار  الاا ي للتساااؤل بالنساابة أمااا

 يتمثال  أنا   اعتقاادي،  ففي جرزة  أم ظاهرة يعدُّ التسوُّل هل هو:و

 ابتاداءً  املشاكلة  من لتحوُّل  نظًرا فعًلا؛ ظاهرة أن  أي ،األمرين يف

 جرزااة  التسااوُّل يعاادُّ هاال أمااا ،الظاااهرة درجااة إىل وصاال أن إىل

 أو الكاا ب، أو احليلااة زااارس قااد املتسااولني بعاا  أن أر  نعاام،

 االعتااداء مسااتو  إىل تصاال ال قااد بطاار  تااداءاالع ممارسااة رمبااا

 املتساول  قبال  من حدوثها عند التصرفات ه ه تظلُّ إمنا ،التقليدي

 .الك   باجلرائم فُتوص ال كانت وإن جرزة، مبثابة

 ظااااهرة علااا  مرحليًّاااا للقضااااء األمثااال العاااال  أنَّ أر  وهناااا

 :ييل ما هو التسوُّل،

 ،اجلرزاة  بنشاوء  مقارتن  غالًباا  التساوُّل  أنَّ اجلمياع  يدرك -1

 وهناا  ،عاماة  اجلارائم  حادوث  نسابة  مان  يزياد  بالش  فهو وبالتالي

 .رادعة وقوانني ُمجديٍة عالٍ  وسائل وجود مع  األمر يتطّل 

 الالزماااااة؛ االجتماعياااااة الّدراساااااات تتاااااوافر أن يفااااارت  -2

 وأساااباب التساااوُّل، لظااااهرة احلقيقّياااة األساااباب عااان للكشاااف

 أن زكاان الاايت احللااول إىل لوصااولل مهاام؛ أماار فاا اك ،انتشااارها

  .الظاهرة ه ه انتشار من احلد درجة إىل ولو عالًجا، تكون
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 بارام   نشارِ  خاالل  من وآثارها، بامُلشكلة امُلجتمع توعية -3

 اإلعاالم  وساائل  كافاة  عا   ومضااره،  وآثااره  التسوُّل حول الّتوعية

 اجملتمااع  لااد   الااوعي  زيااادة  بهاادف  واملرئيااة؛  ةواملقااروء  املسااموعة 

 يكاااون وحتااا  ،وأمنيًّاااا اقتصااااديًّا بااااجملتمع تلحاااق الااايت باملضاااار

 . املقلقة الظاهرة ه ه مكافحة عملية يف حقيقيًّا ُمساندًًا امُلجتمع

 التساوُّل  مُبكافحة املتصّصصة املكات  أو املراكز دعُم -4

 ودعمهاااا ،املنااااطق يف االجتماعياااة والتنمياااة العمااال وزارة فااروع  يف

 وقات  باني  تدريباة  دورات إعطاائهم  ماع  ؤهلني،املا  العاملني من بَعدٍد

  . وآخر

 ُتطبق خالهلا من اليت الضوابط ُيحدِّد رادع قانون إصدار -5

 حناو  الساعي  ماع  ،عالياة  بنسابة  الظااهرة  ها ه  مان  للحاد  العقوبات؛

 بهادف  املتساولني؛  مان  جمموعاات  زثلاون  َمن خلَف يقُف من متابعة

 وعااءً  يعت ون الهلمخ من وال ي املتسولة، العناصر بع  است الل

 . األموال من مجع  نزك ما جلْمع مالًيا

 لتكااون الشُّاار ، مراكااز داخاال أمنيااة وحاادات إنشاااء -6

  . التسوُّل مكافحة مكات  أو مراكز ألعمال مباشًرا داعًما

 اجملتماع  أفاراد  باني  اجملتمعياة  املشااركة  درجاة  مان  الرفع -7

 ساااخن طخاا وإصاادار ،االجتماااعي للّتكافاال قيمااة إلعطاااء عامااة؛

 . املتسولني تواجد عن لإلبال 

 جاناا  يف خصوًصااا اخلرييااة، اجلمعيااات هيكلااة إعااادة -8

 يتطلاا  هنااا واألماار ،احملتاااجني جتاااه والعينّيااة النقديااة املساااعدات

 لضامان  وفارد؛  أسارة  لكل االجتماعية للحالة فنية دراسات إعداد
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 ونالعا  ياد  مادّ  حمتاا   هاو  مَلانْ  األقال  عل  الكفاية حد إىل الوصول

 .ل 

  :املداخالت حول القضية 

 أسباب وآثار تفاقم ظاهرة التسوُّل:

 تازداد  أن الطبيعاي  مان  أن إىل العماران  فهد بن حممد .أ أشار

 -اهلل أن ذلا   ساب  و الكاريم،  رمضاان  شهر يف التسوُّل ظاهرة

 النااس  غالبية جند هل او مرات، لعشر األجر يضاعف -جلَّو عزَّ

 الشاهر؛  ه ا خالل صدقاتهمو اهلمأمو زكاة إخرا  عل  حيرصون

 انتشااًرا  جناد  أن الطبيعاي  مان  املقابال  يفو املضااعف،  لألجر سعًيا

 هاو  الطبيعاي  غاري  لكان  أيًضاا،  الشهر ه ا خالل التسوُّل لظاهرة

 يف نشاهده  مل خمياف،  بشاكل  "الساعوديني  غاري " املتسولني انتشار

 ادخلااو قااد غااالبيتهم أن الضاامي إدراكنااا مااع قباال، ماان اململكااة

 يشاري  ها ا و مشاروعة،  غاري  بطار   فيهاا  يقيماون و اململكة، حدود

 - احلاااادود حاااارس) اململكااااة يف األمنيااااة األجهاااازة وااااْعف إىل

 .(إخل- التسوُّل مكافحة

 هناك تكون رمباو عاملية، ظاهرة هي التسوُّل ظاهرة بالفعل

 لا   يصل ملا ال ي هوو مأو ، دون مشردين وجود اعتبار عل  أسوأ

 التساااااوُّل أن املهااااام لكااااان اآلن، حتااااا  ململكاااااةا يف املتساااااولون

 لقااوانني خيضااع العااامل دول مجيااع يف (األجاناا  ماان وخصوًصااا)

 اململكة. يف العكس جند حني يف واوحة، أنظمةو
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 .د أجراهاااا دراساااة إىل الرديعاااان خالاااد .د أشاااار جانبااا  ومااان

 مشلات  الرياا ،  مدينة يف التسوُّل ظاهرة عن كرار السر املأمون

 وأودعاااوا علااايهم، القاااب  متَّ ممااان اجلنساااني، مااان متساااوًلا 323

 وتبني .هجرية 1434 العام يف وذل  التسوُّل، مكافحة يف احلجز

 يلي: ما الدراسة من

 الساعوديني،  غري من كانت العينة من  ٪75 نسبت  ما أنَّ •

 ماان السااعوديني غااري ومعظاام .السااعوديني ماان  ٪21 وحنااو

 ريقيااااة،وإف أخاااار ، عربيااااة دول وماااان ،( ٪62) الاااايمن

 .وآسيوية

 .نساء  ٪27و ، ذكورًًا كانوا  72٪ •

 وهي سنة، 35 إىل 15 بني أعمارهم تقع العينة من  66٪ •

   .العمل وسن الشباب مرحلة

  . ٪46 واملتزوجني ، ٪49 العزاب نسبة بل ت •

 .مهنة بأي يعملون ال املتسولني من  99٪ •

   :السعوديني ل ري بالنسبة للمملكة الدخول طريقة •

 .احلدود ع  للتس  58٪ -

 .عمرة بتأشرية  12٪ -

 .ح  تأشرية  2.1٪ -

 التعليماااي املساااتو  باااني عكساااية عالقاااة وجاااود لاااوح  •

 التعليمااي املسااتو  اخنفاا  كلمااا إذ التسااوُّل؛ وممارسااة

  ٪22و أميااااااون،  ٪35 فنحااااااو املتسااااااولني؛ نساااااابة زادت
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 ثاااااانوي،  ٪19و متوساااااط، كااااا ل   ٪22و ابتااااادائي،

 . ٪2.1 واجلامعي

 :يتسولون أين •

 .األسوا  يف  47٪ -

 .املساجد يف  13٪ -

 .املرور إشارات عند  15٪ -

 .األرصفة عل   13٪ -

 .املنازل أبواب طر   2.1٪ -

 .رُذك ما غري أخر  أماكن  12٪ -

 :التسوُّل وسائل •

 بصحتها. مشكوك ووثائق صكوك إبراز -

 املتسولة. أو املتسول مع بطفل العطف استدرار -

 .تافهة أشياء بيع -

 :تسوُّلال من الشهري الدخل •

 .أقل أو ريال ألف  73٪ -

 .ريال 2000-1000 من  22٪ -

 .شهريًًا ريال 2000 من أكثر  1٪ -

 التسوُّل  من املتحصلة باملبال  املتسولون يفعل ماذا •

 .ألهاليهم اململكة خار  حتويل  62٪ -

 (.اخلا  حلساب ) مبفرده يتسول  ٪62 أيًضا -
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   :التسوُّل أسباب أهم •

 للدراساة،  وفًقاا  للتساول  لنياملتساو  يادفع  سابًبا  16 هناك

 :اإلحصائي الرتتي  حس  وهي

 .األسري الووع سوء -1

 .التسوُّل ممارسة سهولة -2

 .الوحيد رزق  مصدر -3

 .البطالة -4

 .الرادع غياب -5

 .العائل غياب -6

 .املتسول مع اجملتمع أفراد تعاُطف -7

 .والرتبية التوجي  نق  -8

 .العوز شدة -9

 .واملعارف األصدقاء تأثري -10

 .لالتسوُّ حمرتيف خمالطة -11

 .العمل عن العجز -12

 .السن ك  -13

 .الرتمل -14

 .والعاهة املر  -15

 .اليتم -16
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 يف الظاااهرة تفشااي مفادهااا: خالصااة إىل الدراسااة انتهات  •

 بساب   منهاا؛  واحلاد  مواجهتها، وورورة الريا ، مدينة

 .واالجتماعية األمنية أورارها

 ..املتجاول  املتساول  ظااهرة  هنااك  أنَّ الرديعاان  خالاد  د. وذكر

 هلم: ويقول املارة، يستوقف َثمَّ ومن أسرت ، ومع  سيارة يقود رجل

 فقاد  إنا   أو وااعت،  قاد  حمفظتا   وإن بعياد،  مكاان  مان  جاء إن 

 قاد  ..معا   َمان  وإطعاام  السايارة  لوقاود  مبلا   إىل حباجاة  وأن  نقوده،

 ..للنظار  الفًتاا  أصاب   تكررها كثرة لكن حقيقية القصة تكون

 وخاصااة كاابرية، ل مببااا ورمبااا هااؤالء، مثاال مساااعدة يااتم غالًبااا

 كاا ل  ترمقاا  الاايت أمهاام، مااع الساايارة يف أطفاًلااا تاار  عناادما

 استجداء. بنظرات

 عاااادة لااا  متساااول وهاااو ،"الااادوري املتساااول" ظااااهرة وهنااااك

 مدينة إىل أخر  دولة من ورمبا بعيد، مكان من يفُد فهو سنوية،

 الساكان  عوَّده وقد-مثًلا سكاكا- سكانها يعرف ص رية،

 الناااس فيقااول زكااواتهم؛ بعاا  ماان أو قاتهم،صااد إعطائاا  علاا 

 األواخر العشر يف عادة يفد النمط ه ا ".يتعط  فالن عندنا" :مثًلا

 حياث  الشامال،  مادن  يف هاؤالء  مثال  ..أيام عدة ويقيم رمضان، من

 وهام  العارا ،  مان  ورمبا سوريا، أو األردن، من "املتعط " ه ا يفد

 عااادة يكاون  األصال  يف قادومهم  ...معروفاة  عشاائر  أبنااء  مان  عاادة 

 مان  تعاطًفاا  جيادون  قاد  لكانهم  املا كورة،  املدينة يف هلم ألقارب

 ..دوريااة بصااورة املهمااة بهاا ه القيااام علاا  يشااّجعهم مّمااا اآلخاارين؛

 ويبااادو اخلاصاااة، واجللساااات االسااارتاحات علااا  يطاااوف بعضاااهم
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 (.إخل ..أصاابع   باني  ومسبحة وعقال، وثوب، بشت،) أنيًقا مظهره

 تهرب أن إما خيارين؛ أمام أنت َثمَّ ومن مهم، أن  دتعتق النوع وه ا

 .مظهره بسب  جزًلا مبلً ا تعطي  أو من ،

 هاا ا ،"املتعاومل  املتسااول" وهاو  املتسااولني، مان  ثالااث ناوع  بقاي 

 املادن  يف تقابل  جلدتنا أبناء من يكون وقد ..اململكة خار  تقابل 

 مماا  ؛سارقت   أو لنقاوده،  فقدانا   قصاة  ل  يسرد حيث السياحية،

 عاان لاا  أفصا   إذا خاصااة كاابري مببلا   ورمبااا ملساااعدت ، يادفع  

 معروفة، محولة من ه ا وتقول: احلمية، فتأخ ك وعائلت ، امس 

 مان  الانمط  ها ا  وزاارس  أسرت ، السم ثيكرت ال قد أن  حني يف

 كااان إذا تعقيااًدا أكثار  املشااكلة وتصااب  ..دائام  بشااكل التساوُّل 

 .عنها ب ن  هي ملواقف يعروها قد مما امرأة؛ املتسول

 أسااباب  علاا  الرتكيااز املهاام ماان  أن القعااود ناصاار .د وياار 

 القصاور  وأساباب  ظااهرة،  إىل وحتوُّهلاا  التساوُّل،  ظاهرة استفحال

 يف قصاااوًرا هنااااك أن ويبااادو منهاااا، واحلاااد معاجلتهاااا يف اإلداري

 العماال وزارة هاايو عنهااا، واملسااؤولة املعنيااة اجلهااات بااني التنساايق

   األمنية. واجلهات جتماعية،اال والتنمية

 فتااااة أو امااارأة أر  عنااادما :الشاااراري حاماااد .د قاااال وبااادوره

 يف أعاايُ  ،اجلااامع أو املسااجد ماادخل عنااد صاا رًيا طفًلااا حتماال

 وأكساا  يساارًيا، شاايً ا أعطيهااا هاال نفسااي، مااع داخليااة حاارب

 ظااهرة  مان  واحلاد  معاجلاة  يف ألساهم  العطاء؛ عن امتنع أو ،األجر

 يعطاي  آخار  شصًصاا  يار   وهاو  الصا ري،  اباي  عن ماذا .. !التسوُّل 

 مثال  يتصاد   أعطيا   ال وأنا املرأة، لتل  ليسلِّم  املال من قليًلا ابن 
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 الشااص  ها ا  أنَّ الباي  أووِّا   كيااف !األجار   ويكسا   اآلخار، 

 كياف  !  صاواب  عل  وأنا املسكينة، هل ه التصدُّ  يف خطأ عل 

 وأنَّ اإلساالمية،  القيم عل  نربيهم وحنن صادقة، غري أنها ل  أبّين

 باملااال، احملتااا  علاا  التصاادُّ  خااالل ماان تااأتي احلساانات كساا 

 علااا   مثاااال خاااري  وطفلاااها واملساااكينة ) ... والطعاااام وبااااملالبس،

 وهاو  اهلل، إىل وتقربهم اجلنة، تدخلهم سلوكيات وأنها ،(احملتا 

 ومسلمة ! مسلم كل هدف

 اذب،كاااا مبظهاااار الظهااااور أن العااااري  ثريااااا .د وأووااااحت

 كال  يف جرزاة  هاو  مساتحقة  غاري  صادقة  عل  للحصول كمحتا 

 متانحهم  مماا  أكثار  تادرّ  ملهنة حمرتفون املتسولني وأغل  القوانني.

 يتعففاااون. غالًباااا احلقيقياااون احملتااااجون .شاااريف عمااال يف وظيفاااة

 اجلمعيااات علاا  مبشاااركتها ُأجرياات دراسااة إىل ثريااا د. وأشااارت

 يأخا ون  أنفساهم  األفاراد  بأن الدراسة وخرجت الشرقية، يف وال 

 العاون  تكارار  عادم  لضامان  األمسااء  جارد  ومتَّ مجعياات،  عدة من

 غااري عااائالت بياانهم أنَّ الدراسااة أظهاارت وقااد مصااادر، عاادة ماان

 احملساااانني يتسااااول .. يعماااال ال األب ..لبنانيااااةو هنديااااة سااااعودية،

 .. كفيااال لااا  ولااايس .. املااااءو الكهربااااء فااااتورة لااادفع باهلااااتف؛

 السعودية  يف هو ملاذا السؤال:

 القيم فهم عل  حيرصون املتسولني أن البعيز إبراهيم .د وير 

 ياادرك ال ربيااة اجملتمعااات يف التسااوُّل؛ يف واسااتثمارها اجملتمااع يف

 باااالعزف التساااوُّل يكاااون لااا ا الفااان؛ وُتاااثّمن ُتقااايم أنهاااا املتساااول

 التقاادير مااد  املتسااولون يعاارف وعناادنا الطرقااات، يف املوساايقي
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 الاارأس وعبايااة الوجاا  ب طاااء التسااوُّل يكااون لاا ا العفيفااة؛ رأةللماا

 عفيفة. تكن مل لو حت  والقفازات،

 تادلُّ  سالبية  ظااهرة  التساوُّل  أن إىل احلكمي حسني .د وأشار

 حاادَّ أروااها علاا  لإلنسااان تكفاال أن يف قصَّاارت الدولااة أن علاا 

 مااا بأناا : الكفاااف حااّد تعريااف وزكاان .يوماا  وقااوت الكفاااف،

 أصااب  َمااْن » :_صاال  اهلل علياا  وساالم _ املصااطف  يبيناااحب هذكاار

 َيْوِمااِ  ُقااوُت ِعْنااَدُه َجَسااِدِه، ِفااي ُمَعاااًف  ِسااْرِبِ ، ِفااي آِمًنااا ِمااْنُكْم

 اآلخار،  اجلان  وعل  لكن «ِبَحَ اِفرِيَها الدُّْنَيا َلُ  ِحيَزْت َفَكَأنََّما

 مان  أكثار  للكسا   مادرة  وظيفاة  أصاب   البع  لد  التسوُّل ف ن

 وظّفوا رمبا أو وظائفهم، تركواو فامتهنوها الناس، بع  ظيفةو

 االعتبار. يف ووع  جي  ما وهو مبطن، لتسوُّل كطريق وظيفتهم

 لاوزارة  التابعاة  التساوُّل  مكافحة إدارة إىل هنا اإلشارة وجتدر

 الاوزارة  مبوقاع  بهاا  التعرياف  خاالل  من االجتماعية، والتنمية العمل

 أسااس حتقيااق إىل التسااوُّل مكافحااة إدارة تهاادف حيااث الرمسااي؛

 ُيوجاا  حيااث السااعوديني، للمتسااولني السااليمة واإلصااال  التوجياا 

 ماان لالسااتفادة االجتماعيااة الرعايااة دور إىل والعجاازة العاهااات ذوو

 حياااث املتصصصاااة، املستشااافيات إىل املروااا  وُيحاااال خااادماتها،

 جوناحملتااا أمااا مقاباال، دون املناساابة الصااحية الرعايااة هلاام ُتقاادَّم

 أو االجتمااعي،  الضامان  مان  املالياة  املسااعدات  هلم فُتصرف ماديًّا

 الصااا ار ُيحاااال كماااا حاااالتهم، دراساااة بعاااد اخلريياااة اجلمعياااات

 الاادور، هاا ه إىل الرتبيااة دور لااوائ  علاايهم تنطبااق الاا ين واأليتااام

 أماا  الساليمة،  االجتماعية والتنش ة املناسبة اإلقامة هلم ُتوفَّر حيث
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 فا ن  املتساولني  مان  عالياة  نسبة ُيشّكلون ال ين جان األ املتسولون

 األمنياة  اجلهات بها ُتعن  ترحيلهم إجراءات وإنهاء متابعتهم، مهمة

 .املصتصة

 : باآلتي وتقوم مكاتب،( 4) وعددها التسوُّل، مكافحة مكاتب

 اللجااان ِقباال ماان علياا  املقبااو  السااعودي املتسااول استضااافة -

 .امليدانية

 اجتماعيًّاااا عليااا : املقباااو  الساااعودي املتساااول حالاااة حباااث -

 .وصحيًّا ونفسيًّا واقتصاديًّا

 والنفساااااية، والصاااااحية، االجتماعياااااة، اخلااااادمات تقاااااديم -

 .حالة كل احتيا  حس  السعوديني للمتسولني االقتصاديةو

 املقباااو  الساااعوديني للمتساااولني الالحقاااة بالرعاياااة القياااام -

 .عليهم

 . العمل بأصحا منازل من اهلاربة العمالة استضافة -

 املطااارات، جااوازات ماان احملااالني املنزليااة العمالااة استضااافة -

 .استالمهم عن العمل أصحاب يتأخر واليت

 وتقببوم مكاتببب،( 8) وعببددها االجتماعيببة، املتابعببة مكاتببب 

 :كالتالي

 .اخلاصة االحتياجات ذوي إعانات صرف -

 البديلااة، األساار لااد  اخلاصااة الظااروف ذوي األطفااال متابعااة -

   .احلاونة لألسر اناتاإلع وصرف
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 بالرياض اخلادمات شؤون رعاية مركز: 

 العمال  أصاحاب  مناازل  مان  اهلاربات اخلادمات باستقبال يقوم

 اململكاااة، يف األخااار  املعنياااة األجهااازة ماااع والتنسااايق بالتعااااون

 خااار  ماان للعماال القادمااات املنااازل خادمااات استضااافة وكاا ل 

 أصااحاب قبالاساات عاادم مثاال: الظااروف، بعاا  وتعاااني اململكااة،

 اجتماعيًّاااا رعاااايتهن علااا  واإلشاااراف املطاااارات، يف هلااان املناااازل

 والتوجيااا ، كاإلرشااااد، األخااار : اخلااادمات وتقاااديم وصاااحيًّا،

 ديعااو مبااا اخلادمااات فاارا  وقاات وإشاا ال والكسااوة، واإلعاشااة،

 حقاوقهن،  تساوية  حلاني  واألنشاطة  الا ام   خالل من بالنفع عليهن

 .األمنية اجلهات قبل من ووعهن وإنهاء

o املكرمة مبكة األجان  املتسولني األطفال مراكز : 

 سااان ندو ماااا األجانااا  املتساااولني األطفاااال باستضاااافة يقاااوم

 الرجاااالي بفرعيااا  اإلياااوائي بااااملركز وإياااداعهم عشااارة، الثامناااة

 التحقيااق حلااني هلاام املتكاملااة الرعايااة أوجاا  وتقااديم والنسااائي،

 . أوواعهم وإنهاء واجلوازات، الشرطة قبل من معهم

 تعدُّ بالفقر التسوُّل ت ير ف نَّ العثمان خالد .م نظر وجهة ومن

 القضاااية هاا ه  يف والتسااااهل التنااازل  باااب  تفااات  كاابرية  مشااكلة 

 وتيساري  معاجلاة  مساؤولية  عليهاا  تقاع  مؤسسات ل  الفقر ..اخلطرية

 حبجاة  التساوُّل  بااب  فات   لكن ..تصنيف  يطاهلم ال ين الناس أمور

 وممارسااات كااثرية، جمتمعيااة ملشااكالت الباااب فاات  يعااي الفقاار

 مؤسساات  أداء قصاور  املساتويات.  كال  عل  وخيمة آثار ذات خملة

 يف التسااهل  يعاي  ال اخلريياة  أو احلكومياة  ساواء  الفقار،  معاجلاة 
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 أناا  شصصاية  جترباة  واقااع مان  خالاد  م. وذكاار التساوُّل.  مكافحاة 

 همبعضاا  علاا   فيعاار   الطاار ،  يف يتسااولون  شااباًبا  أحياًنااا  جيااد 

 قاد  وبعضاهم  بااهلرب،  يساارعون  بهام  فا ذا  احلاجاة،  تقايهم  وظيفة

 ."تتفلسف ال ساكت، خل  وال بتعطيي" بوقاحة يرد

 قصاور  وال بالفقر، ألبتة ل  عالقة ال خالد م. رأي يف والتسوُّل

 ماانهم كااثرًيا أن صااحيًحا ولاايس االجتماااعي، الضاامان مؤسسااات

 يف التساااوُّل ةزيااااد عااان واحلاااديث نسااااء. اكاااانو لاااو حتااا  حمتاااا 

 التساوُّل  أن علا   يدلُّ وهو علي ؛ متفق أمر الدينية واملواسم رمضان

 بااااالفقر عالقااااة أيااااة دون املواساااام واساااات الل التكساااا ، مهنااااة

 بتلااا  يشاااهد يعرفااا  مَلااان الرياااا  يف الشميساااي وحاااي واحلاجاااة.

 الساتيطان  الريا  حول القر  من أناس فيها يأتي اليت الظاهرة،

 وكااثري الشااهر، طيلااة التسااوُّل وممارسااة ،رمضااان شااهر يف احلااي

 السنة. طوال تكفي  ب لة يعود منهم

 حالاة  خيلق هو ..النزي  العمل ثقافة ود اجتماعية آفة التسوُّل

 وهاا ه ..عناااء أو تعاا  دون السااريع الاارب  عاان والبحااث التبلحااد، ماان

 الا ي  البشاري  العنصار  علا   تعتماد  الايت  التنمياة  طرياق  يف مصيبة

 مية.التن أساس هو

 يكتفاي  وال واألسوا ، واملكات  البيوت يقتحم بات التسوُّل

 البيااوت اقتحااام جاناا  ويف ..واملساااجد الطحاار  يف الركبااان بتلقااي

 املنااازل، املتسااولني أول اا  دخااول نتيجااة كاابري؛ أمااي خطاار هناااك

 إىل ومااا التهديااد، إىل تصاال قااد واا ط وسااائل يسااتصدمون ورمبااا

 أيًضااا املسااتويات. كاال علاا  ريةكااب أمنيااة مشااكلة التسااوُّل ذلاا .
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 مباا  املتساولون،  هلاا  يلجأ قد أخالقية ال ملمارسات احتماالت هناك

 أن عاان فضااًلا ذلاا . وغااري املصاادرات، وجتااارة الاادعارة، ذلاا  يف

 النظااام خاار   املتداولاة  األمااوال حجام  مان  يزيااد بالتأكياد  التساوُّل 

 بهاا  يارتبط  وماا  الظال،  اقتصااد  ظااهرة  تعمُّق من ويزيد البنكي،

 وأمنية. اقتصادية خماطر من

 أن شااا َّ ال أنااا  مداخلتااا  يف الضاااوحيي اهلل عباااد .أ وذكااار

 الفضايل،  الشاهر  ها ا  يف خاصاة  وعاطفتناا  طيبتناا  يست ل املتسول

 املتساولني  هاؤالء  علا   تتصاد   األخار   هاي  العمالاة  بعا   أن حت 

 حناان أمااا ،(سااعودي علاا  يتصااد  سااائًقا أو أجنبيًّااا عامًلااا تصااوَّر)

 علا   تصادقنا  لتفساري  منا   ننطلق شعاًرا ( بال دفاعة ) اخت نا فقد

 .(ذمت  يف) با خامتينها هؤالء

 ماان فكااثري ؛(إدمااان) أناا  كااثريون يعاارف ال رمبااا التسااوُّل

 كشاافت وقااد العااادة، هاا ه تاارك باسااتطاعت  يعااد مل املتسااولني

 دخلااات أرصااادة لاااديهم متساااولني، عااان واملصاااادر البناااوك بعااا 

 الستة. األصفار

 عان  الصاحف  ونشارت  شااهدنا،  وهلا ا  دخال،  مصدر سوُّلالت

 آخارين  باني  ومضااربات  ملاواقعهم،  متساولني  بني (قدم نقل) حاالت

 لاا  كاال املتسااولون مكاناا ؛ أناا  ياادعي كاال معينااة، مواقااع علاا 

 الساايارات ونلحاا  .. باسااتمرار فياا  يتواجااد موقااع أو ماارور إشااارة

 .. خااا همأل تعاااود ثااام املواقاااع، هااا ه علااا  وتاااوزعهم تقلاااهم الااايت

 واحاد  ياوم  يف اآلالف مجعاوا  متساولني  علا   قب  حاالت وشاهدنا

 حتقيًقاااا عنهاااا ونشااار واحاااًدا، يوًمااا  املهناااة ماااارس الااازمالء أحااد ..
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 متات  مماا  حقاائق  بعادة  من  وخر  فرتة، من  مثرًيا كان صحفيًّا،

 أبعاد  إىل تشاري  األماور  وها ه .. واملاداخيل  املواقاع  حاول  إلي  اإلشارة

 ل . عمل فرصة إجياد عل  املتسول يوافق فلن  ل ول احلاجة. من

 ماا  حنو عل  زنع ، قانون هناك وهل التسوُّل، نظامية وحول

 وإن-مانهم  نسابة  أن افرتوانا  وإذا ف نا   البعيز  إبراهيم د. تساءل

 بااأمن تضاار وقااد التسااوُّل، ماان أبعااد أهااداف هلاام -قليلااة كاناات

 (الاا رائع سااّد باااب) فاا نَّ واألخالقااي، االجتماااعي نساايج  أو البلاد 

 ُيسااتصدم ال فلمااذا  كاثريًًا،  اساتصدمناه  البااب  ها ا . .مانعهم  جيياز 

 !  التسوُّل يف

 الاا ي عاان -وساالم علياا  اهلل صاال -قولاا  لاا ل  وُيضاااف

 ماا  وعناده  ساأل  مان  إنا  ) :-املاال  مان  يكفيا   ما ومع  -يتسول

 ومااا اللَّا ،  رسااول ياا  قااالوا: جهانم.  نااار مان  يسااتكثر ف مناا  ي نيا ، 

 مان  أكثر عل  حيصلون هؤالء ،(يعِشيِ  أو ي دي ، ما قال: ي ني  

 ذل .

 َوَأمَّاا ﴿تعااىل:  بقولا   هلاا  تعليق يف أمسهان .أ الستدالل وبالنسبة

 االمتنااع  يعاي  ال هنا فالنهر [،10 اآلية الضح : ]﴾َتْنَهْر َفَلا السَّاِئَل

 .ب  واالستهزاء الزجر إىل يشري ما بقدر املتسول إعطاء عن

 خالاااد .د أشاااار فقاااد  الرديعاااان، خالاااد .د ملداخلاااة ودةوباااالع

 فها ه  احلجاز،  أودعاوا  متسوًلا 323 عل  كرار .د أعدها لدراسة

 :عليها ملحوظات عدة هناك الدراسة

  ٪21 وحناو  الساعوديني،  غاري  مان  كانت العينة من  75٪ -1

 !  املتبقية ٪4 والا السعوديني، من
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 والباااقي ،  ٪46 واملتاازوجني ، ٪49 العاازَّاب نساابة بل اات -2

 !  حالتهم ماهي 5٪

 :التسوُّل من الشهري الدخل -3

 .أقل أو ريال ألف  73٪

 .ريال 2000 -1000 من   22٪

 .شهرًيا ريال 2000 من أكثر  1٪

 وبهاا ه ساااعات، الشاامس حتاات املتسااول يظاال أن يعقاال هاال

 ماان ناهياا  .. شااهرًيا ريااال ألفااي ماان أقاال علاا  ليحصاال الووااعية

 ! ت كر مل ٪4 نسبة وياع

 أخا   متَّ ألنا   رمباا  عمال؛  فرصاة  أياة  بعر  سيقبل هؤالء مثل

 معلوماااٍت يعطااوا الأ الطبيعااي ماان فكااان أفااواههم، ماان املعلومااة

  صحيحة.

 .. التسااااوُّل كااااوارث مااان  أن ال اماااادي أمسهااااان .أ وأواااافت 

 .. املاارين  من العال  لتسوُّل املر  ادعاء خالل من باألدوية التسوُّل

 األماار هاا ا فهاال .. لألسااف الصاايدلي مااع طااؤبتوا الاادواء إعااادة ثاام

 كابرية  بشابكات  مارتبط  األمر أن أم .. إدمان أو حاجة أمام يقف

 مدروسة  بأهداف وخاليا

 ظااهرة  هنا طر  فيما التسوُّل ف ن الشهري، فايز .د نظر ويف

 منهاا  املوقاف  ويبقا   اإلرادة، وحمادودي  الضاعفاء  تسول - عاملية

 حيتااجون،  وال يساتحقون،  وال ساتحون ي ال متساّولون  هنااك  فرديًّا.

 بالشاعر  العروات وِفي الشاشات، عل  يتسولون ال ين أول   وهم
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 التساوُّل  جيياد  الا ي  املثقف ذل  هو منهم واألسوأ الكالم، وحيل

 القضاااايا عاانهم  ُتطاار   أن يساااتحقون وهااؤالء  واملواقااف،  باملباااد  

 .والنقا 

 التساوُّل  صور أخطر أحد أن العمران فهد بن حممد .أ وذكر

 رجاال و القبائال،  شايوخ  تساول  ظااهرة  هاي  الكاريم  رمضان خالل

 شااص  ديااة لاادفع وااصمة أمااوال مْجااع ساابيل يف لألمااراء، الاادين

 ! الزكاة أموال من ذل و للقصا ، مطلوب

 :يلي ما السلبيةو اخلطرية الظاهرة ه ه يف حيزن ما

 مل ألنااس ) املطلوباة  مصاارفها  مان  الزكااة  أموال توّج  أنها •

 ألنااس ) أخر  مصارف إىل (حياتهم يف أخطاء أي بكوايرت

 .(قاتلة أخطاًء ارتكبوا

 أفااراد باني  خصوًصاا و اجلارائم،  ارتكااب  علا   تشاجِّع  أنهاا  •

 االجتماعي. النفوذ ذات الك   القبائل

 كا  ،  لقبائل ينتمون للقصا  مطلوبني عل  تقتصر أنها •

 أو صا رية  قبائال  مان  للقصا  مطلوبني جتاهل يتم حني يف

  نفوذ. هلا ليس مجاعات

 عماوالت و كأتعااب  األماوال  ها ه  مان  جازء  است الل يتم أن  •

 السماسرة. قبل من

 األساف  ماع  دياي  غطاء حتتو الفاخر، النوع من تسوُّل أنها •

 الشديد.
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 قضااية فاا ن ذلاا ، وااوء يف بأناا  ال اماادي أمسهااان .أ وعلقاات

 تعاددت  بال  مساجد،  أو مارور  إشارة يف حصرها من أك  التسوُّل

  الشصصية. واملكاس  املصاح حبس  أشكاهلا

 وساااائل علااا  التساااوُّل هنااااك أن الرديعاااان خالاااد .د وأوااااف

 أو حالاة  جناد  ياوم  فكل مسبوقة؛ غري بصورة االجتماعي التواصل

 اجلهاااات إىل شاااكواها إيصاااال تطلااا  الناااوع، هااا ا مااان حاااالتني

 طلا   أو مساكن،  تاوفري  أو ديان،  بقضاء يتعلق ما وخاصة العليا،

 .ملحوظة بصورة تتزايد الظاهرة ه ه ..عال 

 :السااهلي هيااا .أ قالاات التسااوُّل، ظاااهرة حااول مااداخلتها ويف

 القضية: ه ه يف مهمة تساؤالت عدة هناك

   املتسولون  هم من -1

 حتا   إلايهم  حيسان  مان  أو للمتساولني   بصادقت   يدفع من -2

 املهنة  ه ه ممارسة يف يستمروا

   ن املتسولو في  يطمع حت  جمزي الدخل هل -3

 هاا ا للماارأة، خاصااة سااعودي بلباااس املتسااولني  ناار مااا عااادة

 أنَّ ُيصد  ال إذا ،(ذل قوم عزيز) املتسول أن الوافدة للعمالة يوحي

 يساتظل  فقاري  فيا   يكاون  فقاره  عنا   ليادفع  عليا   ووفد غنًيا، بلًدا

 حمتاًجااا ويكاون  إال اإلشااارات عناد  الشامس  عاان الشامس  حبارارة 

 ! حقيقيًّا

 ريااالت  وهاي  يستطيع، مبا يتصد  أن  الوافد العامل فعل ردة

 بشاكل  املتسولون عليها حيصل  املعدودة الرياالت وه ه ! معدودة
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 ال وقااد يتحصاالون  عاااٍل مبلاا  مان  خااري هلاام بالنساابة وهااي مساتمر، 

 مصاادًرا  مثااة أن عاان  يكشااف ذلاا  تتبُّااع  حماولااة إن !يتحصاالون 

 مباادأ ماان طالًقاااان الوافاادة، العمالااة ماان املتسااولني هلااؤالء لل نيمااة

 متساولون  خار   املناوال  ها ا  وعلا   !منقطاع  كاثري  وال مستمر قليل

  احلدود. ع  إلكرتونيًّا سعودي بلباس

 اململكة تزال ال -ولألسف-أن  دهي  بن خالد .د وذكر

 لظااااهرة املتابعااة  ووااعف  الوافاادين،  املتسااولني  تزايااد  ماان  تعاااني 

 .الظاااهرة هاا ه ماان للحااد الااالزم التشااريع ظهااور وتااأخُّر التسااوُّل،

 دخلاوا  املتساولني  مان  كابرية  نسبة هناك أنَّ تفشيها من يزيد َوِممَّا

 عصاابات  بطا   من هربوا ال ين لليمنيني السما  خالل من البالد

 .البالد يف باإلقامة احلوثي

 تساتقدمهم  الا ين  املتساولني  نساتقدم  أصابحنا  أننا جدًّا املؤمل

 املارور،  إشاارات  عناد  يتساولون  وترتكهام  املادن،  نظافة شركات

 الاااا ي عملااااهم تاااااركني وباألسااااوا ، املااااوالت، مااااداخل وعنااااد

 هاااي هااال الف اااة  هااا ه عااان املساااؤول فمااان ،أجلااا  مااان اساااُتقدموا

 دور وأيااان االجتماعيااة   والشااؤون  البلااديات  أم النظافااة  شااركات 

 وتوزياااع احملتااااجني، حصااار يف املسااااهمة يف اخلريياااة اجلمعياااات

 ماان وتكفاايهم السااعوديني، ماان احملتاااجني علاا  اخلرييااة مااواردهم

 لاا  ُرصاادت الاا ي الفقاار صااندو  نتااائ  وأياان التسااوُّل  إىل احلاجااة

 الفقااار علااا  للقضااااء للفقاااراء؛ خريياااة وأوقااااف واااصمة، مباااال 

 املدقع  الفقر حد إىل وصلوا هم مَلن األقل عل  أو باململكة،
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 يتصاال فيمااا أخاار  جواناا  إىل احمليااا مساااعد .د وتطااّر 

 التالية: النقا  عل  ركَّز حيث ل،التسوُّ بظاهرة

 ساابحان   – اهلل وصاافهم اجملتمااع يف أشااصا  مثااة :أواًل •

 مان  البقارة:  ]﴾ِإْلَحاًفاا  النَّااسَ  َيْسَأُلوَن َلا﴿بقول : - وتعاىل

 أو الزكاااة أو بالصاادقة األجاادر هاام وهااؤالء [؛273 اآليااة

 املادياة  الناحية من سي ة ال ال  يف حاهلم وهؤالء .. اهلدية

 - فااهلل  تعفًفاا؛  النااس  يساألون  ال عديدة ألسباب لكن

 وأنهاام ،تعفااف أهاال كااانوا بااأنهم وصاافهم - وجاال عااز

 ماان املسااألة كاناات فلااو .بساايماهم ُيعرفااون كااانوا إمنااا

 التعفف. صفتهم تكن مل ،شأنهم

 فمثًلااا: ياا هلم، حااني إال الناااس يعطااي ال َمااْن لاادينا ثانًيااا: •

 وياتم  ثرياة،  لشصصاية  خميم يف تقف طوابري تشاهد حني

 ليسالمها  ورقتا   زتطاي  وكال  الطويال،  باالوقوف  إذالهلم

 وكاااان .. والنهااار الساااصرية معهااام اساااتصدم ورمباااا... لااا 

 أو ختّصاااا ، مجعيااااة عاااا  كلاااا  ذلاااا  يااااتم أن زكاااان

 تقاااوم حياااث احملتااااجني، قاااوائم لاااديها خريياااة مجعياااات

 وصدقات . زكوات  عمل بتنظيم

 أن إماا  الساائل؛  ننهار  أال دعاناا  -وجال  عز- اهلل ثالًثا: •

 نهاااره، .﴾َتْنَهاااْر َفَلاااا السَّااااِئَل َوَأمَّاااا﴿نرتكااا .. أو نعطيااا ،

 : املفساارون قااال يزجااره. بكااالم اسااتقبل  إذا  وانتهااره:

 إذا تزجااره ال تنهاره،  ال :يقااول ،البااب  علاا  الساائل  يرياد 
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 قاااال ،ليًناااا ردًّا تااارده أن وإماااا تطعمااا ، أن ف ماااا ساااأل ؛

 .ولني برمحة السائل رّد :قتادة

 ..احملتااجني  وغري واحملتالني الك َّابني عن حديثنا :رابًعا •

 ُناالم  ورمباا  واإلنفاا ،  للصادقة  وسايلتنا  فهاو  احملتا  وأمَّا

 حتاا  حاجتا   ونسااد إليا ،  نصال  مل أننااا اجملتماع  يف حنان 

 للسؤال. اوطر

 :التوصيات للحّد من ظاهرة التسوُّل 

 مان  حاد لل املطروحاة  احللاول  أحاد  أن الشراري حامد .د ذكر

 ماع  مهامٌ  دوٌر اإلساالمية  الشاؤون  لاوزارة   يكاون  أن التسوُّل ظاهرة

 املمارساااات هلااا ه التصااادي يف العالقاااة ذات احلكومياااة األجهااازة

 بتوعياة  اجلماع  وخطبااء  املسااجد  أئماة  توجي  خالل من والظاهرة،

 أن خاصااة الااوطن؛ وأماان اجملتمااع علاا  املتسااولني مبصاااطر الناااس

 وشادَّد  ومتالعباون،  ك َّابون بأنهم لنياملتسو وصف املفيت مساحة

 إعانتهم. جيوز ال أن  عل 

 وجااود بضاارورة ياار  الاا ي الاارأي مااع القعااود ناصاار .د واتفااق

 احملتااجني  باني  وصال  حلقاة  تكون خريية، أو حكومية مؤسسات

 واملتصدقني. املزكني وبني

 الظااااهرة تاااأثري قاااوة أن ال امااادي أمسهاااان .أ تعتقاااد حاااني يف

 التسااااوُّل، مكافحااااة إدارة هيكلااااة إعااااادة تتطلاااا  وخطورتهااااا

 كمااا مهمتهااا أداء ماان ازكِّنهاا مااا الصااالحيات ماان وإعطاءهااا

 جي .
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 حماربااااة باااادًلا ف ناااا  القباااااني، احملساااان عبااااد .أ تصااااوُّر ويف

 املووااوع هاو  فااالفقر الفقار؛  مكافحااة عليناا  الفقااراء أو املتساولني 

 التسوُّل. ال املروع

 رعايااة سياسااات وجااود أن علاا  احلكمااي حسااني .د وأكااد

 إعطااء  عان  منتناع  جتعلنا احملتا ، مشكلة تعاج شاملة اجتماعية

 زكان  -ساهولة  بكال  -ألنناا  طمأنيناة؛  بكال  كفرد املتسّول

 .للمحتاجني توصلها اليت الرمسية املؤسسات لتل  نقدِّمها أن

 فهاااو آخااار، جانًباااا للتساااوُّل أن إىل الرديعاااان خالاااد .د وذهااا 

 يتعلااق مااا خاصااة االجتماعيااة يااةالرعا باارام  وااعف عاان يكشااف

 مّماان والشااباب الرجااال عاان لاايس واحلااديث ..واألطفااال بالنساااء

 النساااء تسااوُّل يف هااي املشااكلة ولكاان عماال، إجياااد يسااتطيعون

 إعااادة ماان البااد علياا  وبناااًء .صاا ار أطفااال لااديهن مّماان واألمهااات

 وعالجهااا؛ عيوباا  ومعرفااة االجتماااعي، الضاامان نظااام يف النظاار

 ذلا   ويتضا   .اخلصاو   وجا   علا   النساء تسوُّل اهرةظ من للحد

 حياث  سالًفا،  إليهاا  املشاار  الدراساة  يف املا كورة  النس  قراءة من

 نظااام يشااملهم ال الاا ين الوافاادين ماان هاام املتسااولني ماان  ٪75 إنَّ

 يعاي  ماا  ..تسالًلا  البلد دخلوا  ٪58 نسبت  وما االجتماعية، الرعاية

 مجعيات من عون عل  حيصلون الو ثبوتية، أورا  عندهم ليس أن 

 .خريية

 نظااام يشااملهم ال الاا ين فاا ن العثمااان، خالااد .م باارأي لكاان

 ..النظاام  معاايري  حبسا   مساتحقني  غاري  غالًباا  االجتمااعي  الضمان

 عان  النظاام  ننازه  ال طبًعاا  ..خطاأ  وتساوُّهلم  فقراء، غري بالتالي وهم
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 التساوُّل  أن كما وتطوير. ملراجعة حباجة بالتأكيد وهو القصور،

 يكاون  أن زكان  بالتاالي  وهاو  الظال،  اقتصاد قنوات أخطر أحد

 اإلرهاااب، ذلاا  يف مباا  مشااروعة، غاري  عمليااات أياة  لتموياال وسايلة 

 ذل . إىل وما البشر، وجتارة املصدرات، وجتارة

 املتسااولني، عاان ُيقااال مااا كال  ورغاام بأناا  الرديعااان .د وعقَّا  

 أن يلاازم أناا  إال هة،مشاابو جهااات إىل املبااال  حيولااون رمبااا وأنهاام

 هام  املتساولني  مان  كبري فقسم املسألة؛ يف اإلنساني اجلان  ن لِّ 

 أن جيا   ..للتسوُّل والبؤس احلاجة دفعتهم رمبا ونساء، سّن كبار

 مان  الباد  .اجتمااعي  وحاسّ  عالياة،  مبهنية الظاهرة ه ه مع نتعامل

 ألهاااداف التساااوُّل زاااارس الااا ي مااان املعاااوز ملعرفاااة للفااارز؛ آلياااة

 .شبوهةم

 احملتااااجني حتدياااد أن علااا  العثماااان خالاااد .م أكاااد وبااادوره

 أداء بتطاوير  التوصية الضروري ومن مؤسسية، مس ولية وخدمتهم

 مباااا كفااااءة أكثااار بشاااكل احملتااااجني خلدماااة املؤسساااات تلااا 

 مااان األمنياااة السااالطات وزكِّااان التساااوُّل، دائااارة مااان خيااارجهم

 املستحقني. غري املتسولني حماصرة

 املشااكلة وحلاال أناا ، فااري  العمااران فهااد باان ماادحم .أ أمااا

 تكاااون أن جيااا  األساساااية فالقاعااادة املتساااولني، ماااع العاطفياااة

 جياد  ال مَلان  تكاون  األولوياة  أن حاني  يف ،"باملعروف أوىل األقربون"

 هاام: هنااا واألقربااون يكفياا . ال أو لاا  دْخاال ال َمااْن أي يوماا ؛ قااوت

 سااكان ثاام دينااة،امل سااكان ثاام املعااارف،و اجلااريان،و األقااارب،

 الوافاادين أو اجملهااولني املتسااولني أن يعااي ممااا هكاا ا؛و الدولااة،
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 أناًساا  هنااك  ألنَّ نتحار ؛  أن املهام  األولوياات.  ُسّلم آخر يف سيأتون

 ظااهرة  انتشاار  ظال  يفو احليااة،  زمحة يف هلم ننتب  ال قد متعففني

 الوافاادين املتسااولني أن واملشااكلة الكااريم. الشااهر خااالل التساوُّل 

 ذلااا  يف يساااتصدمونو الصااادقة،و للزكااااة املساااتحقني يزامحاااون

 والتجااوب  اجلسادي،  أو اللفظاي  االعتداء رمباو اإلحلا ، أسالي 

 كاارثي.  وواع  ها ا و العناف، و اإلحلا  عل  أكثر يشّجعهم معهم

 ظاااهرة النتهاات باااملعروف" أوىل األقربااون قاعاادة" مجيًعااا اتبعنااا لااو

 متاًما. التسوُّل

 هااو التسااوُّل ملكافحااة حنتاجاا  مااا أنَّ سااهليال هيااا .أ وتاار 

 أخار ،  ناحياة  ومن الوافدة. للعمالة خاصة احملتا  هو مَبْن التوعية

 بعاد  ماا  إجاراءات  حتدياد  وجي  !مكلف املتسّول عل  القب  ف ن

 فمعظاام ترحيلا ؛  وآليااة املساؤولة،  كاجلهااة املتساول:  علاا  القاب  

 غااري بشااكل الدالااب دخلااوا قااد أو لإلقامااة، خمااالفون املتسااولني

 .شرعي

 املتساول  علا   القاب   كاان  مهماا  :ال امدي أمسهان .أ وقالت

 هيااا .أ أووااحت وباادورها تكلفااة ! أكثاار بقاااؤه ألاايس مكلًفااا،

 القاب   وعناد  ذلا ؛  تار   املساؤولة  اجلهات أن املقصود أنَّ السهلي

 ماااذا ثاام األحاداث   أو للشااؤون  يرحال:  أياان املتساول،  الطفاال علا  

 بعد 

 ساالبياتها هلااا مشااكلة التسااوُّل أن الشااراري ماادحا .د  وأكااد

 احلااد جيااُ  َثاامَّ وماان يااوم؛ بعااد يوًمااا وتاازداد واالجتماعيااة، األمنيااة

 التكلفة. كانت مهما منها
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 للمزيد حاجة يف نزال ال أننا إىل النظر دهي  بن خالد .د ولفت

 البطالة، ارتفاع من واحلد الفقر، عل  للقضاء اإلجراءات من

 .السعوديني تسوُّل من للحدِّ وذل  األجور؛ من دن األ احلد ورفع
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 87 آرثر ليتل -

 86 أسامة بن الدن -

 28 الشعييب أفنان -

 100 بث تشييإليزا -

 29 فطاني أمل -
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 38 أبي  تل -

 117 ،92 اجلزائر -

 136 جنوب إفريقيا -

 112 جيبوتي -

 148 الدمام -

، 18، 17، 11، 10، 9 الريا  -

23 ،25 ،29 ،40 ،41 ،47 ،66 ،

76 ،88 ،89 ،124 ،148 ،158 ،

161 ،166 ،167 

، 18، 17، 11، 10، 8 السعودية -

23 ،25 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،

35 ،36 ،37 ،38 ،40 ،41 ،42 ،

، 81ا 59، 57، 47، 45، 44، 43

87 ،89 ،90 ،91 ،92 ،96 ،

106 ،110 ،111 ،112 ،113 ،

115 ،121 ،128 ،130 ،131 ،

132 ،135 ،140 ،143 ،154 

 161 سكاكا -

، 45، 37، 24، 20، 16 سوريا -

147 ،161 

 112 الصومال -

 43، 38 طهران -

، 45، 38، 37، 24، 20 العرا  -

161 
 117 غزة -

 42، 41 الفاتيكان -

 99، 43، 43 فلسطني -

 78ق    -

 33 كندا -

 20 ويتالك -

 112 كينيا -

 117، 38، 37، 16 لبنان -

 106 لندن -

 161، 29املدينة  -

 135، 117، 87، 37، 10 مصر -

 166 املكرمة مكة -

 33 املكسي  -

 76 نيوزلندا -

، 88، 87، 86، 9، 8 نيويورك -

90 ،98 

 112 هاييت -

 136 اهلند -

، 42، 41، 12، 10، 9 واشنطن -

87 ،88 

، 77، 66، 40، 21 املتحدة الواليات -

70 ،87 ،99 ،102 

، 45، 38، 37، 24، 20، 16 اليمن -

148 ،158 

 78 اليونان -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) م. خالد عبدالرمحن العثمان -
  (امللتقىأمني عام )أ. عبداهلل الضوحيي  -
 أ. أجمد املنيف -
 أ. امسهان الغامدي -
 د. حامت مرزوقي -
  د. حسني حكمي -
 د. خالد بن دهيش -
 اللواء د. سعد الشهراني -
 د. عبدالرمحن العناد أ. -
  سالم الوايل د. عبدال -
 عبد احملسن القباني -
 اللواء د. علي احلارثي -
 أ. علياء البازعي -
 فاطمة الشريف أ. -
 د. فوزية البكر أ. -

 

  
 للملتقىاألمانة العامة  -
 اإلشرافية اهليئة -
 جلنة التقارير الشهرية -
 جلنة الكتاب السنوي -
 أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
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