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 (*)الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرمحن آل اثين
 

 

إن املشكلة التخطيطية اليت  عايت م ها يت   ايتل اجملل ا ليت ع ميتا فيتدة الكيت اة الك هليتة هيتمل الا،يت ل امل مليتةع 
اليتيت  فقت،يتيتي فلي يتيت  هلييتيت الاا اليتيتدجمل الااع فشيتيتية فليتيتت قت  ميتيت  هيتيتمل اليتيتت،لهع لكيتيتمل فيتيت ا   ال  ييتيتد ميتيت  ا يتيت   

 .  ال ال،ي ااا لفط ء الترصة للمش الكة الشابية جملعشكيل جم ل  هاتخبة

   

 : هيدتم
مذ  األهيتة ميتا فهيتة اويتحل جملاويتلع جملاليتذع ى يتحل فليتت  رىيتل اويتحل جملاويتل   يتد فن 
ع،ف يف  رى،ه شي  ني القيت  جملانيتمل لتياييته فيتمل ه يتحلة اويتحل املب الكيتةع جمللكيتمل امليت همل 
او،ي،ا الذع ىرىد فن ى  مم يف  ا ء األهة السالهيةع   د فن ىك ن فاد  ف،يدة 

 . الظلم جملالكتر جملالت  ا جملإالااة ق ىةع عتصدع ها   جب ل
جملهيتيتيتمل فكايتيتيتل اليتيتيترجملاما اليتيتيت  قيتيتيتده   لايتيتيت  السيتيتيتيتالة ل،يتيتيت ة الالااة ميتيتيتا قصيتيتيتة  اا 
الاطيتيت قني فءيتيت ء  ايتيتي فر  كيتيتر الميتيتا ذ فا ميتيت  هايتيتذ  ت لت يتيت  جمله يتيت  ت   يف افيتيتم 

جملجملاليتدم  فر  يت ل ذ جملقبييته   يتيتيتيتيتيتيترىة مجايت ء السيتيتيتيتيتيد البشيتيتيتيتيتيتيتيتيتا  مدىمل الاظيميتني س
 كر الصدىل هنع هللا يضر فاده  ك   يف غ ال ث الع خمتبئني همل إهربا  الىة الكترع يف  رىل 

 . اهلجرة الاظيمةع ال  غحلا جمرى الت الىخع همل هكة إىل ىيرب
جملفاده   لغي فء ء ه  ى،يت الب امل ةيتة سيتاةع سيتطرا يف التيت الىخ هلظميتة فظيميتةع 

 : ى ة ىباي نع جملماس ف ختلدم  إن ش ء ذ عا ىل إىل 
فايتيتيتده    صيتيتيتر اوجيتيتيت ش ق ةيتيتيتد جيتيتيتي   يتيتيت  فهييتيتيتة ا ا يتيتيت  فبيتيتيتد ذ  يتيتيتمل اليتيتيت  حل يف هكيتيتيتةع 

                                                 

 (.دولة قطر)جامعة قطر .. باحث أكاديمي (*)
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جملفذليتيتيته الايتيت    يتيته فميتيتيتله جملجملليتيتيتد ع جملفيتيترم فلييتيته  ايتيت  فهيتيتيتية األهيتيتيت ن جملال  ىيتيتة جملامليتيت لع  ميتيت  
فبيتيتد ذ إىل جملالدعيتيته فءيتيت ء ى تشيتيتحلم  يف فيتيترم  يتيت  فهييتيتةع ك، ليتيتي فءيتيت ء الاظيميتيتة   ا يتيت  

 :لاظيمفبد ذ ا
م جملليتيتيتيتدعع إن كايتيتيتيتيتي فليتيتيتيتيتت  يتيتيتيتيتل عيتيتيتيتيتدف  إلييتيتيتيته كيتيتيتيتيت هل فلييتيتيتيتيتهع ك،يتيتيتيتيتد قتيتيتيتيتيتل فلييتيتيتيتيته »

فصظ  كع جمل  متك ِّمل هيتمل القبتيتك غلميت ن  يت  فهييتة كيتلابيت ا  يتكع جملإن قليتي إم كايتي 
فليتيتت  يتيتل كلميتيت  جملميتيتمل فصيتيتظ ر ميتيتاتي قييتيت  كليتيتي  ميتيتذا كايتيتل األ يتيتراالع جمل  كايتيتل هيتيتمل 

م ا مل اليت  حلع جملذ لايتر ة كم فيتل اك يف الدقي ؟ ال،تل ف  يتمل ه  ى،اع  ه . كيه فحل
كمايتت فبيتد ذ  يتمل اليت  حل كميت  . «  يف يف ف  ف   إيل هيتمل ميتر ة   يت   يف  ل

اوجيت ش  فجملصته جملالدعه جملاستش دع جملهيل جبيتهع جملصلبي يف هكيتةع جمل مبيتي فءيت ء إىل
جمل يتيتيتدثي هشيتيتيت اة كالهييتيتيتة  يتيتيتني فءيتيتيت ء  «فهيتيتيت  هلن هليتيتيتذا الراكيتيتيت  فن ىايتيتيتيت ل؟»: جملق ليتيتيتي ليتيتيته

ع ك، ليتيتيتي فءيتيتيت ء «ا ميتيتيتإ ك قيتيتيتك فجيتيتيت   فركيتيتيتي»: ألءيتيتيت ء جملاوجيتيتيت شع ك،يتيتيت ل اوجيتيتيت ش
، (  ْهلرر )خيرررم  ررن  كيرر  كررِا     ب رر  »: ل،يتيتد ءايتيتي الرسيتيت ل ى،يتيت ل: للظجيتيت ش

 . (2)«(1)فأ ا الكِا  فرأيناه،  أ ا املهل  فأنت هو
األ يتيتيتدامل امليتيتيتذك الة  يتيتيتدثي يف فيتيتيتحل ال،يتيتيترجملن اهلجرىيتيتيتةع إ دا هيتيتيت  ا عت قايتيتيت ن  ايتيتيتد 
مخ ة فشر قر د لل جرةع جملحنمل يف قمة قرجملن اهلرش جملاملرش؟  با د ف  فليتت ى،يتني  ن 

ليتيتمل ق يتيتتغرب إ ا الفىايتيت  يف ميتيتذا ال هيتيت ن الكيتيتذابع جملامل ليتيتكع : األغلبييتيتة سيتيت ف ع،يتيت ل
جملاملتجعع جملاملت،رع جملاملت للع جملاملتت ن  ات هع جملالغم مذا كله   د لايت  هيتمل جملقتيتة هيتع 

                                                 

يي: )... وفييي يييمسل م يي  ( 1) َّ يَأَمييا نَّ ر َس   ييا َُلم ََّسيير  َفيي   وَل َّللار َرُه  َفَرَأَاَايياب  َوَأمر ييا َُلَأيي ُِبا َوم ََّسييِرُ َفََمر َر يي ًَ َنَاا َأ ر فَّييي َنٍَّسييَّا  َحييثر
 ....(نَّيراب  نََّخال َك نَّال 

 .941ص( ماشوُست ُلمكتَة ُلعصرية: بسروت)عَاس مممود ُلعٍاد، عٍَرية ُلصثاق ( 2)
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لصيتت ا املشيتياة  ياايت ع جمللكيتا م جملاوميتد   فقت ا ع   قاكيتر جملجيت ا فصيتظ ب ميتذ  ا
 :قلةع جملاليلا  فلت  لك ه  ق له الرس ل 

« َ   ََْ  َّْ َْ ْ  َ ر َِ ر ََ ُ رُره ْ  َ رْن  ال تَرَزال  طَائ َفٌة   ْن أ  َِّت  ظَاه ر يَن َعَلى اْْلَر ِّ  ال َي
ل  َ  َِ   .(1)«َأْ ر  اَّللَّ  َ ه ْ  َك

  ع يتيتيتتغر  ا  ليتيتيتك ك ةيتيتيت  ا ايتيتيتة : المبيتيتيت  ىتيتيتيتم  ايتيتيتل هايتيتيت   اظميتيتيتة فءيتيتيت ء  ع فقيتيتيت ل هليتيتيتم
الاظيتيتيتيم فر  كيتيتيتر الصيتيتيتدىل هنع هللا يضرع جملاميتيتيتع اني   ليتيكيتيتيت  السيتيتيتالهيةع اليتيتيتذع قيتيتيت ل فايتيتيته ا يتيتيتمل 
الدُُّغاَّيتيتة فايتيتده  كيتيت ن ف يتيت   كيتيتر هيتيتمل املرشيتيتظني لل جيتيترة إىل اوبشيتيتة  ع،يتيت ء إىيتيتذاء إهربا  الىيتيتة 

كيتيتذم  ا يتيتمل الدغايتيتة إىل فر  كيتيتر جملفجيتيت ال ع فع ففطيتيت   األهيتيت نع جمل ليتيت  هايتيته فن   الكتيتيترع 
إن هيليتك م ف   كيتر   جيترش جمل  »: ى  جر إىل اوبشيتةع جملقيت ل ا يتمل الدغايتة فيتمل فر  كيتر

جرشع إقك عك   املادجملةع جملعصل الر مع جملحتمل الكلع جملع،يترع الايتيفع جملعايتني فليتت 
 . (2)« بلدك ق اة  اولع كأ  لك ج الع االجع جملافبد ال ك

فه  التصيت ال اني  يت ليتيكا للتت  يت ا السيتالهية فايتد فر  كيتر هنع هللا يضرع كا يتتطيع فن 
 : ق تشته مم  فجملصت  ه جي  فس هةع  يث ق ةالد 

ُد قيتْ هد  َ َفُم ا فَقيتَُّ ْم َ بَُّ  ا فَقيتُتَ يتُ ْم ََِِّّّ كيتَذاْلُمْم جمَلَهيت  َ َفُميت ا فَقيتَُّ يتْم ... » إِّقََّك َسَتجِّ
يتمَل الشَّيتَارِّ كَ ْميترِّْب َ بَّ  يت ِّْم هِّ ُد قيتْ هد  َكَظُصيت ا َفيتمْل َفجمْلَسيت  ِّ اُلُءجملسِّ ُ  ا فَقيتُتَ ُ ْم َلُهع جمَلَسَتجِّ

يتيتيتْيفِّ  ل َّ   عيتْ،يتيتيتتيتَلملَّ اْهيتيتيترَفَةدع جمَل  َصيتيتيتبِّي  ع جمَل   : ر  يتيَك  َِّاْشيتيتيتيتِّ جمَلإِّم ِّ ُه صيتيتيت.. َهيتيتيت  َكَظُصيتيتيت ا َفْايتيتيتُه  ِّ

                                                 

 .أخرجه م   ( 1)
 .78ُلعٍاد، مرجع  ابق، ص( 2)
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 ردا إِّ َّ يترداع جمَل  عيتْا،ِّيتَرنَّ َشيت ةد جمَل   َاِّييتيتِّ ر َِّ ملَّ َف هيتمِّرداع جمَل  ختَُ يتَشَجردا ُهيْ َكبِّحلدا َمرِّهد ع جمَل  عيتْ،طََاملَّ 
الد جملَ  لَِّمْأَكَلة ع جملَ  ََ ْ   حَتْرَِّقملَّ  ُُ  .(1)« عيتَغر ِّقيتاَُّهع جمَل  عيتْغُلْلع جمَل  َ ْ

 صيتيتلي ليتيته هيت  فجملصيتيتت  يتيته ف يتيت   يتيتكر هنع هللا يضر قبيتيتل مخ يتيتة فشيتيتر قيتيتر د  ييتل فيتيتيتالصة هيتيت  ع
ج ها ا الا مل املت،دة همل فل ة اني   ليتيكيت ع جملال ي سيتةع جملا سيتياعيجية الا يتكرىةع 

 . جملال، ق ن الدجمليلع جملالبيئةع جمل ، ق الق  ن
 جملافت،يتيتيتد  ن فليايتيتيت  فن   ق يتيتيتتغرب  ليتيتيتكع كيتيتيتأ    كيتيتيتر هنع هللا يضر فيتيتيترى  هدالسيتيتيتة   

إ َذا »: جملاليتيتيت  ىاميتيتيتل ريتيتيت  الغيتيتيترب املت،يتيتيتدة فىايتيتيت د ميتيتيتا جملهيتيتيتمل فقيتيتيت ال الرسيتيتيت ل .. الاظيميتيتيتة
 .(2)«َأََتك ْ  َكر مي  قَرْوٍم فََأْكر   وه  

فهيتيت   لا يتيتبة لاهيتيتة السيتيتالهية كيكيتيتي التايتيت ليم جملاألىيتيتدى ل جي  الاظيميتيتة اليتيت  جيتيت ءا 
هيتيتيتمل ال يتيتيتلفع جمل مبيتيتيتي عل يتيتيتث جملالاء الغيتيتيترب جملالشيتيتيترق لكيتيتيتا  يتيتيتد هليتيتيت  هكيتيتيت  د يف التيتيتيت الىخ 
اودىث جملاملا صيترع جمل  ق يتتطيع فن قاكيتر فةيت  جملجيتدا هكيت  د  لتايتلع جمللكيتمل لاسيتف 

 . يف ه فرة األهم

 

 : إلسالميةنشأة الدولة العربية وا

فايتده  ف ن ( ىيرب) ،ي اة الرس ل أتسي الدجمللة السالهية يف املدىاة املا الة 
                                                 

 . أخرجه مالك في ُلموطَ (1)

 .أخرجه ُبن ماجه في  ااه( 2)
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ذ ليتيتيتيتيتيته جملألصيتيتيتيتيتيتظ  ه الميتيتيتيتيتيت ان ذ فليتيتيتيتيتيتي م  هلجيتيتيتيتيتيترة إىل ىييتيتيتيتيتيترب  ايتيتيتيتيتيتد فن ميتيتيتيتيتيتدى ذ 
جمم فيتيت ا هيتيتمل فميتيتل املدىايتيتةع هيتيتمل األجمل  جملاويتيت الش جملغيتيتحلممع يف  يايتيتة الا،بيتيتة األجملىل 

 . جمل ياة الا،بة الي قية
ر الرسيتيت ل الكيتيتري يف ىييتيترب  يتيتدف أتسيتيتي  الدجملليتيتة الار ييتيتة السيتيتالهية جمل ايتيتد فن اسيتيتت،

جملالفالن فمل هب اة   هيتمل ه افيت ة  يتني امل يتلمني جملفيتدل جملف يت ا هيتمل غيتحلمم    كظيتة 
ها د فلت كي ن الدجمللة جملع  ىع او،يت ق جملال اجبيت اع جملك كيتل  ليتك هيتمل فيتالل امل يتجد 

رب جملعرعييتيتيت  الاالقيتيتيت ا اليتيتيتذع كيتيتيت ن ه،يتيتيتراد للظكيتيتيتم جملالابيتيتيت اة جملعل،يتيتيتا الاليتيتيتم جملإفيتيتيتالن اويتيتيت
 . ا لية جملاو الجية
 دفا الدجمللة يف ا ع  ع جملف صة  اد فن همل ذ فلت امل يتلمني  جمليف ف د  

 تيتيتتم هكيتيتة جملافيتيت ل الايتيترب فك اجيتيت د يف اىيتيتمل ذع يف ال يتيتاة الي هايتيتة لل جيتيترةع جملكيتيتذلك 
فثايتيتيت ء كيتيتيتية صيتيتيتلم اودىبييتيتيتة اليتيتيتذع كيتيتيت ن اقتصيتيتيت الادع  ييتيتيتث ا اااا هراسيتيتيتالا جملافيتيتيت اا 

هع ال،ب ةل الار ية جملاأل يتراف األفيترى يف ان ىيترة الار ييتةع جملكيتذلك  الكري الرس ل 
 .(1)يف فج اء همل إكرى،ي 

 ل ال، ةد يتيتيتيتيتيتيتجملقد اع اي األالم السالهية اجملن ف اة لالقكم ش كيتا ف د الرس
  ه مشلي مجيع األالم الار ية همل اليتيممل جايت  د إىل اوليتي  الايترر شيترق دع جملافيت ل 

ة فثايتيتيت ء غيتيتيت جملة عبيتيتيت ك جمل ايتيتيتدم  يف يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتم ل ان ىيتيتيترة الار ييتيتيتةع جملف صيتيتيتيتيتففيتيتيترى يف شقب ةيتيتيتل فر ييتيتيتة 
ع  ييتيتث حت،يتيتل ها يتيت  أتهيتيتني ال يتيتاة الي هايتيتة لل جيتيترةع جملاليتيت  عاتيتيترب هلفيتيتر غيتيت جملاا الرسيتيت ل 

يف ال يتاة او اىيتة فشيترة هيتمل اهلجيترةع كيت ن  اودجملا الشم لية هع الرجملةع جمل  ك ة الرس ل 

                                                 

، ُلَ يييثُ  ُ  ييي مسة ُو ق سيييات (مميييرسُِ )فتميييي عنميييا  : ييييالل ح ييين، ُلَ يييثُ  ُ  ييي مسة فيييي قييياس    يييسا، فيييي ًتييياه( 1)
 .25-47م، ص9181ُلم  مة في ُلعال  ُلمعاير، جامعة ُ مام دمحم بن  عود ُ   مسة، ُلرياض، 
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 .ع شبه ان ىرة الار يةالسالة قد عر ع فلت مجي
 كالت سبيل املي ل قبل فمل فم ن جملالبظرىمل السيتالة فايتده  افيتيت مم قيتإ اهليتدى 

إىل   لة هاه يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتإليه فمل  رىل الس له ف   الاالء اوارها هنع هللا يضرع جملالذع فجملصل الس
 . املاذال  مل س جملع

ىل السيتيتيتالة جملقشيتيتر  يف جملقيتيتد اميتيتطلع فميتيتل اوليتيتي  جملفميتيت ن  يتيتدجملال  ه يتيتم  يف اليتيتدف ة إ
كيتيت ال  جملإكرى،ييتيت  جملاهلايتيتد جملجايتيت ب شيتيترق هلسيتيتي  يف كيتيتياا للييتيتة فيتيتمل  رىيتيتل التجيتيت الة فليتيتت 

 . جملجه اوص ص
هايت    جملفاده  قبل فمل اليممل السالة اىا د هليتم جمل اد السيت  دع  ايتث الرسيت ل 

 .  مل جبل هنع هللا يضر ىالم م فه ال اىا م جملاقي مم فلت ة  املصطتت
ع يف ال يتيتاة الا شيتيترةع كميتيت  ع،يتيت ل اليتيترجملاماع جملصيتيتل فيتيتدا اوجيتيت ش جمليف  جيتيتة اليتيت اا 

فليتفع هيتمل كيتل ف يتراف شيتبه ان ىيترة الار ييتة جملهيتمل كيتل ال،ب ةيتل (  911)إىل فكييتر هيتمل 
 . املاتشرة ر 

جملامل   ة امل،دالة ال  ك قي عيت همل  لسيتالة يف عليتك املر ليتة قيتد عكيت ن ه يت  ة 
 . هر عهالىني كيل  هي( 3)ان ىرة الار ية جملال  ع، الب 

 : التنمية في دول مجلس التعاون 
التامييتيتيتيتة فبيتيتيتيت الة فيتيتيتيتمل مم السيتيتيتيتة الق يتيتيتيت ن ألقشيتيتيتيتطة جملكا لييتيتيتيت ا اقتصيتيتيتيت اىة جملاجتم فييتيتيتيتة 

 الة هاظمة كيتا اوي  املك مع جملريتدف التخطيتيإ إىل حت،ييتل عامييتة عطبيتل فكايتل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ص
هيتيت  ميتيت  هتيتيت ع هيتيتمل هاركيتيتة  ،صيتيتد ال يتيتيطرة فليتيتت عييتيت ال التغييتيتحل جملع جي يتيته لايتيتم ن فكايتيتل 
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 . املك س  ا جتم فية جملا قتص اىة
إ  فن الاظيتيتيتيت ة القليميتيتيتيتا ليتيتيتيتدجملل جمليتيتيتيت  التايتيتيتيت جملن اوليجيتيتيتيتا ىايتيتيتيت م هيتيتيتيتمل إفت قيتيتيتيت ا 
هتايتيتيتيتيتيتيتيتداة يف ا يتيتيتيتيتيتيتيت  ا ال ي سيتيتيتيتيتيتيتيتية جملا قتصيتيتيتيتيتيتيتيت اىة جملا جتم فييتيتيتيتيتيتيتيتة جملالالمييتيتيتيتيتيتيتيتة جملالي، كييتيتيتيتيتيتيتيتة 

جملفليتيتيتت سيتيتيتيتبيل املييتيتيتيت ل مايتيتيت ك ه شيتيتيتيتراا عيتيتيتيتدل فليتيتيتيتت . ل قيتيتيتيتي او ميتيتيتيترجملالتكا ل جييتيتيتة يف ا
 : الفت ق ا قتص اعع قذكر ها   ه  ىلا

افيتيتيتتالل الباييتيتيتة القت جييتيتيتيتةع قتيجيتيتيتة ميتيتيتاف فااء الاميتيتيتيت  ا قتصيتيتيت اع جملاَتيتيتيتيت م  -
 . القت جية ال الافية جملالصا فية

افيتيتيتيتيتتالل التيتيتيتيتيت ا ن  يتيتيتيتيتني قط فيتيتيتيتيت ا القتيتيتيتيتيت ش ال يتيتيتيتيتلاا جمل يتيتيتيتيتني قط فيتيتيتيتيت ا الت  ىيتيتيتيتيتع  -
 . جملاوده اع لص حل األفحلة

 . افتالل األهمل الغذاةا جملاألهمل امل ةا -
  عيتيتيت ال اجملل ا ليتيتيت  عاتميتيتيتد فليتيتيتت اليتيتيتاتي جملالغيتيتيت   الطبيايتيتيتاع فع فليتيتيتت عصيتيتيتدىر  -

 . امل اا األجمللية  شكل كبحل
ا ليتيتيت  إىل  ماة افتم اميتيتيت  فليتيتيتت  ىيتيتيت اع ميتيتيتاف ال، فيتيتيتدة القت جييتيتيتة يف اجملل -

األسيتيتيت اق او الجييتيتيتة يف اسيتيتيتتحلاا هاظيتيتيتم ال يتيتيتلع الال هيتيتيتة ل يتيتيتد او جيتيتيت ا ا سيتيتيتت الكية 
 . جملالقت جية جملا ستيم الىة اوليجية

  ىتا سيتيت  ال ميتيتع اليتيتراممل للام ليتيتة ال  اييتيتة اوليجييتيتة هيتيتع ال،يتيتدالاا جملالط قيتيت ا  -
ال يتيتيت  عاتميتيتيتد فليتيتيتت الام ليتيتيتة اهل ةليتيتيتة اليتيتيت  عتطلب يتيتيت  ا تي جيتيتيت ا الاميتيتيتلع األهيتيتيتر اليتيتيتذع ج

األجابييتيتيتيتة هيتيتيتيتع هيتيتيتيت  ىيعيتيتيتيت  فليتيتيتيتت  ليتيتيتيتك هيتيتيتيتمل إجيتيتيتيت ا فيتيتيتيتدة التيتيتيتيت ا ن ال يتيتيتيتك م جملا تم لييتيتيتيتة 
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 . الفالل  ألهمل جملا ست،راال يف اجملل جمل  التا جملن اوليجا
ا قاك س ا ال يتلبية للا مليتة فليتت ا قتصيت ااا اوليجييتة هيتمل  ييتث حترىيتر التجيت الة  -

فلت  اا    ايتا د يف ظيتل إ اليتيتة اوم ىيتة انمركييتة عيتدالجي دع  الا ملية جملاقتت ع األسيت اق الا ملية
جملعايتيترم املاتجيتيتيت ا اوليجييتيتيتة لتظيتيتيتدما املا ك يتيتيتة يف األسيتيتيت اقع جملميمايتيتيتة الشيتيتيترك ا الكيتيتيتربى 

 . األجابية جملخب صيتة الشيترك ا هيتتاداة انا يتي ا فلت األس اق
كيتيتمل جملفليتيتت اليتيترغم هيتيتمل الفت قيتيت ا سيتيت لتة اليتيتذكرع إ  فن مايتيت ك ج اقيتيت  إج  ييتيتة  

ك،يتيتيتد سيتيتيتجلي . فن عشيتيتيتجع فليتيتيتت افيتيتيتم امل يتيتيتحلة التام ىيتيتيتة اوليجييتيتيتة جملاكا يتيتيت  إىل األهيتيتيت ة
ةع هع ه  ىيعيت  فليتت  ليتك هيتمل  ماة يف  جيتم 5111فسا ال الاتإ ع اىداد يف ف ة 

الىراااا امل لييتة اليت  ع يت م  يتدجملالم  يف ييت  قيميتة الايت ع  ا ليتا المجيت يل ليتدجملل جمليت  
هيتيتيتمل  ييتيتيت  ا األسيتيتيتا ال يف اجملل ا ليتيتيت ع فن  التايتيتيت جملن اوليجيتيتيتاع ه،  يتيتيتل  ليتيتيتك ىال يتيتيتي

 . هادل التاخم قد اَتل  دالجة هلظ ظة يف ال ا اا األفحلة
جملى يتيتتدل هيتيتمل ا   ميتيت ا اودىييتيتة ال، ةميتيتة  يتيتدجملل ا ليتيت  فليتيتت فن مايتيت ك سي سيتيتة 

 .هتباة لت،ليه اجملال الدجمللة ا ستيم الع جملا فتم ا املت اىد فلت اجملال ال،ط ع او ص
ل ا ليتيتيتيتيت   تظ يتيتيتيتيتني هايتيتيتيتيت ا ا سيتيتيتيتيتتيم ال ليتيتيتيتيتدى  ع جمليف ه،  يتيتيتيتيتل  ليتيتيتيتيتك ق هيتيتيتيتيتي اجمل  

إ إجيتيتيتيتيتيتراءاا هيتيتيتيتيتيتام عيتيتيتيتيتيترافيه يجملالسيتيتيتيتيتيتراع يف ختتييتيتيتيتيتيتف ال،ييتيتيتيتيتيت ا ا قتصيتيتيتيتيتيت اىةع جملعب يتيتيتيتيتيت
 . ا ستيم الع جملعكييف ان  ا نذب ال جمل  األه ال الار ية جملاألجابية
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 : من أهداف خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي
 :  ل  هتدف إىل ه  ىلاإن فطإ التامية لدجملل ا:  كمل ال، ل  شكل ف ة

عامييتيتيتة جملهتيئيتيتيتة امليتيتيت ا مل اجتم فييتيتيت د جملث، كييتيتيت د جملصيتيتيتظي د  يتيتيته ىيتيتيتتمكمل هيتيتيتمل ه اكبيتيتيتة  -9
 . هتطلب ا التامية اودىية

التأكييتيتيتيتيتد فليتيتيتيتيتت ف ييتيتيتيتيتة املبيتيتيتيتيت االاا التراىيتيتيتيتيتة جملاجملال ال،طيتيتيتيتيت ع اويتيتيتيتيت ص يف فملييتيتيتيتيتة  -5
 . التاميةع جملاجملال اوك هة يف ع جيه مذا ال،ط ع جملعشجياه

 . التا يل جملالتك هل جملع،ليل التب ىمل يف خمتلف ا   ا اوي ىة -3
 . عرشيد القت ق الا ة جملعامية األقشطة ا قتص اىة األجمللية جملالي ق ىة جملالي لية -4
 . إج ا ق فدة  اعية فصلية للبظ مل جملالال ة التطبي،ية جملالت،اية -2
 . اوده االامل فلت هش الكة امل تتيدىمل يف حتمل عك ليف إقت ش  -6
 . حت،يل اليا ط ا اولتية جملاأله هية للصا فة -8

جملفايتيتيتيتيتيتده  ق،يتيتيتيتيتيت الن  يتيتيتيتيتيتني فميتيتيتيتيتيتداف التامييتيتيتيتيتيتة الشيتيتيتيتيتيت هلة يف اجملل اوليتيتيتيتيتيتي ع جملاألميتيتيتيتيتيتداف 
األس سيتيتية ا سيتيتياعيجية امل  يتيتدة للتامييتيتة الصيتيتا فية يف اوليتيتي  فىايتيت دع سيتيت ف  يتيتد فةيتيت  
هتظيتيتيتيتيتيتيتدة يف الاا صيتيتيتيتيتيتيتر ع،رىبيتيتيتيتيتيتيت دع غيتيتيتيتيتيتيتحل فن األميتيتيتيتيتيتيتداف األس سيتيتيتيتيتيتيتية عاطيتيتيتيتيتيتيتا  ايتيتيتيتيتيتيتداد فكييتيتيتيتيتيتيتر 

قايتيتيف لاميتيتداف امليتيتذك الة  لالسيتيتياعيجية الصيتيتا فية يف اوليتيتي  الايتيتررع جملق يتيتتطيع فن
ميتيتيتيتذا اهليتيتيتيتدف اليتيتيتيتذع ىشيتيتيتيتحل إىل فن هيتيتيتيتيتمل اسيتيتيتيتياعيجي ا التامييتيتيتيتة الصيتيتيتيتا فية يف اوليتيتيتيتيتي  
عشيتيتجيع عيتيت  ني الصيتيتا ف ا يف املايتيت  ل األقيتيتل ييتيت ادع جملميتيتذا ىاتيتيترب فيتيت هالد سي سيتيتي د فايتيتد 

 . افتي ال امل قع الصا فا
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 : أولويات االستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في الخليج العربي
جمللايتيتل هيتيتمل املا سيتيت  فن قشيتيتحل إىل إفطيتيت ء األجملليتيت ما الت لييتيتة ف ييتيتة فثايتيت ء الاظيتيتر يف 

 :اسياعيجية التامية الصا فية
اليكييتيت  فليتيتت الصيتيتا ف ا اليتيت  ع،يتيت ة فليتيتت اسيتيتتغالل جملعطيتيت ىر امليتيت االا الطبياييتيتة  -9

 . املت كرة يف اولي  الارر
ألسيتيتيت اق ا لييتيتيتة اليكييتيتيت  فليتيتيتت الصيتيتيتا ف ا ال،يتيتيت االة فليتيتيتت املا ك يتيتيتة جملالاميتيتيت  يف ا -5

 . جملالا ملية
عامية الصا ف ا اوليجية ال  ع اع إىل التك هيتل جملالتشيت  ك يف ال السيتل  -3

 . القت جية
اليكييتيتيت  فليتيتيتت عامييتيتيتة صيتيتيتا ف ا فليجييتيتيتة صيتيتيتغحلة جملهت سيتيتيتطةع جملعكيتيتيت ن هرعبطيتيتيتة  -4

 لصيتيتيتا ف ا الكبيتيتيتحلةع جمل ليتيتيتك سيتيتيت ف ىيتيتيت اع إىل جملصيتيتيت ل اوليتيتيتي  إىل هصيتيتيت ف 
 . الدجملل الصا فية

فليتيتيتيتت هشيتيتيتيت الىع التك هيتيتيتيتل الصيتيتيتيتا فا هيتيتيتيت   يتيتيتيتني اجملل اوليتيتيتيتي ع جمل كيتيتيتيتمل  اليكييتيتيتيت  -2
 .(1)عرسيخ   همل فالل ا ستيم الاا الصا فية اوليجية املشيكة

                                                 

ة ل عييال  ُ  يي مي)تشييكق قةييسة ُلتامسيية فييي دول ما ييا ُلتعيياو  ُل  ساييي  (1) ييا ُلٍ ييل بالا يَي ، ُولمفهييوم ُال ييتُرتساي (مًر
ُ يتُرتساسة ُلتامسية فيي دول ما يا »: ُلثُئ  ل َاحث، ُ مر ُلَي  دعياب نليض وديع دُس ية بعايُو  لت طسط ُلتامسة، ُلهاجا

عرض مين خ لهيا لرتيتيه فيي ُلعميق ُلتاميو ، وتعيرقض  خفاقيات ُلتامسية فيي ُلماياالت ُلمتعيثد ، ًميا  «ُلتعاو  ُل  ساي
كق نٍيا  ُالستأياأل  يية عم سية تاموييةف نديافة ُجتهث فيي وديع أايثُل ل  طيط ُلتامويية ُلتيي تميثد ُلتوجهيات ُلرئس ية وتشي
ُاتماميييه بٍةيييايا ُ مييية ُلم ييي مة بشيييكق عيييام، حسيييث وديييع ًتابيييِا بعايييُو  دُس ييية جسُو يييتُرتساسة .. ُلعيييال  ُ  ييي مي: "نليييض 

 ، حسييث سأااييا أنييه ميين ُلمفسييث نهايياإ ُلم يياامة بلدييافة تمهسييثب ل أتيياه ُلنيياني، ندييافة ل مفهييوم ُال ييتُرتساي"وجسوبولستسكسيية
 (.ُلااشر)ل تامسة وأاثُل ُل طط ُلتاموية، ًما جاإت في ًتابه ُ ول 
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 النظام اإلقليمي الخليجي
م ةة فليتيتف سيتيتاةع شيتيت د فكييتيتر هيتيتمل يتيتيتيتيتيتيتيتإن التيتيت الىخ الايتيت ملا فليتيتت هيتيتدى فكييتيتر هيتيتمل مخ 

جملشيت د الايت مل يف .. اه ةة جملمخ ني فلف  ربع مبادل  رب جملا يتدة كيتل ثيتالمل سيتا ا
ال،رن الاشرىملع  ر ني ك قيتنيع ك ن مظ م األفحلة ها   ه  ى ىيتد فليتت فال ايتني هلييت ن 

جمليف الاصيتيتيتف األفيتيتيتحل هيتيتيتمل ال،يتيتيترن الاشيتيتيترىملع شيتيتيت د الايتيتيت مل هيتيتيت  ى ىيتيتيتد فليتيتيتت ه ةيتيتيتة .. ق يتيتيتمة
جملهاظم مذ  اويترجملب . (1)جملمث قني  ر دع  لغي مظ مم  فكير همل ثالثني هلي ن ق مة

 . قتجي   ب   مع الكب ال يف مم الصغ الع فجمل سل  ه االامم
جملهيتيتيتيتمل فيتيتيتيتالل ميتيتيتيتذ  الدالاسيتيتيتيتةع سيتيتيتيت ف فسيتيتيتيتلإ الايتيتيتيت ء فليتيتيتيتت ف ييتيتيتيتة جملميتيتيتيتع عصيتيتيتيت ال 
 لا يتيتيتيتيتبة  ليتيتيتيتيت  التايتيتيتيتيت جملن اوليجيتيتيتيتيتاع هيتيتيتيتيتمل   ييتيتيتيتيتة اسيتيتيتيتيتياعيجية جمله س يتيتيتيتيتيةع جملسيتيتيتيتيت ف 

جمليت  عال ظ ن ما  فقايت  سيت ف ق،يت ة  تجايت  اويت م يف  ايتل امل اميتيع فيتمل اجملل 
التايتيت جملن اوليجيتيتاع ك ن اقيتيت  ال يتيتك قية جملاوايتيت الىة جملا قتصيتيت اىةع  ييتيتث عا جمللا ميتيت  يف 

 . (2)فكير همل االاسة س  ،ة
جملل،د   جمللي فن ىك ن جل امتميت ها هاصيتب د فليتت الكيتييتة اليت  قشيتأ ريت  جمليت  

جململاركيتيتة  ليتيتكع   يتيتد هيتيتمل اليكييتيت  فليتيتت البايتيتد ا ليتيتاع جملالقليميتيتاع .. التايتيت جملن اوليجيتيتا
 . جملالا ملا  لا بة لدجملل اولي  الار ية جملال، هاع

كمايتيتيتيتذ اقطيتيتيتيتالق هر ليتيتيتيتة الكشيتيتيتيت ف انغراكييتيتيتيتة األجملال ييتيتيتيتة يف ال،يتيتيتيترن اويتيتيتيت ه  فشيتيتيتيتر 
امليتيتيالاعع فصيتيتبظي هاط،يتيتة اوليتيتي  هيتيتمل املايتيت  ل امل ميتيتة يف ه يتيترع ال ي سيتيتة الا ملييتيتةع 

                                                 

  .954م، ص 9117ُلاظام ُ ق سمي ُل  ساي، ُلمؤ  ة ُلاامعسة ل ثُس ات ُولاشر ُولتوأليع، بسروت،  عَث ُل الق عَث هللا،( 1)
 .م5111ل اشر، عما ، فهث  ل ناني، دُس ات في ُلاغُرفسا ُل سا سة ُولاسوبولستسكا، دُس ُوئق ( 2)
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الربعغيتيتيت لينيع جملاهل لايتيتيتدىنيع : كيتيتيتاال ي الصيتيتيتراع  يتيتيتني ال،يتيتيت اا املختلتيتيتيتة يف اوليتيتيتي ع هييتيتيتل
جمليف التيتيتيتية األفيتيتيتحلةع فع هايتيتيتذ  داىيتيتيتة ال،يتيتيترن الت سيتيتيتع فشيتيتيتر .. ترق يتيتيتينيع جملالربىطيتيتيت قينيجملال

امليالاعع فصبظي  رىط قي  ال، ة الرةي ة امل يطرة يف اولي ع جملعا ا ف ية  ليتك إىل 
فن اوليتيتي  ىاتيتيترب اول،يتيتة الرا طيتيتة هيتيت   يتيتني امل يتيتتامراا الربىط قييتيتة يف الغيتيترب ا سيتيتي عع 

 . (1)جملالشرق ا سي ع
ن األهيتيتيتيتم عيتيتيتيتت،له جملعتتيتيتيتيت قم   ه يتيتيتيت ع إ  فن هشيتيتيتيتكلة اوليتيتيتيتي  امل هايتيتيتيتةع اليتيتيتيت  جملهيتيتيتيتع ف

قال ظ يتيتيت  يف األ هايتيتيتة املختلتيتيتيتةع ميتيتيتا هشيتيتيتكلة ا  كظيتيتيتة فليتيتيتت فهيتيتيتمل جملاسيتيتيتت،راال املشيتيتيت ىخ 
كتيتيتا اعت قييتيتة اهلدقيتيتة  يتيتني إهيتيت الاا ال يتيت  ل . اوليجييتيتةع جملجملميتيتع سيتيتيا الى  لتظ،ييتيتل  ليتيتك

ي يتيت  ف  ىشيتيتا ا  يتيتر د  رىيتيتة عا يتيتد اوكيتيت ة ك»ة 9723الغيتيترر للخليتيتي  جمل رىط قييتيت  فيتيت ة 
ع جملففطي مذ  ا عت قية  رىط قي  اول يف فن عت ىل ففميت ل الشيتر ة فليتت «كيم   يا م

كم  ع لي  رىط قي  فىا د الش جملن او الجية لإلهيت الاا اوليجييتةع . ال  ا ل اوليجية
املشيتكلة )الك ىيتيع جملالبظيترىملع جملقطيترع جملالهيت الاا ال يتبع :  جملك قي  يائذ فشيتراد ميتا

 (. الاا الار ية املتظدة   لي د لإله 
جملفم هيتيت دع عليتيتت اعت قييتيتة اهلدقيتيتة الربىط قييتيتة ع قييتيتع اعت قييتيتة اوم ىيتيتة الربىط قييتيتةع جملها يتيت  
فليتيتيتت سيتيتيتبيل املييتيتيت ل   اوصيتيتيترع ا عتيتيتيت ق األ ليتيتيت  عركيتيتيتاع اليتيتيتذع قصيتيتيتي امليتيتيت اة او اىيتيتيتة 
فشيتيترة للميييتيت ق فليتيتت فن عتايتيت  ل عركييتيت  فيتيتمل قطيتيترع جملىب،يتيتت  كم يتيت  فايتيتد الشيتيتيتيخ ج سيتيتم 

ع كميت  عتا يتد  رىط قييت  (9193ى لي   57يف )جملفلت ةه همل  اد  ( المحه ذ)  مل  

                                                 

 .م9177دمحم ُلفسق، ُ امسة ُال تُرتساسة ل   سج ُلعربي، ذُت ُل   ق، ُلأويت، ( 1)
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ة امل قايتة هيت  9196مث علت يت  اعت قييتة اوم ىيتة ..  م ىة قطر مد فع افتداء ف الجا
جملك قيتيتيتي اعت قييتيتيتة .. جملاوك هيتيتيتة الربىط قييتيتيتة( المحيتيتيته ذ) يتيتيتني الشيتيتيتيخ فبيتيتيتد ذ  يتيتيتمل ج سيتيتيتم 

 . (1)ة9751طر  ،رن ع،رىب دع ف ة اوم ىة له الاا ال   ل املت  ان ع بل ق
جمل اد مذ  ا عت قي ا األهايةع  ،ا ال مع األه  يف اولي  م اائد فليتت فقيتل ع،يتدىر 
هيتيتمل غيتيت جمل ال،يتيت اا القليمييتيتة الكيتيتربى ق يتيتبي دع جملإن  ،يتيتا قيتيت ع هيتيتمل الصيتيتراع اليتيتدافلا هيتيت   يتيتني 
الهيتيت الاا اوليجيتيتاع جمللكيتيتمل غ لبيتيت د هيتيت  ىكيتيت ن حتيتيتي ال يتيتيطرة الربىط قييتيتةع جملإن كيتيت ن اليتيتبال 

جملاسيتيتيتتمر ميتيتيتذا ال ميتيتيتع ال ي سيتيتيتا جملاألهيتيتيت  إىل . لالة ففيتيتيترى ىت م يتيتيت  اشيتيتيتا له لالة جملإمخيتيتيت ا 
ال تياي ا همل مذا ال،رنع  ني ففلاي  رىط قي  فمل الغبت يت  يف ا ق يتظ ب هيتمل اوليتي ع 
جملقد شكل  لك م ة  لا بة لل،يت ة اوليتيتة األفيترى يف الايت ع ع جملاليت  عاتميتد فليتت التيت ا ن 

 . ا سياعيجا يف املاط،ة همل فالل جملج ا اململكة املتظدة
جملهايتيتيتذ إفيتيتيتالن  ك هيتيتيتة م الجملليتيتيتد جملىل يتيتيت ن الام لييتيتيتة ا ق يتيتيتظ ب هيتيتيتمل اوليتيتيتي ع  يتيتيتدف 
اودىث فمل كراغ سي سا يف اولي ع ع اهمل هايته الادىيتد هيتمل اليتدف اا  ايترجملالة هيتلء 

 : التراغ ا تمل همل فالل إج ا عرعيب ا فهاية يف املاط،ة هتدف فلت
 . الدك ع فمل املص حل الغر ية يف املاط،ة -9
 . فلت ال مع ال ي سا ال، ةم ا  كظة -5
 . إمم ن جملص ل إهداااا الات -3
 . صد فع مج ة حمتمل فلت املاط،ة -4

                                                 

،    يي ة دُس ييات ُلشييرط ُ و يييط، (م9132-م9196)أحمييث ُلشيي ق، تطييوس ُلع قيييات ُل سا ييسة بييسن قطيير وبريطانسيييا ( 1)
 .9، ُلٍاار ، ص54ُلعثد 
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 . حم ال ة اقتش ال األىدى ل جي ا املا اة للمص حل الغر ية يف املاط،ة -2
ظ ر  هيتيتيتيتمل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتجملهيتيتيتيتمل مايتيتيتيت  كيتيتيتيت ن فليتيتيتيتت اململكيتيتيتيتة املتظيتيتيتيتدة ع يتيتيتيت ىة األجملميتيتيتيت ع قبيتيتيتيتل اق 

اليت  جملميتاي لايتم ن فهيتمل اوليتي  الايترر فقيته   يتد  اولي ع ككيت ن هيتمل ال يتيا الى م ا
هيتيتمل عشيتيتكيل احتيتيت ا ك قتيتيتدالايل فجمل كييتيتدالايل هيتيت   يتيتني الهيتيت الاا اوليجييتيتةع  يتيته ع يتيتتطيع 

جملى،يتيت ة ميتيتذا التصيتيت ال فليتيتت فن ىكيتيت ن مايتيت ك هيتيت   يتيتني املشيتيت ىخ اوليجييتيتة .. مح ىيتيتة قت يتيت  
(. او لييتة املشيتكلني لدجملليتة الهيت الاا)الت ع مميلني  ،طر جملالبظيترىمل جملالهيت الاا ال يتبع 

كرباىيتيتيتيتر  58جملقيتيتيتد عيتيتيتيتم الت،يتيتيتيت الب جملع قييتيتيتع ا عت قييتيتيتيتة هيتيتيت   يتيتيتني ميتيتيتيتذ  املشيتيتيت ىخ  لتايتيتيتيتل كيتيتيتيتا 
 :جمللكمل مل عاجم مذ  التكرة ك هلة ع جملىا ا  لك لادة فسب ب ها  .  (1)ة9167
 . ا تج ش  ال ال، ى اوليجية الكربى ق بي د فلت قي ة مذا ا حت ا -9
 . هشكلة ال ف هة ا حت اىة -5
 . ها م همل ى ىد عشكيل جم ل  عشرىاية هاتخبةع جملها م همل ىركا   -3
 . ا فتالف فلت ه قع الا صمة ا حت اىة -4
 ه  ه قف ا حت ا إ ا ا تلي اجمللة فجمل ج ء همل اجمللة؟  -2
 .  لم كة إىل اوالك ا ال، ةمة ه   ني مذ  الدجملل فلت اودجملا جملغحلم  -6
   هي اقية ا حت ا؟ ه  الطرى،ة ال  س ف عُاتمد ر -8
 . الباد املك م  لا بة لبال اله الاا ا حت ا ق بي د  -7

جمل ايتد . فدة   ع ككرة قي ة كيدالالييتة هيت   يتني الهيت الاا الت يتع كل مذا فاى إىل
                                                 

ييا ُلعربييي ل ثُس ييات ُال ييتُرتساسة، سأس ُل سميية، ُلعييثد فييي ماطٍيية ُل  ييسج،ح يين ُلع أييس ، ُ ميين ُوال ييتٍُرس ( 1) ، 3ُلمًر
 .م9111اااار
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ففلايتيتيتيتي اجملليتيتيتيتة قطيتيتيتيتر اسيتيتيتيتت،الهل ع جملففلايتيتيتيتي اجملليتيتيتيتة البظيتيتيتيترىمل ةع 3/1/9189 ليتيتيتيتكع يف 
يتكل احتيتيتيت ا اجملليتيتيتة الهيتيتيت الاا الار ييتيتيتة املتظيتيتيتدة هيتيتيتمل الهيتيتيت الاا ال يتيتيتبع يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتت،الهل ع جملعشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاس
جملميتيتيتيتذا . (1)(ف يتيتيتيت  ظيتيتيتيتإع ارع الشيتيتيتيت القةع الف  اويميتيتيتيتةع فجميتيتيتيت نع التجيتيتيتيتحلةع جملفة ال،يتيتيتيت ىمل)

ىاطيا  هي  د فلت فن ككيترة ا حتيت ا جملالتظيت لف هيت   يتني اجملل اوليتي ع سيت اء كيت ن  طرى،يتة 
جيتيت اة هايتيتذ ال،يترن الت سيتيتع فشيتيترع هب شيترة فجمل غيتيتحل هب شيتيترةع فيتمل  رىيتيتل ال،يتيت ى األجابييتة ه  

جملعطيتيتيت الا التكيتيتيترة جملجملصيتيتيتلي إىل قميتيتيتة قايتيتيتج  ع يف الا،يتيتيتد ال يتيتيت ا  هيتيتيتمل ال،يتيتيترن الاشيتيتيترىمل 
امليتيتيالاعع هيتيتمل فيتيتالل  رىط قييتيت ع جمللكيتيتمل لاسيتيتف مل ىاتيتيتيت  فيتيتمل  ليتيتك إ  احتيتيت ا الهيتيت الاا 

 . الار ية
فهيتيتيتيتيت   لا يتيتيتيتيتبة ليتيتيتيتيتدجملال  رىط قييتيتيتيتيت  يف املاط،يتيتيتيتيتةع ك ةيتيتيتيتيت  الغيتيتيتيتيتم حم جمللت يتيتيتيتيت  جملميتيتيتيتيتع سيتيتيتيتيتيا الى  

ا ألهيتمل هاط،يتة اوليتي  الايتررع إ  فةيت  فثبتيتي كشيتل   يف ا تيت اء الكييتحل هيتمل اسياعيج
 : األ ه ا القليمية جملال، هية قبل عت قم  ع جملاألهيلة فلت  لك كيحلةع ها  

الشا ال الارر السالها الداةم  ن املت ب  األجملل يف مي ع كل يتطني ميت   -9
 .  رىط قي 

 .  رجمل  املد ال، ها الارر -5
 . الادجملان اليالثا فلت هصركشل  -3
 . اةي ال  لف  غداا -4
 . ف دامل اليممل -2
 . الي الة الظت الىة يف فم ن -6

                                                 

ا دُس ات ُلوحث  ُلعربسة، بسروت، ( 1)  .451م، ص5111دمحم ندسيا، ُلاظام ُ ق سمي ُل  ساي، مًر
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 : فه  فسب ب فرجملش  رىط قي  همل املاط،ةع همل   ية ف مليةع كيا ا إىل
( هييتيتيتيتل  رىط قييتيتيتيت )هيتيتيتيتمل الا  ييتيتيتيتة اني   ليتيكييتيتيتيتةع اقت يتيتيتيتت اجملال اليتيتيتيتدجملل الا جملىيتيتيتيتة  -9

رااع جمل يتيتيتيتدء  يتيتيتيتيترجمل  اجملال اليتيتيتيتيتدجملل ال، الىيتيتيتيتيتة هييتيتيتيتيتل   يتيتيتيتب  قايتيتيتيتيت  ال، هييتيتيتيتيت ا يف امل يتيتيتيتيتتام
 . ال  ما املتظدة جملا حت ا ال  كي  ال   ل

 . مغ     ب الام ل الربىط م فلت  ك هته لالق ظ ب -5
التيتدم ال ا قتصيت اع اليتيتذع فصيت ب  رىط قييت  جملشيتيترجمل  صيتادجملق الا،يتد اليتيتدجمليل  -3

 .  تختيل الاملة
 . هي اقية الت،شف او اة يف  رىط قي  فجملافر ال تياي ا -4

جمل سيتيتتيا ب ا ق يتيتظ ب الربىطيتيت م هيتيتمل اوليتيتي  كيتيتل    يتيتد هيتيتمل جملجيتيت ا قيتيت ة ف ملييتيتة 
 ليتة مللء التراغ الذع س ف عيكه  رىط قي  يف املاط،ةع جملاملرشم ال  يد هلذا الدجملال 

ة جملاسيتيتياعيجية يف هاط،يتيتة ميتيت  اليتيت  ما املتظيتيتدة األهرىكييتيتة مليتيت  هليتيت  هيتيتمل هصيتيت حل اقتصيتيت اى
اولي  الاررع جمللكمل اليت  ما املتظيتدة يف ميتذ  التيتية مل عكيتمل عرىيتد اليتدف ل املب شيتر 
يف شيتيتيتيتيت جملن اليتيتيتيتيتدجملل األفيتيتيتيتيترىع جمل ليتيتيتيتيتك   يتيتيتيتيتب  الايتيتيتيتيتغ   اليتيتيتيتيت  عتايتيتيتيتيترم هليتيتيتيتيت  اوك هيتيتيتيتيتة 
األهرىكية همل الك قغر    ب  التشل األهرىكا الذالىع يف كيتا ةع جملعب  الك قغر  

 ا اليتيتيترةي  يف إالسيتيتيت ل قيتيتيت اا فهرىكييتيتيتة لل،تيتيتيت ل فيتيتيت الش األالم قيتيتيتراال اويتيتيتد هيتيتيتمل صيتيتيتال ي
 . األهرىكية اجملن امل اك،ة امل ب،ة للك قغر 

جمل لتيتيت يلع نيتيتأا اليتيت  ما املتظيتيتدةع يف سي سيتيتت   هيتيتع اوليتيتي ع إىل إقشيتيت ء ق فيتيتدة 
فليجية حملية ع يتتطيع فن حتميتا قت يت    ات يت  ع جمل ليتك هيتمل فيتالل هبيتدف الاميت اىمل 

ا يتيتيل هيتيت   يتيتني اوليتيتيتني ا سيتيتياعيجيني لليتيت  ما املتظيتيتدة املت يتيت قدىملع جمل ليتيتك  ،ييتيت ة ع
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. (1)جملاملتميليتيتيتيتني يف اململكيتيتيتيتة الار ييتيتيتيتة ال يتيتيتيتا اىة هيتيتيتيتمل   ييتيتيتيتة جملإىيتيتيتيتران هيتيتيتيتمل   ييتيتيتيتة ففيتيتيتيترى
 .جملامل،ص ا ما  م  صد فع مج ة شي فا همل اجملل الشم ل املرك ع

رجملع فهرىكيتيتيتا ل،ييتيتيت ة هاظ هيتيتيتة فليجييتيتيتة عايتيتيتم يتة كيتيتيت ن مايتيتيت ك هشيتيتيت9186جمليف فيتيتيت ة 
املطليتيتيتة فليتيتيتت اوليتيتيتي  مبيتيتيت  كي يتيتيت  إىيتيتيتران جملالايتيتيتراقع عكيتيتيت ن ه يتيتيت جمللة فيتيتيتمل فهيتيتيتمل مجييتيتيتع اليتيتيتدجملل 

ع جمللكيتيتمل مجييتيتع التصيتيت الاا األهرىكييتيتة للماط،يتيتة أتثيتيترا  شيتيتكل كبيتيتحل (2)جملاسيتيتت،راال املاط،يتيتة
 ايتيتد قييتيت ة الييتيت الة السيتيتالهية الىراقييتيتة يف فجملافيتيتر ال يتيتباياي اع جملفصيتيتبم اوليتيتي  ها، يتيتم إىل 

إىيتيترانع جملقظيتيت ة البايتيتث الايتيترر يف الايتيتراقع  ثيتيتالمل فىيتيتدى ل جي ا هتايتيت  رة مميليتيتة  لييتيت الة يف
لذلك فصبم همل الصيتا  جملجيت ا فع عا يتيل .. جملاألقظمة امللكية يف اجملل اولي  الارر

اسياعيجا ه   ني مذ  الدجملل مل اج ة اوطيتر الشيتي فا هيتمل ا حتيت ا ال يت كي  ال يت  لع 
 يتيتل األسيتيت ف هيتيتمل  ليتيتك فصيتيتبظي كيتيتل اجملليتيتة حتيتيت جملل فن حتيتيت كي فليتيتت عيتيت ا ن هايتيتني  يتيته   
علت م يتيتيت  اجملل انيتيتيت االع جمل ايتيتيتد  ليتيتيتك ق هيتيتيتي اويتيتيترب الاراقييتيتيتة الىراقييتيتيتة اليتيتيت  اسيتيتيتتمرا كيتيتيتية 

ةع جملشيتيتيتكلي ميتيتيتذ  اويتيتيترب ميتيتيت ة إقليمييتيتيتة ك هليتيتيتة 9177مث قييتيتيتة سيتيتيتا ااع جملاقت يتيتيتي فيتيتيت ة 
.. نمييتيتع اجملل املاط،يتيتة هيتيتيتمل الا  ييتيتة ا سيتيتياعيجية ال ي سيتيتيتيةع جملهيتيتمل الا  ييتيتة ا قتصيتيتيت اىة

 املاط،يتيتةع جململ ىبيتيتل هليتيت  إ  هبيتيتدف كيتيت العر اليتيتذع جملميتيتذا ىيتيترب  لايتيت  كشيتيتيتل هبيتيتدف قيك يتيت ن يف. إخل
ىيتيتيتاه فليتيتيتت جملجيتيتيت ا قيتيتيت اا للتيتيتيتدفل ال يتيتيترىعع جملعايتيتيتدا اوييتيتيت الااع فع اقايتيتيتم ة  ك يتيتيتت ن 
للاظيتيت ة القليميتيتا اوليجيتيتاع هيتيتمل الا  ييتيتة األهاييتيتةع جملإقشيتيت ء ق افيتيتد ف يتيتكرىة يف املاط،يتيتةع 

  .جمل لتال  ظي  ال عص الاا مذا املبدف كم  ساذكر   ، د 
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ال،يتيتيت ة املايتيتيت اة للغيتيتيترب هكت كيتيتيتة األىيتيتيتدع  لا يتيتيتبة للتصيتيتيت الاا  جمل لطبيتيتيتعع مل عبيتيتيتل
األهاييتيتيتيتة ملاط،يتيتيتيتة اوليتيتيتيتي  جملا يتيتيتيتيإ اهلايتيتيتيتدع  شيتيتيتيتكل فيتيتيتيت ةع ك ايتيتيتيت ك  ايتيتيتيتل التصيتيتيتيت الاا 
للمدالسيتيتة الشيتيتيترقية املايتيت اة للغيتيتيترب جمللكا يتيت  كشيتيتيتلي ع،رىبيتيت د  تشيتيتيتل الاظيتيت ة الشيتيتيتي فا 

او،ي،يتيتا  جمللكيتيتمل التصيتيتيت ال األهرىكيتيتا. ة9111كل فيتيت ة هايتيتذ فيتيت ة يتيتيتيتيتيتيتيتيتياكا  شيتيتيتيتيتيتيتيتا ش
المبيتيت  ق يتيتتطيع فن ق تشيتيتته هيتيتيتمل عصيتيت ال امل تشيتيت ال األهرىكيتيتيتا األسيتيتبل لاهيتيتمل ال،يتيتيت ها 

إن هاط،يتيتة اوليتيتي  ع اجيتيته هتدىيتيتداد هتصيتيت فداد   يتيت د فيتيتمل فيتيتدة »:  رجا يتيتكا هيتيتمل ق ليتيته
قيتيتدالة فقظمت يتيت  ا لييتيتة الصيتيتم ا فهيتيت ة ميتيتغ   التظيتيتدىث هيتيتمل ج يتيتةع جمله اج يتيتة هتدىيتيتد 

 ن فليتت اليت  ما املتظيتدة جملميتع جملفميت ف .. ا قبا مل السالها همل ج ة ففرى
 .(1)"سيا الى  ك هل لالست،راال املطل بع جملمح ىة هص و   يف املاط،ة

فهيتيت   لا يتيتبة ألميتيتم املبيتيت االاا اليتيت  قيتيت ة ريتيت   فميتيت ء اليتيتدجملل اوليجييتيتةع إقشيتيت ء جمليتيت  
التايتيتيت جملن اوليجيتيتيتاع جملإن كيتيتيت ن الكييتيتيتحل هيتيتيتمل الا،يتيتيت ا ىالليتيتيت ن قييتيتيت ة ا ليتيتيت    جيتيتيت ا اهليتيتيت اا 

ةع جملميتا قتيت  ال يتاة اليت  9179ةع جمل رجمل م   شكل جملامم يف فيت ة األهاية يف املاط،
 : فقشئ كي   ا ل ع جملهمل مذ  األ دامل

 . الي الة الىراقية جملسي سة عصدىر الي الة -9
 . الغ جمل ال  كي  ألكغ ق ت ن -5
 . (2)اورب الاراقية الىراقية -3

   جملفم هيتيتيت دع كميتيتيت   كيتيتيتر  يف االاسيتيتيتة سيتيتيت  ،ةع ك قيتيتيته   يتيتيتد هيتيتيتمل جملجيتيتيت ا حميتيتيت ال فسيتيتيت
لاشيتيتأة املاظميتيت ا القليمييتيتة جملالدجمللييتيتةع جملهيتيتمل مث كيتيت ن املاظميتيت ا قت يتيت   ع،يتيت ة  اجملاال 

                                                 
 .56ُلع أس ، مرجع  ابق، ص( 1)
 .51 ل ناني، مرجع  ابق، ص( 2)



 
 
 
 
 
 
 

بالد الجزيرة »البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 

 «العربية

 

 -202 -

يت  ع جمل  يتيتيتيتيتيتيتيتففرىع جملم  ه  مل قلم يته همل جمل  التا جملنع   همل   ية ا  ال األس
جملفم هيتيت د جيتيترى الايتيترف فليتيتت ع، يتيتيم اليتيتدجملل . ا يتيت جملال األفيتيترىع كميتيت  سيتيتاذكر   ،يتيت د 

فمالقيتيتيتةع جملاجملل كبيتيتيتحلةع جملاجملل هت سيتيتيتطةع هيتيتيتمل   ييتيتيتة سيتيتيتك قية جمله يتيتيت  ية إىل اجملل 
جملليتيتيتيت  قمايتيتيت   ت، يتيتيتيتيم  اجملل ا ليتيتيتيت  فليتيتيتيتت ميتيتيتيتذا . جملاجملل صيتيتيتغحلةع جملاجملل صيتيتيتيتغحلة جيتيتيتيتداد 

 .األس   ل جد  فن هاظم   ىتأالجم ه   ني صغحل جملصغحل جداد 
جملفلت  لكع ك ن الدالاسة ال  فرم   هركيت  الدالاسيت ا ا سيتياعيجية يف الايترجملى  

 ن هيتيتيتيتيتمل اوييتيتيتيتيت الاا األهاييتيتيتيتيتة ا عييتيتيتيتيتة املمكايتيتيتيتيتة  لا يتيتيتيتيتبة لليتيتيتيتيتدجملل الصيتيتيتيتيتغحلة  كيتيتيتيتيتمل فن عكيتيتيتيتيت
 :  ستمراالم  كم س  ا سي سية

فن عايتأى  ات يتيت   فيتمل الصيتيتراف ا ال، ةميتيتة هيتع ا فتميتيت ا فليتت ق هتيتيت  الذاعييتيتةع  -9
قليتة فيتدا : جملمذا ه تظيل  لا بة لدجملل اولي  ألة  متيل هطما د لادة فسب ب ها  

هتيتيت  البشيتيترىة جملالذاعييتيتة  جملجيتيت ا ال يتيتك نع جملف صيتيتة فايتيتده  عاتميتيتد كيتيتالد ها يتيت  فليتيتت إهك  
ا  تييتيتيتيتيت  ا اهلييتيتيتيتيتدالجملكر  م الكبيتيتيتيتيتحل  جملامل قيتيتيتيتيتع ا سيتيتيتيتيتياعيجا  جملفيتيتيتيتيتدة اسيتيتيتيتيتتيا ب مجييتيتيتيتيتع 

 . شراةظ   ا جتم فية للم   ة يف التامية جملف صة امل ملني ها م
فن عتظيتيتيتيتد اليتيتيتيتدجملل الصيتيتيتيتغحلة احتيتيتيتيت ااد كييتيتيتيتدالالي د فجمل ك قتيتيتيتيتدالالي دع جملميتيتيتيتذا  كيتيتيتيتمل فن  -5

ةع جمللكايته كشيتيتل ق فيت د 9167اله الاا الار ييتة فيت ة  قلظظه همل فالل عشكيل احت ا
هيتيت  كيتيتيتا ميتيتم مجييتيتع اليتيتدجملل الاشيتيتر الصيتيتغحلة يف هاظ هيتيتة جملا يتيتدةع كميتيت  كيتيت ن هتصيتيت الاد هليتيت  

ةع ك يتيتا   ع يتيتتطيع فن عاتميتيتد فليتيتت قيتيتدالاهت  الذاعييتيتة هاتيتيتراةع كميتيت  9723هايتيتذ فيتيت ة 
 .  كر  سلت د 

ذا فثبيتيتي كشيتيتله فن عا يتيتل اليتيتدجملل الصيتيتغحلة هيتيتع اجملل إقليمييتيتة كبيتيتحلة ق ىيتيتةع جملميتيت -3
فىايتيتيتيت د هيتيتيتيتمل فيتيتيتيتالل حم جملليتيتيتيتة التا يتيتيتيتيل هيتيتيتيت   يتيتيتيتني اجملل اوليتيتيتيتي  الصيتيتيتيتغحلة جملاليتيتيتيتدجملل اوليجييتيتيتيتة 
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 ةع 9111الكبحلةع جملالمب  فس فم  ا تالل الاراق للك ىي ف ة 
فن عغيتيتيتذع الصيتيتيتراع  يتيتيتني ال،يتيتيتيت ى القليمييتيتيتة لكيتيتيتا عاشيتيتيتيتغل فا يتيتيت ع جملميتيتيتذ  هيتيتيتيتمل  -4

الاراقييتيتة الىراقييتيتةع جمللكيتيتمل ا هت هيتيت ا اليتيت  جملج يتيتي  اايتيتف ليتيتدجملل ا ليتيت  فيتيتالل اويتيترب 
راع الىيتيتيتيترام الاراقيتيتيتيتا ميتيتيتيت  صيتيتيتيتراع فىيتيتيتيتدى ل جا جمللالجيتيتيتيتا فىايتيتيتيت د يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيف او،ي،يتيتيتيتة كيتيتيتيت ن الص

 . جمله ج ا  ه قبل فن ىك ن لدجملل ا ل  كي  ا سي سية ه ت،لة
فن عتظيتيت لف هيتيتع اجملليتيتة ق ىيتيتة هيتيتمل فيتيتيت الش املاط،يتيتة اليتيت  عاتميتيتا إلي يتيت ع جملميتيتذا هيتيت   -2

،يتيتيتةع جملإن كيتيتيت ن قبيتيتيتل ا يتيتيتتالل الك ىيتيتيتيع كيتيتيت ن مايتيتيت ك  حييتيتيتدمل  لتايتيتيتل نمييتيتيتع اجملل املاط
كتم ن كبحل فلت ميتذا األهيترع فهيت  ا ن ك،يتد فصيتبم ميتذا التظيت لف فليت ع جملجملصيتل إىل 
ه ت ى ع،دي الت  يالا جملال م ع اقش ء ق افد ف يتكرىة لليتدجملل األجابييتةع جملفليتت 

 . الفس   ال  ما املتظدة جملالجملسي  جملاململكة املتظدة جملكرق  
الصغحلة هيتع اجملل ق ىيتة اافيتل القليتيم جملاجملل ق ىيتة فيت الش  فن عتظ لف الدجملل -6
جملميتيتذا هيتيت  ق يتيتتطيع عطبي،يتيته فليتيتت اجملل ا ليتيت  الصيتيتغحلة  ييتيتث حييتيت جملل  اايتيت   . القليتيتيم

ا  كظة فلت فالقيتة ق ىيتة هيتع اململكيتة الار ييتة ال يتا اىةع اليت  عاتيترب اجملليتة ق ىيتة اافيتل 
 قيتيتيتي علجيتيتيتأ اليتيتيتدجملل القليتيتيتيم  لا يتيتيتبة لليتيتيتدجملل اوليجييتيتيتة الصيتيتيتغحلة األفيتيتيترىع جمليف قتيتيتيت  ال

 .(1)الصغحلة إىل حت لت ا ف الش اولي ع كم   كر  ففال 
جملف ييتيتيتيت  د علايتيتيتيت  اليتيتيتيتدجملل الصيتيتيتيتغحلة لابيتيتيتيتة التيتيتيتيت ا ن ال ي سيتيتيتيتاع جملميتيتيتيتذا اليتيتيتيتدجملال الفى 
البال  ن الك ىي ما فكال همل لابته همل فالل الاالقة القليمية هيتع ال،يت ى 

 اىةع جملالايتيتراقع جملإىيتيترانع القليمييتيتة اليتيتيالمل الكيتيتربىع مميليتيتة يف اململكيتيتة الار ييتيتة ال يتيتا
جملم  ىتم هيتمل فيتالل ا  كظيتة فليتت فالقيتة ممتيت  ة هيتع ال،يت ى اليتيالملع جملإن   جملليتي 
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إ يتيتدى ال،يتيت ى فن عتيتيترم فلي يتيت  قت  ميتيت  فجمل الايتيتغإ فلي يتيت  ه ليتيتي فكييتيتر لل،يتيت عني 
جملقتيتيت  سي سيتيتة التيتيت ا ن ميتيتذ  اهتميتيتي ريتيت  الك ىيتيتي .. املتب،يتيتيتني لال تتيتيت ت  لتيتيت ا ن
ية جملحم كظت يت  فليتت عيت ا ن هايتني يف فالقت يت  هيت   يتني فىا د همل فالل فالقت   الا مل

املا يتيتكرىمل الغيتيترر جملفليتيتت قمتيتيته اليتيت  ما املتظيتيتدةع جملالشيتيترقا جملفليتيتت قمتيتيته ا حتيتيت ا 
 . ال  كي  ال   ل

جملفىايتيتيت د للك ىيتيتيتي اجملال مليتيتيتث يف ها اليتيتيتة التيتيتيت ا ن هيتيتيتمل فيتيتيتالل ع، ىيتيتيتة فالقت يتيتيت  هيتيتيتع 
ا حتيتيتيتيتيت ا التيدالاليتيتيتيتيتا فجمل اليتيتيتيتدجملل الصيتيتيتيتغحلة يف القليتيتيتيتيم جمل يتيتيتيتيتي م فليتيتيتيتت عشيتيتيتيتكيل كيتيتيتيترع هيتيتيتيتمل 
 .الك قتيدالايل فجمل التظ لف يف ه اج ة ال، ى القليمية األفرى

جملفم ه دع ك ن لابة الت ا ن ما همل األلا ب ال  عاطا الدجملل الصيتغحلة اجملالاد  ال اد 
يف إقليم   ال ي ساع جمل تد  ليتك إىل فن ىكيت ن هليت  اجملال يف ه يترع ال ي سيتة الا ملييتةع 

ة ال يتيتظرىة اليتيت  هيتيته هيتيت  افتيتيتل ف يتيتد هركب هتيتيت ع عيتيتدكع الدجملليتيتة جمللكيتيتمل ميتيتذ  اللابيتيتة ك ولطيتيت
 . مثمل  لك غ لي د 

امل يتت ى ا ليتا جملالقليميتا  جملهمل فالل لابة الشد جملانذب يف إقليتيم اوليتي  فليتت
جملالايتيتيتيت ملاع مل ى يتيتيتيتتطع ا ليتيتيتيت  اوليجيتيتيتيتا فن ى،يتيتيتيتدة  ليتيتيتيت  د هرميتيتيتيتية ويتيتيتيتل هشيتيتيتيت كل اجملل 

 : ا ل  ا عية
 . هشكلة اودجملا -9
 . ال ي سيةاملش الكة  -5
 . الام لة ال اكدة -3
 . فدة التا يل كيم   يا   يف املاظم ا الدجمللية -4
 . فدة جملم ع ص الة التا يل ا قتص اع -2
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 . خت ف البال همل إقش ء جي  ه  د -6
فيتيتدة إفطيتيت ء ميتيتم  ا هرميتيتية جملك كييتيتة للميتيت ا مل اوليجيتيتا هيتيتمل  ييتيتث الاميتيتل  -8

 . جملا ستيم ال جملالتا،ل
ق تشيتيتيتيتف هيتيتيتيتمل ميتيتيتيتذا ا ليتيتيت   ايتيتيتيتد هيتيتيتيترجملال هيتيتيتيت  ى،يتيتيتيت الب  جملففيتيتيتحلاد مل ق يتيتيتيتتطع فن -7

 . ف،دىمل همل ال همل فع حم جمللة للت جه حن  التيدالالية فجمل الك قتيدالالية
جمل ه التا يل األه  هيت   يتني اجملل ا ليت    ع جيتد ليته صيت الة جملاميتظةع الغيتم كيترب 

هلييتيت ال اجمل الع كميتيتيت   54القتيتيت ق الا يتيتكرع اليتيتيتذع ىصيتيتل هادليتيته يف اجملل ا ليتيتيت  إىل 
هلييتيتيت ال اجمل الع  915ةع ع،  ليتيتيته اىيتيتيت ن عصيتيتيتل إىل هيتيتيت  ى ىيتيتيتد فليتيتيتت 9116ميتيتيت  يف فيتيتيت ة 

ع جملالغم ميتذا كليته قال يتي فن %52جملفج  يف ه ا قة اجملل ا ل  ىصل هت سطه إىل 
اجملل ا ليتيت  عاتميتيتد يف الا  ييتيتة األهاييتيتة  شيتيتكل شيتيتبه كليتيتا فليتيتت اليتيتدجملل األجابييتيتةع هيتيتع 

 .فدة هراف ة فع م ة يف ال ي سة الا ملية
االعتيتيت ع فسيتيتا ال اليتيتاتيع كيتيت ن ىت قيتيتع فن ىصيتيتل التيتيت ةل ةع جمل  يتيتب  5111جمليف فيتيت ة 

ع جمللكمل جل خم جملكا  عيك  فليتت فن %55يف هي اقية اجملل جمل  التا جملن إىل فكير همل 
  عصاع الدجملل امل ت لكة للاتي سيا الى  هايت ا لليتدجملل املاتجيتة لكيتا ع يتظ  كيت ةل 

ع يتت لكه  هيتمل الط قيتة الاتطييتة املاتجيتة% 52املي اقيةع جملف صيتة إ ا فلمايت  فن فكييتر هيتمل 
ال  ما املتظدة األهرىكية ال  عاترب اولي   حلة ف صة لب االج يت  الا يتكرىةع جملااةميت د 

إن هشيتيتيتكلة اجملل اوليتيتيتي  هشيتيتيتيتكلة سيتيتيتيتك قيةع جملميتيتيتا اليتيتيت    عاطيتيتيتا ميتيتيتذ  اليتيتيتدجملل : ى،يتيتيت ل
 . إهك قية وميت ىة قت يت  ع جملفن كاُي افتلف افتالك د كلي د هع همل ى، ل مذا ال، ل
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وليتيتيتي  هشيتيتيتكلة عاظيمييتيتيتة جملختطيطييتيتيتةع فهيتيتيت  هيتيتيتمل الا  يتيتيتيتية  ليتيتيتك فن هشيتيتيتكلة اجملل ا
إن سيتيتيتك ن اوليتيتيتي  ىبليتيتيت  : هلييتيتيت ن ق يتيتيتمةع جمل يتيتيته ليتيتيت  قلايتيتيت  56ال يتيتيتيتك قية ك يتيتيتا عبليتيتيت  

 93هيتيتيتيتمل إمجيتيتيتيت يل ميتيتيتيتذا الايتيتيتيتدا ك يتيتيتيتذا ىايتيتيتيت  فن فيتيتيتيتدامم ىصيتيتيتيتل إىل %  21فيتيتيتيتدامم 
ع فع جمميتيتيتيت ع ( كيتيتيت ال جملإ مل)ب ب يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمةع جملفكييتيتيتر هيتيتيتمل قصيتيتيتت م هيتيتيتمل الشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتهلييتيتيت ن ق 

هلييت ن ق يتيتمةع جملميتيتل ىا،يتل فقايت    ق يتتطيع فن  ايتد هيتيت   6.2يتب ب   ى،يتل فيتمل الشيت
هيتيتيتيتمل ميتيتيتيتذا الايتيتيتيتداع جملسيتيتيتيت ف ىكيتيتيتيت ن ليتيتيتيتدىا  هلييتيتيتيت ن جايتيتيتيتدع  يتيتيتيت هلني % 92ى،يتيتيتيت الب 

ا ا لتجاييتيتد إجبيتيت الع لتيتيتية  هاييتيتة حميتيتداةع فع يف يتيتيتيتيتيتلل يتيتالعع جملالبيتيت ق ن  كيتيتمل فن جا
وميتيتل ال يتيتالع  مة جيتيت م ىمليتيتيتيتيتيتهلييتيت ن ق  6.2الا  ىيتيتة ى جيتيتد فايتيتد  هيتيت  ى،يتيت الب هيتيتمل 

 . جملالدك ع فمل فجمل  ةم
هلييت ن ق يتمةع  6جمل مل، القة هع إسراةيلع س ف  د فدا سك ة    ى ىد فيتمل 

جملعاتيتيترب ال،يتيت ة األجملىل يف الشيتيترق األجملسيتيتإع جملالمبيتيت  ىصيتيتدال ع يتيت  ل مايتيت  فيتيتمل جمم فيتيتة هيتيتمل 
راةيلع جملسيتيت ف فقيتيتيت ل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  جملجيتيته للم، القيتيتة  يتيتيتني جمليتيت  التايتيت جملن جملإس: املتكيتيترىمل ى،يتيت ل

ة الفىكيتيتيتمع جمللكيتيتيتمل هيتيتيت  ا ليتيتيت  فجرىايتيتيت  ه، القيتيتيتة هيتيتيت   يتيتيتني الايتيتيتراق فايتيتيتده  افيتيتيتل ا يتيتيتي : هليتيتيتم
هلييتيت ن  97ةع جملكيتيت ن ى ه يتيت  فيتيتدا سيتيتك قه فقيتيتل هيتيتمل 9111الك ىيتيتي يف فغ يتيتط  

هلييتيت ن ق يتيتمةع  56ق يتيتمةع جملى،  ليتيته فيتيتدا سيتيتك ن اجملل ا ليتيت  ا ن هيتيت  ى ىيتيتد فليتيتت 
هيتيتمل  جملكيتيت ن الايتيتراق ىاتيتيترب ىيتيت ة اف ليتيته الك ىيتيتي الا يتيتع فكيتيترب قيتيت ة يف الايتيت ملع جمللكيتيتا جيتيترش

إن ميتيتذا : اجملليتيتة لفراجيتيتهع جملالمبيتيت  ى،يتيت ل  اايتيت م 41الك ىيتيتي ك حتيتيت لف جميتيتع حنيتيت  
التظيتيتيت لف هظليتيتيتة فهرىكييتيتيتة لتابئيتيتيتة اليتيتيترفع الايتيتيت ة الايتيتيت ملا ميتيتيتد الايتيتيتراقع جمللكايتيتيت  سيتيتيت ف 

ةع مل 9111يتراش الاراق همل الك ىي يف ف ة يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتففتلف ها م ميتذ  املرة  ألقه لف
ملع إهيتيت  اسيتيتتخداة فسيتيتلظة غيتيتحل ع،ليدىيتيتةع ىكيتيتمل فهيتيت ة فهرىكيتيت  سيتيت ى فييتيت ال هيتيتمل فييتيت الى
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ت ماع فجمل إقشيت ء حتيت لف اجمليل ميتد الايتراقع يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتجملمذا هركيت م مت هيت د فليتت مجيتيتيع امل 
فجمل فن جيتيتيت م األهرىكيتيتيت ن  يتيتيتر د ل  يتيتيتدممع جمل يتيتيته ليتيتيت   ،،يتيتيت ا كي يتيتيت  الاصيتيتيترع إ  فةيتيتيت  

 . س ف عكبدمم ف  ةر كبحلة
ليتيتيتيتيتيتيت  هيتيتيتيتيتيتيتمل الا  ييتيتيتيتيتيتيتة إ ادع كيتيتيتيتيتيتيت لام  ش الاراقيتيتيتيتيتيتيتا  كيتيتيتيتيتيتيتمل فن ىطبيتيتيتيتيتيتيتل فليتيتيتيتيتيتيتت اجملل ا 

جململيتيت  ا   قكيتيت ن صيتيترحيني هيتيتع فقت يتيتا ع .. الا يتيتكرىةع هيتيتع هرافيتيت ة ظيتيترجملف كيتيتل إقليتيتيم
كيتيت لاراق سيتيتخر شيتيترحية كبيتيتحلة هيتيتمل هيتيت االا  ل، عيتيته الا يتيتكرىةع جملففيتيترش جيشيتيت د قيتيت مد قبيتيتل  

ةع جملحنمل سخر  هاظم ه االا  جملف ةداعا  للتم ىيتل الا يتكرعع جملا ااا 9111ك الثة 
 . ع فا االعب  ا   ل، ى األجابية للدك  
إن املشيتيتيتكلة التاظيمييتيتيتة جملالتخطيطييتيتيتة اليتيتيت  عايتيتيت م ها يتيتيت  : جمل كيتيتيتمل فن اجت يتيتيتد كيتيتيتأق ل

اجملل ا ليتيت  ميتيتا فيتيتدة ا يتيتياة الا،يتيت ل امل مليتيتة امل جيتيت اة ليتيتدى  ع جملاليتيت  فقت،يتيتي فلي يتيت  
اليتيتيتدجملل اوليجييتيتيتة هلييتيتيت الاا اليتيتيتدجمل الااع كغ لبيتيتيت د هيتيتيت  عاظيتيتيتر  ايتيتيتل اوك هيتيتيت ا إىل ميتيتيتذ  

ختيت ف ( Elite)قد عك ن ما ك كئة هيتمل الصيتت ة الكت ءاا  اني  همل الشك جملالرىبةع جمل 
فلت قت  م  همل الت،له كتظيت جملل فن ع،تيتل مجييتع األ يت اب فهيت ة هتكيترع األهيتة  يتيتكل 
هيتيت  فجملعييتيتيتي هيتيتيتمل سيتيتيتلط نع جمللكيتيتمل فيتيتيت ا   ال  ييتيتيتد ميتيتيت  ا يتيت    ايتيتيتل ال،ييتيتيت ااا اوليجييتيتيتة 
  جمللة إفط ء الترصة للمش الكة الشابيةع جملعشكيل جم ل  هاتخبةع جملمذا كليته سيت ف 

 . م فطإ التامية جملاألهمل يف املاط،ةىدف
جملفم هيتيتيتيتيت دع قيتيتيتيتيترى فن هيتيتيتيتيتمل فكايتيتيتيتيتل اليتيتيتيتيتدجملل اوليجييتيتيتيتيتة يف املشيتيتيتيتيت الكة الشيتيتيتيتيتابية ميتيتيتيتيتا 

ةع جملك عشيتيتكيل فجملل جمليتيت  9159الك ىيتيتيع اليتيت   يتيتدف كي يتيت  ميتيتذا الاميتيتل هايتيتذ فيتيت ة 
إن جمليت  : ة جملالمب  م جم  اا م الك ىيتي سيت  ، د جملقيت ل9163لاهة الك ى  ف ة 
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للميتيتيتيترفة   يف ا قتخيتيتيتيت ب جمل  اليشيتيتيتيتيمع جملقيتيتيتيترا فليتيتيتيتي م  األهيتيتيتيتة الكيتيتيتيت ى  مل ىايتيتيتيتإ اويتيتيتيتل
ميتيتيتل ففطييتيتيتتم الرجيتيتيتل  ،يتيتيته  يتيته عتكيتيتيترجملا يف  يتيتيتل امليتيتيترفة؟ جملفم هيتيتيت د صيتيتيتدال :  اليتيتيتيتيتيتيتيتيت ل 

ففيتيتيتيتيتحلاد هرسيتيتيتيتيت ة هيتيتيتيتيتمل ءيتيتيتيتيت  فهيتيتيتيتيتحل اجملليتيتيتيتيتة الك ىيتيتيتيتيتي ءيتيتيتيتيتم مبشيتيتيتيتيت الكة امليتيتيتيتيترفة الك ىتييتيتيتيتيتة يف 
ميتيتيتذا ا قتخيتيتيت  ا الربمل قييتيتيتة ال، اهيتيتيتةع لكيتيتيتمل الربمليتيتيت ن الكيتيتيت ى  الكيتيتيتل التصيتيتيتدىل فليتيتيتت 

جمليف الهيتيت الاا ا ليتيت  .. جمليف سيتيتلطاة فميتيت ن مايتيت ك جمليتيت  شيتيت الى هاتخيتيت ! املرسيتيت ة
جمليف ال يتيتا اىةع ُفسيتيت  ففيتيتحلادع  ايتيتد  يتيترب اوليتيتي  الي قييتيتةع جمليتيت  .. اليتيت     لتاييتيتني
جمليف البظرىمل ما ك جمل  جمل   قصته   قتخ ب جملقصيتته ا فيتر .. ش الى  لتايني

 . جمليف قطر جمل  ش الى  لتايني..  لتايني
جمليف الفىيتيتا فن هيتيتمل األفميتيتدة األس سيتيتية للتامييتيتة يف اجملل ا ليتيت  ميتيت  إقشيتيت ء جميتيت ل  
عشيتيترىاية هاتخبيتيتةع فليتيتت فن عكيتيت ن مايتيت ك كرصيتيتة نمييتيتع امليتيت ا اني للمشيتيت الكة كي يتيت  هيتيتمل 
 ك ال جملإ ملع هيتدقيني جملف يتكرىنيع جملمجييتع التئيت ا ا جتم فييتة مبيت  كيتي م ف ايت ء األسيتر 

تخ  يف كيتل اجملليتة ى،يت ة ففايت ء ميتذا جملهمل قت  ا ل  املا. او كمة يف اجملل ا ل 
ا ليتيتيت   يشيتيتيتيم مخ يتيتيتة ففايتيتيت ء هيتيتيتمل جمل يتيتيت م للمشيتيتيت الكة يف الربمليتيتيت ن اوليجيتيتيتاع فليتيتيتت 
شيتيتر  فن ىيتيتتم التجدىيتيتد هليتيتم سيتيتا مد فجمل اسيتيتتبداهلم هيتيتمل جم ل يتيت م األصيتيتليةع جملهيتيتمل فيتيتالل 

 . مذا الت جه  كمل فن قاشئ ق اة مل س ة فليجية جملا دة
 املية ال الة هيتع إسيتراةيلع كيت  ا  يتم ال يتالة  جملففحلادع ك ن ه ت،بل املاط،ة ىرعبإ 

 .ك ن ما ك في الع ك ن مل ىاجم ك ا ك عص الاا ففرى
جملفم هيتيت دع  لا يتيتبة للتصيتيت ال األجمللع جملميتيت   يتيت ع ال يتيتيتالة هيتيتع إسيتيتراةيل ك يتيت ف ىلغيتيتا  
كيتيتيتيتل هيتيتيتيت  ميتيتيتيتيت  قيتيتيتيت ها فجمل اىيتيتيتيت  هيتيتيتيتمل   ييتيتيتيتة عاظيمييتيتيتيتةع جملسيتيتيتيت ف ى يتيتيتيتتبدل مبظليتيتيتيتة الشيتيتيتيترق 

 قظيتيتيتيتيتيت ة الشيتيتيتيتيتيترق فجملسيتيتيتيتيتيتطية عطبييتيتيتيتيتيتل األجملسيتيتيتيتيتيتإع جملسيتيتيتيتيتيت ف ىتيتيتيتيتيتيترم فليتيتيتيتيتيتت مجييتيتيتيتيتيتع اليتيتيتيتيتيتدجملل يف
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الد ،را ييتيتة جملإقشيتيت ء جميتيت ل  عشيتيترىاية هاتخبيتيتةع جملهيتيتمل ىيتيتركل  ليتيتك سيتيت ف ُ ميتيتد فايتيت ىته 
 . Commonwealthهيلم  حيدمل  لا بة لدجملل الكما لث 

جمللكيتيتيتمل مايتيتيت ك ختيتيتيت ف هيتيتيتمل التالفيتيتيت   لاملييتيتيتة ا قتخ  ييتيتيتة هيتيتيتمل فيتيتيتالل افيتيتيتم  ايتيتيتل 
الاميتيتيتل فليتيتيتت إ ييتيتيت ء التايتيتيت  ر  التئيتيتيت ا هاايتيتيت مد جملهيتيتيت امد هيتيتيتمل  ايتيتيتل ان يتيتيت ا املتاتيتيتيتذةع فجمل

جمليف الا  ىيتيتيتة . التكيتيتيترع هيتيتيت   يتيتيتني الايتيتيت فبني اليتيتيتذىمل غ لبيتيتيت د هيتيتيت   يليتيتيت ن هيتيتيتداال  ككرىيتيتيتة خمتلتيتيتيتة
سيتيت ف ىكيتيت ن يف  ليتيتك ميتيتي ع لل يتيتدف األسيتيت   هيتيتمل الاملييتيتة ا قتخ  ييتيتةع جملميتيت  حت،ييتيتل 

 . التامية الش هلة جملالك مية جملفهمل ا تمع
جملفن اليتدجملل مل عطيترع سيتيا الى  فه  ال يتيا الى  التيت يلع يف   ليتة كشيتل فملييتة ال يتالة 

 يتيتدىل لتشيتيتل ميتيتذ  الاملييتيتةع ك يتيت  فيتيت اة الكيتيترة هيتيترة ففيتيترى إىل هلايتيت  امليتيتداال  ال، هييتيتة 
 .جملالدىاية جملف صة الرااىك لية

جمليف ميتيتيتذ  اويتيتيت لع ك يتيتيت ف ىشيتيتيتيع  ليتيتيتك ق فيتيتيت د هيتيتيتمل امل اج يتيتيتة غيتيتيتحل امل يتيتيتتظبة  يتيتيتني 
سيتيتيتتة  اوك هيتيتيت ا جملامليتيتيتداال  الرااىك لييتيتيتة اليتيتيت  جملصيتيتيتلي يف اوليتيتيتي  ا ن إىل فكييتيتيتر هيتيتيتمل

هيتيتيتداال ع جملمجيا يتيتيت  عاتظيتيتيتر الترصيتيتيتة ال يتيتيت حنة لكيتيتيتا ىكيتيتيت ن هليتيتيت  اجملال يف املشيتيتيت الكة  شيتيتيتكل 
 . ف ةع جملالمب  ىط ل   اا    لتغيحل

جمللكيتيتمل جيتيت  فن قايتيتع يف افتبيتيت ال  فن ه س يتيت ا اجملل جمليتيت  التايتيت جملن  كيتيتمل 
فن ىك ن لدى  ع كيتيتا هطبخ يت  ال ي سيتاع ال يتيا الى م ا البدىليتة لكيتل هر يتيتلةع 

نع فليتيتت فالم ال اقيتيتعع فمد هيتيتمل ال يتيتيا الى م ا البدىليتيتة يف جملإن مل قشيتيت مد  يتيته ا 
 . ه اج ة األ ه ا ال   ،ة


