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( *)

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
ال يت فقت،يتيتي فلي يت هلي يت الاا اليتيتدجمل الااع فشيتيتية فليتيتت قت م يت هيتيتمل اليتيتت،لهع لكيتيتمل ف يت ا ال ييتيتد م يت ا يت
ال ال،ي ااا لفط ء الترصة للمش الكة الشابية جملعشكيل جم ل هاتخبة.

تمهيد:
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
جملإالااة ق ىةع عتصدع ها جب ل الظلم جملالكتر جملالت ا.
جمله يتيتمل فكا يتيتل ال يترجملاما ال يت ق يتيتده لا يت الس يتيتالة ل ،يت ة الالااة م يتيتا قص يتيتة اا
الاط يت قني فء يت ء ايتيتي فر كيتيتر الميتيتا ذ فا م يت هايتيتذ ت لت يت جمله يت ت يف افيتيتم
ا مدىمل الاظيميتني سيت يت يت يت يتيد البش يت يت يترىة مجايت ء السيت يت يت يت ل ذ جملقبييته  جملجملاليتدم فر
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
س ف ختلدم إن ش ء ذ عا ىل إىل ى ة ىباي نع جملما:
فا يتيتده

ص يتيتر اوج يت ش ق ة يتيتد ج يتيتي

يت فهي يتيتة ا ا يت فب يتيتد ذ يتيتمل ال يت حل يف هك يتيتةع

(*) باحث أكاديمي ..جامعة قطر (دولة قطر).
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يتيته فميتيتله جملجملليتيتد ع جملفيتيترم فلييتيته ايت فهيتيتية األه يت ن جملال ىيتيتة جملامليت لع م يت
جملفذليتيته الايت
فبيتيتد ذ إىل جملالدعيتيته فء يت ء ى تشيتيتحلم يف فيتيترم يت فهييتيتةع ك ،ليتيتي فء يت ء الاظيميتيتة ا يت
فبد ذ الاظيم:
«م جملليت يتيتدعع إن كايت يتيتي فليت يتيتت يت يتيتل عيت يتيتدف إلييت يتيته ك يت يت هل فلييت يتيتهع ك،يت يتيتد قتيت يتيتل فلييت يتيته
فصظ كع جمل ِّ
متكمل هيتمل القبتيتك غلميت ن يت فهييتة كيتلابيت ا يتكع جملإن قليتي إم كايتي
فليتيتت يتيتل كلميت جملميتيتمل فصيتيتظ ر ميتيتاتي قييت كليتيتي ميتيتذا كايتيتل األ يتراالع جمل كايتيتل هيتيتمل
كيه فحل .كم فيتل اك يف الدقي ؟ ال،تل ف يتمل ه ى،اع ه م ا مل اليت حلع جملذ لايتر ة
يف يف ف ف إيل هيتمل ميتر ة يت يف ل» .كمايتت فبيتد ذ يتمل اليت حل كميت
فجملصته جملالدعه جملاستش دع جملهيل جبيتهع جملصلبي يف هكيتةع جمل مبيتي فءيت ء إىل اوجيت ش
جملق ليتيتي ليتيته« :فه يت هلن هليتيتذا الراك يت فن ىايت يت ل؟» جمل يتيتدثي هش يت اة كالهييتيتة يتيتني فء يت ء
جملاوج يت شع ك ،يت ل اوج يت ش ألء يت ء« :ا م يتيتإ ك ق يتيتك فج يت فرك يتيتي»ع ك ،ل يتيتي فءيت يت ء
بر ( ْهلر )،
للظجيت ش :ل،يتيتد ءايتيتي الرسيت ل ى،يت ل« :خيرررم ررن كير كررِا
فأ ا الكِا فرأيناه ،أ ا املهل فأنت هو(.)2(»)1
األ يتيتدامل امل يتيتذك الة يتيتدثي يف ف يتيتحل ال ،يترجملن اهلجرى يتيتةع إ دا ه يت ا عت قا يت ن ا يتيتد
مخ ة فشر قر د لل جرةع جملحنمل يف قمة قرجملن اهلرش جملاملرش؟ با د ف فليتت ى،يتني ن
األغلبييتيتة س يت ف ع ،يت ل :ليتيتمل ق يتيتتغرب إ ا الفىا يت يف ميتيتذا ال ه يت ن الكيتيتذابع جملامل ليتيتكع
جملاملتجعع جملاملت،رع جملاملت للع جملاملتت ن ات هع جملالغم مذا كله د لايت هيتمل جملقتيتة هيتع
َّللاَّ  حيرثنَاا أَ ر َّفييي نٍََّسي ا
( )1وفييي يييمسل م ي  ...( :أ َّ
ير َف َ رمييا َُل َأي ريَُه َف َأرََاَايياب َوأَ رمييا َُلمََّسيير َفي
يَّ ًَي ريَ ُِبا َومََّسي ُِ
ول ر
َ َ
َمييا ن ر َس ي َ
َ
َّن َخال َك َّنال َّنيراب.)...
( )2عَاس مممود ُلعٍاد ،عٍَرية ُلصثاق (بسروت :ماشوسُت ُلمكتَة ُلعصرية) ص.941
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فقت ا ع قاكيتر جملجيت ا فصيتظ ب ميتذ ا لصيتت ا املشيتياة ياايت ع جمللكيتا م جملاوميتد
قلةع جملاليلا فلت لك ه ق له الرس ل :
«ال تَر َزال طَائ َفةٌ ْن أ َِّت ظَاهر َ
ين َعلَى ا ْْلرَ ِّ ال يَُر ُره ْ َ ْرن ََر َِ َْ ْ َ َّرْ ََْ َ
أَ ْ ر َّ
اَّلل َ ه ْ َك َِل َ »(.)1

المب يت ىت يتيتم ا يتيتل ها يت اظم يتيتة فء يت ء ع فق يت ل هل يتيتم :ع يتيتتغر ا ل يتيتك ك ةيت يت ا ا يتيتة
الاظ يتيتيم فر ك يتيتر الص يتيتدىل هنع هللا يضرع جملام يتيتع اني ليتيكيت يت الس يتيتالهيةع ال يتيتذع قيت يت ل فا يتيته ا يتيتمل
ُّ
الدغُاَّيتيتة فايتيتده كيت ن ف يت كيتيتر هيتيتمل املرشيتيتظني لل جيتيترة إىل اوبشيتيتة ع،يت ء إىيتيتذاء إهربا الىيتيتة
الكتيتيترع كيتيتذم ا يتيتمل الدغايتيتة إىل فر كيتيتر جملفجيت ال ع فع ففطيت األهيت نع جمل ليت هايتيته فن
ى جر إىل اوبشيتةع جملقيت ل ا يتمل الدغايتة فيتمل فر كيتر« :إن هيليتك م ف كيتر جيترش جمل
جرشع إقك عك

املادجملةع جملعصل الر مع جملحتمل الكلع جملع،يترع الايتيفع جملعايتني فليتت

ق اة اولع كأ لك ج الع االجع جملافبد ال ك بلدك»(.)2

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:
َّك َستَ ِّج ُد قَيت ْ ده َ َف ُم ا فَقيتَّ ُ ْم َ بَّ ُ ا فَقْيت ُت َ يت ُ ْم ََِِّّّ كَيت َذ ْالُم ْم َجملَهيت َ َف ُميت ا فَقيتَّ ُ ْيتم
« ...إِّق َ
بَّ ا فَقْيت ُت م لَهع جملستَ ِّج ُد قَيت ه كَظصيت ا فيتمل فَجملسيت ِّ الء ِّ
ب
جملسيت ِّ ْم ِّه َيتمل َّ
الش َيتا ِّر كَ ْ
م ِّيتر ْ
َُْ ُ َ َ
ْد َ ُ َ ْ ْ َ ُُ
َ ُ
ه يت كَظص يت ا َفْايتيتهُ ِّ ل َّ يت ْيتي ِّ
ص يتبِّي ع َجمل
فَ ..جملإِِّّم ُه صيتيتِّ َ
يك ِّ َا ْشيت يتر :عَيت ْ ،يتتُيتلَ َّمل ْاهيت َيترفَدةع َجمل َ
َ َ ُ
( )1أخرجه م .
(ُ )2لعٍاد ،مرجع ابق ،ص.78
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َكبِّ دحلا َم ِّرده ع َجمل عَيت ْ،طَ َا َّمل َش َجدرا ُهيْيت ِّمدراع َجمل ُختَيت ِّرَ َّمل َف هيتِّدراع َجمل عَيت ْا َِّ ،يتر َّن َشيت ةد َجمل َاِّي يتدرا إِّ َّ
ِّ
ُ»(.)1
ل َمأْ َكلَةع َجمل َْحت ِّرقَ َّمل ََالد َجمل عيتُغَ ِّرقَيتاَّهُع َجمل عَيت ْغلُ ْلع َجمل َْ ُ ْ
هيت فجملصيتيتت يتيته ف يت يتيتكر هنع هللا يضر قبيتيتل مخ يتيتة فشيتيتر قيتيتر د ييتل فيتيتالصة هيت ع صيتيتلي ليتيته
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،يتيتد ن فليا يت فن ق يتيتتغرب ليتيتكع كيتيتأ كيتيتر هنع هللا يضر ف يترى هدالسيتيتة 
الاظيميتيتة ..جملهيتيتمل فق يت ال الرس يت ل  جملال يت ىاميتيتل ر يت الغيتيترب املت،يتيتدة فىا يت د ميتيتا« :إ َذا
أ َََتك ْ َكرمي قَر ْوٍم فَأَ ْكر وه»(.)2
فهيت لا يتيتبة لاهيتيتة السيتيتالهية كيكيتيتي التايت ليم جملاألىيتيتدى ل جي الاظيميتيتة اليت جيت ءا
ه يتيتمل ال يتيتلفع جمل مب يتيتي عل يتيتث جملالاء الغ يتيترب جملالش يتيترق لك يتيتا يتيتد هل يت هك يت د يف التيت يت الىخ
اودىث جملاملا صيترع جمل ق يتتطيع فن قاكيتر فةيت جملجيتدا هكيت د لتايتلع جمللكيتمل لاسيتف
يف ه فرة األهم.

نشأة الدولة العربية واإلسالمية:

،ي اة الرس ل أتسي الدجمللة السالهية يف املدىاة املا الة (ىيرب) فايتده ف ن
( )1أخرجه مالك في ُلموطَ.
( )2أخرجه ُبن ماجه في ااه.
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ذ ل يت يتيته جملألص يت يتيتظ ه الم يت يت يت ان ذ فل يت يتيتي م هلج يت يتيترة إىل ىي يت يتيترب ا يت يتيتد فن م يت يتيتدى ذ
جمم ف يت ا هيتيتمل فميتيتل املدىايتيتةع هيتيتمل األجمل جملاو يت الش جملغيتيتحلممع يف يايتيتة الا،بيتيتة األجملىل
جمل ياة الا،بة الي قية.
جمل ايتيتد فن اسيتيتت،ر الرسيت ل الكيتيتري يف ىييتيترب يتيتدف أتسيتيتي الدجملليتيتة الار ييتيتة السيتيتالهية
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
اليتيتذع ك يت ن ه ،يتراد للظك يتيتم جملالاب يت اة جملعل ،يتيتا الاليتيتم جملإف يتيتالن او يترب جملعرعي يت الاالق يت ا
ا لية جملاو الجية.
جمليف ف د  دفا الدجمللة يف ا ع ع جملف صة اد فن همل ذ فلت امل يتلمني
تيتيتتم هكيتيتة جملاف يت ل الايتيترب فك اج يت د يف اىيتيتمل ذع يف ال يتيتاة الي هايتيتة لل جيتيترةع جملكيتيتذلك
فثا يت ء كيتيتية صيتيتلم اودىبييتيتة اليتيتذع ك يت ن اقتص يت الادع ييتيتث ا اااا هراسيتيتالا جملاف يت اا
الرس ل الكري  هع ال،ب ةل الار ية جملاأل يتراف األفيترى يف ان ىيترة الار ييتةع جملكيتذلك
يف فج اء همل إكرى،ي (.)1
جملقد اع اي األالم السالهية اجملن ف اة لالقكم ش كيتا ف د الرسيت يت يت يت ل ال ،ةد
 ه مشلي مجيع األالم الار ية همل اليتيممل جايت د إىل اوليتي الايترر شيترق دع جملافيت ل
قب ةيتيتل فر ييتيتة ففيتيترى يف ش يت يتم ل ان ىيتيترة الار ييتيتةع جملف صيت يت يت يت يت يت يتة فثا يت ء غ يت جملة عب يت ك جمل ايتيتدم يف
ال يتيتاة الي هايتيتة لل جيتيترةع جملاليت عاتيتيترب هلفيتيتر غيت جملاا الرس يت ل ع ييتيتث حت،يتيتل ها يت أتهيتيتني
اودجملا الشم لية هع الرجملةع جمل ك ة الرس ل  يف ال يتاة او اىيتة فشيترة هيتمل اهلجيترةع كيت ن
( )1يييالل ح يينُ ،لَ ييثُ ُ ي ي مسة ف ييي قيياس ييسا ،ف ييي ًت يياه :فتم ييي عنمييا (مم يير ُِس)ُ ،لَ ييثُ ُ ي ي مسة وُ ق س ييات
مسةُ ،لرياض9181 ،م ،ص.25-47
ُلم مة في ُلعال ُلمعاير ،جامعة ُ مام دمحم بن عود ُ
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السالة قد عر ع فلت مجيع شبه ان ىرة الار ية.
كالت سبيل املي ل قبل فمل فم ن جملالبظرىمل السيتالة فايتده اف يت مم قيتإ اهليتدى 
إليه فمل رىل الس له ف الاالء اوارها هنع هللا يضرع جملالذع فجملصل السيت يت يت يت يت يت يت يت لة هاه  إىل
املاذال مل س جملع.
جملقيتيتد اميتيتطلع فميتيتل اوليتيتي جملفميت ن يتيتدجملال ه يتيتم يف اليتيتدف ة إىل السيتيتالة جملقشيتيتر يف
ك يت ال جملإكرى،ي يت جملاهلايتيتد جملجا يت ب شيتيترق هلسيتيتي يف ك يتياا للييتيتة فيتيتمل رىيتيتل التج يت الة فليتيتت
جملجه اوص ص.
جملفاده قبل فمل اليممل السالة اىا د هليتم جمل اد السيت دع ايتث الرسيت ل  هايت
مل جبل هنع هللا يضر ىالم م فه ال اىا م جملاقي مم فلت ة املصطتت.
جمليف جيتيتة اليت ااع يف ال يتيتاة الا شيتيترةع كميت ع،يت ل اليترجملاماع جملصيتيتل فيتيتدا اوجيت ش
إىل فكييتر هيتمل ( ) 911فليتفع هيتمل كيتل ف يتراف شيتبه ان ىيترة الار ييتة جملهيتمل كيتل ال،ب ةيتل
املاتشرة ر .
جملامل ة امل،دالة ال ك قي عيت همل لسيتالة يف عليتك املر ليتة قيتد عكيت ن ه يت ة
ان ىرة الار ية جملال ع ،الب ( )3هالىني كيل هي هر ع.
التنمية في دول مجلس التعاون:

التامي يتيتة فبيت يت الة ف يتيتمل مم الس يتيتة الق يت يت ن ألقش يتيتطة جملكا لييت يت ا اقتصيت يت اىة جملاجتم في يتيتة
ص يت يت يت يت يت الة هاظمة كيتا اوي املك مع جملريتدف التخطيتيإ إىل حت،ييتل عامييتة عطبيتل فكايتل
ه يت م يت هت يت ع هيتيتمل هاركيتيتة ،صيتيتد ال يتيتيطرة فليتيتت عي يت ال التغييتيتحل جملع جي يتيته لايتيتم ن فكايتيتل
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املك س ا جتم فية جملا قتص اىة.
إ فن الاظيت يت ة القليم يتيتا ل يتيتدجملل جمليت يت التايت يت جملن اوليج يتيتا ىايت يت م ه يتيتمل إفت قيت يت ا
هتا يت يت يتيتداة يف ا يت يت يت يت ا ال ي س يت يت يتيتية جملا قتصيت يت يت يت اىة جملا جتم في يت يت يتيتة جملالالمي يت يت يتيتة جملالي ،كي يت يت يتيتة
جملالتكا ل جي يتيتة يف ال ق يتيتي او م يتيتر .جملفل يتيتت س يتيتبيل املييت يت ل مايت يت ك ه شيت يتراا ع يتيتدل فل يتيتت
الفت ق ا قتص اعع قذكر ها ه ىلا:
 اف يتيتتالل الباي يتيتة القت جي يتيتةع قتيج يتيتة م يتيتاف فااء الاميت يت ا قتصيت يت اع جملاَتيت يت مالقت جية ال الافية جملالصا فية.
 اف يت يتيتتالل الت يت يت ا ن يت يتيتني قط ف يت يت ا القت يت يت ش ال يت يتيتلاا جمل يت يتيتني قط ف يت يت ا الت ى يت يتيتعجملاوده اع لص حل األفحلة.
 افتالل األهمل الغذاةا جملاألهمل امل ةا. ع يت ال اجملل ا ل يت عاتميتيتد فليتيتت اليتيتاتي جملالغ يت الطبيايتيتاع فع فليتيتت عصيتيتدىرامل اا األجمللية شكل كبحل.
 ى يت اع م يتيتاف ال ،ف يتيتدة القت جي يتيتة يف اجملل ا ل يت إىل ماة افتم ام يت فل يتيتتاألسيت يت اق او الجي يتيتة يف اس يتيتتحلاا هاظ يتيتم ال يتيتلع الال ه يتيتة ل يتيتد او جيت يت ا ا س يتيتت الكية
جملالقت جية جملا ستيم الىة اوليجية.
 ىتا سيت ال ميتيتع اليتراممل للام ليتيتة ال اييتيتة اوليجييتيتة هيتيتع ال،يتيتدالاا جملالط قيت ااهل ةل يتيتة ال يت عتطلب يت ا تي ج يت ا الام يتيتلع األه يتيتر ال يتيتذع جال يت عاتم يتيتد فل يتيتت الام ل يتيتة
األجابي يتيتة ه يتيتع هيت يت ىيعيت يت فل يتيتت ل يتيتك ه يتيتمل إجيت يت ا ف يتيتدة التيت يت ا ن ال يتيتك م جملا تم لي يتيتة
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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 الةالا ملية جملاقتت ع األسيت اق الا ملية فلت اا ايتا د يف ظيتل إ اليتيتة اوم ىيتة انمركييتة عيتدالجي دع
جملعايتيترم املاتج يت ا اوليجييتيتة لتظيتيتدما املا ك يتيتة يف األس يت اقع جملميمايتيتة الشيتيترك ا الكيتيتربى
األجابية جملخب صيتة الشيترك ا هيتتاداة انا يتي ا فلت األس اق.
جملفليتيتت اليتيترغم هيتيتمل الفت قيت ا سيت لتة اليتيتذكرع إ فن مايت ك ج اقيت إج ييتيتة كيتيتمل
فن عشيتيتجع فليتيتت افيتيتم امل يتيتحلة التام ىيتيتة اوليجييتيتة جملاكا يت إىل األه يت ة .ك،يتيتد سيتيتجلي
فسا ال الاتإ ع اىداد يف ف ة 5111ةع هع ه ىيعيت فليتت ليتك هيتمل ماة يف جيتم
الىراااا امل لييتة اليت ع يت م يتدجملالم يف ييت قيميتة الايت ع ا ليتا المجيت يل ليتدجملل جمليت
التا يت جملن اوليجيتيتاع ه ،يتيتل ليتيتك ىال يتيتي هيتيتمل ي يت ا األسيتيتا ال يف اجملل ا ل يت ع فن
هادل التاخم قد اَتل دالجة هلظ ظة يف ال ا اا األفحلة.
جملى يتيتتدل هيتيتمل ا

م يت ا اودىييتيتة ال ،ةميتيتة يتيتدجملل ا ل يت فليتيتت فن ما يت ك سي سيتيتة

هتباة لت،ليه اجملال الدجمللة ا ستيم الع جملا فتم ا املت اىد فلت اجملال ال،ط ع او ص.
جمليف ه ،يت يتيتل ل يت يتيتك ق ه يت يتيتي اجملل ا ل يت يت تظ يت يتيتني ها يت يت ا ا س يت يتيتتيم ال ل يت يتيتدى ع
جملالس يت يت يتراع يف ختتي يت يتيتف ال،ي يت يت يت ا ا قتص يت يت يت اىةع جملعب يت يت يتيإ إج يت يت يتراءاا ه يت يتيتام ع يت يت يترافيه
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:

كمل ال ،ل شكل ف ة :إن فطإ التامية لدجملل ا ل هتدف إىل ه ىلا:
 -9عامييتيتة جملهتيئيتيتة امل يت ا مل اجتم في يت د جملث ،كي يت د جملصيتيتظي د يتيته ىيتيتتمكمل هيتيتمل ه اكبيتيتة
هتطلب ا التامية اودىية.
 -5التأكييت يتيتد فليت يتيتت ف ييت يتيتة املب يت يت االاا التراىيت يتيتة جملاجملال ال،ط يت يت ع او يت يت ص يف فملييت يتيتة
التاميةع جملاجملال اوك هة يف ع جيه مذا ال،ط ع جملعشجياه.
 -3التا يل جملالتك هل جملع،ليل التب ىمل يف خمتلف ا

ا اوي ىة.

 -4عرشيد القت ق الا ة جملعامية األقشطة ا قتص اىة األجمللية جملالي ق ىة جملالي لية.
 -2إج ا ق فدة اعية فصلية للبظ مل جملالال ة التطبي،ية جملالت،اية.
 -6الامل فلت هش الكة امل تتيدىمل يف حتمل عك ليف إقت ش اوده ا.
 -8حت،يل اليا ط ا اولتية جملاأله هية للصا فة.
جملفا يت يتيتده ق،يت يت يت الن يت يتيتني فم يت يتيتداف التامي يت يتيتة الشيت يت يت هلة يف اجملل اول يت يتيتي ع جملاألم يت يتيتداف
األس سيتيتية ا سيتياعيجية امل يتيتدة للتامييتيتة الصيتيتا فية يف اوليتيتي فىايت دع سيت ف يتيتد فةيت
هتظيت يت يتيتدة يف الاا صيت يت يتيتر ع،رىب يت يت يت دع غيت يت يتيتحل فن األميت يت يتيتداف األس سيت يت يتيتية عاطيت يت يتيتا ايت يت يتيتداد فكييت يت يتيتر
لالس يتياعيجية الصيتيتا فية يف اوليتيتي الايتيتررع جملق يتيتتطيع فن قايتيتيف لاميتيتداف امليتيتذك الة
ميت يتيتذا اهليت يتيتدف اليت يتيتذع ىشيت يتيتحل إىل فن هيت يتيتمل اس يت يتياعيجي ا التامييت يتيتة الصيت يتيتا فية يف اوليت يتيتي
عشيتيتجيع ع يت ني الصيتيتا ف ا يف املا يت ل األقيتيتل ي يت ادع جملميتيتذا ىاتيتيترب ف يت 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 س يت فن قشيتيتحل إىل إفط يت ء األجملل يت ما الت لييتيتة ف ييتيتة فثا يت ء الاظيتيتر يف
اسياعيجية التامية الصا فية:
 -9اليكي يت فليتيتت الصيتيتا ف ا ال يت ع ،يت ة فليتيتت اسيتيتتغالل جملعط يت ىر امل يت االا الطبياييتيتة
املت كرة يف اولي الارر.
 -5اليكي يت فليتيتت الصيتيتا ف ا ال ،يت االة فليتيتت املا ك يتيتة جملالام يت يف األس يت اق ا لييتيتة
جملالا ملية.
 -3عامية الصا ف ا اوليجية ال ع اع إىل التك هيتل جملالتشيت ك يف ال السيتل
القت جية.
 -4اليكي يت فليتيتت عامييتيتة صيتيتا ف ا فليجييتيتة صيتيتغحلة جملهت سيتيتطةع جملعك يت ن هرعبطيتيتة
لصيتيتا ف ا الكبيتيتحلةع جمل ليتيتك س يت ف ى يت اع إىل جملص يت ل اوليتيتي إىل هص يت ف
الدجملل الصا فية.
 -2اليكي يت يت فليت يتيتت هش يت يت الىع التك هيت يتيتل الصيت يتيتا فا ه يت يت يت يتيتني اجملل اوليت يتيتي ع جمل كيت يتيتمل
عرسيخ همل فالل ا ستيم الاا الصا فية اوليجية املشيكة(.)1
( )1تشييكق قةييسة ُلتامسيية فييي دول ما ييا ُلتعيياو ُل ساييي (مرًييا ُلٍ ييل بالا ييَة ل عييال ُ ي مي) ،وُلمفهييوم ُال ييترُتساي
لت طسط ُلتامسةُ ،لهاجا ُلثُئ ل َاحث ُ ،مر ُليَ دعياب نليض وديع د ُس ية بعايوُ  ُ« :يترُتساسة ُلتامسية فيي دول ما يا
ُلتعاو ُل ساي» عرض مين خ لهيا لرتيتيه فيي ُلعميق ُلتاميو  ،وتع قيرض خفاقيات ُلتامسية فيي ُلماياالت ُلمتعيثد ً ،ميا
ُجتهث فيي وديع أايثُل ل طيط ُلتامويية ُلتيي تميثد ُلتوجهيات ُلرئس ية وتشيكق نٍيا ُالستأياأل يية عم سية تاموييةف نديافة
نلييض ُاتمام ييه بٍة ييايا ُ م يية ُلم ي ي مة بش ييكق ع ييام ،حسييث ود ييع ًتابي ياِ بعاي يوُ ُ" :لع ييال ُ ي ي مي ..د ُس يية جسوُ ييترُتساسة
وجسوبولستسكسيية" ،حسييث سأااييا أنييه ميين ُلمفسييث نهايياإ ُلم يياامة بلدييافة تمهسييثب ل أتيياه ُلنيياني ،ندييافة ل مفهييوم ُال ييترُتساي
ل تامسة وأاثُل ُل طط ُلتامويةً ،ما جاإت في ًتابه ُ ول (ُلااشر).
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النظام اإلقليمي الخليجي
إن الت يت الىخ الا يت ملا فليتيتت هيتيتدى فكييتيتر هيتيتمل مخ يت يت يتم ةة فليتيتف سيتيتاةع ش يت د فكييتيتر هيتيتمل
ه ةة جملمخ ني فلف ربع مبادل رب جملا يتدة كيتل ثيتالمل سيتا اا ..جملشيت د الايت مل يف
ال،رن الاشرىملع ر ني ك قيتنيع ك ن مظ م األفحلة ها ه ى ىيتد فليتت فال ايتني هلييت ن
ق يتيتمة ..جمليف الاص يتيتف األف يتيتحل ه يتيتمل ال ،يتيترن الاش يترىملع شيت يت د الايت يت مل هيت يت ى ى يتيتد فل يتيتت ه ة يتيتة
جملمث قني ر دع لغي مظ مم فكير همل ثالثني هلي ن ق مة( .)1جملهاظم مذ اويترجملب
قتجي ب مع الكب ال يف مم الصغ الع فجمل سل ه االامم.
جمله يتيتمل ف يتيتالل م يتيتذ الدالاس يتيتةع س يت يت ف فس يتيتلإ الا يت يت ء فل يتيتت ف ي يتيتة جملم يتيتع عص يت يت ال
لا يت يتيتبة ل يت يت التايت يت يت جملن اوليج يت يتيتاع ه يت يتيتمل ي يت يتيتة اسيت يت يتياعيجية جمله س يت يتيتيةع جملسيت يت يت ف
عال ظ ن ما فقايت سيت ف ق،يت ة تجايت اويت م يف ايتل امل اميتيع فيتمل اجملل جمليت
التايت جملن اوليجيتيتاع ك ن اقيت ال يتيتك قية جملاوايت الىة جملا قتصيت اىةع ييتيتث عا جمللا ميت يف
فكير همل االاسة س ،ة(.)2
جملل،د جمللي فن ىك ن جل امتميت ها هاصيتب د فليتت الكيتييتة اليت قشيتأ ريت جمليت
التا يت جملن اوليجيتيتا ..جململاركيتيتة ليتيتكع يتيتد هيتيتمل اليكي يت فليتيتت البايتيتد ا ليتيتاع جملالقليميتيتاع
جملال ،هاع جملالا ملا لا بة لدجملل اولي الار ية.
كما يتيتذ اقطيت يتيتالق هر ليت يتيتة الكش يت يت ف انغراكييت يتيتة األجملال ييت يتيتة يف ال ،يتيترن او يت يت ه فشيت يتيتر
امليتيتيالاعع فصيتيتبظي هاط،يتيتة اوليتيتي هيتيتمل املا يت ل امل ميتيتة يف ه يتيترع ال ي سيتيتة الا ملييتيتةع
( )1عَث ُل الق عَث هللاُ ،لاظام ُ ق سمي ُل سايُ ،لمؤ ة ُلاامعسة ل ث ُس ات وُلاشر وُلتوأليع ،بسروت9117 ،م ،ص .954

( )2فهث ل ناني ،د ُس ات في ُلاغرُفسا ُل سا سة وُلاسوبولستسكا ،دُس وُئق ل اشر ،عما 5111 ،م.
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ك يتيتاال ي الص يتراع يتيتني ال ،يت اا املختلت يتيتة يف اول يتيتي ع هي يتيتل :الربعغ يت لينيع جملاهل لا يتيتدىنيع
جملالترق يتيتينيع جملالربىط يت قيني ..جمليف التيتيتية األفيتيتحلةع فع هايتيتذ داىيتيتة ال،يتيترن الت سيتيتع فشيتيتر
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 ه يت يتيتني امل يتيتتامراا الربىط قييتيتة يف الغيتيترب ا سيتيتي عع
جملالشرق ا سي ع(.)1
جمله يتيتع فن األه يتيتم ع يتيتت،له جملعتتيت يت قم ه يت يت ع إ فن هش يتيتكلة اول يتيتي امل ها يتيتةع اليت يت
قال ظ يت يف األ هايتيتة املختلتيتيتةع ميتيتا هشيتيتكلة ا كظيتيتة فليتيتت فهيتيتمل جملاسيتيتت،راال املش يت ىخ
اوليجييتيتةع جملجملميتيتع سيتيتيا الى لتظ،ييتيتل ليتيتك .كتيتيتا اعت قييتيتة اهلدقيتيتة يتيتني إهيت الاا ال يت ل
الغيتيترر للخليتيتي جمل رىط قي يت ف يت ة 9723ة «عا يتيتد اوك يت ة كي يت ف ىشيتيتا ا يتيتر د رىيتيتة

كيم يا م»ع جملففطي مذ ا عت قية رىط قي اول يف فن عت ىل ففميت ل الشيتر ة فليتت
ال ا ل اوليجية .كم ع لي رىط قي فىا د الش جملن او الجية لإلهيت الاا اوليجييتةع
جملك قي يائذ فشيتراد ميتا :الك ىيتيع جملالبظيترىملع جملقطيترع جملالهيت الاا ال يتبع (املشيتكلة
لإله الاا الار ية املتظدة لي د).
جملفم ه يت دع عليتيتت اعت قييتيتة اهلدقيتيتة الربىط قييتيتة ع قييتيتع اعت قييتيتة اوم ىيتيتة الربىط قييتيتةع جملها يت
فليتيتت س يتيتبيل املي يت ل اوص يتيترع ا عت يت ق األ ل يت عركيتيتاع ال يتيتذع قصيتيتي امل يت اة او اى يتيتة
فشيتيترة للميييت ق فليتيتت فن عتايت ل عركييت فيتيتمل قطيتيترع جملىب،يتيتت كم يت فايتيتد الشيتيتيخ ج سيتيتم
مل (المحه ذ) جملفلت ةه همل اد (يف  57ى لي )9193ع كميت عتا يتد رىط قييت
( )1دمحم ُلفسق ُ ،امسة ُال ترُتساسة ل سج ُلعربي ،ذُت ُل

قُ ،لأويت9177 ،م.
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م ىة قطر مد فع افتداء ف الجا ..مث علت يت اعت قييتة اوم ىيتة 9196ة امل قايتة هيت
يتيتني الش يتيتيخ فبيتيتد ذ يتيتمل ج سيتيتم (المح يتيته ذ) جملاوك هيتيتة الربىط قي يتيتة ..جملك قيتيتي اعت قي يتيتة
اوم ىة له الاا ال ل املت ان ع بل قطر ،رن ع،رىب دع ف ة 9751ة(.)1
جمل اد مذ ا عت قي ا األهايةع ،ا ال مع األه يف اولي م اائد فليتت فقيتل ع،يتدىر
هيتيتمل غ يت جمل ال ،يت اا القليمييتيتة الكيتيتربى ق يتيتبي دع جملإن ،يتيتا ق يت ع هيتيتمل الصيتراع اليتيتدافلا ه يت يتيتني
الهيت الاا اوليجيتيتاع جمللكيتيتمل غ لبيت د هيت ىك يت ن حتيتيتي ال يتيتيطرة الربىط قييتيتةع جملإن كيت ن اليتيتبال
ىت م يت اشيتيتا له لالة جملإمخ يت ا لالة ففيتيترى .جملاسيتيتتمر ميتيتذا ال ميتيتع ال ي سيتيتا جملاأله يت إىل
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.
جملهايتيتذ إفيتيتالن ك هيتيتة م الجملليتيتد جملىل يت ن الام لييتيتة ا ق يتيتظ ب هيتيتمل اوليتيتي ع يتيتدف
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:
 -9الدك ع فمل املص حل الغر ية يف املاط،ة.
 -5ا كظة فلت ال مع ال ي سا ال ،ةم.
 -3مم ن جملص ل إهداااا الاتإ.
 -4صد فع مج ة حمتمل فلت املاط،ة.
( )1أحمييث ُلش ي ق ،تطييوس ُلع قييات ُل سا ييسة بييسن قطيير وبريطانسييا (9196م9132-م)،
ُلعثد ُ ،54لٍاار  ،ص.9
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 -2حم ال ة اقتش ال األىدى ل جي ا املا اة للمص حل الغر ية يف املاط،ة.
جمله يتيتمل مايت يت كيت يت ن فل يتيتت اململك يتيتة املتظ يتيتدة ع يت يت ىة األجملميت يت ع قب يتيتل اق يت يت يت يت يتظ ر ه يتيتمل
اولي ع ككيت ن هيتمل ال يتيا الى م ا اليت جملميتاي لايتم ن فهيتمل اوليتي الايترر فقيته يتد
هيتيتمل عشيتيتكيل احتيت ا ك قتيتيتدالايل فجمل كييتيتدالايل هيت يتيتني الهيت الاا اوليجييتيتةع يتيته ع يتيتتطيع
مح ىيتيتة قت يت  ..جملى،يت ة ميتيتذا التصيت ال فليتيتت فن ىكيت ن مايت ك هيت يتيتني املشيت ىخ اوليجييتيتة
الت ع مميلني ،طر جملالبظيترىمل جملالهيت الاا ال يتبع (املشيتكلني لدجملليتة الهيت الاا او لييتة).
جملق يتيتد عيت يتيتم الت،يت يت الب جملع قي يتيتع ا عت قي يتيتة هيت يت يتيتني م يتيتذ املشيت يت ىخ لتا يتيتل كيت يتيتا  58كرباى يتيتر
9167ة( .)1جمللكمل مل عاجم مذ التكرة ك هلة ع جملىا ا لك لادة فسب ب ها :
 -9ا تج ش ال ال ،ى اوليجية الكربى ق بي د فلت قي ة مذا ا حت ا.
 -5هشكلة ال ف هة ا حت اىة.
 -3ها م همل ى ىد عشكيل جم ل عشرىاية هاتخبةع جملها م همل ىركا .
 -4ا فتالف فلت ه قع الا صمة ا حت اىة.
 -2ه ه قف ا حت ا إ ا ا تلي اجمللة فجمل ج ء همل اجمللة؟
 -6لم كة إىل اوالك ا ال ،ةمة ه ني مذ الدجملل فلت اودجملا جملغحلم .
 -8ه الطرى،ة ال س ف عُاتمد ر هي اقية ا حت ا؟
 -7الباد املك م لا بة لبال اله الاا ا حت ا ق بي د.
كل مذا فاى إىل فدة ع ككرة قي ة كيدالالييتة هيت يتني الهيت الاا الت يتع .جمل ايتد
( )1ح يين ُلع أييس  ُ ،ميين وُال ييتٍرُس فييي ماطٍيية ُل ييسجُ ،لمرًييا ُلعربييي ل ث ُس ييات ُال ييترُتساسة ،سأس ُل سمييةُ ،لعييثد،3
اااار9111م.
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ل يتيتكع يف 9189/1/3ةع ففلا يتيتي اجملل يتيتة قط يتيتر اس يتيتت،الهل ع جملففلا يتيتي اجملل يتيتة البظ يت يترىمل
اس يت يت يت يت يت يتت،الهل ع جملعش يت يت يت يت يت يتيتكل احت يت ا اجملليتيتة اله يت الاا الار ييتيتة املتظيتيتدة هيتيتمل اله يت الاا ال يتيتبع
(ف يت يت ظ يتيتإع ارع الشيت يت القةع الف اويم يتيتةع فجميت يت نع التج يتيتحلةع جملفة ال،يت يت ىمل)( .)1جملم يتيتذا
ىاطيا هي د فلت فن ككيترة ا حتيت ا جملالتظيت لف هيت يتني اجملل اوليتي ع سيت اء كيت ن طرى،يتة
هب شيترة فجمل غيتيتحل هب شيتيترةع فيتمل رىيتيتل ال،يت ى األجابييتة ه جيت اة هايتيتذ ال،يترن الت سيتيتع فشيتيترع
جملعط يت الا التكيتيترة جملجملصيتيتلي إىل قميتيتة قايتيتج ع يف الا،يتيتد ال يت ا هيتيتمل ال،يتيترن الاش يترىمل
امليتيتيالاعع هيتيتمل فيتيتالل رىط قييت ع جمللكيتيتمل لاسيتيتف مل ىات يت فيتيتمل ليتيتك إ احتيت ا الهيت الاا
الار ية.
فه يت يت لا يت يتيتبة ليت يتيتدجملال رىط قي يت يت يف املاط،يت يتيتةع ك ة يت يت الغيت يتيتم حم جمللت يت يت جملميت يتيتع سيت يتيتيا الى
اسياعيجا ألهيتمل هاط،يتة اوليتي الايتررع إ فةيت فثبتيتي كشيتل يف ا تيت اء الكييتحل هيتمل
األ ه ا القليمية جملال ،هية قبل عت قم ع جملاألهيلة فلت لك كيحلةع ها :
 -9الشا ال الارر السالها الداةم ن املت ب األجملل يف مي ع كل يتطني ميت
رىط قي .
 -5رجمل املد ال ،ها الارر.
 -3كشل الادجملان اليالثا فلت هصر.
 -4اةي ال لف غداا.
 -2ف دامل اليممل.
 -6الي الة الظت الىة يف فم ن.
( )1دمحم ندسياُ ،لاظام ُ ق سمي ُل ساي ،مرًا د ُس ات ُلوحث ُلعربسة ،بسروت5111 ،م ،ص.451
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فه فسب ب فرجملش رىط قي همل املاط،ةع همل

ية ف مليةع كيا ا إىل:

 -9ه يتيتمل الا ي يتيتة اني ليتيكي يتيتةع اقت يتيتت اجملال ال يتيتدجملل الا جملى يتيتة (هي يتيتل رىط قييت يت )
يت يتيتب قا يت يت ال ،هي يت يت ا يف امل يت يتيتتام رااع جمل يت يتيتدء يت يترجمل اجملال اليت يتيتدجملل ال ،الىيت يتيتة هييت يتيتل
ال ما املتظدة جملا حت ا ال كي ال ل.
ب الام ل الربىط م فلت ك هته لالق ظ ب.
 -5مغ
 -3التيتدم ال ا قتصيت اع اليتيتذع فصيت ب رىط قييت جملشيترجمل صيتادجملق الا،يتد اليتيتدجمليل
تختيل الاملة.
 -4هي اقية الت،شف او اة يف رىط قي فجملافر ال تياي ا.
جمل سيتيتتيا ب ا ق يتيتظ ب الربىط يت م هيتيتمل اوليتيتي كيتيتل يتيتد هيتيتمل جملج يت ا ق يت ة ف ملييتيتة
ليتة مللء التراغ الذع س ف عيكه رىط قي يف املاط،ةع جملاملرشم ال يد هلذا الدجملال
ميت اليت ما املتظيتيتدة األهرىكييتيتة مليت هليت هيتيتمل هصيت حل اقتصيت اىة جملاسيتياعيجية يف هاط،يتيتة
اولي الاررع جمللكمل اليت ما املتظيتدة يف ميتذ التيتية مل عكيتمل عرىيتد اليتدف ل املب شيتر
يف ش يت يت جملن اليت يتيتدجملل األفيت يتيترىع جمل ليت يتيتك يت يتيتب الايت يتيتغ ال يت يت عتايت يتيترم هل يت يت اوك هيت يتيتة
ب التشل األهرىكا الذالىع يف كيتا ةع جملعب الك قغر
األهرىكية همل الك قغر
ق يتراال اويتيتد هيتيتمل صيتيتال ي ا ال يترةي يف إالس يت ل ق يت اا فهرىكييتيتة لل،ت يت ل ف يت الش األالم
األهرىكية اجملن امل اك،ة امل ب،ة للك قغر .
جمل لتيت يلع نيتيتأا اليت ما املتظيتيتدةع يف سي سيتيتت هيتيتع اوليتيتي ع إىل إقشيت ء ق فيتيتدة
فليجية حملية ع يتتطيع فن حتميتا قت يت ات يت ع جمل ليتك هيتمل فيتالل هبيتدف الاميت اىمل
املت يت قدىملع جمل ليتيتك ،ي يت ة عا يتيتيل ه يت يتيتني اوليتيتيتني ا س يتياعيجيني لل يت ما املتظيتيتدة
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ي يتيتة فف يتيترى(.)1

جملاملتميل يتيتني يف اململك يتيتة الار ي يتيتة ال يتيتا اىة ه يتيتمل ي يتيتة جملإىيت يتران ه يتيتمل
جملامل،ص ا ما م صد فع مج ة شي فا همل اجملل الشم ل املرك ع.
جمليف ف يت ة 9186ة ك يت ن ما يت ك هش يت يترجملع فهرىك يتيتا ل،ي يت ة هاظ ه يتيتة فليجي يتيتة عا يتيتم
مجي يتيتع ال يتيتدجملل املطل يتيتة فل يتيتت اول يتيتي مب يت كي يت إى يتران جملالايت يتراقع عكيت يت ن ه يت يت جمللة ف يتيتمل فه يتيتمل
جملاسيتيتت،راال املاط،يتيتة()2ع جمللكيتيتمل مجييتيتع التص يت الاا األهرىكييتيتة للماط،يتيتة أتثيتيترا شيتيتكل كبيتيتحل
ايتيتد قييت ة الييت الة السيتيتالهية الىراقييتيتة يف فجملافيتيتر ال يتيتباياي اع جملفصيتيتبم اوليتيتي ها ،يتيتم إىل
ثيتيتالمل فىيتيتدى ل جي ا هتا يت رة مميليتيتة لي يت الة يف إى يترانع جملقظ يت ة البايتيتث الايتيترر يف الا يتراقع
جملاألقظمة امللكية يف اجملل اولي الارر ..لذلك فصبم همل الصيتا جملجيت ا فع عا يتيل
اسياعيجا ه ني مذ الدجملل مل اج ة اوطيتر الشيتي فا هيتمل ا حتيت ا ال يت كي ال يت لع
يتيتل األسيت ف هيتيتمل ليتيتك فصيتيتبظي كيتيتل اجملليتيتة حتيت جملل فن حتيت كي فليتيتت عيت ا ن هايتيتني يتيته
علت م يت اجملل ان يت االع جمل ايتيتد ليتيتك ق هيتيتي اويتيترب الاراقييتيتة الىراقييتيتة ال يت اسيتيتتمرا كيتيتية
مث قي يتيتة س يتيتا ااع جملاقت يتيتي ف يت ة 9177ةع جملش يتيتكلي م يتيتذ او يتيترب ميت يت ة إقليمي يتيتة ك هل يتيتة
نمييتيتع اجملل املاط،يتيتة هيتيتمل الا ييتيتة ا س يتياعيجية ال ي سيتيتيةع جملهيتيتمل الا ييتيتة ا قتص يت اىة..
إخل .جملميتيتذا ىيتيترب لايت كشيتيتل هبيتيتدف قيك يت ن يف املاط،يتيتةع جململ ىبيتيتل هليت إ هبيتيتدف كيت العر اليتيتذع
ىيتيتاه فليتيتت جملج يت ا ق يت اا للتيتيتدفل ال يترىعع جملعايتيتدا اوي يت الااع فع اقايتيتم ة ك يتيتت ن
للاظ يت ة القليميتيتا اوليجيتيتاع هيتيتمل الا ييتيتة األهاييتيتةع جملإقش يت ء ق افيتيتد ف يتيتكرىة يف املاط،يتيتةع
جمل لتال ظي ال عص الاا مذا املبدف كم ساذكر  ،د.
( )1ندسيا ،مرجع ابق ،ص.493
(ُ )2لع أس  ،مرجع ابق ،ص.8
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جمل لطب يتيتعع مل عب يتيتل ال ،يت ة املا يت اة للغ يتيترب هكت ك يتيتة األى يتيتدع لا يتيتبة للتصيت يت الاا
األهاي يتيتة ملاط،يت يتيتة اوليت يتيتي جملا يت يتيتيإ اهلايت يتيتدع ش يتيتكل ف يت يت ةع ك ا يت يت ك ايت يتيتل التص يت يت الاا
للمدالسيتيتة الشيتيترقية املا يت اة للغيتيترب جمللكا يت كشيتيتلي ع،رىب يت د تشيتيتل الاظ يت ة الشيتيتي فا
ا شيت يت يت يتياكا ش يت يت يت يتكل فيت ة هايتيتذ فيت ة 9111ة .جمللكيتيتمل التص يت ال األهرىكيتيتا او،ي،يتيتا
المب يت ق يتيتتطيع فن ق تشيتيتته هيتيتمل عص يت ال امل تش يت ال األهرىكيتيتا األسيتيتبل لاهيتيتمل ال ،يت ها
رجا يتيتكا هيتيتمل ق ليتيته« :إن هاط،يتيتة اوليتيتي ع اجيتيته هتدىيتيتداد هتصيت فداد يت د فيتيتمل فيتيتدة
قيتيتدالة فقظمت يت ا لييتيتة الصيتيتم ا فهيت ة ميتيتغ التظيتيتدىث هيتيتمل ج يتيتةع جمله اج يتيتة هتدىيتيتد
ا قبا مل السالها همل ج ة ففرى ..جملفميت ف ن فليتت اليت ما املتظيتدة جملميتع
سيا الى ك هل لالست،راال املطل بع جملمح ىة هص و يف املاط،ة"(.)1
فهيت لا يتيتبة ألميتيتم املبيت االاا اليت قيت ة ريت فميت ء اليتيتدجملل اوليجييتيتةع إقشيت ء جمليت
التا يت جملن اوليجيتيتاع جملإن ك يت ن الكييتيتحل هيتيتمل الا ،يت ا ىالل يت ن قي يت ة ا ل يت ج يت ا اهل يت اا
األهاية يف املاط،ةع جمل رجمل م شكل جملامم يف فيت ة 9179ةع جملميتا قتيت ال يتاة اليت
فقشئ كي ا ل ع جملهمل مذ األ دامل:
 -9الي الة الىراقية جملسي سة عصدىر الي الة.
 -5الغ جمل ال كي ألكغ ق ت ن.
 -3اورب الاراقية الىراقية(.)2
جملفم ه يت دع كم يت كيتيتر يف االاسيتيتة س يت ،ةع ك قيتيته يتيتد هيتيتمل جملج يت ا حم يت ال فس يت
لاشيتيتأة املاظميت ا القليمييتيتة جملالدجمللييتيتةع جملهيتيتمل مث كيت ن املاظميت ا قت يت ع،يت ة اجملاال
(ُ )1لع أس  ،مرجع ابق ،ص.56
( )2ل ناني ،مرجع ابق ،ص.51
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ففرىع جملم ه مل قلم يته همل جمل التا جملنع همل ية ا ال األسيت يت يت يت يت ع جمل
ا يت جملال األفيتيترىع كميت سيتيتاذكر ،يت د .جملفم هيت د جيتيترى الايتيترف فليتيتت ع ،يتيتيم اليتيتدجملل
ه يتيتمل ي يتيتة س يتيتك قية جمله يت ية إىل اجملل فمالق يتيتةع جملاجملل كب يتيتحلةع جملاجملل هت س يتيتطةع
جملاجملل ص يتيتغحلةع جملاجملل ص يتيتغحلة ج يتيتداد .جملليت يت قمايت يت ت ،يتيتيم اجملل ا ليت يت فل يتيتت م يتيتذا
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
لا يت يتيتبة لل يت يتيتدجملل الصيت يتيتغحلة ك يت يتيتمل فن عك يت يت ن هيت يتيتمل اوي يت يت الاا األهاييت يتيتة ا عي يت يتيتة املمكا يت يتيتة
ستمراالم كم س ا سي سية:
 -9فن عايتأى ات يت فيتمل الصيتراف ا ال ،ةميتيتة هيتع ا فتميت ا فليتت ق هتيت الذاعييتيتةع
جملمذا ه تظيل لا بة لدجملل اولي ألة متيل هطما د لادة فسب ب ها  :قليتة فيتدا
ال يتيتك نع جملف صيتيتة فايتيتده عاتميتيتد ك يتالد ها يت فليتيتت إهك هت يت البش يترىة جملالذاعييتيتة جملج يت ا
ا تي يت يت ا اهلييت يتيتدالجملكر م الكبيت يتيتحل جملامل قيت يتيتع ا س يت يتياعيجا جملفيت يتيتدة اسيت يتيتتيا ب مجي يت يتيتع
شراةظ ا جتم فية للم ة يف التامية جملف صة امل ملني ها م.
 -5فن عتظ يتيتد ال يتيتدجملل الص يتيتغحلة احتيت يت ااد كي يتيتدالالي د فجمل ك قت يتيتدالالي دع جملم يتيتذا ك يتيتمل فن
قلظظه همل فالل عشكيل احت ا اله الاا الار ييتة فيت ة 9167ةع جمللكايته كشيتيتل ق فيت د
هيت كيتيتا ميتيتم مجييتيتع اليتيتدجملل الاشيتيتر الصيتيتغحلة يف هاظ هيتيتة جملا يتيتدةع كميت كيت ن هتصيت الاد هل يت
هايتيتذ ف يت ة 9723ةع ك يتيتا ع يتيتتطيع فن عاتميتيتد فليتيتت قيتيتدالاهت الذاعييتيتة هاتيتيتراةع كم يت
كر سلت د.
 -3فن عا يتيتل اليتيتدجملل الصيتيتغحلة هيتيتع اجملل إقليمييتيتة كبيتيتحلة ق ىيتيتةع جملم يتذا فثبيتيتي كشيتيتله
فىايت يت د ه يتيتمل ف يتيتالل حم جملل يتيتة التا يتيتيل هيت يت يتيتني اجملل اول يتيتي الص يتيتغحلة جملال يتيتدجملل اوليجي يتيتة
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الكبحلةع جملالمب فس فم ا تالل الاراق للك ىي ف ة 9111ةع
 -4فن عغ يتيتذع الصيت يتراع يتيتني ال،يت يت ى القليمي يتيتة لك يتيتا عاش يتيتغل فا يت يت ع جملم يتيتذ ه يتيتمل
ا هت هيت ا اليت جملج يتيتي اايتيتف ليتيتدجملل ا ليت فيتيتالل اويتيترب الاراقييتيتة الىراقييتيتةع جمللكيتيتمل
يف او،ي،يت يتيتة ك يت يت ن الص يت يت يت يت يتراع الى يت يترام الاراقيت يتيتا م يت يت ص يت يتراع فىيت يتيتدى ل جا جمللالجيت يتيتا فىا يت يت د
جمله ج ا ه قبل فن ىك ن لدجملل ا ل كي ا سي سية ه ت،لة.
 -2فن عتظيت لف هيتيتع اجملليتيتة ق ىيتيتة هيتيتمل ف يت الش املاط،يتيتة اليت عاتميتيتا إلي يت ع جملميتيتذا هيت
حييتيتدمل لتا يتيتل نمي يتيتع اجملل املاط ،يتيتةع جملإن ك يت ن قبيتيتل ا يتيتتالل الك ى يتيتيع ك يت ن ما يت ك
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 .
 -6فن عتظ لف الدجملل الصغحلة هيتع اجملل ق ىيتة اافيتل القليتيم جملاجملل ق ىيتة فيت الش
القليتيتيم .جملميتيتذا ه يت ق يتيتتطيع عطبي،يتيته فليتيتت اجملل ا ل يت الصيتيتغحلة ييتيتث حي يت جملل اا يت
ا كظة فلت فالقيتة ق ىيتة هيتع اململكيتة الار ييتة ال يتا اىةع اليت عاتيترب اجملليتة ق ىيتة اافيتل
القليتيتيم لا يتيتبة لليتيتدجملل اوليجييتيتة الصيتيتغحلة األفيتيترىع جمليف قت يت ال قيتيتي علجيتيتأ اليتيتدجملل
الصغحلة إىل حت لت ا ف الش اولي ع كم كر ففال (.)1
جملف ييت يت د علايت يت ال يتيتدجملل الص يتيتغحلة لاب يتيتة التيت يت ا ن ال ي س يتيتاع جملم يتيتذا ال يتيتدجملال الفى
البال ن الك ىي ما فكال همل لابته همل فالل الاالقة القليمية هيتع ال،يت ى
القليمييتيتة اليتيتيالمل الكيتيتربىع مميليتيتة يف اململكيتيتة الار ييتيتة ال يتيتا اىةع جملالايتراقع جملإىيترانع
جملم ىتم هيتمل فيتالل ا كظيتة فليتت فالقيتة ممتيت ة هيتع ال،يت ى اليتيالملع جملإن جملليتي
(ُ )1لع أس  ،مرجع ابق ،ص.51
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إ يتيتدى ال ،يت ى فن عتيتيترم فلي يت قت م يت فجمل الايتيتغإ فلي يت ه ليتيتي فكييتيتر لل ،يت عني
املتب،يتيتيتني لال تتيت ت لتيت ا ن ..جملقتيت سي سيتيتة التيت ا ن ميتيتذ اهتميتيتي ريت الك ىيتيتي
فىا د همل فالل فالقت الا مل ية جملحم كظت يت فليتت عيت ا ن هايتني يف فالقت يت هيت يتني
املا يتيتكرىمل الغيتيترر جملفليتيتت قمتيتيته ال يت ما املتظيتيتدةع جملالشيتيترقا جملفليتيتت قمتيتيته ا حت يت ا
ال كي ال ل.
جملفىا يت د للك ى يتيتي اجملال مل يتيتث يف ها ال يتيتة الت يت ا ن ه يتيتمل ف يتيتالل ع ،ى يتيتة فالقت يت ه يتيتع
ال يتيتدجملل الص يتيتغحلة يف القل يتيتيم جمل يت يتيتي م فل يتيتت عش يتيتكيل ك يتيترع ه يتيتمل ا حت يت يت ا التيدالال يت يتيتا فجمل
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
جمللكيتيتمل ميتيتذ اللابيتيتة ك ولطيتة ال يتيتظرىة اليت هيتيته هيت افتيتيتل ف يتيتد هركب هتيت ع عيتيتدكع الدجملليتيتة
مثمل لك غ لي د.
جملهمل فالل لابة الشد جملانذب يف إقليتيم اوليتي فليتت امل يتت ى ا ليتا جملالقليميتا
جملالايت يت ملاع مل ى يتيتتطع ا ليت يت اوليج يتيتا فن ى ،يتيتدة ليت يت د هرم يتيتية و يتيتل هشيت يت كل اجملل
ا ل ا عية:
 -9هشكلة اودجملا.
 -5املش الكة ال ي سية.
 -3الام لة ال اكدة.
 -4فدة التا يل كيم يا يف املاظم ا الدجمللية.
 -2فدة جملم ع ص الة التا يل ا قتص اع.
-203-

النظام اإلقليمي الخليجي
الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن آل ثاني

 -6خت ف البال همل إقش ء جي ه د.
 -8فيتيتدة إفطيت ء ميتيتم ا هرميتيتية جملك كييتيتة للميت ا مل اوليجيتيتا هيتيتمل ييتيتث الاميتيتل
جملا ستيم ال جملالتا،ل.
 -7جملففيت يتحلاد مل ق يتيتتطع فن ق تش يتيتف ه يتيتمل م يتيتذا ا ليت يت ا يتيتد هيت يترجملال هيت يت ى،يت يت الب
ف،دىمل همل ال همل فع حم جمللة للت جه حن التيدالالية فجمل الك قتيدالالية.
ع جيتد ليته صيت الة جملاميتظةع الغيتم كيترب
جمل ه التا يل األه هيت يتني اجملل ا ليت
القت يت ق الا يتيتكرع اليتيتذع ىصيتيتل هادليتيته يف اجملل ا ل يت إىل  54هلي يت ال اجمل الع كم يت
م يت يف ف يت ة 9116ةع ع ،ل يتيته اى يت ن عص يتيتل إىل ه يت ى ى يتيتد فل يتيتت  915هلي يت ال اجمل الع
جملفج يف ه ا قة اجملل ا ل ىصل هت سطه إىل %52ع جملالغم ميتذا كليته قال يتي فن
اجملل ا ليت عاتميتيتد يف الا ييتيتة األهاييتيتة شيتيتكل شيتيتبه كليتيتا فليتيتت اليتيتدجملل األجابييتيتةع هيتيتع
فدة هراف ة فع م ة يف ال ي سة الا ملية.
جمليف فيت ة 5111ةع جمل يتيتب االعتيت ع فسيتيتا ال اليتيتاتيع كيت ن ىت قيتيتع فن ىصيتيتل التيت ةل
يف هي اقية اجملل جمل التا جملن إىل فكير همل %55ع جمللكمل جل خم جملكا عيك فليتت فن
عصاع الدجملل امل ت لكة للاتي سيا الى هايت ا لليتدجملل املاتجيتة لكيتا ع يتظ كيت ةل
املي اقيةع جملف صيتة إ ا فلمايت فن فكييتر هيتمل  %52هيتمل الط قيتة الاتطييتة املاتجيتة ع يتت لكه
ال ما املتظدة األهرىكية ال عاترب اولي حلة ف صة لب االج يت الا يتكرىةع جملااةميت د
ى ،يت ل :إن هش يتيتكلة اجملل اول يتيتي هش يتيتكلة س يتيتك قيةع جملم يتيتا ال يت عاط يتيتا م يتيتذ ال يتيتدجملل
كاي افتلف افتالك د كلي د هع همل ى ،ل مذا ال ،ل.
إهك قية وميت ىة قت يت ع جملفن ُ
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ليتيتك فن هشيتيتكلة اجملل ا وليتيتي هشيتيتكلة عاظيمييتيتة جملختطيطييتيتةع فه يت هيتيتمل الا يتيتية
ال يتيتك قية ك يتيتا عبل يت  56هلي يت ن ق يتيتمةع جمل يتيته ل يت قلا يت  :إن سيتيتك ن اوليتيتي ىبل يت
ف يتيتدامم  % 21ه يتيتمل إمجيت يت يل م يتيتذا الا يتيتدا ك يتيتذا ىايت يت فن ف يتيتدامم ىص يتيتل إىل 93
هلي يت ن ق يت يت يت يت يت يت مةع جملفكييتيتر هيتيتمل قصيتيتت م هيتيتمل الش يت يت يت يت يتب ب ( ك يت ال جملإ مل)ع فع جمميت يت ع
الشيتيتب ب ى،يتل فيتمل  6.2هلييت ن ق يتيتمةع جملميتيتل ىا،يتل فقايت ق يتتطيع فن ايتد هيت
ى ،يت يت الب  %92ه يتيتمل م يتيتذا الا يتيتداع جملس يت يت ف ىك يت يت ن ل يتيتدىا هلي يت يت ن جا يتيتدع يت يت هلني
لل يتيتالعع جملالبيت ق ن كيتيتمل فن جايت يت يت ا ا لتجاييتيتد إجبيت الع لتيتيتية هاييتيتة حميتيتداةع فع يف
الا ىيتيتة ى جيتيتد فايتيتد ه يت ى ،يت الب هيتيتمل  6.2هلي يت ن ق يت يت يتمة ج يت م ىمل وميتيتل ال يتيتالع
جملالدك ع فمل فجمل ةم.
جمل مل ،القة هع إسراةيلع س ف د فدا سك ة ى ىد فيتمل  6هلييت ن ق يتمةع
جملعاتيتيترب ال،يت ة األجملىل يف الشيتيترق األجملسيتيتإع جملالمبيت ىصيتيتدال ع يت ل مايت فيتيتمل جمم فيتيتة هيتيتمل
املتك يترىمل ى ،يت ل :جملجيتيته للم ،القيتيتة يتيتني جمل يت التا يت جملن جملإس يت يت يت يت يتراةيلع جملس يت ف فق يت ل
هل يتيتم :ا يتيتية الفىك يتيتمع جمللك يتيتمل ه يت ا ل يت فجرىا يت ه ،الق يتيتة ه يت يتيتني الايت يتراق فا يتيتده اف يتيتل
الك ىيتيتي يف فغ يتيتط  9111ةع جملك يت ن ى ه يت فيتيتدا سيتيتك قه فقيتيتل هيتيتمل  97هلي يت ن
ق يتيتمةع جملى ،ليتيته فيتيتدا سيتيتك ن اجملل ا ل يت ا ن ه يت ى ىيتيتد فليتيتت  56هلي يت ن ق يتيتمةع
جملكيت ن الايتراق ىاتيتيترب ىيت ة اف ليتيته الك ىيتيتي الا يتيتع فكيتيترب قيت ة يف الايت ملع جمللكيتيتا جيتيترش هيتيتمل
الك ىيتيتي ك حت يت لف جميتيتع حن يت  41اجملليتيتة لفراجيتيتهع جملالمب يت ى ،يت ل اا يت م :إن ميتيتذا
التظ يت لف هظليتيتة فهرىكييتيتة لتابئيتيتة ال يترفع الا يت ة الا يت ملا ميتيتد الا يتراقع جمللكا يت س يت ف
ففتلف ها م ميتذ املرة ألقه لفيت يت يت يت يت يت يتراش الاراق همل الك ىي يف ف ة 9111ةع مل
ىكيتيتمل فه يت ة فهرىك يت س يت ى في يت ال هيتيتمل في يت الى ملع إه يت اسيتيتتخداة فسيتيتلظة غيتيتحل ع،ليدىيتيتةع
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جملمذا هركيت م مت هيت د فليتت مجيتيتيع امل يت يت يت يت يت ت ماع فجمل إقشيت ء حتيت لف اجمليل ميتد الايتراقع
فجمل فن ج يت م األهرىك يت ن يتيتر د ل يتيتدممع جمل يتيته ل يت  ،،يت ا كي يت الاصيتيترع إ فة يت
س ف عكبدمم ف ةر كبحلة.
إ ادع ك يت يت يت لام ش الاراقيت يت يتيتا كيت يت يتيتمل فن ىطبيت يت يتيتل فليت يت يتيتت اجملل ا ل يت يت يت هيت يت يتيتمل الا ييت يت يتيتة
الا يتيتكرىةع هيتيتع هراف يت ة ظ يترجملف كيتيتل إقليتيتيم ..جململ يت ا قك يت ن صيتيترحيني هيتيتع فقت يتيتا ع
كيت لاراق سيتيتخر شيتيترحية كبيتيتحلة هيتيتمل ه يت االا ل ،عيتيته الا يتيتكرىةع جملففيتيترش جيش يت د ق يت مد قبيتيتل
ك الثة  9111ةع جملحنمل سخر هاظم ه االا جملف ةداعا للتم ىيتل الا يتكرعع جملا ااا
االعب ا ل ،ى األجابية للدك ع فا .
جمل كيتيتمل فن اجت يتيتد كيتيتأق ل :إن املشيتيتكلة التاظيمييتيتة جملالتخطيطييتيتة ال يت عا يت م ها يت
اجملل ا ل يت ميتيتا فيتيتدة ا يتياة الا ،يت ل امل مليتيتة امل ج يت اة ليتيتدى ع جملال يت فقت،يتيتي فلي يت
ال يتيتدجملل اوليجي يتيتة هلي يت الاا ال يتيتدجمل الااع كغ لب يت د ه يت عاظ يتيتر ا يتيتل اوك ه يت ا إىل م يتيتذ
الكت ءاا اني همل الشك جملالرىبةع جملقد عك ن ما ك كئة هيتمل الصيتت ة ( )Eliteختيت ف
فلت قت م همل الت،له كتظيت جملل فن ع،تيتل مجييتع األ يت اب فهيت ة هتكيترع األهيتة يتيتكل
ه يت فجملعييتيتي هيتيتمل سيتيتلط نع جمللكيتيتمل ف يت ا ال ييتيتد م يت ا يت ايتيتل ال،ي يت ااا اوليجييتيتة
جمللة إفط ء الترصة للمش الكة الشابيةع جملعشكيل جم ل هاتخبةع جملمذا كليته سيت ف
ىدفم فطإ التامية جملاألهمل يف املاط،ة.
جملفم ه يت يت دع ق يت يتيترى فن ه يت يتيتمل فكا يت يتيتل ال يت يتيتدجملل اوليجي يت يتيتة يف املش يت يت الكة الش يت يتيتابية م يت يتيتا
الك ىيتيتيع ال يت يتيتدف كي يت ميتيتذا الاميتيتل هايتيتذ ف يت ة 9159ةع جملك عشيتيتكيل فجملل جمل يت
لاهة الك ى ف ة 9163ة جملالمب م جم اا م الك ىيتي سيت  ،د جملقيت ل :إن جمليت
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األه يتيتة الكيت يت ى مل ىا يتيتإ او يتيتل للميت يترفة يف ا قتخ يت يت ب جمل اليش يتيتيمع جملق يتيترا فل يتيتي م
ل يت يت يت يت يت ال :ميتيتل ففطييتيتتم الرجيتيتل ،يتيته يتيته عتك يترجملا يف يتيتل امل يترفة؟ جملفم ه يت د صيتيتدال
فف يت يتحلاد هرس يت يت ة ه يت يتيتمل ء يت يت فه يت يتيتحل اجملل يت يتيتة الك ى يت يتيتي ء يت يتيتم مبش يت يت الكة امل يت يترفة الك ىتي يت يتيتة يف
ا قتخ يت ا الربمل قي يتيتة ال ،اه يتيتةع لك يتيتمل الربمل يت ن الك يت ى الك يتيتل التص يتيتدىل فل يتيتت م يتيتذا
املرس يت ة! جمليف سيتيتلطاة فم يت ن ما يت ك جمل يت ش يت الى هاتخ يت  ..جمليف اله يت الاا ا ل يت
لتاييتيتني ..جمليف ال يتيتا اىةع فُسيت ففيتحلادع ايتيتد يتيترب اوليتيتي الي قييتيتةع جمليت
اليت
ش الى لتايني ..جمليف البظرىمل ما ك جمل جمل قصته قتخ ب جملقصيتته ا فيتر
لتايني ..جمليف قطر جمل ش الى لتايني.
جمليف الفىيتيتا فن هيتيتمل األفميتيتدة األس سيتيتية للتامييتيتة يف اجملل ا ليت ميت إقشيت ء جميت ل
عش يترىاية هاتخبيتيتةع فليتيتت فن عك يت ن ما يت ك كرصيتيتة نمييتيتع امل يت ا اني للمش يت الكة كي يت هيتيتمل
ك ال جملإ ملع هيتدقيني جملف يتكرىنيع جملمجييتع التئيت ا ا جتم فييتة مبيت كيتي م ف ايت ء األسيتر
او كمة يف اجملل ا ل  .جملهمل قت ا ل املاتخ يف كيتل اجملليتة ى،يت ة ففايت ء ميتذا
ا ل يت يش يتيتيم مخ يتيتة ففا يت ء ه يتيتمل جمل يت م للمش يت الكة يف الربمل يت ن اوليج يتيتاع فل يتيتت
شيتيتر فن ىيتيتتم التجدىيتيتد هليتيتم سيتيتا مد فجمل اسيتيتتبداهلم هيتيتمل جم ل يت م األصيتيتليةع جملهيتيتمل فيتيتالل
مذا الت جه كمل فن قاشئ ق اة مل س ة فليجية جملا دة.
جملففحلادع ك ن ه ت،بل املاط،ة ىرعبإ املية ال الة هيتع إسيتراةيلع كيت ا يتم ال يتالة
ك ن ما ك في الع ك ن مل ىاجم ك ا ك عص الاا ففرى.
جملفم ه يت دع لا يتيتبة للتص يت ال األجمللع جملم يت يت ع ال يتيتالة هيتيتع إس يتراةيل ك يت ف ىلغيتيتا
ك يتيتل هيت يت م يت يت قيت يت ها فجمل اىيت يت ه يتيتمل ي يتيتة عاظيمي يتيتةع جملسيت يت ف ى يتيتتبدل مبظل يتيتة الش يتيترق
األجملس يت يتيتإع جملسيت يت يت ف ىت يت يتيترم فل يت يتيتت مجي يت يتيتع ال يت يتيتدجملل يف قظيت يت يت ة الش يت يتيترق فجملس يت يتيتطية عطبي يت يتيتل
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الد ،را ييتيتة جملإقشيت ء جميت ل عشيترىاية هاتخبيتيتةع جملهيتيتمل ىيتركل ليتيتك سيت ف ُ ميتيتد فايت ىته
هيلم حيدمل لا بة لدجملل الكما لث .Commonwealth
جمللك يتيتمل ما يت ك خت يت ف ه يتيتمل التالف يت لاملي يتيتة ا قتخ ي يتيتة ه يتيتمل ف يتيتالل اف يتيتم ا يتيتل
التئ يت ا هاا يت مد جمله يت امد ه يتيتمل ا يتيتل ان يت ا املتات يتيتذةع فجمل الام يتيتل فل يتيتت إ ي يت ء التا يت ر
التكيتيترع ه يت يتيتني الا يت فبني اليتيتذىمل غ لب يت د ه يت يل يت ن هيتيتداال ككرىيتيتة خمتلتيتيتة .جمليف الا ىيتيتة
س يت ف ىك يت ن يف ليتيتك ميتيتي ع لل يتيتدف األس يت هيتيتمل الاملييتيتة ا قتخ ييتيتةع جملم يت حت،ييتيتل
التامية الش هلة جملالك مية جملفهمل ا تمع.
فه ال يتيا الى التيت يلع يف ليتة كشيتل فملييتة ال يتالة جملفن اليتدجملل مل عطيترع سيتيا الى
يتيتدىل لتشيتيتل ميتيتذ الاملييتيتةع ك يت فيت اة الكيتيترة هيتيترة ففيتيترى إىل هلايت امليتيتداال ال ،هييتيتة
جملالدىاية جملف صة الرااىك لية.
جمليف م يتيتذ او يت لع ك يت ف ىش يتيتيع ل يتيتك ق ف يت د ه يتيتمل امل اج يتيتة غ يتيتحل امل يتيتتظبة يتيتني
اوك هيت يت ا جملامل يتيتداال الرااىك لي يتيتة ال يت جملص يتيتلي يف اول يتيتي ا ن إىل فكي يتيتر ه يتيتمل س يتيتتة
هيتيتداال ع جملمجيا يت عاتظيتيتر الترصيتيتة ال يت حنة لكيتيتا ىك يت ن هل يت اجملال يف املش يت الكة شيتيتكل
ف ةع جملالمب ىط ل اا لتغيحل.
جمللكيتيتمل جيت فن قايتيتع يف افتب يت ال فن ه س يت ا اجملل جمليت التايت جملن كيتيتمل
فن ىك ن لدى ع كيتيتا هطبخ يت ال ي سيتاع ال يتيا الى م ا البدىليتة لكيتل هر يتيتلةع
جملإن مل قشيت مد يتيته ا نع فليتيتت فالم ال اقيتيتعع فمد هيتيتمل ال يتيتيا الى م ا البدىليتيتة يف
ه اج ة األ ه ا ال ،ة.
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