
المربية الوحدة دراسات مركز

 والقبيلة صراءالدولة
املربي اخلليج يف
األزمات وتنمية التنمية أزمات

رضا جوادالدكتور



 I ًا صويراقيوي ؛إ
 ل ويقيييخ حسي^ةح ||
 إ VOICE OF BAHRAIN أ
II ٠B٠.٠G,.W٠ ؛ , - IL

 والقبيلة صراءالدولة
املربي فياخلليج

األزمات وتنهية التلهية لئت1



املريية الوحدة دراسات عركز

 والقبيلة صراءالدولة
المربي الخليج في

٠األزمات التنميةوتنمية أزمات H حك-ع إ٠غع٠ ئحل٠

جوادرضاالدكتور



العربية الوحدة دراسات مركز إعداد - النشر أثناء الفهرسة

جواد محمد ،رضا

 وتنمية التنمية أزمات : العربي الخليج في والقبيلة الدولة صراع

رضا. جواد محمد / األزمات

ص. ١٥١
.١٥١ - ١٤٧ببليوغرافية:ص

 الخليج دول - النفط .٢ .العربي الخليج دول - السياسي التطور .١
.العنوان أ. العربي الخليج دول - االجتماعي البناء .٣ العربي.

320.9536 ..
ي ل!

VOICE on W- !
L:٠٠ :تعج ل

بالضرورة التعبر هذاالكتاب في الواردة»اآلراء

العربية« الوحدة دراسات مركز يتبناها اتجاهات عن

المربية الوحدة دراسات هزكؤ

 لبنان - بيروت - ١١٣ - ٦٠٠١ : ب . ص ليون شارع تاور" »سادات بناية

٨٠١٥٨٧-٨٠١٥٨٢-٨٦٩١٦٤ تلفون:

»مرعري«-يروت برقياً:

(٩٦١١) ٨٦٥٥٤٨ فاكى:

 للمركز محفوظة والنشر الطبع حقوق

 ١٩٩٢ مايوأيار/ بيروت، األولى: الطبعة

١٩٩٧ يرفبراشباط/ بيروت، الثانية: الطبعة



٤
ي [[[

المحتوتات

١ ١ الدولة إلى القبيلة من الطويل المخاض : العرب الخليج األول

١٣ ...............................................السياسى الميالد أزمات
٤١ لدولي الصراع أرض الخليج: الثاني

٤٣ ............................................... والنفط السيادة أزمات

٦٩ لخليج ي االجتماعيالبناء الدولةوإعادة الثالث
٧١ ...................................................المهمل الدور أزمات

الغامض والتكليف الخليجية التربية الرابع
٩٣ لخليجي؟ لمواطن إعداد أم الخليجي إعداداإلنسان

٩ ٥ االجتماعية التنشئة أزمات
١١٧ آلباء؟ األبناءمن ماذاسيرث الخامس الفصل

١١٩ ........................... بامال االدراع ووهم البغضاء مواريث

١٤٧ ....................................................................................المراجع



مكة مقل

 تعصف التي األزمات من أنواع أربعة يعالج أن الكتاب لهذا مرسوما كان
 كل يضيف يفتاً ما توالداً وتتوالد ،وخفياًمحياناً حينا سافراً عصفاً الخليج بمجتمعات

 هو الدراسة هذه في البحث ومنطلق . القائمة األزمات يجل أن بدل جديدة أزمات يوم

 التاريخية البنية بين الحادث التخالف هو وتصادمها األزمات مصدر بأن عامة فرضية

 والتنافس الطويلة البداوة عصور سليلة - القبيلة - والجزيرة الخليج في األساسية

 جنحت التي »الدولة« فرائض وبين المنطقة، في الشحيحة العيش موارد على التطاحي
 القبلية الرزية بين المجايهة إن .االستقالل زمن جاء عندما الخليج مجتمعات إليها

 واالنفجار التناقض واحتماالت بالتوتر مشحونة مجابهة هي عنه الدولة ومفهوم للمجتمع

 مسلكية الخليجية السياسية الكيانات على فرض الذي األمر للتنبؤ، القابلة غير
 تطرح أن تود الكيانات فهذه .ريةواالدا النفسية الناحيتين من الكلفة باهظة ازدواجية

 أنها -على الديمقراطية الصناعية البلدان وبخاصة - الخارجي العالم على نفسها
 تنفذ أن إرادة الدولة اسم لنفسها وتختار الدولة بمنطق تترشد حديثة سياسية تكوينات

 تظل أن إال تأب الداخلية، الجبهة على أنها، حين على .العام وليالد المحفل الى به

 الوضع يمنحها التي البطركية وبالسلطة التاريخي القبيلة بمنطق محكومة قبلية تجمعات

 بالقوة اآلخرين على إرادته يفرض الذي القبيلة داخل األعظم القوة لصاحب القبلي
 كونها من أكثر السياسية السلطة له تعنى قلما القبيلة وبطرك .الرشوة بغواية أو القاهرة
 لم انعزالية تجمعات التاريخ عبر القبلية الكيانات ظلت .لهذا ؛سلطانه لديمومة وسيلة

 تكتشف ولم الحمى فكرة القبيلة عرفت ههنا من .المواطنة مفهوم بتذوق افرادها يحظ

 بين اآلن حتى حالت العربية الخليج مجتمعات في أساسية إشكالية هذه .الوطن معفى



والتقدمية. التطويرية بمسؤولياتها النهوض وبين السياسية المؤسسة

 استمراريتها األمور وتعطي تدوم أن يمكن كان القبلي بالوضع القناعة أن على
 رسوخ دليل انها على تفر أن يمكن التي التغير »عدم نعمة القبائل لتحمد ورتابتها

 التي النفطية الكنوز عن كشفا والتقانة العلم أن لوال وأصالته االجتماعي الوضع

 لم الدولية. المطامع أبواب عليها وفتحت الخليجية األرض جوف الطبيعة استودعتها
 على دخيلة وقيماً أفكاراً معه استجلب ولكنه ،وحده الوفير المال معه النفط يستجلب

 لها قرب ال ثقافات من أناس أمام األرض حدود وفتح الموروثة، القبلية القيم منظومة

 قيم بين صراع آخر، نوع من صراع نشب هنا ومن الخليجي؛ المجتمع ثقافة مع
 أصالً تشتق ال وقيم الزلل، من واالسئععام الخطا من العصمة لنفسها تدعي مالوفة

 ما إن ماذا؟ عن وزلل ماذا؟ في خطأ .زلل من استعصام من وال خطأ من عصمة من

 قيمنا ب« التمسك مباهلة من - أكثرهم أو بعضهم - الخليجيين ألسنة على يتردد

 حال هو البشرية« الحضارة ركب و»مسايرة بالتطور االدعاء نفسه الوقت وفي وتقاليدنا«
 وأصناف األولى األربعة الكتاب هذا فصول في القارى وسيجد حقاً. التأمل يدعوإلى

 السيادة أزمات السياسي، الميالد )أزمات االجتماعي النسيج تغيير في الفاعلة األزمات
 توترات أية االجتماعية( التنشئة أزمات الخليجية، للدولة المهمل الدور أزمات والنفط،

.الخارجية التنمية مظاهر تحتها تخفيها حادة

 )خريف الدراسة هذه على العمل في البدء بين المنصرمان العامان كان لقد

 تغيرت فيهما الكبار. باألحداث مشحونين عامين (١٩٩١ )شتاء منها واالنتهاء (١٩٨٩

 حصانة لها يفترض كان دول العالمية القوة ملعب من واختفت ولي،الد النظام صورة
 األوروبيون خرج العامين هذين في .والسقوط االنحالل بله التضعضع ضد دائمة

 من تفكك ثم السوفياقي االتحاد وانحر العقائدية، السياسية اطرهم من الشرقيون

 الخليج انتفض العامين هذين وفي واحدة. عظمى قوة إال العالم في يعد ولم الداخل،
 حرب في نشطة مشاركة من لتوه خرج قد كان أن بعد عربية - عربية بخرب نفسه على

 العاصفة التحوالت هذه وتحت .الغربين جيرانه مع سنوات ثمافي امتدت ضروس
 القيمة وعي إلى الدعوة تعزز مضافة قوة األساسية الكتاب مقوالت أكثر اكتسبت

 أصبحت األخرى مقوالته بعض أن كما الدولة، إلى القبيلة من للتحول اإليجابية
 المستجد مجرى في الفعل على القدرة وغداً اليوم حتى يمتلك حي تاريخ ولكنه تاريخاً،

 ليس فيالخليج، المستجدة الظروف مع التعامل واجبا أصبح وهكذا األحداث. من
 اآلباء يتركه ثقيالً ميراثاً كونها حيث من بل وحسب، موضوعية ظروفاً كوما محض من

 حول الوارثين لهؤالء يكون ال قد حرجاً رهناً األبناء هؤالء مستقبل به ويرهنون لألبناء
 سياسي تفوق بإسقاطات مأخوذين وال النفط سالح من عزالً ،مواجهته على قوة أو



 األزمات ميراث في بالنظر معني الكتاب هذا من الخامس الفصل .مموهة وبتربية مرحلي

هذا. الجديد

 الكتاب إن . كثيراً« خيراً أوقي فقد الحكمة يؤت ومن الكريم القرآن يقول

 القرآن بها يبشر التي الحكمة هذه نوال مشروطات في للتأمل هودعوة الخمسة بفصوله

.البعيد البصر ذوي
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السياسي الميالد أزمات

 شؤون الياسية السلطة بها تدير التي الكيفية خالل من يتقرر الدولة مفهوم »إن
 االرض معايير عن التجاوز مبرراً يصبح وبهذا التنظيمية، بتراتيبها المثمولين الناس

 من بعضها ويمتاز الدول تتنوع وهكذا ؛الدولة مفهوم لتحديد كمصادر والثقافة والدم
الثعب. لشؤون العامة االدارة في نظامه حبث من بعض

سابين جورج

,١-

 العربي الخليج في حاكمة نخب أربع اختارت االستقالل زمن جاء عندما

 دولة المتحدة، العربية االمارات دولة - الدولة اسم الجديدة السياسية لتراتيبها

 من كل على الدولة اسم تعميم جرى ثم الكويت، دولة قطر، دولة البحرين،
 مجلس في التأسيسية عضويتها خالل من عمان )سلطنة( و السعودية العربية )المملكة(

 الحاكمة (Elites) النخب هذه أن ريب ومامن .العربية الخليج )دول( ل التعاون
 والخارج، الداخل في فعالة سياسية أدوات اإلدارية أجهزتها نجعل أن استطاعت

 باحترام والعالمية االقليمية المستويات على التعامل في ودهاء ذكاء من أبدته بما وحظيت

 مساحة مجموع على تزيد مجتمعة التعاون مجلس دول مساحة إن .غيرمنازع عالمي
 النظرة وفي التاريخ في وتثال المشتركة بالهوية شعوراً المنطقة أبناء بعطي »ما وهذا ،الغربية أوروبا

 آلة هو هذه النظر وجهات في المتحقق اإلجماع إن .الداخلي لألمن التهديد ومصادر الخارجي العالم الى
وحداثة أرضه سعة ومع اتعاون«)'(. مجلس في متمثأل لخليجي ا التوحد لمشروع المحركة النفث

(١) 0٤٤٧ Framework for ؛ ٨٤٧,:J.D. Anthony, «The Gulf Cooperation Count - 



 إن اقتصادياً. الدولية المنظومات اعظم كإحدى٠ يبرز الخليجي التعاون مجلس فإن تاريخه،
 كمية النفط من يتجون وحدهم وهم الثالث العالم نفط احتياطي نصف من يقرب ما بملكون اعضاء.

 ولي.الد والتمويل الدولية التجارة في رئييون مشاركون وهم األخرى األوبك دول تنتجه عما أكبر
 ولهم األوابك، وفي العالمية القد منظمة وفي الدولي البنك في توية ككتلة يتصرفون هم مجتمعين،

 االقتصادي لالناء العربي والصندوق العربي النقد صندوق مثل اقليمية منظمات في المرموق دورهم
 وغناها أرضها سعة عند االقليمية المنظومة بهذه العالم اعجاب يقف وال (.٧واالجتماعي«)

 من المنظومة هذه أقطار تبذلها التي التنمية جهود باهتمام يراقب العالم إن بل النفطي،

 . . االجتماعية. الخدمات على الدوالرات ملبارات »أنفقت فقد وأفرادها مجتمعاتها تقدم أجل
 ٤ ٠ إلى صفر من فيها المتعلمين نسبة رفعت قطر . والتربية االسكان ومشاريع والجامعات المستشفيات

 البدو لتعليم العربية الجزيرة تجوب والمعلمين المتحركة المدارس قوافل وأرسلت عاماً عشرين في بالمة
 القراءة تتعلم أو يتعلم راشدة أو راشد لكل دوالراً ١٨٠ مقدارها إكرامية تقدم الكوين الرحل.
 يبلغ طلبتها مجموع فإن السعودية في العليا العلم معاهد أما .فيها جامعة أول أنثات عمان ،والكتابة
 في العالي تعلبمهم يتابعون سعودي طالب ألف ١٥ من أكث وهناك .واإلناث الذكور من الفاً تسعين

 مجموع من بالمة ٨٦ االبتدائي بالتعليم يلتحقرن الذين األطفال نبة تبلغ البحرين في .الخارج
 إلى بناتهم ارسال لآلن يرفضون المحافظين اآلباء بعض أن رغم المرحلة هذه عمر في األطفال

(.٣المدارس«)

 في - يكون أن يمكن ال والعمران الثزوة بمظاهر الخارجي العالم انبهار أن على
 االستجابة مصداقية عن وال للدولة العقالنية البنيوية عن شرعياً بديالً - الدول تقويم

 أن ذلك . الخليج حكومات اختارته الذي »الدولة« مصطلح يطرحه الذي للتحدي
 وناأًلدائية السياسية لهيكلتها صفة ,الدولة« صيغة اختيارها بمحض الحكومات هذه

 تستطيع ال أخالقي التزام تحت - مختارة - نفسها وضعت فقد وتشريعاتها، قوانينها
 عنها غى في هي شعوها وبين بينها وسياسية اجتماعية تناقضات بخلق إال منه الفكاك

 الثمن الباهظة التنمية لعملية عصمة اجتنابها على الحرص إلى تكون ما أحوج هي بل
.التوقف التعثرأو من

 من يتقرر الدولة مفهوم ان (‘()George 11. Sabine) ساين جررج يالحظ
بتراتيبها المشمولين الناس شزون الياسية السلطة بها تدير التي الكيفية خالل

Coordination,» 11: 11. Richard Sindelar 111 and .ل تا . Peterson, eds., Crosscurrents in 1/1 Gulf: = 
Arab Regional 4؟ Global Interests (Washington, 10.: Middle East Institute; London; New 
York: Routledge 2ل Kegan Paul, 1988)٠ PP.39-4O.

٤٦ ص ،نفه المصدر (٢ . )
David Ldmb, The Arabs: Journies 9٧094؟ the Mirage (New ٧0: Vintage Books, (٣) 
1988), p.249.

George Holland 5294 ,ع History of Political Theory, 3rd ed. ( ل٤٧٧  York: Holt, (٤) 
Rinehart and Winston, 1961).



 كمصادر والثقافة والدم األرض معايير عن التجاوز مبرراً يصبح وهذا التنظيمية،

 نظامه حيث من بعض من بعضها ويمتاز الدول تتنوع وهكذا ؛الدولة مفهوم لتحديد
.الشعب لشؤون العامة االدارة في

 الوظيفية : للدولة الحديثة الرؤية لتفسير مصطلحين الغربيون الباحثون يستعمل
(Functional) والعملياتية (Operational.) على التشديد ينصب األول المفهوم في 

 على التشديد يقع الثافي المفهوم وفي .لمراطنيها الدولة تؤديها التي Functions الوظائف
 وفي .مواطنيها أمام بها تلتزم التي الوظائف لتحقيق الدولة تنفذها الي العمليات

 على الجهد وينصب والناس شياءاأل أصول في البحث إلى الحاجة تنتفي المصطلحين

 الدولة تستطيع هكذا المشاكل. هذه لعالج التشاخيص ووضع القائمة المشاكل وصف
 الواقع لمشاكل جهدها تكرس وأن وأمراضه الماضي عقد من شعبها وتحرر تتحرر أن

 من الحديثة الدولة اهتام نقل أنه التفكير من النوع هذا مزايا من كان لقد .المعاش)(

 توجيه واعادة أعراضها ودراسة المجتمع في القائمة النظم تحليل إلى التاريخية المشاكل

 المستجدات أي السياسي، الجدل عن الغائبة االجتماعية التنظيمات إلى العام االعدام
 من بصورة .الحديث المجتمع في السياسي للعمل الثقافية النسبية وتأكيد االجتماعية

 بمفهوم معناها وعادل الدولة عن المكيافلي المفهوم التفكير من النوع هذا ألغى الصور،

 بصورة الحديثة للبحوث العملياي الفكر استراتيجية ركزت لقد السياسي. التنظيم

 وعلى للدولة السياسية البنية في والتمييز الفصل القابلة التراتيب تلك على واضحة
 الظاهرة على التركيز بأن التسليم هو هذا إلى الدافع وكان بينها. القائم التفاعل نوعية

 - بكليتها مأخوذة - الحديثة الدولة أن حقيقة عن المفكرين يصرف الدولة في التطورية
 أن حين على الباحثين، على تناوله يسهل ال متنوعة مؤسسات من صعب مركب هي

 بإعادة إال له دور وال الماضى إلى منسوب ميت عقب هو الدولة من التطوري الجانب
.طويل زمن منذ همدت أنها يفترض نيران تسعير

 الشرعية بمفهوم يرتبط كما جهة، من السيادة بمفهوم الدولة مفهوم يرتبط
(Legitimacy) على الكاملة القدرة تعفي السيادة أن اعتبار على أخرى، جهة من 

 لجميع الملزمة األساسية القرارات وضع على والقدرة أرضها على الدولة حاية فرض
 سببا تعطي أن هي للشرعية األساسية الوظائف إحدى إن وتنفيذها. المجتمع افراد

 والهيكليات االجتماعية التنظيمات وكذلك الدولة، لوجود الالزم التبرير توفر وأن

كأحد القانون ويبرز والحفاظعليها. المؤسسات هذه إلدامة الالزمة والوسائل اإلدارية

Fredrick 11. Watkins, «1ع State,» 11: International Encyclopedia of the Social Scien- ((٥ 
.vol. 15, p.44 ٠(New York: Macmillan; Free Press, 1968) د



 بين الربط من الغربيون المنظرون ويجذر سيادتها. عن الدولة تعبير مظاهر أقوى

 الموحدة االفتراضية الثخصية عن كتعبير القانون وبين الدولة سيادة عن كتعبير القانون
 بناء امكانية على قوياً دليالً هتلر إلى فيخته من االلمانية التجربة في يرون وهم لألمة؛

 عن المعبرة الخاصة قوانينها أمة لكل أن تفترض أسطورية قانونية على الدولة

 التعبير عمومية أسطورة »إن (Morton 11. Fried) فريد مورتن كلمات وفي .شخصيتها
 قيادة على قدرتها في إال تتجوهر ال أخرى أساطير إال عنها ينفرز ال األمة شخصية عمومية عن القانوفي

 (.٢الجميع«) فوق الدولة بجعل األمر ينتهي بأن الخارجي والعدوان الداخلي العف إلى الثعوب
 فقه في والقانون الشرعية بين العالقة (Fredrick H. Watkins) ووتكنز فردريك ويفسر

 متوحدة أر ومتحدة جغرافية بحدود محدودة اإلنساني المجتمع من قطعة الدولة »إن فيقول الدولة
 السياسية السلطة أم كله المجتمع هي الجهة هذه كانت سواء سيادة ذات واحدة لجهة الجماعية بالطاعة

 أو القانون ومفهوم الدولة مفهوم بين الترابط قوة تزداد ههنا .المجتمع على وتسيطر اليادة تمارس التي
 الشرعي االفتراض من أساساً بنبثق الترابط هذا إن .الدولة لشرعية الفانون مصدرية وضرح يزداد

 وواجبات حقوقاً يقدر الذي القانون بحكم - نتوحد أن مجب أو - تتوحد السياسية المجتمعات كل بان
 تحت التوحد لماذا ولكن (.٧الدولة«) منها تتألف التي السياسية الجماعات أعضاء لكل واحدة
 تصدر القواين كل كانت لما الدستور؟ - للقوانين واحد مصدر تحت أو واحد قانون

 تنازع من حالة الوضع هذا عن تنجم بان قائما االحتمال كان ولما متعددة، سلطات عن

 بوجود إال القوانين تنازع اجتناب يمكن ال إنه القول ينبغي بالتبعية فإنه القوانين،
 لقواين مقدراً كان وإذا .نهائية قراراتها وتكون القوانين بوضع تقوم عليا مرجعية

 هذه على يخرج من على الموقعة بالعفوبات دعمها من بد فال تنفذ أن المجتمع

 الشرعي للمفهوم أساسي شرط كالهما والقانرن القاهرة القوة فإن وهكذا .القوانين

للسيادة.

 (In- المؤساتة الدولة لفكرة األولون الرواد حققها التي النجاح أوجه أهم لعل

(stitutionalized State هو قرون ثالثة مدى على فولتيرومونتسكيو إلى روسو من 
 - السلطة )صاحب وبين الملك( - السيادة )صاحب بين التفريق في فالحهم

 روسو جاك - جان طرحها التي العامة النظرية من يتفرع التفريق هذا وكان .الحكومة(
 غير للشعب حق »السيادة« أن على روسو اصرار معالمها أبرز وكان االجتماعي العقد في

 أن للشعب بمثلة كانت لو حتى للحكومة يحق ال وأنه المصادرة، وال للسلب قابل
ترتب لقد (.٨)التثريع خالل من ذلك وقع وإن السيادة هذه من نصيباً لنفسها تدعي

101٤0 11. Fried, «Sovereignty,» in: International Encyclopedia 6/ the Social Scien- ((٦ 
149 . ,د ٧0ا .15, م .
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.١٥١ ص نفده، المصدر (٨)



 الوقت في دكتاتورية النظم أشد حتى .خطيرة آثار منها ونتج التحوالت هذه على
 .أوكذباً صدقاً لها الناس قبول إلى تطمئن لكى أوتصطنعها الشرعية تدعى الحاضر

 محكومين وال الحاكمين بين السياسية السلطة طبيعة ان أيضاً التحوالت هذه نتائج ومن

 أفراده على سيادة ذي لشعب جماعية سلطة هي بل رعايا، على ملوك سلطة تعد لم

 الذين مواطنيها من الدولة تمييز يتعذر الظروف هذه تحت .عضويته في الداخلين
 األخرى هي وهمية أصبحت كمفهوم الدولة أن يعني هذا إن السلطة. تمارس باسمهم

 إلى ولكن الدولة اسمه مجرد مفهوم إلى ليس الحالة هذه في سيتوجه الفكر ألن
 السيادة. فعل كل تمارس الواقع في ولكنها السيادة، لنفسها تدعي ال التي »الحكومة«

. (١ الدستورية) الديمقراطية هي هذه

-٢-

 التوجه في أوالً قويين، تعبيرين عننفسه الخلج في الدولة« »وعد عبر لقد

 إلى األخرى الخليجية الدول اتجاه في ثانيا والبحرين، الكويت فيكلمن الدستوري
 وال الها قبل من مسموعاً يكن ولم المواطنين«، ل« بها معترف جديدة »حقوق« تقنين

 عن مثال، يتحدث، البحرين دستور ويماثله الكويت، فدستور نفها. المواطنة بفكرة
 في السيادة يستودع وهو السادسة(، )المادة جميعاً للسلطات مصدراً )الشعب( األمة

 بالدستور المقيدة السياسية السلطة مبدأ يفرز وبهذا الحاكم، شخص في وليس األمة
 جديدة سياسية عقالنية نحو قوي ميل عن يكشف والدستور .الشعب قبل من المقر

 وعظات اإلنساني الفكر مستحدثات من واالفادة التطور لسنة باالستجابة واعية »رغبة من مستلمهمة
 هذا ولعل للدستور. التفسيرية المذكرة تقول كما األخرى« الدول في الدستورية التجارب

 الدول في الدستورية التجارب وعظات ينساناإل الفكر مستحدثات من »لإلفادة القوي الميل
 مصدرا اإلسالمية الشريعة جعل إلى الدستور من الثانية المادة توجه يفسر األخرى«
 وجهة المخرع اتوجيه إلى بالحاجة إقراراً يع لنثر الرنبي، »»المصدر وليس للتشريع رئيسياً

 اإلسالمي الفقه يضع لم أمور في أخرى مصادر من أحكام استحداث من منعه دون أساسية إسالمية
 مر على الطبيعي النطور ضرورات مع تمشباً شأنها في االحكام تطوبر المستحن من يكون او لها حكماً

 اجتماعية مبادىء الكويتي الدستور احتضن كذلك .التفسيرية المذكرة تقول كما الزمن«
 اإلنسانية الكرامة في سواسية »الناس أن على (٢٩ )المادة نص مثل وجديدة عالية انسانية

 أو الجن بسبب ذلك في بينهم تمييز ال العامة والواجبات الحقوق في القانون لدى متساورن وهم
 على القبض و»نحريم (٣٠ )المادة الشخصية الحرية كفالة ومثل الدين«. او للغة او األصل
، القانون« وفق إال التنقل أو االقامة في حريته تقييد أو إقامته تحديد أو تفتيشه أو حبه أو اإلنان

 .١٥١ نفه،ص المصدر (٩)



 . (٣١ )المادة بالكرامة« الحاطة أوللمعاملة للتعذيب إنسان أي »تعريض تحريم وكذلك
 فعادوا الدستور لحكماء مالزماً هماً كانت - انسان أي - اإلنسان كرامة أن وواضح

 فيها له تؤمن قانونية محاكمة في إدانته تثبت حقى بريء »المتهم ان (٣ ٤ )امادة في يؤكدون
 مجال أوسع إن . أومعنرياً« جمانياً التهم ايذاء ويجظر الدفاع، حق لمارسة الضرورية الضمانات

 مغزاه له وضع وهذا والتعليم، التربية مجال هو )التقنينية( التوجهات هذه فيه تجسدت
البعيد. الحضاري

 الثالثة المادة .مواده من مادتين في التعليم على صراحة الكويت دستور ينص
 األربعون والمادة . وترعاه« الدولة تكفله المجتمع لتقدم أساسي ركن »التعليم أن تقرر عشرة
 وأن واآلداب« العام النظام حدود وفي للقانون وفقاً الدولة تكفله للكويتيين حق »النعليم بأن تقضى

 على للقضاء الالزمة الخطة القانون ويضع للقانون. وفقاً األولى مراحله في مجاني إلزامي »التعليم
 إلى الدستور ويلمح . والعقلي« والخلقي البدفي الشباب بنمو خاصة الدولة وتهتم األمية.

 تلزم الثامنة فالمادة .متعددة مواد في الناشئة نحو الدولة تتحملها أخرى التزامات

 تنص التاسعة والمادة . الفرص« و»تكافؤ األمن وكفالة المجتمع دعامات بصيانة الدولة
 ويقوي كيانها الفانون يحفظ الوطن، وحب واألخالق الدين قوامها المجتمع أساس »األسرة أن على

 بان فتقضي الدستور من العاشرة المادة أما . والطفولة« األمومة ظلها في ويحمي أواصرها

 وهكذا . والروحي« والجسمافي األدبي اإلهمال وتقيه االستغالل من وتحميه النشء الدولة »ترعى
 المسؤوليات وهذه بوضوح. »الكويتيين« نحو التعليمية الدولة مسؤوليات الدستور يحدد

 وتقدم التعليم بين تربط عشرة الثالثة المادة .وفردي اجتماعي مستويين على ترتب
 - وجوباً - تكون أن التعليمية المؤسسة يلزم - الفقهي المنظور من - وهذا المجتمع

 وهو للتطوير، وإنما للمحافظة ليس يستخدم أن يجب التعليم أن أي ،تقدمية مؤسسة

 محاولة أية فإن المخالفة، وبمفهوم رعايتها. وتحت الدولة كفالة في هذا يفعل أن ملزم
 أن صحيح للدستور. يعتبرمخالفة التقدم وجهة عن التعليمية بالمؤسة لالنحراف

 ولكن العربي، اإلسالمي التراث بصيانة الدولة تلزم الدستور من عشرة الثانية المادة
 حتى جيدا تفسيرا يوفر بالتعليم المجتمع تقدم أوربط المجتمع بتقدم التعليم ربط

 العناصر تلك إلى بالعودة ويحددها لألمة والثقافي الديني بالموروث العالقة لنوعية
 وبين بينه تالئم للمجتمع تقدم قوة تكون أن يمكن التي الموروث هذا من النشطة

 عشرة الثانية المادة من الثافي الشق يسميها التي العامة التقدمية نسانيةاإل التوجهات
 اليحتمل قطعاً تقطعان المادتين هاتين إن اإلنسانية«. الحضارة ركب في »االسهام

 ومن تقدمياً، يكون أن يجب الكويتية للتربية والفكري االجتماعي المضمون بأن اللبس

 للعيش تعد الذي العلم عصر منطق بموافقة ذاتها التقدمية تعريف هذا بعد المتعذر غير
 من المضيئة الجوانب من سنداً له يجد اإلعداد هذا بأن تسليماً الجديدة الوطن نابتة فيه

رقم القانون في لها تعزيزاً التقدمية النزعية هذه وجدت لقد . اإلسالمي العري التراث



 الكويت جامعة واجبات حدد الذي العالي التعليم تنظيم بشان ١٩٦٦ السنة (٢٩)
: تقدمي مضمون ذات أهداف بخمسة

.المختلفة العلوم فروع في والخبراء بالمتخصصين البالد تزويد - ١

.المجتمع لخدمة وتشجيعها العلمية البحوث إجراء - ٢

.والفنون العلوم وتقدم اآلداب رقي على العمل - ٣

اإلسالمية. العربية الحضارة -دراسة ٤

 والهيئات العالي التعليم ومعاهد الجامعات مع والعلمية الثقافية الروابط توثيق - ٥

واألجنبية. العربية العلمية

 وردت الذي النسق إليها مضافاً الخمسة األهداف لهذه الثقافي المضمون ان حقاً

 في والسبعينيات الستينيات حقبة تلون كانت التي والحرية والتفاؤل األمل روح يمثل فيه

 مرموق مركز شغل إلى المتطلع الوطنية، السيادة رحاب إلى لتوه الخارج الكويت مجتمع

. المتطورة العالم شعوب بين له

 التعليمية المؤسسة عمل طبيعة في اإلستشرافية رؤيته الكويتى الدستور يعزز
 يسحبوا أن - ضمناً - التربوين ويلزم ،الثامنة مادته في الفرص( )تكافؤ مبداً بإثبات

 تعد لم التي المتكافئة الفرص مفهوم في الحديثة التربوية التوجهات كل المبدأ هذا على

 البيئات توفير تعني هي وإنما ،والشباب األطفال لكل واحد تعليم تقديم تعني
 في إليه الذهاب يستطيع الذي المدى غهاية إلى متعلم كل تحمل أن يمكن التي التعليمية
واستعداداً. وقدرات ميوالً توافقه التي المجاالت في الذاي والتطوير المعرفة اكتساب

 التربية وزارة أمام واسعاً الطريق الدستورية النصوص هذه فتحت لقد

 واقع إلى الدستوري المأمول تحول ادارية وتنظيمات تطبيقية ممارسات في لتجسدها

 التعليم قانون هي عامة قوانين خسة في ذلك فعل الوزارة حاولت وقد ملموس.
 الخاص، التعليم قانون التطبيقي، التعليم قانون اإللزامي، التعليم قانون العام،
 إتاحة من تحقيقه الدستور أراد ما تكفل الخمسة القوانين هذه إن األمية. محو وقانون
 ميولهم حسب الكويتيين والشباب االطفال لكل مجاناً مراحله في التعليم فرص

. االجتماعية وطموحاتهم

 التعليمية الخدمات تكفل الدولة أن على ١٩٧٣ لسنة البحرين دستور ينص
 لقانون ترك وقد األولى. المراحل في ياً ومجان إلزامياً التعلبم ويكون للمواطنين، والثقافية

 التعليمية الخدمات بكفالة الدولة التزام وتفصيل تفسير ١٩٧٧ لسنة لتعليموا التربية
 عمالً )وباعتباره المواطنين تعليم عن مسؤولة الدولة بكون القانون حددها وقد والثقافية



 هذا توفر »أن الدولة وعلى ديمقراطية« وضرورة إنسانياً حقاً كونه عن فضال استثمارياً

 تمع ومدها األساسي التعليم »مرحلة وأن وكاراًا صغاراً المواطنين لجميع التعليم

 التعليم على الوالية وتكون . التالميذ« لجميع وموحدة وعامة »إلزامية هي سنوات«
 واألجهزة والمادية البشرية الموارد وتوفر خططه »ترسم التي البحرينية التربية لوزارة العام
 منها الرسمية البالد في التعليمية المؤسسات جميع في سيره على وتشرف له الالزمة الفنية

 وتكفل التعليمي النظام جودة معاييرومستويات« »تحدد التي هي والوزارة والخاصة«
 والمؤسسات الهيئات »مع الوزارة وتتعاون المختلفة بمراحلها الدولة مدارس في مجانيته
 أن على . المجتمع« بحاجات وربطه وتطويره التعليم تنمية أجل من األخرى العامة

 وأكثر اكثروضوحاً تربوية حقوقاً تبنى « ١٩٨٥ لسنة والتعليم التربية قانون »مشروع

 توفير الدولة تكفل مواطن لكل حق التعليم »أن على الثانية مادته نصت وقد تحديداً.

 يبين الذي النحو وعلى القانون يحددها التي األولى المراحل في عليه وتلزمه له فرصه
 عن مسؤولة »الدولة فإن وحريته« وكرامته »ذاتيته الدولة في فرد لكل كان ولما . فيه«
 يعلم أن شاء من أما واجتماعياً« وعقلياً ياً ووجدان وخلقياً وروحياً جسمياً المتكامل نموه

. ونظمها« الدولة قوانين ظل في ذلك يكون أن »شريطة الحق فله خاصاً تعلياً أوالده

 بتوفير ملتزم اتجاه هو القانونية النصوص هذه عنه تكشف الذي العام التوجه إن
 لما التعليم أبواب بفتح ملتزم أنه كما البحرينيين لكل إلزامياً التعليم من الدنيا الحدود

 في تقلصها أو الفجوة تقارب تشيرإلى اإلحصائية والدالئل . اإللزام مرحلة بعد
 أن ريب وال عموماً. ناثواإل كوروالذ والبنات البنين بين التعليمية بالفرص االنتفاع

 أن ينبغي ما للبلد الثقافية التاريخية والخلفية السكان وقلة حجمالبحرين صغر في

 العربي الخليج مجتمعات إليه تطمح الذي المتعلم المجتمع تحقيق في نموذجا منها يجعل

كلها.

 فلسفة فإن المتحدة، العربية االمارات دولة في السياسي الدستور غياب بسبب

 رقم القانون مثل االتحادية القوانين في التماسها يمكن العامة وضوابطه التربوي التشريع
 لسنة (٩) رقم تحادياال نونوالقا الوزراء، اختصاصات بشأن ١٩٧٢ لسنة ( ١)

 بشأن ١٩٧٢ لسنة (١٠) رقم تحادياال والقانون الخاصة، المدارس بشأن ١٩٧٢
 في وضوابطها التشريعية الفلسفة هذه التماس يمكن أفضل وبصورة العلمية. البعثات

 بشأن ١٩٨٠ لسنة (٣٦) رقم كالقرار االتحادي الوزراء مجلس يصدرها التي القرارات
 التربية وزير عن الصادرة الوزارية القرارات أو والشباب، والتعليم التربية وزارة نظام
 المناطق مديري »تفويض و المدارس« في والقبول »القيد مثل اإلدارية القضاة بشأن

 هذه مجمل ومن ذلك. إلى وما المدرسية«، »االختبارات و االدارية« الصالحيات
 أساسية تربوية التزامات خسة عاتقها على تأخذ الدولة أن يبدو والقرارات القوانين

: أرضها على المقيمين بعض و نحومواطنيها



.المواطنين لجميع التعليمية الفرص ديمقراطية مبدأ تحقيق - ١

.التعليم انتاجية مبدأ تحقيق - ٢

 الرسمية والتعليم بالتربية تعفى التي المؤسسات جهود في التكامل مبدأ تحقيق - ٣

.الرسمية وغير

االمارات. دولة لمواطني حق التعليم بأن التسليم - ٤

 بناء في يسهمون الذين العرب من الدولة في العاملين )لكل التعليم اتاحة - ٥

. نبضتها(

 سياستها أو الدولة موقف أن الباحث يجد ،الخمسة المبادىء هذه وبتفحص

التالية: االعتبارات على تقوم التعليمية

 عمارسة أجل من عنها يستغنى ال ضرورة وهى للمواطن شرعى حق التربية إن - ١
 توفير عن مسؤول بالدولة ممثالً والمجتمع .ومسؤولياته واجباته وأداء وحرياته حقوقه

 المجتمع. وصالح وخيره الفرد منفعة فيه لما الفرص هذه وتوجيه دفرالأل التربية فرص
 غياب في طبعا الصحيحة. للمواطنة شرطا التربية تجعل اإلقرار بهذا الدولة إن

 نفسها الصالحة المواطنة فكرة تبقى الشعبية، السياسية التنظيمات وغياب الدستور
 يحمل وهو مهمة نقلة ذاته في هو المواطنة« »مبدأ على النص ولكن وعائمة، غامضة

 لتحقيق أداة وبالتربية وممارسة مفهوما بامواطنة لالحتجاج جيدة تفسيرية احتماالت معه
 المواطنة« »تربية بإيصال الدولة لمطالبة التربوين أمام الباب يفتح أنه كما المواطنة، هذه

.معاصرة واجتماعية علمية بتضمينات المواطنين إلى

 ولكنها لألفراد التربية توفيرفرص عن كله المجتمع تقررمسؤولية الدولة إن -٢

 هذه واضعة تكون وبهذا التربوية، السياسة تنفيذ في المجتمع تمثيل حق نفسها تعطي
.معا وقت في ومنفذتها السياسة

 لجميع التعليمية الفرص »ديمقراطية عن واضح بلسان تتحدث الدولة إن - ٣

 محصورا لوظل حتى الخليجي المجتمع في جسور نداء ريب دون من وهذا المواطين«،
فعلية. مارسة لجعله به االحتجاج يمكن يوم يحين فقد . اآلن الوثائقي إطاره في

 ولكنها االمارات« دولة لمواطني حق »التعليم أن على تنص الرسمية الوثائق إن - ٤
 الذين العرب من الدولة في العاملين »كل ألطفال اتاحته بوجوب تعترف ما سرعان

 في إنسانيا األطفال بحق التسليم من واعد اقتراب وهذا نهضتها«، بناء في يساهمون
األخرى. العرضية االعتبارات عن النظر بصرف مالئم تعليم

 من واقعي اقتراب هو - التنمية خطط من بدالً - االنتاجية بمبداً التربية ربط إن - ٥



 االنتاجية الكفاية بزيادة يتعلق ما في التربية به تطالب أن يمكن الذي الدور حقيقة

التعليمية. العملية من المبكرة المراحل في وبخاصة انتاجية« »قوى اعداد وليس للفرد

 حين ١٩٨٧ عام نوعية نقلة االمارات دولة في التعليمية السياسة شهدت - ٦
 نحوتوصيل »السعى )أ( هما جديدتين تربويتين مسؤوليتين عاتقها على الدولة أخذت
 على رداً جاء الجديد االلتزام هذا أن بد .وال المواطن« يقيم حيث إلى والمعرفة العلم

 أطفال من أترابهم يفعل مثلما النظامية التربية بنعم حفظون يكونوا لم الذين شكاوى

 والتعليمية«. التربوية واألنشطة للخدمات المتكافيء »التوزيع )ب( الحضرية، المراكز

.الخدمات هذه توزيع في العدل غياب من للتظلم تالفيا جاء االلتزام هذا يكون وقد

 »تكوين عن اجتماعياً مسؤولة الدولة أصبحت ١٩٨٧ اجراءات وبموجب - ٧
 وهذا . التقني« والتقدم ي اإلنساف الفكر مضامين أحدث وفق وثقافياً حضارياً المواطن

 التقدم متطلبات مواجهة في مرونة من السياسية المؤسسة تملكه ما مدى في قوي مؤشر

االجتماعي.

 التي للدولة الداخلية القانونية البنية من جزءاً التربوي التشريع قطريؤلف في

 من وكان .١٩٧٢ ابريل نيسان/ في الصادر والمعدل« الموقت األساسي »النظام يحددها
 توفيرفرص على جاهدة وتعمل الجديد النشء »ترعى الدولة أن النظام هذا عليه نص ما جملة

 ويعتبر االجتماعية، العدالة لهم تحقق قوانين ظل في العمل حق ليمارسوا تمييز بال للمواطنين متكافئة
 وتسعى مواطن لكل حق وهو وتثقيفه المجتمع ترقية دعائم من أساسية دعامة التعليم األساسي النظام

 اإلجرائية القواعد في التدقيق وعند . المراحل« كل في ومجانيته الزاميته لتحقيق الدولة
 وفقاً انه يتبين للدولة، األساسي النظام لمبادى، المجسدة القوانين إلصدار الموضوعة

 اقتراح على بناء القوانين هذه »يصدر البالد أمير فإن النظام هذا من (١٧) المادة ألحكام
 النظام من (١٨) ألمادة بحكم وأنه الثورى«، مجلس مشورة أخذ وبعد الوزراء مجلس

 سمو أن يعفي وهذا الوزراء مجلس بمعاونة التنفيذية اللطة »يتولى األمير فإن للدولة األساسى
 فإن القانوفي، الوضع هذا من واشتقاقا . والتنفيذية« التشريعية السلطتين األميريمثل

 الدولة من »منحة« هي - وسخائها غناها على - الناشئة إلى المقدمة التربوية الخدمات
 العامة، وسياستها التعليمية للمؤسسة الففهي التكييف هذا وبموجب الشعب؛ ألبناء

 والجامعية، الثانوية المرحلة حقى ابتدائي األول من مراحله جميع في »مجافي قطر في التعليم فإن
 مناسبة، سنه كانت إذا وغيرهم القطرين من العلم في راغب لكل مفتوحة والليلية النهارية والمدارس
التالية: الخدمات تقدم التعليم مجانية الى وباإلضافة

والكافية. الكاملة والقرطاسية الكتب -١

 العلمية المدرسية الرحالت في والذهاب وبالعكس، للمدرسة البيت من المواصالت وسائل - ٢
،والكشفية والرياضة



الالزمة. االيضاح -وساثل٣
والكثفية. الرياضية واألدوات المالب - ٤
.الصناعة لطالب بالمهنة الخاصة المالب - ٥

 الديفي والمعهد الصناعة لطالب شهرياً ريال ١٢٠٠ -٥٤٠ بين تتراوح شهرية رواتب - ٦
 خصص فقد ،العامة بالمرحلة العلمي بالقسم لاللتحاق القطرين للطالب وتشجيعاً والتجارة،

 لطالب شهرياً ريال ٨ ٠٠و العلمي الثانوي الثافي الصف لطالب شهرياً ريال ٧٠٠ مبلغ الوزارة

 من العلمي بالقسم الملتحقين للقطرين تقوية دروس إلى باإلضافة ،العلمي الثانوي الثالث الصف
لثانوية. المرحلة

 من ويتفيد المحتاجين، للطالب شهرياً رياال ٢٥٠ - ١٥٠ من شهرية اجتماعية ماعدات - ٧
شهراً. ١٢ لمدة سنوياً طاباً ٦٩٨٢ المساعدات هذه

 في يدرسون الذين األجنبية البعثات وطالب القرى لطالب الداخلي القسم في اإلقامة - ٨
.األخرى الخدمات بعض إلى باإلضافة المناسب والجو والمسكن المأكل حيث الدوحة،

االمر. لزم إذا وخارجها قطر في المجاني العالج - ٩

نفقة على العام نصف اجازة في المجاورة البلدان إلى الصفوف لبعض وثقافية علمية رحالت -١٠

الوزارة.

 قطر داخل جامعية دراسات في الثانوية المرحلة ينهون الذين القطريين الطالب إلحاق-١١

وخارجها.

 المالعب أنواع مختلف إلى باإلضافة الهواء وتكييف اإلضاءة بوسائل قطر مدارس وتزود هذا
والحدائق. والساحات

 مدرسيها إطالع وتوالي وخدمة، تربوياً االكفاء بالمعلمين مدارسها تزويد الى الوزارة تسعى كما

التربوية. الطرق أحسن على تدريبهم على وتشرف الحديثة، التربوية اآلراء على باستمرار

 بما المدارس فتزود والكثفي، الرياضي النثاط وخاصة كبيرة، أحمية فيقطر المدرسي وللنشاط
 مع والمحلية الدورية المباريات تشجيع على الوزارة وتعمل والكثفية، الرياضية األدوات من تحتاجه
 لحفظ مسابقة عام كل في وتعقد أهميته، واالجتماعي الديفي للنشاط أن ي والشقيقة، المجاورة الدول
(.١فيها«) الفائزين على الجوائز توزع الكريم، القرآن

 دول في للمواطنين الجديدة الحقوق« »تقنين عمليات من تمثيلية نماذج هذه
 المجتمعات هذه الى »الدولة« مفهوم معه جلبه ما بعض مجملها في وهي الخليج،

.العربية الصحراء بيئة من المنفرزة والتقاليد بالعرف طويال حكمت التي القبلية

 جواد عحمد انظر: ،الخليجي التعاون مجلس دول في التريوية الحقوق تقنين على االطالع من لمزيد (١٠)

-٧٩ص ،١٩٩٠ لعره، الفكر منتدى )عنان: ٢ط لعربية، لخليج فيول التعليمية الياسات رضا،



-٣-

 - »دول« ك نفسها تطرح ان برضاها - المعاصرة الخليجية الحكومات إن
 على منهم المفكرة والطبقة الخليجيين المواطنين بين إن . هذا اختيارها رهينة أصبحت

 إلعادة تمهيداً »القبيلة« وتجاوز الدولة« »وعد تحقيق إلى ملحاً تطلعاً التخصيص وجه

 النفط بعد ما ظروف ألن ومشروطاتها الدولة منطق من االجتماعية العالقات تأطير

 قيم وظهور فرادلأل قتصادياال كاالستقالل المستجدات« من »مجموعة والدة شهدت
 الزمن ولى قد يكون وبهذا ٠ المتغبر)"( المجتمع وطبيعة ظروف فرضتها جديدة معيشية

 كما والخبرات« التجارب حنكتهم الذين القبيلة شيوخ إلى العلياتوكل »السلطة فيه كانت الذي
 تتدعيه لما نظراً االناث دون فيهم تتركز السلطة »كانت حين للذكور الذهبي العصر ذهب
 كان لقد . (١٢الذكور«) في إال توجد ال قوية خبيرة قيادة وجود من - اللطة وظيفة وهي - الحماية

 قبل ما زمن في - االناث الذكوردون وفي الشباب دون الشيوخ في السلطة تركز مرجع
 اللؤلؤ صيد إلى المستند االقتصادي الكفاف »مجتمع ل والفكرية المادية الظروف إلى - النفط

 الفائض من األدن الحد مجتمع المحدودة، التجارية والممارسات المحدودة الزراعات وإقامة
 نفه على - الكفاف مجتمع - المنقرض المجتمع ذلك جلب ولقد (.٣االقتصادي«)

 لمجتمع متروكاً وكان (.٢والطائفية«) والفبلية وانجزنة المطلق والحكم »كالتفرقة شق أزمات

 النزوة بدأت أن »فمنذ ماحقا عصفا سبقه بما يعصف ان النفط، مجتمع والرخاء البحبوحة
 جوانب في خاصة بالماضي الصالت قطع على شيء كل قبل عملت الخليج مجتمع في تتحرك الجديدة
 في الجديد الوضع بلغ .انتقالية بمرحلة المرور ودون قليلة سنوات وخالل .االتصادي النثاط

 دوارباال المرور دون االقتصادي النمو من نوعاً فحفقت كبيرة استهالكية مرحلة إلى الخليج مجتمعات
 أن ودون واالجتماعية االقتصادية ظواهرها معايشة أو المرور ودون التنمية لعملية المعروفة التقليدية

 تأخذ التنمية جعل الذي األمر (،١٥التنمية«) ستواجه التي والعقبات والتوقعات البواعث تعرف
 من كثيراً السريعة التحوالت هذه أوقعت لقد . (١٦)الخليجية، المجتمعات في معاكاً »مفهوماً

 البناء مستلزمات وبين بينهم وفارقت به وعيهم وزيفت للواقع الناس فهم في الفساد

 الخليجيون الباحثون يجد ما وهذا العقل، وتوجيه الضرورة بمنطق المنضبط االجتماعي
قبالاإل تجاه الخليجية المجتمعات أبناء لدى القاطع شبه »الرفض في آثاره بعض اليوم

 العربية،« الخليج مجتمعات في الحضرية للتمية والثقافية االجتماعية ,األبعاد ابراهيم، عباس محمد (١١)

.١٦ - ١٥ ص (، ١٩٨٩ يونير )حزيران/ ١٤ العدد ، ٤ التة ، )الرياض( التعارن
 العدد اجتماعية، شؤون المتحدة، العربية االمارات دولة في السياسية »التنثئة المشاط، المنعم عبد (١٢)

.٢٦(،ص١٩٨٨)خريف١٩
. ٢٦ ص نفه، المصدر ابراهيم، (١٣)
نفه. المصدر (١٤)
.٢٠ ص نغه، المصدر (١٥)
غه. المصدر (١٦)



 اآلليات وخدمة والحالقة المخابز أعمال وخاصة والحرفية اليدوية األعمال ممارة على
 اليدوي العمل قيمة اعتبار »إعادة يقتضى الذي األمر وغيرها«، النظافة وأعمال وصيانتها

(.١٧حقيقية«) تنمية ألي الحقيقي المنطلق يعد الذي

 الجديد. الوضع بحقيقة العام الرعي زيغت فد المباغت النن سرجة كانت بالا
 واأللياف الحشايا في الكامن المرض جراثيم عن تغفل لم الخليجية المفكرة الطبقة فإن

 السياسية والتوعية العام التنوير واجب عاتقها على فأخذت االجتماعية، للبنية التكوينية
 الجور ذلك هو لتقويمه الطبقة هذه تصدت ميل أول وكان .الجديد التهديد هذا بإبعاد
 المهدورة الحقوق واستعادة التنمية جوهر بين الربط وإسقاط الخليجية المرأة على القديم

 المرأة بمظلومية التحس إن حقاً .االجتماعي البناء حساات من المرأة إلى بالنسبة

 رجال أحد راح القرن هذا مطالع فمنذ .النفط أزمنة على سابق أمر هو الخليجية
 فيها الخليجي الرجل أسقط التي الالإنسانية إلى ينبه زماهم على المتقدمين الدين

 انه القناعي عيسى بن يوسف الشيخ نفس في يحز كان لقد . األشياء نظام في شريكته

 في ذكرت فإذا المتاع سقط من عندهم فهي منهم، المتقدمين سيما الرجال عند قيمة للمرأة »ليس
 إذا سيما تريد. ال من زواج على الفتاة وترغم ذكرها. عند الله« أكرمك لمخاطبه المتكلم قال خطاب

 أن له سنة ثانين العمر من يبلغ والذي األخالق. ساقط الوجه قبيح كان وإن لها عم ابن الزوج كان
 في وتجد .عثرته كرهت وإن غنيا كان إذا عليه الولي ويرغمها سة عشرون العمر من لها بنتا يتزوج
 ذريته على ملكاً الرجل وقف فإذا بوصل، ان به الله امر ما وقطع اإلناث حرمان الكويتيين وصايا

 سبيل في ميراثه بثلث اوصى وإذا لفقرهن، باإلحان أولى كن وإن اإلناث دون بالذكور خصصه
(.١٨وأصلح«» منه أتقى هي كانت وإن البنت دون الولد بيد جعله الخيرات

 عن ختلف منظور من الخليجية المرأة قضية يطرح الخليج في الجديد الوعي إن

 »تهميش بين يرى وهو جدليا، تاريخيا تعامال معها ويتعامل القناعي، الشيخ منظور
 الكبرى االقتصادية التحوالت وبين الخليجية« للمرأة واالقتصادي االجتماعي الدور
 الوضع في والثبات التحول حسابات من اإلسقاط أو للتجاهل قابلة غير عالقة

 انتاجية تكري محاولة خالل من »إال يفسر أن يمكن ال التهميش هذا وإن العام، الخليجي
 التشكيل استمرارية إن آخر بمعنى .للغرب تبعيتها من المزيد وبالتالي - الخليجية - المجتمعات هذه

 المنطقة من الجزء هذا في التخلف واقع ديمومة بالتالي يؤمن اآلن الحال هر كما االقتصادي االجتماعي
جملة على مؤشراً المرأة دور تهميش في آخرون اجتماعيون نقاد ويرى (.١١ العربية«)

. ١٨ م نغه، المعدر (١٧)
 الحكومة، مطعة )الكويت: ٤ ط الكويت، تاريخ من صفحات القناعي، عيسى بن يرسف (١٨)

.٨ص ،١٩٦٨
 مجلة الخيجية،، العربية المراة حالة العرب: االجتماعي النظام وتحوالت العربية »المراة اكجار، باقر (١٩)

.١٥٨ص (،١٩٨٥ )شتاء ٤ العدد ، ١٣ النة االجاعية، العلوم



 والسياسية االقتصادية بناه في فعلها »تفعل العام الخليجي الوضع في تناقضات
 من كجزء الغربية بالمجتمعات »فهومرتبط الخليجي المجتمع تبعية على ودليال واالجتماعية«

 من الرأسمالية المجتمعات شروط أدف توفرفيه ال نفسه الوفت وفي العالمي، الرأسمالي االنتاج
 وال الخارج الى ممتدة وعقارية تجارية بورجوازية المجتمع هذا في تتوسع .والقانونية السياسية المؤسات

 القائم القبلي النظام بقاء من أبضاً المجتمع هذا ويعاني .السياسي القرار في البورجوازية هذه تشارك
 الرأسمالي المجتمع هذا لقدكرس (.٠٠العاثلةوالطائفةكمحورللعالقاتااجتماعية«) على

 السياسية المؤسسات من الرأسمالية المجتمعات شروط أدفى فيه تتوفر »ال الذي
 المرأة هامشية من المزيد الجديدة والقيمية االستهالكية األنماط وبروز والقانونية«

 ما حد إلى عنها تشذ قد نسبية وباختالفات العري الخليج دول في المرأة مثلت فقد »لهذا الخليجية
 اتفق عمل مجاالت في الحدود أضيق في إال منها يستفاد ال األهمية هامشية عمل قوة البحربن، دولة
 اضيف فإذا . (٢١والمراة«) الرجل بين للعمل النوعي للتقيم العامة الشروط مع تتنافى ال أن على
 وقعن »الالي الخليجيات النساء من كثيرة شرائح عند الوعي تراجع التهميش هذا إلى

 مغلوبة ضعيفة »كمخلوقة المرأة إلى النظر أنفسهن في ووقر الدين« إلى تأثيرأفكارتنسب تحت
 الحقوق في الماواة »ان و الرجل« وصاية إلى بحاجة وانها واالنحراف للخطر معرضة أمرها على

 الذي التعقيد مدى الباحث أمام تجلى (٢٢) إالكفروجور انهي واالنثىالذكر بين والواجبات

 الطريق في الوعي تراجع يضعها التي الصعوبات وجدية الخليجية المرأة وضع إليه آل
 الكاملة المواطنة حقوق وهوتمديد وجودها أركان من ركناً الخليجية الدولة استكمال إلى

 الكاملة المواطنة حقوق تمديد إن . نفسها الدولة مواطنى من المهمل النصف هذا إلى
 عدد في زاد إذ قوتها، مصادر من مصدراً الحديثة الدول عبرتاريخ كان النساء إلى

 هذا وفي بها، التمتع حق يمنحون هم إذ المواطنة بواجبات يشملون الذين المواطنين

 المرأة عزل إن .السياسي الفراغ من لها وحماية للدولة الداخلي الدفع لديناميات تمتين

 الدولة احراز عدم عن ترجمة هو واالجتماعي قتصادياال االنتاج عملية عن الخليجية
 أنه، كما والديمقراطية، كالتعليم األساسية طموحها مجاالت في حقيقياً تقدماً الخليجية

 عمليات بفعل تخشى كات التي المحافظة االجنماعية القوى »قوة عن تعبير نفسه، الوقت في
 وهو والمحدثة« التقليدية واالقتصادية االجتماعية امتيازاتها الكثيرمن تفقد أن االجتماعي التحول

 إفصاحاً أكث األرقام لغة إن (.٣الرجل«) وسيادة - المرأة خضوع - الخضوع لواقع »استمرارية

 االنتاج عملية عن الخليجية المرأة عزل عن الناجم واالناذي االقتصادي الخسران عن

: التالي الجدول ذلك عن يترجم كما واالجتماعي االقتصادي

 شؤون المنحدة، العرببة اإلمارات مجتمع في العاملة المرأة على الفبم »اثر غباش، عبيد موزة (٢٠)
.١٤٨ ص (، ١٩٨٨)صيف ١٨ العدد اجتماعية،

.١٦٠ ص ،نفه المصدر الجار، (٢)
.١٥٠ ص نفه، المصدر (غباش، ٢٢)
.١٦٤م نغه، المصدر النجار، (٢٣)



 (١ - ١) رقم جدول
١٩٨٧ عام الخليج في العمل قوة

. (١٩٨٩ يونيو )حزيران/ ١٤ العدد ،٤ الة )الرياض(، التعاون المصدر:

 المرأة مثاركة

 لعمل في الخليجية
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المتحدة العربة االمارات

البحرين
السعودية العربية

عمان

قطر
الكويت

 اشتقاقية بصيغ اآلن الخليج في عنه يتحدثون الذي العمل قوة »ترطين« إن
 جاداً أمراً كان إن - والتعمين والتسعيد والتقطير واألمرنة والبحرنة التكويت - مبتكرة
 تستطيع وهي له قوياً ورافداً حيوياً مصدراً تكون أن تسنطيع الحليجية المرأة فإن حقاً،

 كل تشير إذ االحبال هذا يفند الحال واقع أن لوال المشروع لصالح الميزان كفة ترجيح

 ١٩٨٥ عام االمارات في الوافدة العمالة نسبة كات فلقد ذلك. عكس إلى المؤشرات
 قطر وفي بالمئة(. ٩١,٢) ١٩٨٧ عام فصارت العمل، قوة مجمل من بالمئة( ٨٥)

 وفي . ١٩٨٧ عام بالمثة( ٨٣) إلى ١٩٨٥ عام بالمئة( ٨١من الوافدة العالة زادت
 عام بالمئة( ٨١) إلى ١٩٨٥ عام بالمئة( ٧) من الوافدة العمالة ارتفعت الكويت

 ان - الظاهرة هذه في الباحثين أحد يقول كما - ياداتالز هذه معفى ان . ١٩٨٧

 العدد في متفاوتة بدرجات قرن نصف تتعدى قد الزمن من لفترة سيستمر الوافدين على »االعتماد
.(٢٤التخصص«) وميادين والمستوى

 من تعتبر ال الخليج في وعملها المرأة من االيديولوجي الموقف في النظر إعادة إن
 أصيالً تعبيراً تشكل - تحققها حال في - هي بل وحسب للدولة األساسية المؤوليات

 ممارسة على لقدرها تعزيزا المهملة والقانونية السياسية قواها بعض الدولة عمارسة عن

اعادة (١) هما اخريين كبرين ممارستين خالل من إال المارسة هذه تتأق ولن السيادة.

 لكثر، كاظمة شركة )الكويت: العرب الخليج درل في الحضري النمو خصائص القطب، اسحن (٢٤)
.٢٤ (،ص ١٩٨٥



األولويات مرتبة إلى ورفعها ثانوية اهتمامات تعتبر تزل لما اجتماعية فعاليات تصنيف  
الدولة صالحيات ضمن وجعلها وطنية بأغراض تطعيمها ثم ومن القومية، أو الوطنية  

( الجهة باعتبارها وتركيزها المركزية السلطة شرعية على الفعلية المصداقية إضفاء (٢  
االجتماعية الفعاليات تصنيف اعادة إن (.٢٥القرار) هذا مثل صنع على القادرة الوحيدة  
بصورة فعالة تكون أن الدولة تستطيع خالله من الذي العمل أفق يوسع سياسياً  

يتوفع كذلك لألمة. المشتركة والمصالح الجماعية األغراض أولوية تؤكد وأن شرعية،  
من فئات بها ترفع السياسي »للدمج استراتيجيات تباشر أن كهذه حال في الدولة من  

به المعترف القانوني المركز ذوي مرتبة إلى المحرومين المواطنين (Status Group) بدال  
السياسي الحق ممارسة عن البعيدة  (Perepherial) األطراف فئات ضمن تركها من  

جماعات مقدمة في النساء طبقة تقف الخليجية المجتمعات في .الحقوق« من والمجردة  
هذه دمج إن ممكنة. فترة أطول الحقوق من تجريدها على يصر التي هذه األطراف  

أفراد على الدولة هيمنة على الشرعية يسبغ للدولة السياسي الجسد في الجماعات  
الدولة وتكون المركز، إلى فيجذيها هذه األطراف فئات وضع ويطتع جهة من مجتمعها  

والوظائف الفعاليات تصنيف وأعادت المواطنة مركز إلى الجماعات هذه نقلت قد بهذا  

مشاركة احقاالت من سيزيد  (Citizenship Status) المواطنة مركز إن .بها المنوطة  
المنطق وبهذا القائمة، االجتماعية المؤان داخل االجتماعي العمل في جديدة فئات  
مطالبات الياسي الظام في نشطات عضوات إلى محبطات »اناث من النساء بطبقة االرتقاء يمكن  

وحقوق التعليم مثل ولةللد المركزية المؤسات بخدمات التمتع وبإمكانية القضاء أمام متكافئة بحقوق  
فقط يثبت ال النساء إلى المواطنة حقوق تمديد إن العمل. سوق ودخول االنتخابات في التصويت  

مركزهن وإشهار االجتماعية المؤسات داخل مواقعهن يعين نفسه الوقت في ولكن وواجباتهن حقوقهن  
الطبيعية بالحقوق اإلقرار منطق - المنطق هذا إن (.٢١المواطنة«) كامالت كمواطنات الجديد  
كما عاديين« »مواطنين يصبحون الهدامين« »العمال من كثيراً جعل الذي هو للناس  
الخليجية الدولة إن (.’المستقبل«)* »قادة يصبحون المشاغبين« »الطلبة من كثيراً جعل  

حقوقها الخليجية المرأة نوال لصالح تعمل تاريخية قوى هناك بأن قرارباإل ملزمة  

التقانية بالمعرفة المرأة ظفر القوى هذه من الكاملة، والقانونية هادة واال السياسية
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 ويحتم نتاجواال الصناعة في نشطا مشاركا منها يجعل مما العام، العلمي والتحصيل

 الجهد بذل من المتحقق االنجاز على المترتبة والمثوبات الحقوق في بالرجل مساواتها
 أعظم دوافع الخليجيات للناء سيوفر الرجل مع بالندية اإلحساس هذا إن ذاته.

 شعورهن يعظم الذي األمر أفضل، عمل فرص الى والسعي التقانية الخبرات القتباس

بالحرية.

 وال الحديثة، الخليجية الدولة تواجهه الذي الوحيد التحدي المرأة قضية ليست

 في يتمثل جدية األكثر التحدي إن بل التنمية، خطط في الوحيد الوهن مصدر هى
 العمرية الشريجة حجم تعاظم وهي ،الخليجي المجتمع بها يتفرد يكاد ديغرافية ظاهرة

 الشريحة نسبة كانت ، ١٩٨٨ سنة ففي عمرا. واألكبر األصغر الشرائح بإزاء الشابة
 حين على السكان، مجموع من بالمئة ٤ ٠- ٣٠ بين تتراوح عشرة الخامسة دون العمرية

 مجموع من بالمئة ٦٣-٥٤ بين تتراوح كانت (٦٤ - ١٥) المنتجة العمرية الشريحة أن
 ١٩٨٨ سنة في الخليج لسكان العامة العمرية التركيبة فإن العموم، وعلى السكان،

ي: لتال النحو كانتعلى

(٢ - ١) رقم جدول

 ١٩٨٨ سنة الخليج لسكان العمرية التركيبة
مئوية( )نسبة

 المتحدة االمم صندوق )نيويورك: ومتقبال حاضرا العربي: العالم سكان عمران، الرحيم عبد المصدر:
.١٤٧ص (،١٩٨٨ السكانية، لألنثطة

فأكعر سة ٦٥ ئ٦٤-١٥ سنة ١٥ أقلمن القطر

٢
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 المتحدة العربية االمارات

 البحرين
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الكويت

 كثيرة، محاذير معها تجلب الخليج مجتمعات في الشابة الشريحة تعاظم ظاهرة إن
 أن يستبعد فال اآلثار، لهذه الحتياطوا آثارها استباق إلى الخليجية الدول تبادر لم وما



 هو المحتملة الزالزل هذه وأول .بها التكهن صعب اجتماعية لزالزل مقدمة تكون
 ألزماتها حال العنيف السياسى العمل في الفتية العناصر هذه تجده قد الذي االغراء

 التعليم فنشر األشياء؛ طبائع على غرياً ذلك يكون ولن واالجتماعية، قتصاديةاال

 سيجلب بإخالص، الخليج دول كل به تلتزم وهوأمر المنطقة، شباب بين وتعميمه

 السياسية المشاركة من وسيجعل العامين، والسياسى االجتماعى الوعى في زيادة معه
 لمثل - وإناثاً ذكوراً - الشباب أهلية بعدم االحتجاج يصبح وآنئذ تماماً، مبرراً مطلباً

 هذه إلى االنتباه يوجهون الدوليون الخبراء بدأ ولقد التبرير. صعبة حجة المشاركة هذه
 السياسية الناحية من األكثرنشاطاً الفئات أخذنا »إذا أنه يالحظ الخبراء هؤالء فأحد .الحقيقة

 السكان مجموع من بالمثة ٤٦ فإن العمر، من سنة ٣٤ - ١٠ بين الفئات أي العربية، الخليج دول في
 الحقيقة هذه وبإسقاط لثالثين.وا والرابعة العاشرة بين ١٩٨٠ عام كانت الخليج أقطار كل في

 ٤٨ إلى سترتفع الشريحة هذه نسبة فإن (،٢٠٠٠) سنة إلى اآلن من الممتدة الحقبة على االحصائية
 وسوف ذاتها العمرية الثريحة من بالمئة ٤٣ ،١٩٨٠ سنة المتحدة الواليات في يقابلها كان بالمئة

 الجيل حول دراسة وفي (.٢٨(«)٢٠٠٠) عام باكة ٣٥ إلى األمريكية الشريحة نسبة تنخفض
 كثيراً تصاعدت قد عمان في االصغر الجيل توقعات »ان ايكلمان ديل يالحظ عمان، في القادم

 هم عمان سكان نصف فإن األقل، وعلى المواطنين. لعموم بالتربية قابوس للسلطان القوي بااللتزام
 اعتراف ومع . (٢٩(()اللتة في الجديد العهد اعتبارهم يمكن هذا وعلى عثرة الخامسة دون

 إلشراك هادئة وسائل أصبحت اللجان أنشطة من أخرى وصوراً البلدية »المجالس بأن ايكلمان
 أمام الطريق بتمهيد تبثر المجالس هذه في المسؤولة المشاركة »إن و الحكومة« شؤون ادارة في المواطنين
 يوافق أنه من الرغم وعلى الحكومية« العمليات في المواطنين قبل من والمتمرة األوسع المشاركة

 الن الحاضر الوقت في الديقراطية عن حسناً بديالً » كان ربما عمان في القبلي النظام أن على
 الرغم على . النصيب« هذا تصادر ال والدولة السياسية القوة من نصيب ولها ألفرادها ممثلة القبيلة

 أول هو وتوقعاته العماني الثباب إعداد في المتزايد »النمو أن إلى ينبه ايكلمان فإن ، كله هذا من
 ثم ، القادمين« العقدين خالل عمان في القريب المستقبل احتماالت وضع عند فيه التفكير يجب ما

 التهديد اسم تحت أمنياً يصنفون المتعلمون العمانيون الشبان كان ١٩٦٠ سنة »في ناصحاً يضيف
 أنه على إليه ينظر أن يجب المتعلم العمافي والشباب اآلن، له مبرر ال التفكير من النوع هذا إن .الجديد

 وتطلعاته عمان شباب إلى بالنسبة ايكلمان يقرره ما إن . (٣ عمان«) بها تفتخر خالقة بناءة طاقة

الخليجية. الدول بقية إلى التمديد ممكن السياسية

R. 183 10222ا , «Socio-Political Change 11 ( ع :ااالل ٨  Climate 10 Terrorism,» 11: (٢٨) 
Sindelar 111 لة Peterson, eds., Crosscurrents in ٤٤٥ Gulf Arab Regional and Global Interests, 
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13 111 and Peterson, eds.. Crosscurrents in the 6714//: Arab Regional and Global Interests .
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 ذهب ما وراء أبعد خطوة يذهب من المنطقة لشؤون الدوليين المحللين بين هناك

 السياسي، القلق وبين الخليجية المجتمعات شبابية بين العالقة ليفسر ايكلمان إليه
 (Societal المجتمعات هذه هوشبابية الخليج في االستقرار عدم عوامل أهم أحد »ان فيالحظ

(Rejuvenation األعداد هذه دون ومن العمرية الفثات بقية إلى الشباب اعداد نبة عظم أي 
 الثورة مع اوتعاطفاً تجاوباً اقل الخليج مجتمعات تكون بأن أقوى الحتال كان الشباب، من الكبيرة

 تورط هو الخليج منطقة في اإلرهاب معالم أهم أحد إن . ١٩٧٩ عام قامت عندما ايران في سالميةاإل
 ١٩٨٥ عام الكويت شهدتها التي اإلرهابية الحادثة ففي السياسي. العنف أعمال في الشابة العناصر

 الثمانية فإن اعمارهم، تعرف لم أفراد ثالثة وباستثناء األحمد، جابر الشيخ االمير موكب على باالعتداء
 كان إدانتهم تمت شخصاً ٢ ١ بين من فإن هذا، من أكثر العمر. من الثالثين دون كانوا األخرين عثر

 يداً بمضيان والتطرف المجتمع شبابية أن حقاً كان وإذا .اعمارهم من العشرينيات في منهم عشرون
. (٢١السياسي«) العنف مناخ خلق في فأكنر أكثر سيسهم تجاهاال هذا فإن بيد،

 األجيال مع التعامل بها يتم التي الكيفية تصبح الحياتية، الحقائق هذه إزاء
 مع التعامل هو يعتريها أن يمكن ما أسوأ ولعل التعقيد، بالغة قضية الخليج في الجديدة

 عداوة إال يفرزا أن يمكن ال اللذين الظن وسوء الشك موقع من الجديدة القوى هذه

 من الخليج لدول مهرب ال حقيقة هذه .الوعي قرينة التربية إن .وتمردها األجيال هذه
 شهدها التي العمالية االضرابات أقدم أحد إن .معها التعايش وتعلم بها التسليم

 ،١٩٤٩ سنة تيمور بن سعيد السلطان أيام الجمارك إدارة في عمان في وقعت الخليج

 تعليمهم إكمال بعد العراق من لتوهم عادوا قد كانوا عمانيون شبان عليه حرض وقد

 احتوائه، محاولة أو البازغ الوعي على االلتفاف محاولة من جدوى فال ولذا (.٣هناك)

 »ان مثال يستوقفهم الذين المتفحصة الفاحصة الخبراء عيون على يخفى ال الذي األمر
 ساتوالدرا االجتماعية العلوم برامج إلى تفتقر عان في قابوس اللطان لجامعة األكاديمية البنية

 في أساسية تكوينية عناصر العالم في واألكادييين العلماء اكثرية قبل من معنبرة علوم وهي ،اإلنسانية
 العثمانية الدولة أواخر في الحال كان -كما عان في األكاديميين المخططين نية كانت ربما العالي. التعليم
 .سياسية وتأثيرات أجبية اجتماعية بأفكار وغيرمخالط أساسي هوتوفيرتدريب - فيها اإلصالح وحركة

 العناصر أكثر التذكيربأن النافع من ولكن إشادة، هوموضع الصحية والعلوم الهندسة على التأكيد إن
 تخرج كات لجزائروا وامغرب وتونس مصر في الحال هو كما اإلسالمية االقطار أكثر في المتطرفة الجامعية

 من . (٣٣االجتماعية«) العلوم في المدربين أولئك بين من تأتي تكن ولم تقنياً ربةالمد العناصر بين من
 في المتنور الجيل بين المجابهة هذه بأن للتفاؤل كافياً أساساً هناك أن الطوالع حسن

 والتسامح المرونة وأن القصوى غهاياتها إلى تحمل لن السياسية والمؤسسة الخليج

انتهاء عقب قابوس السلطان صرح لقد .المتواجهة القوى بين للتعايش بابا سيفتحان
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 إزاء حساسين نعد لم »إننا ١٩٨٥ عام مسقط في العربية الخليج لدول التعاون مجلس قمة
 أما العالم. عوغهاية اآلراء اختالف أن نظن كنا األوقات من فيوقت الياسية. األفكار في االختالف

 فيموقف تحوالً أن ريب ال (.٣٢واالفكار«) اآلراء لجميع لالستاع متعدون فإننا اليوم،

 بأن التفاؤل على يشجع قابوس السلطان اليه أشار الذي كالتحول الخليجية القيادات
 شعوب تستطيع ال ايجاية حضارية عالقات إلى تحويله يمكن اجتماعية أزمات يبدو ما

 »ال السياسي االستقرار »شراء« محاولة ألن جها إال القادم القرن دخول العربية الخليج
 المتبدلة التوقعات إلى الحاكمة النخب قبل من المرنة »االستجابة وإنما أكيدة« ضمانة تؤسس

 السياسي لالستقرار الضمان هذا مثل توفر أن يمكن التي الوحيدة االستجابة هي باستمرار
(.٢٥واالجتماعي«)

-٦-

 للوضع ديةلماا القواعد تغير هو الخليجية التحوالت فورة في إغفاله يجوز ا إنما

 زوال وحتمية االجتماعية العالقات في تبدل من التغير هذا يصاحب وما االجتماعي

 طبيعة من مستمدة جديدة تنظيمية روابط وقيام القديمة التعامل أصول من أنماط

 الموروث بين التناقض هذا إن . للمجتمع المادية القواعد في الحادثة التحوالت
 على تدور فتئت ما التي المتغيرات« »حرب تمثله االجتماعي التعامل أنماط من والمستجد

 اللينة الحياة ركائز أمامها من تكتسح النفطية الفيوضات أخذت منذ الخليج أرض

 المرغوب غير أو المنظورة غير الحرب هذه النفط. قبل الخليجيون عرفها التي ومعالمها

 الجديدة الخليجية للحياة التشكيلي العنصر هي حيث من معها والتعامل بها االعتراف
فيا.ثقا وال اجتماعيا وال سياسيا وال اقتصاديا ال آثارها من االستعصام يمكن ال التي

 في فعلها تفعل بدأت (Independent Variables) مستقلة متغيرات ثالثة هناك

: هي الخليج في العام الحياتي والنمط الفردي السلوك تشكيل اعادة

(.Urbanization) التمدين أو المدن قبام أواًل:

. (Industrialization) التصنع ثانياً:

. (Education) التربية :ثالثاً

 مع حقيقي صراع في - اختيار ما غير ومن - نفسها تجد الثالثة المتغيرات هذه
طروء ألن (Dependent Variables) معتمدة متغيرات نسميها أخرى متغيرات ثالثة

.١٧٧ نفه،ص المصدر (٣٤)
. ١٥٨ ص نفه، المصدر (٣٥)
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 التى تلك فيها، األولى الثالثة المتغيرات بفعل مربوط كله ومصيرها عليها التغير
 وإن - مرهوناً يى وتشكلها االجتماعية الوضعية دخولها ألن المستقلة المتغيرات سميناها

.والتقليد الصحراء، ،الرعي - المعتمدة بالمتغيرات - متأثراً يكن

 فعالً وأكثرها صمتاً الحروب أشد وهي - هذه المتغيرات لحرب النهائية الغاية إن

 بالساحة المستقلة المتغيرات وانفراد المعتمدة المتغيرات طرد هي واألشياء، الناس في

االجتماعية.

 مجتمعات في الحضارية المتغيرات بين المتضاد التفاعل عملية نتخيل أن ويمكننا

لتالي: النحو الخليجعلى

المدينة ح هالصحراء ه
التصنيع ------٠ <------ دوالصيد الرعي r

الزبية ح=أ التقليد

 تأتي كات سماحتها أبنائها. مع تعاملها في ونظيفة سمحة ابداً كانت الصحراء،

 واإلباء الحرية، العربي الفرد الصحراء هذه علمت لقد أقطارها. وترامي سعتها من

 واالجتماعية الفردية عزته ووضع وتخزينها األشياء اقتناء على التهالك وعدم القيود، على
 أفراد بين العالقة وضوح من تتفرع الصحراء نظافة وكانت .االعتبارات سائر فوق

 إحساس يجمعهم - بينهم االقتصادية الفوارق رغم - وأفرادها القبيلة رئيس . القبيلة

 القبيلة مقدور في كان لقد .والخارجية الداخلية للحماية ثابت كمصدر بالتكافل واحد
 كان ثم .قرباها وروابط أنسابها حفظ خالل من وألفرادها لها ثابتة هوية على تحافظ أن

 نفسها القبيلة تجد التي التنقلية الحالة هذه هي أخرى مهمة خاصية للصحراء هناك
 وكالء ماء وأطيب أمناً أكثر مواطن عن بحثاً الرحيل على الدائمة القدرة إن أبدا. فيها

الممارسة. الحرية من نوع هي

 القبلية، الحياة معالم من للكثير حد يوضع المدن في الرحل هؤالء يستوطن عندما

 ويتوزع واالجتماعية، النفسية والحماية األمن من به تعد وما قسماتها من الكثير ويختفي
 هذا مغارم وبين ومتع ورفاه ورخاء خدمات من المدينة في العيث مغانم بين اإلنسان
 عليه. والمنغلقة البصر الصادة الجدران من واالستيحاش والغربة كالوحدانية العيش
 القلق ،الخليج في الخفية القلق مصادر أكبر من واحد هو هذا اءالغرب مجتمع في العيش

بسواء. سواء الثقافي والقلق النفسي



 هو اآلن الخليجي المواطن باستمرار المراودة الهواجس اكبر من هاجاً إن

 على يستوي ,األقلية, ب الشعور وهذا بلد. في أقلية يصبح أنه المتعاظم شعوره
 حتى االجتماعيين المحللين شعور على يلح ينفك ما وهو ،واالقليمي المحلي المستويين

 ففي .المنطقة في االجتماعية المشاكل كل تفسير في مرجعياً معياراً يصبح أن يوشك
 ١٩٥٧ ,عام يتجاوز لم المهاجرين عدد أن المحللين هؤالء أحد يرى مثال، الكويت،

 نسمة الف ٧٩٣ إلى ليصل سنة ٢٣ خالل مرات ٨ حوالى عددهم تضاعف نسمة ألف ٩٣ حوالى
 ١١٣ حوالى ١٩٥٧ عام عددهم كان منذ الكويتيون الكان كان الذي الوقت نفس في ١٩٨٠ عام
 عددهم فاصبح مرات خمس تضاعفوا إذ المهاجرين من أقل الفترة نفس في زيادتهم كات نسمة ألف
 هما أقلية الكويتيون السكان فيهما يشكل محافظتان »هناك و (.٢نمة«) ألف ٥٦٢ حوالى ١٩٨٠ عام

 حولي محافظة وفي الكان من بالمثة ٣٩ الكوييون يثكل العاصمة محافظة ففي وحولي. العاصمة
(.٢٧الدولة«) في المحافظات اكبر هما المحافظتين هاتين بأن علماً السكان من بالمثة ٢٧ الكويتيون يثكل

 »فأحدث اإلنسانية نتائجه الوافدين اعداد تعاظم من التوجس لهذا كان لقد
 باالزدواجية يمى ما هناك فاصبح االجنماعية، شخصيتهم عل بالمحافظة السكان لدى شعوراً

 المناطق في والمهاجرين الكويتيين بين االجتماعية بالعزلة كبير بشكل ذلك ويتضح (،00213500)
(.٢٨السكنيةوالخدمات«)

 المنطقة إلى الخليج في الوافدين تكاثر من القلق هواجس آخرون محللون يمدد
 اختالل على المترتبة »النتاثج ألن »هويتها« المنطقة دول فقدان احتمال عن ويتحدثون كلها،
 الذكور زيادة مثل الكانية الخصائص في االختالف وبين ناحية من والوافدين المواطنين بين التوازن

 لها يكون قد للوافدين التعليمي المتوى وانخفاض المتزوجين على العزاب وزيادة اإلناث على
 اآلخرين على اتكالها ويزداد هويتها الدولة تففد كأن المدى بعيدة وثقافية وسياسية اجتماعية انعكاسات

(.٢٩فياالنتاج«)

 الخليج مدن ان وهواجسها »األقلية« ب االحساس قوة من يضاعف ما ان
 هي والبحرين ومسقط ودبي وأبوظبي والعين والرياض وجدة الكويت مثل الحديثة

 وهي مئاتها أو األلوف عشرات فيها يعيش (Metropolis) حواضر هي عمالقة، مدن

 ينسافاإل التعامل في جديد نمط من اجتاعية قاتعال ذات وصناعية تجارية مراكز
 في متفجرا نموا تنمو حواضر - األهم هو وهذا - هي ثم .والمواصالت العمل وتقسيم

 بمعايير نامية منطقة - والسريع الباذخ المالي ثرائها رغم - تعتبر العالم مناطق من منطقة
في المشاركة وأصول االجتماعية والعالقات والثقافة التربية مثل دوليا عليها المتفق النمو

. ٢٠ ص ،١٩٨٣ للنشر، كاظمة شركة )الكويت: التتمية في قضايا الموسى، الرسول عبد (٣٦)
.١٢١ المصدرنفه،ص (٣٧)
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 من الخليجية المدن في السريعة التحوالت تجلبه مما الرغم وعلى .القومية الثروة
 وحمال إلقاحا المظاهر هذه وراء فإن الخارجية، الرخاء مظاهر إلى باالستراحة إغراءات
 .عليها السيطرة أريد ما إذا حلها إلى الزمن واستباق إليها التنبه يجب بمشاكل وخاضاً

 في الحدة من أعلى درجة تكتسب السريع (Urbanization) التمدين حركة مشاكل إن

 سابقة تعتبر المتقدمة االقطار في الحركة هذه إن .المتقدمة األقطار في منها النامية األقطار
 مباشر تعبير - لهذا - وإنا له، وتابعة العالي المعاشي للمستوى (Antecedent) شرطية

 التقدم من لمزيد قوي وممهد (Labour Division) العمل تقسيم في الوضوح زيادة عن
 األقطار في أما العالية. االنتاجية والمهارات والتقانة والتخصص العمل تطور في

 وتعاظم السكان يمثل ال حيث الخصائص هذه بمثل يتميز ال المدن قيام فإن ،النامية
 التمدين حركة إن .الطبيعية البيئة على االنسان سيطرة من ضئيلة درجة إال تجمعاتهم
 الريف من العاطلين وأشباه العاطلين انتقال إال تمثل ال النامية المجتمعات في السريعة

 والقلق السياسية االضطرابات من تعاني التي قاليماأل من أو المدن إلى البادية أو

 من المقتلعين فيالق من النوعيات هذه كل الخليج مدن حوت لقد . (٤ االقتصادي)
 هي المدن هذه إن القول يمكن وبهذا معهم، جلبوها التي باألزمات وامتحنت جذورهم

 تطورها به يأذن ما يفوق إليها الوافدين حجم أن بمعنى ،ينبغي مما تمدناً أكثر

نموها. في والتحكم البيئة سالمة على الحفاظ بشروط للوفاء االقتصادي

 االصطالحي بالمعفى - ريفية هجرة تعافي ال الخليجية المدن أن من الرغم وعلى
 عن بحثاً إليها يفدون الذين الصحراء سكان من أفواجاً تواجه فإنها - الريف لكلمة

 من للمدينة - الخفي أو السافر السياسي النشاط في المشاركة أو االجتماعي العطاء
 إلى بهم يدفع البثر من أخرى ألنواع يتوقف ال مصب هي أخرى جهة ومن جهة،
 أو االقتصادية األزمات أو السياسي القلق اآلسيوية أو العربية البلدان من الخليج دول

 الخليج في السريع التمدين حركة فإن ههنا، ومن الرخيصة. العاملة اليد إلى الحاجة
 المتنوعة الحياتية الخدمات وتوفير المدن هذه سكان إعالة مشكلة األكبر، المشكلة تطرح

 النازحين اوضاع ازدياد إلى بدوره أدى الذي األمر االستهالكية، الغربية بالمقاييس لهم
 هي - والدة أو هجرة - المدن هذه في السكان بين التكاثر درجة أن ذلك ، تعقيداً إليها

.نوعيتها وفي إليهم المقدمة الخدمات حجم في الزيادة نسبة من أعلى

بين الموازنة صعباً، اتعادياً وضعاً الخليج دول على يفرض المعقد الحال هذا إن

Hauser. «Industrialization and Society,» paper presented at: 9 .ا10 14 -ىاه انظر: (٤٠ ) 
trialization and Society (Chicago, 1٠: Chicago University Press. 1966).
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 واالستثمار (Social Investment) االجتماعي ستثماراال هما االستثمار من نوعين
 الخليجية المدن الثافي. على األول وتقديم (،Productive Investment) االنتاجي

 النادرة المالية الوفورات بتخصيص االغراء لعظم غيرمضمونة تطويرية باسس تتميز
 هذا إن الحكومي. والسكن والمجاري الماء إسالة مشاريع مثل االجتماعية لألغراض

 االستثمار حساب على إليه-يقع الملحة الحاجة من الرغم على - االجتماعي االستثمار
 الزراعية واآلالت األسمدة وصناعة الكهربائية الطاقة ومولدات المصانع في االنتاجي

 أغرى لقد آخر. سلبي إفراز االجتماعي باالسثار االنشغال لهذا كان لقد .أشبه وما
 (Labour 19- المكثف العمالي االستخدام أسلوب تبني الى الرخيصة العاملة اليد توفر

(tensive Technique هذا وإذمل المكثفة. التقانة استخدام أسلوب بداًلمن 

 الكلية االنتاجية الطاقة تطوير في سلبياً تأثيراً أثر فقد القصوى، حدوده إلى اإلجراء

 (Labour Saving التقانية بالطرق توفيرالعمل أساليب إدخال بتعويق وذلك للمجتمع
(Technological Developments. آخرفي خفياً سلبياً تأثيراً الوضع اثرهذا كذلك 

 كان فيما الخدم على االتكال فزاد نفسها، خدمة على المواطنة الفردية القدرة تطور
 غير الظواهر هذه كانت لقد خدمات. من ألنفسهم يؤدوه أن الناس في يفترض

 وسياسات ي والتقان الصناعي التطوير خطط في بالغة تعقيدات مدعاة المحسوبة

.االستخدام

 والبيئة االقتصادي التنظيم من جديداً شكأل تمثل ال الحديثة الخليجية المدينة
 قاتالعال لنظام كلياً مغاير اجتاعي نظام أيضاً ولكنها وحسب، المتبدلة المادية

 ليس الخليجية المدينة تطرح السريع التمدين عمليات . الصحراء في االجتماعية
 كطريقة أيضاً ولكنهاتطرحها انسانيا، مصطنعة ومادية اقتصادية كحقيقة وحسب
 وكثافتهم السكان حجم يكون المصطنعة البيثة هذه في .أيضاً العيش في جديدة

 المؤثرة االجتماعية المورفولوجيا أو الجديد االجتماعي التشكل صور من صوراً وهجنتهم
 عملية في تؤثر وبالتالي ووتيرته سكنتها بين االجتماعي التواصل أو االحتكاك طبيعة في

 من غط إجماال، هي، الخليجية المدينة الجديدة. البيئة هذه في االجتماعي التطبيع
 والمؤسسات االجتماعي البناء في الغور بعيدة آثار للتنبؤذو القابل غير الثقافي التغير

 حياة من االنتقال فإن ولذا، ووظيفتها. الحكومة تركيب ذلك في بما االجتماعية
 الثابتة الموروثة الجماعية السلوكية األنماط ذات االصلية األوطان من أو الصحراء

 الجماعية المشاكل تكثيف احتمال على ينطوي كما عديدة، احتكاكات على ينطوي
 هذه نحمل (Urbanization) التمدين عملية في الفائقة السرعة إن .والشخصية
 يصبح ما غالبا هذا الصامتة االحتكاكات مجتمع في القصوى. نهايتها إلى االحتكاكات

 المتبادل د اال وظائف من وظيفة االجتماعية العالقات نظام في »التماسك«
(Interdependence) زيادة عن متولدا اعتمادا بعض على بعضهم الناس بين 



 حكم ثار من ثمرة - القبلي الوضع ي -كماكان يكون وال العمل وتوزيع التخصص

 ومنغلقة نسبيا متجانسة داخلية رابطة في بعض إلى بعضهم وشدهم للناس التقاليد
 كوها من بدال مقننة المدفي الوضع في االجتاعية المؤسسات وتصبح .نفسها على

 سبيل في عقبة المؤسسات لهذه القديمة الوظائف تصبح ذاته، الوقت وفي سائبة.
 محلها وتحل مكاها لتظهر الوجود من تتالشى ما سرعان ولكنها ،االجتماعي التحول

 سابق عهد للناس ليس التي الحاالت لمواجهة جديدة (Instrumentalities) ذرائعيات
 مارسة إلى ستضطر الحكومة أن الخليجية الدول مواطفي سيصدم أكبرما ولعل بها.

 درجة ستكتسب أب كما منها، الضار أوحد العامةلتنظيمها العالقات في متزايد تدخل

 المواطن وسيحسي الالشخصية، والطبيعة البيروقراطية من ب لمواطنيها عهد ال

 بالحرة قويا شعررا هذا وسيورثه ،بالخيبة عظيما إحساسا الجديد الوضع في المخضرم
 شاء ما يساله وأن شاء مى الحاكم باب يطرق أن يستطيع كان يوم الخوالي األيام على
(.٤١ويثتهي) يحب بما منه يعود وأن

 يتجسد ،الدولة إلى العشيرة من التحول عملية من الطويل المخاض هذا في
 وليالد الصعيد على تطرح ثالث جوهرية بقضايا العربي الخليج في الدولة« »مازق

 عن ستعطى التي اإلجابة نوعية على كبير، إلىحد منه، الخروج ويتوقف والمحلي،
الثالثة: األسئلة هذه

 الى القبائل شيوخ من سناً األكبر الجيل من الشعلة انتقال تأثير سيكون ماذا - ١

والغد؟ اليوم تكنوقراط من غربية، ثقافة المثقف األصغر الجيل

 التقاليد على الحفاظ في الرغبة ين منه المفر الذي التوتر سيحم كيف - ٢
السياسية؟ والتحوالت االقتصادي النماء نحو قدماً السير وبين المجتمع في المتجذرة

 حاجات لمواجهة أمامهم الخليج حكام يضعها التي العملية االعتبارات هي ما - ٣
ء. الداخل؟) من النابعة أو الخارج من القادمة للمؤثرات التكيف

 الفذلكات كانت وأياً األسئلة، هذه عن ستعطى الي الرسمية اإلجابة كانت أياً

األسئلة هذه مع الوحيد الواقعي التعامل فإن األجوبة، لهذه ستفدم التي التبيرات أو

٣٠ ص ،نفه المصدر (٤١ . )
111 and Peterson, 5ل., Crosscurrents in 6 ٤ :امات 4ه  Regional /74 Glob- (٤٢) 

al Interests, 00.154-155.



 بيدها الخليجية الدول صنعته الذي الجديد الوعي صوت إلى االستاع في إال يتمثل ال
 الجديد، الصوت هذا مع التعامل في معه. التعايش تعلم مهمة اآلن عليها وتقع

 ألزمات الحلول تقديم على اقتدارا يكون ما أفقر وهو نسب، من اكثر يعفي ال الماضي
 هذا عند تعفي لن الحاضر، إشكاالت لحلول مرجعاً الماضي لطرح محاولة وأية الواقع،

 ستار تحت اصالته به »يثبت أن المجتمع يحاول ا واألجداث القبور بين »بحثاً إال الجديد الوعي
 باسم الماضي قبور شواهد »بين اختباء إال المحاولة هذه تكون ولن بالتراث«، التمسك مقولة

 قوة سوى الهروب لذلك منطقي تعليل هناك يكرن ولن وإحيانه، األجداد تراث على المحافظة
 والصمود لها االستجابة عن المجتمع عجز والتي الحضارية بمعطياته اآلن الواقع يفرضه الذي التحدي

 أحدثتها التي للهزة نتيجة عنه حضاري اغتراب حالة في وهو حاضره يعيش يزال ال فالمجتمع .أمامها
 الهائلة االمكانات وبين بينه كبيرة الفجوة زالت وال االجتماعية أبنيته كافة شملت التي البترولية الطفرة

 من مالذا ليس القوط إلى اآليل الجدار كان وإذا <.٩االن البترولية المرحلة تحملها التي
 من واالفادة حاضره مع التفاعل عن »عجز قد كان إذا الخليجي المجتمع فإن األعاصير،

 ان عيباً لي األصالة؟ هذه اثبات على قدرة اكثر لماضيه اجتراره سيكون فهل اصالته ليثبت إمكاناته
 الذي وواقعنا حاضرنا حساب على ذلك يتم عندما يكون العيب ولكن ،به ونفخر بتراثنا نتمك
 أصالة عن هناك ولنبحث واندثر ولى زمن قبور بين لنختبىء منه نهرب حضارياً تحدياً علينا يفرض

 الحاضر محل الماضي إحالل على التمرد هذا إن األجداد«)"(. تراث إحياء باسم موهومة
 من مبكر وقت في .الخليج اهل على جديداً ليس - األقل على ايديولوجياً - والمستقبل

 السيدة قالت . التالية المثيرة الواقعة فيرث ديكسون زهرة السيدة روت القرن هذا

 لبعض التقطتها الني الصور إلى لي لصديقة زيارقي اثناء حديثي في تطرقت اني »أذكر : ديكسون
 اهتمامي من صديقتي بتململ شعرت عندما بالغة دهثفي كانت وكم المدينة، في القديمة البيرت

 بينما القديمة باألشياء باالهتام سدى وقتي لهدر يدفعفي الذي السبب عن ومالتني القديمة بالكويت
 أن لها أوضح أخذت وعندئذ باالهتمام. والجديرة الرائعة الحديثة باألشياء الكويت في الحياة تزخر
 ببعض االحتفاظ بمكان األهمية من وأن الزوال وشك على غدت الفخمة القديمة األبنية بعض

 ثقافة ذات عمرها من عثرة االدسة في فتاء علقت وقد .كان خبر في تصبح أن قبل عنها الذكريات
 بقاءها، يريد الذي فمن الوجود، من تزول دعيها ,أال بحرارة: قائلة هذه شروحي على عالية

. (٤٥«)واعتبارنا تقديرنا تستحق التي هي القديمة الكويت وليست الجديدة فالكويت

 إلى الخليجي الحاضر إشكاالت طبيعة في الجدل تحول إذا حقاً محزناً أمراً سيكون

. ادعاءاتهم أو دعواتهم والرافضين التراثيين بين معركة

لتمكين - الفلسفي المنظور من - مثالية بيئات هي العربية الخليج دول إن

.١٩٨٩/٨/١٩ )الكويت(، الوطن الهاربة،« »الذات لقضيبي، سعود (محمد٤٣)
نفه. المصدر (٤٤)
 العريي، الكاتب دار )الكويت: العربية الترجمة متزلي، كانت الكويت فيرث، ديكسون زهرة (٤٥)
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 انسانية وصيغة حقيقية قانونية حياة ألنفسهم يحققوا أن أرضها على والمقيمين مواطنيها
 يستطيع وحسب، الصغيرة، الدولة في أنه يؤكد أفالطون كان لقد االجتماعية. للحياة

 ألن معهم يتوحد وأن المواطنين زمالئه مع حميمة عالقة في يعيش أن الطيب اإلنسان

 مثل األصغر النظم األخرى. النظم كل عن ختلفة إنسانية رابطة تمثل المدينة حكومة
 مثل الكبرى والنظم .الذاقي االكتفاء لنفسها تحقق ان من أصغر هي العائلة

 تعفى أن أكبرمن هي بعد فيما الرومانية واالمبراطورية القدية الشرق امبراطوريات

 الكفاية فيه بما كبيرة هي وحدها المدينة حكومة االجتماعي. للتواصل الفرد بحاجات
 أفراد مع التفاعل خالل من ذاته تحقيق من الفرد لتمكين الكفاية فيه بما صغيرة وهي

(.٤١اآلخرين) مجتمعه

 المثالية، أفالطون مدينة من صورة تكون ما أقرب هي العربية الخليج دول ان
 بنجاح تعبر أن شريطة المنطقة في المتغى السياسي النموذج تكون ألن تماماً مؤهلة وهي

 يراد الذي بالنجاح ينجز لكي العبور، هذا إن »الدولة«. إلى القبيلة من الوعر البرزخ
 وحرية وعي عن الخلج مجتمعات فيه ستسير الذي المستقبل طريق يعتبر أن بد ال له

 اجتماعية هزات المنطقة تجنيب اريد إذا خصوصا - المطلب هذا يتحقق ولكي اختيار.
 قد الخليج دول إن .المجتمعات هذه في التحديث عملية تسريع من -البد كبيرة

 أن ذلك المسيرة، هذه على المآخذ كانت مهما التحديث مسيرة في الالعودة خط تجاوزت
 إلى عودتها من يمنع فعال الدول هذه مجتمعات في فاعلة أصبحت التحديث قيم

 الدول هذه بعض فإن ميردال، غونار يقول وكما القديمة. القبلية أو البطركية األوضاع
 الرجوع تستطيع ال - حال بأية - ولكنها حديثة، دوالً تصبح أن في أبداً تنجح لم ربما

 نحو تتقدم التي الدولة إن التقليدية. السياسية أو االجتماعية أوضاعها إلى أبدأ

 - عودة بال - ظهرها أدارت قد دولة هي - متواضعاً تقدمها كان مهما - )الحداثة

(.‘التقليدية)* األوليغاركية للخيارات

Watkins, «1ع State,» ٧0.15, pp. 144-145. (٤٦)
Gunnar Myrdal, Asian Drama: 41 Inquiry 9؟ the Poverty 6 Nations, 3 ٧015. (New (٤٧) 
York: Pantheon؛ Twentieth Century Fund, 1968), ٧0.1, 0.56.
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والنفط السيادة آزمات

 غمط مع يتفاعل ان دون تمويلياً مصدراً كونه على قاصراً النفط يلعبه الذي الدور »ظل

 على تترتب أن يمكن الي النتائج إلى يؤد لم حيث قبل من الكويت عاشته الذي الحياة
«. . ..الحديثة الدولة مرحلة إلى المجتمع نقل

 العوضي الهادي عبد الدكتور

الكويت التخطيط، وزارة

-٠١

 معيار يتبدل الالتنبؤ تخمينات إلى المسلمات حساب من األقاليم تخرج عندما

 من لموقعها ووعيها الشعوب حيوية إلى المتبدل التعامل هذا يرجع وال .معها التعامل
 قاليماأل قيمة من يدفي أو يعلي الدولية الظروف تغير إن بل وحسب، التاريخ حركة

 تلكم استباق عبقرية - تبرز ا أو - تبرز وهنا . التاريخ حدوثات تشكيل في ودورها
 فعل يمسها التي الشعوب تلك مصالح أجل من استثمارها أو لتثميرها الحدوثات

أوذاك. االقليم هذا في التاريخ

 الدوليين المخططين حسابات خارج األيام من يوم في العربي الخليج يكن لم

 قضى التي النفطية ثروته (٢و) الحساس االستراتيجي موقعه (١ هما خطيرين ألمرين
 يتعلق وما الصناعي العالم القعادات والديومة الحيوية وقود تكون ان شياءاأل منطق

 الشديد الصراع عليها وشهد الخطورة هذه شخص لقد .العامة الحياة وجوه من بها
 استقرت حتى العالم من البقعة هذه في السيطرة حيازة على االستعمارية القوى بين

 األبيض البحر شرق عن البريطانية الجيوش رحلت فلما .العظمى لبريطانيا السيطرة



 مستقلة عربية دول الخليج في رحيلها إثر على وقامت السبعينيات مطالع في المتوسط
 - األقل على الغربي العالم لدى - عام انطباع هناك كان تاريخية عالقات ببريطانيا تربطها

 المصالح هذه على القلق وأن وايديولوجيته، الغرب لمصالح مضمونة منطقة الخليج أن
 فحى .آسيا شرق جنوب أو اليابان أو الغربية أوروبا في يرصد أن يجب وااليديولرجيا

 التعاون مبدا على تقوم مثال، االمريكية، المتحدة الواليات سياسة كانت السبعينيات

 جهة من األقصى الشرق وبين وبينها جهة، من الغربية أوروبا وبين بينها المتبادل
 القوة أمام مغلقة محايدة شبه كمنطقة األوسط الشرق إلى ينظرون األمريكيون .أخرى

 أفغانستان مع وباكستان وايران تركيا من الحلقات متواصل حافظ بحزام السوفياتية

 ايران اهيار غيرأن . الخليج ومياه السوفياقي االتحاد بين عازلة كدولة محايدة

 النفوذ بتغلغل المسبوق أفغانتان الوفياي االتحاد ودخول جهة، من االمبراطورية
 »مشكله خلق هذا كل - الديمقراطية واليمن أثيوبيا من كل في الروسي العسكري

 الخليج بأهمية اإلقرار إلى بدفعها وعجل الخليج، منطقة في ألمريكا ملحة امنية،
 »رفع« إلى المتحدة بالواليات بدوره أسرع ما األمريكي، لألمن المتقدمة االستراتيجية

 نظريتها واستبدال األقصى والشرق الغربية أوروبا من كل أهمية صعيد إلى الخليج أهمية
 أوروبا من كل وبين بينها بعاداأل الثالثي المتبادل التعاون نظرية - القديمة األمنية
 الغربية أوروبا وبين بينها بعاداأل رباعية تبادلية دفاعية بنظرية األقصى والشرق الغربية

 منطقة أهمية رفع فإن بريجنسكي، يقول وكما الخليج)'(. ومنطقة األقصى والشرق
 الواقع حيث من كان األقصى والشرق الغربية أوروبا من كل أهمية مستوى إلى الخليج

(.٢ألمريكا«) وليالد الوضع في استراتيجية »ثورة

 سياسية، مثالية محض االستراتيجية الخليج أهمية المتأخر أمريكا وعي يكن لم

 العالم غرب. بين حيوية عبور نقطة - اآلن هو كما - الخليج كان كله التاريخ فعبر

 التجارة طرق قرب استراتيجيا يقع الخليج فإن السابق، في البلقان كان وكما وشرقه.
 بمصادر هوغني األمريكية)^(، المستعمرات ومثل الدولية، المالحة وخطوط العالمية

 البحر ومثل .والغرب الشرق في العالمية االقتصادية للنظم المهمة الطبيعية الثروة
 الغزاة يمر أن يجب التى الطريق وهو القارات التمال وسيلة هو المتوسط، األبيض

الحدوثات اطراف في يقع الخليج ان - توهماً - الغربيين لبعض تراءى وإذا .عبرها

 انظر: االمريكية، المتحدة للواليات العالمية األمنية النظرية على طرا الذي التغير معرفة في لنتوسع (١)

Carter Doctrine: Geostrategic Stakes 210 Turbulent Cross- ٤ع Zbigniew K. Brzezinski, "After 
currents 11 the Gulf,» 11: H. Richard Sindelar 111 and J.E. Peterson, eds.. Crosscurrents in the 

Washington, D.C.: Middle East Institute; London;) 11٤دء٤ى Regional and Global 4ه :Gulf
.00.1-9 (.1988 ,Kegan Paul 21ل New York: Routledge

فه. المصدر (٢)
. ١٧٧٤ عام بريطانيا عن االستقالل قبل االمريكية المتحدة الواليات إلى هنا االشارة (٣)



 باالتصاد يتعلق ما إلى بالنسبة قطعا كذلك ليس األمر فإن المعاصرة، التاريخية

العالمي.

 كما واقتماداتها، الغرب بلدان أكثر لصناعات حيوية الخليجية النفط مصادر إن
 ولكن النفط هذا لنقل فقط ليس كبرى، بحرية طريقاً تشكل ومنافذه الخليج مياه أن

 كثير استثمارات إن . أيضاً عليه المطلة البلدان إلى الضخمة التجارية الشحنات إليصال

 فعل وكذلك الغربية، األقطار ازدهار على ساعد قد الغرب في أموالهم الخليجيين من
 في التنمية مشاريع في وممتلكاتها بأموالها جازفت التي الغربية الشركات من الكثير

(.٤الخليجية) الدول

 حين على كلها، الغربية أوروبا مساحة عل كثيراً تزيد الخليج دول مساحة إن

 بكندا المقارنة عمكن الناحية هذه من وهو مليونا، ١٩ - ١٨ على يزيدون ال سكانه أن

 الثابت االحتياطي ثكثي يقارب ما الخليج أقطار وتحوي العالم. من الشمالي النصف في

 في الحاضر. الوقت في عالميا المتداول النفط ربع تصدر وهي العالم في الخام النفط من
 من بالمئة ٦٠ أن كما الخليج، منطقة من أوروبا نفط من بالمئة ٣٠ جاء ١٩٨٦ عام

 النفط مجمل من بالمة ٥ ٠ فإن كذلك العام، ذلك في المنطقة هذه من جاء اليابان نفط
 »يتربع آخر تخمين وفي (.’الخليج) من يأقي األمريكية المتحدة الواليات في المتهلك

 وحدها والعردية العالم، في النفط احتياطي من بالمئة ٤٣ على العربية الخليج لدول التعاون مجلس
 من بالمثة ٤٠ إال التملك المتحدة الواليات االحتياطي،فيحينان هذا من بالمئة ٢٥ عل تسيطر

 يمر ن بد ال الخليجية النفط صادرات من األعظم القسم إن العالم«)(. في النفط احياطي
 مصلحة ومن هرمز، مضيق منطقة في دائماً للخطر والمعرضة الضيقة الممرات خالل من

 مجابهة وقوع حالة و»في مفتوحاً. المضايق هذه في المالحة خط يظل أن الحيوية الغرب

 انتصار في حم عامل ستكون المنطقة من القادمة النفط شحنات فإن ،غيرها أو أوروبا في واسعة
 المنطقة على االعنان هذا إن الحرب. ماكنة يحرك الذي الوقود وجود بسبب هزيمتها أو الغربية القوات
 نفطه من بالمة ٤٥ - ٣٠ ببين ما الغرب سبتورد ١٩٩٥ عام في أنه اآلن المقرر ومن مندر سيزداد

الخلج,),'(. مندول

 األهمية إلى - فجأة - الكبرى القوى تنبيه على العوامل هذه كل تالقت لقد

 وغدت الدولية، السياسية التيارات معترك في بها يتمتع الخليج صار التي االستثنائية
واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات بين الخليج على االمد طويل »التنافس بأن تتعالى األصوات

5 الحل 111 21ل  Peterson, eds.. Ibid., 0.XV. (٤)
Brzezinski. Ibid . p.2. (٥)
Joseph . Story. «Cinlf Oil Policies 11 1 198O’s.» :: Sindelar 1اا and Peterson, eds.. ((٦ 
ىى14ء/^1ى :1 60٤<٤  Gulf: Arab Regional and Global Interests, 0.122.

Brzezinski. Ibid , 0.2.



 صاغ ١٩٨٨ سنة وفي . (٨،)قادمة كثيرة ألجيال وربما طويلة لحقب سيتمر السوفياقي
 المصالح كارتر، جيمي رئاسة في المتحدة للواليات القومي األمن مستشار بريجنسكي،

: أموررئيسة خسة في الخليج في األمريكية

 في خاصة بصورة المنطقة في الرئيسية األقطار في للشيوعية المعادي الموقف تعزيز - ١
.باكستان أمن لتحسين الصين مع والتعاون وباكستان ايران

 في السوفيات فكر إذا السريع العسكري الرد على المتحدة الواليات قدرة زيادة - ٢

.المنطقة على الهجوم

 المقاومة ماعدة باالستمرارفي وذلك حية، األفغانية القضية على اإلبقاء - ٣
 بأفغانستان للعودة ورغبته السوفياتي االتحاد استعداد سبر نفسه الوقت وفي االفغانية،

المصير. تقرير وحق األصيل الحياد إلى

 المشكلة لحسم - األقل في الدبلوماسية الجهود مستوى على - الهند اشراك - ٤
.توتراً أقل باكستانية - هندية قاتعال وتنمية األفغانية

 ضد كرادع السوفيات المسلمين بين متميز سياسي وعي تنشيط في المساعدة - ٥
 المصالح تبلورت كذلك السوفياقي)(. التأثير في اإلسالمية الشعوب من مزيد احتواء

: هي معلنة أربعة أمور في الخليج في األمريكية المصالح ضد السوفياتية

.الخليج في الغربي النفوذ تقليص -
.الخليج في السوفياقي النفوذ تمديد -
. الخليج نفط ببعض لالنتفاع تسهيالت على الحصول -
. (١ الخليج) في السوفياقي االتحاد مصالح ضمان -

 أن بل ،المصالح إعالن عند األمر يتوقف أآل األشياء منطق تمام من كان لقد

 عندما - الكفيلة باإلجراءات المعلنة مصالحها إسناد إلى القوتين هاتين من كل تبادر
 كارترلمنطقة »مبدأ ب عرف ما ولد هنا من . المصالح تلك بضمان - الظروف تقضي

 أربعة على - بريجنسكى الرئيسيين مهندسيه أحد يقول كما - كارتر مبدأ يقوم . الخليج«

: أساسية اعتبارات

- المتحدة الواليات فإن غيرها، أو أفغانستان بشأن المتخذة القرارات كانت أياً -١

.( نفه المصدر (٨  
٩ نفه،ص المصدر (٩ .) 

R F. Pajak, «Soviet Designs 200 Dilemmas in 11ع Gulf Region,» 11: Sindelar 111 (١٠) 
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 وااللتزام بالقوة واحاساً فيه تزعزع ال ثباتاً تظهر أن يجب - لالحداث استجابتها في

.المنطقة نحو

 نوع من إطار إلى - المنطقة حماية محاولتها في - األمريكية المتحدة الواليات تحتاج - ٢
 تستجيب وأن المنطقة في الطارئة األزمات تحلل أن وبواسطته خالله من تستطيع معين

 الخليج مجتمعات عن ناجمة أو السوفيات من موجهة األزمات تلك كات سواء لها
نفسها

 لتعزيز منسقة مثتركة بجهود تسند أن المقابل في تحتاج الصرامة هذه ان - ٣

 جهة من للطوارى االستجابة زمن وتقليص جهة من األمريكية العسكرية القدرات
اخرى.

 االستراتيجية تجديد يفترض أو مجتاج الموقف هذا األوسع، العالمي المنظور من - ٤
العامية)"(. قوتها بناء وإعادة األمريكية المتحدة للواليات الكلية

 - االتحاد حالة عن السنوية رسالته في - كارتر الرئيس قال ١٩٨٠/١/٢٣ في
 قوة أية قبل من محاولة أية أن مطلقاً وضوحاً واضحاً موقفنا »ليكن : الجديد مبدأه وشارحاً طارحاً

 المتحدة للواليات الحيوية المصالح على اعتداء تعتبر سوف الفارسي الخليج منطقة على لليطرة خارجية
 القوة ذلك في بما ضرورية وسيلة بأية عليه سيرد القبيل هذا من اعتداء أي وأن األمريكية
(.١٢العسكرية«)

 القصوى األهمية عن كارتر الرئيس استعملها التي اللغوية الصيغ كشفت لقد

 لمصالح المنطقة هذه حيوية ووعي الخليج، منطقة توليها المتحدة الواليات صارت التي
 في جاء كارتر مبدا أن من الرغم وعلى .متشدداً وعياً القومي وأمنها المتحدة الواليات

 »مبدأ : الدولية السياسة في العظيم أثرهما لهما كان مشهورين أمريكين اعالنين أعقاب
 ترومان ومبدأ األوروبية، المطامع عن الالتينية امريكا عزل إلى الرامي مونرو«

 روسي غزو أي ضد أراضيها ووحدة وتركيا اليونان استقالل بضمان المتعلق (١٩٤٨)
 في العسكرية القوة استمال على مسبوقة غير بصورة شدد كارتر مبدأ فإن ،محتمل
 بموجب - المتحدة الواليات أصبحت لقد .فيه للتغلغل روسية محاولة أية أمام الخليج

 استمرار على للحفاظ األمر لزم إذا العسكرية بالقوة تتدخل »أن ملزمة - كارتر مبدأ
 على الدوالرات مليارات أنفقت لذلك وأنا العالمية االزاق إلى الخليجي النفط تدفق

 المتحدة الواليات سياسة إن . ١٩٨٣ يونيو حزيران/ منذ (Centcome) المركزية القيادة
الشؤون في للتدخل قوة فيها يرون الذين المتنيرين الخليجين للمواطنين منفرة

 نغه. المصدر (١٢)
Brzezinski, Ibid., 0.5.



 على الخليجيين إصرار يفسر الذي هو بالنفور اإلحساس هذا للمنطقة. الداخلية
 المطالبة وعلى الخليجية، المياه من البعيد« »األفق في األمريكية القوات بقاء وجوب
 عن االمتناع وجوب وعلى ،الخليج في األمريكي العسكري الحضور تحديد أو بتضييق

 ويفسر .'(’الخادج) في معداتها لتخزين األمريكية للقوات تسهيالت أو قواعد أية اعطاء
 تجرعتهما »انحارين ب األمريكية الخارجية السياسة في الخليج أهمية تعاظم بريجنسكي

 الغزو (٢) ايران في موقعها وخسارة الشاه سقوط ( ١) مضض: على األمريكية المتحدة الواليات
 فقد الغصتين هاتين اثر وعلى . الدافئة« المياه من فيايالو تحاداال واقتراب ألفغانستان الوفياي
 رئيسية اهتمامات ثالثة لنفسها محددة جديد من الموقف تقويم المتحدة الواليات أعادت

:الخليج في

 والسياسية العسكرية مضاعفاته كل مع النفط هو واألهم األول: االهتمام

واالقتصادية.

 إلى الوصول في التاريخية الروسية الطموحات لمواجهة التهيؤ الثاني: االهتام
. الخليج في القوي السوفياتي بالحضور المشفوعة الدافئة المياه م مراف

 بها تعصف أن من المعتدلة العربية األنظمة مصير على القلق الثالث: االهتمام

 كما وحضورها المتحدة الواليات نفوذ يتضاءل وجهذا االقليمية، السياسية الهيجانات

 فرص من بدوره يزيد الذي األمر السلطة، إلى الخميني صعود بعد ايران في حصل
(.١األمريكية) المصالح حساب على الروس أمام المغامرة

 بريجنيف بمبدا بعدئذ عرف ما في تمثل نوعه من فعل رد كارتر مبدأ استثار لقد

إلى: الدعوة على يقوم وهو للخليج

.المنطقة لسيادة وليالد االحترام -
المنطقة. لدول الطبيعية الثروة مصادر على االقليمية السيادة -
'(.’الخلج) في اجنبية عسكرية قواعد إقامة عدم -

 االيرانية، - العراقية الحرب بفعل تداعت، الخليج منطقة في األحداث أن على -

الطموحات لمواجهة التهيؤ» المتحدة للواليات الثاني االهتام جعل متسارعا تداعيا

18. Ramazan؛, «Socio-Political Change in 1ع Gulf: ه Climate for Terrorism.» 10: (١٣) 
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 االستراتيجية األولويات مقدمة إلى يقفز الدافئة« المياه إلى الوصول في التاريخية الروسية
 ثالثاً الكويت تأجير السوفياي االتحاد بمبادرة وتأثراً - ١٩٨٧ صيف ففي األمريكية.

 المصالح »ان األمريكيين المسؤولين كبار استخلص - الروسية النفط ناقالت من
 األمن مجلس سكرتير وتنبا وخطير. حرج وضع في أصبحت الخليج في األمريكية

 -١٩٨٧/٦/١٦ بتاريخ - بعد ما في الدفاع وزير كارلوجي فرانك األمريكي القومي
 االختيار بخطر سيواجهون - الحلفاء - فإن بسرعة المتحدة الواليات تتحرك لم إذا بأنه
 وفي .السوفياتي االتحاد من الحماية عروض قبول أو اإليراني لالستفزاز يركعوا أن بين

 قائالً ريغان الرئيس حذر الكويتية النفط ناقالت حاية إلى وإشارة نفسه، اليوم

. (١٦بها«) سيقومون الوفيات فإن المهمة بهذه نحن نقم لم إذا »باختصار

 القومي لألمن ومستشاره ريغان الرئيس من بدر ما أن الدوليون الخبراء ويالحظ
 تتخذ أن على العزم عقدت قد كانت المتحدة الواليات أن يعني كان كارلوجي فرانك

: الضرورة قضت إذا أوكلها التالية اإلجراءات من أياً فوراً

.بالقوة السوفياقي التدخل ردع -
. الخليج من النفط تصدير منع ايران حاولت إذا البعيد االحتمال في التدخل -
 إيران حاولت إذا األخرى الخليجية الدول أو والكويت السعودية حماية -

عليها. االعتداء

 ملمحاً اخرى ايران السعودية تصبح بأن يسمح لن بأنه ريغان الرئيس تعهد -

(.١٧هناك) أصولية إسالمية حركة أية تخمد سوف المتحدة الواليات أن إلى

 وراح الخليج حول كارتر لمبدأ واقعية مصداقية التطورات هذه أعطت لقد

 ماعدة في الرغبة وبين إليها المحتاج القوة بين متزنة »رئية أنه على طرحه يعيدون له المحبذون
 في المبدا هذا نجح وقد العسكرية. القوة الى بالضرورة اللجوء دون من الهدوء تحقيق على المنطقة

 الفعاليات ذلك في بما واجهته التي التحديات من كثيراً ونجاوز إعالنه منذ مرة من اكث التجريب
 القلق واشتداد الناقالت، حرب واشتعال اإليرانية، - العراقية الحرب واندالع المنطقة، في الوفياتية

 على األمريكي العلم رفع عن نجمت الي والتطورات هرمز مضيق بغلق إيران قيام احتمال حرل
 الكلمة جعل في جدواه أثبت كارتر مبدأ إن آخر، بقول (.١٨الكويتية«) النفط ناقالت

 أن فيه.على السوفياتية التطلعات بإزاء الخليج في العليا هي األمريكية االستراتيجية
عن الدفاع مسؤوليات في العربية الخليج دول إشراك لعدم مصمماً يكن لم كارتر مبدا

(١٦) 9. Rubin, «Drowning 11 the Gulf,» Foreign Policy (Washington), 00.69 (Winter
.0.123 (,1987

فه. المصدر (١٧)
Sindelar 111 and Peterson, eds.. Ibid., pp.xv-111. (١٨)



 الواليات رغبة عن اإلعالن في صريحا كارتر الرئي وكان المالية. وتكاليفه المنطقة
 (،State 0٤ 1٦ع Union) االتحاد« »حالة خطاب في فقال الشراكة هذه قيام في المتحدة

 تقوم أمفي تعاون خطة في للمشاركة المنطقة في أخرى أقطار مع للعمل مستعدون »إننا إليه المشار
 وأمن ورفاهية استقالل تعزز هذا مع ولكنها المختلفة، السياسية واالعتقادات القيم احترام على

 هذه تحفيق اجل من العمل في للشروع طويالً المتحدة الواليات تنتظر ولم .١١الجميع«»

 منطقة في االقليمي« »إطارلألمن إنشاء محاولة وهي الثانية الخطوة فجاءت الشراكة،
 سياستها تعطي أن بموجبه األمريكية المتحدة الواليات تستطيع آسيا غرب جنوب
 تجمع إقامة بل رسمي، حلف إقامة تعني الفكرة تكن ولم إضافية. مصداقية العامة

 المنطقة دول مع تعاونية ترتيبات وضع إلى موجه الحلف من وضوحاً أقل دفاعي

 الواليات التزامات لتعزيز واضحة خطوات ستتخذ كانت الطريقة جهذه .المختلفة
 دول في السياسية الحساسيات والمتجاهل المتهور االندفاع دون من المنطقة نحو المتحدة
 فعالًبين قدتم االنفاق كان ،١٩٨٠ »سنة وفي .الخليج دول للخطرمثل معرضة صغيرة

 ذلك في بما العسكري التعاون من صيغ تصعيد عل المطقة دون من دول وبضع المتحدة الواليات
 )مصر( بناس راس في المتحدة للواليات إسنادية تسهيالت على والحصول المشتركة العكرية الماورات

 من المكر االنذار قدرات تعزيز تم وكذلك )عمان(؛ المصيرة وجزيرة )كينيا( وممباسا )الصومال( وبربرا
 التعاون مساقات من أخرى مساقات أن كما والسعوديين األميركان بين المترك األواكس برنامج خالل

 بن فهد الملك يومئذ« العهد »ولي مع نوقشت قد كات العكرية المبيعات ذلك في بما العسكري
 إلى تسهيالت تقديم على العمانيين مع التفاوض جرى كذلك .آخرين سعودين وقادة العزيز عبد

(.٦ العمانية) العسكرية القواعد باستعمال المتحدة الواليات

 داخل جوهرية خالفات االقليمي لألمن االطار هذا إنشاء محاولة فجرت لقد
 والكويت السعودية العربية بين وبخاصة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس
 يروا أن يرغبون ال الخليج »حكام أن هو المجلس داخل السائد العام الموقف كان .وعمان

 ونظراً بينهما. معركة ميدان تكون ان ذلك من وأقل العظميين القوتين بين للمواجهة مسرحاً منطقتهم
 عدم تضمن أن التعاون مجلس دول على كان فقد القوتين هاتين من أي ضد نفها حماية عن لعجزها

 كان أخرى، جهة من (.”الخليج,* في فعلياً للتدخل الكبريين الدولتين من ألي عذر أي توفر
 خارجياً، - وجاداً داخلياً، - تكافلية رؤية على يقوم للمجلس األمنية السياسة إعالن

خسة معلنة مبادىء في الرؤية هذه تجسدت وقد استقالله. وحماية الخليج أمن لصيانة

عسكري كتكتل ليس - اآلن وهويقوم - أس الخليجي التعاون مجلس إن - ١

Brzezinski, ج After the Carter Doctrine: Geostrategic Stakes 21ل Turbulent Cross- (١٩) 
currents 11 the Gulf,» p.5.
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 مصلحة ضمان أجل من - ذلك أكثرمن وليس - إقليمي كتنظيم ولكن قوة أية ضد

.شعوبه أمن واستقرار

 ضد عدائي عمل أي وإن مجتمعين، المجلس أعضاء يلزم الجماعي األمن إن - ٢
 في األعضاء الست الدول كل ضد هجوم أنه على يفر المجلس أعضاء من عضو أي

المجلس.

 الداخلية التخريب أعمال ضد دفاعي كإجراء تأسس قد كان المجلس إن - ٤و ٣

الكبرى. الدول من وبخاصة الخارجي التدخل وضد الخارج من الموجهة

 التي العسكرية السياسة من للفصل قابلة غير للمجلس العسكرية السياسة إن - ٥

العربية)"(. الجامعة ميثاق عليها ينص

 هذه في والوطني االقليمي بوجهيها - األمنية السياسة وضوح من الرغم وعلى

 دفعت اإليرانية - العراقية الحرب واندالع األمريكية الضغوط فإن الخمسة، المبادىء
 موقفها كان فقد الكويت، أما األمريكية. الجهود إزاء متباينة سياسية قناعات إلى

 وبساطته ووضوحه صراحته وكات جداً، وبسيطاً جداً وواضحاً جداً صريحاً الحيادي

 تواجد إلى سيقود الخليج في القوتين إحدى وجود »إن يشعرون الكويتيون كان . قوته مصدر
 قوة بناء عن المتحدة الواليات امتنعت اذا انه ترى الكويت فإن ذلك، على وبناء .األخرى القوة

 الوقت في الكويتيين أن كما ذلك. عن اآلخر هو سيمتنع السوفييتي تحاداال فإن المنطقة، في لها عسكرية
 اقتناعاً موسكو مع فاتهمعال يطبعوا ان التعاون مجلس في اآلخرين األعضاء على يلحون كانوا ذاته
 الموقف هذا من وانطالقا (.٢٣الوفييت«) قبل من بالمشل ستقابل الودية االشارة هذه بأن منهم

 أن المعهودة الدبلوماسية بمرونتها الكويت استطاعت المعلنة الخارجية لسياستها وامداداً

 والتجاري العسكري التعاون وتاريخ . متميزة عالقة السوفياقي االتحاد مع قتهاعال تجعل
 االستقراء. هذا يؤيد ١٩٩٠/٨/٢ حتى ١٩٧٧ منذ السوفياي واالتحاد الكويت بين
 من يخلو وال - واضح مبدأ على تقوم الفترة هذه خالل الكويتية الديبلوماسية كانت لقد

 يرضي أوما المتحدة الواليات يغضب وال السوفياي االتحاد يرضي ما عمل وهو - منطق

 السوفياقي تحاداال مع عالقاتها الكويت تزيد وكيما .األول يغضب وال األخيرة هذه
 تمنع البداية وفي روسية. أسلحة شراء إلى ١٩٧٤ منذ يسعون الكويتيون بدأ عمقاً،

 على بنجاح ثابروا الكويتيين أن غير الكويتية، للرغبة االستجابة عن السوفياقي نحاداال
 أآل - الصفقة على مسبقين قيدين نفسه الوقت في وضعوا أنهم رغم طلبهم متابعة

إلى عسكرية كويتية عناصر تذهب وأآل سوفيات، خبراء المشتراة األسلحة يصاحب

Anthony, «11ع Gulf 000021101 Council: ٨ New Framework Policy Coordina- (٢٢) 
110155-0.54 ٠» م .
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 غيرمعهودة سابقة وفي .وصيانتها األسلحة هذه استعمال كيفية على للتدرب موسكو
 على الروس وافق عسكرياً، الثالث العالم دول مع تعامله في السوفياي تحاداال من

 وقتها أشيع عسكرية صففة صيغة للتنفيذ أعدت ١٩٧٦ سنة وفي الكويتي. الشرط

 الصفقة على التوقيع تم عندما أنه غير ،أمريكي دوالر مليون (٤٠٠) بقيمة كانت أنها
 سنة وفي .أمريكي دوالر مليون (٥٠) إلى خفضت ١٩٧٧ مارس آذار/ في فعالً

 مليون (٢٠٠) قيمتها جديدة أسلحة صفقة إلىوموسكو الكويت توصلت ،١٩٨٠

 لشراء ضيقة حدود في السوفياقي االتحاد مع تتعامل الكويت ظلت لقد دوالر.
 وبريطانيا المتحدة الواليات من سالحها معظم تشتري كانت بينما ،األسلحة

 الكويت بين العسكري التعاون درجة تعاظمت ،١٩٨٤ صيف في وفرنا)؛؟(.
 صواريخ بيعها الكويت طلب المتحدة الواليات رفضت أن فبعد . السوفياي واالتحاد
 على وافق الذي السوفياقي تحاداال إلى أخرى مرة الكويتيون مال جو، - أرض ستنغر

 لما ووفقا المرة هذه ولكن دوالر، مليون (٣٠ ٠) قيمتها الجوي للدفاع منظومة بيعهم
 العسكريين ذهاب أو السوفيات الخبراء مجيء قضية تعد لم الكويتية، الصحافة روته

 ويعلل . (٢٥التجاوز) صعبة عقبة التدريب ألغراض السوفياني االتحاد إلى الكويتيين
 رغبتها من نابعة كانت ربما الصفقات هذه في الكويت مصلحة أن الدوليون المحللون

 االتحاد مع قاتهاعال تقوية أن من وكذلك بالسالح بالتزود الخارجي أمنها تعزيز في

 في الروسية المصلحة وكانت االنحياز. عدم دول من كدولة صورتها ستعزز المرفياني
 منهم باالقتراب اآلخرين الخليج حكام إغراء في الروس رغبة في تتمثل الصفقات هذه

 في .مشابهة منافع وراءها تجر السوفياقي االتحاد مع العالقات تقوية أن إلى واإللماح

 بروتوكول خالل من الكويتية - السوفياتية العالقات تعزيز جرى االقتصادي، المجال

 النفط وزير بها قام زيارة خالل ١٩٨٦ فبراير / شباط شهر في عليه االتفاق تم للتعاون

 عن للبحث عروض على البروتوكول اشتمل وقد الصباح. الخليفة علي الشيخ الكويتي
 له كان وعما المصرفي. والتعاون النفط تسويق مع جنب إلى جنباً البلدين، كال في النفط

 وهذه فشور(، )األو نفط تطوير في الكويتية الخبرة عرض للسوفيات خاصة جاذبية
 لالتفاقية األول التجديد وبعد .السوفياتى لالتحاد عظيمة فائدة ذات كانت خدمة

 بنوك تسعة من مؤلف )كونورتيوم( كوبتي مالي تجمع قام البلدين بين التجارية

 االتحاد إلى مشترك قرض بتقديم ١٩٨٧ فبراير شباط/ شهر في مالية ومؤسسات
من األول وكان - بالقرض وقتها اشيد وقد دوالر. مليون (١٥٠) مقداره السوفياي

: أيضاً انظر .٧٧ - ٧٦ نفسه،ص (المصدر ٢٤ )
Richard . Nyrop, ed., Persian Gulf 5،٥,«.. Country Studies, Foreign ٨٢هع  St dies (Washing- 
100٠ D.C.: 5.ل. Government Printing 0٤1٤٤٠ 1985), 0.139.
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 تحول نقطة أنه على البلدين -منقبل السوفياتي تحاداال إلى الكويت تقدمه الذي نوعه

 االستثمارات لقواعد ارساء هو حيث ومن ،الثنائي االقتصادي التعاون في جديدة
 قواعد اإلجراءات هذه أرست لقد (.٢١الشرقية) وأوروبا وفياني ال تحاداال في الكويتية

 والندية الذاتية االستقاللية موقع من السوفياقي تحادواال الكويت بين للتعامل ثابتة
 وجهات مع الوفياني االتحاد تعاطف في أثره كله لهذا وكان البلدين؛ بين التعاملية

 الكويت مع التضامن إلى واإلسراع االيرانية - العراقية الحرب خالل الكويتية النظر
.الحرب شرارات بعض عليها تساقطت كلما

 األمريكية للدعوة المباشرة االستجابة أيضاً هم تهيبوا فقد السعوديون، أما

 لم وإن كارتر، مبدأ من المتفرع الخليج لمنطقة االقليمي« األمن »إطار في للدخول
 كان أنه غير .الضرورة عند المتحدة الواليات مع المحتمل التعاون هذا أهمية ينكروا

 للواليات التبعية منزلة أنفسهم ينزلون إغهم عنهم يقال أن يبدو، ما على يقلقهم،

 األفق )من الخليج لدول األمريكي اإلسناد سياسة يعارضوا لم فهم ولهذا المتحدة،
 متقدمة ة عكري قواعد بانشاء بالسماح مقتنعتين والعودية الكويت تكن لم »لما أنه بحجة البعيد(
 على يقام أن بد ال كان العمليات هذه قيادة مقر فإن أرضيهما، على (Centcome) المركزية للقيادة

 السياسة أن غير . (٢٧«)عمان بحر من ما مكان في المرابطة األمريكية العسكرية السفن احدى ظهر
 السعوديون كان إذ جوهري، تغيير عليها يطراً لم السوفياي االتحاد نحو السعودية

 مع عالقاتهم تطبيع إلى الطريق في الكؤود العقبة هي أفغانستان »أن على دائماً يصرون

 قيام إمكانية إلى آلخر وقت من السعوديون المسؤولون المح وطالما .السوفياقي االتحاد

 السوفياقي تحاداال يستجيب أن هو واحد بتحفظ السوفياقي االتحاد مع صداقة عالقات
 خفض (٢) أفغانستان من السوفيات انسحاب (١) وهي السعودية العربية لشروط
 العدائية الدعاية وقف (٣) وأثيوبيا الديمقراطية اليمن في السوفياي العسكري الوجود

 للملمين الحرية من أكبر قدر توفير (٤) العودية العربية ضد السوفياي االتحاد من

الوفيات)'(

 هيرمان يالحظ وكما .المجلس داخل كبير لجدل مثاراً العمافي الموقف بقى لقد
 منها وعياً عمان حاولت - ومصر السعودية من كل في السابق األمريكي السفير ايلتز

 األعضاء بقية على الضغط التعاون مجلس قيام منذ إيران، امام الجغرافي موقعها ضعف

 عسكري دعم على د اال من بشيء واالستعانة العكري التخطيط من بوع لتبني
في موفقة تكن لم ولكنها الغربين، وحلفائها المتحدة الواليات من خصوصا خارجي
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 األقل السعودية والمعارضة الشديدة الكويتية المعارضة من الرعم وعلى .هذا مسعاها
 اتفاقات بتوقيع وذلك األمني هامشها توسيع إل - منفردة - عمان سعت فقد وضوحاً

 المتحدة الواليات عمان منحت ١٩٨٠ سنة وفي المتحدة. الواليات مع عسكرية

 العسكرية المؤسسات استعمال في (Contingent Rights) طوارى،« »حقوق األمريكية
 كل في العسكرية العمانية المطارات الستعمال أضيق وامتيازات المصيرة جزيرة في العمانية

 حقوق إن . (AlKhsab) والخصب (Thana it) وتماريت (Al-Sib) السيب من
 العمانية الموافقة وتشترط حال كل على أوتوماتيكية ليست التسهيالت هذه استعمال
 اتفاقات عمان وقعت كذلك .التسهيالت هذه استعمال بها يراد مرة كل في المسبقة

 لعمان تقدم أمريكية واقتصادية عسكرية معونات بشأن االتفاقات لهذه وموازية منفصلة
 الواقع في تم التي إليهاالمشار التسهيالت لقاء معلن غير عملياً اجراً اعتبارها ويمكن

 كان لقد .األمريكي)'؟( الكونغرس أقرها مالية تخصيصيات خالل من وتوسيعها تحسينها

 التي الطوارىء ألغراض كان منحها هوأن التسهيالت، هذه إلى قدم الذي التبرير

 الوصول تستطيع ال والتي المصابة األمريكية العسكرية الحربية الطائرات لها تتعرض
 وذلك عمان خليج في المرابطة األمريكية الطائرات حامالت ظهر على قواعدها إلى

 أرواحاًأمريكية حمايته إلى باإلضافة اإلجراء، هذا إن البحر في السقوط لحمايتهامن

 المتحدة للواليات وفر قد المصابة األمريكية الطائرات استنقاذ بتيسيره فإنه كثيرة،
 االقتصادية األمريكية المعونات بقدر هي ماليين الدوالرات، ماليين األمريكية
. (٣ ايلتزا هيرمان يالحظ كما، عليها تزيد أو عمان إلى المقدمة والعسكرية

 هذه المتحدة الواليات منح حول عمان في المتمر الجدل بعض هناك

 يحاولون االنكليز العسكريين من قابوس السلطان مستشاري كبار ان إذ التسهيالت،
 من للنقد عمان تتعرض كذلك التسهيالت، لهذه االمريكي االستعمال تضييق أحياناً

 ويشعر .البريطانيين على الشديد اعتمادها استمرار على التعاون مجلس في شركائها
 السلطنة في األعلى القوة بمركز المحيط البريطانيين المستشارين حاجز أن األمريكيون

 مضض على قبلوا الذين البريطانيين إن المركز. بهذا تصالاال الصعب من يجعل
 متحمسين يكونوا لم عمان في العسكرية التسهيالت هذه على المتحدة الواليات حصول

 على عليها األمريكيين حصول إلى ينظرون وهم األول المقام في التسهيالت هذه لمنح

 .الزمن من طويلة فترة مهيمنا فيها نفوذهم كان دولة في مركزهم على لهم منافسة أنه
 نفوذهم مركز إليهم بالنسبة عمان بقيت ،الخليج عن البريطانية الجيوش رحيل وبعد

تمثل السلطنة في العاملة األمريكية والشركات العربية. الجزيرة شبه منطقة في الرئيي
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 شاها عمان، أن غير عمان. في العاملة االنكليزية لنظيراتها قوية منافسة األخرى هي

 تمس التي األمور إزاء خاصة حساسية حساسة الثالث، العالم بلدان من بلد أي شأن
 ايلتز. هيرمان يالحظ كما متوقعاً، يكون أن وينبغي طبيعى شىء هذا إن سيادتها.

 استعداد على ليست عمان أن لألمريكيين وأظهرتا الحساسية هذه جدتا حادثتان هناك

 أن يمكن ال وأنها ،األمريكية للرغبات االستجابة في مسبقة ضمانة مضمونة لتبدووكأنها

.أمريكية لعبة لوكانت كما بالظهور تقبل

 المتحدة والواليات عمان بين المفاوضات بدأت ، ١٩٨٥ عام من مبكر وقت في

 قبل من العسكرية العمانية التسهيالت الستعمال سنوات الخم اتفاقات لتجديد
 .األمريكيون المفاوضون توقعه عا كثيراً أصعب المفاوضات وكانت .المتحدة الواليات

 »مركز وضع على الحصول إلى يسعون كانوا األمريكيين الدفاع وزارة محامي أن ذلك
 كات لو كما التسهيالت هذه تجعل موافقات الوضع هذا يشمل أن وجهدوا للقوة«
 - ولكنهم وحسب، المطالب هذه العمانيون يرفض ولم . أمريكية عسكرية قواعد عملياً

 لقد . السابقة التسهيالت استعمال على جديدة قيود وضع على عملوا - جهتهم من
 - كانت األمريكية الجوية القوة ان كان األسباب هذه أحد كثيرة. ألسباب قلقين كانوا
 في قانونياً حقاً لها أن تفترض وكأنها متزايد بشكل تتصرف - نظرهم وجهة من

 على مسبقة عمانية موافقة دون من العمانية العسكرية للتسهيالت الروتيني االستعمال

 الدور يبرز أن - ايلتز يقول كما - األمريكي اإلعالم نظر قصر وشاء . السياسي المستوى
 عناصر وإشراك الخليج وفي الهندي المحيط في األمريكي األمني التخطيط في العمافي

 النتيجة وكانت العمليات، هذه في (1٨) المركزية االستخبارات وكالة من سابقة
 ذلك من العمانيون امتعض وقد .جيرانها وأمام شعبها أمام العمانية القيادة إحراج
 مشتركة أمريكية - عمانية عسكرية تمارين أن من الرغم وعلى . ومجوه شديداً امتعاضاً

 هدف من عماني قلق هناك كان فقد ، ١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامي أجريت قد كات

. الواسعة الدعاية هذه كل التمرينات هذه إعطاء من وأغراضه البنتاغون

 شعور إلى مرجعها كان فقد ،للعمانيين االمتعاض سببت التي الثانية الحادثة أما

 األولى الخمس السنوات خالل السلطنة تعامل تكن لم المتحدة الواليات أن العمانيين

 لقاء عليها تحصل أن يفترض التي المعاملة (١٩٨٥- ١٩٨٠) التسهيالت اتفاقية من

 الشعور هذا إلبعاد محاولة وفي الطرفين. بين وجودها يفترض التي الخاصة« »العالقات
 إلى بزيارتين آنذاك( المتحدة الواليات رئيس )نائب بوش جورج قام باالمتعاض

 مسؤول أول بهذا وكان ، ١٩٨٦ ابريل ونيسان/ ١٩٨٤ مايو أيار/ في السلطنة
في مرارة التجربتان هاتان تركت لقد . (٣١لعمان) الزيارة هذه بمثل كبيريقوم أمريكي

.٣٥ - ٣٢ص نفسه، المصدر انظر: اكبر، تفصيل الحادثتين (لتقصيهاتين٣١)



 إليه التوصل تم قد تفاهماً أن عن رغماً البسواء على والعمانية األمريكية فواهاأل بعض
 أن تعتقد األمريكية وائرالد بعض أن غير سلياً. التسهيالت اتفاقية جوهر على لإلبقاء

 في العمانيون اتخذه الذي المتشدد الموقف وراء كانوا ين البريطان العكريين المستشارين
 تعلن أن المتحدة للواليات جداً مزعجاً أمراً كان كذلك ااتفاقية. لتجديد مفاوضات

 في معه ديبلوماسي تمثيل وإقامة السوفياقي تحاداال مع تفاهمها اعادة عزمها عن عمان

 الخارجية وزارة أعلنت العام، ذلك من أغسطس / آب ففي .١٩٨٥ سبتمبر أيلول/
 في السوفياتي نظيره مع سيلتقي الخارجية للشؤون العمافي الدولة وزير أن العمانية

 قاتعال إقامة يناقشا لكي المتحدة لألمم العمومية الجمعية اجتماع خالل نيويورك

 تشاور سابق دون من القرار هذا عن االعالن وتم البلدين. بين الديبلوماسي التمثيل
 الرسمي الناطق عبر »لقد ايلتز: هيرمان ويعلق .بذلك إشعارها أو المتحدة الواليات مع

 المتحدة الواليات وأن اإلجراء هذا من المتحدة الواليات امتعاض عن يومثذ األمريكية الحكومة باسم
 ان سيادة ذات مستقلة كدولة عمان حق من بأن األمريكي التسليم من الرغم وعلى .به فوجئت قد

 لحكومة محرجاً والتنفيذ الجوهر حيث من كان العماني اإلجراء ولكن تريد، دولة أية مع عالفات تقيم
 الخليج منطقة عن إبعاده على عازمة وأنها للخير فيه مكان ال شراً السوفياتي تحاداال في ترى أمريكية

 من أما . (٣٢اليهم«) هي نظرتها السرفيات إلى تنظر ان لها الصديقة الحكومات كل من تتوقع وأها
 على دليال االعتراف عن االعالن هذا في »وجدوا المراقبين فإن األمريكية، غير النظر وجهة

 اإلعالن أن كما جهة من السياسية قراراتبا اتخاذ في ومستقلة حرة أنها للعالم تظهر أن في عمان رغبة
 من أنه كما حاباً، لها تحب العمانية القيادة بدات الني العمانية المثقفة الطبقة توقعات بعض ارضى
 جلب في ايجابياً دوراً يلعب أن يمكن السوفييتي تحاداال بان عمان قناعة أكد اإلعالن فإن اكالثة الجهة

 على جديد فيه يكن م وقع ما مجمل فإن كل وعلى . (٢٢الخليج«) منطقة إلى واالستقرار السالم
 السياسة »كانت الشاه سقوط قبل حتى أنه المعروف إذ لعمان، االستقاللية السياسة جوهر
 يعترف التي السياسة هذه األمريكية، العكرية مات باالهتي القوي االرتباط تجنب على تقوم العمانية
 حول المفاوضات بدء ومنذ .البعيد المدى في السلطة مصلحة في بأنها األمريكيين الدبلوماسيين بعض

 العناصر بعض هناك كانت الخليج، في األمريكي الطيران قبل من العمانية التسهيالت بعض استعمال
 المبادرات هذه ولكن أكبر. أمريكية وسيطرة موسع أمريكي وجود أجل من تضغط التي األمريكية

 من نظرائهم بعض حساسية رغم العمانيين الياسة صانعي فبل من المفاوضات من استبعدت
)م. أكزظهرر امريكي وجود في الراغبين األمريكيين المفاوضين

-٢-
السياسيون المحللون كان وايران، العراق بين القتال توقف وقبل ١٩٨٧ سنة في

٣٥ ص ،نفه المصدر (٣٢ .  )
D.F. Eickelman, «Oman’s Next Genetatin: Challenges ل Prospects,» 1٦: 51 -حل (٣٣ ) 
lar 111 and Peterson, eds.. Crosscurrents ،1ر the Gulf: Arab Regional م91لم  Global Interests, p. 166.

 .١٦٥ص نفه، المصدر (٣٤)



 مبدأ من تجعل الخليج على للخطر مصادر تسعة إلى يشيرون الغربيون والعسكريون
: أنفسهم الخليج وألهل الغربية للمصالح حيوية ضرورة كارتر

.وايران العراق بين والمتطاول الطويل الصراع - ١

 التى االيرانية - العراقية الحرب امتداد من المنطقة دول على المتعاظمة األخطار - ٢
. ١٩٨٧ عام الحج موسم خالل المكي الحرم أحداث في تعايرها أعنف بلغت

 سبتمبر /أيلول في الكويت على (Silkworm) بصواريخ اإليرافي الهجوم - ٣
.١٩٨٧ اكتوبر ألول/ وتشرين

 من بالمثة ٦ ٠ حوالى فيه يوجد إذ للنفط رئيسي كمصدر للخليج الحيوية األهمية - ٤

كله. العالم في الثابت االحتياطي النفط مجموع

 دائما النفط ناقالت أن وهي عنها التغافل وال تجاهلها يمكن ال التي الحقيقة - ٥

هرمز. مضيق في مرورها خالل للخطر عرضة

 على علمها رفع على المتحدة الواليات وموافقة البحار في المالحة حرية قضية - ٦
.األمريكية المتحدة الواليات في تجيلها أعيد أن بعد الكويتية النفط ناقالت

 أربعين نجاوز بما ١٩٨٧ عام أواسط الخليج في األمريكية البحرية القوة تعبئة - ٧
 القوات هذه بين األوضاع وتدهور أمريكي عكري الف وعشرين حربية بحرية قطعة

وإيران.

 المنطقة هذه في األقوى بالمركز للظفر السوفياقي األمريكي التناف استمرار - ٨
.وسياسيا اقتصاديا الحرجة

 امكانات من فجاة اإليراني - العراقي الصراع إفالت احتمال من المتزايد القلق-٩

 كان كما التدبير(، الممكنة )األزمات حدود وراء وتوسعه عليه للسيطرة الدولية القيادة
(.٢٤األولى) العالمية الحرب اشتعال في وتبب القرن هذا مطلع في البلقان في األمر

 خسة تضاءلت وايران، العراق بين االقتال وقف من أعوام خسة بعد اليوم،
 من سيكون ولكن .التفاؤل إلى يدعو أمر وهذا ،الخليج على المباشر الخطر مصادر من

 فالخليج الباقية. األرعة األخطار حجم أننقللمن بالتفاؤل المبرر غير االسراف
 في للنفط الرئيي المصدر ،بعدها وما التعينيات حقبة في - يبدو ما على - سيظل

ينبغي فال وخارجها، األوبك داخل النفطية الموارد في المستمر التضاؤل ومع العالم.

Sindelar III and Peterson, eds.. Ibid.,pp.x-111. (٣٥)



 بين حولها جديد صراع إلى داعيا النفطية المصادر في الشح هذا يصبح أن استبعاد

 فيه المالحة وحرية هرمز مضيق فإن كذلك، (.٣٦نفسها) الغربية الصناعية الدول
 سالم يتحقق لم ما دويأوخليجياً بهما المعنيين الفرقاء بين محتملة تفجر نقطة سيظالن

 الدولية للضغوط عرضة طويلة لفترة الخليج سيظل لهذا، وجيرانها. ايران بين أصيل
 أياً نفسها الخليج لمجتمعات الداخلي البناء في ثغرة أية استغالل عن تتورع لن التي

 غير قدراً يتطلب الذي األمر اقتصادية، أم طائفية أم سياسية - الثغرات هذه كانت

.األحداث من اآلقي مع التعامل في والصبروالمرونة الحكمة من محدود

-٣-
 من مجتمع حياة في تشكيلياً دوراً تمثل أن اجتماعية أو اقتصادية لقوة يقدر لم

 حياة إلى الكفاف حياة من الطفرة .الخليج مجتمعات في للنفط قدر كما المجتمعات

 حدثا - المقاييس من مقياس بأي - كانت الخليجية المجتمعات جربتها التى الرفاه
 الرعوية الحياة في الخارقة االستثناءات - توقعت وال - تألف لم جماعات حياة في استثنائياً

 الحياة ايقاع ثبات من قيمتها وتكتسب تزدهر رخية تجارية حياة إلى تطورت التي
 زلزلة بلغت لقد إليه. واالرتياح األحداث من باآلقي الثقة الكثيرمن وتحمل ورتابتها

 ثالثة من تقفز أسعاره طفقت إذ السبعينيات، في ذروتها الخليجية الحياة في النفط
 فثمانية دوالراً، عشر ثمانية إلى ثم دوالراً، عشر أحد إلى الواحد للبرميل دوالرات
 يوسف - الخليجيين الثقاة أحد كلمات وفي دوالراً. وثالثين فأربعة دوالراً، وعشرين

 كان ولما السبعينيات. في النفط فورة خالل علينا نزلت التي لالموال مهياً احد يكن »م الشيراوي
 التقانة قبلنا مثال، فنحن، . قوانينها رفضنا ولكننا الغربية الحضارة ظواهر تقبلنا فقد نختار، ان علينا

 بلغ لقد االطتان,)"(. عن بحثاً الدين إلى هرعوا الناس على الرؤية غنت ولما البلم. نقبل ولم

 من بالمئة ٩ ٠ إلى تعتمد ميزانياتها صارت أن النفط على العربية الخليج دول اعتماد من
 أهل عزيمة من بدوره أرخى الذي األمر النفط، صادرات من ريعها على مواردها

. (٣٨)وم ثر مصادر تنويع على المنطقة

 بما المتانة من الخيط هذا يكن ولم النفط، بخيط معلقاً الحياة نظام اصبح فجأة

هذا مخاطر من يسلم ولم انقطاعه. يكن لم إن ارتخائه، احتماالت ضد كافية ضمانة يوفر

 الديقراطية بين وال والرأسمالية الشيوعية بين تكن لم األولى العالمية الحرب ان نتذكر ان المهم من (٣٦)

الغربية. الرجالة الصناعية الدول بين النزاع اشتعالها سبب كان وانما والفاشية
(٣٧) ,19005 Arabs: Journies Beyond the Mirage (New 0: Vintage 0 Lamb, 1102٧ن٤

.0.5 (,1988

(٣٨) -New Framework for Policy Coordina ٨ :Cooperation Council الست Anthony, «The
 tion», م.50.



 - التعاون مجلس في أرضاًواألكثرانتاجاً األوسع الدولة حتى النفط بخيط التعلق

 عروق في سارب كنسغ النفط على اعتمادا األكثر كانت لعلها بل - السعودية العربية
.والمجتمع للدولة اليومية الحياة

 فإن العربية، الخليج لدول التعاون مجلس لقيام التفسيرات تعدد من الرغم على
 أن يرون وهم المجل، قيام وبين النفط بين يربطون والدوليين االقتصادين المحللين
 سيقدر كان منظمة هيأتها اقتصادية خلفية بإزاء قام ، ١٩٨١ عام إنشائه منذ المجلس

 الثمانينيات وعبر )أوبك(. للبترول المصدرة األقطار منظمة عليها، يهيمن أن للمجل
 وليس المنتجين مصالح إلى النفط سوق تحول إلى تشير المؤشرات كل كانت

 في أنه بحيث تتعاظم سوف األوبك داخل التعاون مجلس توة وأر المستهلكين،

 المتداول النفط نصف أكثرمن يضخ األوبك قلب وكأنه المجلس سيظهر التسعينيات

(.٢٢واليابان) الغربي الصناعي العالم داخل

 أن أوشكت التي الثمانينيات في النفطية »الجلطة« تاريخ ستوري جوزيف يروى
 يتنبه لم الوقت ذلك حتى أنه فيالحظ ،التعاون مجلس دول ألكثر محققة بكارثة تنتهي
 عوامل أربعة برزت السبعينيات بداية مع لكن النفط. على المتزايد اعتماده إلى العالم
 بالنفط والعالم الخليج أهل عالقة في جذري لتبدل قواعد أو أصوالً أفرزت حادثة

: هي األربعة العوامل هذه عليه. واالعتماد

 في القوة من مزيداً يدها في تجمع ان على تشجيعاً للنفط المنتجة الدول لقيت - ١

.وتنميتها الثالث العالم بمصالح االعتراف على يقوم كان عالمي مناخ

 القوى قبل من عليها مهيمن هيكلية من تطورت نفسها النفط جناعة ان - ٢
 دخلت اكثرتعقيداً وضع إلى الجنسيات، متعددة السبع الشقيقات الكبرى، النفطية

.أووطنية مستقلة كثيرة شركات فيه

 )مسوقي( سوق إلى وتحول ضاق قد الستينيات خالل الهادى النفط سوق ان -٣

التاسع. لعقد النفطمعغهاية

 في متزايدة رغبة الراغبين المنتجين من نسبياً متراصة كمجموعة األوبك ظهور - ٤

.بينهم ما في والتوافق باالتفاق العمل

 زيادة فشجعت والستينيات، الخمسينيات خالل قليال النفط أسعار هبطت لقد

 المنخفضة العوائد ونتيجة .العموم وجه على والطاقة النفط مشتقات استعمال في سريعة
كما عالمياً، المسوق للنفط أعلى أسعار وضع إلى سعت المنتجة الدول فإن النفط، من
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 وتسويقاً واستخراجاً تملكاً ذاتها النفطية العمليات في أوسع مشاركة على أصرت

 النفط امدادات عجز على األفق في تلوح كانت التي العالش'ت دعمت وقد وتصنيفه.

للنفط. المنتجة الدول مطالب المتزايدة لالستهالكات االستجابة عن

 من للنفط المنتجة الدول إلى القرار اتخاذ قوة لنقل الحاسمة الحفز قوة جاءت لقد
 إذ ، ١٩٧٣ اكتوبر األول/ تشرين في الرابعة ئيليةاالسرا - العربية الحرب خالل
 حصاراً تفرض أن في للنفط المنتجة األخرى العربية واألقطار السعودية العربية أفلحت

 وجنوب إسرائيل إلى النحيازها وهولندا والداغارك المتحدة الواليات على نفطيا
 سياسة العربية األقطار هذه وضعت فقد الحصار، هذا تنفيذ إلى ووصوال أفريقيا.

 أشهر وخالل - ذلك ونتيجة مطالبها. تستجاب حى نفطها النتاج التدريجي للتخفيض

 تشرين في الواحد للبرميل دوالرات (٣ , ٠١ ) من للنفط المعلن السعر ارتفع - قليلة
 الثاني/ فيكانون الواحد للبرميل أمريكياً دوالراً (١١ ,٦٥) إلى ١٩٧٣اكتوبر االول/

 لهذا مباشرة آثارا العالم حول للفط المستهلكة األقطار واجهت لقد .١٩٧٤ يناير
 إلى قاس اقتصادي اضطراب من اآلثار هذه تعددت وقد النفط؛ سعر في االرتفاع
 للنفط المتهلكة الثالث العالم دول على إضافية وأعبا، متزايد كساد إلى متعاظم تضخم

 من ثانية هزة جاءت ثم .فعليا المتزعزع العالمي المالي النظام على جديدة وضغوط
 التالية الخمس السنوات في العالمي، قتصادياال النظام زعزعت النفط أسعار ارتفاع

 حصلت. قد بنيوية تبدالت عدة كانت (-١٩٧٤/١٩٧٣) األولى األسعار هزة على
 األوبك ألقطار االستيعابية الطاقة تصاعدت كما هبط قد كان للنفط الحقيقى فالسعر

 ألن كافياً واحد عام كان وقد متوقف. غير األوبك نفط على العالمي الطلب ظل كما
 أية وعلى دوالراً. ٢٨ إلى دوالراً ١٨ من المرة هذه ولكن آخرى، مرة النفط سعر يقفز

 في تسبب وقد ؛استمراره يعكس أن من أكبر كان النفط أسعار في التصاعد فإن حال،

 الشمال بحر مثل العالم في النفط إلمدادات جديدة مصادر وظهور عالمي اقتصادي ركود
 النفط سوق تحول قليلة سنوات وخالل .آالسكا من الشمالية والسفوح والمكسيك

 بداية ومع العرض. وزيادة الطلب بقلة متميز متزن غير وضع إلى المتوتر العالمي
 الواحد. للبرميل دوالراً ٣٤ سعر على الحفاظ في صعوبة تعاني األوبك كانت ١٩٨٣

 غير تخفيضات يمنحون - للنظر ملفتة بصورة السعودية باستثناء - المنتجين كل كان وهنا
 حصص وضع فكرة لطرح منظم جهد هناك كان مرة وألول .أسعارهم في رسمية

 في يوميا برميل مليون (٣١) من األوبك انتاج هبط لقد األوبك. في األعفاع للدول
 حى الحقة، سنوات أربع طوال اليوم في برميل مليون (١٤) حوالى لى ١٩٧٩عام

 .النفط أسعار تدفي يوقف أن يستطع لم العالمية السوق في األوبك نصيب تناقص ان
 تدوم ان لها قدر - النفطية الجلطة او - النفطي التخثر من حالة في فجاة العالم غرق لقد

 النفط من السعودية انتاج هبط ،١٩٨٥ مايو أيار/ في .ينبغي كان بكثيرمما أطول فترة



 ١٩٨٠ سنة في يومياً برميل مالين ٩ , ٨ كان أن بعد يومياً برميل ٢,٥٩٠,٠٠٠ إلى

 االنتاج هبط ١٩٨٥ يونيو /حزيران وفي . ١٩٨٣ سنة في يوميا مالين ٥,١و
 السعودية على أوجب الذي األمر ،اليوم في برميل ٢,٤٢٠,٠٠٠ إلى ثانية السعودي

 مجمل بلغ لقد .النفط ريع من مدخولها لتحسين جذرية اجراءات اتخاذ إلى المبادرة

 على قليال إال يزد لم ما ١٩٨٥ العام من الثاني النصف في النفط من السعودية صادرات

 الشهر، ملياردوالرفي ١,٢٥ السعودية الخزانة تدرعلى اليوم في برميل مليون ١ , ٥
 ريع من الشهر في دوالر مليارات ثالثة يقارب ما تتطلب كانت الخزانة أن حين على

 هو - عليه امرهم حزموا الذي - السعوديين أمام المفتوح الوحيد الخيار وكان .النفط
 (Swing Producer) المرجح المنتج دور األوبك، في التقليدي دورهم عن يتخلوا أن

 التي للخزانة المال من أكبرمقدار لجلب ممكنة وبأكبركميات ممكن وقت بأسرع والبيع

 أربع - الحدود وراء التخزين ألغراض - السعودية استأجرت .الخواء وشك على كانت

 برميل ماليين (٨, ٥) المشتركة حولتها مجموع (Supertankers) عمالقة نفط ناقالت
 مجموع وكان ذاته، للغرض فعال مجهزة كانت الناقالت من آخر عدد إلى إضافة
 للبيع مهيأة اضافية برميل مليون (١٥) هناك كان كما برميل، مليون (٣٥) حولتها
 أن على .ونوتردام الكاريبي البحر في للسعودية مؤجرة مستودعات في مخزونة السريع

 ما السعودية ألغت فقد السعودي تسعيرالنفط إلى بالقياس جاء الوضع التغيرالمثيرفي
 جديدة طريقة عليه مفضلة مسبقا عليه المتعاقد البيع سعر من عليه درجت قد كات

 لهذا ووفقاً (.Netback System) الشبكة« وظهر من البيع بطريقة عرفت البيع في

 البيع سعر وتقرن المباع الخام نفطها سعر تعيين ترجى، أن السعودية وافقت الترتيب،
 كان الخام النفط هذاأن معنى وكان ،مصفى وهو النفط بيع عند السوقية البيع بقيمة

 هذا معنى إن المدأي. البيع على التعاقد عند وليس الحق وقت في فعلياً سيباع

 للمشترين، أرخص نفطاً كان - باستمرار تتدنى النفط أسعار كانت عندما - الترتيب

 على سيشجع كان الرخيص النفط أن حقيقة في متمثلة المشترية الشركات منفعة وكات

 الحكومة منفعة أما األرباح. من مزيد إلى بالنتيجة ويؤدي االستهالك من مزيد
 في زيادة ستستدعي المصفى النفط من االستهالك زيادة أن في تمثلت فقد السعودية،

 استعادة على السعوديين سيساعد بدوره كان الذي األمر ،الخام النفط على الطلب

 تجنب من بد ال كان ،النتائج هذه تتحقق ولكي .ميةالعال المبيعات سوق من حصتهم

 البعيدة أو العائمة المخازن من البيع إلى والتحول المشهودة العالمية األسواق في البيع
 مع بالتعاون ابتداء ترتيبه جرى قد الشبكة« »ظهر من البيع نظام كان األفق. وراء

 شركات حصلت ثم )االرامكو(، كونسورتيوم في الداخلة الكبرى األربع الشركات
 ذلك بعد .الشبكة« ظهر »من البيع نظام حسب السعودي النفط على متعددة اوروبية
 .األقصى الشرق دول وبعض اليابان مع الطريقة بهذه للبيع تالية عقود مجموعة وقعت



 تتزود المستقلة الصغيرة األمريكية المصافي بعض كانت ، ١٩٨٦ العام بدء ومع اخيراً

 أدفى بلغ قد النفط من السعودية انتاج كان لقد نفسها. الشروط وفق السعودي بالنفط
 وهوأدفى يومياً برميل ٢,٣٤٠, ٠٠٠ إلى فوصل ،١٩٨٥ اغط /آب في درجاته

 الى نفسه العام سبتمبرمن أيلول/ في ارتفع ثم ، ١٩٧٣ عام انتاجها من
 إلى السعودي االنتاج زاد ١٩٨٥ اكتوبر /أول تشرين وفي يومياً، برميل ٢, ٩٨٠ ,٠٠٠

 كسر فقد ،نفسه العام نوفمبرمن / الثاني تشرين في أما .يومياً برميل ٣,٩١٠,٠٠٠
 ظلت الالحقة األشهر في . يومياً برميل ماليين األربعة حاجز السعودي اإلنتاج

 ولغرض واحدة، مناسبة وفي يوميا. برميل مالين ٥-٤ بمعدل يوميا تنتج السعودية
. "( اليوم) في برميل مالين ستة انتاج السعودية جربت االنتاجية، قدرتها فحص

 احتاالت من العامة ميزانيتها الستنفاد السعودية بذلتها التي الجهود كانت لقد
 هذا ولكن الصور، من بصورة استثنائياً عمال المتبددة النفطية العوائد سراب في الغرق

 النفسي الشرخ عمق من يهون ولم اجماأل، المنطقة بها اصيبت التي الصدمة يخفف لم

 أن له المجندة اإلعالمي التمويه قدرات تستطع ولم العامة. الحياة في أوجدته الذي

 مجمل من بالمئة ١٦,٢٢ وحدها السعودية صدرت ١٩٨٠ سنة في .وقعه من تخفف
 من حصتها هبطت فقد ، ١٩٨٥ العام منتصف أما العالم. في الخام النفط من المسوق
 مجلس دول نصيب انكمش كذلك وحسب. بالمئة ٤ . ٧٦ إلى عالمياً المسوق الحام النفط

 العالمية. النفطية السوق في نفوذها ضعف كما عالميا، المباع النفط من األخرى التعاون
 المسوق الفط مجمل من بالمئة ٢٣,٦١ التعاون مجلس دول باعت ١٩٨٠ عام في
 ١٠,٣٤ تتجاوز لم الدول هذه مبيعات فإن ، ١٩٨٥يونيو /حزيران في أما ،مياًعال

 السعودية العربية المملكة» عجزت ،١٩٨٦ سنة وفي . عالميا المباع النفط مجمل من بامئة
 العام. ذلك ديسمبرمن األول/ كانون نهاية حتى وأخرها مارس آذار/ في السنوية ميزانيتها نشر عن

 لهذين الميزانية نشر أن العام. ذلك من ديسمبر األول/ كانون حتى ١٩٨٧ ميزانية نشر تأجل كذلك
 ميزانية نثرت وعندما . لنفطهم يطلبون السعوديون كان أسعار أية للعالم سيكشف كان العامين
 ايراداتها أن إلى المملكة أشارت وقد . الميزانية مجمل من بالمئة ٣٠ مقداره بعجز تنبأت قد كانت ١٩٨٦

 أعلنت قد الكويت كانت كذلك .١٩٨٦و ١٩٨٠ بين ما بالمثة ٨٠ بنسبة انخفضت قد النفط من
 لبقية دوالراً (١٥) النفط برميل سعر يكون أن وهو األسوأ االحتمال سيناريو على مبنية تقشف ميزانية
 دولة عالجت نفسه، الوقت في (.٤١أكبر) بعجز تنبأت ١٩٨٧ لعام ميزانيتها أن كما ،٠١٩٨٦ العام

 ١٩٨٦ العامان انقضى حتى الميزاية نشر عن باالمتناع الموقف المتحدة العربية االمارات
 للعام بالمئة ١٠ بنسبة ميزانياتها تخفيض عن أعلنت عمان أن حين على ، ١٩٨٧ و

- ١٩٨٦ لألعوام الثانية الخمسية خطتها أجلت كما ، ١٩٨٧ للعام بالمة ١٤ و١٩٨٦

.١٢٦ - ١٠ ص نفه، المصدر انظر: (٤٠)
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 أنقذها قطر احتياطي أن حين على تقشف، سياسة عن البحرين أعلنت كذلكث .١٩٩٠

 »لم العموم وعلى .الجارية حساباتها بشان اشكاالت من أعلنته ما باستثناء األزمة من
 عوضت التي الذكية الخارجية استثياراتها ببب الكويت هي دول ثالث إال ١٩٨٥ ضائقة من يلم

 والكويت، العودية من ثابتة معونة استالمها بفضل والبحرين النفطي، ايرادها من خارتها عن
 الواردات من خسارتها عن عوضها بما انتاجها فزادت االوبك الى انتسابها عدم بسبب عمان واخيراً

'(.’الشبة«)

 في سلبياته المنطقة له تعرضت الذي االقتصادي »المنخفض« لهذا كان لقد
 استفزت فعندما .الموارد المحدودي الوسطى الطبقة أبناء وبخاصة الناس أوساط

 إلى دفعتها األوساط هذه والخدمات السلع عن الدعم وقطع التقشف سياسات
 أنهم من يتذمرون ١٩٨٦ سة في العوديين االكادييبن بعض كان »فمثالً واالحتجاج الغضب

 عنها يدفعون يكونوا لم خدمات أجود و أثمان يدفعون صاروا ألنم دخلهم من بالكة ٣ ٠ عملياً فقدوا
 البيروقراطيين ان بل يتذمرون، الذين وحدهم يكونوا لم االكادييين أن على الماضي. في شيئاً

 بهم يجل بدا الذي الضبق من يتذمرون كانوا غيرهم وآخرين والمصرفيين االعمال ورجال والتكنوقراط
(.٢الركود«) لهذا الكلية النتائج من ويقلقون

 منها والغريبة - للنفط المستهلكة الدول أن وضغطها األزمة حجم من زاد لقد

 تكرر باحتماالت أوضاعها تأزم احتماالت ضد تتحصن راحت - التخصيص وجه على
 على اعتمادها درجة بها تقلص متعددة بابتكارات تتوسل فشرعت ، ١٩٧٣ حصار

 متنوعة وقومية وطنية وأفانين سياسات وتبني بصياغة فقامت .استهالكه ودرجة النفط
 عن بديلة مصادر استعمال إلى لجأت كما لديها، المتوفرة الطاقة مصادر على للحفاظ

 ودول والمكسيك آالسكا بخاصة انتاجها زادت األوبك في األعضاء غير الدول النفط.
 وأوروبا اليابان في المشترى النفط من ضخمة مخزونات تجمعت كما الشمال، بحر

 تعاملها أنماط تبديل إلى نفسها الجماهير بادرت كذلك .األمريكية المتحدة والواليات
 محتملة، درجة أدنى إلى التدفئة استعمال من األدنى الحد مقاييس فخفضت الطاقة مع

 شركات وقامت والحافالت السيارات قيادة سرعة خفضت كما السيارات استعمال وقل
 ال ثقال يسبب ما وكل الركاب أمتعة على القصوى الحدود بتضييق التجاري الطيران
 ألغيت، الركاب إلى المقدمة المجالت يها تلفت التي البالستيك أغلفة حتى له، ضرورة

 شركات أخذت كذلك الطائرات. هياكل على المحروقات من يتراكم ما قشع وجرى
 ووفر .الطاقة توفير في كفاية التحليق معدالت أكثر لمعرفة الكومبيوتر باستعمال الطيران

 بوقف وذلك الوقود من الغالونات وماليين الدوالرات ماليين األمريكيون الطيارون

االنتظار فترات وخالل ونزولهم الركاب صعود فترات خالل طائراتهم محركات

Anthony, Ibid., P.5O. (٤٢)
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 اضافية مقاعد وإضافة مساراتهم رسم اعادة خالل من ذاته الشيء وفعلوا .الطارئة
 الطيارون وجد ميل، خسمثة تتجاوز تكن لم التي الرحالت وفي السرعة. وتخفيض
 إذا باكة ٧ بنسبة المحروقات استهالك في االقصاد يمكنهم أنه واألمريكيون الغربيون

 الطرق وعلى الساعة. في ميال (٥٢٠) من بدال الساعة في ميل (٥٠٠) بسرعة طاروا
 لتقليل (Air Deflectors) للهواء حارفة ألواحاً الشاحنات سائقو ركب الخارجية،

 بعض من كان لقد .الشاحنات لحركة الرياح مقاومة تقليص طريق عن المحروقات
 قبل ما بمقاييس المحروقات من بالمثة ١ ١ مقداره ما توفير التكيفية التدابير هذه نتائج

لنفطي. الحصار

 التي - األمريكية السيارات في الداخلي االحتراق أسلوب تصميم أعيد وقد
 في فاصبحت - الوقود من الواحد بالغالون ميالً (١٣,١) ١٩٧٤ سنة حقى تقطع كانت

 - ١٩٧٣ بين العشر السنوات وفي الواحد. بالغالون ميال (١٧,٣) تقطع ١٩٨٤ سنة
 أن - للبترول األمريكي المعهد ت الحصاء وفقاً - األمريكيون استطاع ، ١٩٨٤

 في آثارها اإلجراءات لهذه كان لقد (.“بالمئة) ٢٣ بنسبة الطاقة من استهالكهم يخفضوا
 قد الصناعية البلدان بعض أن بسبب ، ١٩٨٥ عام النفطية االنتكاسة وقوع تعجيل

 المتحدة الواليات مثل اآلخر والبعض ،الصناعي االنتاج في نفطية غير بدائل إلى تحول
 جديدة بلداناً أن كما الخليج خارج إلى النفطية بمشترياته تحول قد الغربية وأوروبا

 سقوط في عجلت العوامل هذه وكل العالمية، النفط سوق دخلت للنفط منتجة

 عام دوالر مليار ٧٠ إلى ١٩٨٠ عام دوالر مليار ١٥ من الخليجي النفط إيرادات
٠,١٩٨٣‘.)

-٤-
 على متزمت والحرص بعيدة والرؤية باردة دائماً الرؤوس حيث الكويت في

 األسعار سقوط صدمة امتصاص أمكن والمتحقق، المأمول حسابات تطابق وجوب

 السوق الكويت دولة اقتحمت ، ١٩٨٣ فمنذ لإلرادة. كامل وامتالك بهدوء
 من المؤلفة (Gulf 0ان Corporation) الخليج نفط شركة خدمات فاشترت األوروبية،

 اشترت كذلك االسكندنافية. لبلدانوا أوروبا وسط بلدان في الوقود لبيع محطة ١٦٠٠

 ؛Lube 0)ان لنفط ومصفاتين وميالنو وكوبنهاغن روتردام في للنفط مصافي الكويت

 رصيفا ثالثين فوائد من بالمئة ٥ ٠ الكويت اشترت كذلك .الدنمارك في أرصفة وثمانية
تنمية شركة في (Equity) التسوية وحقوق ايطاليا في نفطية مضخة ١٥ ٠٠ و السويد في

(٤٤) .00.258-259 ,the Mirage 9٤٧991له Lamh. 171 Arabs: Journies
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 تجمع وهي (Internationa, Energy Development Corporation) الدولية الطاقة
 أما البحار. وراء ما في النفط استكشاف عمليات في متخصص شركات )كونسورتيوم(

 نفطية خدمات شركة وهي فه، سانتا شركة الكويت اشترت فقد المتحدة، الواليات في
 الواليات داخل الواسعة النفطية وااليجارات النفط آبار حفر في عريق سجل ذات

 كذلك الشمال. بحر في ميةعال واسهما الجنوي، الصين وبحر المكسيك وحليج المتحدة

 (Occidental شركة هي أوكالهوما في والغاز النفط الستكشاف شركة الكويت اشترت

(Petroleum Corporation كاليفورنيا في الحرارية بالطاقة الكهرباء لتوليد ومحطة 

٠اا٦إ٠لسا كبيرتين وشركتين

 البعيد، وليالد األفق في االستثمارية الكويتية للمبادرات الحقة قراة وفي
 ملكية من بالمئة( ١٠) على تشتمل الخارجية الكويت استثمارات أن المب ديفيد يسجل
 فاغن فولكس شركة أسهم من بالمثة( ١٠و) الغربية األلمانية فاغن فولكس شركة
 الكيميائية الصناعية (Hoechst) هويخست شركة أسهم من بالمئة( ٢٥و) زيليةالبرا

 في النفط عن للتنقيب امتيازات الكويت تمتلك كذلك العمالقة. الغربية األلمانية
 تونس في األسمدة النتاج مصانع واربعة اندونيسيا في للنفط منتجة وآباراً الصين

 في الكويت استثمارات أما .أوروبا في نفطية مصاف وأربعة النفط لضخ محطة ١٥ ٠٠و

 للبحث فه سانتا لشركة الكاملة والملكية للتأمين شركات تشمل فهي المتحدة الواليات
 كذلك أمريكي. دوالر مليار ٢,٥ بمبلغ ١٩٨١ سنة الكويت اشترتها التي النفط عن

 مقابل (Charleston) شارلستون جزيرة قرب (Kiawah) كياواه جزيرة الكويت تمتلك

(.٧٧مربع) ايكر ٢,٦٠٠ مساحتها وتبلغ (50الا Carolina) الجنوبية كاروالينا والية

 من الوعي متقدمة قلة حسابات في وارد غير الثمانينيات بأزمات التنبؤ يكن لم
 فقبل .دخلها مصادر تنويع على العمل إلى نسبياً مبكر وقت منذ فبادرت ،الخليج أبناء

 الخاصة الجهود أنشأت قصير، غير بزمن العربية الخليج لدول التعاون مجلس قيام

 (Gulf Organization for Industrial الصناعية لالستشارات الخليج مؤسسة
(Consulting الصناعات لتأسيس الالزمة المعلومات تقديم عاتقها على أخذت القي 

 الخليج في التصنيع حركة نواة إن .تنفيذها المزمع للمشاريع الجدوى دراسات وتقديم
الحديد وصهر األلمنيوم وتصفيح الزراعية األسمدة هي صناعات ثالث في تتمثل

.٥١ م نفه، المصدر (٤٦)
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 دول بين الجمركية التعرفة الغاء في كبيراً تشجيعا الصناعات هذه وجدت وقد .وصبه

 يتعلق ما وفي .المجلس دول بين الخام والمواد المال رأس انتقال وسهولة التعاون مجلس

 الطبيعي الغاز من كبيرة كميات إلى تحتاج التي الكيميائية األسمدة بصناعة

 الغاز مصادر كل من بالمئة ١ ٠ حوالى تملك التعاون مجلس دول فإن ،والفوسفات
 .مياًعال المنتج الطبيعي الغاز مجمل من بالمة ، تصدر وهي العالم في المعروفة الطبيعي

 دول مقدور في ان بحيث الوفرة هومن الفرسفات من التعاون مجلس خزين إن
 يبقى هذا ومع وافريقيا، آسيا بلدان إلى انتاجها األكبرمن القسم تصدر أن المجلس

 الصناعات في التنافس ونتيجة .منه كلها العربية البلدان حاجة يسد ما لديها
 الكيميائية، الصناعات ميدان دخلت المجل دول من دولة كل فإن الكيميائية،

 ٥ ١و بالمئة ٣ ٥ يعادل بما واليوريا األمونيا مادقي من كبيرة كميات اآلن لديها ويتجمع
 مثل لقد .التوالي»*,( على المادتين، هاتين من كلها العربية البلدان حاجات من بالمئة

 مصادر وتنويع تصنيع من التعاون مجلس دول تبتغيه ما في هاماً دوراً األلمنيوم تصفيح

 ومن . ١٩٨٠ سنة في الميدان هذا في الدول هذه مقدمة في البحرين وكانت الدخل،
 والعراق والكويت السعودية من كل مع البحرين تعاونت الصناعات تكرار تجنب أجل

 (Gulf Aluminium Rolling األلمنيوم لتصفيح الخليج شركة تأسيس في وقطر وعمان

 االلمنيوم صفائح من طن (٤٠٠٠٠) ألف أربعين انتاج على قادرة وهي 4ن1 10).
 يثل كذلك .المادة هذه من الخليج احتياجات اكبر لتغطية كافية كمية وهذه سنوياً

 استهالك معدل كان الماضية، القليلة السنوات وفي عماثال. دورا والصلب الحديد
 ١ ١ منها تنتج الخليج دول كانت طن مالين خسة حوالى والصلب الحديد من المنطقة

 المادتين هاتين بانتاج يتعاظم االهتام بدا وحسب، سنوات منذ أنه غير فقط. بامئة
 انتاجية بطاقة والصلب الحديد إلنتاج مجمعاً السعودية دشنت ١٩٨٣ سنة وفي محلياً.

 خالل والصلب الحديد استهالك يزداد أن المتوقع من .سنوياً طن ألف ٨٠٠ مقدارها

 على آنثذ قادرة المجلس دول تكون أن ويتوقع طن، مليون (٢١) إلى القادم العقد

االستهالك»'*(. هذا في المتوقعة الزيادة من بالمئة ٣٠ تلبية

-٦-

 قاسية الثانينيات خالل النفط مع الخليجي التعاون مجلس دول تجربة كانت لقد

تدخل امكانية مدى عن كشفت وهي والدولي، المحلي بمعنييها قاسية ريب، دون من

(٤٨)
 نغسه. المصدر (٤٩)

Anthony, Ibid., 00.51-52.



 التجارب في ويفترض .الوطنية السيادة على ذلك وتطاول الداخل في الخارج
 هذا من شيئا ولكن .المنطقة تخطيطات في ايجابية آثار عن تتمخض أن التروماتيكية

 احتمال من مشروعا تخوفا معه يحمل الذي األمر اآلن، إلى يتحقق لم المتوقع الوعي
 التجربة تكن لم الثمانينيات تجربة ان خصوصاً أخرى، مرة القاسية التجربة تكرر

 في سابقة مريرة تجارب من محسومة وغير ممتدة خبرة كات ولكنها نوعها، من األولى
 األفق في هناك أن بالوجل، االحساس يعزز ما إن السبعينيات. وقبل السبعينيات

 فيه تهيمن لألوبك ثان ذهبي وبعصر ،جديدة نفطية بفيوضات جديدا وعدا اليوم
 الواليات أن اعتقادهم يؤكدون االمريكيون الخبراء .كبيرة هيمنة الخليج دول بعض

 وسيكون ،التسعينيات في الخام للنفط الرئيسي المستورد ثانية لتكون ستعود المتحدة
 وبين بينه الربط يجب متغير من أكثر هناك ولكن .النفط من الرئيسي موردها الخليج

 الواليات بنتها التي الجبارة البحرية القوة إن .الدولية النفطية السياسة استراتيجيات

 رغم هناك تزال ما اإليرانية - العراقية الحرب ضرورات ستار تحت الخليج في المتحدة
 القوة هذه تفكيك قرب يشيرإلى ما هناك وليس المتحاربين، البلدين بين القتال توقف

 إلى باقية بأنها االحاس الرسمية االشارات تعزز العكس، على المنطقة. من وترحيلها
 وصيفه المالحة الخليج مياه تعشقاً تبقى لن فهي ،ستبقى كانت وإذا .محدود غير أمد

 الت اال دراسة الخليجية مراكزالقوة على يوجب األمرالذي الطويل، الحارق

 ال العظمى الدول إن .بها الضاربة القوة هذه وعالقة النفط إلى الحاجة من الجديدة
 من ودهاء أكثرحكمة إنها .اآلخرين أمام عضالتها اظهار لمحض العسكرية قواها تبفي
 وجود تعاظم أن أساس على الخليج في الكويتية الدبلوماسية قامت لقد ذلك. تفعل أن

 األخرى. القوة وجود تعاظم بالضرورة تستدعي المنطقة في الكبرين القوتين احدي
 دوره عن اآلن تشاغله التي - الذات تجديد عملية من السوفياي االتحاد سيخرج وقريباً

 البحرية القوة هذه بوجود سيرضى أنه االفتراض النظر بغد من يكون ولن - العالمي

 طوال ستكون إنها بريجنسكي عنها قال التي المنطقة وفي الجنوبية تخومه على الجبارة
 واالتحاد المتحدة الواليات بين الكبيرة التنافس ساحة كثيرة قادمة وأجيال حقب

 ستكون التسعينيات في الثافي الذهبى عصرها األوبك تدخل وعندما السوفياي.
 رئيسيين مصدرين كونم عن سيتوقفون أعضائها ثلث إن . كثيراً تغيرت قد صورتها

 الجزائر، أندونيسيا، هي الدول هذه القادمة. والتسع الثمافي السنوات خالل للنفط
 - نيجيريا ضمنهم من - األوبك في آخرين أعضاء أن حين على ور،الكوادوا الغابون،

 مستطاع في سيكون وبهذا اآلبار. من نفطهم ضخ كلفة في شديداً ارتفاعاً سيواجهون

 - المتحدة العربية واالمارات الكويت - األخرى التعاون مجلس دول من واثنتين السعودية
 في تنتج السعودية كات لقد . ١٩٨٧ عام على بالقياس كثيراً انتاجها من تزيد ان

 هذا إلى العودة على القدرة تمتلك تزال ما وهي ، اليوم في برميل مالين عشرة الماضي



 في االنخفاض ازاء للقياس غيرقابلة فائدة ذا سيكون هذا إن .االنتاج من المستوى
 الشركات أرباح تضاؤل بسبب العالم من أخرى أماكن في النفط استكشاف مستويات

 ستكون ذلك، من أقل ربما أو القادمة، األربع السنوات خالل فإنه ولذا المستكشفة،

 معدالت ارتفاع عودة على وسيساعد .النفط من مزيد انتاج إلى متزايدة حاجة هناك
 ال التي اآلبار من النفط ضخ كلفة رخص الخليجي التعاون مجلس دول في النفط انتاج
 من األخرى االماكن الكلفةفي هذه أن حين على برميل، لكل دوالراًواحداً تتجاوز

 من العادة في هي - الضخ في المستعملة اآلالت اندثار بدائل حساب دون ومن - العالم
 إلى الكلفة هذه ترتفع أن يمكن األحوال بعض وفي الواحد، للبرميل دوالرات ٧-٤

 النفط سوق الحتماالت المتفائلة القراءات هذه إن (.٥الواحد) للبرميل دوالرا (١٥)
 جديدة دعوة الواقع حيث من هي الخليج، لنفط ثان ذهبي بعصر الجديد والوعد

المرة؟ هذه السراب سيتكشف فعم . النفط سراب في ثانية الغرق إلى

 في اآلن حتى يمثله النفط ظل الذي الدور ان الواقعيون الخليج مفكرو يعترف
 بعمق يتفاعل أن دون تمويلياً مصدراً كرنه على »قاصراً كان الخليجية المجتمعات حياة

 على تترتب أن يمكن التي النتائج إلى يؤد »فلم المجتمعات، هذه عاشته الذي الحياة« نمط مع
 المنتج العمل احترام أساس على تقوم التي االنتاجية بعالقاتها الحديثة الدولة مرحلة إلى المجتمع نقل

 أدت العكس على بل .اإلنسان إليها يصل التي المرموتة المكانة عماد - نوعه كان مهما - واعتباره
 انتشار إلى المجتمع نحو بواجباته الفرد شعور بتعميق االهتمام دون األموال بإنفاق الخاصة السياسات
 الفيوضات ستكون فهل (.٥١والعطاء«) واألخذ والدخل الجهد بين العالقة وضعف االتكالية

 والدخل الجهد بين العالقة وضعف »االتكالية من لمزيد مدعاة المرتقبة الجديدة النفطية
والعطاء«؟ واألخذ

Story, «Gulf Oil Policies 11 the 1980"5», م0.122-123. (٥٠)

 دولة في العام التعليم تطوير ندوة : الى قف ورقة ،«الكويقي االنسان »بناء ،العوضي الهادي عبد (٥١)
 األصبة العوضي .د عبارة علماًأن . ٦ ص ،١٩٨٩ فبراير /شباط ١ ،التربية كلية ،الكويت جامعة ،الكويت

واألحوال. الظروف لثابه الخليج في العام الوضع على عتواها بتعميم قمنا وفد الكويت تخم كانت
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المهمل الدور أزمات

التمام على القادرين كنقص عيبا الناس عيوب أرفي ولم

المتنيي

-١-
 الطبقة« - »المجتمع أنه على الخليج مجتمع عن العرب المفكرين بعض يتحدث

 التي والتاريخية القبلية وشائجهم عن فضالً البلدان هذه في المواطنين السكان حجم صغر »ان باعتبار
 باعتماد أوحت عوامل كلها كانت الداخلي االمن متطلبات جانب إلى الحاكمة القبلية باألسر تربطهم

 لمعظم لتتيح وغيرمباشرة مباشرة سياسات قامت وهنا الجديدة، النفطية الثروة بتوزيع يقضي إجراء
 هذا ولكن (.١واحدة«) دفعة أثرياء يصبحوا أو المالية الناحية من الحال ميسوري يكونوا أن المواطنين

 في الرئيسية القوة »أصبحت التي الخليجية« »الدولة ل القيادة مرتهن الطبقة« - »المجتمع
 - االستقالل الى بالدولة أدى الذي األمر مباشرة، غير او مباشرة بطرق الفئات كل على الثروة توزيع

 هذه على تعتمد هي تعد ولم عليها تعتمد قتصاديةاال الفنات كل اصبحت إذ المجتمع عن - اقتصادياً

(.٢فيشيء«) الفئات

 تؤس اقتصادياً مجتمعها« عن المستقلة »الدولة و الطبقة« »المجتمع قطبية إن

عملية في تفعله أن عليها وكان الخليجية الدولة تفعله لم ما الستقصاء جيدة أرضية

 دراسات سلسلة العرب، الوطن في والدولة المجتمع متقبل ]وآخرون[، ابراهيم الدين سعد (١)

.٢٨٠ ص (،١٩٨٨ العربي، الفكر متدى )عمان: ٢ط العرب، الوطن
 نفه، المصدر انظر: الخليج، في اقتصاديا المجتمع عن الدولة استقالل مقولة ار نظرية في لكوسع (٢)

.٢٨٩ - ٢٨٣ص



 على قادرة الدولة هذه تزال ما الذي الدور تبين وفي جهة من االجتماعي البناء اعابة
 (Catalystical) الحفزية وقوتها مركزيتها عن التنازل تقرر لم ما مستقبال شغله

 المجتمع أن على أنفسهم الخليجيين المفكرين بين االجماع يشبه ما وهناك المكتسبة.

 اساس على تقوم الي االنتاجية بعالقاتها الحديثة الدولة »مرحلة إلى اآلن حقى يتحول لم الخليجي
 على بل .االنسان إليها يصل التي المرموقة المكانة عماد - نوعه كان مهما - واعتباره المتج العمل احترام

 تجاه بواجباته الفرد شعور بتعميق االهتمام دون األمرال بإنفاق الخاصة السياسات أدت العكس،
 إلى األموال وتوجيه والعطاء واألخذ والدخل الجهد بين العالقة وضعف االتكالية انتشار إلى المجتمع
 . (٢«)البعيد المدى في وبخاصة للمجتمع األفضل هي بالضرورة ليست استخدامات إلى تؤدي قنوات

 فمن .الحديثة الدولة أدائية إلى التحول عن القعود لهذا توضع التي الشروح وتتباين
 »فظل بها وظف التي الكيفية أوعلى النفط على اللوم يضع من لخلتين، ا المفكرين

 ،الخليجيون عاشه الذي (،٤الحياة«) نمط مع بعمق يتفاعل أن دون تمويلياً كونه على قاصراً دوره

 قليلة سنوات وخالل االقتصادي. النشاط جواب في خاصة بالماضي الصالت في»قطع تسبب وبهذا
 استهالكية مرحلة إلى العربي الخليج مجتمعات في الجديد الوضع وصل انتقالية بمرحلة المرور ودون
 ودون التنمية لعملية المعروفة باألدوارالتقليدية المرور دون االقتصادي النمو من نوعا فحققت كبيرة

 التى والعقبات والتوقعات البواعث تعرف أن ودون واالجتماعة االقتصادية ظواهرها أومعايثة المرور
 (.١الخليجية«) المجتمعات في معاكساً مفهوماً أخذت التنمية »صورة فإن لذا (.٥التنمية«) سواجه

 المحدودة الزراعات وإقامة اللؤلؤ صيد إلى المستند االقتصادي الكفاف »مجتمع هن الطفرة أن على

 تغييرا تحدث لم االقتصادي« الفائض من األدن الحد مجتمع - المحدودة التجاية رساتوالمما
 نتقاليةاال الخليج مجتمعات في فاعلة زالت »ما التي الخليجية والتقاليد العادات في جوهريا
 أبناء لدى قاطع شبه رفض من نجده ما وهذا لها والحافظة المتمثلة العناصر خالل من والنامية

 والحالقة المخابز أعمال وخاصة والحرفية اليدوية األعمال ممارسة على قبالاال تجاه الخليجية المجتمعات
 القاطع« »شبه الرفص هذا آثار بعض من كان لقد (.٧وغيرها«) وصيانتها اآلليات وخدمة

 أن يبدو ال التي الوافدة العمل قوة على االعتماد تعاظم الخليجيين بين اليدوية لألعمال

 سنة في العمل قوة مجمل إلى الوافدة العمالة نسبة كانت لقد .لوقفه منظورة وسيلة هناك
 .المتحدة العربية االمارات في بالمئة ٩إلى فيعمان بالمئة ٥٣ بين ما تتراوح ١٩٨٧

 اجتماعية، مشاكل جملة الوافدة العمل قوة على المتزايد االعتماد هذا واستصحب
اجماالً الوافدين مجموع تزايد البداية في متبعة كات التي المفتوح الباب سياسة فبسبب

 دولة في العام التعليم تطوير ندوة إلى: قدمت ورقة ، الكريتي، اإلنان »بناء العوضي، الهادي عبد (٣)
.٩ ص ،١٩٨٩ فبراير شباط/ ١١ التربية، كلية الكويت، جامعة الكويت،

. ٦ ص ،نفه المصدر (٤)
 العربية،، الخليج مجتمعات في الحضرية للتنمية والثقافية االجتاعية »األبعاد ابراهيم، عباس محمد (٥)

.٢٠ ص ،١٩٨٩يونو )حزيران/ ١٤ العدد ،٤ النة )الرياض(، التعاون
نفسه. المصدر (٦)
.١٨المصدرنفه،ص (٧)



 حكومات ضيقت فلما . بالمئة,*( ٧٥ الى بالمة ٣٢ بين تراوحت نسباً المواطنين مجموع الى

 »مدن ب يعرف ما وظهر العزاب عدد تزايد الوافدين لمتعلقي المصاحبة باب الخليج
 مالوفة تكن لم السلوكية المشاكل من جديدة أنواعاً تفرز الظاهرة هذه وبدأت العزاب«

.الخليج مجتمعات في

 اليومية الحياة شؤون تدبير في الوافدين على المتعاظم االعتياد هذا استمرار ان
 تخوف اليوم وهناك .االجتاعي االستقرار طريق في حقيقية عقبة يمثل والخاصة العامة

 بعيدة وثقافية وسياسية اجتماعية »انعكاسات لها تكون أن من الظاهرة هذه دارسى بين أصيل
 التبعية هذه زيادة إلى باإلضافة االنتاج في اآلخرين على اتكالها ويزداد هويتها الدولة تفقد كأن المدى
 لهذا النفسية اآلثار إن العاملة,)'(. للقوى المصدرة الدول أو للتكنولرجيا المصدرة للدول سواء

 سبيل في يكدح أن يريد ال الناس من جيل اليوم هنالك .خاصة بأهمية تتميز الوضع

 »اليقظة« مجلة قامت ١٩٨٩/٦/٣ في تصميم. وسابق وعي عن هذا يفعل وهو رزقه
 الثانوية من التخرج اهبة على كانوا الكويتيين الشبان من ستة آراء باستطالع الكويتية

 رافضة الستة هؤالء اجابات فكانت التقانية، بالدراسات التحاقهم احتمال عن
 لهم تتح لم فإن الجامعة، إلى األولى بالدرجة تطلعاتهم وكانت االحتمال هذا باإلجماع
 منسجمين غير األوالد هؤالء يكن لم المسلحة. القوات هي الثانية فوجهتهم الجامعة

 يمثل كان اليدوية باألعإل االلتحاق احتمال إن القائمة. االجتماعية التراتيب منطق مع
 تقصد »انت . . المواطنين. من بأيديهم بالعاملين يلحق اجتماعي عار من حقيقياً هلعاً

 أن وخصوصاً أبداً يعجبني ال التخصص وهذا ،الصحيح بالمعفي عامالً أكون أن
 مثل نتعود لم أننا إلى باإلضافة هذا . . .متوافرة غير والحوافز جداً قليل المادي المردود

 أن أتمنى وال فيها، التخصص إلى ماسة بحاجة لسنا التي المتعبة اليدوية األعمال تلك

 من كثير نعم األعال. تلك بأحد نعمل أن فيه الوقت يجبرنا الذي اليوم ذلك يأقي
 نختلف هنا نحن ولكن حرجاً يجدون وال األعمال بتلك يعملون المتقدمة الدول شباب

 ال أن علينا تفرض التي والتقاليد العادات من معين نوع على تربينا فنحن كلياً اختالفاً

 بال اليدوي العمل بحلم المروعون هؤالء يكن ولم . األعمال. بعض نعمل

 الذي العمل هذا مثل أتعود لم »إنفي . . االحتمال. هذا عن لرغبتهم نفسية تبريرات

 ليس شيء وهذا غيرمستحبة، نظرة بالقول لي واسمح مختلفة، نظرة اليه المجتمع ينظر
له يحسب ال المهن بهذه يعمل من يجد والتقاليد العادات على يطلع من ولكن بجديد؛

 نب كانت ،١٩٨٩ يونيو )حزيران/ ١٤ العدد ،٤ السنة )الرياض(، التعاون تقديرات: حسب (٨)
 ٦٠ الكويت باكة، ٤٠ العودية بالمئة، ٣٥ البحرين بالكمة، ٣٢ عمان التالي: النحو على المواطنين إلى الوافدين

بالمثة. ٧٥ المتحدة العربية واالمارات بالمئة، ٦٨ قطر بالمة،
 للنثر، كاظمة شركة )الكويت: العربي الخليج دول في الحضري اكمو خصائص القطب، اسحق (٩)

.١٣٤ص ،١٩٨٥



 الحميدة األشياء منه نتوارث القديم للمجتمع طبيعي امتداد ونحن المجتمع في حساب
 عليها تعودنا التي النظرة تلك، المجتمع نظرة نغير أن وليلة بيوم نتطيع وال والضارة

 القيام كفاية الوافدين في يرون المستطلعون كان ظاهرة وببراءة . طويلة« سنين منذ
 أحد في سأتخصص أنفي أظن »ال المواطنين«: ب يليق ال الذي اليدوي بالعمل

 يشجع ال الذي المجتمع نظرة منها ومتعددة، كثيرة واألسباب اليدوية، التخصصات
 باإلضافة جداً دونية األعمال بتلك يعمل من إلى نظرته وتكون األعمال هذه مثل على

 على تعود لم لله والحمد ونحن التخصصات، هذه مثل في كبيراً تعباً هناك أن إلى

 التخصصات تلك أحد في العمل إلى نحتاج وال ونعمة بخير نظل أن وأغنى التعب

 .التخصصات تلك في كثرة هم الذين الوافدين االخوة من بها يقوم من يوجد التي

 بالذات نحن فلماذا األعمال هذه بمثل للقيام الوافدين على تعتمد الدول من وكثير
 القليل الجهد في الرغبة تغب لم كذلك األعمال«؟ هذه مثل في التخصص منا مطلوب
 أتخصص أن أستطيع ال »أنا الصغار: البراغاتيين هؤالء حسابات عن العالية والمشوبة

 المبذول الجهد مرة مئة يفوق األعمال تلك في المبذول الجهد ألن اليدوية األعمال أحد في

 األعمال إلى أتجه سوف التخرج، »بعد . . المختلفة«. والوظيفية الكتابية األعمال في
 تقدم التي الوظائف بتلك ومعارفي أصدقائي من الكثير أعرف وكما تربينا كما الكتابية
 تربينا ولقد سنوات منذ عليه متعارف الوضع وهذا مبذول، جهد بأقل جيدة رواتب

 »بالطبع آخر: مستنطق إجابة لونت العامة بالقيم المبطنة السخرية من درجة إن عليه«.
 النهائية الدرجات على الحائزين من فأنا ،وللعلم لها حبي رغم المهنية التخصصات بأحد أتخصص لن
 والفيديو للتلفزيون ومكتبة البيت في عليها أدرس طاولة بصناعة وقمت العملية الدراسات في

 كثيرة، وألسباب لي أساسية كوظيفة بها أعمل لن ولكن التلفون، وحاملة والقهوة الشاي وطاوالت
 معين لباس بلب تلزمه ووظيفته تبريد فني يعمل وكان فريجنا وولد لزميلي حصل ما أهمها من ولكن
 الحقيقة صدمته ولكن عمله، في لحبه استحمل وفد بلسوت أبو يسميه الفريج فكان اللون أزرق
 سألوها وعندما سنين منذ جوار وحن عائلية صداقة بأهلها تربطه والتي الفتيات إلحدى تقدم عندما

 به احلم الذي الزوج وليس طبيعية ليست وظيفته ولكن مثالي زوج فالناً أن أجابت بالزواج رأيها عن
 ستواجه أنها بد ال والبراءة بالصدق الطافحة التقريرات هذه إن .«)(.٠ تبريد. فنى فهو

 من مخرجاً يلتمسون وهم حيرة من بأكثر الخليجيين والتربوين االجتماعيين المخططين

 عشرة الخامسة دون ما العمرية الشريحة أبناء إن الطبقة. - المجتمع مأزق المأزق، هذا

 مؤشرات ثبتت وإذا السكان. مجموع من بالمئة ٤٤ - ٣٠ بين ما يؤلفون العمر من
 ايجاد أجل من للسعي باستمرار مضغوطة ستكون الخليج بلدان فإن القائم، الوضع
على والمنشأة اليدوي العمل من المستنكفة األفواج لهذه القيادية المراكز من المزيد

 من الثباب »هروب ،الثمري جاسب :انظر الباب، هزالء لدى اسبلة اآلراء على للوقوف (١٠)
 كلمة بأن علماً . ٦٣ - ٦٢ ص (،١٩٨٩يونيو )حزيران/ ١١٠٩ العدد القظة، ع ع المهنية التخصصات

.االنكليزية Blue Suit لكلمة محرف تعريب هي المتطقين أحد إجابة في الواردة )بلسوت(



 الستقراء اضافيا يوفرسندا وهذا األعمال، هذه خالل من »السيادة« عمارسة احتماالت
 من »لغترة الوافدة العمل قوة على معتمدة ستظل المنطقة بلدان أن من الخليج ديمغرافي

 وب (:١٢العاملة«) القوة مجمل من بالمئة ٦٠ على »تزيد بنسبة (١١قرن،) قدتتعدىنصف الزمن

 لهذه فإن االجتماعية، األزمات مواجهة على النفط إليرادات االعجازية القدرة كانت
 ثم .أخرى جهة من الدولية السوق وبأحكام جهة من بمرحليتها المقيد مداها القدرة
 من الفيالق لهذه السياسي الوعي مطالب الشعوب، ميزان في وزناً األثقل االعتبار هناك

 من نصيبهم لهم تضمن سياسية مشاركة من إليه سيتطلعون وما الجدد المواطنين
 تكون لن ويهذا نكوصها، أو التطلعات هذه تحقق على سيترتب وما النفط فيوضات

(.١٣الدولة«) سلطة من الموقف تبدل »قضية بل وحسب عاملة قوى قضية آنئذ القضية

 هو ذلك تبرير، أو حجة أية تحت أمره يغفل أن يجمل ال آخر صوت هناك

 ناقد وهي التاريخ، رماد تحت من البازغة القوة هذه الجديدة، الخليجية المرأة صوت
 ال ضغط قوة منها ستجعل القادمة الحقب أن بد وال .برمته االجتماعي للوضع ممتاز

 جملة على ينطوي مجتمعها أن من الجديدة القوة هذه تتذمر . الخليج مجتمعات في تصد
 »فهومرتبط والثقافية واالجتاعية والسياسية االقتصادية بناه في فعلها تفعل تناقضات

 شروط أدن فيه تتوفر ال نفسه الوقت وفي العالمي الراسالي االنتاج من كجزء الغربية بالمجتمعات
 تجارية بورجوازية المجتمع هذا في تتوسع .والقانونية الياسية المؤسات من الراسمالية المجتمعات

 أيضاً المجتمع هذا ريعافي .السياسي القرار في البورجوازية هذه تشارك وال الخارج إلى ممتدة وعقارية
 والمرأة (.١٧االجتماعية«) للعالقات كمحور والطائفة العائلة على القائم القبلي النظام بقاء من

 السكان كل »خلع هو إذ الخليج في اإلنسان بإنسانية النفط فعله ما تمج الجديدة الخليجية
 األيدي وكذلك المادية المنتجات أنواع كل استيراد على المال هذا قدرة على اعتماداً العمل هموم من

 المرأة أمام األبواب بررغلق مما الغالب في ذكورية العمالة هذه فجاءت الخدمات، تتطلبها التي العاملة
 الجديدة الخليجية المرأة عليه تحتج ما إن (.١٥السكانية«) تركيته اختلت مجتمع من عليها خوفاً

 وتزييف جهة من للمجتمع البنيوية التحوالت حركة في موقعها هامشية هوتكريس
 الجماعة نساء وكذلك الحاكمة الجماعة اضل، الخليج نساء من متعددة شرائح لدى الوعي

ويعين حقوقها من الكثير ونالت تحررت المرأة أن يعتقدن الوسطى الجماعة نساء وبعض التجارية

.١٢٤ ص ،نفه المصدر القطب، (١١)
. ١٩ ص ،١٩٨٣ للننر، كاظمة شركة )الكويت: اكمية في قضايا الموسى، الرسول عبد (١٢)

D.F.Eickelman, «Oman's Next Generation: Challenges and Prospects,» in: 11. (١٣) 
Richard Sindelar 11ا and J.E. Peterson, eds.. Crosscurrents in the Gulf: Arab Regional 14 
Global Interests (Washington, D C. Middle East Institute; London; ٧0 ل٤٧ : Routledge 
and Kegan Paul. 1988)٠ p. 168.

 شؤون ، المتحدة، العربية االمارات مجتمع في العاملة المراة على القيم اثر٠ غباش، عبيد موزة (١٤)

. ١٤٨ ص ،١٩٨٨ صيف)١٨ العدد ،اجتماعية
. ١٤٦ ص نفه، (المصدر١٥)



 المالبأفخر واقتناءالقصور وسكفى حديثة استهالكية أنماط وتبفي الدخل ارتفاع خالل التطورمن
 البيت داخل العمل في تاهم الفقيرة األسر من المرأة أن إا الفاخر:. اليارات وركوب والمجوهرات

 . (١للمرأة«) والسياسية االجتإعية الحقوق بكل وتؤمن جديدة وثقافة أكثر وعياً وتحمل البيت وخارج

 واجب اجتماعي فلج عن يشف الفقيرة األسر نساء في الحرمان مع الوعي اجتماع إن
 العمل قوة حسابات من الخليجية المرأة إسقاط فإن حال، أية وعلى التجسير. أو الردم

 المتزايد االتكال استمرار من التوجس مع نصياً - االشارة سبقت كما - يتناقض المنتجة

 على المشجعة والنفسية الفكرية المناخات خلق أن حين على الوافدة، العمل قوة على
 العمل قوة على االتكالية هذه ضد ضمانة هو العمل سوق في المرأة مساهمة زيادة

 المرأة تأخذ أن لمصلحة تعمل كبرى حضارية قوى اآلن هناك أن خصوصاً الوافدة،
 بالمعرفة المرأة ظفر مثل المواطنة حقوق كامل مواطناً األشياء ترتيب في مكانها الخليجية

.واالنتاج الصناعة في النشطة للمشاركة تؤهلها التي التقانية

-٢-

 التعامل تقتضي الخليجية االجتماعية البنية في والمرصودة المتقدمة الضمورات إن
 لدينا تثير أن ينبغي وما ،المجتمعات لهذه الجديد النوعي الميالد ارهاصات أنها على معها

 المالئمة االستجابة عن البحث إرادة فينا تحرك أن ينبغى ما بقدر خوفاً أو تطيراً
 على تؤشر واالقتصادية السياسية التحوالت كل بأن سلمنا ما وإذا .التاريخ لتحديات

 ينبغي ما فإن ،التحوالت هذه حركة ضبط على قادرة كقوة الخليجية الدولة بروز
 بل ،اآلن حتى تكونه أن حاولت ما وال الخليجية الدولة فعلته ما ليس للبحث طرحه

 من العربي« الفكر »منتدى محللو قرره ما إن اآلن، حتى تكنه لم وما تفعله لم ما
 ألن والرضا بالتفاؤل يغري شيئاً ليس مجتمعها عن الخليجية الدولة استقالل

 من أن باعتبار عنه تستقل أن ال مجتمعها في تندمج أن الحديثة الدولة نجاح مشروطات

 المختلفة االجتماعية انفئات مع اندماجها درجة المجتمع مع الدولة تالحم مالمح
 إلى يميل اليوم االجتماع لعلماء العام التوجه إن .الفئات هذه لمصالح تمثيلها ودرجة

 وبهذا للمجتمع (Organizational Power) التنظيمية القوة أنها على )الدولة( النظرإلى

 ٠(١٧واالجباعة) االقتصادة التنمية في المؤثر (Critical ٧21291)ع الحرج المتغير فهي
 سلطتها في يتمثل مجتمعها داخل الحديثة الدولة هيمنة عن القوية التعبيرات أحد إن

التربية ألن االقتصادية الفعاليات وجوه على وتوزيعها الشباب تربية على الفعلية

١٥٠ ص نفسه، المصدر (١٦ . )
1011 ٧٧. Meyer 300 Michael 1. Hannan, 05. ع٠  National Development and the World ( ١٧) 
System: Educational, Economic and Political Change, 1950-1970 (New York: University 0 Chi- 
cago Press, 1979), 00.88-89.



 الدولة عليها تسيطر - التخصيص وجه على الثالث العالم مجتمعات وفي - المعاصرة
 الدولة تديرها التي التربوية والنظم .الخاصة النفوذ جماعات أو الدينية المؤسة وليس

 فعاليات في والقيم الناس لتصريف مصممة تكون أن يفترض أدائها على تشرف أو

 النجاح أن تؤكد المتوفرة البحثية البينات فإن ،ههنا ومن عقالنية. اقتصادية

 تنظيما شعبها تنظيم على قدرتها في يتجسد الدولة تحرزه الذي واالجباعي االقتصادي
 من فإن كذلك، (.١٨األخرى) الدول مع بالتنافس وليس فعاال اقتصاديا اجتماعيا
 توازن عقالنية سكانية سياسة امتالكها مجتمعها في الدولة اندماج عن القوية التعاير

 بكون بالتسليم إال ذلك يتحقق وال واالنتاج، اإلعالة فرائض من والمتحقق الممكن بين
 في إن . التعصبات وال العصبيات تلوها ال قانونية عالقة ومواطنيها الدولة بين العالقة

 غير إلى بالقياس مواطنيها وقلة الخليج مجتمعات شبابية من إليه اإلشارة سبقت ما
 سياسة اتباع تجنب مخاطر إلى واضحة إشارة ،الخليج تراب على المقيمين المواطنين
 قدرات ذات جديدة والءات بها وتلحق المواطنة مفهوم من توسع واقعية سكانية

 من السكان تكاثر على التشجيع مجرد أما للمستقبل. انسانية ضمانة تؤسس إبداعية

 مجازفة إال يكون فهولن السكانية، الزيادة لمواجهة والماصة الرافدة القنوات تهيئة دون

 استثمارية، طبيعة ذات وجوهها بعض في هي الحديثة الدولة إن العواقب. محسوبة غير
: المال رأس من أنواع ثالثة تملك بعامة وهي

(.Physical Capital) العيني المال رأس -

(.Productive Capital) المنتج المال رأس -

(.Human Capital) البشري المال رأس -

 .منه مشتقة أو المتوفر المال رأس بأنواع الحقة االستثمار من أنماط لثالثة تؤهلها

 النوعين ودوام وفرة إلى باالطمئنان يغري ما الخليجية النفطية الفيوضات في كان وإذا
 نوعية على يتوقف النوعين هذين في االستثمارات كل نجاح فإن المال، رأس من األولين

 تعامالً أو ,عائلياً« تعامالً اآلن إلى معه التعامل يزال ما الذي الثالث النوع في االستثار
 المال رأس من اآلخرين النوعين بادخارية السكانية الكثة عالقة فيه توزن ولم بطركياً«»

:متخالفة مواقع خسة من إليها النظر يجب التي

 العمر( من عشرة الخامسة دون بالمئة ٤٣-٣٠) الخليج مجتمعات شبابية إن - ١
 كل إلى األطفال نسبة ارتفاع إن آخر بقول الكبار. على العمرية االتكالية زيادة تعي

االستهالك. إلىالتوفير من العائلية المدخرات يحول عامل راشد

المال، رأس ضحالة - ٢

.١١٣ص نفه، المصدر (١٨)



 في ليس أنه طالما العمل قوة الى المال راس نسبة يخفض السريع النموالكاني

االدخار. زيادة يضمن ما وحده السكان تكاثر

،العام المنتج االسترار تقليل - ٣
 مثل معينة مجاالت في الحكومي االنفاق على قويا طلبا يولد العام السكاني النمو

 نمائي توجه وذات نسبياً منتجة مجاالت من المال رأس يتحول حيث والصحة التربية

.والخاص العام االستثماريين الصعيدين على

 الثروة مصادر من االنتاجية انخفاض في يتسبب السريع السكافي النمو - ٤
 وغير المتجددة المصادر وكذلك ماكوس( عند )األرض النمو البطيئة أو المحدودة

.المتجددة

 العمال، بعدد مقياً المنتج المال رأس ندرة إلى يؤدي السريع السكافي النمو - ٥

(.١العامل) انتاجية انحطاط إلى يؤدي وبالتالي

-٣-
 هذه التاريخ يحملها إذ - النامية الدول كل مثل - الخليجية الدولة إن

 حدود تشارف تكاد التي المتعاظمة قوتها إلى تستريح هي وإذ الجديدة، المسؤوليات
 عملية بتسريع تقوم أن األخالقي واجبها تمام من يصبح ،االجتماعي بالقرار االستبداد

: أساسية مهام عشر بتحقيق وذلك العصر، لروح المالئم االجتماعي التغير

 هو ما وتحصين المواطنين بين المساواة تحقيق إلى الهادفة التشريعات وضع - ١
.منها محرومة تزال ما التي األطراف جماعات إلى المواطنة حقوق وتمديد منها متوفر

 الثقافي بالمستوى االرتقاء نحو الموجهة واالجتماعية التربوية الخدمات زيادة - ٢

.االنتاج عملية في الفاعلين والصحي

 والفاكس التلكس مثل السريعة التواصل أو المواصالت وسائل نشر - ٣

الحديث. العالم في المعلومات تفجر متابعة على يعين ما وكل والراديو واألفالم

 والمنتجات الخام المواد حركة لتيسير وجوا وبحراً براً النقل وسائل تحسين - ٤

والعالم. االقليم بلدان بين

(.Urbanization) التمدين عملية تخطيط - ٥

٨.. Kelly, «Population Pressures: 52٧19ع andllnvestment 19 the 111 ل ٧01:ل (١٩ ) 
Some Puzzles,» Economic Development 14 Cultural Change (University of Chicago Press), 
٧0.36, no.3 (April 1988), 9.450.



.الغذائي األمن توفير أجل من الزراعي االنتاج طرق تطوير - ٦ .

الصغرى. المجتمعات وتنمية التعاونية الحركة زيادة - ٧

.الحديثة الصناعات تشجيع - ٨

 الثقافة حدود وتوسيع المشقفة النخبة أمام العالم آفاق وفتح الثقافي االستقالل - ٩
.منها المحرومين أمام الحديثة

مستوى انحطاط في تسببها دون والحيلولة السكان تكاثر عملية ضبط-١٠
(.’العام)' الحياة

 من يكون آنئذ وللدولة، للشعب العام الوعي في المهام هذه تدخل وعندما
 المهام، هذه إلى الطموح مع الواقع يتناقض أن االجتماعي السالم قاتعال على الخطر

 أن ينبغي القيادية النخب إن .إليه المطموح أو المأمول عن المتحقق يتخلف أن أي
 هذا ألن به والرضا التناقض هذا على السكوت بخطر إحساساً الفئات أشد تكون

 قنوات في التوتر هذا تصريف يمكن وكيما .لكتنمية الرئيسي العدو هما والرضا السكوت

 النسبي مناالستقرار معقولة درجة تصبح االجتاعي البناء عملية لمواصلة ايجابية
 في كاف لتصعيد شرطا الطموحات تصعيد من دقيق تواشج عن الناجم التنمية إليقاع

 والرضا جهة، من باالستمرار للتنمية السماح أجل من للضغط الجماعية رادةاإل
 إن اخرى. جهة من التنمية، وتعطل االنفجار دون للحيلولة الطموح من بالمتحقق

 عندما أننا بمعنى االجتماعي البناء إعادة في الخليجية الدولة مهام من سيضاعف هذا
 وأنماط االجتماعية والمؤسسات المواقف فإن محسوماً، هدفاً االجتماعي التغير نجعل
 أهدافاً كونها أي المقصود، للتخطيط كأهداف تدرس أن ينبغي العمل وأنماط العيش

 باتجاه المتحققة للتغييرات الجاذبة االجتماعية السياسة إلجراءات العقالني للتنسيق
 التي التغييرية التصاميم إلى بعيداً بالباحثين الخيال يشطح أن ينبغي وال (.٠١التنمية)

 تحقيق أجل من التخطيط حتى أنه ذلك تنفيذها. ويتعذر عنها تخيلهاوالحديث يسهل
 يمس حيثما التغيير تعارض الي المركزة بالمصالح ريب أي دون من سيصطدم الممكن

 المساواة وتحقيق العقارية بالملكية يتعلق ما في وبخاصة األساسية، منافعها التغيير هذا
 التغييرات لهذه المتحمسة الفكرية النخب مهمة المقاومة هذه وستعقد .االجتماعية

 الجماعات إلى ينتسبون هم الثانية الجهة ومن ،الحداثة مثل حلة - جهة من - هم الذين

أو بطريقة يها يرتبطون أو االجتماعية المؤسسة في المركزة والمصالح االمتيازات ذات

Gunnar Myrdal. Asian Drama: An Inquiry :1 the Poverty 6/Nations, 3 vols. : انظر (٢٠ ) 
(New ٧0: Pantheon; Twentieth Century Fund. 1968). vol. 1, p. 1 14.

.١١٥(المصدرنفسه،ص٢١)



 آسيا شرق جنوب مجتمعات مع الطويلة تجربته في ميردال غونار سجل لقد .بأخرى

 على فهم . . المتناقض. »وضعهم استوقفه إذ هناك، الفكرية للنخب القلقة الرسطية الحالة
 إلى الحاجة عن الحماسة بمنتهى واحباناً الحرية بنتهى يعلنون اللتزامات، منالحر العام المستوى
 يدبون يبدأون االجتماعية سياساتهم تخطيط في انهم حين على ،جذرية واجتماعية اقتصادية تغييرات

 االجتماعية االصالحات يشرعون وعندما .التقليدي االجتماعي النظام يرجوا ال كي حذراً دبيباً

 وجود عن يتغاضون فإنهم القرى، في الزراعية الملكية حقوق أو الضرائب حالة ي -كما الجذرية
 لقد . ( صمت«) في يموت كله اإلصالحى القانون يدعون وأحياناً التشريعات تلك في عديدة ثغرات
 العالم دول في التنمية اجهاض أسباب من سبباً الرسطية الحال هذه في ميردال وجد

 بهما متمسكاً ولكن - متضادتين نظر وجهتى تعقلن الوسطية العقلية هذه إن إذ الثالث،
 من وعميفاً جذرياً يكون أن يجب االجتماعى التغير »إن وهما - القوة من واحدة بدرجة
 بمنتهى يتقدم أن يجب االجتماعي التغير أن على يؤكد األخرى الجهة من ولكن جهة،
 .الخلخلة« من ايقاعه يمكن ما بأقل الموروث التقليدي االجتماعي النظام خلخال الحذر

 آثار انتثار وسرعة حجم أن تفترض مرفة بتفاؤلية أحيانا* يختصر » الداخلي التناقض هذا إن
 وان التصنيع لمتطلبات وفقاً تتغير سوف المواقف ألن تلغيه أو التناقض هذا ستقلص التصنيع حركة

 هذه حياة واقع في يؤيده أو التفاؤل هذا يبرر ما هاك ليس طبعاً .لذلك تتغيرتبعاً سوف المؤسات
 اعادة في التخطيط دور على توضع التي المتحمسة التأكيدات بعض إن . ١ ٣الشعوب«)

 أخذنا ما إذا ذلك الخليجية، التنمية طريق في اضافية عقبة ستكون االجتماعى، البناء
 العميقة التحوالت نتذكر أن علينا فيتوجب الناجح، التخطيط إلمكانية نموذجاً الغرب

 استثمار لتنظيم فعالة أداة التخطيط من جعلت والتي التصنيع، قبل أوروبا شهدتها التي

 هو كما تحتية بنى لها تتوفر ال صناعية ثورة لتحقيق أداة وليس الصناعية الثورة معطيات

 الثورة الغرب، شهدها التي الكبرى الثورات إن الخليجي. الثقافي الوضع في الحال
 الدولة ظهور ثم السياسية والثورة الجغرافية، والثورة ،الفكرية والثورة ،الدينية
 ببطء تقدمت وكلها الصناعية الثورة قبل حدثت الثورات هذه كل المتوحدة، القومية
 أوروبا فإن وهكذا، المجتمع. داخل االجتماعية العالقات لكل تدريجي بتكيف مؤذنة

 التغير اعتياد على اعانتها الفكرية التحوالت من عديدة قرون عليها سلف قد كانت
 (Coefficient of الهر ارتباط معامل خلق الذي األمر له، والتهيؤ وقبوله

(Changability متصاعد بإيقاع يرتفع ظل الوسطى العصور في سفلى نقطة من مبتدأ 

من مثيالتها من وكثير الخليج مجتمعات في الحاضر)"^(. الزمن في ذروته بلغ حتى

.١١٧(المصدرنفسه،ص٢٢)
.١١٨ ص ،نفه المصدر (٢٣)
:انظر .(Gerschenkron) جيرشنكرون ابتكرها فكرة التغير ارتباط معامل (٢٤)
٤090/91: Backwardness in Historical Perspective: 4 900* of ,Alexander Gerschenkron

(.1962 1٢٤٠ = Essays (Cambridge: Harvard University 



 فكر: أن بمعفى اآلن، إلى هذا التغير ارتباط معامل مخلق لم الثالث، العالم مجتمعات

االجتماعين. الفرقاء كل بين اجماع موضع ليست نفها االجتماعي التغير

 التغير هو قتصاديةاال أو االجتماعية المؤسة بمعارضة يصطدم ال الذي التغير إن

 الحقيقة هذه كانت ولقد .القائمة المركزة بالمصالح يضر وال جديدة مصالح يوفر الذي

 وجه على الخليج وفي العربي، الوطن في التخطيط اخفاقات الكثيرمن وراء
 غونار يقول كما - تحقيقه محاولة على يتقدم الحالة هذه في التخطيط ألن التخصيص،

 هذه في التخطيط آخرأن بمعى الغرب، في الوضع عليههو ما خالف على - ميردال

 االجتماعية العوامل كل شاملة تدريجية عملية خالل من نفسه يفرض ال الدول
 وليس الناس قبل من متوقعة حالة محصلة أنه على النهاية في مقبوالً فيكون واالقتصادية

 دور على توضع التي المتحمسة« »التاكيدات .د بقولنا عنيناه ما وهذا امالئه، من
 وسيلة أنه على التخطيط إلى ينظر »عندما االجتماعي. البناء اعادة في التخطيط

 التحوالت مساق نعكس فإننا ،المتحققة للتنمية نتيجة وليس التنمية لتوليد مستخدمة
 ممكنة غير التلقائية التنمية بأن ضمناً نعترف أن نريد كنا لو كما الغرب شهدها التي

 يلغي ال االعتراف هذا إن إليها. القصيرة طريقنا يكون أن يجب التخطيط وأن التوقع

 لذلك يشترط وإنما المطلوب التنموي التغير تحقيق في فاعليته وال التخطيط جدوى
 إحداث خالل من التخطيط عملية مع متزامناً التغير« ارتباط »معامل صنع في الشروع

 التى الغايات تكون بحيث التغيروضرورته جدوى إلدراك المشروطة الوعى حالة
 يعظم ما وهذا واحد، وقت في الناس من ومتوقعة مقبولة التخطيط من تحقيقها يتوخى

 القريبة السالفة الحقب بينت لقد أيضاً. مسؤوليتها ومن الخليجية »الدولة« دور من
 التكيفات خالل من طبيعياً لتزدهر أو نفعياً لتنمو التنمية عملية ترك امكانية تعذر

 على المجتمع في المركزة المصالح جماعات بين التدريجية التنازالت عن تنجم التي الموقتة
 جميع بين معقول تنسيق إلى والتوصل التنمية تقدم إلى التكيفات تلك تقود أن أمل

 األقطار في عالية برعة يسير الذي . . .التكنولوجي »التقدم إن .العامة السياسية التأثيرات

 األكبرفي االساسي الفرق إن أخرى، بعبارة المستقبل. في أعظم بسرعة يمضي أن له يتوقع - المتطورة
 مراحل من مرحلة أي في الغربية والدول الثالث العالم دول بين التكنولوجي للتقدم الشرطية الظروف
 هو أصبح قد تلكوبياً تغيراً إن . نفسه التاريخ تقدم سرعة في فرق هو الصناعية الثورة قبل التاريخ

 هي الوضعية هذه .. األخير. التحليل في التراجع عن ولكن المتمر الركود عن لي الوحيد البديل
 المتعاظمة وللرعة المتطورة المجتمعات حققته الذي االقتصادي النمو من العالية للمستويات نتيجة

. (٢بها«) تتقدم المجتمعات هذه تظل التي

: انظر آسبا، شرق جنوب في ياالقتصاد فالتخل اسباب تفيره في ميردال غونار طرحها أعاد وقد  = 
Myrdal, 11ل.

Myrdal, Ibid., ٧0٢٥) .0.700 ,1.ا)



 ان االستقالل قبل االستعمارية القوى مع السياسي التعامل آثار من كان لقد
 ،الخليجية المجتمعات في محدثة جيوب خلق إلى والتجارية االقتصادية التراتيب انتهت
 في األحداث مساقات يتبع ومن راكداً. جامداً االمادي النظام معظم تركت ولكنها

 هذه في فتظهر ،التاريخ حكم يتكرر أن من أصاه خوفاً يستشعر المجتمعات هذه

 األمر واالجتماعى، االقتصادي التخلف من بحر وسط محدثة صغيرة جزر المجتمعات
 تغير يتحقق لكي تلسكوبية تغيرات إلى - ميردال غونار بكلمات - الحاجة يؤكد الذي

 التي الطويلة الجمود فترات أن غير .اآلن الغرب في المتحقق التقدم من أسرع سريع

 المؤسسات جعلت المباغتة النفطية بالفيوضات غرقها ثم البلدان، هذه اقتصاد بها مر
 االجتماعية. المستويات أغلب على للتغير ومقاومة جموداً تزداد واالجتماعية االقتصادية

 بعض تشكل إلى إال البلدان بعض شهدتها التي الحارج من االختراق عمليات تؤد ولم

 قرون منذ عليه درجت ما على اغلبيته تدرج مجتمع في المتناثرة التحديثية العناصر
 من حيوياً شيناً نتعلم أن التاريخ مرة من المقطع هذا في لنا كان وإذا (.٣طويلة»

 والتكيف (Change) التغير أفكار أن هو نقبسه أن ينبغي الذي الدرس فإن الغرب،

(Adaptability) والحركية (Mobility) قتصاديةاال للتحوالت السبيل مهدت التي هي 
 على معتادين الناس وصار الغربي الفكر في تأصلت حتى الغرب في العميقة االجتماعية

الدائمة. الصناعية« »الثورة من حالة في العيش

 عن يغنى ال دائمة صناعية ثورة في العيش حالة المحركة القوى وعى فحص إن
 عملية في الخليجية للدولة الجديد الدور رسم اعادة في به يسترشد مرجعي نموذخ بناء

 )الدراما الكبير مشروعه خالل من ميردال غونار ويقدم .الخليج في االجتماعي البناء
 دور فيه يتجسد أن يكن لما متكامال يبدو غموذجاً االمم( فقر في دراسة - اآلسيوية

 يمكن التي التاريخية المرحلة ضرورات تمليه بما مجتمعها قيادة في المتوقع الخليجية الدولة
(.Modernization) ب-»التحديث, بموضوعية وصفها

 ويعتمد بينها ما في تتداخل - التحديث مشررع - المشروع هذا شروط إن
 هو أو شمولية طبيعة ذو ،إذن ،فالمشروع .بعضا بعضها ويفرز بعض على بعضها

 المستويين على الثرذمة أو للتجزئة قابل غير البناء اعادة عملية لمجمل كلي إدراك
 غاياته بلوغه إلى بها المترسل االجراءات وأداتية جهة، من والمعرفي االيديولوجي

قواعد: تسع إلى نموذجه ميردال يقسم أخرى. جهة من النهائية،

٠٧٠٤ ص نفه، المهدر (٢٦)



العقالنية-١

 - به المسلم ومن عقالنية اعتبارات على توضع ان ينبغي االجتماعية السياسات

 الخرافية والمعتقدات (Tradition) التقليد مفارقة بالعقالنية يراد أن - أحياناً يؤكد وما

(Superstition) القيمي التأسيس من النوع هذا الالمنطقية. والتعليالت 
(Valuation) عنصراً إن .العلم عصر يدخل الشعب ان بالقول عنه يعبر لالوضاع 

 زيادة أجل من الحديثة التقانة تطيق إلى الحاجة هو القيمى التأسيس هذا في مها
 االقتصادية العالقات كل لنشمل أوسع مضموناً أعطيت التقانة أن غير .االنتاج

 الوطنية، والمؤسسات الوطنية والمواقف والتقاليد التاريخ اعتبارات أما واالجتماعية.
 ذات إنها .العقالفي التبرير أساس على فقط - المدأ حيث من - االعتبار في تؤخذ فإها

.المرسومة األهداف تحقيق في عملية قيمة

التنمية أجل من والتخطيط التنمية - ٢

 من السعي من مباشرة تنبع التنمية أجل من والتخطيط التنمية في الرغبة ان
 المثل عن شمولياً تعبيراً واالجتماعي االقتصادي المجال في تمثل وهي العقالنية، اجل

 النظام في فيها المرغوب غير األحوال من مجموعة تحين التنمية وتعني . التحديثية
 متناسق فهونظام التخطيط أما . التخلف حالة إدامة عن وتعتبرمسؤولة ،االجتماعي

.التنمية سياسة في الداخلة لإلجراءات عقلياً

 االقتصادي التخطيط بأهمية الخليجي التعاون مجلس دول كل سلمت لقد

 أنشأت المجلس دول وكل .الخليجية المجتمعات بناء اعادة في وحيويته واالجتاعي
 تميزت لقد لنجاحها. الالزمة الظرفية الشروط لها ووفرت للتخطيط، مجالس أو وزارات

 المنطقة أبناء من عالياً تعليماً ومتعلمة ذكية نخب باستقطاب وامجالس الوزارات هذه
 المصممة التخطيطات اكث تنخر موروثة ثقافية اوضاعاً ان غير . سواهم من أو

 على للسيطرة سياسية امكانية هناك أن يبدو وال المنشود. االجتماعي التغيير الستعجال
 سياسية، قصورات منها أكثر ثقافية كعقبات بقوة نفسها عن تفصح التي وضاعاأل هذه
 من خوفاً الثقافية المعوقات هذه كسر في حكمة ترى ال الخليجية الدول أن يبدو كما

 للزمن يترك وبهذا . اإلجراء هذا مثل على تترتب قد التي السلبية الفعل ردود
 الحديث من المفصل هذا في مقدورنا وفي التغيير. هذا إحداث أمر الفكرية والتحوالت

جيداً: تمثيالً الموانع تلك تمثل تناقضات ثمانية نستحضر ان

لالبداع ضداً التقليد -

للحرية ضدا -السلطة
االجتماعي للتعاقد ضدا القبلية -



الفردية للكفاية ضدا المحسوبية -
المرأة لتحرير ضاً الذكري االستعالء -
للقومية ضداً االقليمية -

للتصنيع ضداً الزراعة -
للفقر ضداً الثروة -

االستقصاء. من بشيء هذه األضداد حرب لنتتبع

لالبداع ضداً التقليد -

 الماضي. يقدس أنه رغم باماضي التمسك مجرد من أكثر على ينطوي التقليد،
 الوهم خالل من وذلك اإلنساني، للعقل المضللة القوى أكثر من هوواحد التقليد

 في »اإلصابة« ووهم جهة، من باألمن الشعور وهم اإلنسان به يخدع الذي المزدوج

سالفة. حجة إلى استنادا المقلدون يفعله ما كل

 يأخذ وهو .المستقبل ووارث الحاضر سليل هو الثانية الناحية من اإلبداع،
 تصاحب التي المؤكدة غير واالحتاالت القلق أنواع كل مع جديدة آفاق إلى اإلنسان

.الجديد مع والتعامل المجهول اقتحام

 العربية الثقافة في الضالل إلى يقرن »االبداع« أصبح معينة تاريخية وألسباب

 ان - العربية األمة تاريخ من طويلة حقب مدى على - العام المعتقد وأصبح اإلسالمية

 فيه، نعيث الذي العالم في النار. في ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل بدعة »محدث« كل
 له االبداع رفض . للبقاء اإلنسان وسائل أقوى بين من المبدع والتفكير االبداع غدا

العربية. األمة في الخالقة اإلنسانية القدرات تعطيل واحدة، نتيجة

للحرية ضدا السلطة -

 أم سياسة كانت سواء - السلطة بين بالفطرة موروث صراع هناك ليس
 ولكن االجتماعية. البنية في األخرى تكمل منهما كال ان حقا الحرية. وبين - أخالقية
 عن األخيربديالً وجعل و»التسلط« والسلطة« بين الخلط من حقيقياً خطراً هناك

 عن بديال (Authoritarianism) السلطوية النزعة أو التسلط نجعل عندما ولى.األ

الحرية. مع االصطدام حالة تقع (،Authority) السلطة

 .العربية الثقافة في مرموقاً مكاناً السلطوية احتلت معينة تاريخية ولتطورات
 القرون خالل العري الفكر على هيمنت التى المقوالت من أن جميعاً نعرف ونحن

 »من األخرى المقولة وكذلك . المدينة« في ومالك يفى »ال القول الماضية عشر األربعة



 على االستطاعة عادت ما وغيرها المقوالت هذه بموجب . الشيطان« فشيخه له شيخ ال
 مستودعة أصبحت االستطاعة هذه الفرد. في مستودعة واالحداث األشياء على الحكم

 والعمل. للتفكير »اجازة« على الحصول يجب منه أو منها ما، أوشخص ما جهة في

 والخليجية العربية الحياة نظام في عميقا السلطوي التوجه هذا يتوغل هذا، يومنا حتى
السياسية. بالنظم وانتهاء بالمدرسة ومرورا العائلة من بدءا

االجتماعي للتعاقد ضداً القبلية -

 الجاهلية االجتماعية المؤسسات وإحدى قبلي. مجتمع في بعث األعظم الرسول
 ومن الغزووالثأر. من وأخالقياتها القبلية المؤسسة هي إلغائها إلى االسالم هدف التي
 نظرية سالماإل طرح عقالنية أكثر اجتماعي بنظام القبلية المؤسسة هذه استبدال أجل

 ابراهيم ابتلى )وإذا الكريم: القرآن في جاء . »العهد« نظرية هي جديدة اجتماعية سياسية
.(٢٧الظالمين«) عهدي ينال ال قال ذربي؟ ومن قال إماماً. لكا جاعلك إني قال فأتمهن بكلمات ربه

 اإلسالمية السياسية النظرية بذرة النظرية هذه في والمسلمون الفقهاء وجد وقد
.كلها الحياة يصبغ الذي التعاقدي الطابع ذات

 طبيعته من االجتماعي النظام تخليص أجل من يناضلون الخليجيون العقالنيون

.مجزية غاية يبلغون يكادون وما القبلية

للكفاية ضداً ية المحسوب -

 اإلنسان حقوق تصبح بموجبه اجتماعي تدبير إنها .القبلية سليلة هي المحسوبية
 من المشتقة حقوقه االنسان يفقد هنا االجتماعي. أصله أو االجتماعية بعالقاته مرتبطة

 بقية مثل الخليجي العربي المجتمع . يظلم« الناس يظلم ال »ومن قاعدة وتسود انسانيته
 ال الذي اإلنسان حقوق - بأخرى أو بطريقة - يهدر يزال ما المعاصر العربي المجتمع

 يتوجب التي القاسية المعارك إحدى فإن هذا، وعلى أوقبلية. اجتماعية قوة لهمن سند
.القانون بقوة المكفولة نسانيةاإل الحقوق أجل من المعركة هي خوضها

المرأة لتحرير ضداً الذكري االستعالء -

 التبعية مركز إلى الخليجي المجتمع في المرأة خفضت الماضية، االجيال خالل

االندلسي العربي الفيلسوف نبه الميالدي عشر الحادي لقرن في عليه. واالتكال للرجل

 .١٢٤ األية البقرة، »سورة الكريم، القرآن (٢٧)



 إن بل .كله المجتمع في والرجل المرأة بين العالقة لهذه التخريبية اآلثار إلى رشد ابن
 الهزائم وبين للمرأة المنحط المركز هذا بين فربط أبعد، خطوة ذهب رشد ابن

.زمانه في االسبان الغزاة يد على لها يتعرضون العرب كان التي والسياسية العسكرية

 في ترسف تزال ما الخليجية العربية المرأة رشد، ابن بعد قرون تسعة اآلن،

وهناك. هنا قليلة استثناءات مع واالتكال التبعية مكان - القديم مكانها

للقومية ضداً االقليمية -

 واللغة اإلسالم واحدة. أمة أننا على أنفسنا إلىننظر أن نحب العرب نحن

 األعوام خالل ألنفسنا. الوحدوية الرؤية لهذه طبيعية روابط نعتبرها المشترك وتاريخنا
 الخليجيين ولكن .الهدف هذا أجل من التضحيات أنواع العرب قدم الماضية التسعين

 عن البحث ويعجزهم السياسية الحدود ارتفاع ويحيرهم يؤرقهم العرب، بقية مثل
 وغير العرب على تطبق التي يوم بعد يوماً المتعسرة واإلقامة والسفر الهجرة تفسيرقوانين

 المنتجة القوى وحراك الوحدوية الرؤية يدمر الوضع هذا إن . واحدة بطريقة العرب
.وداخلها المنطقة إلى

للتصنيع ضداً الزراعة -

 البيثة في نتدخل ألن كلي هومفهوم التصنيع ومكائن، آالت كونه أكثرمن
 الحياة صعوبات تخفيف وسائل من منه الطبيعة حرمته ما لإلنسان نصنع وأن الطبيعية
 علمية هوطريقة التصنيع أخرى، بعبارة األرض. هذه على العيش خشونة وتلطيف

 ولهذا، المتميزة. طبيعته من مشتق منظورأخالقي وفق اإلنسان حياة تشكيل إلعادة

 التي الخليجية للمجتمعات بالضرورة مزعجة واألخالقية االجتماعية التصنيع آثار فإن
 إلى الدعوة أن العجيبة المفارقات من ولكن طويال. ردحاً والقبلية الزراعة على عاشت

 هم الناس من وقليل بأكمله، العربي الرطن تكتسح مثلما الخليج تكتسح التصنيع
.واألخالقية االجتماعية تبعاتها يدركون الذين

 الطبقة هذه . الماضي في وجود لها يكن لم جديدة عاملة طبقة يخلق التصنيع
 في المشاركة حقوق - قبل من بها مسمرع غير وسياسية اقتصادية بحقوق ستطالب

 سياسية قوة ميالد في التصنيع يؤثر وهكذا األجور. مستوى وتقرير االنتاج سياسة
 يمثل وهذا ، جماعي وشكل مضمون ذات قوة . أوتوقراطية طبيعة بذات ليست جديدة

 بأجور واألسواق المصانع في المرأة استخدام يوجب التصنيع . األوتوقراطي للتقليد نحدياً

 الشروط الصناعي المشروع يخلق وهكذا .ومنافعه الرجل أجور مع متساوية ومنافع
 من نماذج هذه المرأة. على الرجل بأعلوية التاريخي االدعاء وتفنيد لتحدي الموضوعية



 من العظمى الغالبية إلى وبالنسبة التصنيع. يخلقها الني األخالقية االنقالبات
 غير األخالقية االنقالبات هذه فإن العربي، والوطن الخليج في للتصنيع المتحمسين

 على الحال بقى ما وإذا .االجتماعى التخطيط في حاب لها محسوب وال ا٢ محسوس
 القلق مصادر الى مضافاً مصدراً التصنيع يصبح ان المستبعد من فليس هذا، وضعه

(.’المعامر)* الخليجي المجتمع في االجتماعي

االنتاجية -زيادة٣

 هي - العاملة القوة انتاج بمجمل أو الرؤوس بعدد مقيسة - أعلى انتاجية إن

 الغرض هذا أن العموم وجه على والمفترض .التنمية خطط كل بين مشترك هدف
 العملية وجوه كل في المال رأس وزيادة االنتاج فنون بتحسين مبدئياً تحقيقه يمكن

 غير و (Modes of Production) االنتاج أنماط نسميه ان مايمكن وبتحسين االنتاجية

 المواقف وتحسين للناس المعاشي المستوى رفع على تعتمد بدورها الشروط هذه أن

 العملية لتحقيق الالحقة الشروط كل تحقيق الواقع وفي الوطنية، والمؤسسات
 اعتباره يمكن العاملة القوة انناج بزيادة أو بعددالرؤوس مقيساً االنتاج إن .التحديثية

 إلى اشارة االنتاج معدل في الزيادة نسبة اعتبار يمكن كما التخلف. مستوى على مؤشرا
 لهذه مرضياً تعريفاً اطالقاً اعتبارها يمكن ال االنتاج في الزيادة أن غير .التنمية تحقق

 سيرد التي األخرى الشروط تحقق من بد ال والتنمية. التخلف مفاهيم المفاهيم،
 واجبة أغراض هي حيث من بل االنتاج، لزيادة وسائل كونها حيث من ليس نقاشها
 تتفاعل أن يجب ولكنها أحيانا، تتعارض قد األغراض هذه إن ذاتها. في التحقق

انفراد. على كل تحققها يجب كما بعض مع بعضها

المعيشة مستوى ارتفاع - ٤

 من هناك جداً. الفقيرة تلك وخصوصاً المجتمعات جميع بين مشترك مدف هذا
 الوطفي المال رأس يتراكم لكي قليالً تأجيله يجب المعاشية المستويات رفع بان يجادل

 وزيادة الدخل زيادة بين ترابط حالة خلق دون وللحيلولة جهة، من عوائده وتزيد
 يمكن ال مما غيرأنه الغربية. أوروبا في االستهالكية النزعة على قياساً االستهالك

 ولكفاية أعلى عمالية إلنتاجية مسبق شرط هي المحسنة المعيثة مستويات أن فيه الجدال

والمواقف القدرات في تغيرات لتحقيق مسبق شرط هي العموم وعلى االنتاج، في أعلى

 ذات )الكويت: المعاصرة العربية التربية في والحرية الحقيقة ازمات رضا، جواد محمد انظر: (٢٨)

.٢٥٥-٢٥٠ (،ص١٩٨٧ الالسل،



 مستويات وتحسين االنتاجية بين المتبادل االعتماد هذا إن االنتاج. في للزيادة المطلوبة
.الغربية أوروبا شعوب بين منه آسيا في الفقيرة الدول بين أقوى هو المعيشة

واالقتصادية االجتماعية المساواة - ٥

 مثالية، نظرة واالجتماعية االقتصادية الماواة مسألة إلى ينظر النامية البلدان في
 الالطبقي،. »المجتمع تحقيق عن الحديث درجة المشالية هذه في أحياناً التطرف ويبلغ

 ميل هناك يكن وإن التوجه هذا على رسمي معفى اي يبغ ال أخرى أقطار في غيرأنه

 إن .المعدمة أو المحرومة للطبقات أكثر واقتصادية اجتماعية مساواة تحقيق إلى قوي

 الدخل مستويات رفع في تسهم ظررف خلق إلى تهدف المعى، بهذا التنمية
 - تحقق لم النامية المجتمعات فإن ،العموم على ولكن للجاهير. المعاشية والمستويات

 االقتصادية الظروف تحقق لم كما واالقتصادية االجتماعية المساواة - آلخر أو ألمر
 باتجاه يسير األمر كان كثيرة، أحيان وفي الجماهير. حياة مستويات لتحسين الشرطية
 يعتذر كان وأحياناً دخولها للجماهيروتناقص االقتصادية المستويات انحطاط معاكس

 يكون أن يمكن ال العذر هذا أن غير .االنتاج زيادة في الرغبة بحجة التراجع هذا عن
 وبين جهة، من واالجتماعية القتصادية الحقوق تحسن بين العالقة لوضوح مقبوالً

 مسبق شرط هي واالجتماعية االقتصادية الحقوق زيادة وألن أخرى، جهة من التنمية
والتنمية. االنتاج عمليي لتريع

والمواقف المؤسسات تحسين - ٦

 والفئات والطوائف الطبقات بين الحواجز تزال أن أوالً المؤسسات بتحين المراد

 بالمراكز الظفر أجل من المجتمع أفراد بين الحر التنافس على القدرة وتعزيز االجتماعية
 الذي المركز كأنها الدولة تبرز بحيث الحكومية والوظائف واإلدارة االقتصاد في القيادية

 ال الوالء روح مواطنيها في تبث أن نفسها الدولة وتستطيع المواطنين كل حوله يلتف
 بمساواة متميزاً شعباً إن الدولة. منه تتالف الذي للمجموع ولكن للطبقة، وال للطائفة

 ووالء (Spatial Mobility) ومكانية اقتصادية وبمرونة واالجتماع قتصاداال في واضحة
 ما في أما .التحقيق وواجب منظور تنموي هدف هو لألمة الجميع قبل من حازم
 في القائمة المؤسسات قبل من مسنودة أنها عليه المتعارف فإن (،٢١بالمواقف) يتعلق

ما إلى الثالث العالم دول في طموح هناك .المؤسسات هذه وتسند تعزز وهي المجتمع

 سلوك تجعل التي والتقويمات للمعتقدات الكلي المجموع بانه (Attitude) الموقف ميردال يعرف (٢٩)
.ها يفع التي بالطريفة يقع ان اي ،كائن هو ما يكون ان الجماعة سلوك أو الفرد



 أو الحديثة« الدولة »مواطن أو الحديث« »اإلنسان أو الجديد« »اإلنسان خلق يمى
 وكل وهكذا. الصناعي، »االنسان أو العلم, عصر في »اإلنسان أو المعاصر« »اإلنسان

 ذاته في يجدها ان اإلنسان هذا في يفترض الشمائل من مجموعة إلى تشير األساء هذه

وهي:

الكفاية -

الج -
النظام اتباع -

الدقة -
بالمواعيد االلتزام -
الشديد الصدق -

 الجامدة، التقاليد على االعتاد من والتحرر فعله ينبغي ما تقرير في العقالنية -

 من التحرر الخرافي، التفكير من التحرر والمحوبية، الفئوية الوالءات من التحرر
.مدققا إنسانا كونه ،التعصب

. التغير( )قبول للتغير االستعداد -
المتغير. العالم هذا في السانحة للفرص التيقظ -
.وابتكارها المشاريع استحداث في الحيوية -

النفس. على واالعتماد )الكرامة( الذات احترام -

 ينفع ما نحو توجيهه بل الذاقي الكفاح إلغاء هنا يراد وال التعاون، روح -
 المجتمع أجل ومن اآلخرين أجل من العمل مسؤولية لحمل واالستعداد الجماعة

واألمة.

التهور. واجتناب البعيد النظر تعلم -

 العالم دول في المراد الجديد اإلنسان في الشمائل هذه تسطير أن ميردال يسجل
 لها وغيرها آسبا في المفكرة الطبقات إن بل بها، أوأصيالً كلياً التزاماً يعفي ال الثالث

 المواقف تغيير ضرورة عن الجميع فيه يتحدث الذي الوقت ففي .منها مزدوج موقف
 ان من خوفاً العامة االجتماعات في عنها الطرف يغضون أنم إال الحلقاتالخاصة في

 هذه لتغيير رسمية اجراءات باتخاذ الدولة مطالبة اها على تفهم قد علناً إثارتها

 بشكل المواقف هذه على يقفزون التربوية والتراتيب األهداف صياغة في حتى المواقف.

وهزلي. مضحك

 العالم دول في المفكرة الطبقة سلوك في اإلزدواجية هذه تفسير يمكن كيف
 نفها هي أنها جيداً تدرك منها والنخبة نفها المقفة الطبقة أن ميردال يرى الثالث؟



 معاشها طرق إلى تنظر عندما المثقفة الطبقات هذه إن .المثالية المواقف بهذه تلتزم ال
 بينها الفرق تدرك لها، المتاحة التعليم وفرص بها تنعم التي الثقافية األنماط في ودخولها

 - المثقفون - وهم والكادحين الفالحين من األغلبية تحياه الذي البائس العيش غط وبين
 المواقف تبديل عن يسكتون فلذلك المحرومون، يعانيه ما لتغيير شيئاً يعملون ال

 السبب أما .وتعاستها الجماهير بؤس عن الرومانسي بالكالم ضمائرهم إراحة ويحاولون
 يؤذي المواقف هذه تجريح أن من الخوف فهو المواقف، تبديل عن الطرف لغض اآلخر

 التحرر أجل من الكفاح فترة خالل الحساسية هذه تنامت لقد .الوطنية الكبرياء
 البالد أبناء يصفون الغربيون االستعماريون كان حين الغري االستعمار من واالستقالل

 على بالعيش والرضا اإلبداع وعدم والالمباالة والكسل الفكر بخرافية األصليين
 البالد أبنا، حساب على ألنفسهم واالمباؤات المنافع الستالب وذلك الكفاف
 الدنيا الطبقات إلى تعود استبدالها يراد التي المواقف هذه أن هذا إلى أضف .االصلين

 من فائدة فال ولذلك بسرعة، تتبدل ال الطبقات وهذه الثالث، العالم مجتمعات في
 التغيير إحداث إمكانية يعقد ما إن بالقسر. أو القانون بقوة عليها التغيير فرض محاولة

 التصنيع عملية أن من مارك مقوالت من فهمه أسيء ما بعض هو المواقف في
 اتكالية السىء الفهم هذا خلق لقد .أوتوماتيكية بصورة الناس مواقف تغير والتنمية

 يبدلون الناس وسيجعل جديدة أخالقيات سيخلق التصنيع إن . . .جديد نوع من

 واالقتصادية الصناعية الظروف نحت الناس سلوك تحليل دون من األساسية مواقفهم

الجديدة-

الوطني التضامن - ٧

 )قضاء( محاكم وطنية، حكومة نظام بأنه الوطني« »التضامن ميردال يعرف
 كل على مطاعة سلطة ذات والعمل الهدف في داخلياً ومتماسكة فعالة حكومية وإدارة

 األمرين: لكال مسبق شرط هنا التضامن الدولة، حدود داخل والجماعات األصقاع
 فعالة كرحم لوظائفها الكفي وألدائها - المواطنين لكل مستمر كاهتمام - الدولة صيانة

.وتنفيذها الوطنية السياسات لصياغة

الشعبية الديمقراطية - ٨
(Democracy at 1ع Grass Roots الجذور )ديمقراطية

 والتنمية االقتصادية، التنمية أجل من تكافح أن المنطقة حكومات على يتوجب

 التنمية وألهداف بها. الشعبى القبول من عالية درجة تحقق تفترضمسبقا، الناجحة،
 االنضباط بعض فرض إلى سلطوية أم كانت أديقراطية الحكومات، كل تلجاً عموماً

 تنجز أن تستطيع ال السلطوية النظم حى انه غير باإلكراه. شعوبها على االجتماعي



 التنمية لقبول الناس تعبئة بأخرى أو بصورة تستطع لم ما التنمية مجال في كثيراً
 تمتلك ثقافة وأقلها فقراً الطبقات أكثر حقى .إنجاحها أجل من والتعاون فيها والمشاركة

 يشير الذي المثل هذا أن يدهشنا لن فإنه وهكذا، واحباطه. القهر لمقاومة معتبرة طاقة
 »التخطيط أو »الالمركزية« باسم الثالث العالم دول وبقية آسيا جنوب في الناس إليه

 نطاق على والمسؤولية الشعبية للمثاركة ظروف نحوخلق الموجه الديمقراطى«
 المثل بين قبوالً األكثر - هو-عموماً الشعب داخل والقطاعية المحلية المجتمعات

 هذه في ليس أنه على الوطنى، االستقالل مثل باستثناء التحديث لعملية الحاكمة
 هناك وكان الديمقراطي التخطيط أو الالمركزية تحقيق نحو كثيراً تقدم واحد بلد الدول

 وأجهزتها الحكومات عجز مثل ذلك دون تحول المتداخلة الجدية العقبات من عدد

 في المركزة المصالح ذلك كل وفوق واالقتصادي، االجتماعي التكافؤ وعدم االدارية
راكد. مجتمع وتقاليد القائم الوضع

الديمقراطي للتخطيط ضداً االجتاعي االنضباط - ٩

 األمر ،مواطنيها معاملة في السياسية نظمها بلطف معروفة الخليج أقطار إن
 السياسات تنفيذ في المواطنين على شديدة التزامات فرض دون اً أحيا يجول الذي

 أو اإلكراه من المبراً االقناع وسائل إلى اللجوء إلى الدولة وتضطر الجديدة. االجتماعية

 وكما االجتماعية. السياسات هذه بعض تعطل الى بدوره يؤدي الذي األمر القر،
 في وأسلوباً حال دائماً ليس اإلكراه غياب فإن االجتماعيين، المخططين كل يعرف

 نجاح بأن اقنعتنا قد بحوثنا إن ميردال: غونار يقول الصدد هذا وفي التخطيط.
 كل من الناس على التزامات لفرض استعدادا يتطلب التنمية أجل من التخطيط
 تنفيذا يتطلب كذلك انه اآلن، مطبق هو ما بكثير اعظم بدرجة االجتماعية الطبقات
 يتعارض قد القول هذا إن . استراتيجياً دوراً اإلكراه فيه يمثل االلتزامات لهذه متثدداً

 حل عن الناس يمتنع عندما يحدث ما هذا ولكن الديمقراطية، مثل مع ظاهريا
 التقدم خطط انجاح أجل من العمل في يتعاونون وال طوعياً االجتماعية مسؤولياتهم

 ينجح لكي بل التطبيق، في تنجح لكي المتقدمة التسع القواعد إن .االجتماعي
 ال ،الخليج في االجتماعي البناء إعادة في موجهة دينامية كقوة كله التخطيطي النموذج

.المستقبل طريق النموذج هذا يعتبر أن بد

 الخطر هذا . الخليج منطقة في التحديث مسيرة يتهدد داخلياً خطراً هناك أن على

 بفضائل والمباهاة الذات تعظيم خطر نفسه، الشرقي الثقافي اإلطار داخل من ينبثق
 بين مشتركة ظاهرة وهذه الحاضر؛ عن به واالستعاضة بالتاريخ واللواذ مدعاة موروثة

 المدمرة العقبات من واحدة هذه كات ولقد .التخصيص وجه على الشرق شعوب
 تيار - ميردال يقول كما - هناك كان لقد مثاًل. الهند، في االجتماعية التنمية أمام



 تنظيم على قائمة كاملة ديمقراطية كانت وكيف الهندية، القرية حول غني أسطوري

 الطبقية أو الطائفية الفروقات تكون حيث الجماعية والحياة االنتاج في تعاوفي عقالني
 الناحية من المدن. في نظيراتهن مركز من وأرفع أعلى بمركز النساء تتمتع وحيث ضئيلة

 نتذكر أن يجب ولكن . التاريخ من لها تأييداً تجد أن يمكن نبيلة قضية أية إن العملية
 ذهبية عصور عن حلبراقة الصرر لمذه مضاداً تفسيراً تقدم أن يمكن التاريخ حقائق أن

 أن إال اآلن تصلح ال فإها ما، وقت في متحققة كانت لو وحتى ،التاريخ في خلت
 من السحيق. الزمن في أبدعتها التي األمم في الحيوية نضوب على شاهدا تكرن

 ان الهند. استقالل بعد لتفنيدها نهرو الل جواهر تصدى التي المتكررة ات االدعام
 نحو تتجه وأنها الغربية، الشعوب من مادية وأقل روحانية أكثر هى اآلسيوية الثعوب

 وأنها المادي، والرفاه الثروة عن النظر لغض مهيأة غيرية ايثارية وهي اآلخر العالم

 وأن واالعتكاف، التأمل على خاصة بقدرة تتميز وأنها نفس، وعزة بإباء الفقر تتحمل

 لقد .الدقيقة الحسابات وال العقلي التعليل في وليس الحدس في تثوي العقلية قوتهم
 هذه استباح الذي الغربي االستعار ضد الكفاح بمنطق المدعاة الفضائل هذه غهرو فند

 ذلك من تأبق أن أرادت إذا حى واالستالب بالضعف االحساس وأورثها الشعوب
 خبرو: قال .الواقع في لها وجود ال روحانية عن متخيلة تهويمات إلى فاءت آلهوان

 في عزاء ويجد غابر، زمن أحالم في الواقع من مهرب عن يبحث فإنه االحتالل تحت بلد يكون »عندما
 فيها مشكوك أخرى مسالة .منا الكثير فيها يقع وخطيرة حمقاء تسلية هذه إن .ماضية عظمة من رؤى

 إلى نزلنا أننا لو كما الروحية عظمتنا في نزال ما أننا نتصور أن هى الهند في إلينا بالنسبة نفسها بالدرجة
 الحرية غياب عل تبفى أن يكن ال أخرى، عظمة واية الروحية، العظمة .غتلفة بطريقة العالم هذا

 الفكرة شجعوا قد الغربيين الكتاب من كثيرا إن والبؤس. الجوع على وال للتقدم الفرص وغياب
 إلى يصبحون بلد كل في والتعساء الفقراء ان أنترض إني اآلخر. العالم أهل من هم الهنود بأن القائلة
 النهروية اللمعة إن . (٣ ثورين«) يكونوا أن اختاروا إذا إال اآلخر العالم اهل من معينة درجة
 أرادوا إذا ،الخليج في االجتماعي البناء خطط راسمي قبل من وتتذكر تعرف بان قمينة

 لمعة نحفظ أن جميعاً بنا وجميل .التهاوي أو النكوص من الخطط هذه يعصموا أن

 أكثر الهنود ان الصورة بتلك أضعها »لن نهرو: قال سلف الذي السياق وفي أخرى نهروية
(.٣١الروحانية«) يسمى عما كثيراً يتكلم الراكد المجتمع إن أقول ولكنفي روحانية،

Jawaharlal Nehni, 7٤ Discovery of India (New York: 100 102 ٧, في: نهرو انظر (٣٠ ) 
1946).
Myrdal, Asian Drama: 4 Inquiry in the Poverty of ً٨٧^٥, :في ميردال غونار قبل من مقتبسا  
vol.l.p.100.

انظر: ميردال، آراء على الخليج في االجتماعي البتاء العادة البنيري النموذج بتا، في اعتمدنا (٣١)
Myrdal, Ibid., vol.1, 00.53-100.



علشذاللتئؤج١





االجتماعية التنشئة أزمات

 القهر به سطا الخدم أو والمماليك المتعلمين من والقهر بالعف مرباه كان من »إن
 الكذب على وحله الكل إلى ودعاه بنثاطها وذهب انباطها في النفس على وضيق

 وعلمه بالقهر عليه األيدي انبساط من خوفاً ضميره في ما بغير التظاهر وهو والخبث
 من له التى االنسانية معافي وفدت وخلقاً عادة له وصارت لذلك والخديعة المكر
 غيره على عياالً وصار ومنزله نفه عن والمدافعة الحمية وهي والتمدن االجتماع حيث

 غايتها عن فانقبضت الجميل والخلق الفضائل اكتساب عن النف وكلت ذلك في
«. . ..االفلين اسفل في وعاد فارتكس انسانيتها ومدى

خلدون ابن

 »اإلنسان« صنع أو الخليجي »اإلنسان« بناء عن األيام هذه الحديث يكثر
 السعودي :اإلنسان« ببناء حلماً لتصبح اشطاراً الدعوة تتشطر وقد الخليجي.

 أن ريب، دون من وجميل، وهكذا)(. القطري، »اإلنسان« و الكويتي »اإلنسان« و

 مشروع وهدف علمي اهتمام موضوع الخليج وخارج الخليج في العربي اإلنسان يكون
 والجنف العايات في الوضوح تجنب هو األمر في ليسجميالً الذي أن غير حضاري.

وتتماوه واأللوان الظالل تتشابك حيث إلى واالنحياز األشياء معالم في الثبات عن

 في العام التعليم تطوير ندوة إلى: قدمت ورقة الكوبتي،، اإلنان »بناء العوضي، الهادي عبد انظر: (١)
 العري التربية مكتب ايضا: انظر . ١٩٨٩ فبراير شباط/ ١١ التربية، كلة الكويت، جامعة الكويت، دولة

(.١٩٨٧ المكتب، )الرياض: العربي الخليج دول في العليم واقع الخليج، لدول



 بلغة الحديث ويتعذرفيه الحقيقة فيه تضيع تمويي وضع وينخلق والتهاويل، الشخوص
 اإلنسان« »تنوع عن الناس يتكلم عندما أنه ذلك والواقع. الطموح بين مشتركة

 من ال غيرمسنودببينة أمر وهذا ، أيضاً »االنسانية« في بتنوع يسلمون كأنهم يبدون
 السعي في مناالً وأيسر التخطيط في انفع يبدو ما فإن ،هذا وعلى .العلم من وال الدين

 مساقات في والتقويم القياس هوممكن وما التحقق هومكن ما إلى الفكر يتوجه هوأن

 »المواطن« مفهوم بين ما فرق إن .الخليجي »المواطن« إعداد . . .االنجازوالتحصيل
 أو وسالوهم« »الحقيقة« بين ما هوفرق االجتماعية التنشئة تراتيب في »اإلنسان« ومفهوم

 أن الناس مقدور في يكون »المثال« طلب في .»المثال« و »الواقع« بين ما هوفرق
 من يتثبتوا وأن ينجزوا ان مقدورهم في فيكون »الواقع« طلب في أما يتفلسفوا.

 القرن ففي الصدد، هذا في جديداً أقول أفي أزعم ولست وتمحيصه. بقياسه انجازهم

 نقاط إحدى التربية في والمثال الواقع حول الخالف كان مثال، الميالد، قبل الخامس
 أنه ايسوقراط رأي من كان وقد .أيسوقراط ومعاصره أفالطون بين الكبرى االحتكاك

 ان يستطيعون وهم »يفلسفوا« أن ال »يعملوا« أن الناس على يجب الفعلية الحاالت في

 الذي هو المثقف الرجل فإن هنا ومن فقط، الصائب« »الرأي أساس على »يعملوا«
 األقل أوعلى السليم الحل التماس وفي استعماله في البراعة وله الصائب الرأي يملك
 القديمة أثينا سبق لنا يفسر هذا لعل تواجهه)^(. الى المعينة للمشاكل ضرراً األقل الحل

 في الفكرة هذه تجذر ثم رستها،ومما »المواطنة« فكرة ابتكار الى كلها األرض أمم

 تربية عن الحديث إن حقا .اليوم حتى الغربية والدستورية الديمقراطية التقاليد
 واحد مضمون على الناس يتفق قلما التي المثالية باب في يدخل الخليجي« »اإلنسان

 اتفاق موضع يكون أن يمكن الخليجي« »المواطن عنتربية الحديث أن حين على لها،
 الواقع لمنطق نفسه التربوي التوجه يخضع عندما خصوصاً بالغ بيسر اجماع أو

 فعلته عما والتساؤل الخليجية التربوية المؤسسة مع التعامل يسهل الذي األمر والعدالة،

.اآلن حتى

 االجتماعية الذات تجديد عن المؤسة هذه قصور هو ،ههنا االجماع منعقد
 التربوية المؤسسة لمعطيات التكاملية التحليالت غياب من الرغم وعلى .الخليجية
 وحدتها عن نتحدث التي - المؤسسة هذه لنتاجات الموضعية األعراض فإن ، الخليجية

 األفق وعلى .عملها من منه يشتكى ما مجمل تصوير في تتكامل - اصطالحاً أوتوحدها

 النظم أن من واضح تذمر هناك الخليجي، التربوي الوضع تحليل آماد من األعلى
 على غلب متاخرة تعليمية »نظم ل ثقافية استعارات إال تمثل ال الخليجية التعليمية

دول - الدول هذه في التربوية واألهداف السياسات تطوير »فإن ولذا التقليد« صنعة عمارستها

 (. ١٩٨٧) المقارن الفكر في دراسة والحضارة: والتربية العرب ،رضا جواد محمد (٢)



 غلب قد واالهداف الياسات فإن ،والبلورة التطوير محاوالت جرت وعندما . كثيراً تأخر قد - الخليج
 اشراك يجر لم ناحية فمن التعليم. عن للمسؤولين الفعلية المارسة عن المنعزل الوثائقي الطابع عليها
 واألهداف السياسات تطوير بعد فإنه أخرى، ناحية ومن التعليم. في العاملة الواسعة للقطاعات مماثل

 .المراحل لمختلف المعلمين إعداد مناهج في مكثف بشكل تضمينها يجر لم كما بها كاملة توعية تجر لم
 السياسات وثائق في المتضمنة البنود بعض جودة من بالرغم أنه المتوقعة النتيجة فإن ،وهكذا

 كبيراً أثرها يكن كمام واسع. مستوى على بها لميكنهناكعلم المطفة دول كل في المعدة راألهداف
 تعجيز في المحافظة النزعة هذه أثر من يلطف وال (.٢ومارسة«) محنوى التعليم توجيه في

 العام التعليم بمراحل الملتحقين األفراد إعداد تعاظم الخليجية التربوية المؤسسة

 غير التوسع استمرار »ان ذلك خارجية، جاذبية من التعاظم هذا في ما رغم والجامعي
 معدالت وارتفاع أيضاً التقليدية بتخصماته العالي التعليم وفي التقليدي الثانوي التعليم في المحسوب

 عدم يخلق »ان شأنه من األدن« األنواع في الزيادة معدالت عن التعليم من المراحل هذه في الزيادة
 صعب هدفاً المناسبة العاملة القوى اياد في التربية دور تحقق من ويجعل التعليم انتشار في توازن

 المؤسسة وتعجيز التعليم انتشار في بالتوازن اإلخالل مقولة يعطي ما ان المنال،)؛(.
 قاعدة ي النمو »عدم هو اضافياً ثقال سبة«المنا العاملة القوى ,امجاد عن الخليجية التربوية

 على االقبال فيها يزيد التي البحرين وباستثناء (.٥الثانوي«) المستوى على والمهفي التقفي التعليم
 (،١٩٨٢ عام الثانوية المرحلة طلبة مجمرع من بالمئة ٥٤) التجاري الثانوي التعليم

 التعليم طلبة مجمل إلى بالمئة ٥ على تزيد ال والتقني المهني التعليم طلبة نسبة فإن

 التربوية المؤسسة من يرجى كان لقد .الخليجي التعاون مجلس دول بقية في الثانوي
 متخلف مجتمع من والتحول المجتمعي التغيبر طموحات في وكبيراً مزثراً »دوراً تلعب أن الخليجية

 ألنه التاريخية المهمة هذه تحقيق في أخفق الخليجي التعليم أن غير متقدم« مجتمع إلى

 هذه يتجاوز أن المرجو من وكان األحيان، أكثر في والحفظ التلقين »على ومارسته بأسلوبه اعتمد
 في الفرد لدى القدرة خلق على فقط قاصراً لي التعليم دور إن .رساتوالمما والوسائل االساليب
 نهاية هي تكون ما عادة علمية درجة إلى تصل مبرمجة قنوات خالل من إجباراً له يقدم ما استيعاب
 الذاتية »القدرة ممارسة على الناس يربي أن النظام هذا من متوقعا كان لقد . المطاف«
 الطموحات كل دونه تقف شخصيا طموحا وال مطاف تماية العلمية الدرجة تتلم ال التي الواعية

 ذا يكون أن منه تتطلب مجتمعه ومثكالت لطموحات ووعيه ومحيطه لنفسه الفرد إدراك إن .األخرى
 ينتظر متمرة قدرة ولكن فقط، التعليمية المراحل خالل من ليس والفهم والبلورة التحليل على قدرة

 النظام يفلح لم ما وهذا الفرد«)(، خاللها من يمر التي التعليمية المراحل وتنميها تخلقها أن

له يتعرض ما االخفاق هذا نتائج تعقيد في زاد مما ان .تحقيقه في الخليجي التعليمي

 الجزيرة أقطار في التربوي النظام دراسة إلى مدخل التنمية: ومخلف الير تربية الجالل، العزيز عبد (٣)

 واآلداب، والفنون للثقافة الوطفي المجلس )الكويت: ٩ ١ المعرفة؛ عالم سللة لكفط، المتتجة العربية

.٥٧(،ص ١٩٨٥
. ٥ ٥ ص ،نغه المصدر (٤)

.٤٩ م نفه، المصدر (٥)
. ٥٤-٥٣ نغه،ص (المصدر٦)



 مسلوب متلقيا كائنا ليصبح وخارجها العائلة داخل البطركية التنشئة آثار من الطفل

اإلرادة.

 حتى المتحققة منجزاتها الخليجية التربوية المؤسسة جحود - يقيناً - الحيف من

 والمعاهد الجامعات »انشاء في تجد كبيراً« اهتاماً والتقانة العلوم »ايالء مثل الحاضر الوقت
 حتى طيبة، وعالمية علمية بسمعة بعضها يتمتع حيث المختلفة العلمي البحث ومراكز والتقنية العليمة

 وبتروكيارية ونفطية صناعية مجاالت في معين بمستوى ولو التطبيق في طريقها تأخذ التقانة باتت
 التربوي االنجاز يفصح أخرى ناحية من وغيرها«)(. المياه وتحلية الطاقة مجاالن وفي وزراعية

 السكان من األميين نسبة إن .الكمي الجانب في أوضح بصورة نفسه عن الخليجي

 مجموع من فقط بالمئة ٢٤و ٢٠ بين - الخليج لدول العربي التربية لمكتب وفقا - تتراوح
 ١٩٨٥و ١٩٦٠ بين المنصرم القرن ربع فإن العام، التعليم صعيد على أما السكان.

 الفئة ضمن للسكان بالنسبة العام التعليم بمراحل االستيعاب نب في ملحوظة »زيادات شهد
 .ما حد إلى النسب هذه فيها تجانست والتي العربي الخليج دول جميع شملت سنة ١٨-٦ العمرية

 نجد بالكمة، ٤٢و ٤٠ بين ما تراوحت قد ١٩٦٠ عام العمرية الفئة لهذه االستيعاب نسب كانت وبينا
 ١٩٨٥ عام شهد وقد المنطقة. دول بعض في بالكة ٧١ حدود إلى لتصل ١٩٨٠ عام ارتفعت أنها

 ٨وه االبتدائية للمرحلة بالمئة ٩٥ حوالى إلى وصلت حيث هذه االستيعاب نسب في ملحوظاً ارتفاعاً
 محسوبة العربي الخليج دول بعض في الثانوية للمرحلة بالمئة ٨٢و - ديةاالعدا - المتوسطة للمرحلة بالمئة
 الذكور بين العدالة من معقولة درجة الكمي التقدم هذا حقق لقد الجنسين«)^(. لكال

 الجنسين لكال متاوية تكون »تكاد باستمرار المتصاعدة االستيعاب نسب أن كما واالناث،
 االنجاز من المتحقق هذا إن الذكور«)^(. بجانب قليلة زيادة وجود مع األخيرة النوات في

 للمؤسسة المرسومة العليا الغايات بصواب بالثقة الرسمي« »الشعور يبرر التربوي

:وهي الخليجية التربوية

 تحسين إلى العربي الخليج دول تسعى حيث االقتصادي القطاع مع التفاعل - ١
.التنمية خطط احتياجات مع التربوي النظام تفاعل

 نحو الطالب توجيه منه ينتج الذي التربية على االجتماعي الطلب زيادة - ٢
.المطلوبة التخصصات

التعليم. في النوعي والجانب الكمي الجانب بين المطلوب التوازن تحقيق - ٣

 رياض بمرحلة يدأ حيث العربي الخليج دول في التعليمي السلم توافق - ٤

فالثانوية. )االعدادية( فالمتوسطة بتدائيةفاال األطفال

. ٥ ص العربي، الخلج دول في التعليم واقع ،الخليج لدول العربي التربية مكتب (٧)
. ٦ ص نفه، المصدر (٨)
نفه. المصدر (٩)



أبعادها. بجميع متكاملة غير تزال ال إنها إذ التعليم إلزامية فرص تنويع - ٥

.العري الخليج دول بعض في األمية على القضاء سبيل في جادة جهود بذل - ٦

 المستوى من أقل يزال ما الذي والتقفي الففي بالتعليم االلتحاق فرص توسيع - ٧

.المطلوب

 فظةوالمحا اإلسالمي العربي الثقافي التراث نقل في الخليجي التعليم اسهام - ٨
 في الثقافة روائع لتذوق وتأهيلهم التالميذ عند الجماعي االحاس وتنمية وتجديده عليه
(.٠الثقافية) الحياة في يشارك لكي فرد كل أمام الفرصة واتاحة صورها شتى

-٢-
 طبيعة من فليس الخليجية، التربوية المؤسسة تحرك التى الحسنة النوايا كانت أياً

 الحكم عليها يصدق ما بقدر تقودها التي بالنيات تقوم أن االجتماعية المؤسسات

 يجب طويالً طريقاً الخليجية التربوية المؤسسة أمام ان يبدو وبهذا .ومعطياتها بانتاجها

 االبتدائي التعليم .عملها عن ايجابي انطباع اعطاء على تقتدر أن قبل تقطعه أن
جوهرية: داخلية احباطات أربعة يعافي يزال ما مثال، السعودي،

 عليها، والحصول معرفتها كيفية من أكثر العلمية الحقائق ب«سرد االهتهام - ١
 وطرق العلمي تجاهاال اكتساب من أكثر ترديدها كثرة طريق عن المعلومات وبحفظ
للحياة«. اإلعداد أكثرمن لالمتحان واإلعداد الصحيح، التفكير

 حتى ومعناها لمحتواها مساوية الكلمة بأن ظناً االجمال على اللفظي التعليم - ٢

 التحصيل تقييم وأصبح األلفاظ ترديد على يعتمد التعليم في الغالب تجاهاال »أصبح
 نحو يتجه الغالب في أصبح التعليم أن ذلك معفى .المسترجعة لأللفاظ تقيياً العلمي

 معونة هو وأهدافه أسسه في الجيد التعليم وأصبح واسترجاعها اللفظية المادة تحصيل
 في يسترجعها أن يمكن التى بالصورة التعليمية المادة ذاكرته في يحفظ أن على الطالب

 ومعنى فحوى من العبارات تحمل ما يفهم أن االحوال أغلب في مهماً وليس االمتحان

. به« حفظت الذي بالشكل تترجع دامت ما

 والعمل التلميذ ايجابية تحقق »ال االبتدائي المنهج ومنها السعودية، المناهج إن - ٣
 وهو يشرح المدرس الغالب، في سلبي مدارسنا في فالتلميذ الفريق، وروح الجماعي
االتكالية تشجيع إلى يؤدي الذي األمر يجيب، وهو يسأل ينقل، وهو يكتب يسمع،

 .نفه المصدر (١٠)



 االيجابية، أجل من بالتعليم تنادي التربوي الفكر وخالصة العصر روح بأن علماً

 بناء إلى الهادفة االستقاللية أجل من وبالتعليم النبوغ، كشف أجل من وبالتعليم
 والعصر الفريق. وروح التعاوفي العمل تشجيع أجل من وبالتعليم وتحسينها، الذات
 تعليم وفي ألنفسهم االعداد في يشاركون ايجابية طاقة أوالدنا يكون أن منا يطلب
 نكفيهم وان شيء كل لهم نفعل نصران ونحن - الذاقي التعليم - ذاقي بجهد أنفسهم

. بأيديهم« والعمل راسةوالد للبحث المكتبة إلى الذهاب مشقة حتى

 انجازاته. وشق وآالته العصر أدوات عن بعبداً بزال ال »العودي االبتدائي التعليم إن - ٤

 نوعيتها أو كميتها حيث من سواء التعليمية للوسائل المعلمين استخدام في قصور من تعاني مدارسنا إن
(.١١توفرها«) أوعدم استعمالها معرفة أوعدم الالمباالة ببب وذلك

 الكويتي التربوي النظام ان الكويت لدولة التربري الظام تقويم لجنة وتالحظ
 العاملة، القوى لحاجات الالزمة والعلمية الفنية الكفايات تخريج عن بجملته يقصر
 هذا ويعبر الشاملة. التنمية وحاجات التربية مخرجات بين فراقا يخلق الذي األمر

: متكاملين تعبيرين نفسه عن العجز

 ضعيفاً زال ما العلمي الفرع إلى ينتسبون الذين الكويتيين الطلبة عدد إن - ا

 المتخرجين مجموع من بامئة( ٢٥) األدبي الفرع إلى ينتبون الذين أولئك إلى بالقياس

. ١٩٨٤/١٩٨٣ عام الثانوي التعليم في

 جهذه الملتحقين نسبة تزيد فال ،التطبيقية المعاهد إلى المنتسبين عدد ضآلة - ب

(.١ الجامعية)؟ دون المعاهد جملة من بالمئة ١٦ - ١٤ عن المعاهد

 عن الخليجي الثانوي التعليم عجز التربوية« للبحوث العربي »المركز ويحدد
حادة: مرضية أعراض بسبعة يحققها، أن مؤمالً كان التي الغايات تحقيق

 اإلعداد أو للجامعة اإلعداد في التقليدية أهدافه يحقق لم التعليم هذا إن - ١
.الحكومية للوظائف

 بقدراته واالستمتاع ذاته تحقيق على القادر اإلنسان تكوين هدف يحقق لم إنه - ٢
قتصادية.واال والسياسية واالجتماعية والخلقية الدينية المجتمع حياة في البناءة ركةلمشاوا

والتقانة المعلومات في السريع التغير لمالحقة اإلنسان إعداد هدف يحقق لم إنه - ٣

 في التعليم نظام )محرر(، النبل الله عبد العزيز عبد في: الجواد، عبد محمد الدين نور انظر: (١١)
.١٥٦- ١٥٣ ص (،١٩٨٧ التجارية، الفرزدق مطابع )الرياض: السعودية العربية المملكة

 )الكويت: الكويت دولة في التربوي النظام تفويم الخامي التقرير التربية، وزارة الكويت، (١ ٢)
.٨٢ (،ص ١٩٨٧،الوزارة



معه. التالؤم على والقدرة التغيير وتقبل الناقد والتفكير الذاي التعليم مهارة بإكسابه

 وقت منذ إال أولوياته بين من عام بشكل للمهنة اإلعداد هدف يجعل م إنه - ٤
قريب.

 احتياجات تلبيته وعدم الحالي بشكله الثانوي التعليم كفاية بعدم شعور هناك - ٥
.منه جديدة أنماط استحداث في البدء إلى أدى ما ،المجتمع

 في متشابهة األهداف إن إذ أهدافه بصياغة تتحقق ال الثانوي التعليم كفاءة إن -٦
 عن الحديث وعند الحالي الثانوي التعليم عن الحديث عند دائماً وترد الدول كل

مت. التخدمة األنماط

 لهذا العاملين وتهيئة ومناهجه مبناه بتغيير فقط تتحقق الثانري التعليم كفاءة إن -٧
 أكث عنه بالكالم اكتفت بل الجد، مأخذ الخليجية الدول تأخذه لم ما وهذا التغيير.

 في المبدأية رالتجارب األخيرة تجربتها في البحرين باستثناء اآلن حتى التنفيذ من
. (١٢أخرى) ناحية من والسعودية الكويت

 الجامعات »ان منه الشكوى مصدر فإن الخليجي، العالي التعليم إلى بالنسبة أما
 احتياجاتها تختلف بيئة في وزرعت الخارج من متمدة تقليدية نشأة نشأت الخليجية

 مشابهة بكليات نبداً »عادة الخليجية الجامعية البرامج أن ومن الجامعات«، تلك توفره عما
 المطقة ظروف وبين بينه مالءمة وال أخرى منجامعات منقول المناهج وعتوى اخرى بالد في أبدع لما

 للتعليم الخارجية الكفاية على نفسها المفتعلة التاريخية النشاة هذه عكت لقد (.١إليه) تحتاج ما وواقع
 نيلها على للقادرين الشهادات لمنح مؤسة »إلى وتحويله متواه ضعف الى فأدت الخليجي العالي

 في الذاتي القصور هذا دفع لقد (.١٥لذلك«) الدنيا الكلية الشروط توفرت إذا ولغيرهم
 »عدم عن شديدة بمرارة االعالن إلى الخليجيين القيادين أحد الخليجي العالي التعليم
 مقومات فيها الجديدة االقتصادية التبعية عن بعيدة ذاتية تنموية لنهضة التعليم هذا مالءمة

 المسخ الجيل تلو المسخ الجيل أفواج »رأينا لقد حتى بداع«واال التطور وخصائص االستمرارية
 صراع في تأثيرحاسم لهم يكون ان دون العربية األرض في وينتشرون الوزارات جامعات من يخرجون

.(١١والتجزئة«) والتخلف والمرض والفقر الجهل مع امتهم

انطباعاً أوجدت ،الخليجي التعليم في منها يشتكى التي األعراض هذه إن

 وطف الير ترية الجالل، كتاب: في ملخصة الحليجي الكانوي التعليم عل المأخذ هدم انظر (١٣)

. ١٤٦ - ١٤٥ ص للنفط، المتجة العربية الجزيرة أقطار في التربوي النظام دراسة إلى مدخل التنمية:

.١٦٤ ص ،نفه المصدر (١٤)
.١٦٢(المصدرنغه،ص١٥)

 الجامعات لرؤساء األولى الفكرية الندوة افتتاح: في كلمته في البحريفي الترية وزير فخرو، علي (١٦)
 يناير / الثاني كانون ٧-٤ الموافق ه١٤٠٢ األول ربيع ١٢-٩ البحرين، في انعقدت القي العربية، الخليجية

. ٣٥٤ - ٣٥٣ ص (،١٩٨٣ ،الخليج لدول العرب التربية مكتب :)الرياض الندوة وقائع ، ١٩٨٢



 المفكرين من كثيرا وجعلت ،االجتماعي والواقع التعليم هذا بين العالقة بانفصام
 السهل من ولي (.١٧بالتثاؤم) مشوبة بلغة الفصام هذا عن يتحدثون الخليجيين

 وذلك الخليجية، التربوية المؤسسة عمل في القصور لهذا عليه مجمع تفسير على الوقوع
 النفطية الفيوضات إلى القصور هذا يعزى ما وغالبا . إليها ينسب التى العوامل لتعدد

 »ولوكان حقيقية حضارة تجلب ولم حضارية« »واجهان المنطقة إلى جلبت بأنها تنهم التي
 الترف ان . داحضة حجة اضمحالل أو جمود سبب أنه على حجة أي لكات حضارة النفطي الترف

 األصلية القيم حتى خلخل قد النفطي الترف إن إذ مضللة الواجهة تلك فإن ولذلك واجهة النفطي
 في هشاشة االجتماعية المؤسسات أكثر احدى التربية كانت ولما (.١٩الثقافة«) تقدر كانت التى

 »في الخليجي الطفل ألن مضاعفاً فيها النفطي الترف أثر كان فقد ،الخلبجي المجتمع

 مغلوط منطلق من الحياة في رحلته يبدأ يكاد النفطي الترف خلقه الذي الجديد والمحيط الترف غمرة
 المبدأية االحاطة وعدم الجهد وقيمة المسؤولية ألهمية االدراك وعدم االتكالية ومضمونه الرفاه ظاهره

 الترف بأن التسليم ومع . (١١الكبير«) مجتمعه ومثاكل الصغبر مجتمعه ومشاكل مشاكله بأولويات
 تصيب بدأت السلبية آثاره فإن الخليج، في الناس كل على بالقسط يقسم ال النفطي

 أوزار في اآلخرين يشاركون صاروا والذين الترف هذا هامش على يعيشون الذين حتى
 أن بخلده دار وما ،مقيم نعيم في أنه ويحسب وقشوره النفطي الترف لباب بين »يتخبط جيل خلق
 الذي الفعال للدور حد بأدن للقيام التنشئة خالل من يعد لم وهو عليه يحسد ال مصير المنتظر المصير

 الخليجية المجتمعات في للنفط السلبى الفعل من التذمر هذا إن (.٢٠به«) يقوم أن يجب
 بداية ومنذ .االجتماعي البناء واعادة المال بين العالقة في العالمية الخبرة عل غريباً ليس

 حجم »ان إلى ينبهون الدوليون الخبراء كان الخمسينيات، في االجتماعي التخطيط موجة
 أجله من يعمل أن يمكن الذي التطور مقدارونوع على هوقيد البلدان من لبلد الطبيعية الزوة مصادر

 وال األول القيد ليست انها حقاً .الوحيد القيد ليست المصادر هذه أن غير .له يخطط أو البلد ذلك

 تنتفع ان تتطيع البلدان أكثر ان ذلك التطوير. في إليه يذهب أن البلد يستطيع ما مدى على الرئيس
 لبلد الطبيعية الزوة مصادر تترفر فعندما . اآلن فاعلة هي مما المتوفرة مصادرها من وأكبر أفضل بشكل

 فيه، الكانة I والمؤسات االنسافي اللوك يقرره تطوره أو البلد نموذلك معدل فإن البلدان، من
 االدخار في ورغبتهم المادية األشياء من الناس وموقف العقلية الحيوية مثل متعددة أمور تقرره

وليالد البنك رئيس - بالك يوجين ذهب الرأي هذا وإلى . (٧١منتجة«) بصورة واالستثمار

 اجتماع علم في االتاج إعادة نظرية استخدام امكانية »حول المسلم، خالد بسامة مثال: انظر (١٧)
 التربية(، كلية الكويت، )جامعة التربوية المجلة الكويت،« دولة في االجتماعية الحياة أنماط تفير في التربية
(.١٩٨٨ )صيف ١٧ العدد ،٥ النة

 ،١٩٨٥ للنشر، كاظمة شركة )الكويت: والحصار الدوار بين القافة الرحمن، عبد أسامة (١٨)

.١٢٥ص
.٥٢ نفسه،ص المصدر (١٩)
. ٥٣ ص نغه، المصدر (٢٠)
(٢١,)18.10. 1٢win 1:.اا ,Lewis, The Theory of Economic Growth (Homewood ه. William 



 الزيادة فإن المال راس نقص من تعافي التي النامية لكعوب »بالنسبة أنه إلى نبه حين ١٩٧٠ عام
 المال بأن التليم ومع .نفسه التخلف لعالج البلسم وكأنها تبدو - المال رأس - العامل هذا في

 تبقى القضية فإن الطيعية، الثوة ومصادر العاملة القوة في النقص عن تعويضاً يكون أن يتطيع

 مهم المال لرأس الكفي االستعمال أن يتبدى هنا التعويض، هذا في إليها يذهب التي الدرجة قضية
 مثل المتوفر المال من الفائدة تفسد أو تبطل عناصر هناك النامية المجتمعات أكثر في .توفره أهمية

 النقدي التضخم خالل من االقتصادية األوضاع وتشويه قتصاديةاال المشاكل على التترية االجرأءات
 واالفتقار مصطع بشكل األرض أسعار ورفع الحقيقية الحاجات وليس الماهاة على المبني واالستهالك

 إلى المال رأس هروب - تدميراً األمثلة هذه وأكث - وأخيراً كفايتها. عدم أو اإلقراض مؤسسات إلى
 ييجاباال فعله المال لبلوغ به طالب مما كثيراً أن الصدف سوء ومن . ٣٣«) . . البلد. خارج

.وفع قد بالك يوجين منه حذر مما كثيراً أن كما يتحقق لم الخليج في

 ثالثة جهة على الفصام هذا في اللوم وضع إلى الخليجيون التربويون النقاد يميل

 حيثما أنه يرون وهم تنفيذه على والقادرة القرار اتخاذ حق المالكة السياسية السلطة هي

 في حصل »كما التربوي الوضع في جذرية انقالبات أحدثت فإنها السلطة، هذه شاءت
 تكشف ما وبقدر (.٢٣خاص«) بشكل البنات لتعليم بالنسبة السعودية وفي عام بشكل عمان

 فإن ،التربوي الوضع في عميق تحول إلقرار واستعدادها رغبتها عن السياسية السلطة

 في - الياسي« لاللتزام بالنسبة ١٩٦٠ فيعام حدث »مثلما ممكنة كلفة بأقل يقع التحول

 ٢٢٧ إلى االبتدائية للمرحلة الزيادة نسبة قفزت فقد البنات. بتعليم » - السعودية العربية
 عام باكمة ٥٩٠ إلى بالمئة ٣٦٨ من الزيادة نسبة قفزت ثم ،١٩٦٠ بعام مقارنة ١٩٦٥ عام في بالمئة

 عاما، ووعيا مجتمعية إرادة تتطلب الجذرية االجتماعية التحوالت إن يقينا، . (٣٤«) ١٩٧٥
 مجمعي وعي عصلة هي وإما فراغ من تنشا ال المجتمعية »االرادة أن أيضاً الصحيح من ولكن

 التعليم به يفم لم الدور هذا ولكن ،وتنميته خلقه في كبيراً دوراً والثقافة العليم يلعب أن ينتظر
 يحدد ال معروف هو كا السياسي والقرار الياسي، القرار بينها من متعددة عوامل بتائير والثقافة
 بعض في تؤدي أن القنوات هذه على يفرض قد ولكنه فحسب، ومضموغها والثقافية التعليمية القنوات
 أحياناً ولكنها فحسب، الدور اداء على قاصرة ليست فإنها منها المنتظر للدور مناقضاً دوراً األحيان

(.٢٥الدور«) لذلك مجهضة

المالخ رجائي لكتاب بالك يوجين مقدمة انظر (٢٢ : ) 
Ragaei ELMallakh, 20^19/90079121^10 ؟ and Regional Cooperation: Kuwait (London: Mac- 
millan. 1970).

 العربية الجزيرة أقطار في التربوي النظام دراسة إلى مدخل :التنمية وتخلف الير تربية الجالل، (٢٣)
. ٤٦ ص للنفط، المنتجة

. ٢٨ ص نفه، المصدر (٢٤)
(،١٩٨٦ للنثر، كاظمة شركة )الكويت: والتردي التحدي يين التمية الرحمن، عبد أسامة (٢٥)
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 المسؤولة هي السياسية السلطة أم المسؤول هو النفط كان فسواء حال، أية وعلى
 اداء في والتعثر االلتواء هذا عن الملوم هو التربية من االجتماعية الغاية غموض أن ام

 لتجديد ملحة حاجة هناك أن الواضح فمن وظائفها، الخليجية التعليمية المؤسسة
 تسعى أن ينبغي التي االجتماعية والغايات الخليجية التربوية المؤسسة طبيعة في الرؤية

 من التربية إلى النظر هو التجديد هذا فيه يبدأ أن يمكن مكان أول ولعل .تحقيقها إلى
 اهم إحدى إن .االجتماعية القوة وتوزيع االجتماعي البناء إلعادة أداة هي حيث

 اإلعداد هي حديثا االستعمار من المتحررة المجتمعات في التعليمية السياسة وظائف
 ,التاميل، جماعة اقبال كان لقد فيها. ركةالمشا فرص تقسيم ومراجعة السياسية للقيادة

 االطفال بقية إلى بالقياس جيداً تعليماً اطفالهم تعليم النكا-مثاًل-على سري في

 يجتلوا أن استطاعوا وما االجتماعية حالتهم لتحسين وسيلة اآلخرين، النكيين السري
 البلد. في السكاني حجمهم يقترحه مما أكثركثيراً نسبة الحكومة في االدارية المراكز من

 االسالمية عليكره لجامعة المعلنة األغراض أحد كان - االستعمار أيام - الهند وفي

 القوة مراكز في الهندوسين ونظرائهم المسلمين المتعلمين بين االجتماعي التوازن استعادة
 السياسية الحياة في عليكره تأثيرجامعة كان لقد والسياسية. واالقتصادية االجتماعية

 عملية في الطرق من بطريقة أسهمت قد الجامعة هذه كانت وربما كبيراً، الهندية

 باللغة تعلم التي المدارس فإن كذلك، االسالمية. باكستان دولة وقيام الهند تقسيم

 وعندما المحلية. باللغات تعلم التي تلك من أكثرشعبية كانت الهند في االنكليزية

 اللغة مكان المحلية اللغات احالل االستقالل بعد المركزية الهند حكومة حاولت
 من الشعبية الطبقات أبناء لحرمان مبطنة محاولة بأنها الفكرة هذه فسرت اإلنكليزية،

 تجريدهم من ذلك على يترتب وما االنكليزية( )اللغة العالمية الثقافية القوة هذه تملك

 بين للحيلولة اجراء وبأغها جهة، من االنكليزية اللغة بحذق المقترنة العمل فرص من
 منابعها من الغربية الديمقراطية السياسية األفكار استقاء وبين الجديدة الهندية االجيال

 بشقها االجتماعية السياسة إن (.٢١الحكومة) وتراجعت الناس ثار هنا من االصلية.
 من كامالً برءا اآلن إلى تبرأ لم - العربية األقطار ومنها - الثالث العالم دول التعليمي-في

 عن بعيداً تعمل لم األخرى الناحية من أنها كما المنحسرة، االستعمارية االدارة تأثيرات

 الطبيعية الثروة مصادر توزيع في بدورها تتحكم التي الجديدة الطبقية التشكيالت تأثير

تواجه التربوي الوضع في البنيوية الجراثيم هذه إن االجتماعي. العمل وجوه على

Brian Holmes, Problems in Education: 4 Comparative Approach (London: : انظر (٢٦ ) 
Routledge and Kegan Paul, 1981), 0.107.



 موجهة سياسة السياسة، هذه من نوعين بين باالختيار التعليمية السياسة راسم
(Directive Policy) لتناقضاتها حال وجهة وتعطيها التربوية الحالة أزمات تستبطن 

 درجة تلطيف تتوخى (Reactive Policy) مستجية وسياسة االعاق، في المصطرعة
 النظرية في - الجنوح إن .ذاته الوقت في الحل عن وتبعدها الواقع أزمات في الشدة

 حاجات إلسكات تلطيفى جهد مجرد تغدو حيث إلى التعليمية بالسياسة - والتطبيق
 يمكن ال - مثالً االقتصادية، التنمية لمشاريع البشرية توفيرالقوة مثل - معينة اجتماعية

 من جزءاً يجعله بما نفسه التربوي الحق هيكلة الى التوجه عن مقبوالً بدال يكون أن
 اجتماعية أزمة لتفادي اعترإضي تدخل مجرد وليس العام الوطني الحيراالجتماعي نظام

 االداري المفهوم عن عميقاً اختالفاً يختلف الذي - المفهوم هذا ضمن .أومحتملة بادية
 (Distributive توزيعياً مبداً - تصبح ان أوينبغي - التعليمية السياسة تصبح - الضيق

(Principle األخرى المصادر بكل االنتفاع على والقدرة المساواة وعدم بالفقر وانشغاال. 
 التعليمية السياسة مشاكل يعتبر ما كل بأن االعتراف من بد ال التناول هذا حدود وفي

 المنظور، هذا من مأخوذة .الخيرالعام توزيع نظام عن بمعزل ومناقشته فحصه يمكن ال

 إن .االجتماعي التطوير أدوات من أداة تكون أن بد ال التعليمية السياسة فإن

 بعد ما فترة في الخليج مجتمعات على نفسها فرضت التي االجتماعية التحوالت
 اهتماما كونه من - اجتماعية كسياسة - التعليم الى النظر في الميل تشترط االستعمار

 إلى معينة اقتصاديةأو اجتماعية ضغوط مصمماًلمواجهة (Peripheral) أوتخومياً هامشياً

 تؤخذ أن يجب التعليمية السياسة إن أخرى، بعبارة نفسه. االجتماعي بالتطور معادلته
 وتؤدي المجتمع اقراد من األغلبية بها تنتفع االجتماعية االجراءات من منظومة أنها على

(.٢٧ءيا اال الحراك تيسير إلى النهاية في

 عن إال شيء كل عن يتحدثون العربي، الخليج في التربوية االهداف صناع إن

 سياسية واجبات الخليجية التربية يحملون انهم التربية. خالل من االجتماعي العدل
 فهم .مجتمعة أمثالها عن التربوية المؤسسات تسأل قلما مثالية ثقافية و نفسية و واجتماعية

 واصدار والتجديد واابداع العلمي التفكير على الفرد »قدرات تنمي أن التربية من يريدون
من االستفادة من الفرد »تمكين ب الخليجية التربية يطالبون وهم (.٢٨السليمة«) االحكام

 الفكر منتدى )عمان: ٢ ط العربية، الخليج درل في التعليمية هجامات رضا، جواد عمد (٢٧)

.٢ (،ص ١٩٩٠ العرب،
 غير إلى يشر لم وما - الخليج في التعليم أهداف حول المقتبة األخرى الصوص وكل النص هذا (٢٨)

 لدول العري التربية مكتب في: المنثورة العربية الخليج لدول التربرية األهداف وثيقة من ماخوذة فإها - ذلك

 العربي، الوطن في لكعليم المتقبلية الرؤى ندوة أيضا: وانظر العرب. الخليج دول في التعليم واقع الخليج،

 )الرياض: ١٩٨٧ اكنوبر األول/ تشرين ٥ - ٣ الموافق ه ١٤٠٨ مض ١٢ - ١٠ البحرين، في انعقدت الي
.١٢٨ - ١٠٨ ص ، الخليج( لدول العربي التربية مكب



 أجل من واالنسافي العربي التعاون بأهمية »تبصيره و والتقني« العلمي التقدم ثمرات

 الفرد »انتماء تؤكد أن التربية هذه من يتوقعون وهم االنسانية«. الحضارة في المساهمة
 العربي التراث ودور بأهمية »تبصره وأن وواجباته« بحقوقه وتعريفه وأمته لوطنه

 الوطن حب على الفرد »تنشئة و التربوية« العملية في االسرة »دور ومعرفة االسالمي«
 واإلسهام عمله ونتائج جهده على واالعتماد المسؤولية وتحمل عنه والدفاع وخدمته
 »غرس عندهم التربية مسؤولية ومن . المجتمع« خدمة أجل من مال وال والجهد بالوقت

 والصالبة بالجدية »يتميز قوي جيل وتنشئة فراد«األ لدى واحترامه العمل حب
 على الفرد ومساعدة المهنية بالتربية هتمام»اال و واألمة« الوطن أجل من والتضحية

 بمشكالت الفرد احساس و»تنمية الحديثة« التقنيات من واالنتفاع المثمر التعلم
 رغم أنها له يتجلى األهداف هذه في يتمعن من إن . حلها« في واالسهام المجتمع
 معنية تربوية أهدافاً منها سياسية تربية برنامج إلى تكون ما أقرب الخارجية جاذبيتها

 من - السياسية المؤسسة باألحرى أو - المجتمع يتوقعه ما كل تجمع وهي . باإلنسان
 التعليمية المؤسسة والء توجه أن .المجتمع على الفرد حق من شيء فيها وليس الفرد

 لطبيعة وإفساد األساسي واجبها عن لها هوحرف نفسه المتعلم غير أخرى جهة أية إلى
 مضمونها من التربوية العملية افراغ إلى دعوة هذه هل . أجله من وجدت ما

 المضمون هو ما على أوال نتفق أن علينا ولكن ضروريا، هذا ليس االجتماعى؟
 تربوية أهدافاً تكون أن يمكن ال السياسية الشعارات ان ابتداء؟ للتربية االجتماعي

 اعتبارات من تشتق الغالب في وهي التبدل سريعة هي . ثابتة طبيعة بذات ليست ألنها

 تترجم السياسية الشعارات هذه إن ثم مرحلية. طبيعة ذات اشكاالت لمعالجة عملية
 تكون ألن األهلية يفقدها ما هو بالذات وهذا وراءها، تقف اجتاعية مصالح عن

 انتاج على العمل هو للتربية الحقيقي االجتماعي المضمون ان . للتربية اجتماعيا مضمونا
 عالية، انتاجية قدرة ذوي األشياء، ومحاكمة التمييز على قادرين فطنين مواطنين
 الدولة على عياأل يكونوا أن ويرفضون بذكاء، السياسية مواقفهم تفرير على مقتدرين
 بأن ونطالب جيداً هذا تعرف الخليجية المفكرة الطبقة ان الحرية. تضييع من احترازاً

 األمم من أمة تنجح »لم إذ االبداعية« القدرات وتنمية العفل »تحرير األعلى التربية هدف يكون
 فرد كل يمكن الناس بين لكتعامل أسلوب تطوير في نجحت عندما إال حياتها وسائل ونطوير التفدم في

 وعدم المستقل والتفكير والمبادرة الحرية بتوفير وذلك الحدود أبعد إلى الكامنة طاقاته استغالل من
 من أساس على للمحاكمة دوره العقل واعطاء العمل بنتائج للرضا الفرصة واتاحة العقاب من الخوف
 نف في مظاهرها ومن التنمية لوازم من الشخصية الصفات هذه كل . والمقارعة الموضوعية الداللة

دينامية تربية متميزة، تربية إلى خاصة حاجة للخليج فإن هذا، وعلى (. ٢الوقت«)

 العربية الجزيرة أقطار في التربوي النظام دراسة إلى مدخل التنمية: وتخلف اليسر تربية الجالل، (٢٩)
.١٨٠ ص للنفط، المتتجة



 الذي القائم التربوي الوضع يقدمها التي كتلك تثبيتية ثبوتية تربية إلى وليس تحويلية
 عليها. ويؤكد اقتناع، دون األخر الرأي وتقبل الحطا عن والسكوت والطاعة االستالم روح »يغرس

 فالنظام مستغرباً، ليس كله هذا إن .الخارجي المجتمع في هوموجود لما امتداد الصفات هذه ان

 لدول الظاهر العزم مع أنه المستغرب ولكن فيه، السائدة والصفات القيم يعك مجتمع ألي التربوي
 أول إن . (٣ لذلك«) كاملة العدة إعداد يجر لم التنمية بأسباب األخذ على ومسؤولين حكومات المنطقة

 الواقع بين العالقة وعي في يتمثل التربوي الوضع هذا من لالنفكاك الشروط
 العمل تعزيزحب إلى التربوية األهداف في النشطة فالدعوة .التربية وعمل االجتماعي
 الغوص دون من مثمرة تكون أن يمكن ال - منالً - عليه واالقبال واحترامه اليدوي

 القضية هذه من تجعل التي المجتمعية الواجهات وراء الكامنة الجذور على عميقا
 »المظاهر ومهاجمة كشف دون ومن وإرشادياً، وعظياً موضوعاً االجتماعية التربوية

 احجام وراء الكامنة اليدوي« العمل واحتقار واالرث العصبية على المعتمدة السلبية
 هي السلبية المظاهر هذه إن .وتفكيراً ممارسة اليدوي العمل قبول عن المتعلم الشباب

 المجتمع افراد مع »التعامل دام ما الشباب عقول في الواقعية التربوية القيم تخلق التي
 على يجري المكافآت وتخصيص المسؤوليات وإسناد ،االجتماعية ومراكزهم أصولهم باختالف يختلف
 اقتصادي حساب بدون والمغامرات المضاربات نتيجة تتكون والثروات الموضوعية، عن بعيدة أسس

 أصبح حيث فيه التراخي والى العمل قيم في تخلخل إلى يؤدي هذا كل .لتكوينها واضح وجهد
 االجتماعية العالقات أصحاب أصبح بينما المحتقر للمسكين مثاال وثروة اجتماعى سند دون المجتهد

 بين - الجلي أو - الحفي التناقض إن . (٣١والثوة«) االجتماعية المكانة أصحاب هم والشكليات
 االجتماعي الواقع وين المكتوبة الخليجية التربوية األهداف تدعوإليها التي العليا المثل

 غير وهو وحدها الحسنة النوايا تحسمه لن قيمهم نظام والخالق األفراد بسلوك الموحي

 هذه إن (.٢٢مناسب") اجتماعي تنظيم يرافقه كامل اقتصادي اصالح »بدون ايجابيا الحسم ممكن

. ال من " الزبوي لالصالح متطلعا الخليجية " البنية لتحديث ٥

 االجتماعي التغيير لمسألة شمولي تناول دون من يقع أن التحديث لهذا يقيض لن

 البلسم تكون لن ولكنها تكوينه، عناصر من رئيسا عنصرا التربية تكون الخليج في
 التربية مع التعامل سيظل الشمولي التناول هذا غياب وفي .المجتمع إلشكاليات

 الحاجات عن بمعزل تعمل أن على ترغم الخليجية التربية وستظل وتجزيئياً، مجزوءاً

المؤسسة توجيه اعادة عملية فيه تبدأ أن يمكن مكان أول إن .لمجتمعاتها األساسية

.نفسه المصدر (٣ ٠ )

.١٨٢ نفسه،ص المصدر (٣١)

نفه. المصدر (٣٢)



 غونار بعبارة و التربية. من وترقعاته العام االجتماعي الموقف هرعفلة الخليجية التربوية
 (.٢٢بينهم«) والمهارات المعارف ونشر الناس مواقف عقلنة التربية غرض يكون ان »يجب ميردال

 »مجتمعات طويلة لعهود كانت التي الخليجية المجتمعات على بخاصة القول هذا ويصدق
 المواقف تغيير فإن ولذا والمؤسات، التقاليد في واستشرت للتنمية المعادية المواقف فيها تجذرت راكدة

 المواقف عقلنة تمت حيث المتطورة األقطار في منه النامية االقطار هذه في بكثير أعظم جهوداً يتطلب
 تدعو أن يجب التي األسباب من واحد هذا إن (.٣مكناً«) معها التقدم أصبح لدرجة

 االجراءات الكثيرمن اقتباس يتعجلوا ال أن األقطار هذه في التربويين المصلحين
 يجاهدوا أن يجب المصلحين هؤالء ان . بلدانم إلى نقلها بهدف الغربية والمارسات

 من شيء كل قبل يتمكنوا لكي للتنمية المالئمة راتوالمها والمعارف المواقف لبث أوالً

 زيادة في المسبوق غير المعدل مقدمتها وفي التنمية تخطيط دون تحول الي العوائق تجاوز
السكان.

 هو أنه على يبرهن سوف الناس حياة في األكثراهماالً الجوانب مع التعامل إن

 الجهود في الهدر من ووقايتها أهدافها بلوغ في النظامية التربية لنجاح األكيدة الضمانة
 السلبية هواالفرازات الحليجية الحياة في إهماالً األكث الجوانب هذه أول إن واألموال.

 األسبقية هذه يؤسس ميردال إن وظيفية. أم األمية هذه كانت أبجدية الراشدين المية
 صعب هو الدول لهذه وليالد الوضع أن حقيقة على النامية الدول في الراشدين لتعليم
 في البطيئة العملية على - التنمية تحقيق في - تعتمد أن تستطيع ال فإل ولذا للغاية،
 وإنما الجديدة، التنموية والمواقف لألفكار المدارس أطفال من متعاقبة أجيال تعريض
 وبما الكبار. لتعليم جازماً جهداً تبذل أن - ذلك من بدالً - الدول هذه على يتوجب

 تعليم مفعول إبطال إلى تميل الكبار بين المهارات وقلة والجهل الالعقالنية المواقف أن
 لزيادة كأداة اضافية وظيفية قيمة يكتب الكبار هؤالء تعليم فإن والشباب، االطفال

 المواقف هذه في تغيير أي فإن المواقف، عقلنة إلى بالنسبة أما الصغار. تعليم فاعلية
 يعتبرجزءا أن يجب العقاية أو اإلقناعية تشريعاتها في ودمجه تنفيذه الحكومات تعتزم

 من الواسعة والمعارف والكتابة القراءة حذق ان .األوسع بمعناها التعليمية السياسة من

 تسريع على تعين معينة مهارات اكتساب ييسر سوف والراشدين االطفال كل قبل
 من مزيد الكتساب واالستعداد الدافعية من مزيدا يوفر بدوره وهذا العقلنة، عملية
 المركزي غرضها يكون أن يجب التربوية السياسة فإن العموم، وعلى والمهارات. المعرفة
إن الوطنية. للتنمية الحفز من درجة أعلى لتثمر التربوية الجهود توزيع وموازنة توجيه

ذلك مرجع فإن منه، نقتب وحيثما  ،(Gunnar Myrdal) ميردال غونار إلى االشارة سترد حيثما (٣٣ ) 
Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry the Poverty of Nations, 3 ٧015. (New : الكبير كتابه  
York: Pantheon; Twentieth Century Fund, 1968).

نفه. المصدر (٣٤)



 وال كم مشكلة ليست - النامية األقطار في مثلها - الخليج في التربوي االصالح مشكلة
 مشكلة اكثر- ربما أو - هي ما بقدر المدرسية والخدمات نفاقاال من مزيد مشكلة هي

 التربوية الموارد في النطاق الواسع الهدر ومن (Miseducation) التربية سوء من التقليل
 التسهيالت زيادة مجرد ليس إليه عحتاج هو ما إن .السيئة التربية يصاحب الذي

 كل ومن واناثا ذكورا والشباب األطفال فئات كل لتخدم توزيعها وإعادة التربوية

 تعلم التي والمهارات المعارف لنوع الهادف االنتقاء هو إليه المحتاج ولكن الطبقات،

.تربيتهم في تتعمل التي التعليم وطرائق فيهم تغرس التي والمواقف الناس، لهؤالء

 أكثر من واحدة الثالث العالم دول في التعليم نظم تشارك الخليجية التربية ان

 يميل البلدان هذه في .عقما األكثر وعطاؤها العقيمة التعليم طرائق وهي تعقيدا المشاكل
 القليل يفعل وهو (Authoritarian) وسلطوياً (Dogmatic) نصياً يكون أن إلى التعليم

 خارج الذاتية بالتربية االهمام اثارة أو النقدية المواقف واتخاذ التساؤل روح لتشجيع

 العام التعليم حدود عند يقف لم التعليم في السلطوية النزعة من الميراث هذا .المدرسة
 يصعق البلدان لهذه خارجي زائر كل إن .نفسه الجامعي التعليم إلى امتد هو بل

 والكتاب االستاذ من يتوقع الذي الجامعة في االعتيادي للطالب الناقدة غير بالمواقف
 المعرفة إليه ينقال أن قليلة، صفحات الغالب في قراءته المقرر يتجاوز ال »حيث المقرر

 االستماع سوى مساهمة بأية هو يقوم أن دون من إليه يقدم ما يتقبل وهو .يحتاجها التي

 الخنوع »هذا إن عليه. المقررة المادة واستظهار المقرر الكتاب في والقراءة االستاذ إلى
 الطالب هذا استعداد اال - المخالفة بمفهرم - يعدله ال البلدان هذه في الجامعي الطالب من الفكري

 أكث مرهقة متحاناال متطلبات أن أحس إذا األستاذ عل لالحتجاج - لكظر ملفتة وبشدة دائماً - نفه
 الطالب هذا يدرك الوعى من الدرجة وبنفس كذلك .اجله من يرهق أو فيه يتعب أن له ينبغى مما

 هذا وزن ما وإذا .(٣٥مجتمعه«) في النخبة جماعة إلى قريب عما سينتب أنه الصور من وبصورة
 - يميل التعليم من اللون هذا ان واضحاً فيغدو الوطنية، التنمية بميزان الموقف

 االيجابي العقلي الميل من النوع ذلك يحبط كما المتقل التفكير تثبيط إلى - بالضرورة

 في موجه مراحله كل في التعليم هذا . . للتنمية. جوهري شرط هو الذي والتجريبي
 في القبول - و-احئاآل الشهادة ونيل متحاناتاال اجتياز من الطالب لتمكين الواقع

 المهارة وال المعرفة ليست والمطلوب الغرض هي فالشهادة .التعليم من التالية المرحلة
 التعلق أو االرتباط هذا أن ريب من وليس التربية. من الغاية يكونا أن يفترض اللتان

 خلفها التي المواريث بعض من هو التعليمية للعملية عليا كغاية المدرسية بالشهادة
 أن من البلدان هذه قادة أذهان في يستقر ما بعض كذلك وهي وراه، االستعمار

األجهزة يديرون الذين والكتبة الموظفين من فئات خلق هي التعليمي النظام وظيفة

 .١٦٤٥،ص٣مج نغه، المصدر (٣٥)



 الشعور على مؤشر الثالثة الناحية هومن بالشهادة التعلق هذا أن كما .الحكومية

العتيقة. المجتمعات هذه في التعليم يوفره الذي االجتماعي باالمتياز

 ميردال غونار يسميه ما إلى التعليم لوظيفة الفاسدة التقديرات هذه قادت لقد
 هذه في التربية إلى النظرة تحكم التي (The 10ع2ل 112ل The Past 0٤) الميتة« اليد »تقاليد

 على عالمة تعليمهم اعتبار إلى المتعلمرن ويميل اليدوي للعمل تقليدي »احتقار يسود حيث المجتمعات
 على البنات اقبال قلة مثال، يفر، الموفف هذا إن . . بالعمل. أيديهم تلويث مسؤولية من اعفائهم

 عناصر إلى تركها ويمكن النظيفة، غير األعمال اسم عليها يطلق األعمال هذه ألن التوليد أو التمريض
 حد إلى يفسر اليدوي العمل ضد التعصب هذا إن (.٢األصلية«) الوطنية الفثة خارج من

 اليدوي التحقيرللعمل هذا فإن ريب، دون ومن المتعلمين«. »بطالة يسمى كبيرما
 التنمية، طريق في أخرى هوعقبة منه أنفسهم المتعلمين العفاء عذراً التربية واستعمال

 المناداة إلى - الحقيقة هذه خطر يعون الذين - التربويين المصلحين يدفع ما وهذا
 ضد التعصب هذا إن تقديرميردال وفي العمل. كرامة تأسيس إعادة إلى بالحاجة

 بهذه ينعمون الذين فإن ولذا ،المدرسية التربية فرص بقلة تفسيره يمكن اليدوي العمل

 فإن ،هذا وعلى .مجتمعهم في متميزة قلة لكوهم اليدوي العمل عن يترفعون التربية
 ألبناء المستويات كل على أبوابه وفتح التعليم تعميم هوفي الوضع هذا من المخرج

 في بمتازة قلة المتعلمون يعود وال المتعلمين عدد يزيد وعندما الشعبية، الطبقات
 التعليم تعميم إن .اليدوي العمل ضد التعصب هذا ذوبان توقع يمكن آنئذ مجتمعهم

 منها المحرومين من بها واالمتياز المعرفة احتكار وهم ضد الوحيدة الضمانة هو الجيد
 انك :خطيرة اجتماعية حقيقة إلى ميردال ينبه أكبر، وبعمومية .بها عليهم والتميز
 الحواجز وتصعد تقوي بهذا فأنت الشعب تعليم وتهمل متعلمة نخبة تخلق عندما

 تقوم وبهذا الناس جماهير وبين المركزة، بمصالحها المحصنة العليا الطبقات بين الفاصلة
 معينا يكون أن يمكن ال ما وهذا بعض عن بعضها الفئات هذه وعزل المجتمع بتقسيم

.التنمية عملية في

 مسألة العربي الخليج في بكثافة المتداولة والتربوية التنموية الطروحات من

 اتفاق دون الشعارمن هذا الخليجيون التنمويون لقدتلقف . االنسان« »االستثمارفي
 بان الظن عند وبه بهم وقف الذي األمر واالجتماعي، األدائي مضمونه على سابق

 من كثير أذهان في قامت هنا ومن .االقتصادي االستثمار هو هنا المقصود االستثمار

العاملة اليد إعداد وفكرة االنسان في االسثار فكرة بين رابطة عالقة بالتنمية المعنيين

 . ١٦٤٦ ،ص٣مج نفه، المصدر (٣٦)



 على الخدمات وأداء المكاتب إدارة أو المصانع لتشغيل الالزمة البشرية القوى أو

 فهم إلى يقود تاريخي منظور من اإلنسان في االستثمار فكرة مع التعامل إن عها.أنوا

 االنسان في االستثمار لفكزة الكالسيكى التناول كان لقد الحيوية. الفكرة لهذه آخر
 (Capital/ واالنتاج المال رأس بين العالئقي التناسب على يفوم بحتاً اقتصادياً تناوالً

(1210 Output، النصف في للعالم التجارية الرؤية مع منسجما التناول هذا وكان 

 وفي .التجارية الرؤية هذه في تغير وقوع احتمال بعدم والتليم القرن هذا من األول
 إذ االقتصادن ين أكبر شعبية المبدأ هذا نال الثانية، العالمية للحرب التالية السنوات
 النمو وبين المال راس تكون بين قوية عالقة وجود إظهار على دراسات بضع تعاضدت

 الغربية األوروبية الدول وبعض األمريكية المتحدة الواليات في السريع االقتصادي
 المال رأس بين التناسب يقرنون االقتعادين المنظرين بعض صار حى التطور العالية

 التي الفيزيائية (Constants) الثوابت« »نظرية إلى (Capital/ Output 182110) واالنتاج
 العقد في أنه غير .المجرد الرياضي التعليل خالل من المادي بالعلم المعرفة تقدم يسرت

 المتقدمة االقطار تلك في االقتصادية االنائية البحوث مالت القرن، هذا من االدس
 تفيره يمكن االقتصادي النمو من محدوداً قسماً أن وهي مغايرة حقيقة تأكيد إلى نفها

 غير النمو هذا من كبيرة محصلة تبقى حين على المادي، المال رأس في االستثمار بكمية

 يقول كما - السلبي االكتشاف هذا المستثمر. المال برأس التفسير ممكنة وال مفسرة
 المادي االستثمار خالل من المطروح التخطيطي النموذج أسس هدم - ميردال غونار

 وهنا .٣التنمية) في فاعلة أخرى عوامل حول للتامالت واسعاً الباب وفتح وحده،

 (Residual) للحصيلة كتفسيرات نفسها تطرح العوامل من متنوعة مجموعة ظهرت

 عز ولقد وهكذا. واالدارة، الحكومة، الصحة، التربية، مثل التنمية في التفير مهملة
 بدالً فراحوا القدية قناعتهم عن يتخلوا ان االنتاج المال/ راس نموذج أصحاب على

 - المادي المال رأس إلى باالضافة - ليشمل المتثمر المال رأس مفهوم يوسعون ذلك من

مثل: ختلفة اسموية صيغ في طرح الذي اإلنسان في االستثمار

(Investment 11 4430) االنان« في »االستثمار

 (Investment 10 Human Capability) االنسانية« القدرة في »االسثار و

(Investment 10 1100020 Resources) البشرية، المصادر في »االستثار و

 في الواسع التنوع تقليص الواجب من كان المال، لرأس الموسع المفهوم ولتثبيت
 يكن قليلة قطاعات أو واحد قطاع إلى االنتاج في والفاعلة حديثاً المكتثفة العوامل

التربية، على االهتمام تركز البداية، ومنذ دقيقا. حسابا لها الالزم المال حساب

 .١٥٤٠،م٣مج نفه، المصدر (٣٧)



 النماذج كل ولكن حديثاً، المكتشفة الجديدة المكانة هذه على أحياناً الصحة ونافستها

 هو واحد عامل في لتنحصر النهاية في تنكمش االنان في االستثمار لمبدأ التطبيقية
 والحكومة والتنظيم والتقانة والبحث الصحة - األخرى العوامل إلى وصارينظر .التربية

 هكذا التربية. تعطيه الذي المردود بعض وأنها للتربية تبعية آثار أغها على - واالدارة
 أنها على تعامل وصارت االنتاجية العملية في المال رأس مصاف إلى فجأة التربية قفزت
 (.٢٩االنتاج في المجزوء واالنفاق العام االنفاق من جزءاً - تكون أن أويجب - جزء

 االقتصادي النمو في المحصلي العامل ربط االقتصاديون استطاع أن وبمحض
 التناول هذا استقطب بينهما، التفاعلية العالقة وتأسيس االنسان« في وواالستثمار—ب

 رؤية منه استلهمت قد ايضاً هي كات متعددة بحثية جهات من واسعاً تأيداً الجديد

 التنمية مستوى بين ايجابي ترابط وجود عن وكشفت التنمية في التربية دور في جديدة
 ال االحصائية الترابطات بأن المسبق االعتراف من الرغم وعلى .التعلم انتشار ودرجة

 عامة بصورة أثبتت الحسابات هذه أن إال النتيجة، هي وما السبب هو ما تقرر
 ولقد . حيوي استثمار وانها االستثمار من نوع هي التربية بأن القائلة النظرية وغامضة

 المتحدة الواليات في قتصاديواال الصناعي االزدهار بظواهر االستخالص هذا تعزز
 في (W. Leontif) ليونتيف السوفياتي االقتصادي الحظ لقد حتى الخصوص، وجه على

 متفوقة صناعية منتجات ببيع مياًعال متفردة غدت المتحدة الواليات ان الستينيات أواسط

 وقد .المكثف المال رأس على وليس المكثف االنساني الجهد على انتاجها في يعتمد
 موقع في كانت المتحدة الواليات أن مؤداه خاصاً تفسيراً االستنتاج هذا استدعى

 يملكها التي المهارات بفضل الصناعية الدول من غيرها على والصناعية التقنية األفضلية
 االمريكية التربية إلى مرجعها األفضلية هذه وان التنظيمية، قدراتهم ذلك في بما عمالها
 في المنفذ مارشال مشروع فإن نفسه الوقت وفي المتوفر. المال رأس عظم إلى وليس
 كات الي التوفعات كل من نجاحاً واعظم أسرع كان أنه على برهن الغربية أوروبا

 الدول إلى المقدمة االقتصادية المعونات أن حين على االقتصادن قبل من له مرسومة
 من كان ههنا ومن متوقعاً، كان عما فاعلية أقل كانت انا العموم على برهنت النامية

 هو كان الغربية أوروبا أقطار في المتراكم التربوي« المال »رأس بأن االفتراض المعقول

 العسكرية المنجزات في الباحثون وجد كذلك النتيجة)^(. هذه في الحاسم العامل
 التربية فعل على دليال وبعدها الثانية العالمية الحرب خالل السوفياتية والصناعية
. المنجزات هذه تحقق في السوفياتية

.١٥٤٢ - ١٥٤١ ص ، ٣ مج ،نفسه المصدر (٣٨)
 انظر: ميردال، غونار نحت هرمن (Educational Capital) التريوي، المال »رأس مصطلح (٣٩)

. ١٥٤٢ ص ،٣نفسه،مج المصدر



 دول في المطلقة قيمتها على بشري« اسثار »التربية مقولة تطبيق مكن هل
 تماما. مختلفين ين يستثيرجواب السؤال الثالث؟ العالم دول من ومثيالتها العربي الخليج
 مبنية كانت الغرب في المقولة مصداقية على قدمت التي األدلة أن يالحظ ميردال غونار

 مثل تملك ال النامبة الدول أن حين في الغرب، يملكها ودقيقة متراكمة احصاءات على

 فإن هذا، من الرغم وعلى كهذه. فرضية تحليل في إليها المحتاج االحصاءات هذه
 لو كما النامي العالم بلدان على الغربية النظرية هذه تطبيق في يترددوا لم االقتصاديين

 المصنعة الغربية المجتمعات على كصدقها النامية المجتمعات على صدقها مضمونا كان

 المضاد االتجاه في .اليه االشارة سبقت الذي التغير ارتباط معامل عن النظر بصرف

 ستستعمل النامية البلدان دامت ما أنه إلى االقتصاديين من آخر فريق يذهب

 يغدو التربية في االستثار فإن المتقدمة، االقطار ابتكرتها كما الحديثة الوسائل بالضرورة
 تمر التي بالمرحلة شبيهة مرحلة في كانت عندما الغربية للدول كان مما اآلن لها أهمية أكثر

 »ان رأيه وخالصة شولتز، ثيودور الرأي بهذا القائلين من .النامية الدول اآلن بها

 والبدائية البسيطة المكائن تستعمل لن التصنيع عملية اآلن تدخل التي الفقيرة الشعوب
 أو مضى قرن إلى تعود انتاج أساليب يتبنوا لن إهم البدائية. الفترة تلك معدات وال

 ألن ذلك أرادوه، لو حتى ذلك يفعلوا أن مقدورهم في وليس كال، مضيا، قرنين
 ان . العاديات« وجامعي المتاحف مقتنيات من أصبحث كهذه وأساليب كهذه معدات

 تعزم »حين أنها هو الصدد هذا في النامية البلدان إلى شولتز يوجهه الذي الرئيسى النقد
 راسمالها في قليالً ماأل تتثمر - قليلة استثناءات مع - فإها حديثة صناعة أو حديثة زراعة بناء على

 النافعة والمهارات المعارف تهمل انها .البثري غير المال رأس في تستثمره ما إلى بالقياس البثري
 .األخرى االنتاجية ومؤسساتها مصانعها سيشغلون فيمن توفرها يجب والى االقتصادية لمجهوداتها

 ما غالباً فهي ذلك، وننيجة الالتوازن. من وضع وينشا والمعدات المصانع على نركيزها ينصب وهكذا
 مشابها مذهبا كيرل آدم ويذهب (.‘"’االقتصادي* النمو من األعلى المعدل تحقيق في تفثل

 الفرصة تعط ولم متخلفة شعريها الن متخلفة النامية االقطار »ان يالحظ حين شولتز لمذهب
 من الرغم وعلى .‘المجتمع*)' خدمة في تضعها ان وال فيها المخزونة الطاقة من راسمالها لتوسيع

 تمثله الذي الدور فاعلية في يجادل ال ميردال فإن الموقفين، بين الظاهر االختالف

 لضمان مسبقة شرطية ظروف توفر على يصر ولكنه ،االجتماعية التنمية عملية في التربية
 االرتفاع مجرد من أبعد لتذهب التنمية دائرة ولتوسيع التنمية في التربية توظيف نجاح

أوسع بمفهوم يطالب انه .االنتاج زيادة أجل من والمخططين والفنيين العمال بقدرات

110 ث0ل  Schultz, «Investment 11 Human Capital in 00 Countries,» in: ٤٠) .0 اسه ا ) 
200٤٠ ed.. Foreign Trade and Human 0:٤ (02125: Southern Methodist University Press, 
1962). 0.4.

Adam Curie, «Some Aspects 0 Educational Planning in Underdeveloped Areas,» ( ٤ ١ ) 
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 المشاركة وزيادة العام الوعي زيادة وفي جهة، من االنتاج زيادة في يتمثل للتنمية
 وعبر كله التاريخ عبر التربية ان الصدد هذا في وهويقول أخرى. جهة من السياسية

 في حاسم عنصر أنها على دائما إليها ينظر كان الخصوص، وجه على الحديث، التاريخ

 كل أعطى وفد السياسية. الشؤون في الشعبية والمشاركة والزراعي الصناعي التقدم
 تفسير يجاولون كانوا عندما التربوي واالصالح للتربية كبيراً اهتاماً االقتصاد مؤرخي
 احداً أن غير .غتلفة اقطار تاريخ في معينة جقب في االقتصادي النمو معدل اختالف

 ضيقة ادراكية رؤية ضمن التربوي اإلصالح يضع ان يحاول لم المؤرخين هؤالء من

 - حقا .االنتاج في والخسارة الربح بحساب محسوبا المالي االستثمار من كما باعتبارها
 ركز الذي االقتصادي وفكرها الثانية العالمية الحرب بعد ما فترة باستثناء - ميردال يقول
 الحديث التاريخ في واحد موضع هناك فليس النامية، لألقطار االقتصادية التنمية على

 ومهيمن مرموق دور المناقشات تلك في يعط ولم االقتصادية التنمية مسالة فيه نوقشت
 قرن ألكثرمن - التنمية« أجل من »التربية فكرة كات لقد يقيناً .التربوي لالصالح

 مبدأ أن ميردال ويؤكد الغربية. التربوية األدبيات في المركزية القضية - الزمن من
 فعلية غايات في يتجسد أن بد ال - مجزياً استثماراً يكون وكيما - البشري االسثمار

 كتعبيرمن بينهما ما في المتبادل والتأثير بالصحة التربية بعالقة ذلك على ويمثل ملموسة،

 عمل تقويم في النجاح مظاهر من أن فيالحظ للتنمية، العقالنية الغائية ير تعاب

 يمكن الصحة وال التربية ال ألنه والصحة التربية بين العالقة قياس التربوية المؤسسات
 التربوية والظروف الصحية الظروف ان .األخرى عن معزولة منهما أي مع التعامل

 انتفاعا االنتفاع على الطفل قدرة إن األخرى. على احداهما وتعتمد بينها ما في متداخلة
 عل الراشد قدرة أن كما .صحته على يعتمد إليه المقدم المدرسي التعليم من كامالً

 الجهة ومن .والعقلية البدنية لياقته على تعتمد إليه المقدمة والمهارات المعارف استعال
 على يعتمد الصحية الناس ظروف اليه تطور أن يمكن الذي المدى فإن األخرى،

 مستريات ان .الشروط هذه من موقفهم وعلى الصحية الحياة شروط الناس معرفة
 بين التداخل هذا إن بأكمله. االجتماعي الوسط على بدورها تعتمد والتربية الصحة

 بد ال التخطيط ولنجاح .المجتمع في يتحقق لكي التخطيط يتطلب والتربية الصحة
 أو للثواب اللوك أنماط بعض مخضع التي واالدارية القانونية االجراءات استعمال من

 التي نفها الغايات نحو بتوجيهه تحقيقه يمكن االجراءات هذه نجاح ولكن العقاب،

 معينة غاية حول دعائية حملة فإن ،وهكذا .االداري اإلجراء أو التشريع إليها يتوجه

 عمال سيكون نجاحها فإن نجحت، ما وإذا بسهولة، تنفيذها يمكن النسل تحديد مثل
 .المدرسي التربوي المنظور من معتبرة وال غيرمألوفة بطريقة لوجاء حتى ناجحاً تربوياً

 للناس وااقتصادية االجتماعية الظروف في تحسن إلى يقود أن يجب التربية تطوير إن

 لكي التربية فإن ،العموم وعلى .فيهم والعمل الحياة من العقالنية المواقف وغرس



 ثمانية على جدواها تثبت أن عليها اإلنسان« في »االستثمار مبداً تحقيق في نجاحها تثبت

 لتحقق عناصرها كل بحضور مشروطة (Syndrome) متالزمة بينها ما في تؤلف مقايس
 بمعطياته المقيس االيجابي بمعناها التنمية تحقيق في االسهام في التربوية المؤسسة نجاح

 التعامل وأنماط العيش وأساليبالتفكير نظم تقديم في والفاعلة للعيان الظاهرة

القائمة: االجتماعية والمؤسسات األفراد بين االجتماعي

.المجتمع في االمين عدد - ١

 التي العمرية الشرائح بحسب التعليمية بالمراحل الملتحقين األطفال عدد - ٢

.إليها ينتسبون

المدرسي. عملهم في األطفال انتظام درجة - ٣

.يتمونها التي التعليم ومراحل المدارس في يقضونها التي المدة طول - ٤

 الطالب يحذقها التي المهارات ومستوى المدرسي العلمي التحصيل نتائج - ٥
العامة. ناتواالمتحا المدرسية االمتحانات في وانجازاتهم تفوقهم وحقول

 التقليدية، المدرسية األجهزة غير بأجهزة الناس بين تنشر التي المعارف أنواع - ٦

 لتطوير المزارعين إلى والفنية العلمية المعلومات وتقديم المجتمع مراكزخدمة مثل

.انتاجهم وزيادة الزراعية قدراتهم

 وقدراتهم بمهاراتهم االرتقاء أجل من والفالحين العمال معارف تجديد برامج - ٧

.والزراعة الصناعة في االنتاجية

 الصحة في اليومية، حياتهم على إليهم المقدمة المعارف الناس تطبيق مدى - ٨
(.٤٢وتتبعها) العامة السياسية األمور وادراك والعائلية االقتصادية شؤونهم وتدبير المنزلية

 مدى لقياس - التسمية جازت إذا - (Mydal Syndrome) ميردال متالزمة إن
 من التربية جدلية هذاالمبحث... في الشروع نقطة إلى بنا تعود التربوية المؤسسة نجاح

 االصالحي الوعظ زمن بأن إنهاتذكرنا المواطنة؟ أجل من التربية أم اجالإلنسان

 الخليج في التربوي االصالح عن الحديث وأن انقضى قد التربوية المشكالت لمواجهة
 اإلشكاالت بكتيريا من األزمات تولدت حيث هناك . . الجذور. من يبدأ أن يجب

 هى األخالقية االنسان مثاكل كل إن شىء، كل بعد المؤجلة. أو المهملة االجتماعية
 مالقاة على الحفز من لمزيد التماساً اال للخولقة قابلة غير واقعية مشاكل األصل في

.ومقابلته الواقع

(٤ ٢) .0.1534 ,3.Myrdal, Asian Drama: 41 Inquiry /7 the Poverty of Nations, vol
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بالمال االدراع ووهم البغضاء مواريث

 عامل يف غزالن إم .العسكرية الناحية من هلم نبة ال العرب اجسوالنغط
(,’امود,)

(١٩٧٣) وليامفولبرايت

 االحتمال هو بل قوي احتمال هو الخليج دول تبتلع عظمى سعودية دولة ظهور »إن
 متطاع في يكون لن ولكن األخرى. العربية االتحادات من التحقق في األسرع

 محدودة غير بصورة وسوريا مصر إلى المالية المعونات من كبيرة كميات تقديم السعودين
 مقدور في يكون ولن .يتحقونه أهم والوريون المصريون يعتقد الذي النحو وعلى

 األقطار. هذه في لها المعادية الجماعات تثتري أن أو تخرب أن أو تكبت أن العودية
 معادية ستكون الجماعات هذه فإن القومية، أو الدينية ثوراتها قيام موعد يين وعندما

 فد االمريكيون سيكون الوقت، ذلك ومع .المحدة وللواليات الخليج الهل مراً عداء
 أن بمجرد سيأمون قطعاً وهم الخليج لحكام كحماة دورهم لعب من سموا أو تعبوا
 سيكون فإنه الوقت، ذلك يحين عندما .الخليج في ثكناتهم بقصف المعادية القوى تقوم
 عالم أمام نفها لحماية لإلرادة أو للقوة مالكة السعودية تكون أن تماماً فيه المشكوك من

.األخرى,)'( الجهة من قوية بإيران ومنود جهة من ضدها متوحد عري

(١٩٩١أيكنز)
-١-

النفط بحيرة فوق المترجرج الخليجي الوضع في التعقيد من العالية الدرجة كأن

(١) :Yorlc: Basic Books; London ٤٧) John . Kelly, 4464, the Gulf 94 the West 
.498.Weidenfeld and Nicolson, 1980), p

(٢) .47. (,1991 1. Akins, *The New Arabia,» Foreign Affairs (Summer 



 لتضيف الكويت أزمة جاءت حتى المنطقة في التطور احتماالت لمحاصرة كافية تكن لم

 وال األحداث محاكمة مقام هذا وليس .فيها المتحكمة العقد مشتبك في جديدة عقدة
 في (Icebergs) الجليد بجبال اشبه يزال وال كان وقع ما ألن تفسيرها، محاولة حى

 والعشر فقط، واحد عشر منها ويبين الماء تحت أعشارها تسعة تختبىء المحيطات
 الخطر مثوى هي التي الباقية التسعة األعشار عن يشف أن من اعجز هذا الواحد

 لما الرسمية التفسيرات قبول على القادرون هم وحدهم الناس من البسطاء الحقيقي.
 فبراير شباط/ من والسادسوالعشرين ١٩٩٠ أغطس آب/ من الثافي بين حدث
 المشؤومة السبعة األشهر آثار هو االجتماعية الحقيقة طالب يعنى الذي ن على . ١٩٩١

 ان في قطعاً مشاحة وال االستقراء. ممكن امر وهذا العربية؛ واألمة الخليج مستقبل في
 فزعاً وكان الشعبية، الخليجية البراءة في غواراً جرحاً كان الخليجيين على السالح شهر

 القبائل غزوات من لتوهم يخرجون كانوا أنهم حسبوا الذين الناس فرائص أرعد

 هذا أن على .واالختالفات الخالفات معالجة في المنطق إسقاط مسلكية من ويتحررون
 تغييب زيادة في اإلسهام خطر من وال األشياء طبيعة من يغير ال بالفاجعة اإلقرار

 وراء رؤيته حدود يمدد ومن .عندها الوقوف أو الحدوثات بظواهر والتعلق العام الوعي
 بأبعادها الجديد العربي التهاوي بانوراما أمامه تتفتح ١٩٩٠ أغسطس آب/ من الثافي

 وجودها ويفسر النقطة معالم يبرز الهندسي المجال في النقطة وضع إن .الحقيقية
 الثافي في يبدا ال عليها ترتب وما الخليج ألزمة السياسي الهندسي المجال إن .عالئقياً

.١٩٧٩ فبراير / شهرشباط عشرمن الثافي بلي ١٩٩٠ أغط / آب من

 وأخذ إيران في اإلسالمية الثورة وانتصار إيران شاه سقوط - ١٩٧٩- ١

طهران. في األمريكية السفارة من الرهائن

 بعدثمانية ، ١٩٨٠/٩/٢٢ في اإليرانية - العراقية الحرب اندالع - ١٩٨٠ -٢

.ايران في اإلسالمية الثورة قيام من عشرشهرا

.العراقي النووي المفاعل تدمر اسرائيل - ١٩٨١-٣

 المؤيدة الدول قائمة من العراق اسم ترفع المتحدة الواليات - ١٩٨٢ - ٤

.لإلرهاب

 يثيرقلق وهذا وغيرها المحمرة في العراقية القوات تدحر إيران - ١٩٨٢ - ٥
.الحرب إيران كسب احتمال من المتحدة الواليات

العراق. مع الديبلوماسية قاتهاعال تأسيس تعيد المتحدة الواليات - ١٩٨٤ -٦

 حيوية عسكرية معلومات للعراق تقدم المتحدة الواليات - ١٩٨٦/١٩٨٥ - ٧

’ايران عن



 األساسية السلع لشراء العراق إلى قروضاً تقدم المتحدة الواليات - ١٩٨٦ - ٨

.سنوات خس خالل القرض يتضاعف أن على

األمريكي العلم برفع الكويتية السفن حماية تقرر المتحدة الواليات - ١٩٨٧ - ٩

عليها.
.اإليرانية - العراقية الحرب توقف - ١٩٨٨-١٠

 االدارة االعتدال، نحو حسين صدام الرئيس جذب أجل من - ١٩٨٩ -١١

العراق. مع االتتعادة العالقات لتقوية الكونغرس على تضغط االمريكية

 أن تفيد معلومات على األمريكيين -حصول مارس( )آذار/ ١٩٩٠ - ١٢
 إسرائيل. ضرب على قادرة وهي األردنية الحدود على صواريخ قواعد أقام العراق

.ذرية لتفجيرقنابل صواعق لصنع إلكترونية عراقية تصادرتصاميم بريطانيا

 اسرائيل نصف بحرق يهدد العراقي الرئيس - ابريل( )نيسان/ ١٩٩٠-١٣
 أعضاء من ستة اسرائيل. قبل من العراق هوجم ما إذا المزدوج الكيميائي بالسالح

باالعتدال. وينصحونه العراقي الرئيس يلتقون االمريكي الشيوخ مجلس

 تلتقي غالسبي ابريل بغداد في األمريكية السفيرة -١٩٩٠/٦/٢٥-١٤
 »من معين موقف لها ليس المتحدة الواليات أن وتعلمه طلبه على بناء العراقي الرئيس

والكويت. العراق بين الحدودي كالخالف العربية األقطار بين الحدود« خالفات

الكويت. يغزو العراق - ١٩٩٠/٨/٢ - ١٥

العراق. ضد الجوية الحرب -بدء١٩٩١/١/١٧-١٦

 العراقية المعارضة قوى يدعو بوش جورج الرئيس - ١٩٩١/٢/١٥- ١٧
 فلما أيديهم، في األمر يأخذوا وأن بغداد في النظام على االنتفاض الى العراقي والجيش

 بقية على االسالمي الجناح ظهور من وحلفاؤهم االمريكيون خشي فعالً الثورة قامت

للثورة. الرسمي التأيد واختفى األجنحة،

العراق. ضد البرية الحرب -بدء ١٩٩١/٢/٢٣- ١٨

.المنسحب جيشه وضرب الكويت من العراق خروج - ١٩٩١/٢/٢٦-١٩

 بدأ ،العراق في الشعبية الثورة تأيد عن التراجع بعد - ١٩٩١/٣/١٥-٢٠
 أخبار وأصبحت متعمدة، عنصرية طائفية بلهجة العراق عن يتحدث الغربي اإلعالم

 الكردية واالثورة الجنوب،، في الشيعية »االنتفاضة عناوين تحت توضع اليومية العراق
بغداد«. في عسكرية سنية قاعدة إلى المستند الحكم و» الشمال«، في



 (٣)االجابة النتائج فإن صدفة، أم مرسوماً هذا األحداث تسلسل كان وسواء

 فك المؤرخين عمل من سيكون الكلي. تفسيرها الخليج حرب تعطي عليه المترتبة
 فسيهدرون االجتماع علماء أما .فيها القاثين وتشخيص الخليج في القوى صراع أسرار

 األحداث على االحتماالت من المترتب استطالع الى يتوجهوا لم إذا ووقتهم طاقاتهم
 طبيعة تصوير تستطيع القديمة اليونانية (Hydra) الهدرة أسطورة ولعل .السياسية

 تقول كما والهدرة، العاصفة. الحدوثات هذه بعد الخليجية االجتماعية المشكلة
 راسان. مكانه نبت رأس منها قطع كلما رؤوس تسعة له مائي ثعبان هي االسطورة،

 أحد تنبه حتى يستطع فلم اإلشكالي المخلوق هذا على يقضي أن هيركوليس حاول وقد
 هو المتعددة الرؤوس أو الواحد الرأس عليها يقوم التي الرقبة إعطاب أن إلى رجاله

 العرب، بقية مثل الخليجين، أن التوافقات سوء ومن الهدرة. من بالخالص الكفيل
 إنهم .الخبيثة الرؤوس مولدة بالرقبة المساس دون من الهدرة من الخالص يريدون

 القوة تنازع مصدرها نفعية مبررات دون من وليس الحسم على المءاطلة يفضلون
 السياسية المؤسة سلوك يطبع ما وهذا وهيمنة، نفوذا ام كانت أماالً االجتاعية

والسياسية. االجتماعية المشاكل مع التعامل في العلم منطق على باالستعالء الخليجية

-٢-

 إال تحقيقه اليمكن الخليجية الحياة في الت اال من اآلتي استقراء إن
 تهيمن اصبحت الذي العام وليالد الوضع إلى الخليجي الوضع بنسبة أوالً بمعيارين:

 الجديد وليالد النظام قادة بها يفكر التي الكيفية بمعرفة ثانيا واحدة، عظمى قوة عليه
 الطاقة مصادر الطبيعة فيها اختزنت التي تلك وبخاصة الصغرى الشعوب خص ما في

 يتذكر أن الواقع، عن نفسه خداع يريد ال بمن ويجمل حمايتها. امكانات من وجردتها
 عندها السياسي العمل وأن البراغماتية، بتوجهاتها محكومة الغربية الصناعية الدول أن

 الفكر في ثابت مبدأ وهذا خارجه، من يستمده وال معه األخالقى تبريره يحمل
قاءأصد لبريطانيا ليس ».. المشهورة مقولته (‘دزرايلي) وضع أن منذ الغري السياسي

هذا: األحداث لملل اجمالية نتائج أربع رصد يمكن (٣)

؛والعراق إيران هما كبريين اقليميتين تدميرقوتين (ا )
أخرى؛ أيد الى المطقة حكومات أيدي من النفط اسعار تعيين على القدرة نقل )ب(
؛المنطقة في والعرقية الطائفية النعرات تحريك )ج(
.االجتماعيين والتقدم التنمية عملية تعطيل وبذلك الكبيرة بالديون وإثقاله الخليجي االتصاد توهين )د(

 ،عثر التاسع القرن في الالمعين البريطانيين الوزراء رؤساء أحد ( ١٨٨١ - ١٨٠١ ) دزرايلي بنجامين (٤)

.الهند على امبراطورة فيكتوريا الملكة توج الذي وهو
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 ، ١٩٧٣ سنة في دائمة«. مصلحة لبريطانيا دائمون. أعداء لبريطانيا وليس دائمون

 عن بل حقوقهم عن ليس الدفاع في مرة وآخر ألول النفط سالح العرب استعمل حين

 الشيوخ مجلس في الخارجية العالقات لجنة رئيس فولبرايت، وليام قال (،٥بقائهم)
 في غزالن انم العسكرية. الناحية ض لحم ب ال العرب النغط متجي »إن المحنك: األمريكي

 ما إذا الصناعية الدول لها تخضع قد الني واالغراءات الضغوط حاب يحبوا أن يجب أسود. عالم
 في يومها معدوداً كان فولبرايت بأن علماً االمد، وطويلة معفدة الزمات اقتصادها نعرض

 حقيقة تعي أن بد ال النفط حقول غزالن إن أعدائهم)^(. في وليس العرب اصدقاء
 عظمىواحدة قوة في ميةلعالا القوة اخترلت أن بعد خصوصاً األسود عالم في مركزها

.النفط هو للطاقة واحد رئيسي مصدر على كليا اعتادا يعتمد عاليا تصنيعا مصنعة

 والواليات السوفياتي تحاداال بين سنة وأربعين خمساً الباردة الحرب دارت لقد

 أن ريب وال (Ideology) والعقائدية (Nationalism) القومية هما قضيتين حول المتحدة

 دول بين السياسية العالقات إدارة في السطح على تطفوان تزاالن ما القضيتين هاتين
 هما نفعيين عملين باعتبارين اآلن »تقيدان القضيتين هاتين أن غير .واليابان الغري التحالف

 تحقيق الى السعي ان الدرلي. التجاري للتبادل مفتوح نظام وتنمية جهة، من المشترك األمن تعظيم
 ضعف (١) بريجنسكي،هما قول حد على اساسيتين، حقيقتين وعي من ينبع الهدفين هذين
 (إن٢) األسلحة، هذه صناعة كلفة وعظم الشامل الدمار أسلحة أمام الكبرى، الدول حتى - الدول
 بالقيود المعوق غير الحر التجاري التبادل على قدرتها نتيجة - متعاظمة بصورة - هي األمم ثروة

 والكفاية العسكري الداني االكتفاء بأن التقليدية االستعمارية القناعة تكون وبهذا أوغيرها. السياسية
 إذا ذلك .(٧جدوى«) غيرذات أو باطلة أصبحت قد وأمنها الدولة لقوة األساس هما االتعادة

 زمن فإن واخرى، دولة بين االحتكاك من سابقاً ياي وليالد األمن على الحطر كان

 هذا مجيء احتمال - بريجنسكي يالحظ كما - يفترض اآلن الدول بين العضوي التفاعل
 تقنيات بسبب أو المدنية الصراعات خالل من إما نفسها، الدول داخل من الخطر

 األوروبية للمجموعة العام المفوض قال لقد .االرهابيين أيدي في المتزايدة اإلرهاب
 للدراسات الدولي المعهد أمام له خطاب في ١٩٩١ مارس آذار/ في ديلور جاك

القومية واالنتفاضات القوة إلى والشهوة السافرة الطموحات تلتقي حولنا كلجهة »من االستراتيجية

Kelly, ،4266, ،لر، Gulf and ،لر، ١٧,،،، 0.498. (٥)

 برنامجها على فولبرايت اسم اطلقت المتحدة العربية االمارات دولة ان هنا نالحظ أن الطريف من (٦)

 مؤسة من المتفرع (Folbright Islamic Civilization Research Programme) االسالمية الحضارة لبحوث

انظر: الثقافية. األمول على للحفاظ المتحدة العربية اإلمارات
11. Richard Sindelar 111 210 J.E. Peterson, 05., Crosscurrents in the Gulf: 4^6 Regional and 
Global Interests (Washington, D C.: Middle East Institute; 100009٠ New 0: Routledge 
and Kegan Paul, 1988), 0.198.

Zbigniew . Brzezinski, «Selective Global Commitment,» Foreign Affairs ( اا (٧ )
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 انتثار توسع منها يزيد التي والصراعات االستقرار عدم بذور تحمل خطرة ظروفا لتخلق والتخلف
(.٨الدمار«) شديدة األسلحة

 من العديدة الحاالت حصر خالل من تكبيره يلكن العام التشخيص هذا إن
 دولية صراعات إلى وبعضها الباردة الحرب إلى بعضها يعود التي المحدودة المشاكل
 عن فضال جديدة اقليمية قوى قيام بسبب يبرز اآلخر بعضها ان كما جديدة، وإقليمية

 حدودها إلى محمولة نسانيةاال األوضاع في المساواة وعدم الفقر افرازات من بعضها ان

 نتشاراال بسبب فتكاً أكث تصبح االحتماالت هذه وكل .السكافي نفجارباال القصوى

 فإن االحتماالت، لهذه وطبقا الدمار. شديدة األسلحة لتجاهل القابل وغير الواسع
 حول القديمة باألفكار ليس تسترشد أن يجب - األمريكي المنظور من - الدولية االسرة
 حاالت هناك تظهر قد أخرى، بعبارة نفسه. التهديد بمدى ولكن القومية السيادة

 ومبررا ضروريا الدول من لدولة داخلية يبدوشؤونا ما في الخارجي التدخل يكون
 بذاتها وهي ،داخلية طبيعة ذات مغايرة ظروف في كانت ربما ألنشطة المحتملة بالنتائج

 غهاية السوفياقي تحاداال في الشيوعية سقوط مثل لقد .دولتين بين صدام على تنطوي ال

 المالي العبء عن كشفت الحرب هذه من سنة وأربعين خساً »ولكن الباردة الحرب

 وقد خاصة. بصورة األعظم القوتين وعلى الصناعية الدول على فرضته الذي الضخم
 السالم حفظ على التعاون ضرورة حيث من خاصاً وعياً معها السنوات تلك جلبت

 القومية المصالح اعتبارات من الدولية السياسة وتحرير االقتصادية المنافع واقتسام
 وبخاصة السابقة، الحروب اثارة في تستثمر كانت التي القومية العواطف ومن الخاصة
 من نوع ظهور الوعي هذا نتيجة وكانت .الثانية العالمية والحرب ولىاأل العالمية الحرب

 األهمية ب« وصفه يمكن السلوك من غمط أو الصناعية الدول بين الدولية العالقات

. («)'(Functionally Pragmatic Transnationalism) الوظيفية« الذرائعية

 الثالث العالم قضايا من موقفه يحدد ،بريجنسكي يقوله ما بحسب ،الغرب إن
 من متميزة أصعدة أربعة على معها التعامل أسلوب ويختار ،الخليج دول ضمنها ومن

بينها: ما في ومتكاملة متداخلة ولكنها بعضها،

 أوروبية أوروبا ستكون هل .لنفسها رؤيتها بها أوروبا ستحدد التي الكيفية - ١

 األعمق التعاون وتؤكد األضيق القومية االعتبارات تتجاوز عليا اعتبارات على تقوم
تعاوناً متعاونة دول مجموعة من مؤلفة أوروبا ستكون أنها أم األوسع؟ المشاركة قبل

. ٦ ص نفه، المصدر (٨)
براالمم«—اء هو جديداً سياسياً مصطلحا بضع بريجنكي أن ويالحظ نفسه. المصدر (٩)

(Transnational)، األمم، »بين التقليدي المصطلح وهوغير (International)



 مفضالً سيكون وأيهما الدولي؟ االمن سيفرز الشكلين أي االعمق؟ التعاون قبل أوسع
األمريكية؟ المتحدة الواليات لدى

 عليه المحافظة ستكون هل .السوفياتي االتحاد تشكيل بها سيعاد التى الكيفية - ٢
آخر؟ اعتبار أي قبل الدولي باألمن محكوماً تطويراً سيطور هل أم مصلحة؟ بصورة

 . الهادى، المحيط منطقة في وليالد األمن تراتيب وضع بها سيعاد التي الكيفية - ٣
 الوضع هذا في واليابان المتحدة الواليات من كل إلى سيسند الذي الدور هو وما

 على الصين فعل رد سيكون فكيف اليابان، إلى عسكري دور إسناد تقرر وإذا الجديد؟

الجديد؟ التطور هذا

 األكثر المنطقة األوسط، الشرق لتهدئة المتحدة الواليات ستختارها التي الكيفية - ٤
 إطار إقامة المتحدة الواليات ستختار هل الجديد. الدولي الوضع في نفجارلال احتماأل

 ستفضل أنها أم الدول؟ هذه على وتفرضه األوسط الشرق دول بين اإلقليمي لألمن
 المعالح مع تالؤماً األكثر المسار اختيار ثم بها والتربص لألحداث التيقظ سياسة اتباع

(.١؟) األمريكية

 السياسي الهندسي المجال هي الجديد الدولي للوضع المستقبلية الرؤى هذه إن
 األخيرة الخليج أحداث تفسير على القادر وحده إنه وقلنا إليه، االشارة سبقت الذي

 الواليات وجدت ، الخليج حرب ادارتها خالل ومن . الحقيقية أبعادها واعطائها
 تتخذ أن اآلن وعليها للمنطقة واالجتماعية التاريخية المشاكل في منغمسة نفسها المتحدة

 المنطقة، مشاكل مع الالتاريخي التعامل المتحدة الواليات تختار أن والمتوقع موقفاً. منها

 تاريخية حقوق في الخليج وقبائل الحاكمة األسر بادعاءات نفسها تشغل لن أنها بمعنى

 األمن تحقيق في يسهم خاص مسار اختيار همها سيكون وإنما منقرض، زمن إلى تعود
 وتركها للمنطقة واالستقرار تحقيقه، على بجد تعمل الذي الجديد وليالد للنظام

 العراق قوة تدمير وبعد . المتخلفة حياتها نظم وتطوير نفسها تنمية إلى تنصرف
 الخليج نطاق على ليس نقيضين طرفين بين اآلن تتوزع االقليمية القوة فإن العسكرية،

 إيران هما النقيضان الطرفان هذان كله. األوسط الشرق نطاق على بل وحده
 فإن بريجنسكي، يبين كما أنفسهم، األمريكيين وبشهادة األمريكية. المتحدة والواليات

 ند لها يعد لم واسرائيل العسكرية، الناحية من ذاياً المقتدرة الوحيدة الخليجية الدولة هي »إيران
 الخليج، في لألمن الوحيد المصدر تكون أن اآلن عليها المتحدة الواليات العراق. هزيمة بعد عسكري

 ولكن إيران، مع العالقان من نوع تأسيس إلعادة امكانية تتوفر أن الوقت مرور مع المحتمل ومن
 لدول الرئيسية الضعف نقطة فإن نفسه، الوقت في مؤكد. غير احتماال حال كل على يبقى ذلك

الجهة ومن جهة، من الغربية الدول إلى للنفط الرئيسي المصدر كوها قوتها، نقطة هي العربية الخليج

.أعاله إليه المشار بحثه في بريجنسكي يطرحها مماثلة مبادى ألربعة تفسيرية صياغة هذه (١٠)



 عسكرياً حاسمة كانت التي الحرب تلك ،الخليج حرب من عكرياً المعلقة المواريث بفاء األخرى
 في األمريكي العكري الوجود استمرار يفترض الذي األمر سياسياً، شاملة تكن لم ولكنها

(.١١«)الخليج

 كله، األوسط الشرق استقرار عن بمعزل تحقيقه يمكن ال الخليج استقرار غيرأن
 المتحدة الواليات ستأخذ بريجنسكي، يقول كما آخرين، أمرين افتراض يجيز ما وهذا

 بين السالم مشروع على باالبقاء ستلتزم المتحدة الواليات تحقيقهما. مهمة عاتقها على
 اآلن تشير القرائن وكل الحل. نحو خطاه في تعجل قد إنها بل حياً، واسرائيل العرب

 لألمن إطار وضع على يشتمل الذي األوسط الشرق في لبالم المتداخل البرنامج إلى
 قراري تنفيذ على ويعمل جهة، من المنطقة إلى السالح تدفق دون يحول االقليمي

 سياسية وتوفيرهوية الفلسطينية، بالقضية المتعلقين ٣٣٨و ٢٤٢ وليالد األمن مجلس

 الواليات فإن األخرى، الجهة ومن جهة، من هذا (.١٢الفلسطيني) للشعب مرحلية
 الوحدة في متواضعة عربية آمال إحياء تحاول قد ايكنز، جيمس يرى كما المتحدة،

 الصيغ تحريك على فتعمل العربي الوطن في السياسية الخيبة شعور من والتخفيف
 توفر بسبب للنجاح احتماأل أكثها الخصيب الهالل وسيكون للوحدة. اإلقليمية

 والتراث المنتجة البشرية والقوة والنفط كالماء مجموعته في والتقدم الرخاء امكانات
 صعباً »وضعاً الخصيب الهالل قيام وسيخلق واإلبداع. االبتكار على المشجع الحضاري

 التعاون مجلس أما . (١٣«)سكانه أغلب معاداة اختارت والتي الجنوبية مشارفه على تقع التي للكويت
 بنفطه غنياً يطل أن فيمكن ايكنز، جيمس يراه حبما أعظم«، »سعودية سيعني الذي

 يكدسون الخليجيون وسيظل . . والتبذير. البذخ عادات عن الخليج حكام تخلى ما إذا
 تحاداال أما .استثماراً ليس األسلحة شراء أن لوال الغرب من المشتراة األسلحة

 التعليم من عالية بدرجة سيتميز فإنه واألردن، والفلطينيين اسرائيل بين» المحتمل الكونفدرالي
 خفض أمكن إذا خصوصاً التنظيم هذا في ازدهاره مجتمل الذي الخارجي االستثمار مع التعامل ويسر

 مرهونا يعد لم الخليج مستقبل أن جليا يصبح هكذا (.١كبيرة«) درجة إلى التسلح نفقات
 الجديد. ادولي للنظام األوسع المخطط من جزءا أصبح ألنه وحكوماته حكامه بإرادة

 الوضع وعي على القدرة في تتمثل الخليجيين أمام المفتوحة الوحيدة االستجابة إن
. فيه التالشي على لالمتناع الذاتية القدرة وتعزيز واستيعابه الجديد

-٣-
سياسة في قيادياً دوراً يلعب بأن التاريخية أحقيته في يماري ال الغرب إن

. ١٨ - ١٧ ص نفسه، المصدر (١١)

نفسه. المصدر (١٢)

٨kii٦s٠ «11٦ ل٠٧٨,٠اا;١ا ١٠٠, 0.47. (١٣)

نفسه. المصدر (١٤)



 مارسة في غيرمنازع حقا ألنفسهم يدعون الخصوص وجه على والبريطانيون .الخليج

 الواليات مع خالف من اليه ذلك يجرهم ما رغم الخليج في الهيمنة من واضحة درجة
 مؤسسي أنفسهم يعتبرون البيطانيون . الثالث( الفصل )راجع األمريكية المتحدة

 من العماني الساحل قبائل بين والنهب والسلب القتال آهت التي القانونية الترتيبات

 وهم أخرى. جهة من والبحرينيين والقطريين والسعوديين القبائل هذه وبين جهة،

 القرن من األول النصف في الخليج مشيخات بين المصالحة إنجاز ألنفسهم يدعون

 - بريطانيا »عندماقامت (J.B. Kelly) بي.كيلي .البريطانيجي المؤرخ يرى عشركما التاسع
 بإقناع - عان ساحل في البع المشيخات بين البحرية والحروب القرصنة ألعمال حد لوضع منها محاولة

 الخيمة، رأس إلى أبوظبي من الخليج، من الجنوب الساحل على المقيمة الكبرى العشائر شيرخ
 الرئيي المصدر اللؤلؤ، صيد أشهر خالل - البحر في وخاصة - بينهم ما في موسمية بهدنة بااللتزام
 هذه تنفيذ على بالرقابة بالقيام بريطانيا تعهدت ذلك مقابل وفي .القبائل هذه إلى بالنبة للدخل
 بشكل افرارها تم حتى مراحل على الهدنة هذه تمديد تم وقد .الخليج في السالم على والحفاظ الهدنة
 منها متبعدة وكانت الهدنة هذه في البحرين ادخلت سوات ثماني بعد .١٨٥٣ عام وقطعي ياي

 ووحدة البحرين استقالل ضمان تم كما والسعوديين، والمصريين واألتراك اإليرانيين دعاوى بسبب
 مع جديدة اتفاقات في المتصالحة المشيخات دخلت ١٨٩٠ - ١٨٨٠ بين بريطانيا. قبل من أراضيها
 وأن غيرالبيطانية، األخرى القوى إلى أراضيهم من شيء أي عن بتنازلرا بأآل حكامها تلزم بريطانيا
 مماثال عهداً نفها على الكريت قطعت ١٨٩٩ سنة في لبريطانيا. الخارجية شؤونهم إدارة يتركوا

 ،١٩٤ نوفمبر الثافي/ تثشرين في العثمانية والدولة بريطانيا بين الحرب فامت وعندما .لبريطانيا
 عهدا نفه على قطر حاكم قطع ١٩١٦ سنة وفي . الكاملة البريطانية الحماية تحت الكويت وضعت

 لقاء البحرين فعلت كما منها، المتفرعة األخرى وااللتزامات المتصالح الساحل معاهدة في بالدخول
 القرن من األولى العقود وفي البحر. من علبها تجاوز أي ضد القطرية االراضي بحماية بريطانيا تعهد

 وقطر البحرين من وكل المتصالح الساحل مثيخات مع اضافية اتفاقات بتوقيع بريطانيا قامت الحالي،
 على وبناء . (١٥«)لبريطانيا تعطى أخرى إضافية وصالحيات السالح وبيع الفط امتيازات بخصوص

 تشعر تزال ما الخليج دول ان : كيلي يرى كما البريطانيون، يرى مثلوه الذي الدور هذا
 بدور بالقيام الدول هذه قادة يتهمون كانوا وإن البريطانية القوة مركز من بقربها باألمن
 اللطف أن افتراض على الضعفاء« قوة » تسميته على يصطلحون حجمهم من أكبر

 يذكروا أن يحبون وهم قوياء«األ »ضعف قبيل هومن الخليج أهل نحو البريطاني

 التي االستعالئية اللهجة إن (.١النفسية) الحقيقة بهذه بأخرى أو بطريقة الخليجيين

 النظرة حقيقة عن تكشف الخليج دول وبقية الكويت عن االنكليز المؤرخون بها يتكلم
 )العظمى( لبريطانيا الوالء اظهار الخليجيون حاول مهما وأنه الخليج أهل إلى البيطانية

المؤرخ يقول كما - الخليج حكومات ظلت لقد . دزرايلي بريطانيا تظل بريطانيا فإن

انظر: الخليج في البريطاية الحماية تفاصيل لمتابعة (١٥)
.172-٨١) 00.1 .14٧٤٤ and the )ر))// Kelly, 44%:(. the 

.١٧٣-١٧١ص ،نفه المصدر (١٦)



 وكان لبريطانيا. والئها إلثبات وسعها تبذل القرن هذا سبعينيات حتى - كيلي البريطاني
 لالسترليفي دعماً البيطانية البنوك في البيطانية بالعملة اموالهم ايداعهم الوالء هذا »صور أوضح من

 قيمة تخفيض إلى بريطانيا عمدت عندما كثيرا الوالء هذا كلفهم وقد .الوقت ذلك في المتضعضع
 بعزمها مبقاً الخليجيين المودعين إشعار دون من دوالر ٢,٤٠ إلى دوالر ٢,٨٠ من اآلنكليزي الجنيه

 مشيخات أضعف وهي - وحدها البحرين كبيرة. الخليجيين خسائر كانت لقد التخفيض. هذا على
 من المليون ونصف مليونين البريطانية العملة تخفيض جراء من خسائرها بلغت - يومئذ الخليج

 ذلك قوبل الخليج، عن بالجالء قرارها بريطانيا أعلنت وعندما . (٧٧االنكليزية«) الجنيهات

 لم وربما كيلي"؟(. يقول كا الخليج، حكومات قبل من قوي كبيرواحتجاج بخوف
 فلقد بعامة، والغرب لبريطانيا بالوالء تعلقهم في لالفراط عذرا الخليجيون يعدم

 .مصادرها أبعد من الحماية يلتمسون - وغيرعرب عرباً - جيرانهم من الخوف جعلهم

 لكان المنطقة سكان بين المشتركة الثقة من مناخاً وفرا قد االسالم أو العروبة ولوكانت

 ومن .أوغيرالبريطانية البريطانية الحماية طلب عن الخليج ألهل غى ذلك في
 ترك قرروا عندما الحقيقة هذه أدركوا أنفسهم البريطانيون حتى أنه المحزنة المفارقات

 أهل بين الثقة إلشاعة -أسسا رحيلهم قبل - يرسوا أن فحاولوا ،١٩٧١ عام الخليج

 ديلي صحيفة في لوس)"( وليام كتب ١٩٦٧ ابريل نيسان/ ففي وجيراهم. الخليج
 ولقد غيرمستقرة، (Power Vacuum) قوة« »فراغ منطقة الخليج أن مؤداه ما تلغراف

 الواقعية من يكن لم وبينما .البريطاني بالوجود محفوظين فيها واالستقرار السالم كان
 على الحفاظ في مصلحة لبريطانيا فإن األبد، إلى المنطقة في بريطانيا تبقى أن ي التفكير

 قبل من النفط استخراج عمليات إلى بالنسبة خصوصا رحيلها بعد المنطقة في السالم
 قوة الخليج في وليس .الغربي العالم إلى النفط إمدادات وحماية البريطانية الشركات

 المنطقة. في السالم دوام وضمان فعالة بصورة القوة« »فراغ ملء على قادرة واحدة محلية
 ستتحول المنطقة فإن المبكر، البيطاني باالنسحاب يدمر أن القائم للتوازن قدر ما وإذا

 الخليج دول في محصورا يظل لن الصراع مشهد وان والتخريب، للنهب غابة إلى
التالية: االجراءات لوس وليام اقترح الصعب االحتمال هذا ولمواجهة وحدها.

 العربية ،الخليج في الرئيسيتين القوتين بين تفاهم بتحقيق بريطانيا تقوم أن - ١

 لدول االقليمية الحقوق على التجاوز بعدم يتعلق ما في وذلك وإيران، السعودية
 - عربي صراع باجتناب ضعيفاً أمال هناك فإن كهذا، تفاهم دون من ألنه ،الخليج

إيراني.

. ٥١ ص ،نفه المصدر (١٧)

. ٩٢ ص ،نفسه المصدر (١٨)
 وبعد ،عنها االنكليز نزوح قبل عدن لمنطقة عاماً حاكماً كان (Sir William Luce) لوس وليامالسير (١٩)

 أواخر الخليج عن الرحيل البريطانية الحكومة قررت وعندما .الخليج في البريطافي »المقيم« منصب في عين ذلك
.البريطانية الخطوة في حكامه وآراء الخليج في الموقف باستطالع لرس وليام كلف ١٩٧١ عام



 بينها، ما في تحاداال أنواع من بنوع الصغرى الخليجية الدول تقبل أن يجب - ٢
 تتعاون وأن الدفاع، وشؤون الخارجية الشؤون في عليها السعودية بزعامة تقبل وأن

.االقتصادية الشؤون في معها

 حمل ينبغي كا عمان، وسلطنة السعودية بين العالقات في الشرخ تالفي يجب - ٣
التاريخية. نزاعاتها عن التخلي على الخليج دول

 الخليج، وضع معالجة إلى لوس وليام عاد ، ١٩٦٩ اكتوبر األول/ تشرين في
 غيرمستقرة، قوة« فراغ »منطقة سيبقى الخليج أن يؤكد Round Table مجلة في فكتب

 أغهت وبه بريطانيا قيامه على وأشرفت اقترحته الذي العربية االمارات اتحاد وأن
 قوة بإنشاء وذلك الحماية له توفر أن يجب المتصالحة االمارات مع الحماية معاهدة

 كإشارة الخليج إلى دورية بزيارات وأخرى فترة بين تقوم الهندي المحيط في رىءطوا

 على بالحفاظ بريطانيا اهتمام واستمرار المنطقة في البريطانية المصالح استمرار على
فيه. واالستقرار السالم

 مرتابين كانوا الذين الخليج حكام تطمئن أن تستطع لم االقتراحات هذه أن يبدو

 يقول كما ، ١٩٧١ يناير الثافي/ كانون ففي االنسحاب. إلى بالنسبة بريطانيا نيات في
 األكيد عزمها حكاه ليبلغ روبرتس كورنوى الخليج إلى ممثلها بريطانيا أرسلت كيلي،

 التقى يناير / الشاني كانون ٩ وفي العام. ذلك من مارس آذار/ في الخليج مغادرة على
 بن فيصل بالملك التقى يناير / الثافي كانون ١ ٠ وفي عمان، ساحل بشيوخ روبرتس

 تعانيها كات التي المالية الضائقة إن واضحة، روبرتس رسالة كانت العزيز. عبد
 قواتها بإبقاء السابقة وعودها عن التراجع على البريطانية الحكومة أجبرت قد بريطانيا

 على والحفاظ بحمايتها الخليج المارات بتعهداتها للوفاء الخليج في والبحرية البرية
 ابقاء كلفة كانت لقد العذر. ذلك يقبلوا لم الخليج حكام أن غير .فيه والنظام السالم

 االنسحاب قرار كان ولهذا انكليزي، جنيه مليون عشر اثنى عن تزيد ال القوات تلك
 مصالح االعتبار في أخذت ما إذا خصوصاً الخليج، حكام قبل من شك موضع

 ان كما . الخليج في العاملة البريطانية الشركات ومصالح الخليج في النفطية بريطانيا
 بن زايد الشيخ أن ذلك ،الخليج في قواتها على نفاقاإل إلى مضطرة تكن لم بريطانيا

 المبلغ لتحمل استعداد على كان أنه روبرتس أعلم أبوظبي، حاكم نهيان، آل سلطان
 في البريطانية القوات على االبقاء لقاء الظبوي النفط ايرادات من ودفعه بكامله
 تتقاسم ان ،دبي حاكم ،مكتوم آل سعيد بن راشد الشيخ اقترح كذلك . الخليج

 -أبوظبي، البريطانية الحماية تحت تزل لما كانت التي األربع للنفط المنتجة المشيخات

 ولم . الخليج في البريطانية القوات على لالبقاء المالية الكلفة - وقطر والبحرين ودبي،
االنسحاب اعتزامها من البريطانية الحكومة تغييرموقف في وغيرها العروض هذه تفلح



 كانون إلى مارس آذار/ من االنسحاب تأجيل هو احرازه تم ما وكل ،الخليج من
(.’ا•١٩٧١سر٠د األول/

 لقد .العربي للنفط كتب كما ،أهلها لغير خيرها يكون أن بشرية لثروة يكتب لم
 والشرق الغرب من األسلحة لشراء كيلي، يقول كما الهائلة، النفط أكثرعوائد ذهبت

 غيرعربية لمنافع منها األخر البعض وذهب واالصدقاء، الجيران على الحروب لشن
 فتات شعوهم إلى ألقوا ثم السلطان، ذوو به استأثر بقي وما العربي، الوطن خارج
 شركات كانت المتوهم إلعربي النصر ساعات أحلى في حقى يأكلون)^(. كانوا ما بعض

 واليهود العرب بين القتال توقف بعد .النفط عوائد من األكبر المنتفع هي العالمية النفط
 آرامكو في المساهمة األربع النفط شركات كات ، ١٩٧٣ اكتوبر األول/ تشرين ٢٥ في

 الدول إلى بتوجيهها فقامت البحر، عرض في الخام النفط من كبيرة مقادير تمتلك
 شركة أعلنت االثر وعلى جدا. مرتفعة بأسعار وباعتها والالتينية واآلسيوية االفريقية

Standard Oil المتقدم العام أرباح على بالمة ٥٤ بنسبة تزيد أرباحاً حققت أنها 

 بالمئة ٥٩ مقدارها ١٩٧٢ العام على أرباحها في زيادة **00 شركة وأعلنت . ١٩٧٢
 رقم أعلى يمثل وهو أمريكي، دوالر مليار (٢,٥) ١٩٧٣ للعام أرباحها مجموع وكان

.وقت)( أي في مكان أي في شركة أية حققته للربح قياسي

 في والتجارة السياسة بين يخلطون أنهم من العرب به يعاب مما الرغم على
 ولكن سياسياً سالحاً دائماً كان النفط أن األمورتؤكد وقائع فإن النفط، مع تعاملهم

 جيمى كان مثال، ، ١٩٧٦ديسمبر األول/ كانون في األخرى. األطراف لمصلحة
 اقتصادياً ركوداً تعافي أمريكا وكانت المتحدة. للواليات رئيساً لتوه انتخب قد كارتر

مقرر اجتماع هناك كان ديسمبرذاك، األول/ كانون في بمواجهته. كارتر وعد قاسياً

.٩٢ -٨١ و ٥١-٥٠ ص ٠نفه المصدر :انظر االنحاب مفاوضات تفاصيل لمعرفة (٢٠)
 ثاني آل عن للترفيه مرجهة كانت النفط إيرادات أغلب »إن (Kelly) كيلي يقول مثال، فطر، في (٢١)

 الحاكم إلى يذهب الفط ريع ربع أن أي .أرباع األربعة نظام عليه يطلق ع لكوزي ساخر نظام تحت واتباعهم
 الربع أما .وأتباعه الحاكم عائلة مستقبل لحماية يتثمر االلث والربع ثافي آل إلى يذهب الثاني والربع ،نفسه

 نفه، المصدر انظر: .وأتباعه« الحاكم أسرة ضمنه ومن القطري الشعب على االنفاق إلى فيذهب الرابع
.١٨٨ ص

 واضحة بدرجة يتميز تعامال النفط ايرادات مع تتعامل الكويت وحدها كلها العرية الخليج بلدان بين من

. )المؤلف( .والجماعية التقنين من
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 كارتر قدرة في سيؤثر النفط أسعار في جديد ارتفاع أي وكان األوبك، ألقطار عقده
 بأهمية يتميز هذا األوبك اجتماع كان لهذا . االقتصادي الركود مواجهة في وأسلوبه

 قبل . العادي المواطن إلى األبيض البيت من المتحدة الواليات إلى بالنسبة خاصة
 حول األوبك أعضاء من والمعتدلين المتشددين بين شديد خالف وقع االجتماع انعقاد
 عمر أن يعرف كان الذي الشاه بقيادة إيران تتقدمهم المتشددون . النفط أسعار تحديد
 أن يريد كان ولذا الخليج، من اآلخر الساحل على النفط عمر من أقل بالده في النفط

 المعتدلين تقود السعودية وكانت وقت. أسرع في النفط مال من مقدار أعلى على يحصل

 تعريض عدم في ولرغبتها النفط، احتياطي من رصيدها ضخامة إلى الطمئنالمها
 الشاه االنشقاق. وقع وهكذا للخطر. المتحدة الواليات في واالقتصادة المالية مصالحها

 النفط أسعار برفع يطالب العراق وكان بالمئة ١ ٥ بنبة النفط أسعار برفع يطالب كان
 أن أعلن فقد السعودي، النفط وزير يماني، زكي أحمد الشيخ أما بالمئة. ٢٦ بنسبة
 ٥ الزيادة كانت إذا أما فقط. بالمئة ١ ٠ بنسبة األسعار زيادة على إال توافق لن بالده

 في )قطر( الدوحة في عقد الذي االجتماع في أفضل. ذلك فإن فقط، بالمئة

 سعر على إجماع إلى الوصول عن األوبك لدول النفط وزراء عجز ،١٩٧٦/١٢/١٥
 سعر سترفعان أنهما أعلنتا المتحدة العرية االمارات ودولة السعودية .للنفط موحد

 البرميل سعر وسيكون فقط، بالمئة ٥ بنسبة (١٩٧٧) الالحق العام خالل نفطهما
 زيادة عن االوبك دول بقية واعلنت دوالراً. (١,٥من) بدالً دوالراً (١٢,٠٣)

 مع دوالرا (١٢,٧٠) البرميل سعر يصبح بهذا و فقط، بالمئة ١٠ بنسبة سعرنفطها
 اليمافي الشيخ غيرأن . ١٩٧٧/٧/١ من ابتداء بالمثة ٥ مقدارها اختيارية زيادة إمكانية

 النفط أسعار بقاء على ستعمل حكومته أن بإعالنه األوبك في زمالءه وفاجأ العالم فاجأ

 فإن ولهذا األخرى، األوبك دول قبل من المقررة األسعار رفع ترفض وأنها متقرة

 اليوم في برميل ماليين (٩ , ٨) إلى النفط من انتاجها تزيد سوف السعودية العربية
 اليمافي الشيخ اعالن غداة النفط من السعودية انتاج بان علماً ،١٩٧٧/٤/١ من ابتداء

 .اليوم في برميل مالين (٨ , ٥) تنتج كانت المملكة إن إذ القصوى حدوده في كان
 أشهر ثالثة كل انتاجها رفع حكومتهم نية عن السعوديون المسؤولون كشف كذلك

 في برميل مليون (١١,٨) إلى العام ذلك غهاية في يصل حتى ، ١٩٧٧ العام خالل
 السعودي الموقف على Petroleum Intelligence Weekly مجلة عقبت لقد .اليوم

 قد كانت السعودية الن يومياً برميل مالين ثالئة بمقدار االنتاج زيادة تعني النية »هذه ان قائلة
 أحس لقد .(’اليوم»)؟ في برميل ماليبن بعة إلى انتاجها خفض على نيتها عن سابقا أعلنت

والمحافظة االنتاج زيادة عن إلعالهم للعوديين العظيم •االمتنان ب كارتر حكومة في المسؤولون
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 األمريكيين للناخبين وعده تحقيق في كارتر للرئي امضاداً ذلك كان لقد .النفط استقرارأسعار على

(.٢٤الراكد«) االتمادي الوضع الى العافية يعيد سوف بأنه

 قيمة من تقلل نفسية حرب العرب النفط منتجي على تشن وأخرى فترة ببن

 بظروف القبول إلى ودفعهم إلرهابهم الصناعي االنتاج في دوره بزوال وتؤذن النفط
 تلك لتكذب األمور وقائع تأقي ثم تماماً؛ امرهم امتلكوا لو بها ليقبلوا كانوا ما انتاجية

 سنة في .منها إلقاحه يراد كان ما وألقحت صدقت قد تكون أن بعد النبوءات

 النفط على المتحدة الواليات اعتماد من يقلل أن نيكسون الرئيس حاول ،١٩٧٤
 تحقيق أجل من (Project Independence) االستقالل، »مشروع فأعلن الخارجي

 بعد ، ١٩٧٦ سنة في .فقط باالسم اال المشروع ينجح ولم .الطاقة من الذاقي االكتفاء
 النفط من بالمئة ٨٥ على تسيطر األوبك دول كانت نيكسون، مشروع من عامين
 من المئة ٦٥ تمتلك وكانت كله العالم نفط من بالمة ٥٢ تنتج كانت أها كما الخام،

 في النفط احتياطي من بالمئة ٢٥ تمتلك وحدهاكانت السعودية المؤكد. النفط احتياطي

 سنتا ٢٩على تزيد ال السعودي النفط من الواحد البرميل انتاج كلفة كانت ولما العالم.
 اخرى أماكن في عنالنفط للبحث النفط شركات حوافز أضعف ذلك فإن امريكياً،

 الخارجي، النفط على حرجا اعتمادا معتمدة المتحدة الواليات بقيت وهكذا العالم. من
 من بالمئة ١٧ كان ١٩٧٨ سنة حلول مع المستورد. النفط من استهالكها نصف وكان
 القرن األخيرمن العقد إن (.٢٥سعوديا) نفطا التحدة الواليات في المستهلك النفط

 العربي النفط إلى األمريكي واالقتصاد األمريكية الصناعة حاجة من سيزيد العشرين
 وحليفاتها األمريكية المتحدة الواليات أن ريب خاصة.وال بصورة الخليج نفط وإلى

 بأسعار الكامل التصرف على - الحيوية مصالحها على حفاظاً - تصبر لن واليابان الغربية

 عززت قد الخليج حرب ان خصوصا ،له المنتجة الدول قبل من انتاجه وكميات النفط
 في .الخليج منطقة إلى واالستقرار األمن إعادة في المتحدة للواليات المجحود غير الدور

 للواليات »ان السعودية في األسبق األمريكي السفير ايكنز، جيمس يقول الصدد هذا
 العودية آمنتين. األقل على الحاضر الوقت في واالمارات العودية تظل أن مصلحة المتحدة

 العالم. نفط احتياطي من بالمة ٤٠-التقديرات الحدث وفقاً - تملكان المتحدة العربية واالمارات

 .مصيركمصيرالكويت ومن صدام قوات من حاينهما بفضل المتحدة للواليات مدينة الدولين وكلتا
 غير إليهما بالنسبة وستظل الحاضر الوقت في الدوكين من كال تحتل - ذلك فوق - المتحدة الواليات

 أي مستطاع في يكون أن المنظور المتقبل مدى على المحتمل غير من يبدو ولهذا .عنهما للتخلي قابلة
 يملكان والكويت العراق .المتحدة الواليات موافقة دون من تخفضها أن أو النفط أسعار ترفع أن منهما
ناية حتى القادمة، للحقبة كبيراً منتجاً يكون لن منهما أياً ولكن العالم، نفط احتياطي من بالمثة ٢٠
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 ما وإذا األمريكية. بالمرافقة معلقاً لكفط وتصديرهما انتاجهما سيظل أيضاً وهما األقل، على القرن هذا
 تتطور لن األمريكية الطاقة مصادر وأن يقل، لن للنفط األمريكي االستهالك ان االعتبار بعين لخذنا
 اكبر سيطرة تمارس أن فيها، الحياة عصب تدفق لضمان تضطر سوف أمريكا أن يعني هذا فإن قريباً،

 فإن ههنا من (.٠١واحداً«) ستاً ولو بالدها في الوقود سعر يزيد لكيال الخليج في النفط انتاج على
 عموماً الغربي االقتصاد في الخليج لنفط المرسومالدور معه يحمل ١٩٩٢ العام

 فإن عافيته، األمريكي قتصاداال يسعد لم »فإذا الخصوص، وجه على األمريكي واالقتصاد
 االقتصادي الوضع لعالج شرطاً سيكون الماراتوا السعودية من رخيصة بأسعار النفط استيراد

 عن الناجم االقتصادي وضعهم لعالج المال من كبيرة كميات إلى سيحتاجون والسعوديون .األمريكي
 السوق واغراق األقصى حده إلى االنتاج برفع اال حل من هناك يكون فلن وإذن، .الخليج حرب

 المصلحتان تتحقق وهكذا دوالرات. عثرة إلى منه الواحد البرميل سعر يصل رخيص بنفط األمريكية
 العودية للخزانة عال ودخل االمريكية للوق رخيص نفط - واحد وقت في والعودية األمريكية

. ( ٢«)النفط من كبيرة كميات بيع من

 العربي القتصاد ا خدمة في توظف لم العربي النفط بيع من المتراكمة العوائد حتى

 اقتصادية أنظمة خدمة في وظفت كما العربية العاملة لأليدي عمل فرص توفير في وال

 أن األمريكيين الباحثين بعض يالحظ الحصر، ال التمثيل سبيل وعلى أخرى.

 عام دوالر مليون ٤٤٢ )من تعاظمت المتحدة الواليات من السعودية االستيرادات
 ٢٠٠ أكثرمن قامت الفترة هذه خالل (.١٩٧٨ دوالرعاممليار ٤,٨إلى١٩٧٣
 بين التجاري النمو أسهم وقد .السعودية العربية في لها مكاتب بفتح أمريكية شركة

 ثالثمئة من ألكثر عمل فرص توفير في الحقبة هذه خالل المتحدة واواليات السعودية
.المتحدة"^( الواليات داخل أمريكي ألف

 تحت ايمرسون، يبين كما - السعودية العربية قامت ١٩٧٤ سنة وفي
 وجدوا كما الحضرية للتجارب مختبراً فيها وجدوا الذين األمريكيين المخططين ضغط

 »كانت والتعمير نشاءلال شاملة خسية خطة بتبني - الهائلة الثروات لجمع العمر فرصة
 صناعية دولة إلى باألمية والمتالة والبدائية القاحلة الصحراوية المملكة هذه تحويل بفرض مصممة
 التطبيق خالل ارتفعت دوالر، مليار ١٤٢ البداية في كانت فقد الخطة هذه كلفة أما حديثة. عصرية
 طمرحة الخطة هذه كانت لقد والر.مليارد ١٨٠ إلى المرسومة االنفاق حدود وتجاوز التضخم وبسبب
ستة وأنجز الخارجي الفضاء إلى صاروخاً ١٨ أطلق الذي الخارجي الفضاء أبولولغزو برنامج طموح
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 . (٢٢ابولو«) مشروع كلفة ضعف ونصف أضعاف ثالثة بلغت كلفتها أن غير الفمر. على هبوطات
 الواليات حكومة قامت ،السعودي المال استثمار من العظمى التوقعات لهذه واستباقاً

 المشتركة قتصاديةاال الهيئة اسمها خاصة اقتصادية ادارة بتثكيل ١٩٧٤ عام المتحدة
(The 10101 Economic Commission) الهيئة وكانت .السعودية العربية وبين بينها 

 وعلى فيها. التصنيع حركة وتنمية االداري نظامها بناء على السعودية إلعانة مصممة
 تدفع كانت السعودية أن إال البلدين، حكومتي بين مشتركة كات الهيئة أن من الرغم

 حرص ومن .موظفيها رواتب إلى باإلضافة الهيئة في األمريكيين الموظفين رواتب
 وزارة داخل خاص مكتب بانشاء قامت الهيئة هذه فعاليات على المتحدة الواليات

 .السعودية لمصلحة المؤسسة المشاريع لمتابعة (11ع Treasury Department) الخزانة

 (Saudi Ara Office 0٤- السعودية« الشؤون »دائرة اسم المكتب هذا على اطلق وقد
(bian Affairs، الخزانة وزارة تاريخ في نوعه من الوحيد هو المكتب هذا وكان 

(.٣٠األمريكية)

 آب/ ففي االستثمارات. هذه من األوفى النصيب العالمية الشركات نالت لقد

 في الدولي خالد عقداالنشاءمطارالملك بكتل شركة اعطيت ،١٩٧٤ اغسطس
 لالشراف بكتل شركة اختيرت ١٩٧٥ سنة وفي دوالر. مليارات ٣, ٤ بمبلغ الرياض

 تسعة المشروع كلفة وكانت الجبيل، مدينة في البتروكياوية الصناعات مجمع على

 أربعين إلى مليارات ٩ من بعد ما في المجمع بناء كلفة ارتفعت لقد دوالر. مليارات

 والمهندسين المعاريين من ١٥٠٠ المجمع بناء في بكتل استخدمت وقد دوالر، مليار
 من جلبوا عامل ٤ ٠ ٠٠٠ إلى باإلضافة هذا، .اآلخرين االختصاصيين والمهنيين

 تتطلب األمريكية الشركات إلى المسندة المشروعات كل تكن ولم (.٣١المتحدة) الواليات.
 حملت ١٩٧٧ عام النظيرة. العربية الشركات عن تبررحجبها التقانة من عالية درجة

 عن التالية المعلومات فبراير( شباط/ - يناير الثاني/ آلرامكو)كانون الشهيرة النشرة
:امريكية بشركات تنفيذها أنيط مشروعات

 ١٧٥ انشاء ذلك في بما االسكان مشاريع على دوالر مليارات ثمانية انفاق -
المملكة. رعايا عشر إلسكان تكفي جديد منزل الف

.جديدة مدرسة ٢٠٠٠ إلنشاء دوالر مليارات تسعة إنفاق -

.القذرة المياه لتصريف المجاري من شبكة عشرملياردوالرلبناء ثالثة إنفاق -

.٤٧نفه،ص المصدر (٢٩)
.٤٧ نفه،ص المصدر (٣٠)
. ٥ ٠ ص ،نفه المصدر (٣ ١ )



.جديدة مطارات إلنشاء دوالر مليارات ثالثة انفاق -

 الطاقة تحويل خطوط من ميل ٢٠٠٠ المعبدة الطرق من ميل ٨٥ ٠٠ إنشاء -

(.٣٢بائية) الكهر

 األخرى العربية الشعوب مشاعر تكون أن يمكن كان كيف حقاً ليعجب المرء إن

 تنشيط في صرفت قد كانت كهذه أمواالً ان لو وشعويها الخليجية النفط نحودول

 التي العاطلة العربية األيدي من األلوف مئات وتشغيل المشلول، العربي االقتصاد
 الخبرة توجيه تحت عملت لو حتى أكث بإخالص وتعمل أقل بأجر ستقنع كانت

 انفسهم األمريكيون حتى حال. كل على ترحاب موضع هي التي العالية األمريكية
 العوائد إلشراك تثميناً وذلك النفطيين، للمستثمرين تقديراً أكثر سيكونون كانوا

 المستجلبون والفنيون العمال يعانيه ال حرماناً يعانون أناس ضائقات تخفيف في النفطية

.الخليج إلى

 »عاصفة بعد وجيراغهم الخليجيين بين تتعالى راحت التي البغضاء جدران إن

 الخليجية السياسية البنية في الدولية المكائد لتغلغل رحبا منفذا ستكون الصحراء«
 قد المكائد هذه أن على .اآلخرين العرب اخواهم على حرضاً المنطقة أبناء لتجعل

 جيدة معرفة يبدو ما على فللغرب الداخل. من الخليجي السياسي الموزاييك تنخر

 وهم تستشري؛ هذه النخر مواقع يروا أن يودون وهم الموزاييك هذا من النخر بمواقع

 نثيثها تنث تزال ما ولكنها اآلن الهامدة القديمة العداوات نار في للنفخ استعداد على
 الخليج في المركزة المصالح ذات الدول أن ريب وال . الرسمية المجامالت رماد تحت

 مثال، فالغربيون، عليها. الهيمنة وسائل بين من المنطقة في التاريخية العداوات تعد

 أبو حكام نطان آل مع وخفي سافر خالف على قطر حكام ثاني آل »ان كيلي، يقول كما ،يعرفون
 هو االسرتين بين الرئيس الخالف وسبب .األقل على كامل قرن الخالف هذا على مضى وقد ،ظبي

 مدع دخول المرقف تعقيد من زاد وقد قطر. جزيرة شبه أسفل الواقع العديد خور ملكية على التنازع
 إليهاً الخور تبعية ادعاء في االثنين على سباقة كانت التي السعودية العربية المملكة هو النزاع في ثالث

 أن من وعلىالرغم . ١٩٥٣ فيعام وذلك العديد خور وراء كبيرة األرض من بشريحة االدعاء وفي
 عنادعاثهم اطالقا يتخلوا لم السعوديين فإن السعودية، االدعاءات يومها رفضت البريطانية الحكومة

 أخذوا مستقبال أراضيهم في جديدة سعودية ادعاءات من أنفسهم ثاني آل يحمي ولكي . األراضي لهذه
 مع وخارجها المنطقة داخل السياسية مواقفهم يوحدون وصاروا للسعوديين متعاظما والء يظهرون

جيرانهم مع الطائفي االختالف طريق لقطع الوهابي المذهب تبنوا أنهم كما ،السعودية التوجهات

Aramco World (January- February 1977).



 الخصومات هذه ان جيداً إدراكاً يدركون الغربيين فإن ،هذا من أكثر . (٢٢قوياء«)اال
 الخليجيين نمئك بدليل وتهددها الخليج في القائمة السياسية البنى هشاشة في تزيد

 بسط لقد البحرين. وحكام قطر حكام بين العالقة فتور في الحال هو بها،كما أنفسهم
 أسرتها وعلى قطر جزيرة شبه على سابق زمن في سلطانهم خليفة آل البحرين حكام

 خليفة آلل ثافي آل تبعية أن من الرغم وعلى . لهم أتباعاً وجعلوهم ثاني آل الحاكمة

 فاترة. اآلن إلى تزال ما الحاكمتين االسرتين عالقات فإن أويزيد، قرن منذ انتهت

 الجزيرات من مجموعة وهي حوار، جزر ملكية ادعاء هوتنازع بينهما الخالف ومصدر

 من الغربي الشمال في قرية وهي الزبارة ملكية تنازع وكذلك وقطر، البحرين بين تقع
 ،١٧٦٦ عام الكويت من هاجروا حين خليفة آلل مستقراً كات وقد قطر، ساحل

 عام حتى ١٧٨٣ سنة إيران من البحرين استرجاع بعد خليفة آل ملكية في بقيت وقد
 أن يبدو وال .ثافي آل قبل من باألرض وتسويتها وتدميرها لهااحتال تم عندما ، ١٨٧٠
 وليست (.٣إليها خليفة آل حنين أمات، قد يكون ان بله خفف، قد الزمن مرور

 القبلية العالقات من بأحسن أبوظبي، حكام ياس، وبني سعود آل بين العالقة
 محاولة آخر أنهيت ١٨٦٩ سنة في .الخليج في القلقة السياسية المعادلة في األخرى

 السعودية الحامية بإخراج مسقط سلطان بقيام وذلك ،البريمي واحة الحتالل سعودية
 ياس بني قبيلة نفوذ تحت فأكثر أكثر تقع الواحة صارت الوقت ذلك منذ .الواحة من

 صغرى. قبيلة عشرين من مؤلفاً وكان أبوظبي يقطن كان الذي القبلي االتحاد وهم
 جنوباً وتمتد قطر اطراف وإلى ظفرة عبر غرباً البريمي من تمتد ياس بني نفوذ منطقة إن

 هذه ياس بنر اقتسم وقد الخالي. الربع في الرمال منطقة أطراف إلى اللواء واحة وراء

 ياس بني شيرخ بزعامة اعترفت قوية مترحلة بدوية قبيلة وهم الماصير، مع المنطقة
 أبو يقطنون كانوا الذين ياس بفي من الفالح فخذ من غهيان آل زعامة وبخاصة عليها

 ياس بنو بقي والبريمي.لقد اللواء واحتي فيكلمن واسعة ملكيات لهم وكانت ظبي
 كانوا أنهم كما ،البريمي واحة احتاللهم فترة طيلة للوهابيين عداء حالة في والمناصير

 من صغيرة بأعداد ظفرة إلى تصل أن تحاول كانت وهابية قوة أية يصدون او يبيدون

 إذا يضطر كان االحساء على السعودي الحاكم ان مقاومتهم قوة من وبلغ المقاتلين.
 من البحر طريق الستعمال منها اخراجها قبل البريي في السعودية بالحامية تصالاال أراد

 الساحل على عجمان أو الشارقة باتجاه العقير طريق عن أو ميل( ٥٠٠) القطيف

(.٢٥التصالح)

. ٥٦ ص نفه، المصدر (٣٤)
.٦٤نفه،ص المصدر (٣٥)
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 الداخلية الخليجية السياسية البنية في النخر مواقع من قليلة تمثيلية غاذج هذه
 هذه تكن لم ما البنية هذه تخريب إلى القطط« »معبر ما يوم في تكون أن يستبعد ال التي

.بالدولة استبدلت قد القبائل

 ومركزه العربي الخليج عن حديثه معرض في بريجنسكي يقول الهزء ظاهر بتلميح
 أن ريب وال . (٣٦الغفيرة«) الشعوب إال عليه يقدر ال ترفاً الحروب أصبحت هذا زمتا »في وليالد

 أفق على تلوح كانت فيها الخليجية األطراف بعض وتورط العراقية - االيرانية الحرب

 المالي، بالمعيار فقيرة دوال ليست الخليج دول السياسية. الحقيقة هذه وهويقرر تفكيره
 الف ،٠ ب. »يقدر ما اال منها ينتج لم عقيمة حرب في ثرواتها ابتزت غنية دول ولكنها

 .العراتي الجانب في جربح ألف ٩٠٠و قتيل الف ٣٠٠و االيراني الجانب من جريح ومليون قتيل
 خلفته ما عدا (،٢٧ملياردوالر«) ٦٠٠ فقط ب األولى الخم السنوات خالل المالية كلفتها وبلغت

 البلدين. كال في التحتية والبنية والحيواية الزراعية الثروة ومصادر المدن خراب من

 بسبب وايران العراق بين بالتوتر بدءا الحرب لهذه الدوافع تفسير في الكثير قيل لقد
 واالختالفات والسنة، الشيعة بين المزعومة الدينية بالخالفات وانتهاء العرب شط

 الصراع كان للحرب الحقيقي السبب »غيرأن والفرس العرب بين العهد قديمة العرقية
 الثورة خنق في يأمل العراق كان ذلك خالل ومن الفارسي، الخليج على الهيمنة اجل من السياسي
 ومشيخات السعودية مثل االقليمية الدول قبل من به غيرمرحب ليس هدف وهذا وتدميرها االيرانية
"(.’الغاري, الخليج

 وجه على واالمريكيين الغربيين المحللين كتابات في الباحث يستوقف ما شيء

 المشبع السياسي التكرين صورة في السعودية رسم على واضح عزم هناك .الخصوص
 هناك ذلك، من أكثر جيرانه. وبعض الخليج على والهيمنة والتوسع التسلط بحب

 للعراق الداخلية الشؤون في التدخل عن معينة مسؤولية السعودية لتحميل محاولة
 بشكل المتحدة الواليات اخبروا العوديين المؤولين »ان .ا( Mylroie) مايلروا إل. فيذكر

 كان االعظم الخطر . . حين. صدام من يخافون يعودوا لم أيم مارس آذار/ انتفاضة خالل مستمر
 أنصاره بعض عبر الذي طهران في المقيم العراقي الدين رجل الحكيم، باقر محمد في يتمثل االن

أبعد، خطوة الرأي هذا أصحاب يذهب وقد (.٣١الشعبية«» االنتفاضة إلى لينضموا الحدود

Brzezinski, «Selective Global Commitment,» P.4. (٣٦)
iames ٨.97. ز1ا  Eagle and the Lion: The Tragedy 6American- Iranian Relations ((٣٧ 
٤) Haven, (00.: ٧عاه  University Press, 1988)٠ P.3O5.

.( ٣٠٤ المصدرنفه،ص (٣٨  
 (٣٩) we Helped Saddam Survive,» Commentary, vol.92, 10.1 (July Mylroie, «110٧ .ا
1991), p.17.

١٣٧



 لكى العراقية بالمعارضة لالتصال يدها تطلق أن المتحدة الواليات سألت قد الرياض إن » فيروون
 حين صدام مع تحالفهم بسبب السعوديين ولكن . واضحاً صدام بعد ما عراق في تأثيرها يكون
 ان هذا إلى يضاف .لصدام المعارضة القوى طبيعة يجهلون كانوا االيرانية - العراقبة الحرب خالل

 العراق في الحكم يبقى أن بمعفى العراقي النظام بقاء في يرغبون التحدة الواليات مثل السعوديين
 متطرفة سنية رزية إلى تستند الملكي سعود آل حكم شرعية ان .سنية عكرية قاعدة على مرتكزا

 األقاليم في تقيم التي السعودية في الموجودة الشيعية األقلية ضد بتمييزهم معروفون والسعوديون
 على آخر تيار ويضرب (.٠ الفارسي«) الخليج سواحل على الغنية النفط منابع حيث الثرية

 مقدور في كان »إذا ايكنز: يغرل كما فيقولون واليمنيين السعوديين بين الشحناء نعرة
 البمن دون من الوحدة هذه يتصور أن يتطيع ال فإنه موحداً، العربية الجزيرة شبه بتصور أن االنان

 نسمة مليون ٢٥ قرابة سكاها يكون سوف الموحدة اليمنية الدولة إن منها. اليمن استبعاد مع أو
 العوديين. من مقبولة تكون لن الدولة لهذه السكانية التركيبة ولكن الكبيرة. العربية الدول بحجم

 بسهولة يسيطرون سوف وهم ،الموحدة الجزيرة دولة في السعردية سكان ضعف سيكونون فاليمنيون
 األقل على أو الكثيرين الجنوبيين جيرانهم يهدئون العوديون كان الماضي في .فيها الحياة شؤون على

 إلى ذلك بعد ينصرفون الذين اليمنية القبائل شيوخ على الكبيرة العطايا بإسباغ خطرهم من يقللون
 نظام ظل في المستقبل في االستراتيجية هذه ننجح اآل المحتمل من ولكن .المركزية حكومتهم محاربة
 بذلك وستصبح نفطها، مصادر تطوير في قدماً اليمن فه تمضي الذي الوقت ففي . الجديد االشياء

 يتذكرون سرف السعوديون، بهما أخرجهم اللذين والبطث القوة اليمنيون يتذكر سوف قوية، دولة
 لبالدهم«)'؛(. العراقي االحتالل الكويتيون بها سيتذكر التي الفترة بطول تكرن ربما طويلة لفترة ذلك

 الباحثين فإن العرب، واخوانهم السعوديين بين النفور مواجع تهييج يكف لم وإذا
 نفخاً االيرانيين وجيرانهم السعوديين بين ،البفضا نار في ينفخوا أن ينسون ال الغربيين

 على خفي عزم من السعوديين إلى دائماً ينسب كان ما الوعي مركز إلى يعيد مثابراً هادئاً

 وحلعا،هم األمريكيين أن فيذكرون طهران، من المتصاعدة االسالمية الثورة نار إطفاء

 المنطقة، في دولة كأقوى ايران بروز الى جيشه وذبح العراق دحر يؤدي أن يخافون »كانوا العرب من
 الواليات ولكن للعراق التحتية البنية دمرت لقد .المطقة حكام من أي به لبفرح يكن لم الذي األمر

 قوياً الحرس وكان كبيرة. درجة إلى سليماً حين لصدام المطيع الجمهوري الحرس على ابقت المتحدة

 في الداخلية األزمة هذه الجنوب. في الشيعة وثورة الشال في االكراد ثورة إلخاد يكفي بما قطعا
 لم قطعا ولكنها الثورة، إخاد في راغبة المتحدة الواليات تكن لم ربما .بمعضلة واشنطن واجهت العراق
 نظر وجهة لها كانت فقد السعودية أما األخير. المتصر ايران يجعل نصراً تحرز أن لكثورة ترغب
 أن عل عازمة ولكنها الزمن من طويلة لفترة لها تهديدا يمثل يعد لم العراق ألن مسرورة إنها اخرى.

 مجلس دول يوحدوا أن السعوديون يستطع لم وإذا .الخليج في المهيمنة القوة إيران وليست هي تكون
 دول تجرؤ لن فصاعدا اآلن ومن .فيه لها معارض ال التي القوة سيكونون فإنم رايتهم، تحت التعاون
في النفط انتاج حصص تحديد أو الحدود قضايا حول السعودية تخالف أن الصغيرة المجلس

. ١٦ نفه،ص المصدر (٤٠)
Akins, «11 ع ل٤٧٧  Arabia,«45.م.
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.٤٤ نفه،ص المصدر (٤٢)
.٤٧نفسه،ص المصدر (٤٣)
(٤٤) 1990٠5». Foreign Affairs, special issue 10 1ع William 8. Quandt, «The Middle East

 (1990,) .م 69.

 فكرة هي اإلنسافي التقدم فكرة أن بمعنى تقدمي تاريخ هو األمريكي التاريخ إن
 القوة اآلن المتحدة الواليات أصبحت وإذا .العام األمريكي القيم نظام في مركزية
 األوضاع مساعدة الجديدة الكونية رسالتها صلب من تعتبرأن فإنها العالم، في األعظم

 التوجه هذا من واشتقاقا متسام حضاري اتجاه التغيرفي على المتخلفة االنسانية
 تغض أن الجديدة التزاماتها وكرامة يتناسب عما تجد لن المتحدة الواليات فإن العام،
 التقدم قضية فإن ولذا، العربية. والجزيرة الخليج في الالتقدم أحوال عن طويالً النظر

 إن تصرح. لم أم بذلك صرحت سواء األساسية، أولوياتها بين ستكون المنطقة في
 أن هي الخليج عن األمريكيون السياسيون المحللون يطرحها التي األساسية المقولة

 كما يتمثل، العالم من الحساسة الحوزة هذه في السياسي - االجتماعي اإلشكال جوهر
 وبين جهة، من الماضي وإغراء المنحجرة السياسية البنى بين توتر »وجود في كوانت، وليام يرى

 الداخلية التيارات أن من الرغم وعلى .(٤٤أخرى،) جهة من االجتماعي الغليان حقانق

 الحياة مسارات ستخطط التي هي األوسط الشرق في دولة وكل مجتمع كل في المتصارعة
 - العربية والمواجهة الخليج في العاصفة األحداث أن إال مقبلة، طويلة لسنوات فيهما

 على ثقلها بفعل قادرة األوسط، والشرق الغرب بين المضطربة والعالقة اإلسرائيلية
األمريكيين يبدوأن ،الخليج حرب حتى .االجتماعية المنطقة خارطة تشكيل اعادة

 ظهور احتمال من والريب المخاوف ليثيروا المحللون هؤالء يتقدم وهكذا (.‘االوبك،)؟
 مخاوف تحريك ذاته الوقت وفي األصغر، الخليج دول تبتلع عظمى سعودية دولة

 مقدور في يكون لن الذين والمصريين السوريين الجدد العرب حلفائهم من السعودين
 النحو وعلى لهم المالية المعونات من كبيرة كميات »تقديم يكنز،ا قول حد على السعوديين،

 أن أو يخربوا أن أو يكبتوا أن السعوديين مستطاع في يكون ولن .يستحقونه أنهم يعتقدون الذي
 الدينية ثوراتها قيام موعد يأي وحين األقطار. هذه في لهم المعادية القومية أو الدينية الجماعات يشتروا

 ذلك وعند المتحدة. والواليات الخليج ألهل مرا عداء معادية ستكون الجماعات هذه فإن القومية، او
 سيأمون قطعاً وهم الخليج لحكام كحماة دورهم لعب من سئموا أو تعبوا قد االمريكيون سبكون

 من سيكون فإنه الوفت، ذلك يحين عندما .الخليج في ثكناتهم بقصف المعادية القوى تقوم أن بمجرد
 ضدها متوحد عري عالم أمام نفها لحماية رادةلإل أو للقوة مالكة السعودية تكون أن تماماً فيه المشكوك

(.٤٣األخرى«) الجهة من قوية بإيران ومسود جهة، من



 الرغم وعلى المنطقة. في االجتماعي التغيير أدوات من أداة تكون أن منها يتوقعون كانوا

 امريكية يبدوتوقعات ما على هناك كانت فقد الحرب، لهذه الكوارثية الطبيعة من

 يصبح حيث الجديد الدولي النظام بناء في االسهام ايكتز، قول حد علي ،منها ايجابية
 االغنياء العرب بين التباين .تشنكيله واعادة تماماً االوسط اكرق »وتغييروضع مرفوضاً العدوان

 األغنياء العرب فإن الحرب، في النهائي النصر وبعد تتغير. وسون غيرمستقرة تركيبة الفقراء والعرب
 الفقراء. اآلخرين العرب من بالمئة ٩ ٠ لل االقتصادية األوضاع لتحين بذكاء يتحركون سوف

 وليس واليمن واألردن وسوريا افريقيا شمال في تكون سوف النفط لدول المستقبلية العربية االستثمارات
 نفه بيكر جيم األمريكي الخارجية وزير حتى األمريكية. المتحدة الواليات أو اليابان أو أوروبا في

 في التنمية مثاريع لتمويل جديداً بنكاً يؤسوا أن ينبغي - النفط عرب - األغنيا، العرب أن يفكر كان
 شركاءهم أن لألمريكيين تبين حتى الحرب انتهت إن ما ولكن (٥الفقيرة«) العربية األقطار

 قبل العربي البك فكرة »ماتت وهكذا يتوقعون، كانوا بحيث يكونوا لم االغنياء العرب من
 العابر الفرح من الرغم وعلى ٠ الجدد«)"( العرب العالم حلم مات وكذلك البنك يولد أن

 ال عربية قطاعات في مؤلمة جروحا تركت الخليج حرب فإن العراق، على باالنتصار
 األمن حسابات من تسقطها أن - تستطيع ال ولعلها - المتحدة الواليات ترغب

 السوق »اختفت إذ كثيراً األردن الحرب كلفت لقد ايكنز: ويقول للمنطقة. االقليمى

 فوراً توقفت .. لالردن. الخليجية المعونات وكل األزمة. من االولى االيام في العراق ردنيةمناأل
 وعموماً .األردنية الزراعية المتجات استيراد منعت وكذلك األردن إلى النفط شحن أوقفت والسعودية

 ٨٠٠ من يقرب ما . . كبيراً. باليمن الضرر »كان وكذلك (.٤٧القومى«) ناتجه نصف األردن فقد
 مسالمين كانوا لقد .وطردوا ممتلكاتهم من جردوا السعودية في دائمة اقامة يقيمون كانوا يمني ألف

 أعمال أو مظاهرات أية هناك تكن ولم العوديين، مضيفيهم ضد عدائي عمل بأي يقوموا ولم ومطيعين
 بثمن نجاراتهم بيع وعلى قصيرة، مهلة خالل منازلهم مغادرة على اكرهوا فقد هذا، ومع تخريبية.
 حيث السعودية اليمنية الحدود الى يتوجهوا وأن ،األصلية قيمتها من يسير جزء على يزد لم بخ

 طردوا لقد . معهم حملها استطاعوا التي اليسيرة ممتلكانهم من معهم بقي وما سياراتهم منهم صودرت

 سضغط الطرد هذا أن ظنوا ألنهم أو اليمن حكومة على نقموا - احتماالً - العوديين ألن الطردة هذه
 مع دائما تتطابق ال األعظم ولةالد حسابات إن . (٧٨الكويت«) من لالنحاب العراق على

 غيرذي من فليس هذا، وعلى الغزيرة. النفطية ألموارد ذات الصغرى الدول حسابات
 في الصارخ االختالف هذا فترة ستطول كم »إلى محترف أمريكي دبلوماسى يتساءل أن مغزى
 الشرق هذا في معزولة تظل أن الخليج دول تسنطيع كم وإلى األوسط؟ الشرق في الثروة

إلى الحنين »بين محاصرة تبدو المنطقة، فإن المباشر، الحاضر إلى بالنسبة (.١٩األوسط؟«)

٨ن115ا.10...م 36. (٤٥)
. نفه المصدر (٤٦)
.٣٩نغه،ص المصدر (٤٧)

.نفه المصدر (٤٨)
.٤٦نفسه،ص المصدر (٤٩)



 إال الحال واقع في هي ما للعيان البادية المحافظة نزعات حتى . ( الحاضر«) وأخطار الماضي

 االجتماعي النظام إدارة في (٥١الرومانتيكية«) والرؤى الماضي بياسات »التمك على احتجاج
 وزارات في العالم. في المعلومات وثورة التقاني التقدم معطيات بكل يومياً »تنصعق المنطقة أن رغم

 في ساعة وعشرين أربعاً الصناعية األقمار عبر التلفزيون برامج تعمل االولى الدرجة وفنادق الخارجية

 وأجهزة .للمعلومات المصادر بهذه صلة على هي المجتمعات هذه في الصفوة أو الممتازة والطبقة ،اليوم
 الغربية، البلدان في درسوا المنطقة أبناء من العديد المنطقة. في عادية أصبحت والفاك الكومبيوتر

 هذا إن الغرب. في للدراسة أطفالهم إلرسال ويخططون بطالقة، والفرنية االنكليزية يتكلمون وهم
 المنطقة، في القري الحضور هو اآلخر الوجه هذا الماضي. إلى النظر - األول للوجه المضاد الوجه هو

 . ( المطقة«) في نفها تفرض بدأت جديدة عالية لثقافة متصاعد بشكل وضاغط قوي حضور

 جيمس يقول كما الباحث، تستوقف التي الراهن الخليجي الوضع في المركزية القضية

 من يناقثان كانا االقتصادي واإلصالح السياسي االصالح »ان من الرغم على أنه هي ايكنز،
 يتحقق لم المطلوبين االصالحين من أياً فإن وبعدها، وخاللها الخليج حرب قبل المتعلمة الصفوة قل
 لم وهي نفسها التقليدية األسماء قبل من عليها ميطراً ظلت السياسية »الحياة ف تقدم، أي منه أو فيه

 . قصورهم أسوار وراء مختفين ظلوا ؤساءوالر واألمراء الملوك .الثقة من درجة بأي توحي أن تتطع
 من قلة أيدي في هائلة ثروة ترك قد الثمانينيات وأوائل البعينيات في األسعار فورة من النفط دوالر

 عن االغتراب كان الجماهير مستوى وعلى .الحقيقية التنمية مجاالت في القليل إال يفعل لم ولكنه الحكام
 كانت االصولية اإلسالمية والحركات مكان، كل وفي متعاظم بشكل محز عنها واالبتعاد الحكومات

. ( الجماهير«) هذه بين المتفشي الغضب الستثمار متهيئة

 ثانوية - جديتها على - تصبح قد - وغدا اليوم - بالخليج المحيقة المخاطر هذه إن
 السياسية البصيرة على غشاوة الكويت أزمة تصبح أن وهو األكبر، المحذور أمام

 األمريكي النصر يصبح أن أو ،حقيقتها على األشياء رؤية وبين بينها فتحول الخليجية

 من هناك ليس .وتزكيتها الذات تعظيم في االسراف إلى مستطابا منزلقا العراق على
 العراقى الشعب ضد البغضاء سياسة ولكن ومرارتها، الكويتية التجربة قسوة في يماري

 عليها تترتب التي النفسية واالنيارات اتباعها في الخليجية الجهات بعض تسرف التي

 قيل ما وكل بعد، يكتب لم الخليج حرب تاريخ إن األزمات. برزخ من المخرج ليست

 الشعب وليس العلم. باب من وليس »اإلعالم« باب هومن اآلن حتى عنها ويقال
عن الحجاب ورفع الميزان وضع ما إذا الكويت شعب من مظلومية بأقل العراقي

(٥ ٠) .10.69 .,OuandL. Ibid

.نفه المصدر (٥١)

.٦٨ ص نفه، المصدر (٥٢)
. ٥٣ ص نفه المصدر (٥٣)



 تجعلها أن بد ال الشعوب ا7 تمر التى القاسية التجارب إن .العجيبة الحرب هذه أسرار
 على ليس القسوة بالغة كانت الكويت تجربة أن نكران وال .نظراً وابعد أكثرحكمة

 اإلدبار يولوا ولم الكويت في المقيمين اآلخرين العرب على حى بل وحدهم، الكويتيين

 لكل ذرياتهم وحياة حياتهم فتحوا وبهذا الكويتيين، اخوتهم بين لذكرياتهم احتراما
 األلم قدسية أن غير . ومساء صباحاً األفق على يرقبوها كانوا التي اإلبادة احتاالت

 الممارسات بعضها أهدر اآلخرين العرب من فبه شاركهم ومن الكويتيون تجرعه الذي

 السياسي النزق بمسلكيات اآلخر بعضها واهين هؤالء المقاساة شركاء ضد العدوانية

 .الحقيقة منطق في لها مبرر ال التي النكوصية التصرفات بعض على يطغى صار الذي
 خالل التالية: الواقعة كريمر، مايكل األمريكية، تايم مجلة في السياسي المحلل يروي
 سعودي أحدهما خليجيان مسؤوالن تكلم الكويت، تحرير وبعد جدة في عشاء حفل

 هجمات إزاء ئيلياالسرا النفس ضبط عن شديد بإعجاب تحدثا - واآلخركويتي
.اسرائيل زيارة في وتناقشا العراقية الصواريخ

. »العال« شركة أطيرفي أن أريد إنفي : السعودي المسؤول قال

 بواخر احدى متن على أسافر أريدأن أنا . شىء ال هذا : الكويتى المؤول قال
. كامالً أسبوعاً حيفا في وتتوقف المتوسط األبيض البحر تمخر التي 02 5 المتعة

 المسؤول قال تمزح؟ أنك بد ال الكويتي: لصاحبه السعودي المؤول قال
 هذه في سأرافقك إفي حسنا، السعودي: المسؤول قال جاد. أنا بل الكويتي:

٠د(٤ة)1الرح

-١٠-

األفق؟ في اللواحة المخاطر هذه من الوقاية التماس يمكن كيف

 أحسن في فإغها ،متشائمة غير بلغة المخاطر هذه عن نتكلم أن أردنا ما إذا
 التعامل يوجب األوضاع هذه والتفكيرفي . الخليج أهل تواجه إشكالية أوضاع اتهاحال

 جهذا رضينا ما وإذا .واالستجابة التحدي من مستمرة تطورية عمليات أغها على معها
 تخالف استجابة أية بأن التسليم من بد فال األمور، مناقشة في العقالنية من القدر

 اإلنساني للذكاء دور ال عنفوية مجابهة هي وإنما استجابة تكون لن التحدي طبيعة
 تناظر عقالنية استجابة في تتمثل الظروف هذه من الممكنة الوحيدة الوقاية إن .فيها
من المجتمع وحاية تفنيدها على تقتدر و ومشروطاتها طبيعتها في التحديات هذه

٧4. Krilincr, «Arabs and ٦٤1٠»1 ٤٤٨ا٤٣ » Time Magazine (٥٤) .0.36 .(1991 ا ا ٨٧4ا:٣ )



 هو - قصد غير أو قصد عن - الخليجيون به وعد الذي »الدولة« وعد إن .شرورها
 الوعد، للبريهذا تماماً ناضجة الزمنية اللحظة إن الممكنة. الذكية الوحيدة االستجابة

 هذه عواقب من السلمي الخالص إمكانات إجهاض معناه اللحظة هذه وفوات
 حكم من السياسية بالسلطة التحول هو »الدولة« فكرة لباب إن .اإلشكالية االوضاع

 المؤسسات حكم إلى وعائليا فرديا مغنما الحكم يصبح حيث والالالت األفراد

 مراكز فيها تتحدد نيةعقال اجتماعية رابطة السياسية السلطة تصبح حيث االجتماعية
 وبخدمتهم ثانياً، الشخصية، وبكفايتهم أوالً بإنسانيتهم وواجباتهم وحقوقهم األفراد

 »الحقوق« وتحل مواطنين إلى رعايا من الناس يتحول وبهذا األخرين. مجتمعهم ألبناء
 كأسنان »سواسية يكونوا أن خالقهم لهم أراد كما الناس ويعود »الصدقات«، محل

 وتستخرج مجتمعين اإلثنين على تعلو اخالقية لسلطة والمحكوم الحاكم ويخضع الكمشط«،
 رفضاً الخليج في اآلن حتى رفض قد المصدرين هذين كال إن .الدين أو العقل من

 فإن الدين، مخالفته بدعوى مفهوما للدولة العلماني األساس رفض كان وإذا .خفيا
 طرحه الذي الشورى مبدأ إن . الفهم صعب يبدو للدولة الديني األساس رفض

 نظر وجهة من السياسية للسلطة األخالقي المضمون عن يترجم عام مبدأ هو االسالم
 المبتغاة الرسالة وأداء ذاته تحقيق من يمكنه وظيفياً تفسيراً تفسيره من بد وال اإلسالم،

 في الحضاري اإلبداع أساس هما اللذين والحرية العدالة على الناس تربية وهي منه

اإلنانية. المجتمعات

 والمراد »العهد«. مبدأ على العامة السياسية نظريته اإلسالم أرسى لقد
 متكافلين طرفين بين المتبادل التكليف من نوع هي المجتمع في السلطة أن »العهد« ب

 . »العدل« ب مشروط التكليف هذا ولكن .المشتركة مصالحهم وتحقيق شؤونهم إلدارة
: البقرة سورة في جاء

 إماماً. للناس جاعلك افي قال فأتمهن بكلمات ربه ابراهيم ابتلى وإذا و..

ه)هها. الظالمين عهدي ينال ال قال ذريتي ومن قال

 وال خليفة يكون أن يصلح »ا الظالم هوأن اآلية جوهر أن على المفسرون أجمع وقد
 وجه سيةعلىالسيا والسلطة إذن، السلطة، . ه(٦راويأ«) وال شاهدأ وال مغبا وال حاكاً

 بين عهد ولكنها تسلطاً ليست وهي فئوياً، أو شخصياً مغنماً ليست - اإلمامة - التحديد

 أخذ ولقد بالشريعة. العمل أي العدل، أساسه متعاقدين بين أوعقد متعاهدين
االجتماعية. العالقات كل لتنظيم أساساً التعاقد بمبدأ عموماً القرآن

. ١٢٤ االية البقرة،« »سورة الكريم، القرآن (٥٥)

 ، ١ (،ج ١٩٦٩ وانثر* للطباعة المعرفة دار )بيروت: العظيم القرآن تفير الدمثقي، كثير ابن (٥٦)

.٢١٦٨ص



 سياسية نظرية العهد« »مبدأ من الملمون السياسيون الفقهاء استخلص لقد
 ومن »الملة« بين »معاهدة« أنا على السياسية السلطة أي والحكم« إلى تنظر متكاملة

 الماوردي وصف وقد .والشاركة التفارض على تقوم معاهدة وهي شؤونها إلدارة تختاره
 الحل أهل اجتمع »إذا الماوردي: قال دقيقاً. وصفاً المعاهدة لهذه الننفيذية اإلجراءات

 االمامة أهل احوال تصفحوا لالختيار المعاصر( باصطالحنا االجتماعية القوى )ممثلو والعقد
 وأكملهم فضال أكثرهم للبيعة فيفدمون شروطها فيهم الموجود: المعاصر( باالصطالح )المرشحون

 المعاصر( بالمصطلح العامة )اإلدارة بيعته عن والبتوقفون طاعته إلى الناس يرع ومن شروطاً

 عليها بايعو. أجاب فإذا عليه، عرضوها اختيار. إلى االجتهاد أداهم من الجماعة بين من لهم تعين فإذا
 مامةاال من امتنع وإن لطاعته، واالنقياد ببعته في الدخول االمة كافة فلزم االمامة له ببيعتهم وانعقدت

. إجبار« وال إكراه يدخله ال واختيار مراضاة عقد ألها عليها يجبر لم إليها يجب ولم

 مبدأ يقرر المختار أو المنتخب السلطان صالحيات الماوردي يحدد أن وبعد

 غير من نافذة وال شروط بغير دائمة ليست السلطان هذا سلطة هوأن خطيراً سياسياً

 بين والعدل الحدود إقامة - نفها اختياره بموجبات ومقيدة مشروطة هي بل حساب،
 - الناس على له بيعة فال بها القيام عن عجز أو البيعة بشروط اخل فإن الناس،

. (٥٧«)بدنه في نقص والثاني عدالته في جرح أحدهما امران عموماً االمامة من »ويخرجه

 ويعين ،اللطان صاحب اختيار الماوردي بها يقبد التي !لعديدة القيود هذه إن

 الحاكم - المعاهدة أطراف إن . التربية عمل من هو سابق شرط لها سلطته حدود بها
 جهلها، من متحررين أي السلطة، معنى وعي في أكفاء يكونوا أن يجب - والمحكومون

 عهد في للدخول الكفاية على المجتمع أفراد تربي أن مسؤولة التربوية المؤسسة فإن ولذا

 هذه ،العبودية على التربية من خلدون ابن حذر هنا من .عملها كيفية وفهم الشورى
 بين متفردا مستقال حرا كيانا نسانياإل وجوده وعي عن االنسان عقل تعطل التي التربية

 مراه كان من »إن : خلدون ابن قال .األخرى هي ومتفردة مستقلة حرة مخلوقات
 وذهب انباطها في النف على وضيق القهر به سطا الخدم أو والماليك المتعلمين من والقهر بالعف
 انباط من خوفا ضميره في ما بغير التظاهر وهو والخبث الكذب على وحل الكل إلى ودعاه بنثاطها
 اإلنانية معاني وفسدت وخلقاً عادة هذه له وصارت لذلك والحديعة المكر وعلمه علبه بالقهر االيدي

 في غيره على عياال وصار ومنزله نفه عن والمدافعة الحمية وهي والتمدن االجتماع حيث من له التي
 انانيتها ومدى غايتها عن فانقبضت الجميل والخلق الفضائل اكتساب عن النفس وكسلت ذلك

(.٥٨أسفلسافلين«) وعاد وارتكس

 مطعة )القاهرة: ٢ ط الدينية، والواليات اللطانية األحكام الماوردي، محمد بن علي الحسن ابو (٥٧)

.١وه٧(،ص١٩٦٦ الحلبي،
 والعجم العرب أيام في والخبر المتدا وديوان العبر خلدون، بن محمد بن الرحن عبد زبد أبو (٥٨)

 ج٤ وافي، الواحد عبد علي تحقيق خلدون، ابن مقدمة األكبر: اللطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر
.١٢٤٤-١٢٤٣،ص٤(،ج١٩٥٨ العربي، لبيان لجنة )القاهرة:



 في الدولة بناء طريق في عقبة هو السياسي الوعي على التربية من التخوف إن
 »تربية تتحقق لم وما . الغاية هذه بلرغ عن معوقة تزال ما الخليجية والتربية الخليج،

التحقق. صعب اآلخر هو سيكون الدولة« »وعد فإن ألوعي«،
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