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االفتتاحية

قامت حركة عدم االنحياز من اأجل تج�صيد م�صالح العالم 

الثالث، وو�صع مبادئها في خدمة ال�صالم العالمي، وتحقيق اأف�صل 

الروابط والعالقات بين دول العالم كافة انطالقًا من مبداأي 

الم�صاواة والعدالة، ومن اأجل م�صاندة ال�صعوب الم�صتعمرة للفوز 

با�صتقاللها ونيل حق تقرير الم�صير. وحيث اإن حركة عدم االنحياز 

لي�صت تكتاًل دوليًا ي�صارك ب�صكل اأو باآخر في ال�صراعات وال�صدامات 

بين الدول الكبرى؛ لذا التفت حولها �صعوب ودول العالم النامي، 

ويتزايد عدد اأع�صاءها بمرور ال�صنين، بعد اأن اأثبتت التطورات 

واالأحداث الدولية �صالبتها، وجدوى مبادئها، وقدرتها على 

اال�صتمرار في اأداء دورها ور�صالتها.

فبعد مرور نحو 50 عامًا على اإن�صاء حركة عدم االنحياز، تزداد 

الحاجة اإلى التم�صك بها، وتفعيل دورها في عالم تبدو فيه االأو�صاع 

الدولية واالإقليمية اليوم اأكثر ا�صطرابًا، والعالقات الدولية ي�صودها 

غياب العدالة، وي�صوبها انعدام التوازن، ويحكمها مفهوم القوة 

وتجاهل القانون الدولي، وعدم االكتراث بقرارات ال�صرعية الدولية، 

وت�صويه مبداأ حق الدفاع عن النف�س وا�صتغالل مبادئ حقوق االإن�صان.

اإن ما يتعر�س له المجتمع الدولي من تحديات كثيرة وم�صاعب 

�صتى، اأدى اإلى انتهاج �صيا�صة القوة واالإمالء في العالقات بين الدول، 

وكان ذلك على ح�صاب التوازن بين الحقوق والواجبات والم�صوؤولية 

الم�صتركة، مما ترك اآثاره ال�صلبية على اأحداث العالم، فتبلدت 

المفاهيم واختلفت االرتباطات، واأ�صبح العالم م�صطربًا تنظمه قواعد 

طارئة، وتوجهه اتجاهات عار�صة، واتبعت المعايير المزدوجة. وكل 

ذلك اأدى اإلى تف�صي ظاهرة العنف وابتليت االإن�صانية ب�صيوع ظاهرة 

االإرهاب التي لم يخت�س بها مجتمع دون اآخر، وهي لي�صت نتاج ثقافة 

معينة اأو دين محدد، واإنما هي تعبير عنيف وتطرف ال يحترم االإن�صان 

وحقوقه والمبادئ االإن�صانية التي ن�صاأ عليها؛ ولهذا راح �صحيته الكثير 

من االأبرياء ودمر الكثير من الممتلكات.

في ظل المتغيرات الدولية المعا�صرة واالأحداث المتالحقة، فاإن 

المجتمع الدولي في اأَم�س الحاجة اإلى تعزيز اأوا�صر التفاهم والتعاون 

والتقارب؛ ولهذا فاإن الحوار الح�صاري بين ال�صعوب واالأمم يعتبر 

الو�صيلة المثلى لتحقيق ذلك، وحري بنا اأن ن�صتلهم هذه المبادئ 

والقيم من تراثنا الح�صاري والديني، واأن يكون ذلك عونًا لنا في 

تقريب وجهات النظر المختلفة بداًل من اإلقاء اللوم واالنتقادات على 

ح�صارة اأو دين. فاالأديان ال�صماوية تدعو وتحث على التعاون والتوا�صل 

وتهدف اإلى حث الب�صر وت�صجيعهم على العطاء الفكري والح�صاري 

واحترام االإن�صان وحقوقه، وذلك لما فيه م�صلحة الب�صرية واإ�صعادها.

في زمن العولمة والتطور ال�صريع في تقنية المعلومات 

واالت�صاالت، باتت م�صالح الدول متداخلة ومرتبطة ببع�صها البع�س، 

ولم يعد باالإمكان التغا�صي عن م�صاكل ومعاناة ال�صعوب االأخرى 

لبعدها الجغرافي، اأو اختالفها الثقافي، اأو تباينها الح�صاري 

والعقائدي. ولتحقيق التنمية الم�صتدامة ال بد من تعزيز التعاون 

الدولي وفتح اأ�صواق الدول المتقدمة ل�صادرات الدول النامية، وعدم 

فر�س القيود والعوائق للحد من قدرات الدول النامية على المناف�صة. 

ويتوجب اإتاحة تقنية المعلومات واالت�صاالت الحديثة لجميع الدول؛ 

لتر�صيد ا�صتخدام الموارد ولت�صهيل متابعة تنفيذ �صيا�صات التنمية 

الم�صتدامة مع احترام ثقافات وح�صارات المجتمعات االأخرى.

سعود الفيصل، وزير اخلارجية

حركة عدم االنحياز
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الناشر :

من احملرر..

االشرتاك السنوي :
اململكة العربية السعودية : 100 ريال، باقي دول العامل : 50 دوالرًا
هاتف : 2161615 1 966+     حتويلة : 228،    فاكس : 2161613 1 966+

اآلراء واملعلومات تنشر على مسؤولية أصحابها وال تعكس 
بالضرورة وجهة نظر وزارة اخلارجية أو املعهد

اإلجنــازات تتــواىل، والتقدم يفرض نفســه كل عام، والشــعب ينتشــي 
بفرح يف يوم الوطن..

بلــغ وطنــي ثمانــن عامــًا، ويف كل عام مينــح بســخاء، يتعاقب على 
قيادة دفته رجاٌل أخلصوا وتفانوا من أجل أن يضعوا كّل أمٍر يف موضعه، 
فمنــذ حلظة التأســيس على يد القائد امللــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســعود-طيب اهلل ثراه- وحتى يومنا هذا بقيادة األب وملك اإلنسانية 
عبداهلل بن عبدالعزيز- حفظه اهلل- شهدت اململكة العربية السعودية 
الكثــري مــن مراحل النمو والتغيري والتطوير يف شــتى اجملــاالت من أجل 

احلضور يف مصاف الدول املتقدمة املانحة بال منٍّ و ال أذى..
فمن احلضور السياسي واملشاركة الفاعلة يف قضايا األمة، ومرورًا 
بالتعليــم والســعي الدؤوب ملواكبــة التقــدم العلمي املتســارع بعنف، 
وأيضــًا الصحة وَطِرق أبــواب التميز يف تقدمي اخلدمــات الصحية، وما إىل 

ذلك من التوجهات املثمرة كافة يف شتى اجملاالت..
قبل ذكرى التأسيس بأيام قالئل أمر ملك اإلنسانية بإنشاء مؤسسة 
امللــك عبــداهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود العامليــة لألعمــال اخلرييــة 
واإلنسانية، وتلك املؤسســة منوذج حيٌّ ملا توليه اململكة من اهتمام 
بكل َمْن حولها من الشــعوب ومشــاركتهم أحزانهــم، حيث إن اململكة 
العربية السعودية من خالل هذه املؤسسة جتسد أمرًا مهمًا يتمثل يف 

تفعيل وحدة اجملتمع والتميز يف اإلبداع اخلريي واألعمال اإلنسانية..
وتلك املؤسسة ليست سوى امتداد ملبادرات سابقة أسقت بذرتها 
مملكة اإلنســانية ورعتها حتى آتت ثمارًا يانعة أكل منها كل من مّســته 
الكوارث وطالته األوجاع، وستكون منربًا تصل من خالله رسائل التسامح 
واحلــوار العاملــي الــذي مــن شــأنه أن يفــك اختناق احلــروب والعــداءات 

املتشعبة يف كل اجتاه..
نأمل أن يتحقق الهدف األسمى لهذه املؤسسة اإلنسانية، ونقطف 
جميعًا ثمرتها يف القريب العاجل، وأن جتد التفاعل من كل أنحاء العامل، 
فهي مؤسسة ذات أهداف إنسانية بحتة بعيدًا عن أي طائفة أو مذهب 

أو دين، فاحملصلة هنا اإلنسان أًيًّا يكن هذا اإلنسان..
كل عام والوطن وقيادتنا بخري..

وكل عام وأنتم شموع الوطن يارجاله..



5 5الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 4 الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 4

كاتب منساوي يصف رحلته بالسيارة إىل اململكةقبل ستني عامًا 

الكاتب النمساوي ماكس رايش ألف كتابًا بعنوان: »ملك يف الشرق-  بالسيارة 
يف السعودية«، نشره يف العاصمة النمساوية فيينا عام 1954م، ويف العاصمة 

األملانية برلن يف عام 1961م، ورغم مرور عشرات السنوات على نشره، فإنه بقي- 
على حد علمي-  بلغته األملانية، ومل يرتجمه أحد إىل اللغة العربية، كما مل يصدر 

عنه ولو حتى مقال تعريفي حتى اليوم، حتى نرى الصورة التي نقلها عن اململكة 
وشعبها إبان فرتة حكم امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ثاين ملوك اململكة 

العربية السعودية، الذي التقى باملؤلف، واستضافه ثالثة أيام يف الرياض، رغم 
دخوله املدينة دون احلصول على تصريح مسبق بذلك.

رحالت

ملك يف الشرق
عرض: أسامة أمين
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من هو ماكس رايش؟
بالكامل  وا�صمه  الموؤلف 

جوتفريد  فيليك�س  ماك�صميليان 

راي�س، من مواليد منطقة �صمال 

في  النم�صا،  في  الواقعة  تيرول 

كبار  من  الأب  1912م،  عام 

لالأرا�صي  ك  والماَلاّ التجار 

الزراعية، واأم ورثت عن اأ�صرتها 

والتجارة  العمارة  در�س  فندقًا، 

العالمية، وح�صل على الدكتوراه 

من جامعة فيينا في عام 1938م، 

الثانية  العالمية  الحرب  وخا�س 

اليونان  في  1940م،  عام  منذ 

واأ�صيب  واإيطاليا،  واأفريقيا 

1944م،  عام  في  قنبلة  ب�صظايا 

وتزوج  المعركة،  �صاحة  وترك 

وا�صطحب  1949م،  عام  في 

اأ�صفاره  من  العديد  في  زوجته 

حياته،  من  االأخيرة  الفترة  في 

و�صل  حتى  المغرب  من  �صافر 

 10000 حوالي  قاطعًا  ليبيا 

كيلو متر بدراجة نارية،  ثم زار 

انطالقًا  الهندية  القارة  �صبه 

نارية،  بدراجة  النم�صا  من 

البرية فقط،  الطرق  با�صتخدام 

 13000 تفوق  م�صافة  وقطع 

على  زادت  فترة  في  متر،  كيلو 

الحرب  واأثناء  اأ�صهر،  ال�صتة 

على  يفت�س  كان  الثانية  العالمية 

االأر�س،  على  القابعة  الطائرات 

والبنزين  الطعام  مخازن  وعن 

في  االإنجليزية،  للقوات  التابعة 

والم�صرية،  الليبية  ال�صحراء 

وهرب بعد 18 �صهرًا من اأفريقيا 

با�صتخدام قارب حتى و�صل اإلى 

�صقلية، وفي عام 1952م، اأعلن 

لكن  الكويت،  زيارة  في  رغبته 

الحقيقية  وجهته  كانت  المملكة 

الأن  يعلنها،  يكن  لم  التي 

تاأ�صيرة  على  اآنذاك  الح�صول 

دخول المملكة كان بمثابة الحلم 

الذي ي�صعب تحقيقه. 

وقبل الخو�س  في تفا�صيل هذه 

اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر  الرحلة، 

رحالته  في  ا�صتمر  راي�س  ماك�س 

ع�صرة  واأَلاّف  ال�صنوات،  ع�صرات 

روايات  وثالث  رحالت،  كتب 

بعنوان  م�صورًا  وكتابًا  لل�صباب، 

اأكثر من  واألقى  القوافل«،  »طرق 

خم�صة  خالل  محا�صرة   700

1971م  عام  في  وح�صل  عقود، 

النم�صاوي على لقب  الرئي�س  من 

في  وتوفي  �صرفي،  »بروفي�صور« 

الثانية  بلغ  اأن  بعد  1985م،  عام 

قبل  وقال  عمره،  من  وال�صبعين 

الأنني ع�صت  را�ٍس،  »اإنني  وفاته: 

التي  ال�صنوات  الأن  عام،   102

يجب  ال�صحراء  في  ق�صيتها 

عف«.  اّ بال�صِ احت�صابها 

وصف الكتاب 
من  تمكنت  التي  الن�صخة 

الطبعة  من  عليها،  الح�صول 

عام  في  ال�صادرة  االألمانية 

اأن  اأثار ده�صتي  1961م، لكن ما 

اإلى  بداأ رحلته  اأنه  يذكر  الموؤلف 

واأن  1952م،  عام  في  المملكة 

في  كانت  للكتاب  االأولى  الطبعة 

الملك  التقى  واأنه  1954م،  عام 

�صعود بن عبدالعزيز، ووثق ذلك 

لكن  الكتاب،  في  بال�صور  فعاًل 

الملك  اأن  اإلى  ت�صير  المراجع 

�صعود تولى الحكم في 11 نوفمبر 

المقابلة  هذه  اأن  اأي  1953م، 

كانت في بداية فترة حكم الملك 

من  الكاتب  يتمكن  حتى  �صعود، 

ذلك  بعد  ون�صره  الكتاب،  تاأليف 

فورًا. 

�صفحة،   160 في  الكتاب  يقع 

وفيه  ف�صاًل،   28 اإلى  مق�صمة 

اأو  الموؤلف،  التقطها  �صورة   25

رولف  االألماني  الطبيب  مرافقه 

هيكر، اأو ح�صل عليها من �صركة 

اأرامكو. 

الملون  الخارجي  الغالف  على 

للكتاب، �صورة يظهر فيها رجالن 

يجل�صان على ب�صاط فوق الرمال، 

بجانب  جال�صة  �صيدة  وخلفهما 

حمار، ورجل ياأتي من بعيد، وفي 

بالطوب  مبنية  بيوت  الخلفية 

الق�صور  اأحد  ربما  اأو  اللبني، 

الداخلي  الغالف  وعلى  اآنذاك، 

في  وبرج  وجمل  رجل  للكتاب 

من�صاأة نفطية. 

زاد الرحلة 
اأن  اإلى  الموؤلف  تو�صل 

دخول  تاأ�صيرة  على  الح�صول 

في  �صفارتها  من  المملكة 

�صعب  اأمر  فرن�صا،  اأو  بريطانيا 

رف�س،  على  واإذا ح�صل  المنال، 

فاإن الدخول اإلى المملكة �صيكون 

اأن  قرر  لذا  بعد ذلك م�صتحياًل، 

ت�صريح  على  للح�صول  ي�صعى 

املؤلف بدأ رحلته إىل اململكة يف عام 
1952م والطبعة األوىل للكتاب كانت عام 

1954م
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من  اأحيانًا  الو�صف  يخلو  وال 

طلب  مثل  ال�صخرية،  بع�س 

وزارة  موظف  من  الموؤلف 

اأن  النم�صاوية،  الخارجية 

ي�صتخدم اأكبر االأختام لديه، حتى 

يعطي انطباعًا بالهيبة، وحكايته 

فيينا،  في  كبير  فندق  مدير  عن 

وقت  في  تركيا  زيارة  في  رغب 

كانت  والتي  العثمانية،  الدولة 

ت�صترطان  فقط،  ورو�صيا  هي 

فحمل  تاأ�صيرة،  على  الح�صول 

من  االأنيقة  الطعام  قائمة  معه 

فوق  تحمل  كانت  والتي  الفندق، 

القي�صر،  تاج  �صورة  الغالف 

بالحروف  كلمات  وداخلها 

حر�س  فاعتقد  الالتينية، 

كانوا  الذين  االأتراك  الحدود 

الأن   - الحروف،  هذه  يقراأون  ال 

اآنذاك  تكتب  التركية كانت  اللغة 

بحروف عربية-، اأن مدير الفندق 

�صخ�س  هو  اأمامهم  الواقف 

دبلوما�صي، لكن اإحقاقًا للحق لم 

يرد في كالم راي�س عن المملكة 

وتقدير،  احترام  كل  اإال  و�صعبها 

وتفهم لكل ما يراه، مهما اختلف 

عن الثقافة االأوروبية التي ينتمي 

اإليها الكاتب. 

يف الطريق 
�صحالة  من  الكاتب  ي�صتغرب 

معرفة العرب من غير الخليجيين 

ففي  المملكة،  في  باالأو�صاع 

بيروت،  اإلى  اأقلته  التي  ال�صفينة 

اللبنانيين  الركاب  ي�صاأل 

عن  والعراقيين  وال�صوريين 

لم  اأنهم  له  فيتبين  المملكة، 

�صيئًا  يعرفون  وال  اأبدًا،  يزورها 

�صوى  العجيب«،  البلد  »هذا  عن 

اآخر،  وال  لها  اأول  ال  �صحراء  اأنه 

فيه  عثروا  االأمريكيين  واأن 

قطارًا  هناك  واأن  النفط،  على 

واأن  الريا�س،  العا�صمة  في 

ومثلهم من  اأخًا   43 الملك عنده 

االأخوات، واأن الحج اأ�صبح اأكثر 

الدولة  واأمانًا منذ قامت  ي�صرًا 

ال�صعودية، ويعلق الكاتب قائاًل: 

»يا قلة ما عرفوا عن هذا البلد، 

كما  الحقيقة،  لبعدهم عن  ويا 

�صاأعرف فيما بعد«. 

ويقول اإن من يعرفون المملكة 

بحق، هم من ي�صمح لهم الملك 

فيها،  والبقاء  بالده  بدخول 

وهم الدبلوما�صيون المعتمدون 

ال�صعودية،  الحكومة  لدى 

والذين ال يقيمون في العا�صمة 

اأن  الملك  اأمر  بل  الريا�س، 

يكون مقر اإقامتهم في جدة.

موظفي  اأن  الكاتب  ويعرف   

في  للعمل  القادمين  اأرامكو 

اإلى  اأواًل  يتوجهون  المملكة، 

ت�صتمر  دورة  لح�صور  لبنان 

خاللها  يتعلم  اأ�صابيع،  عدة 

االأمريكي وغيره من الجن�صيات 

اأي  من  يتخل�س  اأن  االأخرى، 

االآخرين،  على  بالتعالي  �صعور 

اأو بالتفوق عليهم، ويتم تر�صيخ 

ال�صعودي،  المواطن  اأن  قناعة 

ب�صيطًا،  عاماًل  كان  ولو  حتى 

كما  بالده،  في  »ال�صيد«  فهو 

كمهند�صين  جاءوا  اأنهم  يتعلم 

لهم  يحق  ال  واأنه  فنيين،  اأو 

كتابة اأي �صيء �صوى الخطابات 

ياأتوا  لم  الأنهم  ال�صخ�صية، 

للعمل ك�صحفيين هواة، يكتبون 

اأن  يتعلمون  كما  المملكة،  عن 

التعليمات  تلك  يخالف  من 

طائرة  اأول  في  المملكة  يغادر 

ليعود  القاهرة،  اإلى  متوجهة 

من حيث اأتى. 

بيروت،  اإلى  و�صوله  وبعد 

تطبق  المملكة  اأن  ي�صمع 

بال  الجميع  على  قوانينها 

المواطنين  على  ا�صتثناء، 

لراأي  تاأبه  وال  االأجانب،  وعلى 

واأن  الدبلوما�صية،  البعثات 

 يا قلة ما عرفوا عن هذا البلد 
»السعودية«، ويا لبعدهم عن احلقيقة،  

كما عرفت فيما بعد

الدول  اإحدى  من  المملكة  دخول 

على  وح�صل  لها،  المجاورة 

تاأ�صيرات كل من: �صوريا واالأردن 

والعراق والكويت، و�صعى لت�صليح 

ي�صاعده  اأن  يمكن  ما  بكل  نف�صه 

في تحقيق هذا الهدف.

تيرول  ينباخ  �صركة  زودته 

على  تحتوي  جديدة،  ب�صيارة 

ما  كل  وعلى  معي�صة،  غرفة 

فرا�س  من  المرء،  يحتاجه 

اإلى  للطعام،  طاولة  اإلى  للنوم، 

حمام، ويتم فيها تبريد المحرك 

ال�صحيح  بالماء  ولي�س  بالهواء، 

اأطلق  ال�صحراوية،  المناطق  في 

ا�صم  هذه  �صيارته  على  الموؤلف 

تثير  قد  اأنها  معتبرًا  »�صديقي«، 

االهتمام في المملكة.

وح�صل من ديوان الم�صت�صارية 

النم�صاوية ومن وزارة الخارجية، 

عليه،  بالتو�صية  خطاب  على 

بتجربة  يقوم  اأنه  يت�صمن 

ذات  الجديدة،  ال�صيارة  هذه 

للدول  المميزة  الموا�صفات 

مع  للتناق�س  والحاجة  العربية، 

حولها،  ال�صعوديين  المهند�صين 

لال�صتفادة من معلوماتهم. 

] رحالت [
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العقوبات ت�صل اإلى بتر االأع�صاء 

عن  ويت�صاءل  والرجم،  والجلد 

ال�صلبية  ال�صورة  هذه  �صبب 

لالأو�صاع  البع�س  ير�صمها  التي 

تو�صل  اإنه  ويقول  المملكة،  في 

ي�صعرون  الكثيرين  اأن  اإلى 

بالحقد الدفين تجاه ال�صعوديين 

بين  اأ�صبحوا  الذين  الب�صطاء، 

باكت�صاف  محظوظين  وليلة  يوم 

النفط الوفير في بالدهم.

ال�صمال  اأن عرب  اإلى  ويتو�صل 

في �صوريا واالأردن لبنان، ي�صعون 

بالحياة  الت�صبه  خالل  من 

تح�صرهم،  يظهروا  اأن  الغربية، 

الحديث،  العالم  اإلى  وانتماءهم 

اأن  فيرون  ال�صعوديون  اأما 

العميق  بمعناها  الح�صارة 

والحفاظ  للتقاليد،  مرادفة 

بالقيم  واالعتزاز  التراث،  على 

المتوارثة.

�صبب  اأن  للقارئ  وي�صرح 

اأنه  المملكة،  زيارة  على  اإ�صراره 

العربية،  الدول  من  الكثير  زار 

يريد  لكنه  العرب،  حب  وتعلم 

العالم  هذا  قلب  اإلى  ي�صل  اأن 

عنه  المعرفة  من  لينهل  العربي، 

مبا�صرة، ولي�س نقاًل عن اآخرين، 

ال�صورة  مالمح  ير�صمون 

عالقة  ال  �صخ�صية،  بانطباعات 

عك�س  على  بالمو�صوعية،  لها 

نقل  من  كتبه،  في  اإليه  ي�صعى  ما 

االإيجابية،  وال�صورة  الحقيقة، 

تو�صيح  على  حر�صه  من  النابعة 

ما  في�صتوعب  للقارئ،  الخلفيات 

يحدث في هذا الركن من العالم، 

وينقله من خالل عر�س متوازن. 

من  الكثير  تو�صط  وبعد 

يح�صل  اللبنانية،  ال�صخ�صيات 

لدخول  تاأ�صيرة  على  الكاتب 

ثمانية  ولمدة  جدة،  من  المملكة 

يتفق  ال  ما  وهو  فقط،  اأيام 

المملكة  دخول  في  هدفه  مع 

بال�صيارة،  البرية  الحدود  من 

وال�صفر حتى ي�صل اإلى الريا�س، 

ما  وهو  الكويت،  بعدها  ومن 

هذه  خالل  به  القيام  يمكن  ال 

اأن  علمنا  اإذا  خ�صو�صًا  المدة، 

وبقوة  �صلندر،   2 �صيارته  محرك 

رغم  فيقرر  فقط،  ح�صانًا   18

الحدود  المملكة من  ذلك دخول 

على  وح�صل  االأردنية،  البرية 

لالأمريكيين  تو�صية  خطابات 

نقل  اأنابيب  �صركة  في  العاملين 

تنقل  التي   ،)TAP( النفط 

متر  كيلو   1700 لم�صافة  النفط 

البحر  اإلى  العربي  الخليج  من 

�صركة  وفي  المتو�صط،  االأبي�س 

المبيت،  له  ليوفروا  اأرامكو، 

وي�صاعدوه على القيام برحلته. 

يف أراضي اململكة
تبداأ الرحلة من الحدود االأردنية، 

االأنابيب  خط  بمحاذاة  وت�صير 

طريف  من  العربية،  البالد  عبر 

رفحا،  اإلى  ثم  بدنة،  وادي  اإلى 

ثم الدهناء، والقي�صومة، وراأ�س 

والهفوف،  والظهران،  م�صعب، 

ومن  الريا�س،  ثم  والحر�س، 

العا�صمة ال�صعودية اإلى الهفوف، 

ومن ثم اإلى الكويت. 

اإذ  م�صوق،  الكاتب  اأ�صلوب 

ت�صد  اأحداثًا  دومًا  هناك  اإن 

الطريق،  و�صف  ت�صمل  القارئ، 

بهم،  يلتقي  الذين  واالأ�صخا�س 

االأمريكيين  معي�صة  واأ�صلوب 

في  االأجانب  من  وغيرهم 

و�صركة  اأرامكو،  مع�صكرات 

مع  ولقاءه  النفط،  نقل  اأنابيب 

اأمراء المناطق، ثم تتويج الرحلة 

بلقائه مع الملك �صعود. 

الموا�صع  بع�س  في  اأنه  ورغم 

يحاول الربط بين ما يراه، وبين 

ال  اأنه  اإال  وليلة،  ليلة  األف  عالم 

االأوروبي،  القارئ  لت�صويق  ي�صعى 

نمط  من  اال�صتهزاء  طريق  عن 

التركيز  اأو  المختلف،  الحياة 

الت�صنيع  اأو  االختالفات،  على 

اأو تر�صيخ ال�صورة  على ما يراه، 

يملك  ال  الذي  للعربي  ال�صاذجة 

�صوى المال، بل نجده يوفي بعهده 

باأن يكون متوازنًا في و�صفه. وهو 

في  نلم�صه  اأن  يمكن  الذي  االأمر 

�صورة االإن�صان ال�صعودي.

صورة السعودي قبل 
أكرث من نصف قرن

تعر�س  عدم  اإن  الكاتب  يقول 

مر  على  لالحتالل  المملكة 

الو�صاية  حتى  اأو  الع�صور، 

االأجنبية عليها، با�صتثناء التواجد 

المناطق،  بع�س  في  العثماني 

عزيز  ال�صعودي  االإن�صان  جعل 

االأطفال  اأن  اإلى  وي�صير  النف�س، 

في  اأقرانهم  غير  ال�صعوديين 

ال  حيث  اأخرى،  عربية  دولة  اأي 

ليطلبوا  ال�صياح،  خلف  يهرولون 

منهم البق�صي�س، وهو االأمر الذي 

ال يعرف �صلبياته، اإال من تعر�س 

لهذا الموقف. 

وينبه اإلى ما �صبق االإ�صارة اإليه 

من اأن ال�صعودي ال يرى الح�صارة 

في الت�صبه بالغرب، بل باالعتزاز 

بالتقاليد، وهو االأمر الذي يجعله 

اأي غربي،  اأقل من  باأنه  ي�صعر  ال 

في  الح�صا�صية  �صديد  يكون  بل 

يتحمل  وال  الغربي،  مع  التعامل 

مجرد  كان  لو  وحتى  نقد،  اأي 

جعل  الذي  االأمر  عتاب،  نظرة 

يقولون  اأرامكو  م�صوؤولي  بع�س 

للموؤلف اإن التعامل مع الموظفين 

في  رهافة  يتطلب  ال�صعوديين، 

�صديدًا،  وحذرًا  االإح�صا�س، 

»مثلما يتعامل االإن�صان مع البي�س 

اأهمية  على  والتاأكيد  النيئ«، 

الم�صوؤول  بين  العالقة  تكون  اأن 

ال�صعودي،  والموظف  االأمريكي 

عالقة  ولي�صت  زمالة،  عالقة 

واأن  خ�صو�صًا  بمروؤو�س،  رئي�س 

نف�صه  يعتبر  �صعودي  �صخ�س  كل 

الدخول  ي�صتطيع  للملك،  ابنا 

اآذانًا  ويجد  وقت،  كل  في  عليه 

�صاغية لطلباته.  

وعن عالقة ال�صعودي بالدين، 

اإنه لم�س ورعًا �صديدًا لدى  يقول 

كان  فاإذا  ال�صعودي،  االإن�صان 

اأخرى،  دول  في  العرب  بع�س 

اأن  دون  اهلل(،  �صاء  )اإن  يقولون 

يعنوا بها االلتزام، فاإن ال�صعودي 

كيف  وي�صف  قلبه،  من  يقولها 

وهو  ب�صدة،  يخفق  بقلبه  �صعر 

يرى 150 �صخ�صًا يوؤدون ال�صالة 

وورع،  خ�صوع  في  ال�صحراء،  في 

ولحاهم  البي�صاء،  بمالب�صهم 

الطويلة.

اإال اأنه اأ�صار اأي�صًا اإلى اأن بع�س 

ا�صتغالل  ي�صيئون  الموظفين 

ال�صالة، فاإذا لم يعجبه اأي �صيء، 

للم�صلى،  وتوجه  العمل  ترك 

باأن  اأمر  الملك  واأن  خ�صو�صًا 

يتخلل وصفه لألحداث الكثري من 
املعلومات عن اململكة وشعبها 
وتاريخها، وعن اإلسالم، وكثري من 

املعلومات
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يتيح  بندًا  العمل  عقود  تت�صمن 

اأن  اإال  �صاءوا،  متى  ال�صالة  لهم 

ا�صتطاعت  االأمريكية  ال�صركات 

اأن تتو�صل اإلى اتفاق مع الحكومة 

ال�صعودية، اأال تزيد فترة ال�صالة 

الدوام  فترة  خالل  �صاعتين  عن 

الذي ي�صتمر ثماني �صاعات.

رون  يقداّ ال�صعوديين  اأن  ويرى 

غيره  عن  االأمريكي  الموظف 

يح�صل  حيث  الجن�صيات،  من 

على راتب �صهري يتراوح ما بين 

اأمريكي، في  800-  1500 دوالر 

ال�صهري  الراتب  يتراوح  حين 

اأو  االإيطالي  اأو  الهولندي  لنظيره 

بين  ما  الدينماركي  اأو  اليوناني 

400-  600 دوالر فقط.

اأي  اآنذاك  يجد  لم  اإنه  ويقول 

�صعودي في منا�صب قيادية، اإال اأن 

االأمريكيين اأو�صحوا له، اأن الملك 

موظفين   10 تعيين  يتم  باأن  اأمر 

من  موظف  كل  مقابل  �صعوديين 

معلوماتهم  ينقلوا  واأن  الخارج، 

ال�صعوديين، مما جعل  للموظفين 

م�صاألة  للقيادة،  تحملهم  عملية 

وقت فقط. 

اأن ال�صخ�س  اإلى  وي�صير راي�س 

ال�صعودي نجيب و�صريع البديهة، 

يحفظ  جدًا،  قوية  ذاكرة  وذو 

ما  ين�صى  وال  ب�صرعة،  الطريق 

تعلمه مرة اأبدًا، ويتمنى لو تخرج 

�صعوديون،  معماريون  مهند�صون 

الأنهم اأقدر على و�صع الر�صومات 

التي تتنا�صب مع البيئة ال�صعودية، 

بناها  ق�صورًا  �صاهد  اأن  بعد 

المملكة،  خارج  من  مهند�صون 

الأمراء المناطق، �صعر اأنها ن�صاز 

عن البيئة المحيطة. 

اأمريكي في  وينقل عن م�صوؤول 

�صركة االأنابيب، ع�صق ال�صعوديين 

لقيادة ال�صيارات، حتى ال�صاحنات 

خ�صي�صًا  الم�صممة  العمالقة 

اأرامكو، يقومون بقيادتها  ل�صركة 

وفهم  عادية،  غير  بتلقائية 

ال�صعودي لكيفية التعامل مع اأكثر 

الماكينات تعقيدًا ب�صرعة فائقة، 

اأن  في  اأمنيته  عن  اأعرب  اأنه  اإال 

�صفائر  عن  ال�صعودي  يتخلى 

ت�صقط  التي  الطويلة،  �صعره 

اأحيانًا في الزيت اأثناء العمل، فال 

يغ�صب وال يلعن، بل ي�صحك من 

�صويداء قلبه، وي�صحك اأ�صدقاوؤه 

معه، ويقول اإن ال�صعوديين كثيرو 

ال�صحك، وكثيرو ال�صالة. 

بال�صديق  ال�صعودي  وي�صف 

مثاًل  ذلك  على  وي�صرب  الوفي، 

بدنة  وادي  اأمير  بين  بال�صداقة 

�صخر  بني  �صيخ  وبين  ال�صعودي، 

في االأردن، فرغم انقطاع االأخبار 

بينهما ل�صنوات طويلة، فاإن االأمير 

ال�صعودي اأكرم الموؤلف، الأنه قال 

�صديقه  طرف  من  قادم  اإنه  له 

االأردني، ويقارن ذلك بالو�صع في 

الحياة  اإيقاع  اأدى  حيث  اأوروبا، 

انتهاء  اإلى  ال�صريع،  الع�صرية 

ال�صداقات، اإذا توقفت اللقاءات 

اأو الخطابات. 

ال�صعودي  ع�صق  عن  ويتحدث 

بتربية  واهتمامه  لل�صيد، 

الموؤلف  اعتقاد  رغم  ال�صقور، 

من  ال�صيد،  اأ�صلوب  بب�صاعة 

قبل  اأيام،  لعدة  ال�صقر  تجويع 

حيث  الغزال،  ل�صيد  اإطالقه 

باأظفاره،  الغزال  قرون  يم�صك 

على  الحاد  بمنقاره  يهجم  ثم 

عيون الغزال، حتى تفقد الروؤية، 

من  تتلوى  االأر�س  على  وت�صقط 

االألم، فتاأتي كالب ال�صيد لتكمل 

ال�صقور  وقدرة  القاتلة،  المهمة 

على ا�صطياد كميات �صخمة من 

طيور الحبارى. 

ال�صعودي  اأن  من  وي�صتغرب 

اإذا اأخطاأ في ا�صتخدام المعدات 

واأ�صاب نف�صه في يده مثاًل، فاإنه 

اإذا  حتى  وي�صكره،  اهلل،  يحمد 

يقول  فاإنه  م�صيبة،  اأ�صابته  ما 

وذلك  فعل«،  �صاء  وما  اهلل  ر  »قداّ

الأنه يرى الكون من منظر اإلهي، 

االأمر الذي يبهر الموؤلف. 

اعتقاده  عن  الموؤلف  ويعرب 

بين  الكبير  التفاهم  �صبب  باأن 

ال�صعوديين،  وبين  االأمريكيين 

كل  يحترمون  االأمريكيين  اأن 

تعليمات  من  اإليهم  ي�صدر  ما 

اإنهم  بل  �صعودية،  وتوجيهات 

ال�صعوديين  من  بها  التزامًا  اأكثر 

على  للحفاظ  وي�صعون  اأنف�صهم، 

�صكل،  باأي  الطيبة  �صمعتهم 

خطاأ  اأي  في  الوقوع  عدم  وعلى 

طالما  اأنه  وي�صعرون  تجاوز،  اأو 

اأن  فعليهم  ثقته،  الملك  منحهم 

يكونوا جديرين بها، وال�صعوديون 

القدرات  في  يثقون  جانبهم  من 

وال  لالأمريكيين،  التقنية 

ي�صتغربون من اأي �صيء، فيجدون 

على  االأمريكيين  قدرة  اأن  مثاًل 

تحقيق اأي اإنجاز تكنولوجي مهما 

الأنهم  بديهي،  اأمر  كبيرًا،  كان 

الع�صر  في  التكنولوجيا  �صادة 

الحديث. 

ومن الطرائف التي ينقلها عن 

الم�صوؤولين االأمريكيين في �صركة 

ال�صركة  اأن  النفط،  نقل  اأنابيب 

التي  الثقوب  من  تعاني  كانت 

تحدث في االأنابيب، الأن الغزالن 

ال�صخمة،  االأنابيب  ظل  في  تقف 

ال�صعوديون  ال�صيادون  فيقوم 

الغزالن،  على  النار  باإطالق 

اأي�صًا،  االأنابيب  في�صيبون 

اإلى  ال�صركة  ا�صتكت  وعندما 

با�صمًا،  عليهم  رد  �صعود،  الملك 

الغزالن  يمنع  اأن  ي�صتطيع  ال  باأنه 

منع  وال  الظل،  في  الوقوف  من 

النار على  اإطالق  ال�صيادين من 

هو  الوحيد  الحل  واأن  الغزالن، 

اأنابيب  باإنتاج  ال�صركة،  تقوم  اأن 

�صفافة، ال ظل لها. 

الغوا�صين  مهارة  وعن 

اإن  الكاتب  يقول  ال�صعوديين، 

بقدرة  معروفة  ة  مراّ بني  قبيلة 

المياه،  اآبار  تو�صيع  على  اأبنائها 

اللوؤلوؤ،  غوا�صي  عك�س  وعلى 

عميقًا  نف�صًا  ياأخذون  الذين 

الهواء  يخرج  ثم  الغو�س،  قبل 

بني  غوا�صي  فاإن  مراحل،  على 

كل  من  بالتخل�س  يقومون  ة،  مراّ

الهواء الذي في رئتهم عن طريق 

الأعماق  يغط�صون  ثم  الزفير، 

عندئذ  يكون  الج�صم  الأن  كبيرة، 

ويبقون  الهواء،  من  خال  �صبه 

دقائق،  ثالث  حوالي  لمدة 

لتو�صيع البئر. 

ويقول الكاتب اإنه رغم ان�صمام 

االتجار  منع  التفاقية  المملكة 

فاإن  1926م،  عام  في  بالرقيق 

بع�س االأثرياء من الدول العربية 

لتاأدية  ياأتون  كانوا  المجاورة، 

العبيد،  ومعهم  الحج،  فري�صة 

وينفقون  منهم،  ق�صمًا  فيبيعون 

الشخص السعودي جنيب وسريع 
البديهة، وذو ذاكرة قوية جدًا، يحفظ 
الطريق بسرعة، وال ينسى ما تعلمه 

مرة أبدًا

] رحالت [
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كما  رحلتهم،  على  ثمنهم  من 

من  تاأتي  القرا�صنة  �صفن  كانت 

العبيد  عمان وقطر، وعلى متنها 

اأن  على  التاأكيد  مع  واالإماء، 

معاملة العبيد في المملكة، اأف�صل 

من معاملة العاملين في المنازل 

في اأوروبا، 

بن  �صعود  الملك  اأما 

عنه  كتب  فقد  عبدالعزيز، 

واالحترام  االإكبار  بمنتهى  راي�س 

رجل  فهو  واالمتنان،  والتقدير 

في  �صغره  منذ  الكثير  تحمل 

عبدالعزيز  الملك  اأبيه  م�صاركة 

اأعباء  في  الدولة،  موؤ�ص�س 

والحرب،  الحكم  م�صوؤوليات 

الملك  من  يبدر  ت�صرف  ولكل 

دالالت، ويج�صد الحكمة، والكرم 

الكاتب  اأهدى  فحين  العربي، 

اأن  اأراد  فاإنما  ذهبية،  �صاعة 

اأن  عليه  باأن  ر�صالة  له  يو�صل 

يبقى  واأال  الوقت،  على  يحر�س 

ثالثة  من  اأكثر  الريا�س  في 

مترجمه  معه  اأر�صل  وحين  اأيام، 

�صرح  بالخير،  عبداهلل  الخا�س 

التعليم  في  التو�صع  خطوات  لهم 

وجود  اأن  اإلى  م�صيرًا  المدر�صي، 

�صتة ماليين �صعودي اأمي، يعادل 

في  االأميين  من  �صغيرة  ن�صبة 

مليار  عددهم  البالغ  العالم، 

اإح�صائيات  ح�صب  �صخ�س، 

اليون�صكو. 

كما ي�صير اإلى اأن الملك �صعود لم 

يكن ياأخذ معه حرا�صة كبيرة، بل 

وبت�صليح  الحرا�س،  قليل من  عدد 

يخ�صى  ال  عاداًل  كان  الأنه  رمزي، 

في  �صخ�صيات  عك�س  على  �صيئًا، 

دول عربية اأخرى، اأقل منه مكانة 

بدون  تتحرك  ال  لكنها  بكثير، 

�صيارات م�صفحة. 

لكل جواد كبوة
بع�س  من  الكتاب  يخلو  ال 

وجهة  من  االأقل  على  االأخطاء، 

الم�صلمين،  العرب  نحن  نظرنا 

األماني  طبيب  عن  ينقل  كاأن 

مع  المملكة  في  يعي�س  م�صلم 

تتاأفف  والتي  اللبنانية،  زوجته 

تعتد  لم  الذي  الحجاب،  من 

زوجها  فيقول  بالدها،  في  عليه 

الحجاب،  اأ�صل  اإن  »الم�صلم« 

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول-  اأن 

ال�صيدة  على  يغار  كان  و�صلم-، 

ع�صرة  الثالثة  في  وهي  عائ�صة 

�صعرها  كان  حين  عمرها،  من 

�صم�س  �صوء  في  يتالأالأ  االأ�صقر 

الم�صاة،  اأنظار  المغيب، فيجذب 

»ياه  قائال:  الكاتب  عليه  فيرد 

ل�صعة علمك«.، وطبعًا ال ي�صعنا اإال 

اأن نقول: »ياه ل�صعة جهلك، و�صوء 

معرفتك باالإ�صالم«.، اأو قوله باأن 

المملكة تطبق على �صارب الخمر 

بج�صد  ال�صحل  اأو  الجلد،  عقوبة 

�صظايا  على  االأعلى،  ن�صفه  عار 

اأو  اتجاه،  من  اأكثر  في  زجاج، 

ال�صالم،  باأن عي�صى عليه  الزعم 

�صيكون كبير الق�صاة يوم البعث، 

اأو القول  ليحكم على الم�صلمين، 

عليه  اهلل  �صلى  النبي-  باأن 

اختار  الأنه  ذكيا،  كان  و�صلم-  

في  مفيدة،  ريا�صية  تمارين 

اأن  تاأدية ال�صلوات الخم�س. كما 

اهلل«،  »يوم  الجمعة  يوم  اعتباره 

مثل  اأنه  يعتقد  القارئ  يجعل 

يحرم  اليهود، حيث  ال�صبت عند 

اأن  حين  في  عمل،  باأي  القيام 

الم�صلمين يجوز لهم العمل طوال 

اليوم، با�صتثناء وقت الجمعة،

ت�صغل  ال  االأخطاء  هذه  لكن 

بين  من  واحدة  �صفحة  مجتمعة 

�صفحات  عدد  هي  �صفحة،   160

الكتاب، ومادام الموؤلف قد مات، 

المكتبات،  من  اختفى  والكتاب 

فلي�س بو�صعنا ت�صحيح االأخطاء، 

المرات  في  نحر�س  لعلنا  لكن 

�صحفي  اأي  قدوم  عند  القادمة، 

تزويده  على  المملكة،  اإلى 

ومو�صوعية  دقيقة  بمعلومات 

القيام  على  تعينه  ومحايدة، 

بمهمته بدون كبوات. 

قد  الموؤلف  هذا  كان  واإذا 

كل  فيه  متحفًا  ترك  فاإنه  مات، 

النارية  والدراجات  ال�صيارات 

ا�صتخدمها  التي  والمعدات، 

عر�صها  وجرى  رحالته،  في 

اإلى   2000 عام  من  الفترة  في 

اإن�صبروك  مدينته  في  2007م، 

النم�صاوية، ثم جرى نقلها ابتداء 

مدينة  اإلى  2008م،  عام  من 

في  الجنوبية،  تيرول  في  بوزن 

اأن  اأي  ال�صرق،  راي�س-   اأر�صيف 

االهتمام بما قام به، لم يتعر�س 

للن�صيان. 

ق�صم  طالب  اأحد  وجد  ربما 

جامعة  في  االألمانية  اللغة  علوم 

الملك �صعود في هذا الكتاب، ما 

للتخرج  بحثًا  يجعله  اأن  ي�صتحق 

جهة  اأي  تجد  اأو  للماج�صتير،  اأو 

من  فائدة  المملكة  في  ثقافية 

مجلتنا  تكون  وبذلك  ترجمته، 

في  اأ�صهمت  قد  )الدبلوما�صي( 

وهذا  الكتاب  بهذا  التعريف 

الموؤلف.



11 11الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 10 الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 10

بيت احلكمة وجمتمع ديناميكي وتطور مستمر

صورة اململكة يف الغرب
منى أسامة

في  المملكة  �صورة  يتابع  من 

االإعالم الغربي منذ عقود، ي�صهد 

ال�صنوات  خالل  اإيجابيًا  تحواًل 

القليلة الما�صية، منذ تولي الملك 

مقاليد  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

التطورات  وفر�صت  الحكم. 

نف�صها  المتالحقة  االإيجابية 

تلك  حتى  االإعالم،  و�صائل  على 

االأحكام  تن�صر  اأن  اعتادت  التي 

الم�صبقة، وال�صور النمطية.

المرحلة  عناوين  واأ�صبحت 

عبداهلل..  »الملك  هي:  الجديدة 

»اأوباما  ال�صعودي«،  االإ�صالحي 

بالحكمة«،  عبداهلل  الملك  ي�صف 

قمة  عبداهلل..  الملك  »جامعة 

»المراأة  البداية«،  منذ  علمية 

في  الأول مرة  وزير  نائبة  ال�صعودية 

تاريخ المملكة«، »الملك عبداهلل في 

»حكيم  للفاتيكان«،  تاريخية  زيارة 

االأديان  بين  الحوار  يقود  العرب 

والثقافات«، »مبادرة �صعودية الإقامة 

االإرهاب«،  لمحاربة  عالمي  مركز 

يوثق  ال�صعودي  االبتعاث  »برنامج 

التقارب بين ال�صعوب«.

مناسبات
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الثورة العلمية
ق�صايا  في  االألماني  الخبير 

التعليم، رئي�س الجمعية االألمانية 

فرانك  للتعليم،  الم�صرقية 

هوزلبارت، خ�س المملكة العربية 

ال�صعودية بالجزء االأكبر من كتابه 

عن »الثورة التعليمية في الخليج«، 

تقدم  »المملكة  باأن  ذلك  مبررًا 

في  اال�صتثمارات  اأعلى  حاليًا 

التعليم  مجال  في  العربي  العالم 

اأن  اإلى  وي�صير  العلمي«،  والبحث 

الناتج  اإجمالي  ُع�صر  من  اأكثر 

اإنفاقه  يجري  ال�صعودي،  القومي 

قطاع  في  اال�صتثمارات  على 

التعليم  مراحله،  بجميع  التعليم 

وينبه  العالي،  والتعليم  العام 

مجال  في  الكبيرة  الطفرة  اإلى 

التعليم العالي، م�صيرًا اإلى اأن 50 

فنية  معاهد  و108  تقنية  جامعة 

من  الفترة  خالل  في  تاأ�ص�صت 

باأن  ويب�صر  2009م،  اإلى   2005

حي  اإن�صاء  عام  هو  2010م  عام 

كامل للجامعات. 

ويبدي في كتابه اهتمامًا فائقًا 

في  ال�صعودي  ال�صفير  قاله  بما 

األمانيا، االأ�صتاذ الدكتور/ اأ�صامة 

في  �صبك�صي،  عبدالمجيد  بن 

االألماني  العربي  الملتقى  افتتاح 

المهني،  والتدريب  للتعليم  االأول 

في �صهر مايو 2009م، الذي �صدد 

الجامعات  تطوير  �صرورة  على 

بحثية  معاهد  لت�صبح  العربية 

ويعلق  العالمي،  الم�صتوى  على 

هولزبارت على ذلك باأن المملكة 

تعتبر مثاًل اأعلى في هذا المجال، 

حيث ا�صتطاعت من خالل اإن�صاء 

للعلوم  عبداهلل  الملك  جامعة 

من  الحياة  تبعث  اأن  والتقنية، 

الذي  الحكمة«  »بيت  في  جديد 

التاريخ،  في  جامعة  اأول  كان 

مذكرًا باأن العرب كانوا في الفترة 

القرن  وحتى  الثامن  القرن  من 

الطب  علوم  قادة  ع�صر،  الثاني 

والفلك،  والريا�صيات  والمنطق 

بيت  تدمير  على  عامًا   750 وبعد 

على  1258م،  عام  في  الحكمة 

جامعة  تاأ�صي�س  ياأتي  المغول،  يد 

على  ثول  في  عبداهلل  الملك 

لتكون  االأحمر،  البحر  �صاطئ 

المكانة  بهذه  ع�صرية  جامعة 

مع  نف�صها،  المرموقة  العلمية 

تج�صيد عالمية العلوم، باجتذابها 

العالم،  اأنحاء  كافة  من  العلماء 

لهذه الجامعة الفريدة. 

الجامعة  هذه  اأن  اإلى  وينبه 

اأ�صرع  من  واحدًا  تمتلك 

في  العمالقة  الحا�صوب  اأجهزة 

ا�صم  يحمل  والذي  كله،  العالم 

مخلوق  باأ�صرع  تيمنًا  )�صاهين(، 

العربي  ال�صقر  وهو  العالم،  في 

االنق�صا�س  على  القادر  القنا�س 

ب�صرعة 322 كم/ ال�صاعة.

هذه  اأن  هوزلبارت  ويو�صح 

�صتكون  الحديثة،  الجامعة 

اأجمع،  العربي  العالم  على  نعمة 

ا�صتنزاف  ظاهرة  �صتوقف  الأنها 

العربي،  العالم  من  االأكاديميين 

خارج  اإلى  يهاجرون  الذين 

اأف�صل  فر�س  عن  بحثًا  بالدهم، 

باأن  علمًا  اأبحاثهم،  ال�صتكمال 

اأن  اإلى  ت�صير  التقارير  اأحدث 

االأكاديميين  من  المائة  في   45

في  يدر�صون  الذي  العرب 

يعودون  ال  العالمية،  الجامعات 

الخبير  ويعرب  اأوطانهم،  اإلى 

ت�صهم  باأن  توقعاته  عن  االألماني 

الرائدة،  ال�صعودية  الجامعة  هذه 

في الحيلولة دون ا�صتمرار ذلك.

معلومات  للقارئ  ويقدم 

االإنجليزية  باللغتين  تف�صيلية 

واالألمانية عن مختلف الجامعات 

احتالل  ويو�صح  ال�صعودية، 

خم�س جامعات �صعودية المراتب 

ع�صر  اأف�صل  قائمة  في  االأولى 

جامعة  اأوالها  عربية،  جامعات 

الملك �صعود، والتي احتلت اأي�صًا 

الجامعات  بين  االأولى  المرتبة 

االأو�صط،  ال�صرق  في  االإ�صالمية 

تبعًا للت�صنيف االأ�صباني العالمي 

ماترك�س(  )ويبو  للجامعات 

اأف�صل  بين   197 والمرتبة 

وجه  على  العالمية  الجامعات 

اأن  يثبت  الذي  االأمر  االإطالق. 

قطعت  قد  ال�صعودية  الجامعات 

الهدف،  تحقيق  في  كبيرًا  �صوطًا 

ال�صفير  عنه  تحدث  الذي 

ال�صعودي في األمانيا. 

اإلصالحات يف كافة 
اجملاالت

فيليب  بيتر  البارز  ال�صحفي 

فيلله(،  )دويت�صه  اإذاعة  من 

يقوم  عبداهلل،  الملك  اإن  يقول 

الحديث  الع�صر  اإلى  بالده  بنقل 

اإ�صالحات  اإجراء  خالل  من 

الحر�س  التزام  مع  �صجاعة، 

هذه  و�صملت  ذاته،  الوقت  في 

االإ�صالحات في الداخل الجوانب 

وفي  والثقافية،  االجتماعية 

باإعادة  قام  الخارجية،  ال�صيا�صة 

مع  المملكة  عالقة  �صياغة 

الدول  ومع  المتحدة،  الواليات 

بل  المنطقة،  في  له  المجاورة 

االأرا�صي  في  االأو�صاع  مع  وحتى 

الفل�صطينية.

على  مثااًل  فيليب  وي�صرب 

عبداهلل  الملك  بمواقف  ذلك 

في  االأمريكية  ال�صيا�صات  من 

الرئي�س  حكم  فترة  اأبان  العراق 

بو�س،  جورج  ال�صابق،  االأمريكي 

قامت  الذي  الدور  اإلى  ينبه  كما 

االأخيرة  ال�صنوات  المملكة في  به 

اأتباع الفئة  من تكثيف حربها مع 

ال�صالة في داخل البالد. 

هذه  اأن  على  الكاتب  و�صدد 

تغيير  اإلى  تهدف  ال  ال�صيا�صات 

المملكة  عن  النمطية  ال�صورة 

ذلك  من  اأكثر  اإلى  بل  فح�صب، 

بكثير، وينبه اإلى الجهود الحثيثة 

امللك عبداهلل يقوم بنقل بالده 
إىل العصر احلديث من خالل إجراء 

إصالحات شجاعة، مع التزام احلرص 
يف الوقت ذاته
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الحرمين  خادم  بها  يقوم  التي 

من  التخفيف  في  ال�صريفين 

المنطقة،  في  التوترات  حدة 

العربي  ال�صراع  راأ�صها  وعلى 

بمبادرة  را  مذكاّ االإ�صرائيلي، 

في  لل�صالم  عبداهلل  الملك 

ال�صرق االأو�صط، التي ك�صف عنها 

جرى  والتي  2002م،  عام  في 

العربية  القمة  في  عليها  التاأكيد 

في الريا�س في عام 2007م. 

ويثني فيليب على جهود الملك 

االأديان،  بين  للحوار  عبداهلل 

التاأكيد  جرى  الذي  الحوار  وهو 

عليه وتنفيذه في ثالث موؤتمرات 

كل  في  وحده،  2008م  عام  في 

ومدريد  المكرمة،  مكة  من 

ونيويورك. 

داخل  لالأو�صاع  بالن�صبة  اأما 

اإلى  الكاتب  فاأ�صار  المملكة، 

عام  في  البلدية  االنتخابات 

لدى  قناعة  ووجود  2005م، 

مكانة  بتدعيم  عبداهلل  الملك 

والم�صاركة  ال�صورى،  مجل�س 

ال�صيا�صية،  العملية  في  ال�صعبية 

الثقافي  الم�صتوى  تنامي  بعد 

الو�صطى،  للطبقة  والتعليمي 

االأمر الذي يوؤكد النظرة الثاقبة 

ال�صريفين،  الحرمين  لخادم 

في  االإ�صالحات  لواء  بحمل 

المجاالت كافة. 

بابا الفاتيكان والعاهل 
السعودي يف قمة تاريخية

فرانكفورت  �صحيفة  اعتبرت 

اللقاء  اأن  المرموقة،  األجماينه 

البابا  وبين  عبداهلل  الملك  بين 

الذي  ع�صر،  ال�صاد�س  بينيديكت 

جاء بمبادرة من خادم الحرمين 

ال�صريفين، ي�صتحق بجدارة �صفة 

»تاريخي«، الأنه ياأتي الإزالة التوتر 

الديانتين  اأتباع  بين  العالقة  في 

التي  الريبة  بعد  ال�صماويتين، 

تتملك الغربيين من االإ�صالم بعد 

اأحداث الحادي ع�صر من �صبتمبر، 

وبعد ت�صريحات البابا عن ر�صول 

االإ�صالم- �صلى اهلل عليه و�صلم-، 

مما جعل الكثيرين من الم�صلمين 

ال�صاد�س  بينيديكت  في  يرون 

ع�صر، »زعيمًا لل�صليبيين«.

عبداهلل  الملك  اإن  وقالت 

في  ال�صالم  مبادرة  �صاحب 

مكانة  يحتل  االأو�صط،  ال�صرق 

قيامه  تجعل  االأهمية،  فائقة 

كبيرًا  دافعًا  البابا،  مع  بالحوار 

للحوار بين االأديان، وو�صع اأ�ص�س 

الجانبين،  بين  للعالقات  جديدة 

لما فيه �صالح الب�صرية جمعاء.

واأ�صارت اإلى اأن »ملك االإ�صالح« 

مقررًا  وكان  المبادرة،  بهذه  قام 

بين  االآراء  تبادل  ي�صتمر  اأن 

�صاعة  ن�صف  لمدة  الزعيمين 

فقط، لكنها ا�صتمرت اإلى �صبعين 

الهدايا،  تبادل  �صملت  دقيقة، 

التفاهم  من  مناخ  و�صادها 

الطرفان  فيها  واأجمع  والمودة، 

تجنب  في  ال�صادقة  الرغبة  على 

تحدث  الذي  الح�صارات،  �صدام 

�صمويل  االأمريكي  العالم  عنه 

قوا�صم  وجود  وعلى  هانتنجتون، 

م�صتركة بين االأديان. 

نورة الفايز رسالة تشجيع 
للمرأة السعودية

�صحفية  ن�صر  دار  تاأتي  عندما 

�صبرانجر(،  )اأك�صل  مثل  عمالقة 

في  متخ�ص�صة  باأنها  المعروفة 

االإ�صادة باإ�صرائيل، وانتقاد العرب، 

لتن�صر  خا�صة،  ب�صورة  والمملكة 

مقااًل في جريدة )دي فيلت( عن 

نائبة  الفايز  نوره  الدكتورة  تعيين 

بعنوان:  والتعليم،  التربية  لوزير 

في  �صيدة  باأول  تحتفل  »ال�صعودية 

ي�صكل  فاإن ذلك  الوزراء«،  مجل�س 

نقلة نوعية.

واعتبرت ال�صحيفة قيام الملك 

بمثابة  الخطوة،  بهذه  عبداهلل 

المجتمع«،  في  �صغيرة  »ثورة 

المراأة  تقلد  على  يعتد  لم  الذي 

ردود  ونقلت  قيادية،  لمنا�صب 

التي  ال�صعودي،  المجتمع  فعل 

ترحيب  من  باالإيجابية،  و�صفتها 

واأنها  ال�صجاع«،  »باالإ�صالح 

»الخطوة التي انتظرناها طوياًل«، 

التي  العلمية  الموؤهالت  وتناولت 

الختيارها  الوحيد  ال�صبب  كانت 

الفايز  فعل  ورد  المن�صب،  لهذا 

»هذا  بقولها:  التعيين،  هذا  على 

المن�صب لي�س لي فح�صب، بل هو 

لكل امراأة �صعودية«.

واأو�صحت ال�صحيفة اأن تعيين اأول 

المن�صب،  هذا  في  �صعودية  امراأة 

وزارية  تعديالت  اإطار  في  جاء 

الق�صائية  الموؤ�ص�صات  في  واأخرى 

كانت  والع�صكرية،  واالقت�صادية 

اللقاء بن امللك عبداهلل وبن البابا يستحق بجدارة 
صفة »تاريخي«، ألنه يأتي إلزالة التوتر يف العالقة بن 

أتباع الديانتن السماويتن

] مناسبات [
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الملك  تولي  منذ  نوعها  من  االأولى 

مما  المملكة،  في  الحكم  عبداهلل 

يو�صح اأن هذا القرار، هو جزئية في 

اإ�صتراتيجية كبيرة لتطوير المملكة. 

بي بي سي: منح العاهل 
السعودي جائزة ليخ 

فاونسا األوىل
الر�صينة  البريطانية  القناة 

بمبررات  التعريف  على  حر�صت 

الحرمين  خادم  ح�صول 

بن  عبداهلل  الملك  ال�صريفين، 

الجائزة،  هذه  على  عبدالعزيز 

مبينة اأنها جاءت تقديرًا لجهوده 

والخيري،  االإن�صاني  المجال  في 

منظمي  اأن  اإلى  القناة  واأ�صارت 

الرئي�س  عن  نقلوا  الجائزة، 

تحمل  الذي  االأ�صبق،  البولندي 

للعاهل  قوله  ا�صمه،  الجائزة 

تاأتي  الجائزة  اإن  ال�صعودي، 

الحوار  في  لم�صاهماته  تقديرًا 

وال�صالم  والت�صامح  االأديان  بين 

وكذلك  الدوليين،  والتعاون 

الأعماله في المجال الخيري.

نجله  عبداهلل  الملك  اأناب  وقد 

عبداهلل  بن  عبدالعزيز  االأمير 

من  الجائزة  با�صتالم  ليقوم 

ليخ  االأ�صبق  البولندي  الرئي�س 

جدان�صك  مدينة  في  فاون�صوا، 

باأن  علمًا  ال�صاحلية،  البولندية 

فاون�صوا  اأ�ص�صها  قد  الجائزة  هذه 

والع�صرين  الخام�صة  الذكرى  في 

لل�صالم،  نوبل  جائزة  ال�صتالمه 

1983م،  عام  في  ا�صتلمها  التي 

النظام  �صد  ال�صلمي  لن�صاله 

بالده  يحكم  كان  الذي  ال�صيوعي 

اآنذاك. 

وتكونت لجنة التحكيم للجائزة 

ال�صابق  الت�صيكي  الرئي�س  من 

فا�صالف هافل، ووزير الخارجية 

ووزير  كو�صنير،  برنار  الفرن�صي 

ال�صابق  البولندي  الخارجية 

اإلى  بارتوجف�صكي،  فالدي�صالف 

قيمة  وتبلغ  نف�صه.  فاون�صا  جانب 

الجائزة 126 األف دوالر. 

باحث أمريكي: امللك 
عبداهلل قام بخطوات مل 

يقم بها ملك سعودي من 
قبل

الباحث  اأ�صدر  جانبه  من 

كتابا  �صبحاني،  روب  االأمريكي 

عبداهلل..  )الملك  بعنوان: 

الموؤثر(، و�صف فيه خادم  القائد 

»ملك  باأنه  ال�صريفين  الحرمين 

و�صانع  موؤثر،  وملك  مختلف، 

تقديمه  معر�س  في  وقال  �صالم«، 

الدرا�صات  مركز  في  لكتابه 

في  والدولية  االإ�صتراتيجية 

عبداهلل  الملك  اإن  وا�صنطن، 

رجل  وهو  م�صلم،  عربي  »وطني 

النا�س  معاملة  يريد  وتقوى،  دين 

وهو  وم�صاواة،  وعدل  ب�صفافية 

لذلك يحظى بكل هذا التاأييد بين 

مواطنيه.«

االأمريكي  الباحث  واأ�صاد 

و�صفه  الذي  عبداهلل  بالملك 

عن  يتحدث  مختلف،  »ملك  باأنه 

عن  جديدة،  اإ�صالمية  نه�صة 

االإ�صالمي،  للعالم  جديدة  بداية 

وفحوى  لهجة  بتغيير  ويقوم 

العالم  في  الجاري  النقا�س 

العربي واالإ�صالمي، واأن ما يقوم 

به مهم وله تبعات.« 

عوامل  عدة  �صبحاني  ولخ�س 

الملك  تفرد  في  ال�صبب  اعتبرها 

حوارًا  اإطالقه  منها  عبداهلل، 

معمقًا في داخل المملكة في اإطار 

الحوار الوطني، وفي خارجها في 

العديد االإطارات، مثل الحوار بين 

عاتقه  على  اأخذ  كما  الثقافات، 

محاربة المتطرفين، وحقق نتائج 

ال�صجاعة  لديه  كان  الأنه  باهرة، 

حججهم  ويفند  اأمامهم  يقف  اأن 

اأن  كما  نف�صه،  خطابهم  من 

اأن يجعل  ا�صتطاع  الملك عبداهلل 

على  القادرة  القوة  هي  المملكة 

المنطقة،  في  اال�صتقرار  تر�صيخ 

جعلت  عديدة  باإ�صالحات  وقام 

تاأكيده  اأكثر �صفافية، مع  المملكة 

التعليم  التو�صع في  الم�صتمر على 

بناء  ي�صجع  لذلك  به،  واالرتقاء 

المدار�س الجامعات، التي ي�صميها 

�صخ�صيًا »بيوت الحكمة«.

منظمات حقوق 
اإلنسان العاملية تعرتف 

باإلصالحات
في الما�صي كان هناك الكثير 

منظمات  بين  الود  عدم  من 

وبين  الدولية  االإن�صان  حقوق 

اأن  ي�صدق  من  ولكن  المملكة، 

الملك  ق�صاها  قليلة  �صنوات 

كانت  الحكم،  في  عبداهلل 

المنظمات  هذه  تغير  باأن  كفيلة 

عادية،  غير  ب�صورة  لهجتها 

ع�صرات  طوال  تقاريرها  وتلغي 

تغريت لهجة منظمات حقوق اإلنسان 
الدولية بصورة غري عادية جتاه اململكة



15 15الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 14 الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 14

�صتورك  جو  هما  فها  ال�صنوات، 

في  يكتبان  ويلكي،  وكري�صتوف 

وات�س(  رايت�س  )هيومان  منظمة 

خم�س  مرور  بمنا�صبة  االأمريكية 

�صنوات على تولي الملك عبداهلل 

االإيجابيات،  من  الكثير  الحكم، 

اليوم  »ال�صعوديين  اأن  فيذكران 

الكثيرون  ويرجع  حرية،  اأكثر 

الملك«،  اإلى  ذلك  في  الف�صل 

داخل  »التنوع  اأن  على  ويوؤكدان 

اأمرًا  اأ�صبح  ال�صعودي  المجتمع 

اإلى  »وي�صيران  للعيان«،  باديًا 

مدى  وات�صاع  ت�صارع  »توا�صل 

واإلى  المملكة،  في  االإ�صالح« 

تقدما  �صهدوا  »ال�صعوديين  اأن 

حقوق  ثالث:  اأ�صعدة  على 

واالإ�صالح  التعبير  المراأة وحرية 

الق�صائي«.

اأن »و�صائل  اإلى  وي�صير الموؤلفان 

االإعالم ال�صعودية تتناول في بع�س 

تقاريرها انتهاكات حقوق االإن�صان«، 

اأكبر  بقدر  الق�صاة  يتمتع  وكذلك 

ب�صورة  واالعتماد  اال�صتقالل،  من 

والت�صريعات  القوانين  على  اأكبر 

والفقه القانوني.

التقرير  باأن  االعتراف  ومع 

نقاط  من  الكثير  فيه  مازال 

الحرمين  خادم  فاإن  النقد، 

في  قال  قد  نف�صه،  ال�صريفين 

الثالث  المنتدى  في  كلمته 

مدينة  في  الح�صارات  لتحالف 

البرازيلية،  جانيرو  ودي  ري 

جهود  عن  حديثه  معر�س  في 

الحوار  ثقافة  ن�صر  في  المملكة 

االإن�صان  حقوق  مبادئ  وتر�صيخ 

في القطاعين الحكومي والمدني 

في  االإن�صان  حقوق  ثقافة  ون�صر 

وعن  والجامعات،  المدار�س 

النهو�س بالمراأة ال�صعودية: » وال 

ن�صبو  ما  كل  اأنجزنا  اإننا  نقول 

�صائرون  الدرب  على  لكننا  اإليه، 

باإذن اهلل.«

لو فيجارو الفرنسية: 
عهد امللك عبداهلل متيز 

باإلصالحات الداخلية 
واخلارجية 

فان  لو�صيل  للكاتبة  تقرير  في 

دير�صلك ن�صرته ال�صحيفة الفرن�صية 

ذائعة ال�صيت، تو�صلت اإلى اأن عهد 

الملك  ال�صريفين  الحرمين  خادم 

�صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

االإ�صالحات  من  بالعديد  يتميز 

المملكة  جعلت  التي  والمنجزات 

دول  بين  متقدمة  مراتب  تتبواأ 

عبداهلل  الملك  »اإن  وقالت:  العالم، 

الخطوات  خالل  من  المملكة  و�صع 

التي اتخذها على طريق االإ�صالح«، 

الحاكم  بين  العالقة  اأن  واأو�صحت 

العربية  المملكة  في  وال�صعب 

ب�صبب  وم�صتقرة،  ثابتة  ال�صعودية 

بمكانتها  المالكة  العائلة  احتفاظ 

الداخلي  ال�صعيدين  على  الرفيعة 

والخارجي انطالقًا من مبداأ االإجماع 

الكاتبة  وا�صتعر�صت  الراأي«،  في 

�صهدها  التي  المنجزات  من  عددًا 

ال�صريفين،  الحرمين  خادم  عهد 

االقت�صادي  ال�صعيد  »على  فقالت: 

اأثناء  قوتها،  اأوج  في  المملكة  ظلت 

االأزمة المالية العالمية، التي ت�صرر 

ووا�صلت  الدول،  من  الكثير  منها 

المملكة ال�صير قدمًا في ميدان النمو 

االقت�صادي، كما ا�صتطاعت المملكة 

اأن تقوم بتطوير قوانينها واإجراءاتها 

وو�صعتها في مكانها ال�صحيح و�صط 

تحفيز  في  ونجحت  االأزمة  ت�صاعد 

بتبووؤ  واأ�صادت  اقت�صادها«،  وتنمية 

الأكثر  الثامنة  المرتبة  المملكة 

بالن�صبة  جاذبية  العالمية  الدول 

لال�صتثمارات االأجنبية«.

عبداهلل  الملك  جامعة  وعن 

للعلوم والتقنية كتبت فان دير�صلك 

اأن خادم الحرمين ال�صريفين افتتح 

الما�صي  العام  من  �صبتمبر  في 

المعدات  باأحدث  مزودة  جامعة 

من  العديد  مع  وطيدة  وب�صراكات 

م�صتوى  على  الرائدة  الجامعات 

الجامعة  هذه  وتهدف  العالم، 

المملكة  بم�صتوى  االرتقاء  اإلى 

في  المتقدمة  الدول  م�صاف  اإلى 

ميدان البحث العلمي. 

الملك  اأن  اإلى  الكاتبة  وتو�صلت 

اأ�صلوب  يعتمد  »لم  عبداهلل 

الفكرية  وال�صدمات  الفرقعة 

واالجتماعية بل و�صع المملكة من 

خالل الخطوات التي اتخذها على 

طريق االإ�صالح حيث يوافق معظم 

اإرادتهم  وبمح�س  ال�صعوديين 

في  ت�صير  االأ�صياء  باأن  القول  على 

االتجاه ال�صحيح«.

كتبته  الذي  مقالها  واختتمت 

على  �صنوات  خم�س  مرور  بمنا�صبة 

ال�صريفين  الحرمين  خادم  تولي 

في  الحكم  مقاليد  عبداهلل  الملك 

لمد  الوقت  »حان  باأنه  المملكة، 

ج�صور واإقامة عالقة مبنية على الثقة 

والتعاون المفيد لكال الطرفين«.

اململكة وتسليط األضواء 
عليها

نيوزويك  مجلة  كانت  اإذا 

االأمريكية قد اختارت موؤخرًا خادم 

الحرمين ال�صريفين الملك عبداهلل 

اأكثر  �صمن  ليكون  عبدالعزيز،  بن 

ك�صبوا  العالم  في  زعماء  ع�صرة 

احترامًا عالميًا، واإذا كان ال�صديق 

في  التطورات  ير�صد  والعدو 

المملكة، واإذا كانت و�صائل االإعالم 

�صلبيات  تراه  عما  تكتب  العالمية 

واإيجابيات، وعن االإ�صالحات التي 

تمت، والجوانب التي مازالت تراوح 

مكانها، فاإن المملكة لي�صت بحاجة 

الأنها  لها،  االآخرين  �صهادة  اإلى 

اأدرى بما يتفق مع دينها وتقاليدها، 

وتعرف قيادتها الخطوات المطلوبة 

والجدول  االإ�صالحات،  لتحقيق 

وتنطلق  بذلك،  للقيام  الزمني 

من  ولي�س  �صعبها،  طموحات  من 

توقعات العالم الخارجي.

خادم احلرمن: 
ال نقول إننا أجنزنا 
كل ما نصبو إليه، 
لكننا على الدرب 

سائرون بإذن اهلل

] مناسبات [
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صفحة إعالنية
خاص اليوم الوطني
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كيف نتحاور مع اإلنسان الغربي؟
الناس يف الغرب، مثل الناس عندنا يف عاملنا العربي، فيهم العامل البسيط 

املشغول بكسب قوت يومه، وفيهم املوظف الذي يبدأ عمله يف الساعة الثامنة 
صباحًا، وال ينتهي منه إال الساعة اخلامسة عصرًا، ويدور يف هذه الطاحونة، عامًا 

وراء عام، وهناك املثقف الذي يقتطع من وقته ليذهب إىل ندوة أو حماضرة أو 
مسرحية يف أيام األسبوع، ويخصص نهاية األسبوع ليزور املتاحف واملعارض مع 
أطفاله، ومنهم املهتم بالشأن العام، فيشارك بنشاط يف احلياة السياسية، من 

خالل األحزاب، ومنهم رجل األعمال الذي تشغله البورصة واألسهم والصفقات 
اجلارية، وهناك األثرياء الذين تختلف اهتماماتهم عن القاعدة العريضة من الشعب.

أحمد الخلف
الريا�س 

مهارات
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عن  نتكلم  اأننا  بب�صاطة  الم�صاألة 

معه  للحديث  ال�صبل  واأف�صل  اإن�صان، 

�صعودي  اإن�صان  تعامل  من  ننطلق  اأن 

مع اإن�صان غربي، وكم من مرة اأعربت 

جهات غربية امتعا�صها من ا�صتقبال 

الأنهم  المملكة،  من  طالبي  وفد 

قادمون من جامعة ترف�س االختالط 

بين الجن�صين، ومناهجهم الدرا�صية 

تحتوي على درا�صة العلوم ال�صرعية، 

عالقة  ال  الجامعية  درا�صتهم  اأن  مع 

التقى  اإذا  حتى  العلوم،  بهذه  لها 

الم�صوؤولون في هذه الجهات الغربية 

معهم،  وتحدثوا  ال�صعودي،  بال�صباب 

باالهتمامات  ب�صرًا مثلهم،  وجدوهم 

نف�صها، والطموحات نف�صها، وجدوهم 

مثقفين، يجيدون فن الحديث، )وهو 

االأمر الذي يحدث في زيارات طالب 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

اإلى دول العالم، �صمن خطة الجامعة 

في  الجامعة  طالب  جميع  لم�صاركة 

هذه الزيارات، اأثناء فترة درا�صتهم، 

ال�صناعية  الدول  على  للتعرف 

الكبرى(. 

اململكة والرأي العام 
الغربي

البعثة  في  يكون  ال  عندما 

ملحق  الغرب،  في  الدبلوما�صية 

مخاطبة  في  متخ�ص�س  اإعالمي 

و�صائل االإعالم في الدولة الم�صيفة، 

ويكون العاملون في الق�صم ال�صحفي 

تطاأ  لم  الذين  ال�صعوديين،  غير  من 

عنها  يعرفون  وال  المملكة،  قدمهم 

اإال القليل، وبالتالي فهم غير موؤهلين 

وتراثًا  و�صعبًا  دولة  عنها  للحديث 

للرد  وال  تعليمية،  ونه�صة  وح�صارة 

ال�صفارة  اإلى  ترد  التي  االأ�صئلة  على 

واإذا  الم�صيفة،  الدولة  مواطني  من 

الدبلوما�صيين  من  الكثيرون  كان 

التحدث  قبل  مرة  األف  يترددون 

يقع  اأن  خ�صية  االإعالم،  و�صائل  اإلى 

كانت  واإذا  خطاأ،  في  منهم  الواحد 

في  ترد  مازالت  الر�صمية  المواقف 

المجهول  ب�صيغة  االأحيان  بع�س 

يدرك  فال  م�صوؤول«،  م�صدر  »�صرح 

اأحد من وراء هذا الت�صريح، وعندما 

تكتب ال�صحف وتبث و�صائل االإعالم 

الغربية تقارير م�صوهة للواقع، وتركز 

لالإثارة،  ت�صعى  بعينها،  ق�صايا  على 

من  تجد  فال  الحقائق،  نقل  اإلى  ال 

يرد عليها، وال من يوفر لها المعلومة 

في  لعر�صها  االأقل  على  ال�صحيحة، 

النتيجة  هي  فما  القادمة،  المرة 

المتوقعة؟ 

لجلد  محاولة  النقاط  هذه  لي�صت 

الذات، اأو االنتقا�س من جهود روؤ�صاء 

الدبلوما�صية،  البعثات  هذه  بع�س 

من  ذلك  كل  رغم  تمكنوا  ممن 

معرفة  لكن  طيبة.  جهود  تقديم 

مع  لل�صدق  �صروري  الخلل  مكمن 

تحميل  ولعدم  ولت�صحيحه،  النف�س، 

وحده،  الغربي  للطرف  الم�صوؤولية 

طالما اأننا لم نوفر له المعلومات، ولم 

ن�صمح له بال�صفر اإلى المملكة للتعرف 

باأن  العتقادنا  بنف�صه،  االأو�صاع  على 

ال�صحفي المعادي لنا، لن ين�صفنا، 

وال اأمل في تغيير اأفكاره، مادام بهذا 

ال�صوء، ورف�صنا التحدي.

الذي  ال�صرر  حجم  ندرك  وحتى 

اإلى الم�صتويات  وقع، البد من النظر 

التالية:

عندما ي�صارك المثقف في ندوات 

الغربية،  ال�صيا�صية  االأحزاب  تقيمها 

المعنية بتقديم  الدرا�صات  اأو مراكز 

لي�صتمع  القرار،  ل�صناع  الم�صورة 

بال  فاإنه  المملكة،  عن  ندوة  اإلى 

و�صع  عن  يتحدثون  �صيجدهم  �صك 

ال�صيا�صية،  الحياة  وتطورات  المراأة، 

النقابات  وانعدام  العمالة  واأو�صاع 

والحرية  االأقليات،  وحقوق  العمالية، 

الدينية لغير الم�صلمين، والف�صل بين 

الجن�صين، والفعاليات الثقافية، مثل 

الم�صارح. 

عندما يقراأ ال�صخ�س من الطبقة 

يجدها  اليومية،  ال�صحيفة  الو�صطى 

تتحدث عن جانب واحد من جوانب 

قائمة  مقابل  المملكة،  في  االإ�صالح 

اأنها  ال�صحيفة  ترى  مما  طويلة 

جوانب لم ت�صلها رياح االإ�صالح بعد، 

المملكة  ا�صم  اإقحام  من  �صير  وال 

هناك  اأو  هنا  ال�صحيفة  مقاالت  في 

ب�صورة �صلبية، فاإذا جاء الحديث عن 

ت�صدد  الغرب،  في  الم�صلمة  االأقليات 

الم�صاجد  بناء  اأن  على  ال�صحيفة 

بف�صل  ل�صنوات طويلة  تم  الغرب  في 

فيها  توجد  ال  التي  المملكة،  دعم 

التي  الم�صاحف  واأن  واحدة،  كني�صة 

بين اأيدي االأقلية الم�صلمة في الغرب 

وبمختلف الترجمات، اإنما م�صدرها 

مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف 

في  المنورة،  المدينة  في  ال�صريف 

المملكة،  في  االأناجيل  تباع  ال  حين 

واإذا  علنية،  ب�صورة  تداولها  يتم  وال 

المثلي،  الزواج  على  اأحد  اعتر�س 

المجتمع،  في  االأ�صرة  مكانة  و�صياع 

هذا  باأن  عليه  ترد  ال�صحيفة  فاإن 

في  ولي�س  الغرب،  في  الحياة  نمط 

ال�صعودية. 

يقراأ  الذي  الب�صيط  االإن�صان 

التي  ال�صطحية،  ال�صعبية  ال�صحف 

تنتظر  والتي  االإثارة،  على  تعي�س 

االأخبار التي يبرع فيها موقع العربية 

نت، وغيره من المواقع ال�صبيهة التي 

تخ�ص�صت في الفتاوى ال�صاذة، )مثل 

اإر�صاع الكبير(، اأو االأحكام الق�صائية 

المثيرة للجدل، )من �صاكلة التفريق 

عدم  ب�صبب  متحابين  زوجين  بين 

التكافوؤ(، اأو واقعة غريبة )مثل قيام 

ماأذون باإجراء عقد نكاح ر�صمي بين 

رجل ثمانيني على طفلة في العا�صرة 

من عمرها(. 

�صورة  تر�صخ  هي  والمح�صلة 

اإنها  عنها  يقال  ما  اأقل  المملكة  عن 

مبتورة، من واقع فيه الكثير جدًا من 

المملكة  تقدمه  ما  مثل  االإيجابيات، 

لمواطنيها من خدمات طبية وتعليمية، 

ت�صهدها  التي  العلمية  الثورة  ومثل 

الكثريون من 
الدبلوماسين 

يرتددون ألف مرة 
قبل التحدث إىل 
وسائل اإلعالم، 
خشية أن يقع 

الواحد منهم يف 
خطأ
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الوطيدة بين  العالقة  المملكة، ومثل 

الحاكم والمحكوم، واإمكانية التوا�صل 

بين اأفراد االأ�صرة الحاكمة وبين جموع 

تنتهي،  ال  حواجز  بدون  المواطنين 

ومثل تنامي دور مجل�س ال�صورى عامًا 

بعد عام، ومثل الت�صجيع الذي ت�صهده 

المراأة من قمة الدولة بنف�صه، خادم 

الحرمين ال�صريفين، الملك عبد اهلل 

بن عبد العزيز، ومثل المبادرات التي 

بين  للحوار  اأجمع  العالم  يقودها في 

الثقافات واالأديان، ون�صر ال�صالم في 

المنطقة، ومثل تطوير نظام الق�صاء، 

والتركيز  الفتاوى،  اإ�صدار  وتنظيم 

على و�صطية االإ�صالم، دينًا لالعتدال 

واالإن�صاف وال�صالم للب�صرية جمعاء، 

ورف�س الغلو ومحاربة الفئة ال�صالة، 

بكل ال�صبل وبنجاح لم تحققه اأي دولة 

اأخرى في العالم.

مبادرة »هذه هي 
السعودية«

معروف اأن موقف المدافع �صعيف 

اآلية الوقوف  دومًا، فاإذا انطلقنا من 

اأنف�صنا،  عن  لندافع  االآخرين،  اأمام 

ونقول لهم »هوؤالء ل�صنا نحن«، فاإننا 

والجهد،  الوقت  من  الكثير  �صن�صيع 

ل�صت  اأنك  لل�صخ�س  تثبت  كيف  اإذ 

نف�صك  عن  تنفي  وكيف  متطرفًا، 

تو�صح  وكيف  المراأة،  تحقير  تهمة 

لهم اأنك ل�صت ثريًا من اأموال النفط، 

التزود  محطات  في  يدفعونها  التي 

بالوقود. 

و�صع  يتم  اأن  هو  بكثير  االأف�صل 

اإ�صتراتيجية بالمراحل كافة، بالمدى 

والمدى  المتو�صط  والمدى  القريب 

هرولة،  اأو  تهور  دون  اأي  الطويل، 

هذه  عنا�صر  كل  تكون  اأن  البد  حيث 

بع�صًا،  بع�صها  تكمل  االإ�صتراتيجية 

وال تناق�س بينها، واالأهم من كل ذلك 

اأن تكون لدى جميع الم�صاركين فيها 

القدرة على العمل كفريق من�صجم، ال 

ي�صعى اأحدهم ليظهر للم�صوؤولين اأنه 

يح�صل  حتى  المهمة،  بهذه  قام  من 

على الثناء وحده، كما يجب اأن يكون 

كل واحد منهم قادر على اإنكار الذات، 

اأن يكون  اأجل الوطن، دون  يعمل من 

معا�س،  واقع  بل  رنانًا،  �صعارًا  ذلك 

�صخ�س يرى اأن الهدف اأ�صمى من اأن 

الموافقة  و�صول  عدم  ب�صبب  يتعطل 

�صرف  اأو  دوام،  خارج  مكافاأة  على 

بدل �صفر بالدرجة االأولى. 

في  االإ�صتراتيجية  هذه  تتركز 

منها  االأولى  المرحلة  -في  التركيز 

التي  الجوانب  على  االأقل-،  على 

الجانبين،  بين  حولها  اختالف  ال 

باالآثار  الغربي  االإن�صان  تعريف  مثل 

تفوق  التي  ال�صعودية،  التاريخية 

روعة  ال�صياحية  الدول  من  الكثير 

في  المملكة  وجهود  وعراقة،  وجمااًل 

االإن�صاني،  التراث  الحفاظ على هذا 

)لذلك فاإن معر�س »اآثار المملكة عبر 

الع�صور« في متحف اللوفر الفرن�صي، 

رائدة وذكية(، كما يمكن  هو خطوة 

اال�صتفادة من جامعة الملك عبد اهلل 

للعلوم والتقنية في اإطالع العالم على 

ما تحقق خالل ال�صنوات القليلة من 

كثيرة،  دول  تبلغها  لم  علمية  نه�صة 

ت�صعى لمثل هذه الخطوة منذ ع�صرات 

يمكن  الذي  االأمر  )وهو  ال�صنوات، 

اأن يتم من خالل دورة ت�صتمر �صهرًا 

اأثناء الف�صل الدرا�صي ال�صتوي، حتى 

ي�صتطيع الطالب الغربي تحمل درجة 

الحرارة، وت�صمل جزءًا درا�صيًا علميًا 

خالل  من  بالمملكة،  للتعريف  واآخر 

اأثناء  اأ�صبوع،  كل  نهاية  في  زيارات 

بذلك  المق�صود  ولي�س  الدورة(، 

لع�صرات  م�صراعيه  على  الباب  فتح 

للقدوم  والطالب  ال�صياح  االآالف من 

تتنا�صب مع  باأعداد  المملكة، بل  اإلى 

اأكثر  وباختيار  المتاحة،  االإمكانيات 

ن�صر  في  فائدة  الغربية  العنا�صر 

عودتهم،  بعد  المملكة،  عن  المعرفة 

لدى  ال�صياحي  الوعي  ن�صر  ب�صرط 

الذين  ال�صعوديين،  المواطنين 

�صيحتكون بهوؤالء الزوار. 

وجود  من  البد  نف�صه  الوقت  في 

في  ال�صياحي  لالإر�صاد  بق�صم  طالب 

بهذه  يقومون  واالآثار،  ال�صياحة  كلية 

االأجنبية،  اللغات  اإتقان  مع  المهمة، 

في  باالأو�صاع  متعمقة  ومعرفة 

البالد، من جميع النواحي ال�صيا�صية 

واالأمنية  والثقافية  واالجتماعية 

يقول  اأن  ي�صتطيع  لن  الأنه  والدينية، 

لهم: انتظروا البد لي من العودة اإلى 

غير  من  و�صيكون  مطلع«،  »م�صدر 

الالئق رف�س الرد على االأ�صئلة. 

من  البد  المتو�صط  المدى  وعلى 

ال�صباب  من  نواة  اإن�صاء  في  البدء 

ال�صعودي، قادرة على العمل م�صتقباًل 

في ال�صفارات ال�صعودية في الخارج، 

الناجمة  الكبيرة،  الثغرة  لي�صدوا 

اإال  العمل  عن  البع�س  اإحجام  عن 

الواليات  مثل  التقليدية  الدول  في 

رغبة  وعدم  وبريطانيا،  المتحدة 

انت�صارًا  اأقل  لغة  تعلم  في  الكثيرين 

من االإنجليزية. وال مانع من التعاون 

الدول  في  الخارجية  وزارات  مع 

ال�صباب  هوؤالء  اإعداد  في  الغربية 

ال�صعودي، وم�صاعدتهم على تعلم لغة 

البلد، واإكمالهم تدريبهم على العمل 

الدبلوما�صي في الدولة المقرر العمل 

تعرفهم  يكفل  مما  م�صتقباًل،  فيها 

الدولة،  هذه  في  العمل  اآليات  على 

مع اإدراك كل �صاب منهم اأن الهدف 

لي�س  الدبلوما�صي،  العمل  فترة  اأثناء 

التعوي�س عن  اأو  تكوين نف�صه ماديًا، 

العالية  المكانة  خالل  من  الغربة 

الهدف  يكون  بل  المرتفع،  والراتب 

في  والرغبة  بالوطن  االفتخار  هو 

ورد  بتمثيله  والت�صرف  به،  التعريف 

الجميل على كل ما قدمه له الوطن. 

الغربي  االإعالم  مع  التوا�صل   

�صبق  فتوفير  ومهاراته،  فنونه  له 

بحديث  غربية  ل�صحيفة  �صحفي 

يفيد  �صعودية،  عامة  �صخ�صية  مع 

الغربية  االإعالم  و�صيلة  الجانبين، 

م�صداقية  وتكت�صب  �صعبيتها  �صتعزز 

من  المعلومة  على  الح�صول  من 

على  �صتق�صي  والمملكة  م�صدرها، 

يدلون  الذين  المزعومين،  الخبراء 

بمعلومات ال اأ�صا�س لها، في ظل غياب 

يجب أن تخضع مشاركة اململكة 
يف معارض الكتاب الدولية لدراسة 

تتضمن حتديد األهداف من املشاركة

] مهارات [
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المعلومة الر�صمية. وعقد اجتماعات 

مع روؤ�صاء تحرير ال�صحف الغربيين 

من وقت الآخر، بهدف �صرح خلفيات 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  القرارات 

المملكة،  تتخذها  التي  واالجتماعية 

يجعلهم اأقدر على فهم االأمر في اإطار 

اأكبر. واإعداد البيانات ال�صحفية في 

مختلف المنا�صبات يقت�صي وجود من 

يح�صب لكل كلمة ح�صابها، والم�صاركة 

يوفر  التلفزيونية،  المقابالت  في 

جمهورا عري�صا، يمكن ك�صبه عندما 

وم�صاعدوه  االإعالمي  الملحق  يقدر 

الذي  باالأ�صلوب  معه  التحدث  على 

يفهمه الم�صاهد الغربي. 

اأما االأن�صطة الثقافية فهي م�صدر 

العام،  الراأي  على  للتاأثير  غني 

لتقديم  �صعودية  فرقة  فاإح�صار 

الفنون ال�صعبية، يحظى باإقبال كبير، 

واختيار االأدباء ال�صعوديين القادرين 

جمهور  على  اأعمالهم  عر�س  على 

غربي، يجتذب المثقفين، واال�صتفادة 

من وجود ع�صرات اأو مئات المبتعثين 

الإقامة اأيام ثقافية �صعودية، كما فعل 

ال�صويد،  في  ال�صعوديون  المبتعثون 

اأن  ويكفي  باهرة،  نتائج  اإلى  يوؤدي 

ا�صتقبلت  بنف�صها  ال�صويد  ملكة 

ما  على  واأثنت  ذلك،  بعد  المبتعثين 

واأبدت �صعادتها بوجودهم  قاموا به، 

للدرا�صة في ال�صويد. 

البع�س  كان  كثيرة  �صنوات  طوال 

تقوم  اأن  المملكة  مهمة  اأن  يرى 

هائلة  بكميات  الم�صاحف  بتوزيع 

جليلة،  مهمة  وهي  معر�س،  كل  في 

كل  في  يكتظ  الجناح  جعلت  لكنها 

العرب  اأنف�صهم  باالأ�صخا�س  عام 

الغرب،  في  المقيمين  والم�صلمين 

اأكبر  على  الح�صول  ينتظرون  الذين 

اأن  من  بداًل  الم�صاحف،  من  عدد 

الحوار  في  الجناح  ا�صتثمار  يتم 

بالحركة  وبتعريفهم  المثقفين،  مع 

الثقافية الن�صطة في المملكة، والتطور 

ال�صعودية،  الجامعات  اإ�صدارات  في 

هيئة  اأع�صاء  اأبحاث  راأ�صها  وعلى 

القيمة  والكتب  هناك،  التدري�س 

عبد  الملك  دارة  بها  ت�صارك  التي 

العزيز  عبد  الملك  ومكتبة  العزيز، 

العامة، خا�صة كتب االأطفال باللغات 

االأجنبية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، 

والتي  الخا�س،  القطاع  واإ�صدارات 

االإ�صالمية.  الكتب  على  تقت�صر  ال 

للتوا�صل  فر�صة  الكتاب  معار�س  اإن 

مع مثقفي العالم اأجمع، وبهذا تكون 

هذه  تتكلفها  التي  الباهظة  المبالغ 

الم�صاركة، ا�صتثمارًا جيدًا في مكانه 

ال�صحيح. 

دور اإلنرتنت يف هذه 
اإلسرتاتيجية

اأن  يمكن  الذي  الدور  جانب  اإلى 

تقوم به وكالة االأنباء ال�صعودية، بعمل 

ن�صرة يومية باأهم االأخبار الداخلية، 

اللغات،  من  الكثير  اإلى  وترجمتها 

بحيث تكون م�صدرًا موثوقًا للمهتمين 

من الخارج، فاإن وزارة االإعالم يمكن 

اأن تتعاون مع وزارة الخارجية، لعمل 

يتم  المملكة،  عن  معلومات  قاعدة 

بلغات  وتوفرها  با�صتمرار،  تحديثها 

والتي  احترافية،  وب�صورة  عديدة، 

بالجهود  عنها  اال�صتعا�صة  يمكن  ال 

بع�س  بها  تقوم  التي  الفردية، 

موجزة  اأخبار  ن�صر  من  ال�صفارات، 

يتخذها  التي  المهمة  القرارات  عن 

مجل�س الوزراء. 

اإن لجوء الكثير من كبار ال�صيا�صيين 

في العالم اإلى مواقع االإنترنت االأكثر 

اأهمية  يو�صح  ال�صباب،  من  اإقبااًل 

ولعل  مبتكرة،  �صبل  عن  البحث 

االنتخابية  الحملة  اأن  يذكر  البع�س 

االأمريكية االأخيرة، قد تم ح�صم جزء 

المانع  فما  االإنترنت،  في  منها  كبير 

جهات  من  �صفحات  هناك  تكون  اأن 

تكون  اأن  بال�صرورة  لي�س  �صعودية، 

اإعالمية  ر�صمية، بل تتوالها موؤ�ص�صة 

متخ�ص�صة، بتكليف من جهة حكومية 

لها  وتترك  العام،  االإطار  لها  ت�صع 

حرية االإبداع، المهم في هذا المجال 

م�صتمرة،  متابعة  هناك  تكون  اأن 

وتوا�صل مع الجمهور، بن�صر تعليقاته 

واالهتمام بها، وهناك تجربة مواقع 

)بي بي �صي(، وغيرها التي اأ�صبحت 

لمعرفة  العالم  حول  للقراء  م�صدرًا 

اأهم االأخبار، بمختلف اللغات.

الغربي،  االإن�صان  تخيلنا  فاإذا 

وقد وجد من يق�س عليه انطباعاته 

وقراأ  المملكة،  زيارة  من  االإيجابية 

�صحفيًا  حديثًا  االإعالم  و�صائل  في 

وتعليق  رفيع،  �صعودي  م�صوؤول  مع 

تو�صيح  يت�صمن  ال�صحفية،  من 

خلط  دون  المملكة،  في  التطورات 

التلفزيون  وفي  الع�صل،  في  ال�صم 

ي�صاهد برنامجًا عن االآثار وال�صياحة 

ال�صعودي  الجناح  وفي  المملكة،  في 

من  يجد  الكتاب،  معار�س  في 

الحياة  في  الم�صتجدات  على  يطلعه 

االإنترنت  وفي  المملكة،  في  الثقافية 

لالإثارة  ت�صعى  ال  التي  االأخبار  يجد 

الجامعة  وفي  المعرفة،  لن�صر  بل 

الدبلوما�صي  الغربي،  الطالب  يجد 

الثورة  عن  محا�صرة  يلقي  ال�صعودي 

المملكة،  في  والعلمية  المعرفية 

اإلى  يجل�س  ال�صعودي  المبتعث  ويجد 

نف�صه،  التخ�ص�س  ويدر�س  جواره، 

فاإن  عندها  بالده،  ويمثل  ويجتهد 

�صيتخل�س  الغربي،  االإن�صان  هذا 

ولن  الم�صبقة،  اأحكامه  من  تدريجيًا 

من  الحاقدة،  االإعالم  و�صائل  تجد 

ي�صدق ت�صويهها لواقع المملكة، التي 

لم تتحول بعد اإلى جنة على االأر�س، 

لكنها تحقق قفزات كبيرة في طريقها 

لتتبواأ مكانتها الالئقة بها في مختلف 

جوانب الحياة الع�صرية.

تعريف اإلنسان الغربي باآلثار التاريخية 
السعودية، التي تفوق الكثري من الدول 

السياحية روعة وجمااًل وعراقة، وجهود 
اململكة يف احلفاظ على هذا الرتاث 

اإلنساين
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إعالم

كيف يتعامل الدبلوماسي مع اإلعالم

الدكتور تركي العواد 
اأ�صتاذ االإعالم ال�صيا�صي الم�صاعد بمعهد 

الدرا�صات الدبلوما�صية

الدبلوماسية واإلعالم

عالقة الدبلوماســية باإلعالم عالقة 
وانعــدام  الركــود  مــن  الكثــري  يشــوبها 
الثقــة والشــكوك املتبادلــة. فكثري من 
الدبلوماســين يفضلون جتاهل اإلعالم 
وقطــع كل خيوط التواصــل معه؛ ألنهم 
يعتقــدون أن نافــذة اإلعالم هــي نافذة 
شــيطانية ال يدخــل منهــا إال املشــاكل 
سواء للدبلوماسي أو لبلده. فاإلعالم يف 
نظرهم سبب رئيســي يف خلق وتأجيج 
املشــاكل، حتــى ظهــور الدبلوماســي 
اإلعالمي إذا حدث يكون ظهورًا متحفظًا 
ويكتفــي  األســئلة  كل  فيــه  يتحاشــى 
بإجابــات مائعــة تســيء أكرث ممــا تنفع، 
بينمــا يرى آخــرون  أن اإلعــالم ال يقدم وال 
يؤخر يف السياسة اخلارجية، وأن العمل 
احلقيقي للدبلوماسي هو خلف املكتب 
اللقــاءات الرســمية. ولكــن هــذه  ويف 
العالقــة البــاردة التــي اســتمرت لعقود 
من الزمن يجب أن تتغري خصوصًا ونحن 
نعيش ثورة االتصال واإلعالم التي جتعل 
الــدول صغــريًة وكبــريًة حريصــة علــى 
الظهــور اإلعالمــي املكثف الــذي أصبح 
وســيلة مــن وســائل حتقيــق مكاســب 
سياسية ودبلوماسية وثقافية.  جتاهل 
النشــاط اإلعالمــي  والغيــاب عنــه يدالن 
علــى قصــور وعجــز الدبلوماســي عــن 
اســتخدام وسيلة مؤثرة وجمانية ميكن 
أن يرســل من خاللها رســائل تســاهم 
يف تفهــم الشــعوب واحلكومات األخرى 

لسياسة وثقافة الدولة التي ميثلها. 
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تتمتع  التي  الدول  من  ال�صعودية   

وا�صع،  ودبلوما�صي  �صيا�صي  بن�صاط 

يزال  ال  االإعالمي  الن�صاط  ولكن 

الخارجي  ن�صاطها  في  ثانويًا  العبًا 

على الرغم من اأنها تحتاجه اأكثر من 

ال�صيا�صي  فالن�صاط  وقت م�صى.  اأي 

الكبير الذي تقوم  به ال�صعودية على 

يوازيه  اأن  يجب  الدولي  الم�صتوى 

ن�صاط اإعالمي مميز خ�صو�صًا الأنها 

وقت  بين  تتعر�س  التي  الدول  من 

وع�صوائية  منظمة  لحمالت  واآخر 

لت�صويه �صورتها منذ اأحداث الحادي 

ع�صر من �صبتمبر وحتى قبل ذلك. 

كيفية التعامل مع اإلعالم:
رئي�صة  اأ�صاليب  ثالثة  هناك 

االإعالم  مع  الدبلوما�صي  لتعامل 

في الدولة التي يعمل بها:

الو�صيلة االأولى: هي الدبلوما�صية 

 public ال�صعبية   اأو  العامة 

تعني  باخت�صار  هي   .diplomacy
اأخرى  دولة  �صعب  مع  التوا�صل 

ومحاولة ا�صتمالته �صواء با�صتخدام 

االت�صال  اأو  االإعالم،  و�صائل 

ال�صخ�صي. من اأ�صاليب الدبلوما�صية 

ال�صعب  مع  التوا�صل  العامة 

الر�صمية  ن�صاطاته  في  وم�صاركته 

واالجتماعية  والعلمية  والثقافية 

معه،  والتقارب  التوا�صل  اأجل  من 

�صورة  تح�صين  على  ي�صاعد  مما 

الم�صلمين  الحجاج  فتوديع  البلد. 

بعد  ا�صتقبالهم  ثم  المطار،  في 

التي  الن�صاطات  اأداء فري�صتهم من 

باأهميتهم.  الدولة  تلك  اأبناء  ت�صعر 

التجارية  اللقاءات  تنظيم  اأي�صًا 

والتعليمة والثقافية بين الم�صتثمرين 

واالأكاديميين والمثقفين ال�صعوديين 

االأخرى  الدول  في  ونظرائهم 

�صواء  بينهم  التوا�صل  وت�صهيل 

من  دولهم  في  اأو  ال�صعودية  في 

على  ت�صاعد  التي  الفعالة  الو�صائل 

ا�صتمالة  على  ي�صاعد  ودي  جو  خلق 

اأن الريا�صة  �صعب تلك الدولة. كما 

اأ�صاليب  من  واحدة  اأ�صبحت  اليوم 

ت�صاعد  التي  الثقافية  الدبلوما�صية 

على ترابط ال�صعوب وتقاربها. لذلك 

الريا�صية  اللقاءات  ترتيب  يمكن 

ال�صعودية  والمنتخبات  الفرق  بين 

العالمية؛  والمنتخبات  واالأندية 

العامة  الرئا�صة  بالتن�صيق مع  وذلك 

يتحقق  فقد  ال�صباب.  لرعاية 

بو�صائل  يتحقق  ال  ما  بالريا�صة 

من  االأخرى.  الخارجية  ال�صيا�صة 

الم�صاركة  اأي�صًا  الموؤثرة  الو�صائل 

حمالت  مثل  المحلية  الحمالت  في 

التبرع  اأو  المخدرات  مكافحة 

وتبرعه  ال�صفير  فم�صاركة  بالدم، 

يعك�صان  المثال  �صبيل  على  بالدم 

مع  وتفاعله  وحر�صه  اهتمامه  مدى 

ال�صعوب االأخرى بعيدًا عن مكتبه.

مع  للتوا�صل  الثانية  الو�صيلة 

ا�صتخدام  هي  المحلي:  االإعالم 

اأو  للدبلوما�صية  كو�صيط  االإعالم 

 media-brokerبـ ي�صمي  ما 

اإي�صال  تعني  وهي   ،diplomacy
مبا�صر  غير  ب�صكل  البلد  ر�صالة 

والكتاب  ال�صحفيين  طريق  عن 

تقوم  وهنا  الراأي؛  وقيادات 

ال�صحفيين  مع  بالتوا�صل  ال�صفارة 

الموؤثرين  واالإعالميين  والكتاب 

عن طريق دعوتهم لحفالت الع�صاء 

والكوكتيالت التي تنظمها ال�صفارة. 

اأي�صًا يمكن اأن يتم اختيار عدد من 

لزيارة  ودعوتهم  الموؤثرين  الكتاب 

المهرجانات  لح�صور  ال�صعودية 

والمنا�صبات المحلية المختلفة مثل 

الجنادرية.

تجعل  االأن�صطة  هذا  مثل   

مع  يتعاطفون  والكتاب  ال�صحفيين 

عندما  عنها  ويدافعون  ال�صعودية، 

من  الطريقة  هذه  للنقد.  تتعر�س 

الأن  تاأثيرًا  واأكثرها  الطرق  اأف�صل 

وهي  بنف�صه.  يراه  ما  ينقل  الكاتب 

اأحد  هو  الكاتب  الأن  فعالة  طريقة 

يمثل  يقوله  وما  الدولة،  تلك  اأبناء 

تت�صم  التي  ال�صخ�صية  نظره  وجه 

بم�صداقية كبيرة مقارنة بما يقوله 

م�صوؤول ر�صمي عن بلده.  

 media الثالث  االأ�صلوب 

ا�صتخدام  ويعني   :diplomacy
االإعالم ب�صكل مبا�صر الإي�صال ر�صالة 

البلد. وتكون الم�صاركة المبا�صرة في 

من  اأو  ال�صفير  طريق  عن  االإعالم 

يمثله. مثل الم�صاركة بمقال في اليوم 

تلك  �صعب  فيه  يهنئ  للدولة  الوطني 

الدولة، وي�صاركهم اأفراحهم ويتحدث 

النشاط اإلعالمي ال يزال العبًا ثانويًا يف 
نشاط السعودية اخلارجي على الرغم 

من أنها حتتاجه أكرث من أي وقت مضى
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] إعالم [

ال�صعودية  عن عالقة تلك الدولة مع 

اأ�صهر  عدة  قبل  تطورها.  واأ�صاليب 

الخام�صة  الذكرى  منا�صبة  ع�صنا 

لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم 

في ال�صعودية، وخالل تلك المنا�صبة 

في  الن�صيطين  ال�صفراء  بع�س  قام 

عن  المنا�صبة  با�صتغالل  ال�صعودية 

طريق الظهور في لقاءات مع القنوات 

بكتابة  اأو  ال�صعودية،  التلفزيونية 

ال�صعودية  ال�صحف  في  مقاالت 

بهذه  والقيادات  ال�صعودية  لتهنئة 

المنا�صبة. مثل هذه الم�صاركة تعك�س 

الحر�س على التوا�صل مع الحكومات 

وال�صعوب وم�صاركتهم في اأفراحهم. 

حادث  اأو  كارثة  حدوث  عند  اأي�صًا 

ي�صارك  اأن  يمكن  ال�صفير  فاإن  األيم 

اأحزانهم  في  والحكومة  ال�صعب 

بمقال مماثل.

الم�صاركة  فقط  يعني  ال  هذا 

اإن  بل  الكبيرة  المنا�صبات  في 

تطوير العالقة مع االإعالم ب�صكل 

ال�صفير  ي�صاعد  اأن  م�صتمر يمكن 

خفيفة  برامج  في  الظهور  على 

تكون  التي  الر�صمية  عن  بعيدة 

دون  ال�صعب  مع  للتوا�صل  فر�صة 

فالدرا�صات  ر�صمية.  اأو  تكلف 

اأن  اأثبتت  الحديثة  االإعالمية 

على  يح�صلون  الم�صاهدين 

طريق  عن  ال�صيا�صية  معلوماتهم 

ما  وهو  خفيفة  ترفيهية  برامج 

 .infotainment ي�صمي بـ

مع  التوا�صل  اأ�صاليب  من 

ال�صحفية  الردود  اأي�صًا  االإعالم 

تتعر�س  قد  التي  االنتقادات  على 

المقاالت  خالل  من  الدولة  لها 

االأخبار  اأو  التحقيقات  اأو  ال�صحفية 

في  الحذر  يجب  ولكن  التقارير،  اأو 

الرد على تلك االإ�صاءات. الأن الردود 

�صلبية  نتائجها  تكون  قد  اأحيانًا 

الدبلوما�صيين  بع�س  يجعل  ما  وهو 

اأن  باب  من  الرد  عدم  يف�صلون 

من  اأف�صل  برمته  المو�صوع  اإهمال 

الق�صية  ي�صخم  قد  مت�صرع،  رد 

لذلك  عام؛  راأي  لق�صية  ويحولها 

في  التالية  القواعد  مراعاة  يجب 

الرد على االنتقادات ال�صحفية :

فالردود  طوياًل.  الرد  يكون  ال  اأن   

التي  ال�صائعة  االأخطاء  اأحد  الطويلة 

الدبلوما�صيين.  من  الكثير  فيها  يقع 

يف�صل اأن يكون الرد بين 350- 500 

ي�صعب  الطويلة  الردود  الأن  كلمة. 

الم�صاحة  ن�صرها كاملة ب�صبب �صيق 

تجبر  اأو  الرد  ن�صر  توؤجل  قد  التي 

قد  مما  اخت�صاره  على  ال�صحيفة 

اأن   كما  قوته.  من  جزءًا  يفقده 

والمقت�صبة  جدًا  الق�صيرة  الردود 

تفي  ال  قد  كلمة   350 عن  تقل  التي 

الحجة،  �صعف  على  وتدل  بالغر�س 

م�صاحة  على  �صيكون  ن�صرها  اأن  كما 

�صغيرة وغير وا�صحة.

و�صفته،  با�صمه  ال�صفير  يرد  اأن   

ال�صفير،  با�صم  كان  اإذا  الرد  الأن 

بعك�س  كبيرة  تكون  ن�صره  ن�صبة  فاإن 

اأو  الر�صمي،  المتحدث  با�صم  الرد 

االكتفاء بم�صدر م�صوؤول. 

لل�صحيفة  الرد  ير�صل  اأن   

ويبلغ م�صوؤول التحرير بالرد، وال 

الطريق  الرد عن  باإر�صال  يكتفي 

ال  قد   الأنه  االإيميل،  اأو  الفاك�س 

ُينتبه له اأو يهمل.  

ال�صحيفة،  الرد حق  ي�صلب  ال  اأن   

اأو الكاتب في التطرق للمو�صوع.

من االأخطاء ال�صائعة التي تتكرر 

في الردود:

لتطرقها لق�صية  ال�صحفية  انتقاد   

في  فال�صحف  اآخر،  بلد  في  داخلية 

العالم غالبًا �صحف حرة  لها الحق 

في  مناق�صة اأي مو�صوع، وال يحق الأي 

طرف اأن ي�صلب هذا الحق منها.

اأو  الكاتب  تحقير  يتم  ال  اأن   

قيمتهما،  من  والتقليل  ال�صحيفة 

بترك  تقوم  الردود  من  فكثير 

النقا�س والتركيز على جهل  ق�صية 

على  بالق�صية،  وال�صحيفة  الكاتب 

الكاتب  احترام  يجب  ذلك  عك�س 

التقدير  واإعطاوؤهما  وال�صحيفة 

الذي ي�صتحقانه. 

مليئًا  عاطفيًا  الرد  يكون  ال  اأن   

والكاتب. لل�صحيفة  بالتهم 

فالتهجم على الكاتب اأو ال�صحيفة 

ال يدافع عن الق�صية محور النقا�س 

�صطحية  على  يدل  العك�س  على  بل 

المو�صوعية.  عن  وابتعاده  الرد 

فال�صائع في الردود ب�صكل عام هو 

اتهام ال�صحيفة بالتحيز اأو الحقد 

اأو تعمد االإ�صاءة وذكر اأمثلة �صابقة 

خطاء  وهو  الحجة.  هذه  لتدعيم 

تهمل  ال�صحيفة  يجعل  قد  كبير 

الرد اأو يجبرها على التعقيب والرد 

ال  اأنها حرب  كما  االتهامات.  على 

يريد الدبلوما�صي الدخول فيها الأنه 

ال�صعب  فمن  االأ�صعف.  الطرف 

ال�صحافة  محاربة  في  االنت�صار 

من  اأكثر  تجيده  الذي  مجالها  في 

تمتلك  فال�صحف  الدبلوما�صي. 

الم�صاحة والقدرة على الرد لذلك 

نجد ال�صحف تفرح بهذا النوع من 

ال�صراع الأنه يزيد توزيعها، كما اأن 

الكاتب  اأو  لل�صحيفة  التهم  توجيه 

ال�صراع  دائرة  يو�صع  اآن  يمكن 

لت�صمل ق�صايا اأخرى.

الق�صية  على  التركيز  يتم  اأن   

دون  النقا�س  محور  اأو  االأ�صا�صية 

فرعية.  اأخرى  لق�صايا  الخروج 

فعندما ُين�صر مو�صوع يتحدث عن 

يجب  ال�صعودية  في  المراأة  حقوق 

الق�صية،  هذه  على  الرد  يركز  اأن 

في  المراأة  حقوق  تطور  وعلى 

عن  الخروج  دون  ال�صعودية 

المراأة  حقوق  لمناق�صة  المو�صوع 

في الدول االأخرى مثاًل.

حقائق  على  الرد  يركز  اأن  يجب   

االإن�صائي  الكالم  عن  بعيدًا  واأرقام 

الذي ال يفيد الق�صية. 

بالتركيز على  اأن ُيختتم المقال   

اأن الرد كان لتو�صيح الحقائق مع 

للكاتب  واالحترام  التقدير  اإبداء 

الرد  من  الهدف  الأن  وال�صحيفة؛ 

ك�صب  ولي�س  الحقائق  تو�صيح  هو 

العداوات.

الدراسات اإلعالمية احلديثة أثبتت أن 
املشاهدين يحصلون على معلوماتهم 

السياسية عن طريق برامج ترفيهية 
خفيفة
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نجاح

رسـالـة..
إىل كل امـرأة مبـادرة..

هيفـاء الدخيل
االإدارة العامة للمنظمات الدولية

تتطلع ل�صق الطرق الجديدة لتحقيق اأ�صمى االأهداف..

اإلى كل مواطنة �صـعودية.. 

توؤمن باأهمية االإنجاز والم�صاهمة في خدمة المجتمع..

اإلى كل من لديها طموح دبلوما�صـي..

ت�صعد بخدمة بلدنا الغالي.. وت�صعى لتمثيله باأف�صل �صورة..

لقد تحقق الحلم، وانفتحت اأبواب المجال الدبلوما�صي للمراأة ال�صعودية، 

واأكرمتني وزارة الخارجية باأن اأكون اأول الحا�صالت على �صرف المرتبة 

الدبلوما�صية، وفخر خدمة الوطن الذي اخترت اأن اأوؤدي واجبي ناحيته بين اأرجائه 

طيلة الثماني �صنوات الما�صية.. 

ر�صالة مليئة باالأمل اأقدمها لمن تريد اأن تترجم �صعور الوطنية لديها بطريقة 

مميزة..

راجية من اهلل اأن يمن علينا بتقدير هذه الثقة، وتمثيل وطننا خير تمثيل..
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من أهدافه تصحيح صورة اململكة يف اإلعالم العاملي:

منتدى اإلعالميني السعوديني يف بريطانيا قناة 
لتطوير اإلعالم السعودي واالحتكاك بالتجارب

يف شهر يناير املاضي أعلن يف العاصمة الربيطانية لندن عن إنشاء منتدى اإلعالمين السعودين يف 
بريطانيا. املنتدى الذي بدأ فكرته اإلعالمي السعودي املقيم يف لندن عبداهلل بن ربيعان, يهدف إىل التواصل مع 

اإلعالم العاملي، وتصحيح صورة اململكة، إضافة إىل تطوير مهارات أعضائه من اإلعالمين السعودين من خالل 
اللقاءات، والزيارات وورش العمل املتخصصة. ويضم املنتدى يف عضويته 33 إعالميًا سعوديًا، ومت انتخاب األمري 

بدر بن سعود بن حممد آل سعود رئيسًا للمنتدى يف دورته األوىل، واختري مؤسس املنتدى عبداهلل بن ربيعان 
منسقًا للمنتدى عن الدورة نفسها. 

نوافذ

الدبلوماسي
خا�س
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منتدى االإعالميين ال�صعوديين 

ينب�س  اأنه  اإال  حداثته  رغم 

الباب  ويفتح  والطموح  بالحياة 

التطوعي  للعمل  م�صراعيه  على 

االإن�صان  لتطوير  يهدف  الذي 

الوقت  في  المجتمع  وخدمة 

اأع�صاء  يقدمه  فما  نف�صه. 

تظهر  ال  قد  جهد  من  المنتدى 

بكل  ولكنه  وليلة،  يوم  بين  ثماره 

مجال  في  وا�صعة  خطوة  تاأكد 

العمل الفكري المنظم. المنتدى 

يمثل �صوتًا م�صموعًا لالإعالميين 

ال�صوت  عن  بعيدًا  ال�صعوديين 

حتى  وبعيدًا  للحكومة  الر�صمي 

عن �صوت موؤ�ص�صاتهم ال�صحفية. 

اأع�صاء  التقت  )الدبلوما�صي( 

ال�صوء على هذا  الإلقاء  المنتدى 

ولدت  بفكرة  بداأ  الذي  المنتدى 

ربيعان،  بن  عبداهلل  راأ�س  في 

اأكبر  اأ�صبح  تاأكيد  بكل  ولكنه 

من مجرد فكرة طموحة يقودها 

�صباب �صعودي طموح. 

أهداف املنتدى 
والعضوية:

وعن اأهداف المنتدى و�صروط 

عبداهلل  المن�صق  يقول  الع�صوية 

تركز  االأهداف  اإن  ربيعان:  بن 

المغلوطة  ال�صورة  ت�صحيح  على 

عن المملكة في اأذهان الكثيرين 

وخ�صو�صًا  الغربية  الدول  في 

ينظم  فالمنتدى  البريطانيين. 

لقاءات وحوارات مع االإعالميين 

والكتاب لنقل ال�صورة الحقيقية 

اإلى  يهدف  كما  ال�صعودية.  عن 

خدمة اأع�صائه عن طريق ترتيب 

درا�صتهم  في  تفيدهم  زيارات 

المهنية،  وحياتهم  العلمية 

اهلل  باإذن  ت�صاهم  قد  وبطريقة 

في تطور االإعالم ال�صعودي الذي 

اإنهاء  بعد  فيه  للعمل  �صيعودون 

المنتدى  مهام  ومن  الدرا�صة. 

والفعاليات  االأحداث  نقل  اأي�صًا 

التي تكون المملكة  اأو  ال�صعودية، 

العربي  للجمهور  فيها  طرفا 

قبل  الحظنا  فقد  وال�صعودي. 

تغطية  اأن  المنتدى  تاأ�صي�س 

ال�صحافة لهذه االأحداث �صعيفة 

جدًا.

ع�صويته،  �صروط  عن  واأما 

يكون  اأن  هو  الوحيد  فال�صرط 

الع�صو �صعودي الجن�صية، ومقيمًا 

يكون  واأن  المتحدة،  المملكة  في 

اأو الدرا�صة.  اإعالميًا بالممار�صة 

مفتوح  المنتدى  اأن  يعني  وهذا 

للكتاب وال�صحافيين، والعاملين 

في و�صائل االإعالم على اختالفها 

التخ�ص�س  اأ�صحاب  حتى  اأو 

الممار�صين.  غير  من  االإعالمي 

المنتدى  اأع�صاء  عدد  ويبلغ 

هناك  ولي�صت  ع�صوًا.   33 حاليًا 

هناك  ولكن  للع�صوية،  ر�صوم 

الإقامة  الب�صيطة  الر�صوم  بع�س 

وور�س  والزيارات  االأن�صطة 

�صخ�صيات  ال�صت�صافة  اأو  العمل 

عالمية.  اأو  عربية  اإعالمية 

اأي  بان�صمام  المنتدى  ويرحب 

على  وافق  اإذا  خليجي  �صحافي 

ان�صمامه غالبية االأع�صاء.

أنشطة املنتدى 
وزياراته:

بها  قام  التي  االأن�صطة  وعن 

يقول  ن�صاأته،  منذ  المنتدى 

بن  بدر  االأمير  المنتدى  رئي�س 

بزيارة  قام  المنتدى  اإن  �صعود: 

�صحيفة الغارديان و»بي بي �صي« 

االأولى  دورتين  ونظم  العربية، 

بالتعاون مع النادي ال�صعودي في 

قناة  مع  م�صاركة  والثانية  لندن، 

وا�صت�صاف  الف�صائية،  الجزيرة 

�صخ�صيتين هما االإعالمي عثمان 

�صعيد  محمد  والوجيه  العمير 

طيب، كما �صارك بع�س اأع�صائه 

في حوارات غير مجدولة �صمت 

اأ�صماء مهمة في ال�صـارع الثقافي 

كانت  اأنها  �صادف  ال�صعـودي، 

البريطانية،  للعا�صمة  زيارة  في 

المثال،  �صبيل  على  بينها  من 

�صاحب  الرباعي  على  الدكتور 
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ميزان  في  »ال�صحوة  كتاب 

االإ�صالم«، والكاتب عبداهلل ثابت 

وفي   »20 »اإرهابي  رواية  �صاحب 

2010م  ل�صنة  المنتدى  برنامج 

العراقي  الكاتب  ا�صت�صــاف 

وقام  الق�صطيني،  خالد  ال�صاخر 

لق�صم  اإحــــداهما  بزيارتين 

غولد�صميث،  كليــة  في  االإعالم 

واالأخرى لمقر جريدة الحياة في 

ن�صاطات  هناك  و�صتكون  لندن، 

ال�صنة  في  م�صابهة  وزيارات 

واحتماالت  اهلل،  باإذن  القادمة 

وغير  ووا�صعة  مفتوحة  التطوير 

م�صتبعدة.

لقاء السفري السعودي 
مع األعضاء

وعن عالقة المنتدى بال�صفارة 

ال�صعودية في لندن، يقول االأمير 

الحرمين  خادم  �صفير  كان  بدر: 

المتحدة  المملكة  في  ال�صريفين 

نواف  بن  محمد  االأمير  �صمو 

على  حري�صًا  عبدالعزيز  بن 

ا�صتقبال االأع�صاء و�صاند الفكرة 

منذ اأيامها االأولى، وفي المقابلة 

اقتراحات  اإلى  �صموه  ا�صتمع 

حول  وت�صوراتهم  االأع�صاء 

ال�صفارة  بين  التعاون  مجاالت 

ومنتدى  لندن  في  ال�صعودية 

اإن  ال�صفير:  وقال  االإعالميين، 

ال�صفارة لن تبخل بما تقدر عليه 

ال�صعوديين،  االإعالميين  لخدمة 

تكوين  في  حيوي  جزء  واإنهم 

في  الموجودة  ال�صعودية  الجالية 

�صرورية  و�صل  وقناة  بريطانيا، 

وبين  والجالية  ال�صفارة  بين 

ال�صعودي،  والــداخل  االثنين 

الذيابي  �صاكر  الزميل  اأن  وذكر 

طرح  االقت�صادية،  جريدة  من 

اأكثر  اأو  قن�صلية  فتح  مو�صوع 

المعروفة  البريطانية  المدن  في 

الكثيف  ال�صعودي  بالح�صور 

العبء  تخفيف  باب  من  فيها، 

اأمور  ولت�صهيل  ال�صفارة،  على 

اأماكن  في  ال�صعوديين  المقيمين 

رحب  وقد  لندن،  عن  بعيدة 

بما  نواف  بن  محمد  االأمير 

طرحه الذيابي، ومن ثم اأر�صل له 

باأن  ويخبره  فيها  ي�صكره  ر�صالة 

طاولة  على  القن�صلية  مو�صوع 

ومن  قريبًا،  نفذ  وربما  البحث 

قبواًل،  القت  التي  االقتراحات 

اقتراح الن�صرة االإعالمية للزميلة 

الكبيرة ناهد با�صطح والزميلين 

واإبراهيم  المغلوث  عبداهلل 

الحيدري، واقتراح ثالث باالتفاق 

من�صـق  اأو  ات�صال  �صــــابط  على 

والمنتدى،  ال�صفارة  بين  معتمد 

من�صق  يقوم  اأن  االأع�صاء  واختار 

بن  عبداهلل  الزميل  المنتدى 

ربيعان بالمهمة.

االستفادة من 
األنشطة:

من  االأع�صاء  ا�صتفادة  وعن 

نظمها  التي  واللقاءات  الزيارات 

المنتدى اأكد رئي�س المنتدى على 

فعاليات  من  االأع�صاء  ا�صتفادة 

اأقرب  اأ�صبحوا  وقد  المنتدى، 

وكونوا  الواحـدة  االأ�صرة  اإلى 

وتكفي  جديدة،  اإعالمية  خبرات 

متابعة حوارات القائمة البريدية 

بعد  اأنهم  لمعرفة  االإنترنت  على 

انطباعاتهم  ي�صجلون  ن�صاط  كل 

بع�صهم  ويناق�صون  وم�صاهداتهم 

بنموذج  اأ�صبه  واأنهم  حولها، 

في  ال�صعودي  للمجتمع  م�صغر 

اختالفاته وهمومه وتطلعاته.

صورتنا الصحيحة دون 
تزييف:

الكاتبة  المنتدى  ع�صوة 

تقول:  با�صطح  ناهد  المعروفة 

يعتبر  الخارجي  االإعالم  اإن 

في  االإ�صتراتيجية  الملفات  من 

الدول  من  وكثير  الدول،  خطط 

والهند  وال�صين  ورو�صيا  الغربية 

العربية  الدول  وبع�س  واليابان 

تركز على بناء منظومة اإعالمية 

االأفكار  ل�صرح  للخارج،  تتجه 

تجاه  الوطنية  والت�صورات 

اكت�صب  المختلفة.وقد  الق�صايا 

اأكبر  اأهمية  الخارجي  االإعالم 

يمكن  حيث  الحالي  ع�صرنا  في 

اال�صتفادة من التقنيات الحديثة 

في تحقيق االأهداف.

تطوير  عن  نتحدث  ولكي 

بريطانيا  في  ال�صعودي  االإعالم 

التي  التحديات  نعي  اأن  بد  فال 

تجابه هذا التطوير. 

فاالإعالم اأ�صبح �صناعة جديدة 

كبيرة،ودعم  الإمكانيات  تحتاج 

تحديات  الدولة،ولدينا  قبل  من 

الثقافة  التركيز على �صناعة  في 

ن�صتطيع  حتى  الحريات  ودعم 

من أهداف املنتدى الرتكيز على تصحيح الصورة 
املغلوطة عن اململكة يف أذهان الكثريين يف الدول 

الغربية

] نوافذ [
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اإنتاج �صورة حقيقية عن مجتمعنا 

ت�صل اإلى االآخر دون تزييف،كما 

االإعالم  اآليات  لتطوير  نحتاج 

الروؤية  في  وجراأة  الخارجي 

تو�صيع  خالل  من  الم�صتقبلية 

الموؤ�ص�صات  مع  التعامل  اآفاق 

االإعالمية االأخرى لالإحاطة بكل 

الق�صايا، وتكوين ر�صالة اإعالمية 

متخ�ص�صة.

مما  اأنه  با�صطح  وت�صيف 

موؤ�ص�صات  اأن  فيه  �صك  ال 

كالجمعيات  المدني-  المجتمع 

والمنتديات- تلعب دورًا كبيرًا في 

بالموؤ�ص�صات  المبتعثين  توا�صل 

االأقل،  على  ال�صعودية  الر�صمية 

وفي �صخ المعلومات ال�صحيحة.

باالإ�صافة اإلى اأن على الموؤ�ص�صات 

تحديث  في  تن�صط  اأن  الر�صمية 

بها  العامة  العالقات  اأجهزة 

اإعالميًا  دورًا  تلعب  اأن  لت�صتطيع 

متوازنًا.

تعيني منسق يف كل 
جهة:

تطوير  باإمكانية  يتعلق  وفيما 

فاعلية  اأكثر  ليكون  المنتدى 

والفعاليات  االأحداث  نقل  في 

اإلى  بريطانيا  في  ال�صعودية 

ع�صو  يقول  ال�صعودي  االإعالم 

�صلمان  الدكتور  المنتدى 

ذلك  اإن  ال�صعد:  مو�صى  بن 

التي  الجهود  با�صتمرار  يكون 

تاأ�صي�صه،  منذ  المنتدى  بداأها 

وبالتوا�صل مع الجهات ال�صعودية 

المتواجدة في المملكة المتحدة، 

خادم  �صفارة  راأ�صها  وعلى 

لندن  في  ال�صريفين  الحرمين 

الملكي  ال�صمو  �صاحب  و�صفيرها 

االأمير محمد بن نواف وال�صفارة 

المنتدى،  دعم  في  تتاأخر  لم 

وكانت �صباقة في الترحيب بفكرة 

اأع�صائه  وا�صتقبال  المنتدى 

لهم  المعنوي  الدعم  وتقديم 

قدمًا  الم�صي  على  وت�صجيعهم 

في هذه الفكرة الخالقة.

الملحقية الثقافية في بريطانيا 

ت�صرف على اأكثر من ثالثة ع�صر 

وترعى  وطالبة،  طالب  األف 

وتتبنى  وعائالتهم،  �صوؤونهم 

الثقافية  الفعاليات  من  الكثير 

المتفوقين  كتكريم  والدورية 

العالقة  ذات  الموؤتمرات  ورعاية 

وغيرها من االأن�صطة. وجود هذا 

المواطنين  من  الهائل  العدد 

يعطي  بريطانيا  في  ال�صعوديين 

ويجعلنا  كبيرة،  اأهمية  المنتدى 

القادمة  المرحلة  في  نتطلع 

المغتربين  الم�صتمر مع  للتوا�صل 

الجهات  وكذلك  ال�صعوديين، 

ال�صفارة  مثل  ال�صعودية  الر�صمية 

والملحقيات. 

يتوقف  اأال  اأي�صًا  ال�صعد  ويرى 

انتظار  على  المنتدى  ن�صاط 

حتى  واالأحداث  الفعاليات 

فيه  يفتر�س  واإنما  ُت�صنع، 

االأحداث  ل�صناعة  المبادرة 

والفعاليات وتبنيها بما ي�صب في 

ال�صعودي في  العام  الراأي  �صالح 

المبتعثين  ذلك  وي�صمل  الخارج، 

ال�صعودية  والجالية  والمبتعثات 

بعقد  ذلك  ويكون  اأطيافها،  بكل 

ال�صحفية  والموؤتمرات  الندوات 

الم�صوؤولون  اإليها  يدعى  التي 

واأ�صحاب الراأي وذوو ال�صاأن من 

واآمال  هموم  لطرح  المواطنين 

وهو  اأمورهم،  ومناق�صة  الجالية 

بال �صك �صوف ي�صهل عليهم اأمور 

بالتن�صيق  الغربة  في  حياتهم 

فيما  كل  الر�صمية  الجهات  مع 

يخ�صه.

دورات قصرية 
لإلعالميني:

ال�صعودي  االإعالم  وال�صتفادة 

الموجود  التطور  من  واالإعالميين 

في االإعالم االأوروبي يقول ال�صعد: 

الممكنة  الو�صائل  بين  من  اإن 

والتدرب  للعمل  فر�س  اإيجاد 

اأو طلبة االإعالم  الأع�صاء المنتدى 

المبتعثين، وكذلك تن�صيق المنتدى 

ال�صعوديين  االإعالميين  البتعاث 

في  ق�صيرة  دورات  لتلقي 

الموؤ�ص�صات االإعالمية البريطانية. 

مع  التن�صيق  يتم  اأن  يمكن  كما 

ال يتوقف نشاط املنتدى 
على انتظار الفعاليات 
واألحداث حتى ُتصنع، 

وإمنا يفرتض فيه 
املبادرة لصناعة األحداث 

والفعاليات
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التعليمية  والموؤ�ص�صات  المعاهد 

المتخ�ص�صة في المجال االإعالمي 

لالإعالميين  تدريبية  دورات  لعقد 

المتحدة،  المملكة  في  ال�صعوديين 

اأو في المملكة العربية ال�صعودية.

مشاركة الصحافية 
السعودية:

وا�صتفادة  م�صاركة  وعن 

اأن�صطة  من  ال�صعودية  ال�صحافية 

المنتدى  ع�صو  تقول  المنتدى 

�صمر  ال�صعودية  ال�صحافية 

وجدت  فر�صة  �صخ�صيًا  المو�صى: 

بين  المهني  ذهبية  للتوا�صل 

لم  وال�صحفيات  ال�صحافيين 

اأجدها من قبل في المملكة، وهي 

ال�صحافية  بها  تحظى  ال  فر�صة 

عدد  اأن  ورغم  كثيرًا  ال�صعودية 

المنتدى  في  قليل  ال�صحفيات 

مقارنة بال�صحافيين اإال اأنني اأجد 

في  بخبرتهن  تميزن  بع�صهن  اأن 

باللغة  ت�صدر  يوميات  في  العمل 

لتبادل  ثان  بعد  وهو  االإنجليزية، 

الخبرات العملية، كما اأن االأن�صطة 

واللقاءات  المنتدى  ينظمها  التي 

ال�صحفية  الموؤ�ص�صات  وزيارة 

بريطانيا  في  الكبرى  واالإعالمية 

لالحتكاك  مهمًا  بابًا  تفتح 

في  والتجارب  الخبرات  وتبادل 

اأر�س  على  ال�صحافي  المطبخ 

يلعب  بالتاأكيد  الواقع،  وهذا 

المهنية  االأدوات  تطوير  في  دورًا 

واإك�صابها  ال�صعودية  لل�صحافية 

بين  تمييز  وبدون  والجراأة  الثقة 

الجن�صين.

تفعيل الدور 
االجتماعي:

يكون  اأن  المو�صى  وتقترح 

كانا  ربما  لجانبين  تفعيل  هناك 

التنفيذ  اأو  المناق�صة  طور  في 

االجتماعي  الدور  تفعيل  :االأول 

الموؤ�ص�صات  بزيارة  للنادي 

كدور  البريطانية  االجتماعية 

االجتماعية  والرعاية  االأيتام 

المقامة  برامجها  على  واالإطالع 

يبرز  تطوعي  بن�صاط  والقيام 

من  لالإعالم  االإن�صاني  الدور 

التجربة  محا�صن  وينقل  جهة، 

للموؤ�ص�صات  البريطانية 

وخلق  ال�صعودية،  االجتماعية 

بينها  فيما  توا�صل  حلقة 

اإعالمي  �صوت  للمنتدى  فيكون 

كجمعية  المبدعة-  لموؤ�ص�صاتنا 

وجمعية  البر  وجمعية  اإن�صان 

رعاية المعوقين- لتكون له ر�صالة 

ال�صعب  اإن�صانية  تبرز  لالآخر 

ال�صخية  واالإمكانيات  ال�صعودي 

وموؤ�ص�صاتها  الدولة  تقدمها  التي 

المدنية واأفرادها في �صبيل دعم 

الفئات، وهي ر�صالة �صامية  هذه 

ال�صورة  تح�صين  في  �صت�صاهم 

اإال  ال�صعودية  اإلى  تنظر  ال  التي 

االإرهاب. على  من خالل حربها 

متعددة  لقاءات  تنظيم  والثاني 

وال�صحفيات  ال�صحفيين  مع 

البريطانيين ليكون هناك مجال 

مختلفتين  ثقافتين  بين  للتوا�صل 

ولقاءات  النظر  وجهات  وتبادل 

مختلفة،  اأخرى  جهات  مع 

اللقاءات  هذه  من  والهدف 

للحوار  فتح  نوافذ  واالأن�صطــة 

ال�صورة  ت�صحيح  االآخر،  مع 

ال�صبابية عن ال�صعودية ومناق�صة 

الق�صايا التي تحمل طابع اهتمام 

تتوجه  اأن  اأتمنى  كما  م�صترك. 

م�صروع  نحو  المنتدى  ر�صالة 

ال�صعب  ي�صتهدف  اإعالمي 

كل  فيه  وت�صاهم  البريطاني 

فالر�صالة  العالقة  ذات  الجهات 

االآفاق؛  تخترق  اليوم  االإعالمية 

االجتماعية  اللقاءات  فاإن  لذلك 

وغيرها  االإعالمية  والموؤتمرات 

ت�صاهم  اأن  يمكن  الو�صائل  من 

�صورة  نقل  في  والتاأثير  تغير  في 

جيدة عن ال�صعودية.

 التعاون مع األندية 
الطالبية:

مع  المنتدى  تعاون  اإطار  في 

ال�صعودية  والمدار�س  االأندية 

فائق  الع�صو  يقول  بريطانيا  في 

المطيري: اإن من اأهداف المنتدى 

جاهدين  اأع�صاوؤه  �صعى  التي 

الن�صاطات  اإبراز  لتحقيقها 

للمبتعثين  الوطنية  الطالبية 

لذلك  بريطانيا،  في  والمبتعثات 

�صحفيين  من  االأع�صاء  قام 

ال�صحف  في  وكتاب  واإعالميين 

المنا�صبات  اأخبار  بنقل  المحلية 

الوطنية، وتعددت المنا�صبات التي 

من  تغطيتها  في  االأع�صاء  �صاهم 

اأيام �صعودية اأقيمت في الجامعات، 

الذي  االأ�صري  العنف  ملتقى  اإلى 

فعالياته  نقل  في  االأع�صاء  �صاهم 

�صاهم  كما  ن�صاطاته.  وتغطية 

االإنجازات  اإبراز  في  المنتدى 

العلمية الفردية عن طريق اإجراء 

اللقاءات والتحقيقات مع اأ�صحاب 

هذه االإنجازات.

يضع املنتدى يف اعتباره توسيع تفاعله وجتاوبه مع 
احتياجات املبتعثن واملبتعثات عرب التخطيط ودراسة 

املشاريع

] نوافذ [
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وفي اإطار تحقيق الهدف ال�صابق 

ذكره �صعى المنتدى اإلى التن�صيق 

والمدار�س  االأندية  رئا�صة  مع 

المتحدة  المملكة  في  الطالبية 

عملية  واأ�صبحت  واأيرلندا، 

التن�صيق اأكثر فعالية بعد ان�صمام 

في  االإعالمية  اللجنة  م�صوؤولي 

اإلى  والمدار�س  االأندية  رئا�صة 

ع�صوية المنتدى مما �صهل تبادل 

الفائدة واالإمكانيات بين الرئا�صة 

و�صاهمت  االإعالمي.  والمنتدى 

بلندن  فهد  الملك  اأكاديمية 

في  لندن  في  ال�صعودي  والنادي 

وفعاليته  المنتدى  برامج  اإنجاح 

عبر ا�صت�صافتهما لبع�س الدورات 

الرموز  مع  واللقاءات  التدريبية 

االإعالمية.

إصدارات خاصة 
للدارسني:

ي�صع  المطيري:  وي�صيف 

المنتدى في اعتباره تو�صيع تفاعله 

المبتعثين  احتياجات  مع  وتجاوبه 

والمبتعثات عبر التخطيط ودرا�صة 

مجلة  اإن�صاء  مثل  من  م�صاريع 

خا�صة بالدار�صين في بريطانيا اأو 

تقديم الدعم االإعالمي والخبرات 

اإلى الم�صاريع التي تخدم  المهنية 

وي�صعى  والمبتعثات.  المبتعثين 

المنتدى من خالل هذه االقتراحات 

ج�صر  يكون  اأن  اإلى  والدرا�صات 

توا�صل بين المبتعثين والمبتعثات 

وبين االإعالمين المحلي والوطني. 

مع  توا�صله  خالل  من  ويحاول 

والطالب  الطالبية  اللجان  جميع 

ال�صادقة  الرغبة  لهم  ينقل  اأن 

اإبراز  �صاأنه  من  ما  كل  دعم  في 

الوطنية،  واالإنجازات  النجاحات 

وتقديم ال�صكر والعرفان الأ�صحاب 

هذه االإنجازات عن طريق تعريف 

حتى  وباإنجازاتهم  بهم  النا�س 

على  لل�صير  لالآخرين  دافعًا  تكون 

منوالهم

زيارة الغارديان األكرث 
أهمية: 

الكاتب  المنتدى،  ع�صو 

وطالب  الوطن،  �صحيفة  في 

الرقمي  االإعالم  في  الدكتوراه 

يقول:  المغلوث،  اأحمد  عبداهلل 

اأكاد اأجزم اأنني من اأكثر الزمالء 

ان�صمامهم  من  ا�صتفادوا  الذين 

ال�صعوديين  االإعالميين  لمنتدى 

اأقطف  بداأت  فقد  بريطانيا.  في 

المنتدى  هذا  في  ع�صويتي  ثمار 

التي  االأولى  الزيارة  منذ  الواعد 

ل�صحيفة  االأع�صاء  بها  قام 

العريقة  البريطانية  الغارديان 

يوم الخمي�س 25 مار�س 2010م. 

�صخ�صيًا  لي  اأتاحت  الزيارة 

�صير  على  لالإطالع  ثمينة  فر�صة 

بنهم  اأتابعها  �صحيفة  في  العمل 

عديدة.  �صنوات  منذ  واإعجاب 

واالأهم من ذلك الحوار المفتوح 

الذي ن�صق له �صمو رئي�س النادي 

مدير  مع  �صعود  بن  بدر  االأمير 

اإليزابيث  ال�صيدة  التحرير، 

المنتدى،  واأع�صاء  ريبانز، 

على  خالله  من  اأجابت  والذي 

من  ردحًا  ظلت  ا�صتف�صارات 

واأوراقي.  راأ�صي  حبي�صة  الزمن 

الالفتة،  ال�صحافية  تكن  ولم 

اللقاء  خالل  معنا  كريمة  ريبانز 

�صخاء  اأكثر  كانت  بل  فح�صب 

بعد  الحقًا  معها  توا�صلنا  عندما 

ال�صخ�صية  بطاقتها  اأهدتنا  اأن 

الزرقاء التي تحت�صن رقم هاتف 

ات�صع  الذي  واإيميلها  مكتبها 

الدقيقة  واإجاباتها  اأ�صئلتي  لكل 

المكثفة.

بل  فقط  بذلك  نكتف  ولم   

تعرفنا من خالل زيارة الغارديان، 

�صاعتين،  اإلى  امتدت  التي 

اليومي  العمل  تفا�صيل  على 

االإلكتروني  الغارديان  لموقع 

الزيارات  ماليين  يح�صد  الذي 

وديناميكيته  جاذبيته  اإثر  يوميًا 

ا�صم  من  ا�صتمدها  التي  والثقة 

ال�صحيفة العريق. االإجابات التي 

ح�صلت عليها من م�صوؤول الموقع 

في  كثيرًا  �صاعدتني  االإلكتروني 

اأطروحة الدكتوراه التي اأقوم بها 

حاليًا حول التحديات التي تواجه 

ال�صحافة االإلكترونية. 

لقاء السفري والعمري:
اإطار  من اللقاءات المهمة في 

الذي  اللقاء  المنتدى؛  فعاليات 

الحرمين  خادم  �صفير  مع  عقد 

�صاحب  بريطانيا،  في  ال�صريفين 

بن  محمد  االأمير  الملكي  ال�صمو 

نواف بن عبد العزيز، الذي ات�صم 

وج�صد  والمبا�صرة  بال�صفافية 

واإخوانه  باأبنائه  الم�صوؤول  اهتمام 

تذليل  على  وحر�صه  االإعالميين 

تواجههم  التي  ال�صعوبات  كل 

اأكاديميًا وعمليًا.

تن�صى  ال  التي  اللقاءات  من 

المنتدى  اأقامها  التي  االأم�صية 

في  العرب  االإعالميين  لعميد 

بريطانيا، االأ�صتاذ عثمان العمير، 

ورئي�س  اإيالف،  �صحيفة  نا�صر 

االأو�صط  ال�صرق  �صحيفة  تحرير 

ثريًا  اللقاء  كان  فقد  االأ�صبق. 

�صواء  العمير،  فاالأ�صتاذ  للجميع. 

تجربة  لديه  معه،  تختلف  اأو  تتفق 

بال�صوء.  جديرة  هائلة  �صحفية 

الح�صول  الزمالء  ا�صتطاع  وقد 

�صجلها  مثيرة  اعترافات  على 

حياته.  في  مرة  الأول  العمير 

كبيرًا  اأثرًا  �صتترك  اأنها  واأعتقد 

عندما يرفعها الزمالء على موقع 

)اليوتيوب(.
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اتهامات »بانتقاء الزبيب من الكعكة«

طيبة الغيالن

رفضًا  العضوية  تلك  مواطنوها  ويرفض  األوروبــي،  االحتاد  يف  عضوًا  ليست  سويسرا 
التجارين،  شركائها  غالبية  االحتاد  دول  يف  جتد  الغنية،  الصغرية  الدولة  هذه  ولكن  باتًا، 
بن  العالقة  تنظم  اتفاقية   120 بحوايل  األوروبــي  االحتــاد  مع  ترتبط  ولذلك  واالستثمارين، 

اجلانبن، حتقق مصاحلها يف املقام األول، فما جوهر هذه العالقة؟ وما مستقبلها؟

سويسرا واالحتاد األوروبي

دول
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دولة حمادية يف عامل من 
التكتالت

الوحيدة  الدولة  هي  �صوي�صرا 

ان�صمامها  كان  التي  العالم  في 

على  بناء  المتحدة  االأمم  اإلى 

اأواخر  من  وهي  �صعبي،  ا�صتفتاء 

ع�صوية  اإلى  المن�صمة  الدول 

الذي  االأمر  وهو  المنظمة،  هذه 

تفخر  الأنها  2002م،  عام  في  تم 

االعتراف  جرى  التي  بحياديتها 

بها في موؤتمر فيينا عام 1815م، 

في  تدخلها  بين  يحول  والذي 

حروب بين دولتين، ولذلك فاإنها 

�صمال  حلف  في  ع�صوًا  لي�صت 

االأطل�صي )ناتو(.

وديمقراطيتها التي تختلف عن 

العالم،  ديمقراطيات  من  كثير 

ال�صعبية  الم�صاركة  على  تن�س 

ولي�س هناك  القرار،  �صناعة  في 

الدولة  تدار  بل  حكومة،  رئي�س 

اأع�صاء،  بمجل�س حكم من �صبعة 

رئا�صة  من�صب  بينهم  يتبادلون 

يكون  اأن  دون  �صنة،  لمدة  الدولة 

لهذا الرئي�س هيمنة على البقية، 

بل يبقى الجميع بالمرتبة نف�صها، 

وال�صالحيات نف�صها. 

االأع�صاء  الدول  كانت  واإذا 

االأوروبي قد اعتادت  في االتحاد 

القرارات  من  الكثير  تتخذ  اأن 

ال�صعب،  عن  بعيدًا  الم�صيرية 

في  عليها  الت�صويت  خالل  من 

عليه  تهيمن  الذي  البرلمان، 

لي�س  فاإنه  الحاكمة،  االأحزاب 

ال�صعب  يرف�س  اأن  الغريب  من 

من  النوع  هذا  مثل  ال�صوي�صري، 

الو�صاية على اإرادته، وال يرى في 

االأوروبي  االتحاد  اإلى  االن�صمام 

هدفًا من�صودًا.

اإن العي�س في دولة �صغيرة غنية 

التو�صل  في  رغبة  وجود  فر�س 

با�صتمرار  ت�صمح  �صيغة  اإلى 

�صوي�صرا  بين  الوثيقة  العالقات 

وبين االتحاد االأوروبي، لكن دون 

كثيرًا من م�صادر  الأن  الع�صوية، 

دخلها مرتبط باالتحاد االأوروبي، 

ي�صم  الذي  ال�صخم  التكتل  ذلك 

من  ب�صوي�صرا  تحيط  دولة،   27

اإلى  االإ�صارة  وتكفي  جانب،  كل 

المحرك  هي  التي  األمانيا،  اأن 

هي  االأوروبي،  لالتحاد  االأ�صا�صي 

في الوقت ذاته ال�صريك التجاري 

االأكبر ل�صوي�صرا. 

نظرة موجزة على تاريخ 
العالقة 

تعتبر المجموعة االأوروبية للفحم 

تاأ�ص�صت  التي   )ECSC( وال�صلب 

هي  دول،  �صت  من  1951م  عام 

بعد  فيما  عنها  تمخ�س  التي  النواة 

�صوي�صرا  وراأت  االأوروبي،  االتحاد 

اآنذاك اأن ترتبط مع هذه المجموعة 

تنظم  1957م،  عام  في  باتفاقية 

هذه العالقة بين الجانبين. 

االأوروبي،  االتحاد  ن�صاأة  ومنذ 

قبل  من  ي�صمى  كان  الذي 

االقت�صادية  )المجموعة 

�صوي�صرا  ارتبطت  االأوروبية( 

بهدف  عديدة  باتفاقيات  معه 

ال�صيا�صية  للعالقات  اأ�ص�س  و�صع 

ومن  وال�صيا�صية.  واالقت�صادية 

اأهم هذه االتفاقيات، ما يلي:

اتفاقية التبادل التجاري الحر 

ق�صت  والتي  1972م،  عام  في 

بالجمارك  المتعلقة  العوائق  على 

ال�صناعية  المنتجات  وحجم 

علما  الجانبين،  بين  المتبادلة 

باأن 62 في المائة من ال�صادرات 

اإلى  طريقها  تجد  ال�صوي�صرية 

دول االتحاد االأوروبي، مقابل 80 

دول  من  وارداتها  من  المائة  في 

االتحاد.

الموقعة  التاأمين،  اتفاقية 

ت�صمح  والتي  1989م،  عام  في 

ل�صركات التاأمين من الجانبين اأن 

يكون لها مقر في الطرف االآخر، 

بع�س  ن�صاطها  ي�صمل  اأال  ب�صرط 

على  التاأمين  مثل  التاأمين  اأنواع 

االجتماعية،  والتاأمينات  الحياة، 

اأهمية  االتفاقية  هذه  وت�صكل 

عدد  الأن  ل�صوي�صرا،  كبيرة 

القطاع  هذا  في  فيها  العاملين 

تفتح  موظف،   47000 يبلغ 

 27 االتفاقية اأمامهم �صوقًا ت�صم 

 500 يفوق  �صكانها  عدد  دولة، 

مليون ن�صمة.  

حزمة االتفاقيات الثنائية )1(: 

اتفاقيات  �صبع  من  تتكون  والتي 

عام  في  توقيعها  جرى  فرعية، 

انتقال  ب�صهولة  ت�صمح  1999م، 

بين  ب�صروط  والعمل  المواطنين 

بالمتبادل  واالعتراف  الجانبين، 

بع�س  في  والتعاون  �صالتقنية، 

القطاع  توريد  �صفقات  مجاالت 

العام باالحتياجات، والتجارة في 

وا�صتخدام  الزراعية،  المنتجات 

الطرق  واتفاقية  البرية،  الطرق 

العلمي  التعاون  واتفاقية  الجوية، 

االتحاد  وا�صترط  والتقني. 

جميع  اإلى  النظر  االأوروبي 

االتفاقيات كحزمة واحدة، يوؤدي 

اإلغاء اأحدها اإلى اإلغائها جميعًا. 

سويسرا الدولة الوحيدة يف العامل التي 
كان انضمامها إىل األمم املتحدة بناء 

على استفتاء شعبي

ليس من الغريب أن يرفض الشعب 
السويسري، مثل هذا النوع من 
الوصاية على إرادته، وال يرى يف 

االنضمام إىل االحتاد األوروبي هدفًا 
منشودًا
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الثنائية  االتفاقيات  حزمة 

2004م،  والموقعة في عام   :)2(

االأوروبي  االتحاد  كان  اأن  بعد 

ب�صبب  االتفاقيات،  لهذه  راف�صًا 

الت�صهيالت  حول  االختالفات 

تمنحها  التي  الم�صرفية 

واالأفراد  لل�صركات  �صوي�صرا 

ورف�س  االأوروبي،  االتحاد  من 

التخفيف  ال�صوي�صرية  الم�صارف 

بينها  تحول  التي  ال�صرية،  من 

في  االتحاد  دول  م�صاعدة  وبين 

ال�صريبي،  التهرب  حاالت  ك�صف 

التفاقية  �صوي�صرا  ان�صمام  وعدم 

الخالفات  بع�س  ووجود  �صنجن، 

االتفاقيات  حزمة  تطبيق  حول 

الجانب  ولكن   .)1( الثنائية 

يتجاوز  اأن  ا�صتطاع  ال�صوي�صري 

على  ويح�صل  العقبات،  هذه  كل 

اأن  بعد  عليها،  االتحاد  موافقة 

العقبات.  تجاوبًا لحل هذه  اأظهر 

اأي�صًا  الحزمة  هذه  وت�صمنت 

تتعلق  فرعية،  اتفاقيات  �صبع 

التقاعد،  ورواتب  باالإح�صائيات، 

االإعالم،  وو�صائل  البيئة  وحماية 

ومعاهدة  �صنجن  اتفاقية  وقبول 

دبلن عن التعاون االأمني واللجوء، 

ال�صريبي،  التهرب  ومحاربة 

وتو�صلت  الفوائد.  وتحديد 

اإلى  متخ�ص�صة،  مالية  درا�صات 

االتفاقيات  من  الحزمة  هذه  اأن 

اإلى  2007م،  عام  حتى  اأدت 

المحلي  الناتج  اإجمالي  زيادة 

5.5 مليارات  ال�صوي�صري بمقدار 

فرنك.

حاضر العالقة ومستقبلها
االتحاد  في  الع�صوية  طلب 

به  تقدمت  الذي  االأوروبي 

في  ر�صميًا  ال�صوي�صرية  الحكومة 

مجمدًا  اأ�صبح  1992م،  مايو   26

رف�صه  اأن  بعد  الجانبين  من 

دي�صمبر  في  ال�صوي�صري  ال�صعب 

الت�صويت  وفي  نف�صه،  العام  من 

على الع�صوية من جديد في عام 

المائة  في   23 �صوت  2001م، 

اإلى  االن�صمام  ل�صالح  فقط 

واأ�صبحت  االأوروبي،  االتحاد 

البديل  هي  الثنائية  االتفاقيات 

اأعلنت  التي  للع�صوية،  الفعلي 

تقرير  في  ال�صوي�صرية  الحكومة 

تعد  لم  اأنها  2006م،  عام  لها 

بل مجرد  لها،  اإ�صتراتيجيًا  هدفًا 

المتوفرة  االإمكانيات  من  واحدة 

للعالقة بين الجانبين. 

هيرمان  ت�صريحات  اأدت  وقد 

الدائم  الرئي�س  رومبوي  فان 

االأوروبي،  االتحاد  لمجل�س 

ب�صرورة اأن تقبل �صوي�صرا بقوانين 

االتحاد االأوروبي عند توقيعها اأي 

اتفاقيات مع االتحاد، اإلى ت�صاوؤل 

العالقة  م�صتقبل  عن  المراقبين 

قامت  والتي  الجانبين،  بين 

اإيجاد  على  االأحيان  غالبية  في 

معاملة خا�صة ل�صوي�صرا، ت�صمنت 

ت�صريعية  الأعباء  االتحاد  تحمل 

التفاقيات  التو�صل  بغية  م�صنية، 

بين �صوي�صرا وبين االتحاد بدوله 

أعلنت احلكومة السويسرية يف تقرير 
لها عام 2006م، أنها مل تعد هدفًا 

إسرتاتيجيًا لها، بل جمرد واحدة من 
اإلمكانيات املتوفرة للعالقة بن 

اجلانبن

] دول [
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تحقق  ت�صمن  والع�صرين،  ال�صبع 

دون  الجانبين،  بين  التعاون 

الع�صوية الكاملة لهذه الدولة في 

االتحاد االأوروبي.

قواعد  تجيد  �صوي�صرا  لكن 

اإظهار  على  القائمة  اللعبة، 

القدرة  مع  جانب،  من  المرونة 

على  االإ�صرار  على  الفائقة 

فقد  اآخر،  جانب  من  المواقف 

لويتهارد  قامت رئي�صتها  دوري�س 

بجولة عالقات عامة، قادتها اإلى 

ان�صجامًا  فيها  اأظهرت  برلين، 

االألمانية  الم�صت�صارة  مع  كبيرًا 

التوتر  واأزالت  ميريكل،  اأنجيال 

الذي ت�صببت فيه االختالفات عن 

من  المتهربة  االألمانية  االأموال 

ال�صرائب في البنوك ال�صوي�صرية، 

قوي  حليف  ود  بذلك  وك�صبت 

كما  االأوروبي،  االتحاد  داخل 

ال�صوي�صرية  الرئي�صة  اأكدت 

مقر  بروك�صل،  اإلى  زيارتها  في 

االأوروبي  لالتحاد  العامة  االأمانة 

على  االأوروبية،  والمفو�صية 

مجموعة  ت�صكيل  على  موافقتها 

كيفية  في  للبحث  م�صتركة  عمل 

تب�صيط العالقات بين الجانبين. 

ال�صوي�صرية  الحكومة  وتدرك 

مواطنيها  تم�صك  جانب  اإلى  اأنه 

با�صتقاللية بالدهم في قراراتها، 

اأو  فاإنه لي�س هناك دافع �صيا�صي 

اقت�صادي ي�صجعهم على الموافقة 

هذه الع�صوية، فاالتحاد االأوروبي 

ال�صالم  فر�س  بهدف  قام  الذي 

الحرب  بعد  االأوروبية  القارة  في 

والتقريب  الثانية،  العالمية 

اجتذب  وفرن�صا،  األمانيا  بين 

بريطانيا التي �صعت للحفاظ على 

ما تبقى لها من مكانة في العالم 

وراأت  اإمبراطوريتها،  زوال  بعد 

اأيرلندا ودول جنوب �صرق اأوروبا 

بيدها  ياأخذ  من  الع�صوية  في 

دول  اأما  االقت�صادية،  للرفاهية 

اأرادات  فاإنها  ال�صرقية،  اأوروبا 

الحقبة  تراب  عنها  تنف�س  اأن 

المبررات  هذه  وكل  ال�صيوعية، 

بل  �صوي�صرا،  حالة  في  تتوفر  ال 

اإن الع�صوية في االتحاد االأوروبي 

تدفع  حلوبًا«،  »بقرة  �صتجعلها 

ل�صد  ميزانيتها  من  طائلة  اأموااًل 

المتعثرة،  الدول  ميزانيات  عجز 

عليه  يوافق  ال  الذي  االأمر  وهو 

رغم  ال�صوي�صريون  المواطنون 

قناعتهم باالنتماء االأوروبي. 

يمار�صها  التي  ال�صغوط  اإن 

�صوي�صرا  على  االأوروبي  االتحاد 

خ�صو�صًا  الراهن،  الوقت  في 

المعامالت  بقطاع  يتعلق  فيما 

وباحتمال  المالية،  الخدمات  في 

في  العمل  تق�صر  قوانين  �صن 

على  البديلة  اال�صتثمارات  قطاع 

الحديث  يعيد  االأع�صاء،  الدول 

اإلى  الكاملة  الع�صوية  عن 

تو�صح  �صوي�صرا  ولكن  ال�صطح، 

االأوروبي  االتحاد  في  للم�صوؤولين 

لها  ير�صمها  التي  ال�صورة  خطاأ 

الزبيب من  »تنتقي  باأنها  البع�س 

الكعكة«، وتترك العجين لالتحاد، 

التجاري  الميزان  واأن  خ�صو�صًا 

ل�صالح  يميل  الجانبين  بين 

يفوق  بفائ�س  االأوروبي  االتحاد 

ح�صب  فرنك،  مليار  الع�صرين 

المتوفرة،  االإح�صائيات  اآخر 

االأوروبيين  الم�صوؤولين  ولكن 

االتحاد  دول  خ�صائر  باأن  يردون 

المتهربة  االأموال  من  االأوروبي 

الم�صارف  اإلى  ال�صرائب  من 

ال�صوي�صرية، تتراوح بين مائة اإلى 

مائتي مليار دوالر �صنويًا. 

سويسرا وتركيا ودولة 
صغرية

ال�صوي�صري  ال�صلوك  لعل 

يثير  االأوروبي،  االتحاد  تجاه 

اال�صتغراب عند مقارنته بال�صعي 

التركي الحثيث –حتى ال ن�صتخدم 

للح�صول  الهرولة-  م�صطلح 

االأوروبي،  االتحاد  ع�صوية  على 

رغم المقاومة الكبيرة لذلك من 

ورف�س  االأع�صاء،  الدول  مختلف 

»ال�صراكة  بـ  االكتفاء  اأنقرة 

االتحاد  عر�صها  التي  المميزة« 

االأوروبي. 

ال�صوي�صري  ال�صلوك  يمثل  كما 

الكبيرة  الجارة  مع  تعامله  في 

ال�صغيرة  للدول  قدوة  األمانيا، 

تقع  الأنها  بعقدة  ت�صعر  التي 

لها  يعمل   ، كبيرة  دولة  بجانب 

اإذ ال تركز  األف ح�صاب،  الجميع 

تواجدها  اإثبات  على  جهودها 

الدولة  على  التطاول  خالل  من 

رفاهية  على  تركز  بل  الكبيرة، 

حتى  العالم  فيراها  مواطنيها، 

تلفزيونية  محطات  دون  من 

مهمتها لفت االأنظار اإليها.

العضوية يف االحتاد األوروبي 
ستجعلها »بقرة حلوبًا«، تدفع 

أموااًل طائلة من ميزانيتها لسد عجز 
ميزانيات الدول املتعرثة
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سياسة

سياسة إسرائيل اخلارجية اخلرقاء
الكاتب/ بول أدريان رايموند
ترجمة وتحرير/ اأحمد اأبوزيد

محمد- القاهرة

االأمر  هذا  في  للنظر  الالفت 

منها  �صدرت  التي  الجهات 

االنتقادات؛ فقد انتقدت �صحيفة 

البريطانية  تايمز  فاينان�صيال 

اإياه  وا�صفة  الهجوم  المحافظة 

القر�صنة  اأعمال  من  »عمل  باأنه 

الفكرية  الموؤ�ص�صة  اأما  الوقحة.« 

»بمجموعة  المعروفة  الر�صينة 

االأزمات الدولية« )اي �صي جي(، 

ووا�صنطون،  بروك�صل  ومقرها 

الح�صار  و�صف  اإلى  ف�صارعت 

لقطاع  الم�صتمر  االإ�صرائيلي 

والمدمر  اأخالقًيا  بـ«المروع  غزة 

على  عالوة  �صيا�صًيا.«  للذات 

كاميرون،  ديفيد  اعتبر  ذلك، 

الممثل  بريطانيا،  وزراء  رئي�س 

الموالي  المحافظين  لحزب 

ا�صرائيل  ح�صار  اأن  الإ�صرائيل، 

مكانة   ويقوي  يعزز  غزة  لقطاع 

االإ�صالمية  المقاومة  حركة 

حما�س في قطاع غزة ، بداًل من 

اأن ي�صعفها.

وتعك�س كل هذه االآراء حالة من 

ال�صخط المتنامي في الخارج �صد 

�صلوك اإ�صرائيل العدواني، والذي 

يلعب دورًا ما في �صيا�صة اإ�صرائيل 

الداخلية. فالحكومة االإ�صرائيلية 

من  ائتالف  وهي  الحالية، 

رئي�س  بقيادة  المت�صدد  اليمين 

نتنياهو  بنيامين  الليكود  حزب 

للجدل  المثير  خارجيته  ووزير 

افيجدور ليبرمان، تبنت برنامجًا 

موحدًا يروق لليمين االإ�صرائيلي، 

دبلوما�صية  انتهاج  في  ويتمثل 

حتى  الو�صط،  الحلول  تعرف  ال 

بنهج  م�صحوبة  وا�صنطون،  مع 

يتعلق  فيما  له  حدود  ال  عدواني 

والع�صكرية.  االأمنية  بالم�صائل 

وقد اأثارت �صيا�صات اإ�صرائيل في 

االآونة االأخيرة كثيرًا من الده�صة 

أثار الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد أسطول احلرية الذي كان متوجًها صوب قطاع غزة مطلع شهر يونيو املاضي عاصفة 
من االنتقادات يف جميع أنحاء العامل. وما كان هذا ليثري الدهشة إذا ما أخذنا يف االعتبار طبيعة هذه العملية والهجوم العسكري 

الوقح الذي مت ضد سفن مدنية يف املياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة مدنين وجرح العشرات.
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واال�صتغراب في الخارج اأكثر مما 

هو معتاد في اأي وقت م�صى.

المثال،  �صبيل  على  ولناأخذ، 

عنا�صر  اأحد  اإغتيال  عملية 

محمود  القيادي  حما�س،  حركة 

المبحوح، في غرفته باأحد فنادق 

الما�صي.  فبراير  �صهر  في  دبي 

هذا  مثل  يثير  اأن  المعتاد  فمن 

القتل قلياًل من االإزدراء من قبل 

رف�صت  التي  الغربية،  العوا�صم 

ولكن  مع حما�س.  التعامل  طوياًل 

المو�صاد  عمالء  اأن  ظهر  عندما 

المتهمين بتنفيذ عملية القتل قد 

اأوروبية  �صفر  ا�صتخدموا جوازات 

دبي،  لدخول  مزورة  وا�صترالية 

عن  ال�صادرة  الفعل  ردود  كانت 

ب�صكل  حادة  المعنية  الحكومات 

غير معتاد.

فقد ا�صتدعت كل من بريطانيا 

اإ�صرائيل  �صفيري  واإيرلندا 

وطردت  »للتباحث«،  المقيمين 

االإ�صرائيليين  الدبلوما�صيين 

الفور.  على  العوا�صم  تلك  في 

البريطانية،  العا�صمة  وانتقدت 

�صفر  جوازات  ا�صتخدام  لندن، 

هذا  وا�صفة  مزورة،  بريطانية 

يمكن  ال  الذي  »باالأمر  العمل 

اأظهر  حيث  معه«،  الت�صامح 

ببريطانيا  رهيبًا«  »ا�صتخفافًا 

وب�صيادتها.

وحتى ا�صتراليا، التي تعد اإحدى 

الدول المنا�صرة بقوة الإ�صرائيل، 

من  اإ�صرائيليًا  دبلوما�صيًا  طردت 

العا�صمة كانبيرا، قائلة اإن »هذه 

وفي  �صديق.«  ت�صرفات  لي�صت 

وقت الحق، امتنعت ا�صتراليا عن 

االأعترا�س  من  بداًل  الت�صويت، 

لالأمم  قرار  على  كالمتوقع، 

المتحدة يدعو اإ�صرائيل للتحقيق 

يحتمل  التي  الحرب  جرائم  في 

العدوان  عملية  خالل  وقعت  اأنها 

»الر�صا�س  الم�صماة  غزة  على 

الم�صكوب« والتي جرت في اأواخر 

عام 2008 واأوئل عام 2009.

بين  العالقات  قطع  لكن 

طويلة  لفترة  وا�صتراليا  اإ�صرائيل 

تزوير  مجرد  من  الأكثر  يحتاج 

وقد  ال�صفر،  جوازات  بع�س 

�صارعت الحكومات االأوربية اأي�صًا 

من  الحادث  ال�صقاق  لترميم 

العالقات  اأن  على  التاأكيد  خالل 

�صتعود  اإ�صرائيل(  )مع  الثنائية 

قريبًا لطبيعتها، كما كانت دومًا.

وقد يكون من ال�صابق الأوانه اأن 

نقول اأن نف�س االأمر �صينطبق على 

عالقات اإ�صرائيل بتركيا. فحادث 

الحرية  اأ�صطول  على  االعتداء 

�صل�صلة من  االأخير في  كان فقط 

العالقات  هزت  التي  الحوادث 

بقوة مع من كان حتى وقت قريب 

اال�صتراتيجي  اإ�صرائيل  �صريك 

الحميم في ال�صرق االأو�صط.

يناير،  �صهر  اإلى  عدنا  واإذا 

الخارجية  وزير  نائب  اأن  �صنذكر 

تعمد  اأيالون،  داني  االإ�صرائيلي، 

لدى  التركي  ال�صفير  اإذالل 

�صحافي.  موؤتمر  خالل  ا�صرائيل 

اأن  ا�صرائيليين  لم�صوؤولين  و�صبق 

عبروا عن اإ�صتيائهم من الم�صل�صل 

الدرامي التلفزيوني التركي الذي 

�صور تورط الجنود االإ�صرائيليين 

وح�صية.  اأعمال  اإرتكاب  في 

اأيالون  داني  اأ�صتدعى  وحينما 

�صفير اأنقرة لدى اإ�صرائيل، اأحمد 

اوقز جليكول، حر�س اأيالون على 

التركي  ال�صفير  اأن  من  التاأكد 

يجل�س في مقعد اأدنى من مقعده، 

بجوار  التركي  العلم  يظهر  ولم 

الطاولة  على  االإ�صرائيلي  العلم 

ردت  وقد  اأمامهما.  المو�صوعة 

بغ�صب  االإ�صاءة  هذه  على  اأنقرة 

وتكرارا  مرارًا  وطالبت  عنيف، 

اأيالون  وا�صطر  ر�صمي.  باعتذار 

الر�صوخ  اإلى  المطاف  نهاية  في 

الوزراء  رئي�س  وعلق  واالعتذار. 

اردوغان  طيب  رجب  التركي 

اإن  قائاًل  بمرارة  الموقف  على 

في  »تنخرط  اأن  اإ�صرائيل  على 

النظام«.

فيما  حدث  فقد  االأ�صوء  اأما 

اأ�صطول  على  الهجوم  فبعد  بعد. 

اأن  تبين  ما  �صرعان  الحرية، 

الذين  الت�صعة  الن�صطاء  جميع 

كانوا  الهجوم  في  حتفهم  لقوا 

اأ�صطول  الأن  ونظرًا  االأتراك.  من 

الم�صاعدات الذي كان متجهًا اإلى 

غزة كان يبحر تحت راية االأعالم 

جنود  هبط  عندما  التركية 

على  االإ�صرائيلي  »الكومندوز« 

ال�صعب  لدى  تفاقم  فقد  متنه، 

كان  الهجوم  باأن  ال�صعور  التركي 

بمثابة اعتداء على �صالمة تركيا. 

جميع  في  االإعالم  و�صائل  وبثت 

وم�صاهد  �صور  العالم  اأنحاء 

مدن  في  الغا�صبة  المظاهرات 

اأنقرة  وهددت  الرئي�صية،  تركيا 

اأبيب.  تل  مع  العالقات  بقطع 

تاأييدًا  الحكومتين  كلتا  وح�صدت 

قوميًا في كال البلدين لي�صاندهما 

التالية،  ال�صعبة  مباحثاتهما  في 

الفجوة  تزداد  اأن  المتوقع  ومن 

بين البلدين اإت�صاعًا.

نتنياهو  بنيامين  حكومة  اإن 

حكومة  اأول  لي�صت  الحالية 

وصف احلصار اإلسرائيلي املستمر لقطاع غزة بـ«املروع 
أخالقًيا واملدمر للذات سياسًيا
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ال�صكل  بهذا  تت�صرف  اإ�صرائيلية 

وكان  تركيا.  مع  التجاهل  من 

عبروا  قد  اأنقرة  في  الم�صوؤولون 

الجي�س  �صن  عن غ�صبهم عندما 

على  المدمرة  حربه  االإ�صرائيلي 

غزة اأواخر عام 2008 واأوائل عام 

2009، بعد يومًا واحدًا من زيارة 

رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي ال�صابق 

التركية  للعا�صمة  اولمرت  اإيهود 

لمناق�صة المحادثات التي تقودها 

تركيا بين تل اأبيب ودم�صق. )وقد 

في  بالتالي  المحادثات  انهارت 

اأعقاب الهجوم على غزة(.

نتنياهو-  اإئتالف  تهور  لكن 

وت�صرفاته  باراك  ليبرمان- 

الخرقاء فاق اأية ت�صرفات قامت 

بها اأية حكومة �صابقة، اإلى درجة 

مع  العالقات  في  التوتر  اإثارة 

في  الرئي�صين  اإ�صرائيل  رعاة 

وا�صنطن. وقد طغى على الزيارة 

الرئي�س  نائب  بها  قام  التي 

الإ�صرائيل  بايدن  جو  االأمريكي 

اإعالن  الما�صي  مار�س  �صهر  في 

االإ�صرائيلية  الداخلية  وزارة 

�صكنية جديدة  وحدة   1600 بناء 

القد�س  في  اليهود  للم�صتوطنين 

يفتر�س  التي  المحتلة،  ال�صرقية 

للدولة  الم�صتقبلية  العا�صمة  اأنها 

واحدة  تعتبر  والتي  الفل�صطينية، 

اإدارة  ت�صعى  التي  الق�صايا  من 

المفاو�صات  الإحياء  اأوباما 

ب�صاأنها.

اآخر زيارة قام بها رئي�س  وفي 

اإلى  نتنياهو  االإ�صرائيلي  الوزراء 

نتنياهو  من  كل  بذل  وا�صنطن، 

اأوباما  باراك  االأمريكي  والرئي�س 

الج�صور  الإ�صالح  �صخمة  جهودًا 

التي ت�صررت جراء ذلك االإعالن، 

وب�صبب الخالفات االأخيرة بينهما 

في  المقامة  الم�صتوطنات  ب�صاأن 

اأوباما  واأكد  الغربية.  ال�صفة 

بين  يربط  الذي  »الرابط  اأن 

ال  واإ�صرائيل  المتحدة  الواليات 

وهذه  ك�صره.«  وي�صتحيل  ينف�صم 

حقيقة بديهية من دون �صك، على 

القائمة  الخالفات  من  الرغم 

بين البلدين حول �صروط اإنطالق 

الفل�صطينيين.  مع  المحادثات 

زعزعة  على  اإ�صرائيل  قدرة  لكن 

االأو�صط  ال�صرق  في  اال�صتقرار 

في  اآخر  بديهي  اأمر  اأي�صا 

�صيء  وهو  االإقليمية،  ال�صيا�صة 

تكون  اأن  وا�صنطن  على  ينبغي 

حذرة ب�صاأنه. وعالوة على ذلك، 

ن�صطاء  على  النار  اإطالق  فاإن 

وخرق  قتلى،  و�صقوطهم  دوليين 

ا�صتخدام  خالل  من  القوانين 

بدقة،  مزورة  �صفر  جوازات 

اإقليمية  بعالقات  والت�صحية 

الت�صرفات  كل هذه  للغاية  هامة 

على  خطيرة  لعبة  بمثابة  تعتبر 

اإ�صرائيل. 

اأن  نجد  االآخر،  الجانب  على 

العالم  مع  التركية  العالقات 

العربي تنمو ب�صرعة، ويت�صح ذلك 

ال�صادرات  في  زيادة  خالل  من 

بلغت  المنطقة  دول  اإلى  التركية 

�صبعة اأ�صعاف في ال�صنوات ال�صبع 

الما�صية حتى عام 2009. وتتمتع 

حميمة  بعالقات  اأي�صا  اأنقرة 

ا�صرائيل،  اأعداء  األد  مع  ن�صبيًا 

هذا  ويم�صي  طهران.  به  ونعني 

جنًبا اإلى جنب مع �صائعات مريعة 

عن حرب و�صيكة مع حزب اهلل، 

وثيقة  الم�صلحة  الجماعة  تلك 

في  والمتمركزة  باإيران  ال�صلة 

حدوث  واحتمال  لبنان،  جنوب 

اإ�صرائيل  بين  مبا�صرة  مواجهة 

] سياسة [
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النووي  البرنامج  ب�صبب  واإيران 

من  يجعل  الذي  االأمر  االإيراني، 

اأن  الإ�صرائيل  بالن�صبة  ال�صروري 

يمكن  �صديق  كل  على  تحافظ 

تل  تقدم  فلماذا  عليه.  العثور 

اللعبة  هذه  مثل  لعب  على  اأبيب 

الخرقاء؟

محتملة  تف�صيرات  عدة  هناك 

مطالب  اأولها  الت�صرفات؛  لهذ 

ال�صيا�صة الداخلية االإ�صرائيلية، وال 

المتطرف،  القومي  اليمين  �صيما 

اأن  الحكومات  على  يحتم  الذي 

تهديد،  اأي  تجاه  �صارمة  تبدو 

ذلك.  غير  اأو  محتماًل  كان  �صواء 

من  الرغم  على  فاالإ�صرائيليون، 

قوة  من  بالدهم  من  لدى  ما  كل 

مع  العي�س  على  اإعتادوا  ع�صكرية، 

عن  والحديث  الح�صار،  عقلية 

واإعادة  نوويًا،  الم�صلحة  ايران 

وكلها  اهلل،  حزب  قوى  تجميع 

ال�صا�صة  اأمور ت�صب في م�صلحة  

حيث  اإ�صرائيل،  في  اليمينيين 

تاأجج  من  للغاية  ي�صتفيدون 

هوؤالء  اإلى  فالنظر  ال�صراع. 

ال�صا�صة اليمينيين على اأنهم ق�صاة 

على اأعداء اإ�صرائيل ي�صكل اأداة ال 

غنى عنها وو�صيلة معتبرة بالن�صبة 

بالمقاعد  الفوز  على  تعينهم  لهم 

اأو التم�صك ب�صلطتهم في الكني�صت 

الخارجية  فوزير  االإ�صرائيلي. 

ليبرمان،  افيجدور  االإ�صرائيلي 

وت�صريحاته  بمواقفه  المعروف 

مناق�صة  رف�س  والذي  العدائية، 

ا�صرائيل  قيام  اإعتذار عن  اإ�صدار 

الن�صطاء  من  مدنيين  ت�صعة  بقتل 

كثيرًا  بالف�صل  يدين  االأتراك، 

هذه  لمثل  ال�صيا�صية  حياته  في 

المواقف.

�صغطًا  هناك  اأن  الموؤكد  ومن 

�صعبيًا لتبني مثل هذا النهج. ففي 

االإ�صرائيلية  للغارة  التالي  اليوم 

التركي،  الحرية  اأ�صطول  على 

جميع  في  التظاهرات  اأندلعت 

اأنحاء اإ�صرائيل رافعة �صعار »دعم 

جنودنا.« فالدعم ال�صعبي ال�صريح 

التخاذ  الدولي  ال�صعيد  على 

ينتهي  اأو  يبداأ  ال  دفاعي  موقف 

نتنياهو  زيارة  فخالل  غزة.  عند 

ن�صرت  وا�صنطن،  اإلى  االأخيرة 

النافذة  الم�صتوطنين  جماعات 

ال�صحف  في  بارزة  اإعالنات 

نتنياهو  فيها  حذرت  االإ�صرائيلية 

االأمريكية  لل�صغوط  الر�صوخ  من 

اإ�صرائيل  قرار  بتجديد  المطالبة 

�صهور   10 لمدة  البناء  تجميد 

ال�صرعية  غير  الم�صتوطنات  في 

الغربية،  ال�صفة  في  المقامة 

ال�صاد�س  في  ينتهي  اأن  والمقرر 

والع�صرين من �صهر �صبتمبر.

تن�صجم،  االأو�صاع  هذا  كل  لكن 

بنيامين  اأية حال، مع منطق  على 

االنتقادات  اأن  يرى  الذي  نتنياهو 

لل�صيا�صات  المتزايدة  الدولية 

من  جزء  اإال  هي  ما  االإ�صرائيلية 

اأعداء البالد  حملة من�صقة ي�صنها 

اإ�صرائيل.  دولة  وجود  لتقوي�س 

اأ�صاًل  هو  ما  عن  ال�صرعية  »فنزع 

م�صطلحًا  اأ�صبح  �صرعي«  غير 

ما  حد  اإلى  اأخرق  ب�صكل  �صائعًا 

جهود  بو�صف  االأمر  يتعلق  عندما 

اإ�صرائيل الن�صطة للغاية في االآونة 

العالقات  مجال  في  االأخيرة، 

العامة على الم�صتوى الدولي.

الذي  العالم،  اهتمام  فلب 

تتنازعه االأيديولوجيات المختلفة، 

االآن هو ق�صية اإيران. وتمثل اإيران 

موؤيديه  من  كبير  وعدد  لنتنياهو 

تهديدًا غير م�صبوق للغاية لل�صعب 

اليهودي منذ هتلر. ويواجه نتنياهو 

االإ�صرائيلية  الحكومة  وزمالوؤه في 

و�صغط  �صديدة  انتقادات  بالفعل 

االإ�صرائيلي  العام  الراأي  من 

لتاأمين االفراج عن الجندي جلعاد 

حركة  تحتجزه  الذي  �صاليطـ 

حما�س منذ عام 2006. وهم، اأي 

قادة اإ�صرائيل، م�صممون اأال يظن 

بطموحات  مبالين  اأنهم غير  اأحد 

اإيران النووية.

القتالية  االإ�صتراتيجية  هل  لكن 

الحالية لهوالء القادة �صت�صفر عن 

نتائج بالن�صبة الإ�صرائيل، يظل هذا 

ت�صاءل  وقد  للنقا�س.  قابل  ت�صاوؤل 

في  ا�صرائيلية  �صحيفة  في  كاتب 

يناير، حتى قبل وقوع كارثة  �صهر 

»هل  قائاًل:  الحرية،  ا�صطول 

م�صممون  هم  هل  اأغبياء؟  هم 

اهلل  حزب  تدعم  تركيا  جعل  على 

وحما�س؟«

ما  اإذا  حقًا  الت�صاوؤل  ويجدر 

تتم  ال�صيا�صات  هذه  جميع  كانت 

متما�صكة  ا�صتراتيجية  على  بناًء 

بب�صاطة  اأنها  اأم  ال،  اأم  تمامًا 

دفاعي  موقف  من  جزء  مجرد 

يمثل  اأوحادث  اإنتقاد  كل  اأن  يرى 

يمنع  الذي  ال�صد  في  اآخر  �صدعًا 

اليمين  ويظهر  ا�صرائيل.  تدمير 

لتبني  مياًل  بالتاأكيد  اال�صرائيلي 

هذا الراأي االأخير.

وفي االآونة االأخيرة، كتب اإيالن 

بابيه، وهو موؤرخ اإ�صرائيلي متمرد 

اك�صتر  جامعة  في  حاليًا  �س  يدراّ

�صعوبة  مدى  عن  بريطانيا،  في 

اأن ن�صف لغير االإ�صرائيليين كيف 

بجذورها  المفاهيم  هذه  ت�صرب 

االإ�صرائيلية.  النف�صية  العميقة في 

وفي اإ�صارة اإلى الح�صار الم�صتمر 

واال�صتخدام  غزة  على  المفرو�س 

المفرط الآلة »الدعاية المحمومة« 

اإجراء  كل  دومًا  ت�صف  التي 

النف�س،  عن  دفاع  باأنه  اإ�صرائيلي 

كتب اإيالن بابيه يقول اإن الحكومة 

اأية  تعرف  »ال  بب�صاطة  الحالية 

و�صيلة اأخرى للرد على واقع الحال 

اإ�صرائيل وفل�صطين«. وهذا ما  في 

اإال نذير �صيئ لمنطقة متوترة  هو 

على نحو متزايد.

اإلسرائيليون على الرغم من كل ما لدى 
من بالدهم من قوة عسكرية، إعتادوا 

على العيش مع عقلية احلصار
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رؤى

الدبلوماسية العامة ومكانتها 
يف السياسة اخلارجية

الدبلوماسي
خا�س

الكاتب: فيليب م. تايلور 
)أستاذ االتصاالت الدولية 

يف جامعة ليدز، اململكة 
املتحدة، والباحث يف 

اإلسرتاتيجيات اإلعالمية 
احلكومية طوال 35 عامًا. 

ومن بن مؤلفاته الكثرية 
كتاب روتليدج املهم عن 

الدبلوماسية العامة والذي 
شارك يف تأليفه مع نانسي 

سنو عام 2008م(.

العامة  الدبلوما�صية  اأ�صبحت 

العالقات  مو�صوعات  اأكثر  من 

اهتمامًا  نالت  التي  الدولية 

الما�صي،  العقد  في  �صديدًا 

االهتمام  بهذا  حظيت  وقد 

االأكاديمية  الدوائر  من  كل  في 

خا�صة  وال�صيا�صية،  )العلمية( 

التي  االإرهابية  الهجمات  بعد 

من  ع�صر  الحادي  في  وقعت 

نيويورك  مدينتي  في  �صبتمبر 

في  نحن  وبداية،  ووا�صنطون. 

تعني  »ماذا  تحديد  اإلى  حاجة 

بال�صبط،  العامة  الدبلوما�صية 

تعتبرها  ولماذا  ت�صتخدم،  وفيما 

الدولة القومية اأداة ال غنى عنها 

في القرن الحادي والع�صرين؟«

عبارة  �صياغة  ترجع 

للمرة  العامة«  »الدبلوما�صية 

من  ال�صتينيات  لفترة  االأولى 

ا�صُتخدمت  وقد  الما�صي،  القرن 

اأو  »دعاية«  لكلمة  كبديل  اأ�صا�صًا 

»بروباجندا«. فقد اأدرك الخبراء 

تلك  �صاغوا  الذين  االأمريكيون 

اأن  المفهوم  هذا  اأو  العبارة 

داللة  لها  اأ�صبح  »دعاية«  لفظة 

حربين  تجربة  خالل  من  �صلبية 

ارتباط  خالل  ومن  عالميتين، 

اللفظة باأنظمة ا�صتبدادية قادها 

هتلر، و�صتالين، وماو. وقد حاول 

باأي  الجديد  الم�صطلح  ناحتو 

حرف  اأي  ا�صتخدام  تجنب  ثمن 

»بروباجندا«  للفظة  ب�صلة  يمت 

الم�صتوى  على  االأخيرة  الرتباط 

ال�صعبي باالأكاذيب. فالكذب لي�س 

مرغوب  غير  �صلبيًا  اأمرًا  فقط 

مع  يتنا�صب  ال  اأي�صًا  واإنما  فيه، 

الأي  العليا  االأخالقية  االأ�ص�س 

في  م�صترك  ديمقراطي  نظام 

االت�صال  اأ�صكال  من  �صكل  اأي 

اإدوارد  عبر  وقد  الدولي. 

بجملته  االأمر  هذا  عن  مورو 

الحقيقة  اأو  »ال�صدق  ال�صهيرة 

اأن  والحقيقة  دعاية«.  اأف�صل 

حتى  اأو  »�صدق«  كلمتي  من  اأيًا 

مفيدة  تعد  لم  »بروباجندا« 

فاليوم،  ال�صياق.  في هذا  مطلقًا 

اأو  كثيرة،  »حقائق«  هناك 

»عقائد«  نقول  اأن  ينبغي  ربما 
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طريقتين:  خالل  من  االأول 

والقيم  الثقافة  اإبراز   )1(

االأخبار  ن�صر  الوطنية)2( 

ت�صير  ما  وكثيرًا  والمعلومات. 

الطريقة  اإلى  االأوروبية  الدول 

دبلوما�صية  اأنها  على  االأولى 

كثيرة  دول  اأن�صاأت  وقد  ثقافية، 

ر�صمية  �صبه  اأو  ر�صمية  هيئات 

عنها.  نيابة  المهمة  بهذه  لتقوم 

)بريطانيا(  المتحدة  فالمملكة 

البريطاني،  المركز  لديها 

جوته،  معهد  لديهم  واالألمان 

واالإيطاليون لديهم جمعية دانتي 

اأن�صاأوا  والفرن�صيون  اليغييري، 

جرا.  وهلم  الفرن�صي  التحالف 

بين  الهيئات  هذه  عمل  ويتراوح 

االأجنبية  باللغات  التدريب  توفير 

واإر�صال  الخارجية  البلدان  في 

المعار�س الوطنية اأو المتحدثين 

خارجية.  جوالت  في  البارزين 

هو  الهيئات  هذه  كل  وهدف 

اإطالع  وهو  واحد،  االأ�صا�س  في 

اأف�صل ما  الجمهور االأجنبي على 

حرف  اأن  علمنا  ما  اإذا  كثيرة، 

اإلى  اخت�صارًا  ي�صير  الذي   )P(

اأ�صاًل  ا�صتخدم  قد  »بروباجندا« 

الكاثوليكية  الكني�صة  قبل  من 

»البروت�صتانت«  اأفكار  لمقاومة 

كون  مجرد  لكن  االإ�صالح.  في 

العامة  الدبلوما�صية  عبارة 

العبارة البديلة المف�صلة ال يعني 

مجرد  اأ�صبحت  اأنها  تلقائيًا 

لتجنب  ت�صتخدم  اأخرى  عبارة 

وفي  كريهة،  عبارات  ترديد 

الوقت الذي نجد كال الن�صاطين 

لي�س  اأنهما  اإال  باالآخر،  �صلة  ذا 

متطابقين.  ولي�صا  واحدًا  اأمرًا 

الدعاية  اأو  »بروباجندا«  فالـ 

لجعل  عادة،  مق�صودة  محاولة، 

يت�صرفون  و/اأو  يفكرون  النا�س 

فيها،  المرغوب  بالطريقة 

المقام  في  مفيدة  تكون  والتي 

فالدبلوما�صية  للم�صدر.  االأول 

على  مختلف،  �صيء  العامة 

الرغم من اأن قربها من الدعاية 

في  انعك�س  )البروباجندا( 

بـ   )PD( ت�صمية  محاولتي 

 )Propaganda For Peace(

اأو »الدعاية من اأجل ال�صالم«.

التاأكيد  هذا  اإلى  العودة  وقبل 

في  نفكر  دعونا  للجدل،  المثير 

العامة  الدبلوما�صية  مفهوم 

فعلى  تقليدية.  اأكثر  بعبارات 

المختلفة  الدول  اأن  من  الرغم 

على  تاأكيدها  في  تتفاوت 

العامة،  الدبلوما�صية  اأن�صطة 

المهمة  بهذ  ي�صطلع  كل من  فاإن 

ل�صياغة  اأداة  اأ�صا�صًا  يعتبرها 

اأمام  القومية  هويته  وعر�س 

االأجنبي.  اأو  الخارجي  الجمهور 

تعمل  العامة  فالدبلوما�صية 

من  الخارجية  لل�صيا�صة  كملين 

في  العام  القبول  تهيئة  خالل 

دولة  الأن�صطة  االأجنبية  البلدان 

المقام  في  ذلك  ويتم  الأخرى. 

بهذه  )الناطقة  االأم  الدولة  لدى 

الجمهور  هذا  يجعل  بما  اللغة(، 

ب�صاأن  والت�صور  الظن  يح�صن 

بهدف  )الم�صدر(  الدولة  هذه 

بين  الم�صترك  التفاهم  تعزيز 

العالقات  وبالتالي  ال�صعوب، 

ويتفق  البلدين.  بين  الطيبة 

على  االت�صاالت  خبراء  معظم 

في  فعالية  االأكثر  الو�صيلة  اأن 

التوا�صل هي التعامل وجهًا لوجه 

الفعلية،  التجربة  عنه  ت�صفر  وما 

عبر  يتحقق  ما  يفوق  اأمر  وهو 

االأمر  وهذا  التقليدية،  الو�صاطة 

تركز  العامة  الدبلوما�صية  جعل 

وتبادل  التعليمي  التبادل  على 

الطالب. فمن خالل ق�صاء فترة 

والعي�س  اآخر،  بلد  الوقت في  من 

بين �صكانها، وا�صتيعاب ثقافتها، 

الفكرة  تكون  بلغتها،  والتحدث 

اأنه عند عودة الطالب والزائرين 

�صيتحدثون  وديارهم،  الأوطانهم 

ب�صيىء،  ولي�س  طيب،  ماهو  بكل 

زاروه.  الذي  االآخر  البلد  عن 

وي�صتند هذا النهج على افترا�س 

موؤداه »اإن تعرفنا تحبنا«، بمعنى 

اإذا عرفتنا جيدًا من خالل هذه 

الو�صائل ف�صتحبنا حتمًا. 

وقد اأطلق الماليزيون برنامجًا 

التوجيهات  هذه  وفق  مثيرًا 

ُعرف بـ »مبادرة الوطن الثاني«. 

الدبلوماسية العامة من أكرث موضوعات 
العالقات الدولية التي نالت اهتمامًا 

شديدًا يف العقد املاضي
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] رؤى [

عمليات  كانت  الحال،  وبطبيعة 

هذه  وفق  تمت  التي  التبادل 

عبارة  واالأ�ص�س  التوجيهات 

ولم  الُنخب.  بين  تبادالت  عن 

هو  الم�صتهدف  الجمهور  يكن 

الجماعي،  العام  الراأي  �صاحب 

الذين  االأفراد  اأولئك  ولكن 

غدًا-  واالأهم  اليوم-  ي�صكلون 

والموؤثر  المحرك  العن�صر 

بهم  ونعني  مجتمعاتهم،  في 

االأكاديميين،  مثل  الراأي؛  قادة 

وقادة  وال�صيا�صيين،  والمعلمين، 

والُكتاّاب،  والفنانين،  ال�صناعة، 

هم  فهوؤالء  وال�صحفيين. 

ي�صغلون  الذين  المثقفون  القادة 

مرموق  مكان  في  اأو�صي�صبحون 

طيب  ب�صكل  الحديث  لهم  يتيح 

)االأجنبي(  الم�صدر  البلد  عن 

�صوتهم  والأن  داخل مجتمعاتهم، 

وليد التجربة بعد اأن ق�صوا فترة 

الم�صدر،  البلد  في  الوقت  من 

ووجهات  اآراوؤهم  ف�صتحظى 

واالحترام  بالم�صداقية  نظرهم 

الكافيين.

غير  الحكومات  اأن  يبدو  وقد 

الن�صاط،  هذا  في  م�صتركة 

التاأثير  هو  عنه  مانتحدث  ولكن 

اأية  تحظى  فكيف  والنفوذ. 

على  القدرة  اأو  بالنفوذ  دولة 

لدولة  العام  الراأي  في  التاأثير 

هي  باخت�صار  االإجابة  اأخرى؟ 

هذا  في  المثقفة  النخبة  عبر 

الم�صدر  الدولة  فبمقدور  البلد. 

المعتادة  القوة  اأدوات  تفعيل 

اأو  الدبلوما�صية  العالقات  عبر 

ولكن  االقت�صادية،  اأو  الع�صكرية 

في ظل البيئة االإعالمية العالمية 

االأ�صوات  من  لكثير  تتيح  التي 

طيب  هو  بما  �صواء  ال�صيطرة، 

عالمي  جمهور  على  �صيئ،  اأو 

مثل  مختلفة  ف�صاءات  عبر 

الحي  البث  اأو  االإنترنت  �صبكة 

�صاعة   24 مدى  على  لالأخبار 

متوا�صلة، لم يعد عدم اال�صتثمار 

خيارًا  الثقافية  الدبلوما�صية  في 

من  االإطالق  على  مطروحًا 

اأو  فاالأمم  الفعلية.  الناحية 

عن  التعبير  اإلى  بحاجة  الدول 

تفعل،  لم  واإن  لالآخرين،  نف�صها 

اأداء  في  اآخرون  عنها  �صينوب 

خالل  من  ولكن  المهمة،  هذه 

وت�صرفات  مواتية  غير  ترتيبات 

غير منا�صبة.

الحديث  اإلى  هذا  ويقودنا 

الثاني  العن�صر  اأو  المكون  عن 

به  ونعني  العامة،  للدبلوما�صية 

فالدبلوما�صية  الدولي.  البث 

بعيد  ن�صاطًا  تكون  قد  الثقافية 

ملمو�س،االأمر  وغير  المدى 

بال�صرورة  لها  ي�صمن  ال  الذي 

النجاح، ولكن تظل هناك حاجة 

والت�صوي�س  الت�صليل  لمواجهة 

الق�صير  المدى  على  االإعالمي 

دولة  مواقف  تمثله  ما  ب�صاأن 

المنطقي  االأ�صا�س  هو  وهذا  ما. 

البث  محطات  مختلف  وراء  من 

الدولية مثل خدمة هيئة االإذاعة 

بي  )بي  العالمية  البريطانية 

و�صوت  رو�صيا،  و�صوت  �صي(، 

اأمريكا اأو �صوت األمانيا )دويت�س 

تنطلق  الخدمة  هذه  والأن  فيل(. 

نقطة  اأي  واحد،  اتجاه  من 

ات�صال  نقاط  اإلى  ات�صال 

النا�س  من  كثير  يرى  متعددة، 

الدبلوما�صية  مجتمع  داخل 

يعتبر  ال  الدولي  البث  اأن  العامة 

دبلوما�صية  الفعلية  الناحية  من 

فاأكثر  االإطالق.  على  عامة 

للدبلوما�صية  المحددة  ال�صفات 

عن  تميزها  والتي  العامة، 

الدعاية  من  االأخرى  االأ�صكال 

بالمثل.  والمعاملة  التبادلية  هو 

والُم�صَتقِبل  الم�صدر  من  فكل 

لم  واإن  ي�صتفيدان،  )المتلقي( 

نف�صه.  بالقدر  دومًا  ذلك  يكن 

بتولد  ت�صتفيد  الم�صدر  فالدولة 

حالة من النوايا الح�صنة تجاهها 

االأمر  وهو  المتلقي،  البلد  في 

ونهج  طريق  بدوره  ي�صهل  الذي 

اأي�صًا  ي�صاعد  وقد  الدبلوما�صية، 

اأما  االقت�صادية.  العالقات  في 

تعزيز  من  في�صتفيدون  المتلقون 

ثم  ومن  التعليمية  فر�صهم 

اأوطانهم،  في  الوظيفية  فر�صهم 

مدعومين بر�صيد من ال�صداقة، 

نحو  والميل  الح�صنة،  والنوايا 

الدولة الم�صدر.

اإن  النظرية.  ت�صير  اإذن  هكذا 

الجمهور  من  التقليدية  النخبة 

العامة  للدبلوما�صية  الم�صتهدف 

الدبلوماسية الثقافية نشاط بعيد األجل 
وغري ملموس ولكنه ضروري ملواجهة 

التضليل والتشويش اإلعالمي
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هذا  من  ريبة  في  دائما  لي�صت 

�صبيل  فعلى  االأجنبي.  التاأثير 

المثال، كان كثير من المهاجمين 

الحادي  اأحداث  في  الم�صتركين 

جمهور  من  �صبتمبر  من  ع�صر 

قبل  من  الم�صتهدف  النخب 

كانوا  حيث  العامة،  الدبلوما�صية 

كطالب  الخارج  في  يدر�صون 

جامعات  في  عليا  درا�صات 

اأوروبية. ومجرد اأن هوؤالء الطالب 

تعليمية  كانوا منغم�صين في نظم 

غربية وتعر�صوا للقيم الغربية لم 

القيم.  لتلك  انجذبوا  اأنهم  يعن 

الخلل  هو  لي  بالن�صبة  وهذا 

ال�صاخن  النقا�س  في  االأ�صا�صي 

العامة  الدبلوما�صية  في  الدائر 

الناعمة(.  )القوة  م�صاألة  حول 

مرة  الأول  �صيغت  العبارة  فهذه 

يد  على  الت�صعينيات  مطلع  في 

مفهوم  تطور  وقد  ناي،  جوزيف 

لي�صبح بدياًل عن  الناعمة  القوة 

ال�صلبة )الع�صكرية(« في  »القوة 

الباردة.  الحرب  بعد  ما  حقبة 

اإذا  اأنه  اأ�صا�صًا  يرى  ناي  وكان 

لالآخرين  جذابة  دولة  اأية  كانت 

وثقافتها،  ن�صر قيمها،  من خالل 

و�صيا�صاتها، فاالآخرون �صيرغبون 

»لكي  باإيجاز  نف�صه:  االأمر  في 

مثلنا«.  تكون  اأن  يجب  تعرفنا 

وهذا المفهوم حقق نجاحًا هائاًل 

الثقافية  االأمريكية  للمنتجات 

بدءًا  العالم،  اأنحاء  جميع  في 

التليفزيونية  الم�صل�صالت  من 

)فرينديز(  »االأ�صدقاء«  مثل 

لكن  هوليوود،  اأفالم  حتى 

كانت  ال�صيا�صية  م�صامينها 

المجال.  هذا  في  مميزة  اأي�صًا 

الثقافية  المنتجات  كانت  واإذا 

مجتمعها،  قيم  تعك�س  ما  لدولة 

البناء  تعك�س  اأن  اأي�صًا  فيجب 

ي�صرف  الذي  ال�صيا�صي  والهيكل 

خالل  ومن  المجتمع.  هذا  على 

عمل  الذي  االأمريكي  الم�صمون 

ناي،  جوزيف  المفكر  خالله  من 

الديمقراطية،  يعني  هذا  كان 

واأحد  والم�صاواة.  والتعددية، 

في  المعلنة  غير  االفترا�صات 

اأن  قبل  الت�صعينيات-  حقبة 

ُعرف  فيما  �صراحة  تتج�صد 

�صبتمبر-   11 بعد  بو�س  بمبداأ 

الديمقراطية  الدول  اأن  كان 

دول  �صد  حرب  في  تدخل  ال 

ثم،  ومن  اأخرى.  ديمقراطية 

الديمقراطية  الدول  اأعداء  فاإن 

واالأمثلة  اأنظمة غير ديمقراطية، 

الموؤيدة لذلك نجدها في العراق 

في  و�صربيا  �صدام،  عهد  في 

لكي تعرفنا يجب 
أن تكون مثلنا«. 
وهذا املفهوم 

حقق جناحًا هائاًل 
للمنتجات األمريكية 
الثقافية يف جميع 

أنحاء العامل

ميلو�صوفيت�س.ومع  حكم  ظل 

حقبة  في  الديمقراطية  تقدم 

اأن  بدا  الباردة،  الحرب  بعد  ما 

ال�صوق  الأنظمة  ن�صر  هذا  كل 

الراأ�صمالية  الليبرالية  الحرة 

يتزعمها  التي  الديمقراطية 

واأ�صبحت  االأمريكي،  النموذج 

اأنك  »طالما  الجديدة  المعادلة 

على  �صيكون  �صيء  كل  مثلنا، 

مايرام«.

عن  اللثام  ُك�صف  وقد 

التفكير  هذا  واأوهام  مغالطات 

�صبتمبر  من  ع�صر  الحادي  في 

من  مجموعة  ا�صتهدفت  عندما 

التجارة  مركز  المتع�صبين 

على  هجومهم  وكان  العالمي 

الرمز العالمي لراأ�صمالية ال�صوق 

الدفاع  وزارة  ومبنى  الحرة 

االأمريكية )البنتاجون( باعتباره 

رمزًا للقوة الع�صكرية االأمريكية. 

اأن  االأمريكيون  افتر�س  فقد 

عن  �صتعبر  اأو  �صتتحدث  القوة 

نف�صها، واأن القوة االأمريكية كانت 

جذابة كـ »قوة من اأجل الخير في 

االأمريكيون  خف�س  وقد  العالم«. 

العامة  الدبلوما�صية  اأن�صطتهم 

حد  اإلى  الما�صي،  العقد  خالل 

خالل  اأن�صئت  التي  المنظمة  اأن 

ال�صراع  لخو�س  الباردة  الحرب 

�صد  واالأيديولوجي  الفكري 

وكالة  بها  ونعني  ال�صيوعية- 

اإغالقها  تم  االأمريكية-  االإعالم 

في  االآن  لكننا  1999م.  عام  في 

يعني  ما  وهو  االإنترنت  ع�صر 

الأمر  جديدة  م�صداقية  اإ�صافة 

المعرفة  اأن  مفاده  قديم  بديهي 

اأن�صار  اإن  قوة.  المعلومات  اأو 

اأن  يرون،  العامة  الدبلوما�صية 

هناك حاجة، في مثل هذا العالم، 

والتف�صير،  االإي�صاح  من  لمزيد 

من  االأمر،  هذا  خطورة  ون�صيان 

�صاأنه اأن يولد االحتقار.
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مقال

مكونات الرأي العام 
العاملي وتأثريه:  

حماولة أولية للفهم
د. عبدالعزيز بن حممد الواصل
وفد المملكة الدائم لدى االأمم المتحدة بجنيف

تعبير  الآخر  حين  من  يظهر 

في  العالمي«  العام  »الراأي 

بع�س  األ�صنة  على  االإعالم  و�صائل 

هو  فما  والمحللين،  ال�صيا�صيين 

هي  وما  التعبير؟   بهذا  المق�صور 

ت�صكيل  في  ت�صاهم  التي  العنا�صر 

مدى  وما  العالمي؟  العام  الراأي 

على  العالمي  العام  الراأي  تاأثير 

على  �صواء  والقوانين  ال�صيا�صات 

الم�صتوى المحلي اأو الدولي؟

اإطالق  عند  الذهن  ين�صرف 

العالمي«  العام  »الراأي  م�صطلح 

اأغلبية  اآراء  تقارب  اأو  توافق  اإلى 

االأفراد و/اأو الحكومات في معظم 

ف  دول العالم حيال ق�صيٍة ما.  وعَراّ

بع�س الباحثين الراأي العام العالمي 

تبرز  التي  االتجاهات  تلك  باأنه 

التي  اأو  واحد  اأكثر من مجتمع  في 

تعك�س توافق في المواقف بين اأكثر 

هناك  فاإذًا،  �صيا�صية.   وحدة  من 

الراأي  في  بالتقارب  له عالقة  ُبعد 

مجتمع،  من  اأكثر  في  االأفراد  بين 

غير  اأو  ال�صعبي  العام  الراأي  اأي 

فيتعلق  االآخر  الُبعد  اأما  الر�صمي.  

التوافق  وهو  الر�صمي،  بالم�صتوى 

الحكومات  مواقف  في  التقارب  اأو 

تجاه ق�صيٍة ما.  ويكمن تعقيد هذا 

المو�صوع في ذلك الت�صعب الثنائي 

الجزئية  المكونات  اإلى  باالإ�صافة 

الكثيرة والمتداخلة التي ت�صاهم في 

ت�صكيل البعدين ال�صعبي والر�صمي، 

التي  ال�صعوبات  عن  ف�صاًل  هذا 

العام  الراأي  قيا�س  عملية  تكتنف 

مدى  ومعرفة  جهة،  من  العالمي 

اأو  المحلية  ال�صيا�صات  على  تاأثيره 

الدولية من جهة اأخرى.  

البداية  في  االإ�صارة  من  والبد 

اأكثر  اليوم  اأ�صبح  قد  العالم  اأن  اإلى 

م�صى  وقت  اأي  من  وتداخاًل  تعقيدًا 

واأم�صت   ، االإن�صاني  التاريخ  في 

ما  مجتمٍعٍ  في  والتوجهات  الم�صاكل 

اإلى  لت�صل  الوطنية  الحدود  تتجاوز 

العلمي  التقدم  ولعب  العالم،  اأ�صماع 

مركزيًا  دورًا  االت�صال  و�صائل  في 

على  طراأت  التي  التحوالت  في 

العالم اليوم ، وياأتي في مقدمة تلك 

التحوالت ح�صول تقارب في وجهات 

تجاه  مجتمعات  عدة  في  النظر 

عما  الحديث  وبات  واحدة،  م�صكلة 

حقيقة  العالمي  العام  بالراأي  ي�صمى 

المكونة  العنا�صَر  لكن  ملمو�صة، 

للراأي العام العالمي ومدى تاأثيره ال 

تزاُل ق�صيًة يدور حولها جدٌل وا�صع. 

تعد المنظمات الدولية الحكومية 

ت�صاهم  التي  المكونات  اأهم  اإحدى 

العالمي  العام  الراأي  �صياغة  في 

وت�صارك  المختلفة.   الق�صايا  تجاه 

تلك المنظمات المختلفة في التاأثير 

والدولية  المحلية  ال�صيا�صات  على 

للفر�س  اأدوات  تمتلك  الأنها  لي�س 

والتنفيذ، لكن بو�صفها اأدوات لو�صع 

و�صيا�صات  وقيم  ومعايير  قواعد 

ينبغي تطبيقها في وفيما بين الدول 

على  عالوة  المجاالت،  مختلف  في 

بمتابعة  تعنى  اآليات  من  لديها  ما 

والمعايير.   القواعد  تلك  تطبيق 

وبغ�س النظر عن التفاوت في النفوذ 

بين اأع�صائها، فهيئة االأمم المتحدة 

المختلفة  المتخ�ص�صة  ووكالتها 

باتت مظلة دولية لو�صع االتفاقيات 

في  والبروتوكوالت  والمعاهدات 

في  ما  واأ�صبح  عديدة،  مجاالت 

مواد  من  الدولية  ال�صكوك  تلك 

في  جوهريًا  عن�صرًا  و�صيا�صات 

على  العالمي،  العام  الراأي  توجيه 

االأقل في م�صتواه الر�صمي.  

فاإن  ال�صعبي،  الم�صتوى  على  اأما 

الدولية  الحكومية  غير  المنظمات 

المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  وكذلك 

المختلفة تعمل على بلورة راأي عام 

وتحاول  المختلفة،  الق�صايا  تجاه 

تلك المنظمات والموؤ�ص�صات الترويج 

االت�صال  خالل  من  لتوجهاتها 

وبالمنظمات  بالحكومات  المبا�صر 

طريق  وعن  الحكومية  الدولية 

كما  االإعالم،  و�صائل  مع  التوا�صل 

اأنها توظف و�صائل االت�صال الحديثة 

الذي  االأمر  اأطروحاتها،  لن�صر 

والباحثين  االإعالميين  بع�س  دفع 

»المجتمع  ي�صمى  بما  التب�صير  اإلى 

فيه  تلعب  والذي  العالمي«،  المدني 

دورًا  الحكومية  غير  المنظمات 

وال�صك  قبل.   ذي  من  حيوية  اأكثر 

باأن ظـــاهرة العـولمة باأبعادها لي�س 

فح�صب  والتكنولوجية  االقت�صادية 

ال�صيا�صية  بتاأثيراتها  كذلك  بل 

واالجتماعية والثقافية �صاعدت في 

المدنية  الموؤ�ص�صات  قدرة  تعزيز 

القرارات  في  الم�صاركة  على 

الر�صمية والتاأثير فيها.  

اإلى  كذلك، البد من لفت االأنظار 

اأن عوامل اأ�صا�صية مثل نهاية الحرب 

القطبية  االأحادية  وبروز  الباردة 

دول  وهيمنة  الدولية  ال�صيا�صة  في 

كل  الدولية،  ال�صيا�صة  على  ال�صمال 

ذلك قد �صاعد في دفع الراأي العام 

العالمي نحو التقارب حيال عدد من 

ال  اأن  هنا  ويجب  الدولية.   الق�صايا 

والتطور  االإعالم  و�صائل  دور  نغفل 

الهائل في تقنيات االت�صال الحديثة، 

ال�صمال،  دول  عليها  ت�صيطر  التي 

�صياغة  في  موؤثرة  عوامل  بو�صفها 

اأنها  حيث  العالمي،  العام  الراأي 

الم�صتويين  على  مزدوج  ب�صكل  توؤثر 

وت�صاهم  الر�صمي  وغير  الر�صمي 

مبا�صرة  غير  لكنها  موؤثرة،  بطريقة 

الر�صمية  التوجهات  بلورة  غالبًا، في 

وغير الر�صمية.    

تبلور  مدى  اأن  المالحظ  ومن 

يتباين  وتاأثيره  العالمي  العام  الراأي 
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وباختالف  المجاالت  بح�صب 

المنظمات  اأن  مثال  فنجد  الق�صايا، 

الدولية الحكومية المعنية بالمجاالت 

حتى  اأو  والتجارية،  االقت�صادية 

لدول  تر�صم  اأن  ا�صتطاعت  البيئية، 

ومعايير  معينة  توجهات  العالم 

محددة تنظم ال�صيا�صات االقت�صادية 

والتجارية فيها وفيما بينها، واأ�صبحت 

عالميًا  راأيًا  تمثل  التوجهات  تلك 

يحظى بدعم من معظم دول العالم.  

ولكن في المقابل نجد اأن بع�س تلك 

االقت�صادية  النظم  في  التوجهات 

فئات  من  معار�صة  تلقى  والتجارية 

موؤ�ص�صات  لبع�س  تنتمي  �صعبية 

عديدة،  دول  في  المدني  المجتمع 

المظاهرات  في  جليا  ذلك  ويظهر 

عادة  ت�صاحب  التي  ال�صاخبة 

المتعلقة  الدولية  الموؤتمرات  انعقاد 

البيئة  وكذلك  والتجارة،  باالقت�صاد 

والمناخ.  وهذه المظاهرات تعبر عن 

فكرة اأ�صا�صية وهي اأن النظم الدولية 

قد  والتجارة  باالقت�صاد  المتعلقة 

�صاهمت في ات�صاع الهوة بين الفقراء 

الفقر  تف�صي  من  وعززت  واالأغنياء 

بين  والبطالة  والمر�س  والجهل 

�صكان العالم.  

وعلى الرغم من اختالف وجهات 

الحكومية  الحكومية عن غير  النظر 

ال�صلة  ذات  الدولية  الق�صايا  في 

بالتجارة اأو البيئة، نجد تقارب وا�صح 

بين ال�صيا�صات الر�صمية والتوجهات 

ال�صلة  ذات  الق�صايا  في  ال�صعبية 

بال�صحة واالأوبئة والغذاء والمجاعة.  

ال�صياق  هذا  في  المنا�صب  من  ولعل 

االأمين  دعا  عندما  اأنه  اإلى  التنويه 

كوفي  المتحدة  لالأمم  ال�صابق  العام 

في  للم�صاركة  االإعالم  و�صائل  عنان 

لمحاربة  موحد  عالمي  راأي  �صياغة 

ال�صحافة  علقت  االإيدز،  وباء 

الغربية بالقول اإن االأمين العام يب�صر 

العالمي،  العام  للراأي  محوري  بدور 

النيويورك  �صحيفة  و�صفت  حيث 

باأنه  العالمي  العام  الراأي  تايمز 

على  تاأثير  من  له  لما  عظمى«  »قوة 

الق�صايا.   بع�س  من  الدول  مواقف 

يكون  قد  الو�صف  هذا  اأن  حين  وفي 

معينة  ق�صايا  اإلى  بالنظر  �صحيحا 

يتفق فيها الراأي العام غير الر�صمي 

يظل  لكن  الحكومية،  ال�صيا�صات  مع 

و�صف الراأي العام العالمي باأنه »قوة 

ت�صاوؤل.   محَلاّ  مطلق  ب�صكل  عظمى« 

الغذاء  بق�صايا  االأمر  يتعلق  حينما 

اأو ال�صحة فاإن الراأي العام العالمي 

لكن  تاأثيرًا،  واأ�صَد  تبلورًا  اأكثَر  يبدو 

تعلق  ما  اإذا  تماما  يختلف  الو�صع 

االأمر ب�صاأن �صيا�صي اأو اجتماعي.

الجوانب  اإلى  النظر  وعند 

ال�صيا�صية اأو االجتماعية اأو الثقافية، 

الوطيدة  العالقة  نغفل  اأال  فيجب 

من  فما  بينها،  الوا�صحة  المت�صابكة 

معظم  في  ـ  وله  اإال  �صيا�صي  �صاأن 

الحاالت ـ  عالقة بالخلفيات الثقافية 

�صحيح.   والعك�س  واالجتماعية، 

العالمي  العام  الراأي  يواجه  ولذا 

وتاأثيره  تكوينه  في  كبيرة  �صعوبات 

فيما يخ�س تلك الق�صايا.  فباإ�صافة 

الم�صتوى  على  التي  الخالفات  اإلى 

مختلفة  ال�صعوب  اأن  نجد  الر�صمي 

الحكومات  مع  و/اأو  بينها  فيما 

اأو  ال�صيا�صية  الق�صايا  بع�س  حيال 

التوجهات االجتماعية والثقافية.  

وجه  على  ال�صيا�صي  الجانب  ففي 

الذي  الدور  يزال  ال  الخ�صو�س، 

العالمي  العام  الراأي  به  ي�صطلع 

محدودًا في عدد من الق�صايا الدولية 

العام  الراأي  ي�صتطع  لم  اإذ  الكبرى، 

الواليات  يثني  اأن  ـ  مثال  ـ  العالمي 

المتحدة االأمريكية وحلفائها عن �صن 

حرب على العراق على الرغم من اأن 

دول  الراأي في مختلف  ا�صتطالعات 

غالبية  اأن  اإلى  ت�صير  كانت  العالم 

ال�صعوب، بل وحتى الحكومات، كانت 

تعار�س �صن حرٍب على العراق، حيث 

ظهرت م�صيرات حا�صدة قبيل الحرب 

 70 6000 مدينة في حوالي  في نحو 

العراق.   على  الحرب  تناه�س  دولة 

العالمي  العام  الراأي  م�صتوى  وعلى 

الر�صمي، جرت الحرب دون تفوي�س 

المنظمة  وهي  المتحدة،  االأمم  من 

في  ونجد  العالم.   دول  تمثل  التي 

على  اآخر  مثال  الفل�صطينية  الق�صية 

ال�صعف ال�صديد لفعالية الراأي العام 

بق�صية  االأمر  يتعلق  عندما  العالمي 

قرارات  من  الرغم  فعلى  �صيا�صية، 

ال�صرعية الدولية التي تبنتها غالبية 

دول العالم وتعاطف كثير من �صعوب 

العالم مع هذه الق�صية اإال اأن ذلك لم 

ـ وربما لن ـ يوؤدي اإلى اإنهاء االحتالل 

واإقامة الدولة الفل�صطينية.  

حقوق  مبادئ  اإلى  نظرنا  ما  واإذا 

بجوانَب  ترتبط  التي  االإن�صان، 

وثقافية  �صيا�صية  اأبعاد  ذات  متعددة 

العالمي  العام  فالراأي  واجتماعية، 

تلك  يوؤيد  ـ  خ�صو�صا  الر�صمي  ـ 

من  الرغم  وعلى  اإجماال.   المبادئ 

ذلك، اإال اأنه يوجد هناك فوارق جلية 

فهمها  في  العالم  دول  بين  وا�صحة 

وتطبيقاتها لتلك الحقوق.  ولو تاأملنا 

على  ـ  التعبير  حرية  في  الحق  في 

اأنه  المالحظ  فمن  ـ  المثال  �صبيل 

ثقافية  ِقَيمًا  تتبنى  التي  الدول  حتى 

التي  قوانينها  في  تختلُف  م�صتركة 

تنظم حدود الحق في حرية التعبير، 

االختالف  في  مثال  ذلك  نجد  كما 

اأو  االأوربية  القارتين  دول  بين 

االأمريكية التي تنتمي ب�صكل عام اإلى 

الثقافة الغربية الليبرالية، اأو التباين 

االإ�صالمي  العالم  دول  بين  الحا�صل 

في هذه الم�صاألة.      

الرغم  على  اإنه  القول،  وخال�صة 

ت�صاهم  مختلفة  مكونات  وجود  من 

في ت�صكيل الراأي العام العالمي، غير 

التاأثير الفاعل  اأن ال نغفل  اأننا يجب 

االت�صال  وتقنيات  االإعالم  لو�صائل 

دول  عليها  تهيمن  التي  ـ  الحديثة 

ال�صمال ـ في دفع االأفراد والحكومات 

اإزاء  معينة  توجهات  تبني  نحو 

ال�صاحة  على  المطروحة  الق�صايا 

المنظمات  تقوم  كذلك،  الدولية.  

و�صع  في  حيوي  بدور  الدولية 

ور�صم  واالإجرائية  القانونية  القواعد 

الخطوط العري�صة لل�صيا�صات، وتعد 

االتفاقيات  منها  تنبثق  دوليًة  مظلًة 

تحكم  التي  الدولية  والمعاهدات 

ت�صرف الدول داخليا وفيما بينها في 

ن  ُتكِواّ وبالتالي  المجاالت،  من  عدد 

راأيًا  والمعاهدات  االتفاقيات  تلك 

عامًا عالميًا في المجاالت المختلفة.  

و�صدة  العالمي  العام  الراأي  قوة  اإن 

تاأثيره على القرارات تكمن في مدى 

الر�صمي  غير  العام  الراأي  توافق 

ن�صج  ومدى  العامة،  ال�صيا�صات  مع 

عن  التعبير  في  المدني  المجتمع 

الق�صايا المحلية والدولية.  واأخيرا، 

ينبغي تمحي�س المقوالت التي ُتطلق 

في و�صائل االإعالم باأن هذه الق�صية 

معار�صة  اأو  بتاأييد  تحظى  تلك  اأو 

»الراأي العام العالمي«.  
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قطاع اخلدمات ...

مستقبل السعودية

اقتصاد

عبداهلل بن ربيعان
اقت�صادي �صعودي

على رغم أنها قدمية قدم 
قطاع  أن  إال  نفسها،  التجارة 
اخلدمات مل ينظر إليه باهتمام 
العاملي  املستوى  على  كبري 
الدورات  تشمل  فلم  حديثًا.  إال 
الغات،  التفاقية  األوىل  الست 
يف  جوالتها  أوىل  بــدأت  والــتــي 
جولة  وحتى   1947 عــام  جنيف 
أي   1986 السابعة  ــــواي  األورغ

حمور يتعلق باخلدمات.

ولهذا كانت جولة االورغواي المذكورة 

حدثًا عالميًا مهمًا حيث تم اإدخال قطاع 

الخدمات في هذه الجولة التي اختتمت 

في  ال�صهير  مراك�س  باإعالن  اأعمالها 

اتفاقية  لي�صمل   1994 )ابريل(  ني�صان 

وحقوق  )جات�س(  الخدمات  تجارة 

والجوانب  )تريب�س(  الفكرية  الملكية 

اإ�صافة  )تريمز(  لال�صتثمار  التجارية 

»غات«  من  المنظمة  ا�صم  تغيير  اإلى 

 The General Agreement on
 ))Tariffs and Trade )GATT

العالمية  التجارة  منظمة  الى 

 World Trade Organization
.))WTO

ويرى كثير من المحللين اأن جولة 

االورغواي كانت هي البداية الحقيقية 

الجوالت  ت�صمل  لم  حيث  للمنظمة 

ال�صت ال�صابقة لها ما ي�صتحق الذكر 

وبقيت مق�صورة على تحرير التجارة 

اتفاقات  اأية  ت�صهد  ولم  ال�صلعية، 

اأخرى يمكن اعتبارها حدثًا ذا �صاأن 

مكافحة  عن  مقت�صبًا  حديثًا  عدا 

ال�صاد�صة  كينيدي  جولة  في  االإغراق 

عام 1963.

اقت�صاديات  في  النظر  دققنا  ولو 

الخدمات  قطاع  اأن  لوجدنا  العالم 

اإلى   70 بين  ما  يمثل  عام  �صكل  في 

القومي  الناتج  من  المئة  في   80

اأوروبا  وبلدان  المتحدة  للواليات 

المئة  في   50 اإلى  وي�صل  ال�صناعية 

في دول العالم النامي وال يزيد على 

40 في المئة فقط من الناتج المحلي 

ال�صعودي. وهي ن�صبة قليلة اإذا قورنت 

بمكانة االقت�صاد ال�صعودي الذي ياأتي 

في المرتبة االأولى عربيًا بناتج محلي 

قدر بنحو 370 بليون دوالر لعام 2009 

الدولي  البنك  اإح�صاءات  بح�صب 

لذلك العام.

ويعود �صعف اأداء ن�صاط الخدمات 

الكبير  االعتماد  اإلى  المملكة  في 

للن�صاط  وحيد  كمحرك  النفط  على 

االقت�صادي لما يمثله من ثقل كبير في 

تكوين الناتج المحلي بن�صبة تتعدى الـ 

40 في المئة ون�صبة ت�صل اإلى 80 في 
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و�صعف  الحكومة  اإيرادات  من  المئة 

تكوين  في  الخا�س  القطاع  م�صاهمة 

هذا الناتج.

تنامي  اإلى  ت�صير  التوقعات  اأن  اإال 

الناتج  تكوين  في  القطاع  هذا  اإ�صهام 

جريدة  في  ن�صر  لقاء  �صمنها  ومن 

»الوطن« لوكيل وزارة التجارة لل�صوؤون 

قطاع  ان  فيه  قال  العلمي  فواز  الفنية 

 70 اإلى  �صي�صل  ال�صعودي  الخدمات 

في المئة خالل عام 2020 وهي الروؤية 

الوزارة  نظمتها  عمل  لور�صة  نف�صها 

تجارة  قطاع  عن   2002 عام  اأواخر 

الخدمات في المملكة.

الخدمات  تجارة  ت�صنيف  وي�صمل 

بح�صب اتفاقية التجارة الدولية:

 )155( رئي�صيًا،  قطاعًا   )12(

قطاعًا فرعيًا و)513( ن�صاطًا خدميًا.

ولكل قطاع بند رئي�صي وفرعي ولكل 

للت�صنيف  طبقًا  مميز  رقم  ن�صاط 

الدولي لالأن�صطة االقت�صادية ال�صادر 

عن االأمم المتحدة.

التجارة  وزارة  تق�صيم  اأن  اإال 

الخدمات  ن�صاط  يح�صر  ال�صعودية 

 12 بح�صب ور�صة العمل المذكورة في 

قطاعًا هي:

�صمنها  ومن  االأعمال  خدمات   )1

الخدمات المهنية والعقارية وخدمات 

التاأجير.

2( خدمات االت�صاالت ومن �صمنها 

ال�صمعية  الهاتفية  االت�صاالت 

والب�صرية.

والخدمات  الت�صييد  خدمات   )3

الهند�صية المت�صلة بها.

�صمنها  ومن  التوزيع  خدمات   )4

خدمات البيع بالوكالة وتجارة الجملة 

والتجزئة.

التعليمية ومن �صمنها  5( الخدمات 

التعليم بكل مراحله وتعليم الكبار.

�صمنها  ومن  البيئية  الخدمات   )6

خدمات ال�صرف ال�صحي وت�صريف 

النفايات والنظافة ال�صحية.

�صمنها  ومن  المالية  الخدمات   )7

الم�صرفية  والخدمات  التاأمين 

واال�صت�صارات المالية.

بال�صحة  المت�صلة  الخدمات   )8

والخدمات االجتماعية.

والخدمات  ال�صياحة  خدمات   )9

المت�صلة بال�صفر.

والثقافية  الترفيهية  الخدمات   )10

والريا�صية.

�صمنها  ومن  النقل  خدمات   )11

والبحري  البري  النقل  خدمات 

والجوي والف�صائي.

12( خدمات اأخرى غير واردة في اأي 

قطاع.

وال�صك اننا في المملكة  نعول كثيرا 

بب�صاطة  الأننا  الخدمات  قطاع  على 

في  مطلقة  اأو  ن�صبية  ميزة  نملك  ال 

طبيعة  فال  غيره.  اأخرى  مجاالت 

ت�صاعد  المياه  ب�صح  المعروفة  البالد 

التقنية  وال  كبير،  زراعي  اإنتاج  على 

والمهارة والموارد الخام ت�صاهم في 

جعلنا بلدًا �صناعيًا متقدمًا، كما اأنه 

ال يمكن االعتماد على النفط كمورد 

اقت�صادي  تنويع  دون  من  وحيد 

يت�صدره تنمية القطاع الخدماتي.

وهذا بالتاأكيد ما اأدركته الحكومة 

ال�صعودية وبداأت التخطيط له باكرًا، 

�صوق  عالمية  بنوك  دخول  ولعل 

المملكة مثل »�صيز مورغان« االأميركي 

اإن بي  و«دويت�صه بنك« االلماني و«بي 

بنـك  اإلى  اإ�صافة  الفرن�صي،  باريبا« 

الخليج الدولي وبنك االإمارات وبنك 

الكويت الوطني وبنك م�صقط ، ي�صكل 

توجهًا يحمد للحكومة لتنمية القطاع 

لتطوير  ك�صرورة  الالزم  الم�صرفي 

اهمها  ومن   ، االأخرى  القطاعات 

قطاع الخدمات.

التاأمين  �صركات  دخول  اأن  كما 

�صركاء  ودخول   ، التاأمين  واإعادة 

جدد في هذا المجال �صيرفعان هذا 

بع�س  بح�صب  يتوقع  الذي  القطاع 

فر�صة  األف   12 يوؤمن  اأن  الدرا�صات 

خالل  ال�صوق  حجم  يزيد  وان  عمل 

ال�صنوات الخم�س المقبلة.

كذلك، فاإن تطبيق لوائح ال�صمان 

هو  قريبًا  �صت�صدر  التي  ال�صحي 

التوجه.  هذا  اإرها�صات  اإحدى 

ال�صياحية  التنمية  ذلك  الى  وي�صاف 

التي  ال�صعبة،  للعمالت  المدرة 

بهيئة  ممثلة  المملكة  فيها  تخطو 

ال�صياحة خطوات جيدة، ومن �صمنها 

يعود ضعف أداء نشاط اخلدمات يف 
اململكة إىل االعتماد الكبري على النفط 

كمحرك وحيد للنشاط االقتصادي

ال�صياحة الدينية التي تحتاج الى كثير 

اإ�صهامها  ليكون  وال�صبط  التنظيم  من 

الوطني حيث ال  الناتج  اكبر في جملة 

ت�صل حاليًا اإال اقل من 1 في المئة، كما 

ودخول  االت�صاالت  مجال  فتح  ويعتبر 

�صركة اأخرى و ثالثة ، تطورًا اآخر يدعم 

نمو هذا القطاع. والنن�صى دخول �صكك 

الحديد مرحلة جديدة في عهد خادم 

عبداهلل  الملك  ال�صريفين  الحرمين 

العالمية  فال�صركات   ، عبدالعزيز  بن 

�صرق  ربط  على  حاليا  تعمل  الكبرى 

البالد بغربها، �صمالها بجنوبها ، وهذا 

ينمو  الخدمات  قطاع  �صيجعل  الربط 

ويزدهر.

موقع  القطاع  هذا  نمو  يدعم  ومما 

المملكة الجغرافي وظروفها ال�صيا�صية 

عوامل  وهي   ، الم�صتقرة  واالقت�صادية 

الخارج  من  كبيرة  خدماتية  جذب 

ذكرنا  كما  فال�صعودية  والداخل. 

�صابقًا تت�صدر قائمة اكبر اقت�صاديات 

 370 ب  يقدر  اإجمالي  بناتج  المنطقة 

  ،)2009 ت�صنيف  دوالر)ح�صب  بليون 

المنطقة  بدول  مقارنتها  يمكن  وال 

االأخرى ال�صغيرة اأو الكبيرة )لبنان 34 

بليونًا( على   188 وم�صر  دوالر،  بليون 

الخدمات  اأن قطاع  كما  المثال،  �صبيل 

لالأفراد،  ال�صرائية  القوة  على  يعتمد 

الكبرى  مثيالتها  على  تتفوق  والمملكة 

المواطن  فدخل  المنطقة.  دول  من 

الف   17 بنحو  �صنويًا  يقدر  ال�صعودي 

دوالر   2400 اإلى  ي�صل  بينما  دوالر 

دوالرفقط  واألفي  ال�صوري  للمواطن 

للمواطن الم�صري، على �صبيل المثال 

الالح�صر،  كما تتفوق المملكة بارتفاع 

مليون   27 نحو  بلغ  برقم  ال�صكان  عدد 

ن�صمة ، ح�صب اح�صاءات البنك الدولي 

عدد  يتجاوز  ال  فيما   ، الما�صي  للعم 

االأخرى  الخم�س  الخليج  دول  �صكان 

مجتمعة الـ10 ماليين ن�صمة. وهذه كلها 

عوامل اإيجابية ت�صجع على تطوير قطاع 

الخدمات واال�صتفادة منه ليكون قائدا 

لنمو بقية القطاعات.
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نوافذ

اإلسكوريال 
ESCORIAL

كنوز من اخملطوطات 
العربية

إذا كان لنا أن ُنفاضل بن احلضارات، فإن احلضارة العربية اإلسالمية، من أهم احلضارات، إن مل تكن 
أهمها على اإلطالق، التي تركت لإلنسانية، كمــًا كبريًا، من كنوز اخملطوطات..  وبرغم أن هذه الكنوز، 

ى منها، وحتتفظ  د، فإن ما تبقَّ دة، أو غري ُمتعمَّ ُفِقد منها الكثري، نتيجة عمليِّات حرق وتدمري، ُمتعمَّ
به جل خزائن ومكتبات العامل، ما زال ُيمثل شـاهدًا قويـــًا، على الدور الرائد، الذي قامت به احلضارة 

اإلسالمية، يف تقدم العلوم والفنون واآلداب، و إنقـاذ أوروبــا، من ُسباتها العميق، يف ُظلمات اجلهالة، 
التي خيَّمت عليها طوال القرون الوسطى.

وُتعد مكتبة اإلسكوريال ESCRIAL )1(، واحدة من أهم املكتبات األوروبية،التي حتتوي على عدد 
كبري، من أندر اخملطوطات العربية، ُيقدر بنحو ألفي ُمجلد..  هذا امللف، ُنلقي من خالله، نظرة تأريخية 
على اإلسكوريال، وما تعرضت له اخملطوطات العربية يف أسبانيا، عقب سقوط غرناطة، وكيف أمكن 

جتميع اخملطوطات التي حتتفظ بها املكتبة حتى اآلن، 
ث عن جهود الفهرسة، ونذكر طائفة من أندر اخملطوطات العربية، وامُلحاوالت املغربية  ثم نتحدَّ

الستعادة جمموعة اخملطوطات الزيدانية، التي ُأوِدعت اإلسكوريال، عقب عملية قرصنة يف عرض 
البحر.. !!.

نظرة تاريخية
على  انت�صاره،  اأعقاب  في 

�صان  موقعة  في  الفرن�صيين، 

وتنفيذًا  1557م،  عام  كانتان، 

على  قطعه  قد  كان  لوعد 

فيليب  الملك  اأمر  فقد  نف�صه، 

ابن  1598م(،  )1527ــ  الثاني 

الخام�س،  �صارل  االإمبراطور 

ع مباني االإ�صكوريال،  بت�صييد ُمجَماّ

وكني�صة،  دير،  من  يتاأَلاّف  الذي 

ومعهد  ومكتبة،  ملكي،  وق�صر 

ديني، ومدفن ملكي.

خوان  المهند�س  توَلاّى  وقد 

االإ�صراف  توليدو،  دي  باوتي�صتا 

على ت�صميم الم�صروع، وتنفيذه، 

لم  اأق�صامه  بع�س  اأن  ورغم 

اأن  اإال  الكني�صة،  مثل  ُت�صتكمل، 

تم  االإ�صكوريال،  مباني  مجمع 

العام  في  ر�صميــــًا،  افتتاحه 

1584م.

نزاعــــًا  اأن  باالإ�صارة،  وجدير 

اكتمل  التي  الكني�صة،  بين  ن�صب 

افتتاح  من  �صنتين  بعد  ت�صييدها، 

رئا�صة  وبين  االإ�صكوريال،  مجمع 

التبعية  حول  البلدية،  مجل�س 

االإدارية للمجمع، وُح�صم االأمر في 

ل  تدَخاّ حين  ع�صر،  الثامن  القرن 

واأمر  الثالث،  كارلو�س  الملك 

واأن  للمجمع،  خا�س  ُمدير  بتعيين 

يكون تعيين الُمدير من اخت�صا�س 

الملك �صخ�صيـــًا.. وكانت الحكومة 

االأ�صبانية، قد اأدرجت االإ�صكوريال، 

قائمة   �صمن  1971م،  العام  في 

حسني عبدالحافظ
المغرب
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العام  وفي  ال�صياحية،  المزارات 

اليون�صكو، �صمن  اأدرجته  1984م، 

قائمة التراث االإن�صاني العالمي.

وصـف عـام
فاإن  الحجم،  حيث  ومن 

اأكبر  اأحد  ُيعد  االإ�صكوريال، 

عالمية،  تاريخية  مبان  خم�صة 

حيث  االآن،  اإلى  قائمة  مازالت 

المبنية  الم�صاحات  اإجمالي  تبلغ 

نحو  الرمادي،  بالجرانيت 

غرفة،   300 وبه  م2،   37.000

و89 نافورة، و9 اأبراج بارتفاع 55 

10 اآالف  مترًا، وما يزيد على الـ 

تو�صل  �صلمـــًا،  و86  ونافذة،  باب 

تمثااًل،  و93  ُمختلفة،  اأماكن  اإلى 

على  عة  موَزاّ فنية،  و1600لوحة 

15رواقــــًا.

االأكثر  االأماكن،  بين  ومن 

�ُصهرة في االإ�صكوريال، ما ُيعرف 

ُملحقة  وهي  المعارك،  ب�صالة 

ر�صومًا  وتت�صمن  بالق�صر، 

التي  المعارك  ُتمثل  جدارية، 

وثمة  االأ�صباني،  الجي�س  خا�صها 

يت�صمن  بالق�صر،  ُملحق  جناح 

االأ�صبان،  الملوك  اأغلب  قبور 

على  يحتوي  معماريًا،  ومتحفًا 

التي  والو�صائل،  االأدوات  كافة 

بناء  عمليات  في  ا�صُتخدمت 

وخرائط  ور�صومات  االإ�صكوريال، 

وهناك  االأبنية،  بين  للتنقل 

حديقة الُرهبان، التي كان فيليب 

الثاني يهتم بها ب�صكل كبير، وهي 

بالكني�صة. ُملحقة 

في  اأكثر  يعنينا  والذي 

ُكتبه،  خزانة  هو  االإ�صكوريال، 

كانت  التي  مكتبته،  باالأحرى  اأو 

في  الُم�صَياّدة  االأبنية  اأوائل  من 

حيث  االإ�صكوريال،  مباني  مجمع 

 23 يوم  تحديدًا  فيها،  العمل  بداأ 

الموؤرخة  بح�صب  اإبريل1563م، 

اأورورا  االأ�صبانية،  والُم�صتعِربة 

الجانب  اإلى  وموقعها  كانو.. 

مواجهة  في  الق�صر،  من  االأيمن 

ُي�صرف  الذي  الديني،  المعهد 

عليه االآباء االأوغ�صطينيون، وت�صم 

طوله  ي�صل  فخمـــًا،  بهوًا  المكتبة 

عر�صه  بينما  مترًا،   45 نحو  اإلى 

الُمزَياّن  و�صقفه  اأمتار،   9 نحو 

اأمتار،   10 لنحو  يرتفع  بال�صور، 

المرمر،  من  اأر�صَياّة  ِنعت  �صُ وقد 

طائفة  ُتعر�س  البهو  هذا  وفي 

المكتبة،  ُمقتنيات  من  عة،  ُمتنَواّ

ومنها بع�س المخطوطات العربية 

على  ناأتي  �صوف  التي  النفي�صة، 

ذكرهــــا الحقــــــًا.

مكتبة اإلسكوريال ومرياث 
اخملطوطات العربية يف 

األندلس
تركه  ما  اأن  المعلوم،  ومن 

مخطوطات  من  الم�صلمون، 

من  المجاالت،  جميع  ُتغطي 

علوم وفنون واآداب عقب �صقوط 

الحكم  فرناندو  وتولي  غرناطة، 

عليها ابتداء من 2 يناير 1492م 

ي�صعب  بحيث  الكثير،  من  كان 

يرى  البع�س  كان  واإن  ح�صره، 

باأنه تجاوز الملونين بكثير.. وكان 

اأول قراراتخذه الحاكم الجديد، 

كل  الموري�صكيون،  ُي�صِلاّم  »اأن 

مخطوطات  من  بحوزتهم  ما 

هكذا  العدالة«،  اإلى  عربية، 

القرار)!!(،  ن�س  في  ورد 

الم�صوؤولين،  اأحد  اأن  والموؤ�صف 

وهو  الُمهمة،  هذا  تولوا  الذين 

الذي  ثي�صنيرو�س،  الكاردنيال 

دة وال�صرامة، جمع  بالِحاّ ا�صتهر 

ع مباين اإلسكوريال، يتألَّف من  ُمجمَّ
دير، وكنيسة، وقصر ملكي، ومكتبة، 

ومعهد ديني، ومدفن ملكي

] نوافذ [
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واأمر  العربية،  المخطوطات  جل 

بحرقها، في ميدان باب الرملة.. 

 « كوندي   االأوروبي  الموؤرخ  يقول 

نحو  واحد،  يوم  في  اأُحِرق  لقد 

فيها  كان  للُكتب،  خزانة  �صبعين 

وخم�صين  مليون  على  يزيد  ما 

األف مجلد«.

كثيرًا  اأن  اأي�صـــًا،  والموؤ�صف 

اأَياّدوا  الغربيين،  الموؤرخين  من 

عمله  وو�صفوا  الكاردينال، 

»العمل  بـــ  المخطوطات،  باإحراق 

باأن  ذلك  ُمعللين   ،)!!( العظيم« 

اإلى  يعودون  »ُرَباّما  الموري�صكيين، 

التعاليم االإ�صالمية من جديد، اإذا 

بقيت هذه المخطوطات لديهم«..            

الم�صادر  اأوردته  ما  وبح�صب 

االإبادة  رغم  فاإنه  التاأريخية، 

مخطوط  مليوني  لنحو  الجماعية، 

عربي، في ميدان باب الرملة، اإالاّ 

اأخرى،  اآالف  عدة  اأنقذ  القَدر  اأن 

العربية،  المخطوطات  نوادر  من 

الكاردينال  اإليها  ي�صل  لم 

نجح  حيث  واأعوانه،  ثي�صنيرو�س 

اإخفائها،  في  الموري�صكييون 

هي  المخطوطات،  هذه  وكانت 

االإ�صكوريال،  مكتبة  اأثرت  التي 

الملك  عهد  حيث  اإن�صائها،  ُمنذ 

من  مجموعة  اإلى  الثاني،  فيليب 

لجمع  بحملة،  القيام  ُم�صت�صاريه، 

ى في ربوع اأ�صبانيا، من  كل ما تبَقاّ

فيها،  ثمن  اأي  ودفع  مخطوطات، 

اأكبر  ُمناف�صة  بذلك  ُم�صتهدفـــًا 

مكتبات اأوروبا اآنذاك، وهي مكتبة 

كبير  وكان  بروما،  الفاتيكان 

ُم�صت�صاريه، ويدعى دي مورالي�س، 

اأي  ُيزِياّن  ما  باأن  اإليه  اأ�صار  قد 

واأهمية،  قيمة  ويمنحها  مكتبة، 

هو مدى احتوائها على النوادر من 

المخطوطات.

تم  ما  ر  ُقِداّ 1575م،  عام  وحتى 

مخطوطة،   2820 بنحو  جمعه، 

والقليل  العربية،  باُللغة  جلها 

واالإغريقية،  الفار�صية،  باللغات 

نحو  اإلى  اإ�صافة  والعبرية، 

هذه  اأوِدعت  مطبوع،  1700كتاب 

واأ�صيف  المكتبة،  اإلى  الح�صيلة 

اإليها �صبع و�صتون مخطوطة عربية، 

الخا�صة  المكتبة  بحوزة  كانت 

بين  ما  عة  موَزاّ وهي  للملك، 

والطب،  والفل�صفة،  الدين،  علوم 

تم  ثم  والقانون،  والريا�صيات، 

»ديا  يمتلكها  خا�صة،  مكتبة  �صراء 

يمتلكها  واأخرى  ميندوثـا«،  غودي 

ميندوثــا«،  دى  »فران�صي�صكو 

اأ�صيف  1582م،  مايو   26 وبتاريخ 

مخطوطة  االإ�صكوريال32  لمكتبة 

الطب،  في  ثالث  منها  عربية، 

في  والباقي  الفلك،  في  وواحدة 

وفي  واالجتماعيات..  العقائد 

�صت  اإيداع  تم  1599م،  عام 

اأخرى  عربية  مخطوطة  وع�صرين 

ا تولى فيليب الثالث  بالمكتبة.. ولَماّ

باإثراء  االهتمام  وا�صل  الُحكم، 

من  بالمزيد  االإ�صكوريال،  مكتبة 

المخطوطات والكتب، واأ�صدر اأمرًا 

المكتبة،  اإلى  ُتر�َصل  »اأن  فيه  طلب 

في  ُيطبع  كتاب،  ُكل  من  ُن�صخة 

االأرا�صي الخا�صعة لحكمه«.

السطو على جمموعة 
خمطوطات »السلطان 

زيدان«
اأُ�صيف  1614م،  العام  وفي 

كنز  االإ�صكوريال،  مكتبة  اإلى 

نفي�س من المخطوطات العربية، 

اآالف  اأربعة  نحو  يت�صمن 

بمجموعة  ُتعرف  مخطوطة، 

اأن  والحقيقة  زيدان«،  »ال�صلطان 

اال�صتيالء  تم  المجموعة،  هذه 

من  جماعة  بوا�صطة  عليها، 

القرا�صنة االأ�صبان.. 

لُمقتنيات  اإح�صاء،  اأجرى  وقد 

المخطوطات  من  االإ�صكوريال، 

المكتبة  اإيداع  عقب  العربية، 

ع�صرة  نحو  فكانت  الزيداية، 

اآنذاك  فت  و�صِ مخطوطة،  اآالف 

باأنها »اأغنى واأنف�س مجموعة من 

نوعها في العالم«.

االإ�صكوريال،  مكتبة  وكانت 

وقع  كبير،  لحريق  �صت  تعَراّ قد 

الـــ  ُيقارب  ما  ر  دَماّ 1671م،  عام 

عدا  عربية،  مخطوطة   3000

المخطوطات والكتب باُللغات غير 

العربية، كما اأن ِعدة اآالف اأخرى، 

اأِتلفت  العربية،  المخطوطات  من 

اأو �ُصِرقت من المكتبة، اإبان حرب 

الفرن�صيين �صد االأ�صبان.. وبح�صب 

االأ�صباني،  والُم�صتعرب  الموؤرخ 

�صغل  الذي  فو�صتيل،  برادليو 

االإ�صكوريال،  مكتبة  ُمدير  من�صب 

القرن  �صبعينيات  فترة  خالل 

ى  تبَقاّ ما  فاإن  )20م(،  الما�صي 

باالإ�صكوريال، بعد الحريق والتلف 

واأربعون  »خم�صة  هو  وال�صرقة، 

المطبوعة،  الُكتب  من  األفــًا 

وخم�صة اآالف مخطوطة، من بينها 

نحو 1870 مخطوطة عربية، ونحو 

الالتينية،  باُللغة  1400 مخطوطة 

باُللغة  مخطوطة   800 ونحو 

االأ�صبانية«.

فهارس اخملطوطات 
العربية يف اإلسكوريال

الما�صية،  القرون  مدى  وعلى 

لح�صر  ُمحاوالت،  ِعدة  جرت 

العربية،  المخطوطات  وفهر�صة 

المجموعات،  اأهم  باعتبارها 

التي تحتويها مكتبة االإ�صكوريال، 

تمت  قد  الُمحاوالت  اأولى  وكانت 

اأوربــا(،  دي  )دييغو  يد  على 

1598م،  عام  من  وا�صتمرت 

ثم  1600م،  عام  نهاية  اإلى 

يد  على  الثانية،  الُمحاولة  كانت 

ُم�صت�صرق اإ�صكتلندي، ُيدعى دافيد 

1626م،  عام  ابتداأها  كولفيل، 

المحاولة،  هذه  نت  ت�صَماّ وقد 

والو�صف  الفهر�صة،  جانب  اإلى 

عدد  درا�صة  الالتينية،  باُللغة 

العربية،  المخطوطات  من  كبير 

�صمن  كانت  التي  تلك  خ�صو�صًا 

ما ُيعرف بمجموعة   )هورتا دو 

دي ميندوثــا(.. وظلت ُمحاوالت 

العربية  للمخطوطات  الفهر�صة، 

باالإ�صكوريال، تتوا�صل على مدى 

ُي�صرف  وكان  التالية،  العقود 

وي�صارك  المكتبة،  اأمناء  عليها 

اأ�صبانيا،  من  باحثون  فيها 

وخارجها.

و�صع  من  اأ�صهر  اأن  اإاَلاّ 

العربية  للمخطوطات  فهر�صـــًا، 

ميخائيل  كان  باالإ�صكوريال، 

ماروني  ق�س  وهو  الغزيري، 

الم�صادر  في  ي�صتهر  لبناني، 

 ،CASIRI با�صم  الغربية 

1708م،  عام  بطرابل�س  وِلد 

واُللغات  الدينية،  العلوم  ودر�س 

ثم  ال�صام،  بالد  في  ال�صرقية، 

هناك  ووا�صل  روما،  اإلى  رحل 

اإلى  الالتينية،  للغة  درا�صته 

في  ُيحا�صر  كان  اأنه  جانب 

وال�صريانية،  العربية  اللغتين 

والالهوت،  الفل�صفة  اإلى  اإ�صافة 

في  للعمل  مدريد،  اإلى  انتقل  ثم 

ذاعت  ا  ولَماّ الملكية،  اأكاديميتها 

الثقافتين  درا�صة  في  �ُصهرته، 

أدرجت اإلسكوريال 
ضمن قائمة 

املزارات السياحية 
ويف العام 1984 م 
أدرجته اليونسكو 

ضمن قائمة 
الرتاث اإلنساين 

العاملي
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اأ�صدر  والمغربية،  الم�صرقية 

بتعيينه  اأمرًا،  االأ�صباني  الملك 

االإ�صكوريال،  لمكتبة  ُمديرًا 

باأن  وكَلاّفه  1749م،  عام  وذلك 

العربية،  المخطوطات  يفح�س 

حول  ُمف�صاًل،  تقريرًا  وُيعطيه 

المخطوطات،  هذه  اأهمية  مدى 

في  الملك،  اإلى  رجع  وبالفعل 

بالتقرير  1653م،  عام  اأواخر 

ا�صتح�صانًا  المطلوب، الذي القى 

والُمجتمع  الملك،  من  كبيرًا، 

االأ�صباني.

غ الغزيري بعد ذلك، لو�صع  وتفَراّ

ُمحتويات  لجميع  �صامل،  فهر�صت 

المخطوطات  من  االإ�صكوريال، 

ينتهج  �صوف  اأنه  واأعلن  العربية، 

اإليها  �صبقه  التي  الطريقة،  ذات 

يو�صف �صمعان، في و�صع فهر�صت 

بمكتبة  العربية،  المخطوطات 

با�صم  والمعروف  الفاتيكان، 

اأورينيالي�س(. )بيبليوتيكا 

اأول  ظهر  1760م،  العام  وفي 

ُمجَلاّد من فهر�صت الغزيري، الذي 

العربية  )المكتبة  عنوان  حمل 

االأ�صبانية في االإ�صكوريال(، وكان 

وخ�صائ�صه،  �صماته  اأبرز  من 

قاعدة  على  الفهر�صة  اعتماد 

حول  تدور  التي  التركيز، 

واأ�صلوب  والتحليالت،  المواد، 

اأحيانــًا،  الموجزة  االقتبا�صات 

اأخرى،  اأحيانــــًا  لة  والمطَواّ

التاريخية،  القيمة  اإبراز  مع 

اإ�صافة  للمخطوطات،  والعلمية، 

والمالحظات  ال�صروحات  لبع�س 

وهو  الالتينية،  باللغة  عليها 

بدايتها  فنون،  عدة  اإلى  م  ُمق�َصاّ

فن اللغة العربية وعلومها.

كنوز من نوادر 
اخملطوطات

المخطوطات  ُيمِياّز  وما 

جلها  اأن  باالإ�صكوريال،  العربية 

واالأوائل،  النوادر  �صمن  ُي�صَناّف 

م �صهادة دامغة على عظمة  وُيقِداّ

االإ�صالمية،  العربية  الح�صارة 

م�صابيح،  بمثابة  كانت  والتي 

قناديلها  اأوروبا،  منها  اأ�صاءت 

هذه  كنوز  ومن  الُمظلمة.. 

�صبيل  على  نذكر  المخطوطات، 

المثال ال الح�صر: 

االأدوية،  ُمفردات  جامع  ــ 

بن  محمد  بن  الدين  ل�صياء 

المالقي،  اأحمد  بن  عبداهلل 

)ت  البيطار  بابن  ال�صهير 

تدوين  تاريخ  ويعود  646هـ(، 

في  تقع  التي  المخطوطة،  هذه 

 / 966هـ  عام  اإلى  ورقة،   283

في  ورقمها  1556م،  الموافق 

المكتبة 839.

ل�صم�س  العربي،  النحو  ن�صاأة  ــ 

الدين االأن�صاري. 

الكريم،  للقراآن  مخطوطة  ــ 

البديعة  ق�صر  في  نت  دِواّ

من  االنتهاء  وتاريخ  بمراك�س، 

�صهر  من  ع�صر  الثالث  كتابتها 

ربيع الثاني عام 1008هـ، وتحمل 

رقم 1340.

المية  �صرح  في  الُمنتخب  ــ 

على  اأبي  بن  ليحيى  العرب، 

)ت  الحلبي  الطائي  ظافر  بن 

المخطوطة  هذه  وتقع  630هـ(، 

كتبها  ورقة،   169 في  الفريدة، 

الع�صرين  في  يده،  بخط  الموؤِلاّف 

عام  المبارك  رم�صان  �صهر  من 

618هـ.

ــ تهافت الفال�صفة، الأبي حامد 

وتحمل  505هـ(،  )ت  الغزالي 

هذه المخطوطة رقم 631.

فار�س  بن  الأحمد  الثالثة،  ــ 

)ت 395هـ(.

الدولة  في  البدرية  الملحمة  ــ 

الن�صرية، البن الخطيب ال�صلماني، 

بتاريخ  تخت�س  المخطوطة  وهذه 

مملكة غرناطة، في ظل ملوك بني 

ن�صر )بني االأحمر(.

ــ ُمختار الِحكم ومحا�صن الكِلم، 

من  فاتك،  بن  ب�صر  الوفاء  الأبي 

الهجري،  الخام�س  القرن  ُعلماء 

 ،6 وهذه المخطوطة، تحمل رقم 

وتقع في 124 ورقة. 

ــ االإبل، لالأ�صمعي )ت 216 هـ(، 

بخط موهوب بن اأحمد الجواليقي 

مجموعة  من  539هـ(،  )ت 

مخطوطات، تحمل رقم 1705. 

للفيروز  المحيط،  القامو�س  ــ 

وهي  817هـ(،  )ت  اأبادي 

لة  ُم�صَكاّ مخطوطة نادرة، كلماتها 

 383 في  وتقع  كاماًل،  ت�صكياًل 

ورقة، ويرجع تاريخ تدوينها، اإلى 

العام 975هـ / الموافق 1567م، 

االإ�صكوريال،  مكتبة  في  وتحمل 

رقم 859. 

وفر�صانها،  العرب  خيل  اأ�صماء  ــ 

هـ(،   231 )ت  االأعرابي  زياد  البن 

الجوالقي  اأحمد   بن  موهوب  بخط 

�صمن  من  وهي  ذكره(،  )�صبق 

المجموعة، التي تحمل رقم 1705.

ــ ُمخت�صر الك�صاف في معرفة 

بن  على  بن  لمحمد  االأطراف، 

الح�صن الح�صيني )ت 765هـ(.

ــ الك�صف عن مناهج االأدِلاّة في 

عقائد الملة، البن ر�صد القرطبي 

تاريخ  ويرجع  595هـ(،  )ت 

ضت  مكتبة اإلسكوريال حلريق كبري،  تعرَّ
ر ما ُيقارب الـــ 3000  وقع عام 1671م، دمَّ

خمطوطة عربية

] نوافذ [
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اإلى  المخطوطة،  هذه  تدوين 

1324م،  الموافق  724هـ/  العام 

وتحمل رقم 623.

ــ الجمهرة في البيزرة، لعي�صى 

)ت  االأ�صدي  ح�صان  بن  على  بن 

611هـ(، وتحمل هذه المخطوطة 

رقم 903.

ــ �ِصر �صناعة الطب، الأبي بكر 

)ت  الرازي  زكريا  بن  محمد 

311هـ(، كتبها بخط الن�صخ، في 

طليطلة، عبدالكبير بن عبدالحق 

الموافق  هـ/   663 عام  الغافقي، 

1265م، وتحمل رقم833. 

ــ نظم الفوائد وح�صر ال�صرائد، 

وهي منظومة في االأ�صباه والنظائر، 

بن  ح�صين  بن  الُمهَلاّب  و�صعها 

بركات المهلبي )ت 584هـ(.

ــ االأمثال، الأبي فيد ال�صدو�صني 

)ت 195هـ(.

ــ ديوان ابن الهائم، اأحمـد بن 

التي  المخطوطة،  وهذه  محمد، 

نة بخط  تحمل رقم 2/419، ُمدَواّ

تاريخ  ويعود  جميل،  اأندل�صي 

تدوينها، اإلى العام 905هـ.

الدين،  اأ�صول  في  االأربعين  ــ 

الأبي حامد الغزالي. 

ــ ُمخت�صر العين، للزبيدي. 

ُجمل  �صرح  في  الفاخر  ــ 

للعالمة  الجرجاني،  عبدالقادر 

�صم�س الدين البعلبكي. 

اأبي  لالإمام  الذخائر،  ــ 

محمد  بن  على  المحا�صن 

الهروي. 

البيان  علم  في  التبيان  ــ 

القراآن،  اإعجاز  على  المطلع 

محمد  بن  الدين  كمال  ت�صنيف 

عبدالكريم  بن  عبدالواحد  بن 

وتو�صف  االأن�صاري،  خلف  بن 

تحمل  التي  المخطوطة،  هذه 

جدًا،  نفي�صة  باأنها   ،223 رقم 

�صهر  اإلى  تدوينها،  تاريخ  ويعود 

رم�صان المبارك �صنة 637هـ. 

الطبية،  ال�صناعة  كامل  ــ 

المعروف بالمالكي. 

بة، لجالنيو�س،  ــ االأدوية الُمرَكاّ

ترجمة حنين ابن ا�صحق.

لر�صالة  جالنيو�س،  تف�صير  ــ 

حنين  ترجمة  الأبقراط،  االأوبئة 

ابن اإ�صحق.

ــ منافع االأع�صاء، لجالنيو�س، 

ورقم  اإ�صحق،  ابن  حنين  ترجمة 

ويعود   ،850 المخطوطة  هذه 

 539 العام  اإلى  تدوينها،  تاريخ 

هـ.

بطول  ُجمع  بما  العيبة  ملء  ــ 

اإلى  والوجيهة  الوجهة  في  الغيبة 

لمحمد  وطيبة،  مكة  الحرمين 

بن عمر بن ر�صيد الفهري، وهي 

الموؤلف، وتحمل  مخطوطة بخط 

رقم 1739.

بمعرفة  االأ�صراف  ُتحفة  ــ 

بن  ليو�صف  االأطراف، 

)ت742  المري  عبدالرحمن 

في  تقع  المخطوطة،  وهذه  هـ(، 

رائع،  م�صرقي  بخط  ورقة،   164

ورقمها 1617. 

لل�صيخ  الطب،  في  القانون  ــ 

الح�صين  على  اأبي  الرئي�س 

وهي  428هـ(،  )ت  �صينا  بن 

مخطوطة جيدة، تم تدوينها عام 

525 هـ.

ــ االقت�صاب في �صرح اأدب الكتاب، 

اأبي محمد  البطليو�صي،  ال�صيد  البن 

بن عبداهلل بن محمد )ت 521هـ(، 

ب�ِصت  موؤلفها  وفاة  قبل  نة  ُمدَواّ وهي 

�صنوات، اأي عام 515 هـ. 

ــ الكامل في اُللغة للمبرد، اأبي 

االأزدي  يزيد  بن  محمد  العبا�س 

)ت 285هـ(، ويعود تاريخ تدوين 

هذه الُن�صخة، اإلى عام 512 هـ.

اأبي  للحريري،  المقامات،  ــ 

محمد القا�صم بن على الب�صري 

مخطوطة  وهي  516هـ(،  )ت 

نت في حياة �صاحبها،  دِواّ رائعة، 

عام 483 هـ.

ــ اأخبار ُعقالء المجانين، الأبي 

النحوي  زيد  بن  محمد  االأزهر 

مخطوطة  وهي  هـ(،   325 )ت 

نت عام 670 هـ.  جيدة، دِواّ

االأ�صنان  تقويم  اإلى  المدخل  ــ 

عبداهلل  الأبي  البيان،  وتعليم 

ال�صبتي )ت 570 هـ(، ويعود تاريخ 

تدوينها، اإلى العام 607 هـ. 

الإفادة  والتي�صير  التقريب  ــ 

م�صاحة  ب�صناعة  المبتدئين 

بن  محمد  طاهر  الأبي  ال�صطوح، 

الجياب المرادي )ت 680هـ( وهي 

ن�صخة ُممتازة، تحمل رقم 1929.

كتاب  من  االأول  ال�ِصفر  ــ 

»الت�صريف لمن عجز عن التاأليف«، 

عبا�س  بن  خلف  القا�صم  الأبي 

الثاني،  ال�ِصفر  ومعه  الزهراوي، 

مبتور منه قليل من الورقات.
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أدب

يبقى الشعر هو القنطرة األقوى بن الشعوب، فهو ينقل بن أبياته ما عجزت عن نقله السياسة و منذ األزل أحد أهم قنوات 
التواصل مع اآلخر وكان أجمله يشيع احلب واجلمال وينشر السالم بن بني البشر،حيث إن أحد ركائز التواصل مع اآلخر هو التحلي 

باألخالق والقيم احلميدة، ويف تاريخنا العربي استطاع الشاعر على مر العصور أن يبعث اإلرادة يف النفوس ويدفع بالناس 
للوقوف صفًا واحدًا

د.عبدالعزيز الشعيلالشعر والسياسة 
كلية اللغة العربية

ت�صيي�س  في  �صاهمت  ال�صيا�صة  اأن 

ال�صعر ؟ هل ما و�صلنا ب�صاأن االإلياذة 

و«   « »هوميرو�س  واأخبار  واالأودي�صا 

ال�صعراء  من  وغيرهم   « هيريودو�س 

اأو  تاريخية  حقيقة  هو  الق�ص�صيين 

اأداة  ال�صعر  كان  وهل  �صيا�صية،  لعبة 

نقله..  يراد  ما  فقط  اأو  الواقع  نقل 

اأن  جميال  اأمرا  كان  الحاالت  وبكل 

و�صلنا بع�س التاريخ من خالل �صعر 

اأو م�صرحية، فال�صيا�صة تالحقنا اإلى 

ال�صعر، وال�صعر ينقلنا اإلى ال�صيا�صة، 

الكثيرين  اأ�صتخدمه  منبر  وهو 

الح�صارة  بداية  من  ال�صا�صة  من 

لتحقيق طموحاتهم،  االإن�صانية حينا 

اأخرى  واأحيانا  لتمجيدهم،  وحينا 

كان ال�صعر وباال على ال�صيا�صة حين 

تاأثيره على الجماهير  له  بداأ ي�صبح 

على  والمغلوب  المطحونة  وال�صعوب 

اأمرها، وكانت تجد في ترديد اأ�صعار 

على  الناقمين  اأو  الناقدين  ال�صعراء 

ال�صلطة ما يزيل توترها حتى حين.

كان  العربي  ال�صعر  تاريخ  وفي   

مالحقين  االأوائل  العرب  �صعراء 

ال  ق�صائدهم  كل  وفي  بال�صيا�صة، 

ثناياها،  بين  ال�صيا�صة  تكون  اأن  بد 

فكانت هي محور �صعر زهير بن اأبي 

�صلمى، فكان �صعره ا�صتنكارا للحروب 

يذكر  متعقل حين  اإن�صان  من موقف 

ونتائجها  الحرب  واآثام  �صرور  للقوم 

في معلقته ال�صهيرة:

وما الحرب اإال ماعلمتم وذقتم

وماهو عنها بالحديث المرجم

 متى تبعثوها تبعثوها ذميمـة

دعن  في  ال�صعر  �صاهم  لطالما 

نظرية القيادة حول الحكم والدولة، 

ال�صلطان  ت�صهيل مهام  في  �صاهم  اأو 

وباالأخ�س  كان  وحينا  الحاكم  اأو 

الموؤجج  الوقود  ال�صيا�صي  ال�صعر 

اأحزاب  وتكوين  والثورة  لالأنتفا�صة 

لل�صعر  فنريد  نحن  اأما  المعار�صة، 

اأن ي�صلح ما اأف�صدته ال�صيا�صة ونريد 

فرقتنا  ما  اأذا  يجمعنا  اأن  لالأدب 

لالآخر.. ملهما  كان  فمن  ال�صيا�صة. 

اأو  ال�صيا�صة،  ال�صعر  األهمت  هل 
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وت�صر اإذا �صـريتموها فت�صرم

 فتعرككم عرك الرحى بثفالها

وتلقح ك�صافا ثم تنـتج فتتـــئم

بن  طرفة  تترك  لم  وال�صيا�صة 

اأقاربه  اأن  ووجد  بلغ  حين  العبد، 

�صعرا  واأنذرهم  حقه  على  ي�صتولون 

بقبيلة  فا�صتنجد  نبذوه  ولكنهم 

االأمر  هذا  ولكن  له،  لتنت�صر  اأخرى 

جعله يحمل كتاب قتله بيده الأ�صباب 

�صيا�صية..

اأ�صد م�صا�صة  القربى  وظلم ذوي 

الح�صام  وقع  من  المرء  على   ***

المهند

اأف�صدت  قد  ال�صيا�صة  اأن  ويبدو   

كلثوم  بن  فعمرو  ال�صعراء  اأو�صاع 

عا�س �صراع ال�صلطة والمثقف واأقدم 

على قتل عمرو بن هند انت�صارا الأمه 

اإذاللها،  يحاول  هند  اأبن  كان  التي 

وله موقفا �صيا�صيا عظيما حين حقن 

الدماء بين بكر ووائل 

 اأبا هند فال تعجل علينا

وانظرنا نخبرك اليقينا 

باأنا نورد الرايات بي�صا

ون�صدرهن حمر قد روينا 

واأما النابغة الذبياني رئي�س لجنة 

التحكيم في �صوق عكاظ، فقد روعته 

 « تق�صي  اأن  اأرادت  التي  ال�صيا�صة 

وهو  ومكانتها  موقعها  عن   « ذبيان 

لل�صعراء  كان  لما  قومه،  �صادات  من 

وللدور  الجاهلية  في  منزلة  من 

عند  لقومه  تو�صطه  في  لعبه  الذي 

الغ�صا�صنة ومنعهم من حربهم.

اأ�صمى  في  ال�صيا�صة  تجلت  كما 

حين  قار  ذي  حرب  في  مواقفها 

وقاد  الجي�س،  في  ال�صعر  انخرط 

لمقابلة  المركزة  االإعالمية  الحملة 

الخطر الخارجي ولتعبئة الجماهير، 

ال�صيا�صية  مهامه  ال�صعر  تقلد  وقد 

الر�صمية في اأح�صن �صوره مع ظهور 

االإ�صالم، وال �صيما حين دعا الر�صول 

بن  لح�صان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

ثابت اأن يوؤيده اهلل بروح القد�س.

�صاحة  على  ال�صعر  �صيطر  وقد 

الحوار،وعلى م�صامير ال�صراع حين 

الر�صول  غ�صب  وقد  االإ�صالم  ظهر 

�صديدا  غ�صبا  ال�صعراء  بع�س  من 

كما  منهم  اهتدى  من  اإال  وعاقبهم 

اأن  وبعد   ، الزهير  بن  كعب  اهتدى 

ق�صيدة  في  االأن�صار  مدح  اأ�صلم 

�صهيرة 

 وروا المكارم كابرا عن كابرا

اإن الخيار هم بنوا االأخية 

الباذلين نفو�صهم لنبيهم

يوم الهياج و�صطوة الجبار 

 والذائدين النا�س عن اأديانهم

بالم�صرفي وبالقنا الخطار 

بعد  ال�صيا�صي  ال�صعر  غاب  وقد 

من  لعدد  االأجواء  وهداأت  مكة  فتح 

ال�صنين، 

ومع انتهاء فترة حكم عثمان ر�صي 

اهلل عنه بداأت الفتن باالأمة وت�صابكت 

كل  من  العربي  بال�صعر  ال�صيا�صة 

و�صعر  االأموي  ال�صعر  وبات  اأبوابه 

الحجاز و�صعر االأقاليم مرايا تعك�س 

المتناحرة. ال�صيا�صية  ال�صراعات 

التي  الع�صور  من  االأموي  والع�صر 

ارتفعت فيها اأ�صهم ال�صعر ال�صيا�صي، 

اأكثرها على االإطالق، وربما  بل كان 

حكامه  من  الغالبية  اأن  ال�صبب  كان 

المتذوقين  اأو  االأدباء  من  كانوا 

اأن الكثيرين منهم كانوا  لالأدب، مع 

ممن ين�صدون ال�صعر، اإ�صافة اإلى اأن 

االأمة  في  قويا  كان  ال�صعري  الح�س 

بما فيه ال�صعر ال�صيا�صي.

ال�صعر  معاني  ا�صتهرت  وقد 

الع�صر  في  ال�صيا�صة  مع  وتداخلها 

العبا�صي حين ظهر �صعراء مبدعين 

الطيب  اأبو  ومنهم  الو�صف  في 

و�صغل  الدنيا  مالأ  الذي  المتنبي 

وارتبط  ال�صام  اإلى  النا�س،وانتقل 

حلب  في  الحمداني  الدولة  ب�صيف 

فعلمه الفرو�صية و�صارك معه في عدة 

معارك منها معركة الحدث الحمراء 

فقال يمدحه:

والغرب  االأر�س  ب�صرق  خمي�س 

زحفه

وفي اأذان الجوزاء منه زمازم 

تمر بك االأبطال كلمى هزيمة

كاأنك في جفن الردى وهو نائم 

ال�صا�صة  كون  من  االأمر  يخلو  ولم 

ال�صعر، فهاهو  قد �صكنتهم �صياطين 

حكم  الذي  الحمداني  فرا�س  اأبو 

وحارب وعانى من االأ�صر،وكان �صعره 

غاية في الرقة والعذوبة وقد قال عنه 

ال�صاحب بن عباد:« بداأ ال�صعر بملك 

امروؤ  يق�صد  وكان   « بملك  وانتهى 

القي�س واأبو فرا�س.

ومن اأجمل ق�صائده التي ا�صتهرت 

كلثوم  اأم  ال�صرق  كوكب  وغنتها 

ق�صيدته التي مطلعها:

�صيمتك  الدمع  ع�صي  اأراك 

ال�صبر

اأما للهوى نهي عليك وال اأمر 

بلى اأنا م�صتاق وعندي لوعة

ولكن مثلي ال يذاع له �صر 

يد  ب�صطت  اأ�صواني  الليل  اإذا 

الهوى

واأذللت دمعا من خالئقه الكبر 

ذروة  العربي  ال�صعر  بلغ  وقد 

ن�صجه ال�صيا�صي مع تفاعل الح�صارة 

والهندية  بالفار�صية  العربية 

في  الحكمة  بيت  وكان  واليونانية 

على  �صخمة  ثقافية  مرجعية  بغداد 

البيئة هي  تلك  االأمة فكانت  م�صتوى 

والمعري،  المتنبي  اأظهرت  التي 

فكان االأول فيل�صوف ال�صعراء والثاني 

المتنبي  الفال�صفة، وقد غرق  �صاعر 

في ال�صيا�صة حتى قتلته واأما المعري 

فهام في الكون بين النعيم والجحيم 

يلزم،  ال  ما  ولزوم  الغفران  ور�صالة 

اأما المتنبي فقد وجد الطريق اأمامه 

ال�صعرية  لموهبته  مهيئا  تنقله  اأثناء 

اإذ  والحكام،  االأمراء  لدى  الفائقة 

تدور معظم ق�صائده حول مدحهم، 

اأو الفخر بنف�صه اأو الو�صف والحكمة 

والهجاء.

مقتله.. حول  الروايات  وتعددت 

ولكن ما هو موؤكد اأن ال�صعر وال�صيا�صة 

كانا �صببين موؤكدين لطريقة موته.

 الخيل والليل والبيداء تعرفني

الشعر منرب استخدمه الكثريين من 
الساسة من بداية احلضارة اإلنسانية 

حينا لتحقيق طموحاتهم، وحينا 
لتمجيدهم
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والقرطا�س  والرمح  وال�صيف 

والقلم 

وقيل اأن ق�صة مقتله كانت ب�صبب 

منارة  اإحدى  بقي  الذي  البيت  هذا 

بترديدها  يقوم  يزال  ال  التي  الفخر 

مكان  كل  في  والكبار  ال�صغار 

وزمان.

العبا�صية  الدولة  فترة  تخلو  وال   

من اأن كثير من ال�صعراء المعا�صرين 

في  توغلت  قد  ال�صيا�صة  كانت  فيها 

ب�صار  هو  فها  ال�صعرية..  اأعماقهم 

واالأعمى  المتمرد  ال�صاعر  برد  بن 

الذي كان ي�صخر من ع�صره انتقاما 

الحتقار بني جن�صه من االأعاجم اأيام 

بني اأمية، فلما جاءت الدولة العبا�صية 

في  بدورهم  اعترافا  الفر�س  قرب 

اأ�صاء  االأموية  الدولة  على  الق�صاء 

الجديد  والع�صر  الحرية  فهم  ب�صار 

كلها  كانت  وقبحه  عاهته  ان  ويبدو 

الحياة  التهام  في  الجراأة  هذه  وراء 

واالإقبال عليها والتنعم بها غير مبال 

ب�صيء وكاأن حياته كلها لي�صت اإال ردا 

متماديا في الق�صوة على الرزايا التي 

وجد نف�صه مقيدا بنارها وقيل 

وال�صيا�صية  الدينية  الرقابة  اأن   

حذفت  قد  ع�صره  في  واالجتماعية 

كثيرا من �صعره بعد وفاته وهو متهم 

في معظمه خا�صة في الغزل والهجاء 

�صبعين  من  يقرب  ما  عا�س  وقد   ،

عاما قبل اأن يقتله الخليفة العبا�صي 

المهدي متهما اياه بالزندقة.

الق�ص�س  تحدث  اأن  يمكن  وال 

اقتحموا  الذين  لل�صعراء  الموؤلمة 

عليهم  ت�صيطر  حين  اإال  ال�صيا�صة 

الحبيبة،  تجاه  الجيا�صة  العواطف 

في  زيدون  اأبن  ق�صة  فكانت 

وتحديدا  اأوربا  من  الغربي  الطرف 

اأ�صهرهم  كان  حيث  االأندل�س،  في 

�صعرا، وكانت ق�صة حبه لوالدة بنت 

الويالت،  عليه  جرت  قد  الم�صتكفي 

كان  كما  عادية  حب  ق�صة  تكن  فلم 

اأغ�صبته  الذي  الوليد  اأبي  لها  ينظر 

ال�صيا�صي  الع�صق  فاأطاح  الحكاية، 

وزج   « زيدون  ابن   « الوزارتين  بذي 

لماأ�صاة  اإ�صافة  بال�صجن،  اأثره  على 

يجعله  الموقف  فكان  الحبيبة  فراق 

يفي�س �صعرا رقيقا وحزينا :

اأ�صحى التنائي بديال من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

اأال وقد حان �صبح البين �صبحنا

حيًن فقام بنا للحين ناعينا 

المو�صحات  اأنا�صيد  كانت  وقد 

كلماتها  اأثارت  التي  االأندل�صية 

فاأبدعو  المعا�صرين  المو�صيقيين 

ونقلتها  تلحينها،  في  اإبداع  اأيما 

اأنحاء  في  بها  وغنت  فيروز  الفنانة 

العالم، نا�صرة بذلك الكلمة ال�صعرية 

الممزوج  العربي  واللحن  العربية، 

بالتراث االأندل�صي باأداء متميز ومنها 

مو�صح ل�صان الدين بن الخطيب الذي 

اأمتدح فيه ال�صلطان الغني باهلل:

 في ليال كتمت �صر الهوى 

بالدجى لوال �صمو�س الغرر 

مال نجم الكاأ�س فيها وهوى 

 م�صتقيم ال�صير �صعد االأثر.

والق�صيدة  ال�صاعر  كان  وقديما 

فاعلة  اإعالمية  موؤ�ص�صة  يوؤلفان 

وكانت الق�صيدة بمثابة بيان �صيا�صي 

واالجتماعية  ال�صيا�صية  للتكتالت 

االأ�صا�س  ي�صكل  وال�صعر  والمذهبية، 

لحركة المجتمع العربي.

من  الكثير  ال�صيا�صة  قتلت  وقد   

ال�صعراء، كما قتلت الق�صيدة قائلها، 

وهناك من قتل من اأجل بيت واحد، 

القبيلة  ترفع  �صاعر  يقولها  وكلمة 

باأ�صرها  ع�صرة  �صاأنها  تخف�س  اأو 

اأنف   « بني  مع  الحطيئة  فعل  كما 

وزير  عمار  بن  محمد  وقتل   « الناقة 

المعتمد و�صديق �صبابه والذي بدوره 

يو�صف  من  �صيا�صية  بت�صفية  قتل 

دولة  انهارت  وبعدها  تا�صفين  بن 

ال�صيا�صات  تلك  ب�صبب  االأندل�س 

الخاطئة وكانت اآخر ق�صيدة �صيا�صية 

الع�صر ق�صيدة رثاء  هامة في ذاك 

اأكثر من ال�صعراء العرب  ال يوجد 

المقاومة،  �صفوف  في  كانوا  الذين 

وكانت ق�صائدهم ت�صعل فتيل الثورة 

�صيا�صيا  المت�صاعدة  االأحداث  تجاه 

، فعندما اأحتل االنجليز العراق عام 

وبرلمانا  د�صتورا  اأن�صئوا   ، م   1902

وثار  العراقي  ال�صعب  فثار  مزيفين، 

معهم  الر�صافي  معروف  ال�صاعر 

واأن�صد ق�صيدته:

 علم ود�صتور ومجل�س اأمة

كل عن المعنى ال�صحيح محرف 

اأ�صماء لي�س لنا �صوى األفاظها

اأما معانيها فلي�صت تعرف 

تدعو  التي  اأ�صعاره  له  كانت  وقد   

وال�صيا�صية  االجتماعية  الثورة  اإلى 

بالحرية  البالد  ولتنعم  الرخاء  ليعم 

والم�صاواة.وال يمكننا اأن نذكر العراق 

�صاكر  بدر  ال�صاعر  نذكر  اأن  دون 

وبلند   ، المالئكة  ونازك  ال�صياب، 

مظفر  ال�صيا�صي  وال�صاعر  الحيدري 

باالإعدام  عليه  حكم  الذي  النواب 

القوميين  بين  المناف�صة  تو�صع  بعد 

عليه  الحكم  وخفف  وال�صيوعيين، 

وتمكن  بالموؤبد حتى �صدر عفو عام 

في  واال�صتقرار  الخروج  من  بعدها 

العوا�صم  عرفته  �صاعر  وهو  �صوريا، 

االأ�صا�صية  وتهمته  م�صردا  العربية 

تعاطيه لل�صيا�صة، فكتب عن ال�صيا�صة 

وعن عروبة القد�س واأن النخلة ار�س 

عربية:

اشتهرت معاين الشعر وتداخلها مع 
السياسة يف العصر العباسي حن 

ظهر شعراء مبدعن يف الوصف 
ومنهم أبو الطيب املتنبي

] أدب [

البقاء  اأبو  اأبدعها  وتاريخ  واأمة  دولة 

الرندي وهو يتاأمل من منظار اإن�صاني 

تدول  وكيف  الزمان  تغيرات  كوني 

الدول في قوله:

 لكل �صيء اإذا ما تم نق�صان

فال يغر بطيب العي�س اإن�صان 

هي االأمور كما �صاهدتها دول

من �صره زمن �صاءته اأزمان 

وهذه الدار ال تبقي على اأحد

وال يدوم على حال لها �صان 

العربي بعد  الزمن  اأتى على   وقد 

ذلك حكم الدويالت المتتابعة والتي 

�صميت بع�صر االنحطاط على الرغم 

من االنجازات التي تمت فيها اإال اأن 

من اأ�صتلم زمام القيادة فيها من غير 

بيان  جيدا  يعرفوا  لم  الذين  العرب 

اللغة العربية واإبداعها ال�صعري.

 ال�صعر والمقاومة ال�صيا�صية 
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من  القرية  هذي  هرب  من 

وطني؟! 

من ركب اأقنعة لوجوه النا�س؟ 

المتجو�صق  النهر  ذاك  هرب  من 

بالنخل على االأهواز؟ 

اأجيبوا.. 

فالنخلة.. اأر�س عربية. 

ظل  وفي  المعا�صر  الوقت  وفي 

كان  الغا�صم  االأحتالل  ظروف 

وتجيي�س  تحريك  في  دورا  لل�صعراء 

ق�صاياها،  تجاه  ال�صعوب  عواطف 

�صواء ممن كان قد اأ�صتغل بال�صيا�صة 

ال�صيا�صة  كانت  ممن  اأو  اأ�صال 

وق�صاياها هي همه وحياته، وبع�صهم 

على  يقو  لم  التي  الخيبات  اأ�صابته 

يطلق  حاوي  خليل  فهاهو  احتمالها 

اآخر  بينما  راأ�صه،  على  الر�صا�صة 

ولكنه   « ت�صالح  ال   « �صرخته  يطلق 

الأمل  حدث  كما  وقهرا  كمدا  يموت 

دنقل الذي قال:

من  مع  تقت�صم  وال  ت�صالح...  »ال 

قتلوك العظام.« 

اإلى  به  المطاف  ينتهي  اأن  اأو 

للم�صري  حدث  كما  عقلية  م�صحة 

بذبحة  ي�صقط  اأن  اأو  �صرور،  نجيب 

 ، عبدال�صبور  ك�صالح  �صدرية 

لالعتقال  تعر�س  منهم  الكثير  و 

�صعراء  الأنهم  والمطاردة  والتهجير 

خلف  ما  يدركون  كانوا  �صيا�صيون 

ال�صيا�صة من اأالعيب وموؤمرات.

 ويبقى مفهوم االحتالل والمقاومة 

مادة  واال�صت�صالم  التطبيع  ورف�س 

اأظهرت  وقد  ال�صيا�صة،  ل�صعراء 

كان  �صعبيون  �صعراء  المرحلة  هذه 

ما  التي  الجماهير  على  تاأثير  لهم 

وتعج  اإال  ق�صيدته  اأحدهم  يطلق  اأن 

باالآلف من  العربية  العوا�صم  �صوارع 

ق�صائدهم  يرددون  المتظاهرين 

تحدث  والتي  ب�صرعة  تنت�صر  التي 

من  اعتيادي  غير  تفاعال  فيها 

طبقات العمال والفالحين والطالب، 

وخا�صة حين تكون ق�صائدهم مغناة 

كم حدث في م�صر بين ال�صيخ اإمام 

لم  والتي  نجم  فوؤاد  اأحمد  وال�صاعر 

تعني  فيها  تتم  التي  االأحداث  تكن 

بكل  تعني  كانت  واإنما  م�صر وحدها 

الق�صايا العربية الم�صيرية.

تتجلى  فل�صطين،  �صعراء  وفي   

الكثير  اأن  حيث  باالأدب  المقاوم 

تمت  قد  واالأدباء  ال�صعراء  من 

ي�صكلون رعبا  كانوا  الأنهم  ت�صفيتهم 

حتى  اأو  الكلمة  خالل  من  للعدو 

مع  حدث  كما  كاريكاتيرية،  �صورة 

غ�صان  اأو  العلي،  ناجي  الفل�صطيني 

المقاومة  �صعراء  وهاهم  كنفاني، 

المواقف  ي�صجلون  الفل�صطينية 

خالل  من  لل�صعوب  ال�صيا�صية 

وا�صحا  الملمح  وكان هذا  الق�صيدة 

ومعين  دروي�س،  محمود  اأ�صعار  في 

ب�صي�صو، وتوفيق زياد و�صميح القا�صم 

�صعب لالحتالل  اأن مقاومة  بد  وال   ،

والت�صريد  التهجير  من  ومعاناته 

ينتج  جعله  الهوية،  وفقدان  واالإبعاد 

اأعداد هائلة من �صعرا ال�صيا�صة، فال 

الهم  هي  ت�صبح  ال�صيا�صة  اأن  �صك 

االأمان  ينعدم  حين  لل�صعوب  اليومي 

الح�صار  ينت�صر  وحين  والطعام 

تخفق  وحين  اال�صتيطان،  ويهجم 

الحياة  اأمور  اإ�صالح  في  ال�صيا�صة 

فيكون ال�صاعر هو المتحدث الر�صمي 

عن االأمة، وهنا يقول دروي�س م�صجال 

موقف ال�صعب:     

�صجْل

اأنا عربي

ولوُن ال�صعِر.. فحمٌياّ

ولوُن العيِن.. بنٌياّ

وميزاتي:

على راأ�صي عقاٌل فوَق كوفياّه

ي �صلبٌة كال�صخِر وكفاّ

تخم�ُس من يالم�َصها

وعنواني:

اأنا من قريٍة عزالَء من�صياّْه

�صوارُعها بال اأ�صماء

وكُلاّ رجالها في الحقِل والمحجْر

فهل تغ�صْب؟

ل.. براأ�ِس ال�صفحِة االأولى �صِجاّ

اأنا ال اأكرُه النا�َس

وال اأ�صطو على اأحٍد

ولكناّي.. اإذا ما جعُت

اآكُل لحَم مغت�صبي

حذاِر.. حذاِر.. من جوعي

ومن غ�صبي!! 

وقد �صاهمت االأغنية العربية ب�صكل 

فاعل في ن�صر هذه الق�صائد، فال يكاد 

يمر علينا اأ�صم محمود دروي�س �صاعر 

ويرتبط  اإال  الفل�صطينية  المقاومة 

مار�صيل  اللبناني  الفنان  با�صمه 

الق�صيدة  بن�صر  �صاهم  الذي  خليفة، 

االحتالل  ترف�س  التي  الفل�صطينية 

اال�صت�صالم  وترف�س  والتطبيع، 

دروي�س  ق�صائد  واأ�صبحت  والتنازل، 

المغناة، رمز في الحديث عن الن�صال 

يتنازل  ال  الذي  الفل�صطيني  العربي 

وبيارات  زيتونه  واأ�صجار  اأر�صه  عن 

تمثل  زالت  وال  كانت  التي  البرتقال 

حياة الفل�صطينيين.

في  ال�صهداء  ال�صعراء  من  وكان 

عبد  ال�صاعر  المحتل  �صد  المعارك 

يطلب  كان  الذي  محمود  الرحيم 

ذلك  له  وكان  با�صتمرار،  ال�صهادة 

اأحدى  وكانت  ال�صجرة  معركة  في 

ق�صائده تقول:

 �صاأحمل روحي على راحتي 

واألقي بها في مهاوي الردى 

فاأما حياة ت�صر ال�صديق 

واإما ممات يغيظ العدى 

فدوى  الفل�صطينية  وال�صاعرة 

بعد  االأول  ديوانها  اأ�صدرت  طوقان 

النكبة وتخلت عن رومان�صيتها وهمها 

المقاومة  بثوب  وتو�صحت  الذاتي 

وارتفع  االحتالل  �صد  الحر  وال�صعر 

�صوتها بالق�صيدة 

حريتي.. حريتي.. حريتي

�صوت اأردده بملء فم الغ�صب 

تحت الر�صا�س وفي اللهب 

اأن  تاريخيا  نن�صى  اأن  يمكن  وال 

قدميًا كانت القصيدة مبثابة بيان 
سياسي للتكتالت السياسية 

واالجتماعية واملذهبية، والشعر يشكل 
األساس حلركة اجملتمع العربي.
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ال�صاعر  جعل  قد  المقاومة  مفهوم 

ال�صاعر  هو  اأراغون  لوي�س  الفرن�صي 

حافال  �صجال  ترك  الذي  الوحيد 

زمن  في  ال�صائدة  باالنفعاالت 

كانت  االنفعاالت  تلك  الحرب، 

اأول  منذ  نمط حقيقي  ت�صت�صعر على 

تحرير  فر�صة  حتى  للتعبئة  �صدمة 

باري�س، بالرغم من كونه لي�س وحيدا، 

كا�صو،  وجان  اإيلوار،  بول  معه  فكان 

ولوي�س  مي�صو  وهنري  جان  وبيير 

نف�صه  ن�صي  اأنه  اإال  وغيرهم،  ما�صو 

في ال�صراع وقد و�صعته المخابرات 

الفرن�صية تحت الرقابة ال�صديدة بعد 

نداء  لبى  اأنه  اإال  اأمريكا،  من  عودته 

التعبئة وخدم اأثناء الحرب كم�صاعد 

�صابق  طب  طالب  باعتباره  طبيب 

»ل�صت  بعنوان  ق�صائده  اأولى  وكانت 

اأحدهم«

ل�صت منهم 

الأن لحمي االآدمي لي�س بفطيرة 

حتى يقطع بال�صكين 

الأن النهر يبحث..فيجد البحر 

الأن حياتي تحتاج اإلى اأخت لها 

روح  في  تاأثير  لق�صائده  وكانت 

لل�صعور  اإثارتها  خالل  من  مواطنيه 

للقيام  بالنف�س،  والثقة  الوطني، 

كتابة  في  وطنهم.واأ�صتمر  بتحرير 

مقاومة  على  تح�س  التي  الق�صائد 

اآخرين  مع  �صاهم  كما  االحتالل، 

في  متخ�ص�صة  للن�صر  دار  بتاأ�صي�س 

اأدب المقاومة.

االأ�صباني  ال�صاعر  لوركا،  اإما 

غرناطة  مدينة  قرب  ترعرع  الذي 

�صهرته  ذاعت  والذي  االأندل�صية 

�صاعرًا ا�صتطاع اأن يمثل روح ال�صعب 

االزدهار  �صفوة  و�صكل  االإ�صباني، 

ال�صعبي ون�صيدًا خالدًا للحرية. ولكن 

الم�صرح  اأن  اأي�صًا  يوؤمن  كان  لوركا 

تعبيرًا  واأكثرها  االأدوات  اأنجح  يمثاّل 

في مجال ثقافة االأمة.  

م�صرحياته  اأحدى  في  قال  وقد 

يخاطب �صخ�صية الحبيبة »اأي �صيء 

�صيء  اأي  الحرية.  دون  االإن�صان  هو 

الأمته  يتالأالأ  الذي  االألق  هذا  دون 

متنا�صقًا عتياً ؟ قولي... اأاأ�صتطيع اأن 

اأن  اأاأ�صتطيع  حرًا؟  اأُك  لم  لو  اأحبك 

اأهبك هذا القلب لو لم يكن ملكًا لي«

اقتيد   1936/8/19 يوم  فجر  في 

اإ�صبانيا  بل  غرناطة  �صعراء  اأعظم 

حقل  اإلى  الحين  ذلك  في  كلها 

قرب  »فيثنار«  في  الزيتون  الأ�صجار 

غرناطة، واإلى جانب الطريق، وغير 

عليه  اأُطلق  الدمع(  )عين  عن  بعيد 

ولم  اآخرين..  ثالثة  مع  الر�صا�س 

ُيعرف له قبر.  

على  عا�س  بل  لوركا،  يمت  لم 

الذين  الطغاة  اأنف  من  الرغم 

�صارخًا  �صوتًا  ي�صكتوا  اأن  اأرادوا 

الفقراء،  ببوؤ�س  ر  يذكاّ للحرية 

و�صوتًا عاليًا ي�صيد بقيم االإن�صان 

هذا  بعظمة  ويذكر  ال�صامية، 

ال�صمو  على  ُفطر  الذي  الكائن 

فعة.   والِراّ

وفي اأمريكا الالتينية كان قد برز 

بابلوا نيرودا الذي حاز على جائزة 

ال�صعر  كتب  والذي  لالآداب  نوبل 

عندما  و  ت�صيلي،  في  ال�صيا�صي 

بالحكومة  بينو�صيه  الجنرال  اأطاح 

ديمقراطيًا  المنتخبة  اال�صتراكية 

الليندي،  �صلفادور  الرئي�س  وقتلوا 

في  ا�صتراكه  عنه  عرف  قد  وكان 

الجنود  هجم  الثورية  المظاهرات 

�صاألهم  وعندما  ال�صاعر  بيت  على 

ماذا يريدون اأجابوه باأنهم يبحثون 

اأن  ال�صاعر  فاأجابهم  ال�صالح  عن 

ال�صعر هو �صالحه الوحيد.

رو�صيا  اإلى  اأمريكا  جنوب  ومن 

حيث كان ال�صاعر بو�صكين الذي حاز 

على لقب اأمير ال�صعراء لديهم 

باال�صتبداد  ع�صره  اأي�صا  عرف 

ال�صلطات  كانت  حيث  االجتماعي. 

كان  والنبالء.  القي�صر  بين  مركزة 

عن  يعبر  ال�صعري  باإنتاجه  بو�صكين 

بحرية  ويطالب  و�صطه،  انحالل 

االأول  المرجع  بو�صفه  ال�صعب، 

دعا  اأول من  وكان  لل�صلطة،  واالأخير 

في  النبالء  �صيادة  من  الحد  اإلى 

مجتمعه  على  ناقما  وكان  رو�صيا، 

القي�صري  الحكم  بتقييد  مطالًبا 

الديمقراطي  النظام  �صاأن  واإعالء 

1837 م بعد  النا�س.وتوفي عام  بين 

بعدة  قتل  ولكنه  للمبارزة  اإعالن 

طلقات ر�صا�صية اأودت بحياته.

 قد يكون ما عر�صناه �صريعا..

ممن  الكثيرين  هناك  اأن  وموؤكد 

ي�صتحقون اأن يذكروا ونكتب عنهم، 

هي  تبقى  والكلمة  كلمة،  فال�صعر 

ال�صالح االأقوى و االأبقى، وملئ هو 

العالم بمن كانت كلماتهم هي من 

كتبت و�صنعت تاريخ االأمم، ويبقى 

من  ن�صتلهم  للروح،  واحة  ال�صعر 

وخفايا  الب�صر  �صنع  ما  دواوينه 

تاريخ،  غيبت من خالل من كتب 

اأو زيف حقيقة. 

كانت للقصائد تأثري يف روح املواطنن 
من خالل إثارتها للشعور الوطني، 

والثقة بالنفس، للقيام بتحرير وطنهم

] أدب [
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مقال

بني العدالة والعـفــو

سامية عائض العمري
اإدارة المنظمات غير الحكومية

وزارة الخارجية - الريا�س

ن�صمع بين الحين واالآخر ق�ص�صًا وروايات لق�صايا مجرمين 

في المحاكم تنتهي اأحكامهم بتنفيذ اأحكام العدالة، و�صدور اأحكام 

باالإعدام والق�صا�س، اأو ال�صجن واالأعمال ال�صاقة، ويطوى ملف الق�صية 

بتحقيق رغبة ذوي الَمْجنياّ عليه في معاقبة الجاني على فعله االإجرامي، 

وقد يعتر�س بع�صهم على ما انتهى اإليه القا�صي من اأحكام الأن الجاني 

ح�صب راأيهم لم ينل العقاب الم�صتحق وال�صافي الآالمهم ، كما ن�صمع 

بق�صايا اأخرى مماثلة ولكنها تنتهي بالعفو من ذوي الَمْجنياّ عليه عن 

الجاني ليذهب حرًا طليقًا مالم يلزمه الحق العام بالم�صي ب�صع �صنين 

في ال�صجن. فلماذا يختار بع�س ذوي الَمْجنياّ عليه تحقيق تنفيذ اأحكام 

العدالة، بينما يختار اآخرون العفو عن الجاني؟

اإن العدالة هي مفهوم اأخالقي اأ�صا�صي لجميع المجتمعات 

االإن�صانية، تقوم على الحق واالأخالق، والعقالنية ، واالإن�صاف، كما 

اأنها تعني التعادل واإعطاء كل ذي حق حقه، وو�صع كل �صيء مو�صعه. 

وبتطبيقها �صيعم العدل واالأمن والرخاء وبدونها ت�صبح الحياة غابة 

�صوداء ي�صكنها الوحو�س وال �صيء غير ذلك. ولي�س هناك اأعدل وال 

اأعظم من العدالة االإلهية بتطبيق ال�صريعة االإ�صالمية حيث اأمر اهلل 

�صبحانه بالعدل والق�صط في قوله تعالى )يا اأُيها اَلاّذيَن َءاَمُنوْا كونوا 

اِميَن ِباْلِق�ْصِط �ُصَهَداآَء هلِل( �صورة الن�صاء: )135(. َقواّ

اأما العفو فهو �صفة القوي الذي يمتلئ اأدبًا وكرمًا واإ�صالحًا بين 

النا�س؛ ذلك اأن لديه القدرة على اختيار معاقبة الظالم، ومع ذلك فهو 

يعفو وي�صامح طلبًا لالأجر والثواب، ولقناعته باأن العقاب لن يعيد ما 

ذهب، خا�صة اإذا كان الحكم يتعلق باإعدام الجاني، فاإهدار دمه لن 

يعيد الَمْجنياّ عليه، وقد يترتب على اإعدامه تعميق الفرقة والعدواة بين 

المتخا�صمين، حيث تقت�صي الم�صلحة العامة محاولة تقلي�س الفجوة 

بينهما عن طريق العفو تحقيقًا لمبداأ التكاتف والتعاون على البر والتقوى 

ونبذ الفرقة والعدوان، وفيه اأي�صًا تهذيب وتاأديب للظالم حيث قوبلت 

اإ�صاءته باالإح�صان ، وت�صجيع لثقافة ال�صفح والعفو والت�صامح واإنهاء 

الخالفات بالتي هي اأح�صن. وكما اأن للمظلوم الحق في معاقبة الظالم 

على ال�صيئة وفق ما تقت�صيه العدالة، فاإن العفو وال�صفح حق م�صروع عند 

القدرة عليه من غير ت�صجيع على الظلم والتمادي فيه، قال تعالى: )َفَمْن 

اِلِميَن( �صورة ال�صورى: )40(. ُه اَل ُيِحُباّ الَظاّ ِ اإَِناّ َلَح َفاأَْجُرُه َعَلى اهلَلاّ َعَفا َواأَ�صْ

اإن في تنفيذ اأحكام العدالة عظة وعبرة لمن ت�صول له نف�صه ت�صفية 

ح�صاباته بـالقتل اأوالعنف، كما اأن في التنازل عنها بالعفو وال�صفح 

رحمة، اإذ اإن ال�صفة الب�صرية تت�صم بالنق�صان، وكل اإن�صان في هذه 

الدنيا معر�س للخطاأ والزلل وباب التوبة مفتوح لمن اأراد، فكالهما 

مكمل لبع�صه البع�س ح�صب ما تقت�صيه اأحـوال النا�س وحـاجــاتــهم.            



59 59الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 58 الدبلوماسي العدد »52« - شوال 1431هـ -  أكتوبر 2010م 58

شخصيات

الدبلوماسي اخملتلف

) 2 مارس 1940م - 15 اغسطس2010م(

الدكتور غازي القصيبي

غازي  عن  نتحدث  حين 

�صفيرًا  يكن   فلم  الق�صيبي، 

و�صاعرًا  اأديبًا  كان  ولكن  فقط، 

االلتحاق  قبل  وكان  ومفكرًا، 

ا�صتلم  قد  الدبلوما�صي  بال�صلك 

في  العمل  وبعد  وزارية،  منا�صب 

البحرين  في  المملكة  �صفارتي 

وبريطانيا عاد اإلى الوطن ليخدم 

والكهرباء  المياه  وزارتي  في 

ا�صتلم  قد  الذي  وهو  والعمل، 

وزارتي  الدبلوما�صي  العمل  قبل 

ال�صناعة والكهرباء، وال�صحة.

جادة،  اأدبية  ميول  لغازي  كان 

اأ�صعار  دواوين  عبر  ترجمها 

وربما  اأكثر،  وروايات  كثيرة، 

االأدباء  اأ�صهر  اأحد  ب�صببها  يعداّ 

رمزًا  ويظل  العربي،  العالم  في 

ال�صباب  لدى  جيدًا  واأنموذجًا 

منهم، وكالعادة، فالمبدعون البد 

ال�صك،  نظرات  تحا�صرهم  واأن 

لكنها  اأول  لها  تهم  اإليهم  وتلقى 

متذوقي  واأن  �صيما  ال  اآخر،  بال 

تقليدي  �صاعر  وهو   قلة،  االأدب 

الرواية  فن  في  محاوالت  وله 

الحرية«  »�صقة  مثل  والق�صة، 

و»دن�صكو« و»اأبو �صالخ البرمائي« 

و»الع�صفورية« و»�صبعة« و»�صعادة 

في  اأما  و»الجنياّة«.  ال�صفير« 

أسماء العبودي
الريا�س

كانت  األحــســاء  مدينة  يف 
إىل  ــل  ــق ــت وان األوىل،  طــفــولــتــه 
ليكمل  الــعــائــلــة  ــع  م املــنــامــة 
وبعدها  العام،  التعليم  مراحل 
الــقــاهــرة  إىل  ــة  ــه ــوج ال ــت  ــان ك
وصوله  احلقوق،حتى  لدراسة 
لــدراســة  كاليفورنيا  جلامعة 
الــعــالقــات  يف  املــاجــســتــري 
جامعة  من  والدكتوراه  الدولية، 
لندن، التي كانت تتعلق بدراسة 
أوضح  كما  اليمن،  عن  قدمها 

ذلك يف كتابه حياة يف اإلدارة
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ال�صعر فلديه دواوين »معركة بال 

راية« و»اأ�صعار من جزائر اللوؤلوؤ« 

الغروب«.  و»حديقة  و»لل�صهداء« 

متنوعة  �صحافية  اإ�صهامات  وله 

)في  مقاالت  �صل�صلة  اأ�صهرها 

ُن�صَرت  التي  العا�صفة(  عين 

االأو�صط  ال�صرق  جريدة  في 

الثانية،  الخليج  حرب  اإبان 

في  اأخرى  موؤلفات  له  اأن  كما 

منها  وغيرها  وال�صيا�صة  التنمية 

الكبرى(  االأ�صئلة  )التنمية، 

و)باي  وذاك(  هذا  و)عن 

اأخرى(  ومقاالت  لندن  باي 

و)االأ�صطورة، ديانا( و)100 من 

و)ثورة  الماأثورة(  غير  اأقوالي 

ال  و)حتى  النبوية(  ال�صنة  في 

الثقافي(،  )الغزو  فتنة(  تكون 

)اأمريكا وال�صعودية(. 

وقد كتب عنه  الراحل عبداهلل 

بن محمد الطائي �صمن ال�صعراء 

)درا�صات  كتابه  في  المجددين 

عن الخليج العربي( قائاًل: اأخط 

ا�صم غازي الق�صيبي، واأ�صعر اأن 

مدخل  اأمام  اأنت  ها  يقول  قلبي 

مدينة المجددين، واأطلقت عليه 

عندما اأ�صدر ديوانه )اأ�صعاء من 

الجديد،  الدم  اللوؤلوؤ(  جزائر 

�صمعناه  جديدًا  دمًا  فعاًل  وكان 

ال�صتينيات،  في  بال�صعر  يهتف 

م�صعدًا،  �صار  بل  يقف،  ولم 

يجدد في اأ�صلوب �صعره، واألفاظه 

وموا�صيعه«.

ويعد كتاب )حياة في االإدارة( 

اأ�صهر ما ن�صر له، وتناول �صيرته 

و  االإدارية  وتجربته  الوظيفية 

كتبه  ال�صفير(  )�صعادة  كتابه 

ال�صفارة  كر�صي  على  كان  حين 

ال�صعودية في لندن .

ودراما  موؤلف ق�صة  لكل  وكان 

»ر�صالة  وتالحقه.  ت�صابقه 

الدولة«  �صيف  اإلى  المتنبي 

العالقة  دراما  )1984م( 

الماأزومة بين الحاكم والمحكوم 

�صهر  على  ق�صوا  و�صاة  ب�صبب 

عالقته  فانتهت  الوزاري،  الع�صل 

وزيرًا  بو�صفه  ال�صحة  بوزارة 

في  �صفيرًا  لي�صبح  الثانية  للمرة 

البحرين.

»حتى ال تكون فتنة« )1990م( 

وهو  فيها-  عارك  مقاالت 

خ�صومه  �صفيرًا-  البالد  خارج 

الدائمين من تيار ال�صحوة الذي 

والكا�صيتات  المنابر  في  عاركوه 

والمدار�س  ال�صيفية  والمخيمات 

وال�صوارع.

)1994م( الحرية«  »�صقة 

عمله الروائي االأول لم يمر عبثًا 

رغم االأوراق ال�صيا�صية والثقافية 

واالجتماعية  واالقت�صادية 

حرب  بعد  من  اآنذاك  المختلطة 

 ، ) 1م 9 9 1 -1 9 9 0 ( لخليج ا

ق�صيدته  )2002م(  »�صهداء« 

اآيات  الفل�صطينية  ال�صابة  عن 

عملية  نفذت  التي  االأخر�س 

التي  القد�س  في  ا�صت�صهادية 

�صفيرًا  المهنية  م�صيرته  اأنهت 

ال�صيا�صة  كانت   لندن،فقد  في 

ال  وهو  مكان.  كل  في  تالحقه 

يعبر باالأدب اإال عن ال�صيا�صة .

 كانت م�صيرته الحياتية ملتب�صة 

بين رجل مكر�س حكوميًا اأ�صتاذًا 

ودبلوما�صيا،  ووزيرًا  جامعيًا 

للوزير  الدبلوما�صي  العمل  ولكن  

المجال  يعطيه  كان  االأديب  

والفكري،  االأدبي  لالإنتاج  االأكبر 

في  فارقة  عالمة  واأ�صبح  فاأبدع 

االأدبين ال�صعودي والعربي. 

م�صالمًا  منا�صاًل  رجاًل  وكان 

وحدها،  كلمته  �صالحه  فكريًا 

بينما  محظورة  كلماته  كانت  بل 

من�صورة،  خ�صومه  كلمات  كانت 

كونه  الق�صيبي  لغازي  ي�صفع  لم 

كتبه  تف�صح  اأن  والوزير،  ال�صفير 

في وطنه وفي حياته،وبقي العديد 

اإلى  الدخول  من  ممنوعًا  منها 

وزير  اأفرج  حتى  الوطن،  اأر�س 

موؤخرًا  عنها  والثقافة  االإعالم 

على  كان  بينما  وفاته   وقبيل 

فرا�س المر�س في اأيامه االأخيرة  

ع  المتنواّ االإعالمي  االنفتاح  رغم 

اإال اأن الِكتاب وخ�صومه ال يزالون 

التقليدية  الو�صاية  يمار�صون 

اأن  قبل  نف�صها  بالطريقة  عليه 

واأدواتها  للعولمة  العالم  يتجه 

الِكتاب  ينج  لم   حيث  الحديثة 

نجاح  رغم  اأعدائه  ح�صار  من 

وو�صائل  واالإنترنت  التلفزيون 

الِكتاب  اأن  اإال  االأخرى  االت�صال 

بقي في الموؤخرة بل هو في ذيل 

محاوالت  تنفع  ولم  القائمة، 

من  تحد  اأن  االإلكتروني  الِكتاب 

الوطن  جامل  الخ�صومة.  تلك 

وال�صاعر   والوزير  الدبلوما�صي 

غازي الق�صيبي في اآخر اأيامه، 

قبل موته بقليل وكما قال محمود 

ق�صيدة  في  اهلل  رحمه  دروي�س 

اأن  »يريدون  يو�صف(:   )اأنا 

نحن  هل  يمدحوني!«  كي  اأموت 

بحاجة الموت لكي نبراّ بمثقفينا 

وعلمائنا ومفكرينا؟!

درو�صًا  غازي  حياة  في  ولعل 

در�صًا  اأي�صًا  موته  في  ولعل  لنا، 

بمبدعينا  نحتفي  اأن  لنا،  اآخر 

اهلل  ورحم  بيننا،  اأحياء  وهم 

يع�س  لم  فهو  »االإن�صان«  غازي 

واأمته؛  لوطنه  عا�س  بل  لذاته 

اأبدًا. لذاته  يعي�س  ال  والمثقف 

رحم اهلل غازي حيًا وميتًا، فقد 

ويحترمه  اأ�صدقاوؤه  يحبه  كان 

نقيًا  رجاًل  كان  الأنه  اأعداوؤه 

ويحبه  وطنه  يحب  كالثلج 

مواطنوه!

العمل الدبلوماسي للوزير األديب  كان 
يعطيه اجملال األكرب لإلنتاج األدبي 

والفكري، فأبدع وأصبح عالمة فارقة يف 
األدبن السعودي والعربي
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أحمد الدهالوي 
الريا�س

تكريم

من أجل عالقات أكرث فاعليه بن السعودية وتركيا..

وزارة اخلارجية الرتكية تكرم 
الدبلوماسي السعودي..

املستشار عبداهلل الشمري

املستشــار والدبلوماسي عبداهلل الشمري حاصل على بكالوريوس يف اللغة الرتكية، دبلوم 
ر حاليًا  دراســات دبلوماســية مبعهد الدراســات الدبلوماســية بــوزارة اخلارجيــة بالريــاض، يحضِّ
الدكتوراه يف جامعة )حاجي تبه( بأنقرة. وســبق له العمل سكرتريًا ثالثًا يف السفارة السعودية 
يف باكســتان، وســكرتريًا أول ومديرًا للشــؤون اإلعالمية يف الســفارة الســعودية يف تركيا، وله 
العديــد من املشــاركات يف املؤمترات احملليــة والدولية، ورافق خادم احلرمن الشــريفن يف 

العديد من الزيارات الدولية.
ونظريجهــوده يف تقريب األواصر بن الســعودية وتركيا مت تكرميه من قبل اخلارجية الرتكية 
ممثلًة من وزير خارجيتها السيد أحمد أوغلو ومنحه الوسام وخطاب الشكر يف حفل أقيم مؤخرًا 

يف مدينة الرياض
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كلمة السفري الرتكي
و�صف ال�صفير التركي بالمملكة 

ال�صفير/  ال�صعودية  العربية 

اأحمد مختار قون العالقات التي 

التركية  الجمهورية  بين  تربط 

ال�صعودية  العربية  والمملكة 

واأ�صاف  مميزة،  عالقات  باأنها 

الم�صت�صار  تكريم  حفل  خالل 

ال�صمري  هاج�س  بن  عبداهلل 

بكل  يعمالن  البلدين  قادة  باأن 

وتعزيزها  تطويرها  على  قناعة 

و�صواًل اإلى اأعلى م�صتوى ممكن، 

وتركيا  المملكة  اأن  اإلى  واأ�صار 

بلدان هامان في منطقة ال�صرق 

وع�صوان  والعالم،  االأو�صط 

دول  مجموعة  في  موؤثران 

وكال  االقت�صادية،  الع�صرين 

متوازن  ب�صكل  يعمالن  البلدين 

للحفاظ على اال�صتقرار والتنمية 

وال�صالم في المنطقة.

منذ  الحظت  »لقد  وقال: 

و�صولي الريا�س ما يبذله ال�صيد 

الجهود  من  ال�صمري  عبداهلل 

لتعريف  والمميزة  المخل�صة 

لل�صعب  دقيقة  ب�صورة  تركيا 

البرامج  عبر  ال�صقيق  ال�صعودي 

والمحا�صرات  التلفزيونية 

والمقاالت،  العلمية  والبحوث 

وهذا االأمر كان محل تقدير لدى 

معالي  ولدى  التركية  الحكومة 

البروف�صور  تركيا  خارجية  وزير 

ب�صكل  اأوغلو  داوود  اأحمد 

خا�س«.

الجهود  هذه  مثل  اأن  واأبان 

العالقات  تطوير  على  �صت�صاعد 

وتدفعها لمزيد من التن�صيق مما 

ال�صداقة  درجات  اأعلى  �صيحقق 

والتعاون والفهم الم�صترك.

وخالل كلمته قال: ا�صمحوا لي 

الموجه  الخطاب  ن�س  اقراأ  اأن 

البروف�صور  الخارجية  وزير  من 

اأحمد داوود اأوغلو.

عبداهلل   / الم�صت�صار  �صعادة 

بن هاج�س ال�صمري

التركية  الجمهورية  تتقا�صم 

ال�صعودية  العربية  والمملكة 

وهذه  وثقافية،  تاريخية  روابط 

ال�صالت تتطلب من الدولتين اأن 

تمتلكا عالقات ممتازة، وفي هذا 

ال�صدد كنت �صخ�صيًا واحدًا من 

التي  االأهمية  ال�صهود على  اأقرب 

توليها الحكومة التركية لموا�صلة 

تطوير وتو�صيع التعاون في جميع 

المجاالت الممكنة، اأود اأن اأ�صكر 

المخل�صة  لجهودكم  �صعادتكم 

وم�صاهماتكم التي ال تقدر بثمن، 

الخارجية  ووزارة  �صخ�صيًا  واأنا 

عملكم  ونقدر  نتابع  التركية 

العزم على تحقيق هذه الغاية.

في  جهودكم  اأ�صكر  كما 

النقا�س  حلقات  في  الم�صاركة 

والتي  التركية،  الجمهورية  عن 

الدرا�صات  معهد  في  ُعقدت 

الخارجية  بوزارة  الدبلوما�صية 

بالريا�س.

تبذلونه  ما  اأن  ثقة  على  اإنني 

بين  العالقات  لتطوير  من جهود 

�صي�صتمر  ال�صقيقين  البلدين 

من  مماثلة  جهود  وبف�صل 

الجانبين التركي وال�صعودي فاإن 

م�صتويات  اإلى  �صت�صل  العالقات 

ت�صل  الأن  متطلعين  قيا�صية 

الحظت منذ وصويل الرياض ما يبذله 
السيد عبداهلل الشمري من اجلهود 

اخمللصة واملميزة لتعريف تركيا بصورة 
دقيقة للشعب السعودي

العالقات السعودية الرتكية ورغم بعض 
اللحظات الصعبة فقد حافظت على 

مستويات جيدة من الود واالحرتام 
املتبادل

اأعلى  اإلى  العالقات بين البلدين 

م�صتوى ممكن.

عبداهلل  االأ�صتاذ/  اأدعو  واالآن 

الو�صام  لت�صليمه  ال�صمري 

وزير  معالي  من  ال�صكر  وخطاب 

اأحمد  البروف�صور  تركيا  خارجية 

الإلقاء  اأدعوه  كما  اأوغلو  داوود 

كلمته. 

كلمة املستشار الشمري
العربية  المملكة  ترتبط 

التركية  والجمهورية  ال�صعودية 
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بروابط دينية وتاريخية وثقافية 

ما  ظروف  اأن  ورغم  متعددة، 

العالمية  الحرب  وبعد  قبل 

الثانية اأدت اإلى نوع من التباعد 

ورغم  العالقات  اأن  اإال  الموؤقت 

فقد  ال�صعبة  اللحظات  بع�س 

جيدة  م�صتويات  على  حافظت 

المتبادل،  واالحترام  الود  من 

في�صل  الملك  زيارة  وكانت 

اهلل-  رحمه  عبدالعزيز-  بن 

وموقف  1966م،  عام  لتركيا 

المملكة الموؤيد بو�صوح للطائفة 

جديدة  لمرحلة  نقلة  القبر�صية 

من العالقات.   

الحادي  اأحداث  وقوع  وبعد 

دخلت  �صبتمبر  من  ع�صر 

المنطقة مرحلة جديدة ازدادت 

المنطقة  لدول  التهديدات  فيها 

قادة  لدى  قناعات  ولَّد  مما 

التعاون  زيادة  ب�صرورة  البلدين 

خير  فيه  لما  و�صواًل  والتن�صيق 

الحظ  ولح�صن  البلدين،  و�صالح 

حزب  فوز  مع  تزامن  ذلك  اأن 

رئي�س  بقيادة  والتنمية  العدالة 

اأردوغان(  طيب  )رجب  الوزراء 

ال�صعودية  بالعالقات  دفع  مما 

عالية  م�صتويات  اإلى  التركية 

للعالقات  و�صواًل  التن�صيق  من 

اإال�صتراتيجية.

خادم  اأن  الحظ  ولح�صن 

بن  عبداهلل  الملك  الحرمين 

من  كان  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

للتغير  فهمًا  العرب  القادة  اأكثر 

فكان  تركيا،  في  ح�صل  الذي 

بزيارتين  يقوم  عربي  زعيم  اأول 

ون�صف  عام  من  اأقل  في  لتركيا 

لتركيا  زيارته  وكانت  العام، 

2006م  اأغ�صط�س  �صهر  خالل 

تاريخ  في  اإ�صتراتيجية  نقلة 

العالقات. 

ح�صلت  التي  التغييرات  اإن 

والعقل  ال�صعبي  الوجدان  في 

هامة  تركيا  للجارة  ال�صيا�صي 

وجديرة بالمتابعة، ولعل الموقف 

واالإعالمي  وال�صعبي  الر�صمي 

التركي الموؤيد لل�صعب الفل�صطيني 

الحازمة  المواقف  من  ابتداء 

على  االإ�صرائيلي  االعتداء  تجاه 

الوزراء  رئي�س  وموقف  غزة 

اأردوغان(  طيب  )رجب  التركي 

ومحاوالت  دافو�س  في  ال�صهير 

ك�صر  والمتعددة  ال�صادقة  تركيا 

الح�صار على غزة، والتي انتهت 

بقيادة قافلة الحرية حيث امتزاج 

في  العربي  بالدم  التركي  الدم 

اأمورًا  �صيغير  اإ�صرائيل  مقاومة 

�صدق  ك�صف  اأنه  ويكفي  كثيرة، 

ورغبته  الجديد  التركي  التوجه 

التركية  العالقات  تعزيز  في 

الم�صتويات  جميع  على  العربية 

وهذا التحول. 

الحالية  المرحلتين  اإن 

جهدًا  تتطلبان  والم�صتقبلية 

بين  العالقات  لتعزيز  مخل�صًا 

والتركي،  ال�صعودي  ال�صعبين 

بع�صهما  على  انفتاحهما  وزيادة 

ح�صا�صيات  عن  بعيدًا  البع�س 

اإال  يتم  ال  الذي  االأمر  الما�صي 

االت�صال  قنوات  وتكثيف  بخلق 

اأو�صع  على  واالإعالمي  الثقافي 

اإن  حيث  الفهم  �صوء  لمنع  نطاق 

العالقات  في  المفقودة  الحلقة 

كانت  التركية  العربية  الثقافية 

محدودة التوا�صل ما بين النخب 

وقادة  واالجتماعية  الثقافية 

في  ذلك  وتج�صد  العام  الراأي 

قلة عدد الزيارات المتبادلة على 

الم�صتوى النخبوي، وبالتالي فاإن 

ال�صعودي  التقارب  زيادة  تحقيق 

التركي يتم ببدء تعاون بناء وذي 

قطاعات  بين  اإ�صتراتيجية  اأبعاد 

االإعالم  ورجال  المثقفين 

ال�صعوديين  واالأكاديميين 

واالأتراك على وجه الخ�صو�س.

للتحديات  الوا�صح  الفهم  اإن 

اإلى  يوؤدي  بالبلدين  تحيط  التي 

ويذلل  االإرادة،  وت�صلب  توحد 

العالقات  دون  تحول  عقبات  اأي 

االإ�صتراتيجية.

ال�صكر  بخال�س  اأتقدم  وختامًا 

خارجية  وزير  لمعالي  واالمتنان 

داوود  اأحمد  البروف�صور  تركيا 

اأوغلو و�صعادة ال�صفير اأحمد قون.

] تكريم [

 امتزاج الدم الرتكي بالعربي يف مقاومة 
إسرائيل سيغري أمورًا كثرية، ويكشف 

صدق التوجه الرتكي اجلديد ورغبته يف 
تعزيز العالقات الرتكية العربية
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األخيرة

فؤاد صلواتي 
مدير مكتب مدير عام المعهد

ثمانون عام 
انتماء وعطاء 

للوطن

الوطني في غرة  يومنا  ال�صعوديين في كل عام بذكرى  نحتفي نحن 

برج الميزان، الموافق للرابع ع�صر من �صهر �صوال 1431هـ، الم�صادف 

للثالث والع�صرين من �صهر �صبتمبر 2010م.

مراحل  ونتذكر  الوطن،  هذا  تاريخ  نتذكر  التاريخ..  هذا  مثل  في 

والطاعة  بالوالء  ونعترف  با�صمه،  ونعتز  بمجده،  ونفتخر  تطوره، 

ملحمة  الكيان  هذا  بناء  �صهد  م�صت  عامًا  ثمانين  فمنذ  لحكامه،  

– طيب  �صعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  قادها  جهادية، 

اهلل ثراه- تمكن من جمع قلوب وعقول اأبناء هذا البلد على هدف واعد 

ونبيل، واأ�ص�س را�صخة متينة، م�صتمدة من كتاب اهلل و�صنة نبيه محمد 

التاريخية  اللحظة  تلك  في  لين�صئ  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  عبداهلل  بن 

وقيمه  ال�صمحة،  بتعاليمه  وت�صدح  اهلل،  �صرع  بتطبيق  تزهو  فتية  دولة 

االإن�صانية النبيلة، اإنها وطني المملكة العربية ال�صعودية، وطن االإ�صالم 

وال�صالم وبالد الحرمين ال�صريفين.

في مثل هذا الوقت.. جاء تاأ�صي�س المملكة وتوحيدها في وقت كانت 

ترزح فيه بع�س ال�صعوب العربية واالإ�صالمية تحت نير اال�صتعمار، مما 

األقى على عاتق موؤ�ص�صها م�صوؤوليات قومية واإ�صالمية واإقليمية كبيرة، 

والداعم  واالإ�صالمية،  العربية  ال�صعوب  لجميع  الوفي  ال�صند  فكانت 

لحركات التحرير واال�صتقالل فيها، وا�صعة ثقلها ال�صيا�صي واالقت�صادي 

والدبلوما�صي والمعنوي في خدمة تلك ال�صعوب ون�صرتها.

في مثل هذه الذكرى.. تمكنت المملكة العربية ال�صعودية من تر�صيخ 

بذلك  موظفة  وتطورها،  نموها  اأ�ص�س  وتمتين  الحديثة  الدولة  بناء 

الوطن  فيها  حقق  متوازنة،  عملية  في  والمادية  الب�صرية  اإمكاناتها 

والمواطن اأرقى م�صتويات التنمية، بدءًا من تعميم التعليم بكل م�صتوياته 

وو�صواًل اإلى بناء بنية تحتية اقت�صادية متطورة تواكب حاجات المملكة 

قوي  اقت�صاد  امتالك  من  مكنها  مما  المجاالت،  مختلف  في  و�صعبها 

متنوع ومتطور ي�صاهي اقت�صاديات الدول المتقدمة. 

والعمالقة،  ال�صخمة  بم�صروعاتها  الزمن  ت�صابق  المملكة  تزال  وال 

وبناء المدن االقت�صادية وت�صييد ال�صروح العلمية  التي عمت وامتدت 

اأرجاء الوطن، وحظيت برعاية دائمة واهتمام متوا�صل من خادم  في 

االإن�صانية  ملك  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ال�صريفين  الحرمين 

والقلوب، متبني حوار الح�صارات واالأديان، مهند�س االإ�صالح والبناء 

ومحاربة الف�صاد، رجل االأعمال الخيرية واالإن�صانية في العالم.

لي�س  الوطني  اليوم  اأن  ونتيقن  نعلم  عندما  اليوم..  هذا  مثل  في 

اأنه  كما  عام،  كل  متكرر  وقت  في  ينح�صر  وال  العام،  في  واحدًا  يومًا 

ال�صادقين  عند  لكنه  المحدد،  تاريخها  بانتهاء  تنتهي  منا�صبة  لي�س 

المخل�صين لوطنهم يمتد وي�صتمر كل اأيام العام، فكان لزامًا علينا اأن 

نجدد التذكير فيه بما علينا من واجبات تجاه هذا الكيان، واأن نعمل 

على تعزيز االنتماء للوطن بالعطاء، واأن نترجم االأقوال اإلى اأفعال، واأن 

نحول الطموحات واالآمال اإلى حقائق واأعمال، فما اأكثر ما يحتاجه منا 

هذا الوطن الغالي من عطاء.

ففي يوم كهذا .. نقف نحن ال�صعوديين وقفة تاأمل واحترام لموؤ�ص�س 

الملوك من بعده، الذين �صاروا  واأبنائه  الكيان الملك عبدالعزيز  هذا 

بالرحمة  جميعًا  لهم  وندعو  وفهد  وخالد  وفي�صل  �صعود  نهجه،  على 

والمغفرة . ون�صد على يد خادم الحرمين ال�صريفين الملك عبداهلل بن 

عبدالعزيز و�صمو ولي عهده االأمين االأمير �صلطان بن عبدالعزيز و�صمو 

البيعة،  ومجددين  مهنئين  عبدالعزيز  بن  نايف  االأمير  الثاني  النائب 

ومتمنين من اهلل عز وجل اأن يحفظ هذه االأمة من كل �صوء، واأن يديم 

عليها نعمة االإ�صالم والوحدة واالأمن واال�صتقرار.
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