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 اهلل الرحمف الرحيـ بسـ

  *لكواريافكر كاتبو عمي و  ...العيف بصيرةكتاب لقراءة 

 
 **شمة الكواري: لمكاتبة

 
النفط والتنمية :مثمث التجاىؿ.. العيف بصيرة:"كتابل قراءة تحميميةعبارة عف ىو  ،ىذا العمؿ  

 وقراءة بقراءة عالمة الكاتبة في ىذا العرضوستقـو  ،عمي خميفة الكواريلصاحبو  ،"والديمقراطية
.تعرؼ عمى فكر صاحبولو، لمفاعمة   

 األوؿ، لمقاؿا: ةث مقاتات مختار ثاللتحميؿ عامة وضع خريطة وتتضمف القراءة العالمة، 
توصيؼ :"يوأما الثاني ف، "توصيؼ العالقة بيف السمطة والمجتمع، وسبؿ تصحيحيا" :بعنواف

إصالح جذري مف الداخؿ في " :وىو أخيرًا المقاؿ الثالث،و ، "الخمؿ السكاني وسبؿ إصالحو
وفيما  ائر أقساـ الكتاب،، لسسياؽ المغة، وسياؽ الفكرةيتـ تحميؿ ثـ  ."أقطار مجمس التعاوف

.الثالثة المختارة مقاتاتيمي، شرح لمخريطة العامة، لم  

 الخريطة العامة :أولً 
توصػيؼ العالقػة بػيف السػمطة والمجتمػع، وسػبؿ األوؿ،  مقػاؿال تحميػؿالخريطة العامة ل . أ

تحديػػد  ا، توصػػيؼ العالقػػة بػػيف السػػمطة والمجتمػػع، مػػف خػػالؿيػػتـ مػػف خالليػػ :تصػػحيحيا
قػػػة بينيمػػػا، ونظػػػرة الحاكميػػػة، وتحديػػػد لمػػػدب طػػػوؿ العالقػػػة وأسػػػباب اسػػػتمرارىا، نػػػوع العال

 .وبياف مصدرىا، ونشأتيا، وتطورىا وتكريسيا

 ____________________________________________ 
 3122،بيروت، رؼامنتدى المع ،...العيف بصيرة، عمي خميفو الكواري*

العدالػػػة  كجػػػزء مػػػف مقػػػرر فػػػي األسػػػاس ، قػػػدـ العػػػرضشػػػمة شػػػاىيف بػػػف صػػػال  الكػػػواري**
 ،ماجسػػتير السياسػػات العامػػة فػػي ا سػػالـلنيػػؿ   ،الجتماعيػػة والنظػػاـ الػػديمقراطي فػػي ا سػػالـ

 .(3122صيؼ )مؤسسة قطر، ةميكمية الدراسات ا سال
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 النشأة .ج

 

تحالفات . 2
 وعائمية قبمية

 .بالتراضي
نفراد ال .3

 .بالسمطة

عالقة راعي 
 .بالرعية

عالقة ليست  
مواطنيف 

متساويف مف 
 .حيث المبدأ

مصدر .ث
 العالقة

 

استمرارية . ت
 العالقة

 

نظرة .ب
 الحاكمية

 نوع العالقة.أ

قياـ نظـ فردية وراثية 
مطمقة، منبثقة مف 

 .تراث الممؾ العضوض
 .النفوذ، مصدر لمماؿ

 .الجاه، مفيد لو

يمة نسبيًا، طو 
 :والسبب

 .سمبية النخب.2
 .الستكانة.3
 .الالمبالة.4

 .نظرة إرث
حؽ خاص في  

الماؿ العاـ وفي 
األراضي، وتولي 

 .السمطة
 .المكانة والنفوذ

 توصيؼ العالقة بيف السمطة والمجتمع :أولً 

تكريس .ح
 النشأة 

 

معاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات .2
 .الحماية

عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات .3
 .صادرات النفط

 .تدفؽ اليجرة.4
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وتػداعياتيا، بالتأكيػد عمػى  يتـ في ذات السياؽ، تحميؿ أبعاد العالقة الراىنة، عمى المستوى اآلخر
بروز المخاطر، والحالة السائدة مف عدـ الرضا، بػؿ وحتػى القبػوؿ : عدد مف النقاط اليامة، ومنيا

والتآكػػؿ الػػذي بػػدأ ينخػػر كالسػػوس، وكػػذا ظيػػور . وتػػدخؿ معطيػػات العصػػر فػػي تحديػػد ىػػذا الشػػأف
 .الحركات اإلصالحية، وعمى نقيضيا تفشي ظاىرة الفساد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا نذار بتفكيؾ المجتمعات.2
 .ضياع اليوية الجامعة.3
الضغوط ا ستراتجية .4

 .وسيطرة الييمنة الخارجية
 .الستخداـ في الصراع.5

 بروز المخاطر.أ

 أبعاد العالقة الراىنة وتداعياتيا:ثانياً 

 اإلصالح والفساد. ث التآكؿ. ت عدـ الرضا أو القبوؿ.ب

 .عدـ رضا الشعوب.2
عدـ قبوؿ مبدأ احتكار .3

القمة، لمماؿ واألمالؾ 
والسمطة، واتخاذ القرارات، 

يات وبما ل يتسؽ مع معط
 .القرف الجديد

 

بروز حركات التغير .2
 .الراديكالية العنيفة

تزايد المطالبيف با صالح .3
 .العمففي السر و 

تفشي الفساد ا داري .4
والمالي، نتيجة لنتياز 

 . الفرص لشؽ الصؼ

 

 .رض السيادة لمتدخالتتع.2
الضطرار لتقديـ تنازلت .3

 .مجحفة
التغيرات الشكمية، في .4

 .األساليب دوف ا صالح

 



 4 

 
مكانية تصحي  العالقة:ثالثاً   أىمية وا 

 :وذلؾ لألسباب اآلتية
الضغوطات الكاشفة مف .2

 .الخارج
الضغوطات القمقة مف .3

، ل تنفع "وضع ثوري"الداخؿ
معو التغيرات الجزئية 

 .والشكمية

استحالة بقاء األوضاع .أ
 ى ما ىي عميو عم

 تصحيح العالقة. ت الحاجة لمتغييرات الجذرية الجوىرية.ب
 باتاتجاه األسمـ واألصمح

 

 ".آنية ةمراوغة تكتيكي: "ليست كتغيرات الماضي
 :، مف نتائجيا"استجابة لمضغوط الخارجيةالتغيير " تنبيو

 .مصدر لمتآكؿ، وتقويض لمسيادة، وتعطيؿ لإلرادة الوطنية .2
عمى طموح ا صالح مف الداخؿ، اضطراب ويأس،وعدـ يقضي .3

 .استقرار
عات، وضياع اليوية الجامعة، تفكيؾ الدوؿ، ونكوص المجتم.4

  .واتابتعاد عف العمؽ اإلستراتيجي

 

لمواجية الضغوط 
جة الحا والستحقاقات، تشتد

: العقمية والشرعية والوطنية
مراعاة تصحي  العالقة، ل
 :ممصمحة المشتركةل
تأميف فرص .حفظ الوجود"

 ".األمف والنماء
 !!!قبؿ أف تحؿ الكوارث
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، ببيػاف تصػحيح العالقػة بػيف السػمطة والمجتمػع اتمتطمبػقػد نظػرل ل الكاتػب أف مف الممفت لمنظػر،
السػػػبيؿ لتصػػػحيح العالقػػػة، وأنػػػواع المصػػػالحات الواجبػػػة الممحػػػةل، والتػػػي صػػػنفيا فػػػي ثالثػػػة أنػػػواع، 

 :بحسب التالي مصالحات، وذلؾبالنتيجة المتوقعة ليذه الوأخيرًا زؼل إلينا البشرب 
 

 

الشعور بالمسؤولية .2
 .التاريخية

التحمي بالقيـ ا نسانية .3
، خاصة وا سالمية الرفيعة
ا نصاؼ والعدؿ 

 .والشجاعة
 .إدراؾ حجـ التحديات.4
 .تحري الفرص.5
 .رادة الصادقةنمو ا  .6

 السبيؿ لتصحيح العالقة.أ

 متطمبات تصحي  العالقة :رابعاً 

 نتيجة المصالحات. ت حدوث المصالحات التاريخية الثالث الكبرب .ب

 المصالحة
 مع العقؿ

قياـ عقد مجتمعي متجّدد 
ُيجسّد المصالحات في دستور 
ديمقراطي، يضمّف مشاركة 

ة سياسية واسعة وحقيق
 .وفّعالة

نموذج دستور الكويت لعاـ "
ـ، ودستور البحريف 2:73
 ".ـ2:84لعاـ 

 

المصالحة بيف 
 التيارات ا صالحية

مصالحة السمطة 
 مع المجتمع

البدء بمنيج .1
في سائر  النظر

 .شؤوف المعامالت
مشاركة كافة . 2

أصحاب الشأف 
عامة في البحث 

 .عف الحؿ
مقاربة . 3

في  اإلشكاليات
إطار الشريعة 

 . اإلسالمية السمحاء

مصالحة واجبة بيف 
القوب التي تنشدل 

 :اإلصالح
لتعضيدل المناشدة 
لإلصالح بكتمة 

تاريخية فاعمة وقادرة 
عمى تقديـ طمب 
فعلاؿ لإلصالح 

الجذري مف الداخؿ، 
باتاتفاؽ بيف 

الجماعات واألفراد 
 . في التيارات الفعالة

اإلقرار بحؽ 
المجتمعات في 

المشاركة السياسية 
الفعلالة في تحديد 
الخيارات واتخاذ 

 .العامة تالقرارا

 :يتطمب األمر
وجود كتمة إصالحية  .2

تاريخية فّعالة، متفقة عمى 
قواسـ عامة، وأىداؼ 

 .مشتركة لمتفاوض
المرونة والستعداد الصادؽ  .3

 .دلتطبيؽ ا صالح المنشو 

وجوّد القيادات المدركة  .4
 .لضرورة التغيير وا صالح
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وىػو أحػد  ،"توصػيؼ الخمػؿ السػكاني، وُسػبؿ إصػالحو"،مقػاؿالخريطة العامة لتحميػؿ .ب
وفػػػي ىػػػذا المقػػػاؿ ، فػػػي ضػػػوء قػػػراءة تحميميػػػة مػػف كتػػػاب العػػػيف بصػػػيرة، المختػػػارة المقػػاتات
والمطموب مواجاىتيما، كما أوضح والذي يعتبر أحد الخمميف الييكمييف المزمنييف بالذات، 

المػػزمف  ؿ ىػػو ألخمػػؿ الييكمػػيالكاتػػب نفسػػول فػػي المقدمػػة، بينمػػا يعتبػػر المقػػاؿ المختػػار األو 
 .اآلخر

توقؼ في ىذه القراءة التحميمة، مع الكاتب فيظير لنا، كواحٍد مف أبناء المنطقة مف فئػة نو 
الموضػػوع الخطيربحثػػًا  ىػػذا وصػػؼل وأوسػػعأصػػحاب العػػيف البصػػيرة واليػػد القصػػيرة، ممػػف 

، محذرًا ومنبيًا لخطورة لقرارات ومحدلدي الخيارات العامةكرروا تبصير م تخذي افودراسة، 
المػػواطف فػػي سػػيرل  اتاسػػتقالؿ عػػف تػػأثيربمػػا أدب إلػػى و تفاقميػػا المتزايػػد عامػػًا بعػػد عػػاـ، 

الخيػارات  وتيميش دوره في اإلنتػاج وفػي عمميػة اتخػاذ القػرارات وتحديػد النشاطات العامة،
فػػػي بيانػػػو لسػػػبؿ اإلصػػػالح نجػػػده  يػػػدعو إلسػػػترداد أمػػػا العامػػػة وفػػػي المجتمػػػع بشػػػكٍؿ عػػػاـ، 

، وذلػؾ عمػى المواطنوف دورىـ اإلنتاجي والسياسي، باعتبارىـ التيار الرئيسي في المجتمػع
 :النحو التالي

    

 

 ةظيور خمؿ في التركيب
لمسكاف، ففي عاـ  ييكميةال

ـ، وصمت نسبة 3112
  الوافديف في إجمالي

الثمث، وفي  المنطقة سكاف
القوة العاممة وصمت 

 .الثمثيف
 :أدى إلى

ضعؼ النتماء والولء . 2
 .لمبمد لدى قوة العمؿ عامة

جعمت المجتمعات، .3
 .كمعسكرات عمؿ

 

معاناة حقيقة لخمؿ .أ
 مزمف ديمغرافي سكاني

 ًً  توصيؼ الخمؿ السكاني :أوًل

ضرورة اإلصالح . ت ؿ بؿ وتفاقمو  حقيقة استمرار الخم.ب
 والعالج

عصّي عمى 
 !!!!!!!الحؿ

عادة الحاج.2 ة لوقفة جادة وا 
 .التفكير

تقييـ السياسات الممتبسة .3
واآلليات وا جراءات التي 

 .فشمت في العالج
الفيـ العميؽ لتعقيدات .4

 .المشكمة
التعامؿ الذكي مع شبكة . 5

 .المصال  المرتبطة بيا
نمو ا رادة المجتمعية . 6

لمعالج التدريجي ومقاربة 
 . ا شكاليات

 

لـ يكف قاباًل 
لممقاربة 

 الموضوعية الوطنية 

عدـ األخذ 
 والحسباف 

لممصال  المشروعة 
 . لممواطنيف
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 توصيؼ الخمؿ السكاني :تابع

 تفاقـ الخمؿ. ج اليجرات الوافدة لممنطقة  .ث

 ىجرة تاريخية قديمة
  تراجع اقتصاديات

 .المنطقة
  انخفاض حاد في

أسعار النفط، 
وتراجع إنتاجو 

 .وعائداتو
  عدـ الستفادة مف

التحديات والفرص 
 .التي رافقتيما

 :ـ3112عاـ 
  نسبة المواطنيف مف

السكاف في 
، %33:ا مارات

ونسبة العمالة 
 %9،8:الوافدة

 

  نسبة المواطنيف في
 ،%41:قطر

ونسبة العمالة 
 %2542:الوافدة

 

  في
% 4942:الكويت
 %2:48:والعمالة

 

 ىجرة ما بعد الحقبة النفطية

 مف أيف؟. 2
مف داخؿ الجزيرة العربية، ومف 

العراؽ، وغرب فارس، ومف 
 .عماف الداخؿ

 :استيعاب ا عداد واألدوار. 3
دوار يمكف  كانت بإعداد وا 

استيعابيا مف قبؿ المجتمعات 
 .المستقرة

 :التشابو الثقافي.4
فة مشابية، كانت ذات ثقا

 .ساعدت عمى اتاندماج
 :دورىـ كقوة عاممة.5

كانوا إضافة مرغوبة إلى قوة 
العمؿ المواطنة، متعاضديف 

 .ومتكامميف ومندمجيف
 :لـ يكونوا بدياًل .6

يحؿ مكاف المواطف وييمش دوره 
 .  في اإلنتاج واإلدارة والثقافة

 

 تتصاعد
 باإلعداد

تتعدد 
 باألعراؽ

تتباعد 
 جغرافياً 

تتباعد 
 ثقافياً 

 بروز ظاىرة الخمؿ السكاني العاـ والشامؿ
 حوالي ثمث قرف بعد الثورة النفطية األولى منذُ 

 :ـ2:86عاـ 
 

 :إجمالي السكاف
 .مالييف نسمة 21

 

 :حجـ العمالة
 .نسمةمميوف  :34

 
 

 نسبة الوافديف
 %37:فييا

 :ـ2:92عاـ 
 

 :لي السكافإجما
 .نسمة مميوف 23

 

 :حجـ العمالة
 .مميوف نسمة 5

 
 

 نسبة الوافديف
 %65،6:فييا

 

 :ـ3112عاـ 
 

 :إجمالي السكاف
 .نسمة مميوف 43

 

 :حجـ العمالة
مميوف  2148

 .نسمة
 

 نسبة الوافديف
 %75،9:فييا
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أف مالمح أبعاد الخمػؿ السػكاني وتداعياتػو الخطيػرة، كانػت محػؿ  لممفتة لمنظر،المفارقة ا
 :دراسة الكاتب، بالنحو التالي

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السمبية التداعيات
 

مخاطر عمى األمف الوطني *
 وا قميمي والقومي

لممجتمعات األصمية وييدد 
 .وجودىا بالنكوص والضياع

 
أصب  المواطنوف مجرد *

 .أقمية، في عدد مف الدوؿ
 

تصاعد نسبة الوافديف * 
وأغمبيتيـ مف غير الناطقيف 

 .بالعربية
 
  
 

 البعد األمني 

 كاني وتداعياتوأبعاد الخمؿ الس :ثانياً 

 أبعاد أخرب البعد الوطني 
نسانية   مينية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية وا 

 :التداعيات السمبية
 

مصدر، وفي وتظير في بمداف ال
البمداف المستقبمة لمعمالة الوافدة، 
وتـ تناوليا في الدراسات والبحوث، 

خاطرىا عمى ىوية شعوب ملوالتنبيو 
 :، ومنياالمنطقة وقواسميا المشتركة

  التكمفة الجتماعية
لممجتمعات الُمرسؿ 

نمط الحياة : إلييا
 .الستيالكية التفاخرية

  الخمخمة الجتماعية
 :رةلممجتمعات المصد

تاركيف خمفيـ األسرة، رىف 
الكثير منيـ كؿ ما يممؾ 
وحتى الدخؿ المستقبمي 

لسماسرة اليجرة ومستغمي 
حاجة المياجر في 

 . الطرفيف

 

 :السمبية التداعيات
العتماد شبو المطمؽ عمى قوة العمؿ الوافدة 

 :أدى إلى
 تراجع الدور اإلنتاجي لممواطنيف. 

 تيميش وجودىـ. 

  أزاح الوافدوف قوة العمؿ المواطنة مف سوؽ
العمؿ، ومف القطاع الخاص والمشترؾ، 

تارتباط المكافأة بالجيد واإلنتاجية، باستثناء 
عات التي أعطت المواطنيف أفضمية القطا

 .إدارية وقانونية، كقطاع النفط والغاز

 ة لتكدس المواطنوف في اإلدارة العامة في بطا
 .مقنعة

  تفاقـ البطالة المرفية نتيجة لتدني المستوب
الوظيفي المتاح أو األجور المعروضة، 

فينسحب مف سوؽ العمؿ بدتًا مف منافسة 
 .ية األجرالوافديف عمى وظائؼ غير مجز 

 تفاقـ البطالة اتاجتماعية بيف النساء خاصة. 
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ىميػة اإلسػتراتجية لتصػحيح الخمػؿ السػكاني، باعتبػاره حجػر الزاويػة األ كػاف لػذكره  ، بالطبع
كػػػػؿ أصػػػػالح جػػػػذري، مػػػػع توضػػػػيٍح ألشػػػػكاؿ التغيػػػػر فػػػػي التجمعػػػػات  الرئيسػػػػي فػػػػي أجنػػػػدة

 :السكانية، ما يعززل مف أىمية الدراسة، ويؤكد  صحتيا، كما ىو مبيلف

   

 

 

   ،يقاؼ مسار ضياع مجتمعات المنطقة األصمية
بعد خمخمتيا وشّؿ قدرة المواطنيف فييا وأضعاؼ 

قدراتيـ الجماعية عمى تقرير مصيرىـ والدفاع عف 
 .مصالحيـ المشروعة وتأميف مستقبميـ

 تفككت المجتمعات األصمية نتيجة: 

 :عمؿلمعسكرات  تعاتحوؿ المجتم.2
نتيجة تدفؽ اليجرة واتاعتماد عمى قوة العمؿ الوافدة، وبالتالي 

تراجع دور المواطنيف السياسي واإلنتاجي، حتى أصبحت 
المجتمعات أقرب إلى معسكرات عمؿ، منيا إلى المجتمع 

 .بالمفيـو العممي لممجتمع
  
: فقداف النسؽ الجتماعي، وشؿ قدرة الضبط الجتماعي.3
يس المواطنوف وحدىـ كؿ المجتمع، نتيجة عدـ قدرة فم

الجماعة المواطنة عمى توفير الحد األدنى مف اتاعتماد 
المتبادؿ عمى نفسيا، بسبب تيميش الوافديف لدور المواطنيف 

عاقة تفاعميـ اإليجابي عمى المستوب اإلنتاجي والثقافي  وا 
 .والسياسي

 
 

 حجر الزاوية في أجندة كؿ
 إصالح جاد  

 األىمية ا ستراتجية لتصحي  الخمؿ السكاني: ثالثاً 

  تغيلر شكؿ التجمعات السكانية 

 

  ل ُيشكّؿ كؿ السكاف مجتمعًا، فال تتمتع
التجمعات السكانية بخصائص المجتمع 

المرتكز عمى ُأسٍر طبيعية، تتكاثر بالتزاوج 
والتوالد، وتتقارب فيو نسب ا ناث والذكور 

في اليـر الطبيعي لمسكاف، وتتوفر فيو حياة 
عية مشتركة ونظـ تربية وتعميـ اجتما

 . وتنشئة اجتماعية

  الفتقار إلى الثقافة الجامعة والقواسـ
الوطنية المشتركة لختالؼ مصادر الثقافة 

واختالؼ المصال ، وتبايف التقاليد واألعراؼ 
 . والقيـ

  الفتقار إلى خاصية ارتباط مصير األفراد
وجماعات السكاف، فكؿ جالية مرتبطة 

المجتمع الذي قدمت منو، وليس مصيريًا ب
 . الذي وفدت إليو
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جراءاتيأخيرًا، أخيرًا،  جراءاتيوليس آخرًا، فإف لمتطمبات اإلصالح أسبابيا وأىدافيا، وا  العممية الواجب اتخاذىػا، العممية الواجب اتخاذىػا،   ااوليس آخرًا، فإف لمتطمبات اإلصالح أسبابيا وأىدافيا، وا 
  ::وكما ىو موضحوكما ىو موضح

  

 

 :األىداؼ
أف يصبح المواطنوف أغمبية آمنة وفاعمة ذات دور رئيسي .1

 .سنوات( 11-5)في المجتمع في المدب المتوسط
أف يصبح المواطنوف أغمبية متزايدة تعتمد عمييا قوة . 2

مف السكاف، % 11تا تتعدب العمؿ، النسبة اآلمنة لموافديف 
 .سنة( 21-11)في قوة العمؿ، في المدب البعيد% 21و
 

 :األسباب
ت عتبر النسب المقترحة مف أعمى النسب في العالـ حتى في .1

 .الدوؿ المؤسسة عمى اليجرة
أىمية استقرار نسبة المياجريف، ألف لكؿ ىجرة أثٌر عمى . 2

 . البطالة، واتاندماج الوطني
قدرة عمى اتاستيعاب واتاندماج، وتحديد عدد تحديد ال. 3

 .المياجريف ونوعيتيـ المينية ومتطمباتيـ الثقافية
  
  

 متطمبات إصالح الخمؿ السكاني : رابعاً 

 :ا جراء
تنمية حد أدنى مف اإلرادة المجتمعية وتوفير القدرة  .1

دراؾ التنفيذية، لمواجية الخمؿ السكاني  المزمف، وا 
 .خطورتو عمى الحاضر والمستقبؿ

يتأكد مف وجودىا بوضع خطة مرحمية انتقالية، ترتكز 
 :سنة(31-21)في المدى البعيد عمى إستراتجيتيف

 السيطرة عمى آلية تدفؽ قوة العمؿ الوافدة. 

 التيار الرئيسي وعماد "إعادة العتبار لدور المواطنيف
 ".قوة العمؿ

لتنفيذية المسئولة عف السياسة السكانية تعاوف األجيزة ا.2
وعف اليجرة واستقداـ العمالة وتوطيف الوظائؼ، مف أجؿ 

 .العمؿ عمى بمورة إرادة سياسية
توظيؼ عدد مف السياسات واتاستراتجيات الوطنية .3

 :في المرحمة النتقالية، وىيلمواجية الخمؿ السكاني، 
 إستراتجية تعبئة كامؿ قوة العمؿ المواطنة. 

 إستراتجية تقميؿ احتياجات البمد مف القوب العاممة. 

 إستراتجية اإلحالؿ. 

 تبني سياسة التعويض المرحمي. 

 
 :قبؿ إتباع الستراتجيات يجب مراعاة العوامؿ السبعة التالية    

 . نفاؽ العاـ والخاصالحد مف ا نفاؽ الستيالكي والسيطرة عمى حجـ ا .2
 .إحكاـ قيود اليجرة والستقداـ .3

 .إتباع سياسة التوطيف في حدود الستيعاب والقدرة عمى ا دماج وا دماج الحقيقي بعيد المدى .4

 .تنمية الحوافز والرادع الذاتي، لدى صاحب العمؿ والمواطنيف والوافديف لالنسجاـ .5

 .والخدمية، والعتماد عمى التعميـ والتدريب والتطويرتوظيؼ التقنية والتجاه لمنشاطات ا نتاجية  .6

 .رفع مستوى الميارة والمسؤولية .7

 . إيجاد أداة مركزية لتنسيؽ ومتابعة السياسة السكانية .8
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 ،"إصالح جذري مف الداخؿ في أقطار مجمػس التعػاوف"،مقاؿلخريطة العامة لتحميؿ ا.ت
والػػذي نجػػده  تحميميػػة مػػف كتػاب العػػيف بصػػيرة، القػػراءة ، فػي الالمختػػارة المقػػاتات ثالػػثوىػو 

مشػػروع إصػػالًح جػذري مػػف الػػداخؿ، كعمػٍؿ جمػػاعي ومحاولػػة أىميػػة  يعبػر  مػػف خاللػػو  عػف
ـ، وتػـ إعػداده مػف 2112عػؿ، والػذي بػدٍء فػي منتصػ  عػاـ في اتانتقاؿ مف القػوؿ إلػى الف

خػػالؿ حػػوارات ودراسػػات اسػػتمرت قرابػػة عػػاميف، وكخالصػػة لمسػػاىماٍت وحػػوارات عكسػػت 
تجارب المشػاركيف فػي إعػداده  ومناقشػتو ، المعبػرة عػف معانػاتيـ وطمػوحيـ باستشػراٍؼ غػٍد 

  .أفضؿ
التنميػة تحضػيرًا لمقػاء الخػامس  ـ، تـ تكميؼ كاتبنػا مػف قبػؿ منتػدب2113وفي بداية عاـ 

وتكميؼ مختصػيف وميتملػيف  ،والعشريف، لوضع ورقة منيج، بعد تحديد القضايا اإلصالح
 .بإعداد أوراؽ عمؿ

وفػػػػي ضػػػػوء قػػػػراءة األوراؽ والمناقشػػػػات واتاطػػػػالع عمػػػػى التوصػػػػيات والمطالبػػػػات وخطػػػػط 
الثػػػة تػػػب بتقسػػػيمو لثالتنميػػػة وأدبيػػػات اإلصػػػالح، تػػػـ إعػػػداد ىػػػذا المشػػػروع، والػػػذي قػػػاـ الكا

  متطمبػػات الػػدعوة، : أجنػػدة اإلصػػالح، وآخرىػػا:، وثانييػػاالمنطمػػؽ والمحػػددات: أقسػػاـ، أوليػػا
 :وذلؾ عمى النحو التالي

    

 

 .مدخؿ كؿ إصالح وطني جاد.2
لوجود حاجة : تمبية الحاجة الداخمية.3

ماسة لو، لمتوافؽ بيف الحكومات 
 .والشعوب ووقؼ الشعور با حباط

 .سّد الذرائع عمى الضغوط الخارجية.4
: العالج الناجع والسميـ، لحؿ. 5

التطرؼ باتجاه العنؼ، والتطرؼ باتجاه 
 . الصطفاؼ والنسياؽ

التوصؿ إلى قواسـ مشتركة  جراء . 6
-أىمي، وحوار حكومي -حوار أىمي

 . أىمي، وعمى كؿ المستويات
 

 دواعي اإلصالح ومبرراتو.أ

 المنطمؽ والمحددات:أولً 

 فرص اإلصالح وتحدياتو. ت محددات اإلصالح وعقباتو .ب

رز أربع حقائؽ أدت لستمرار األوضاع عمى ما أب
 :ىي عميو لعقود وىي

تحقيؽ الستقالؿ عف تأثير المجتمع وتكريس .2
اعتماد المواطنيف عمى فتات الريع، بالستغناء 

بريع صادرات النفط وسياسات إعادة توزيعو عف 
 .ضرورة بناء مجتمع منتج مشارؾ

 الستقالؿ عف تأثير المواطنيف، وتيميش.3
 .دورىـ ا نتاجي واتخاذ القرارات

 .العتماد عمى التحالؼ الخارجي.4
غياب الحركة األىمية ا صالحية الفاعمة .5

 . والمستدامة
 
 
 

ا صالح مخرج وطني مف مسار الضياع .2
ذا لـ تنقطع المطالبات ا صالحية الحالي، ل

عمى مدى قرف مف الزمف، رغـ إجياضيا 
أمنيًا، وعدـ إمياليا حتى  اأو احتواؤى

 .النضج لتكوف ُمستدامة
الرتفاع إلى مستوى المسؤولية .3

التاريخية، والتوصؿ إلى قواسـ مشتركة، 
أىمي، وبناء حوار -لتنمية توافؽ أىمي

حية حكومي، وبناء حركة إصال -أىمي
 .جذرية مستدامة، ذات مشروع قابؿ لمتنفيذ

الستفادة وتوظيؼ المبادرات ا صالحية .4
 . األخرى
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طالقو، كما ىو موضح كما بيفّ   :الكاتب بنود أجندة اإلصالح الجذري، وا 
    

 

  ى وجػػود قواسػػـ مشػػتركة وأىػػداؼ وطنيػػة كبػػر
معمنػػػة إقميميػػػة وعامػػػة صػػػالحة لبنػػػاء أجنػػػدة 

مػػػف خػػػالؿ : ُعبػػػر عنيػػػا أىميػػػاً  إصػػػالح جػػػذري،
مػػف  :ورسػػمياً عػػرائض ومطالػػب وأدبيػػات ا صػػالح، 

خػػػػالؿ خطػػػػط واسػػػػتراتجيات التنميػػػػة الوطنيػػػػة وفػػػػي 
 .التفاقيات والبيانات ا قميمية

  صػػياغة القواسػػـ المشػػتركة واألىػػداؼ الوطنيػػة
 :الح، ىيفي ستة بنود ألجندة ا ص

 .تصحي  العالقة بيف السمطة والمجتمع .2
 .تأسيس شبكة أماف اجتماعي .3

 .إصالح الخمؿ السكاني .4

 .إصالح الخمؿ ا نتاجي .5

 .إصالح الخمؿ األمني .6

مطالب الديمقراطية وحقػوؽ ا نسػاف وتنميػة المجتمػع  .7
المدني، ويتطمب تحقيؽ الحد األدنى منو البدء بعممية 

سػػػػس مشػػػػاركة إصػػػػالح وانفتػػػػاح سياسػػػػي ووضػػػػع أُ 
وتحديػػػد  تسياسػػػية فّعالػػػة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارا

الخيػػػارات العامػػػػة، ووجػػػود ضػػػػمانات لحريػػػة التعبيػػػػر 
 .   والتنظيـ وسيادة حكـ القانوف

 

 بنود األجندة .أ

 أجندة إصالح جذري مف الداخؿ: ثانياً 

 إطالؽ أجندة اإلصالح. ب

تشاور الراغبيف والميتميف با صالح عمى تأسيس ممتقى أو .2
منتدى لتعزيز جيود ا صالح مع اختيار المسمى والشكؿ ا داري 

 .المناسب
روع المنتدى أو الممتقى إلى مف يمكف إيصالو إليو إيصاؿ مش. 3

بشكٍؿ مباشر أو مف خالؿ النشر، والتعرؼ عمى الستجابات التي 
 . تؤكد الستعداد لممشاركة الفعالة

 :المقترحات. 4
 ممتقى الحوار مف أجؿ المصالحة وا صالح " :المسمى

منتدى المصالحة "، أو "في أقطار مجمس التعاوف
قاعدة الديمقراطية في أقطار مجمس وا صالح عمى 

 ".التعاوف

 التوصؿ إلى قواسـ مشتركة بيف الراغبيف مف  :الغرض
تيارات الفكر والقوى المؤثرة عمى العمؿ األىمي، بيدؼ 

التوافؽ لتكوف أساس مصالحة تاريخية بيف الذيف 
ينشدوف التغيير، ومف ثـ الحوار مع متخذي القرار 

ح وطنية ترتكز عمى بيدؼ التوافؽ عمى أجندة إصال
السعي مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية الكبرى وتؤدي 
إلى أقامة أنظمة حكـ ديمقراطية باعتبار الديمقراطية 

ىدفًا وطنيًا مركزيًا، كما أنيا وسيمة لتحقيؽ بقية 
 .األىداؼ الوطنية الكبرى

 المنطقة :المكاف  . 
 
 



 13 

ي، عبر ثػالث ب عف متطمبات الدعوة لممشروع اإلصالح، حدثنا الكاتفي ختاـ المقاؿ   
عالنػػو، وآليػػات عممػػو  وأدواتػػو ، وأخيػػرًا مسػػتويات وبػػرامج  تأسػػيس: نقػػاط ، وىػػي الممتقػػى وا 

 :، كالتاليالعمؿ ومؤسساتو  
  

 

إيصاؿ المشروع لمميتميف والمعنييف .2
في المنطقة لتمقي  حبا صال

الستجابات والمالحظات بيدؼ 
 .التنقي 

التداعي إلى عقد اجتماع تأسيسي . 3
 .لممنتدى لتعزيز جيود ا صالح

نشر إعالف أو بياف يدعو إلى . 4
المصالحة وا صالح عمى قاعدة 

الديمقراطية عمى المستوييف األىمي 
 .والرسمي، وا عالف عف قياـ المنتدى

تقديـ عريضة تدعو لتبني أجندات . 5
إصالح جذري مف خالؿ الحوار عمى 

جميع المستويات، والتقدـ ببنود أجندة 
 .ا صالح مف أجؿ بدء عممية الحوار

الناطقيف بالعربية إلى  لغيرإشعار . 6
جانب الناطقيف بيا عف طريؽ النشر 

 .وا عالف
  
 

عالنو.أ  تأسيس الممتقى وا 

 متطمبات الدعوة لمشروع ا صالح : ثالثاً 

 مستويات وبرامج العمؿ ومؤسساتو. ت آليات عمؿ الممتقى وأدواتو .ب

لمتعرؼ عمى األىداؼ : آلية الحوار .2
الوطنية الكبرى مف وجية نظر كؿ 
 . طرؼ، وتنمية فيـ مشترؾ أفضؿ

 

شر ثقافة المصالحة ون: آلية التوعية .3
عمى قاعدة الديمقراطية ومف أجؿ 
إصالح جذري، وىي لزمة عند 

التييئة وأثناء تعزيز الجيود ومف 
أجؿ تقوية المطالبة با صالح 

وترشيد خطابيا وتفعيؿ نشاطاتيا 
 .السممية الجامعة

 
 

: آلية المطالبة السممية با صالح .4
تتأسس عمى نتائج الحوار وما يقود 

وافؽ بيف األىالي أنفسيـ، إليو مف ت
وبيف الشعوب والحكومات، ويتـ 

تفعيميا بنشر الوعي وتكريس ثقافة 
 . المصالحة وا صالح

 
 

 :المستويات.2
 بيدؼ المطالبة  :مستوى المجمس

بالندماج في كياف سياسي فدرالي 
قابؿ لمتنمية، قادر عمى "واحد

توفير الحد األدنى مف األمف 
دة ا صالح ا قميمي، وامتالؾ إرا

 ".الجذري

 مف خالؿ :المستوى الوطني
الىتماـ بالمقومات العامة 

المشتركة لتسييؿ قبوؿ أجندة 
ا صالح وتعزيز البيئة السياسية 

 .والثقافية المالئمة
وىي ثالث، برنامج المصالحات : البرامج.3

التاريخية، وبرنامج ا صالح، وبرنامج 
 .تعزيز الممارسة الديمقراطية

كالتالي، وجود ممتقى، : سساتالمؤ . 4
نشاء وقؼ لتعزيز العمؿ األىمي، وتنمية  وا 
مجتمع مدني إقميمي مكمؿ ومتكامؿ مع 

 . المنظمات غير الحكومية
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 التحميؿ السياقي لمغة :ثانياً 
 لػذي يتسػؽ بطبيعػة الحػاؿ مػع كونػو  ، وا، مػنيج البحػث العممػيمف الممفت لمنظر، اسػتخداـ الكاتػب

، ولمعرفػػػة المزيػػػد عػػػف الجامعػػػات العريقػػػةالييئػػػات والمراكػػػز الدوليػػػة و باحػػػث فػػػي عػػػدد مػػػف مفكػػػر و 
 1الكاتب باإلمكاف النظر إلى السيرة الذاتية في الموقع المرفؽ

 
أف األسػػػموب المنيجػػػي العممػػػي، يعػػػد  األفضػػػؿ مػػػف حيػػػث األدوات المسػػػتخدمة فػػػي  ومػػػف المشػػػيود

فػػالمنيج ىػػو خطػػوات ومػػف ثػػـ التحميػػؿ، قػػراءة لممشػػاىد واتاسػػتدتاؿ والتعمػػيـ أو التخصػػيص  ضػػوء
اسػتيا إلػى أف يصػؿ إلػى بدر  منظمة يتبعيا الباحث أو الدارس في معالجػة الموضػوعات التػي يقػوـ

  .ةنتيجة معين
اعتمػاده  وغني عف البياف المغػة الواضػحة والسػيمة التػي يسػتخدميا الكاتػب، وتميػزه بالموضػوعية، و 

دراج الحقائؽ والوقائع، التي تدعـ وجية نظره ،  عمى القواعد العممية، باتالتزاـ بالمقاييس الدقيقة، وا 
التطمػػع وتميػػزه باتانفتػػاح العممػػي، والتحمػػي بػػالروح العمميػػة واألدبيػػة العاليػػة، وابتعػػاده عػػف التحيػػز و 

يعػػرض   األحاديػػة، فكثيػػرًا مػػا وجدتػػو دومػػًا لمعرفػػة الحقيقػػة، واتابتعػػاد عػػف التزمػػت والتشػػبث بالرؤيػػة
إصػالٍح :"مف خالؿ دراساتو، جيود اآلخريف، وتا ينسبيا لذاتو  فقط، وخيٌر شاىٍد عمػى ذلػؾ مشػروع

ىػػو عمػػؿ جمػػاعي ومحاولػػة :"، والػػذي يصػػفو  بقولػػو  "جػػذري مػػف الػػداخؿ فػػي أقطػػار مجمػػس التعػػاوف
 ."أىمية لالنتقاؿ مف القوؿ إلى الفعؿ

 
 اريخيالسياؽ الت:ثالثاً 

 : وىماف، ينقسـ السياؽ التاريخي إلى قسمي
 .السياؽ التاريخي لمزمف الذي عاش فيو الكاتب.أ

 . السياؽ التاريخي لمكاتب.ب

 

 :السياؽ التاريخي لمزمف الذي عاش فيو الكاتب. أ

العديػػػد مػػػف القضػػػايا المصػػػيرية اليامػػػة، وفػػػي بمنػػػذ  قرابػػػة نصػػػؼ قػػػرف مػػػف الزمػػػاف، شػػػغمت األمػػػة 
زوايػا مثمػث التجاىػؿ الػذي شػغؿل ذىػف ومػف الممفػت لمنظػر أف . ية فمسػطيف، والوحػدةصدارتيا قضػ

، ىػػػػي مػػػػف أىػػػػـ القضػػػػايا كاتبنػػػػا، فحػػػػددت مسػػػػيرتو وسػػػػيرتو، وىػػػػي الػػػػنفط، والتنميػػػػة، والديمقراطيػػػػة
 .المصيرية الشائكة التي تحدد مصير ىذه المنطقة، والتي ىي جزء تا يتجزأ مف مصير األمة

                                                      
. الجماعة العربية لمديمقراطيةموقع  2

/arabsfordemocracy.org/uploads/researchers/biographies/الكواري_ذاتية_سيرة.pdf، www. . 
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عػاـ  يففػ"فػي سػٍف مبكػرة، كاتبنا قد بدء ل، ىتماـ بالشأف العاـنفتاح الذىني واتاأف بداية اتا تاسيما
بنادي  احتكاكولمعمؿ في شركة نفط قطر، بدأ  اتابتدائي مف الصؼ الثالث انتقؿـ، عندما 1954

 حية أخرب بدأعمى الحركة العمالية المطمبية مف ناحية، ومف نا و  وتفتح ذىن عماؿ النفط في دخاف
مصػػرية  المجػالت العربيػػة ومنيػا مجمػػة األحػد المبنانيػػة وكتابػات ريػػاض طػو ومجػالت مػىع طمػع  ي

 .أ خرب مثؿ المصور وآخر ساعة
فػػي فتػػرة تأسػػيس الػػوعي، تشػػربل الكاتػػب بالعديػػد مػػف المشػػاعر الغنيػػة بالوطنيػػة والقوميػػة السػػائدة و 

حػدة بػيف مصػر وسػوريا، ، وبشػائر الو ةوالحركػة العربيػالثػورة المصػرية  تصاعد آنذاؾ، فعالوة عمى
التػػػي و فػػػي المظػػػاىرات والتػػػي حثتػػػو  عمػػػى المشػػػاركة  السػػػائدة، حػػػرب السػػػويسأصػػػداء وصػػػوتًا إلػػػى 

كمػػا كػػاف لمثػػورة الجزائريػػة اعتباراتيػػا فانشػػغؿ فػػي  .ط إلػػى العاصػػمة الدوحػػةالػػنف ؽنػػاطمػػف مجػػاءت 
ئبػًا لػرئيس نػادي نا الكػواري أنتخػب كمػا .جمع التبرعات، والخطب في المسػاجد لمحػث عمػى التبػرع

 ةفػي النشػاطات الثقافيػ وشػارؾ، بػؿ ـ 1956إلييػا فػي مطمػع  انتقػؿبعػد إف ، فػي مسػيعيد ؿالعمػا
 ."التي يقـو بيا النادي واتاجتماعية

 

مػػػف األوراؽ  عػػػددٍ ، نجػػػدل أفل كاتبنػػػا قػػػد ضػػػمنلو  "العػػػيف بصػػػيرة:"ومػػػف خػػػالؿ القػػػراءة التحميمػػػة لكتػػػاب
جمعيػا مسػار فكػري التي ـ، و 2111الثمانينات وحتى مطمع عاـ ية والمقاتات التي ن شرت منذ  نيا

عف وعيو وسعيو لتنمية فيـ مشترؾ أفضؿ مف أجؿ إصػالح األوضػاع المترديػة عمػى  واحد، يعبر  
 .المستوب الوطني واإلقميمي والعربي

 
ويتضػح  لنػا مػف خػالؿ السػياؽ التػاريخي فػػي زمػف الكاتػب، كيػؼ كػاف لالحػداث والتحػوتات الكبػػرب 

عربية المصيرية في ذاؾ الزمف، وقعيا اإليجػابي فػي تشػكيؿ الخريطػة الذىنيػة لمكاتػب، ومػف ىنػا ال
تحديد القضايا المصيرية واتاستراتجية الكبػرب، التػي تحػدد المصػير مف قد تمكف  الكواري نؤكدل أف

واليويػػػة الجامعػػػة، فػػػي وقػػػت يعتبػػػر ىػػػو األكثػػػر حرجػػػًا وضػػػعفًا، حيػػػث تجابػػػو األمػػػة الكثيػػػر مػػػف 
تحػػديات وتمػػر  بيػػا عواصػػؼ التغيػػرات الجذريػػة، كمػػا تيػػدر ولالسػػؼ العديػػد مػػف الفػػرص السػػانحة ال
 .ليا
 
 :السياؽ التاريخي لمكاتب.ب

الفكػري  تحػددىا ثػراء التجربػة، والمسػارخاصة،  بطبيعةخميفة الكواري  يتتميز كتابات الدكتور عم
 .مف الزمافآمف بو وسار وفقو عمى مدب أكثر مف نصؼ قرٍف الذي  والعممي

ستراتيجية القضايا  جمع بيف دقة التكويف وسعة اتانشغاتات،قد "ومف الممفت لمنظر، أف الكواري  وا 
فػي كميػة اتاقتصػاد والعمػـو  فمػف طالػب حتػى السػنة الثالثػة. منػذ سػنوات التي تشكؿ عمػؽ اىتمامػو  
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فػػي جامعػػة ( عمػػاؿإدارة أ)التجػػارة  كميػػة إلػػىالسياسػػية بجامعػػة القػػاىرة ينتقػػؿ مػػف مصػػر مضػػطرًا 
، فػي Durham اتاجتماعيػة، جامعػة درىػـ ، إلػى دكتػوراه فمسػفة مػف كميػة العمػوـ(1966)دمشػؽ 

، الكويػت)الػنفط فػي إمػارات الخمػيج العربػي يػدرس نمػط تخصػيص عائػد( 1974)المممكة المتحػدة 
فػي الوقػػت فػي قطػػاع الػنفط فػػي قطػر ويعمػػؿ  ، ليشػػغؿ مناصػب عديػػدة(قطػر وأبػػو ظبػي، البحػريف

عمػػـ اتاقتصػػاد فػػي جامعػػة قطػػر ومػػديرًا لمشػػروع  غيػػر متفػػرغ فػػي محاضػػراً و  شػػاركاسػػو أسػػتاذًا منف
-1974)بػػػيف  ، أمػػػا""1977-1982سػػػنواتبجامعػػػة قطػػػر دراسػػػات التنميػػػة فػػػي الخمػػػيج العربػػػي 

الػػنفط داخػػؿ بمػػده وخارجيػػا، بػػدءا مػػف مػػدير إلدارة  تقمػػد مسػػؤوليات رفيعػػة فػػي قطػػاعفقػػد ( 1982
 إدارةإدارة الييئػة القطريػة إلنتػاج البتػروؿ وعضػوية مجػالس  ائػب رئػيس مجمػسن إلػىتسويؽ الػنفط 

إلػى رئػيس الوفػد القطػري أو عضػو فيػو فػي ( 1981-1976)والغػاز عدة شركات في قطاع الػنفط
 .اتاقتصادي مع دوؿ أجنبية أو عربية شقيقة المجاف المشتركة لمتعاوف

 

، عميػػػو الراىنػػػة اإلسػػػتراتيجيةواإلشػػػكاليات انػػػات تػػػأثير الرى السػػػياؽ التػػػاريخي لمكاتػػػب،لنػػػا  يكشػػػؼو 
بأىميػػة العديػػد مػػف القضػػايا اإلسػػتراتجية ومنيػػا تػػأثير شػػكؿ اسػػتغالؿ والتػػي شػػكميا وعيػػو المبكػػر، 

، المورد النفطي الناضب في التنمية المستدامة المطموبة، ودور الديمقراطيػة فػي تحديػد ىػذا الشػكؿ
 .ممية والعممية الكبيرة، والتي ما يزاؿ  يضطمع  بياوالتي ترتب عمييا تحمؿل المسؤوليات الع

 

 التحميؿ الحججي:رابعاً 
 :ينقسـ ىذا التحميؿ، بدوره إلى قسميف أساسييف، وىما

  

  

  

  
  
  

  فرعية، كالتاليفرعية، كالتالي  الثانيةالثانيةأساسية، و أساسية، و األولى األولى وىما حجتاف وىما حجتاف   ::تصنيؼ الحجتصنيؼ الحج  ..  أأ
  

 طرؽ و وسائؿ ا قناع تصنيؼ الحجج

 تصنيؼ الحجج

 تصنيؼ الحجج
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  ::وسائؿ ا قناعوسائؿ ا قناع: : ثانياً ثانياً   
2 
 
 :حججدلئؿ ال.ب
 :أسموب المنيج العممي ودلئمو.2

إذا ما توقفنا عند أسموب المػنيج العممػي، الػذي وظفػو الكػواري فػي أوراقػو البحثيػة، كمػا أكػدنا      
الورقػػة  بعػػض األمثمػػة التػػي تػػدؿ  عميػػو ، ومػػف أبرزىػػا المػػنيج المتبػػع فػػي عػػرضمسػػبقًا، فأننػػا نجػػد 

دقيقػًا عنػدما فيػو يقػوـ بتحديػد المشػكمة تحديػدًا  ،"توصيؼ الخمؿ السكاني وسبؿ إصػالح: "البحثيػة
باإلحصػػػػائيات كمػػػا ىػػػػو  االدقيقػػػػة والصػػػحيحة وتوثيقيػػػ جمػػػع المعمومػػػات، بيقػػػـو بتوصػػػيؼ الخمػػػػؿ
والتنبيو ألبعاده  الخطيرة وتداعياتو السمبية، في دراسة مقارنة ، مف كتابو ، 71موضحل في الصفحة 

 وضػػعاضػػي،  وبالتػػالي استشػػراؼ لممسػػتقبؿ، يمييػػا بتحميػػؿ األرقػػاـ والبيانػػات بػػيف الحاضػػر والم

 فرعية جحج حجج أساسية

   أصػػحاب "المعنيػيف والميتمػيف مػػف أبنػاء المنطقػة،  تحمػؿ
، بتنػػاوؿ مشػػكالت األمػػف "العػػيف البصػػيرة، واليػػد القصػػيرة
 .والتنمية، والمناداة بالديمقراطية

 

  جيػػػدىـ ومسػػػاىمتيـ فػػػي تأسػػػيس المنتػػػديات، وتنسػػػيؽ
ف القضػػػػػايا أنشػػػػػطة مشػػػػػاريع الدراسػػػػػات، والمواقػػػػػؼ مػػػػػ

الوطنيػػػػػة، والمسػػػػػاىمات المتفرقػػػػػة األخػػػػػرى فػػػػػي طػػػػػرح 
 .المبادرات، ومف خالؿ المؤتمرات والندوات والصحافة

 

   التحػػػذير مػػػف مػػػآؿ السياسػػػات غيػػػر العابئػػػة بالمصػػػال
 .المشروعة لمشعوب وسالمة المجتمعات واألوطاف

 

  العمػػػػؿ عمػػػػى تزييػػػػؼ وعػػػػّي التنبيػػػػو ممػػػػا يحػػػػدث مػػػػف
لمػػواطنيف، باسػػتخداـ التربيػػة المجتمعػػات، وتغييػػب دور ا

 .وا عالـ والتراث، با ضافة إلى عصى األمف الغميظة

 
 

  استمرار تردي أوضاع التنمية وانكشاؼ األمف
 .الوطني وا قميمي والعربي

 

  ضرورة وجود دور عربي أىمي فعاؿ معني
 .وف المجتمعاتبشؤ 

 

 التحذير مف تفاقـ الخمؿ. 

 

  ضرورة تصحي  العالقة وعمى جميع
 .المستويات

 

  التأكيد عمى األىداؼ ا ستراتجية لإلصالح
 . الجذري في المنطقة

 

  التذكير با طار العاـ  ستراتجية التنمية في
 .إطار اندماج األقطار والتكامؿ العربي
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وض، والتوصػػؿ لنتػػائج يمكػػف اختبػػار صػػحة الفػػر ة، كمػػا لػػـ يغفػػؿ الفػػروض المقترحػػة لحػػؿ المشػػكم
 .تعميميا

 
 :استخداـ األلفاظ عميقة المعنى والدللة.3

، تطػورًا "آفاؽ التنمية في أقطار مجمس التعاوف"عمى نفس المنواؿ، نجده  في ثنايا ورقتو البحثيػة 
فكريًا عاليًا، واستخداـ قوي لاللفاظ ذات الدتالة والمغزب العميؽ، فمـ يعد يحدثنا عف إدارة التنمية، 

الخ، بؿ توصؿ ل مع الخبرة العميقػة التػي اكتسػبيا مػف ثػراء تجربتػو  إف الحاجػة ...بأساليبيا وأدواتيا
 .تسبؽ  اإلدارة  رادة التنمية

 
 :صفات في الشخصية.4

 مع تطور األحداث يفكر وعي الور التط : 
مػػف الوسػػائؿ اتاقناعيػػة الفعلالػػة الواضػػحة فػػي أدبيػػات واىتمامػػات الكػػواري، مػػا تفػػردل بػػو  مػػف طػػرح 
متواصػػؿ ومتسػػؽ عمػػى مػػدب نصػػؼ قػػرٍف مػػف الزمػػاف، فمػػـ تتوقػػؼ أدواتػػو أو معرفتػػو والفكريػػة عمػػى 

 .غيرات والمتغيراتفترة مف الفترات، بؿ تطورت وتبمورت مع تطور األحداث وسرعة الت
 

ففي البداية تشكؿل لديػو الػوعي السياسػي والفكػري، واتاىتمػاـ العػالي بالشػأف العػاـ، والطمػوح الراقػي 
 ه  باألفضؿ واألكمؿ عمى مستوب الوطف األـ، والمستوب اإلقميمي والعربي، والذي تا يخمو مػف بعػد

، لكػف العقيػدة السػميمة التػي -و صراحةكثيرًا أ –اإلسالمي، بالطبع، وأف لـ يأتي كاتبنا عمى ذكره  
آخر، ولػػػيس بػػيػػؤمف بيػػا أنيػػا منزلػػة بػػال شػػؾ مػػف اح، ىػػػي منطمػػؽ روحػػي يحػػؼ  فكػػره  بشػػكٍؿ أو 

المقصود ىنا تبنيو لتيار محدد، فيو بػال شػؾ، وكمػا حػدثل عػف نفسػو، مسػتقؿ، وأظػف  أف فػي ىػذا 
 .تاتيامات في ىذا الزمفيكمف األفضؿ واألسمـ، خاصة مع سرعة تغير المعطيات وسيولة ا

أحػد توزيػع عائداتػو وتبػذيرىا  سػوء، والذي كػاف النفط ولنعد لمحديث عف محط اىتماماتو األولى،  
توجيػػػو عائداتػػػو  ولػػـ يػػػتـو بػػػيف كيػػؼ أسػػػم اسػػػتخدام، فلمعمػػػؿ العػػاـ والتػػي دفعتػػػاليامػػػة األسػػباب 

نما وجو معظميا لالستيالؾ والتوزيع غير العادؿ  .لالستثمار وا 
دارتيػػػػاشػػػػكمت قضػػػػية التنميػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ كيػػػػؼ ثػػػػـ   عقػػػػد  فػػػػي وبشػػػػكؿ خػػػػاص محػػػػور اىتمامػػػػ وا 

جػػراء الحػػػوارات فػػػي منتػػػدب التنميػػػة وفػػػي الثمانينيػػات  فقػػػاـ بالكتابػػػة عػػػف إدارة التنميػػػة وتدرسػػػييا، وا 
 .1982مشروع دراسات التنمية الذي قاـ بتأسيسو في جامعو قطر، وكاف مديره، حتى عاـ 

التنميػة، ولػيس إدارتيػا  سػتمرة، حتػى وجػدل أف المفقػود ىػو أرداهبػإدارة التنميػة ماىتماماتػو، ومازالت 
، اتاسػػػتبداد تفكيػػػؾ باألصػػػح أودراسػػػات الديمقراطيػػػة  وفػػػي بدايػػػة التسػػػعينات، أصػػػبحت .فحسػػػب

 .الشأف العاـ تاقرار تحميؿ بالمشاركة السياسية و  وايد اىتمامتز مف ىنا يستحوذ عمى جيده ، و 
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لػـ تتوقػؼ أدواتػو المعرفيػة والفكريػة عمػى زمػف مػف األزمػاف، بػؿ تطػورت  ثباحػنحُف أذف أماـ 
 .وتبمورت وتحدثت أوًل بأوؿ مع تطور األحداث والمتغيرات

 
 المسؤولية والمصداقية: 

كمػا تميػػز كاتبنػا بػػالمنيج العممػي األكػػاديمي، فالمفاضػمة الكبػػرب، أف تػوجل ورقاتػػو  البحثيػة ودراسػػاتو 
، فكانت المسؤولية والمصداقية  األكاديمية بتحمؿ دوره التاريخي، كمفكر واٍع وأستاذ أكاديمي ممتـز

في ىذا الكتاب بشػكٍؿ خػاص لكونػو محػؿ ىػذا وديدنو، ففي كؿ دراساتو البحثية، و  واألمانة منيجو
العػػرض المتواضػػع، وخاصػػة فػػي القسػػـ األوؿ مػػف الكتػػاب والػػذي أطمػػؽ عميػػو اسػػـ المشػػيد العػػاـ، 

، التػػي ألقاىػػا ضػػمف "مسػػيرة مجمػػس التعػػاوف فػػي مجػػاؿ السػػتثمار:"البحثيػػةوتحديػػدًا فػػي ورقتػػو 
،  يقسػػميا بأمانػػة وصػػدؽ مػػف واقػػع "طبيعػػة ومسػػتقبؿ السػػتثمار فػػي دوؿ مجمػػس التعػػاوف:"نػػدوة

نوعيػػة وكميػػة : الميمػػة المركزيػػة لالسػػتثمار فػػي المنطقػػة، وثانييػػا: المسػػؤولية لثالثػػة جوانػػب، أوليػػا
اإلمكانيػات الماليػة المتاحػة لالسػتثمار فػي ضػوء انحسػار عائػدات : وثالثيػااتاستثمارات المطموبة، 

عمػى أىميػة  اً النفط، وما كاف إتباعو لممنيج العممي، وما كاف تقسيمو لورقتو بيػذا الشػكؿ إتا تأكيػد
تحديػػد وظيفػػة اتاسػػتثمار الفعلمػػي فػػي المنطقػػة، واإلشػػارة إلػػى نوعيػػة وكميػػة اتاسػػتثمارات المطموبػػة، 

 !د عرٍض لمنوايا الطيبةوليس مجر 
يوظػػؼ ا مكانيػػات والعمػػـ و ، بالمبػػادئ والمواقػػؼ الراسػػخة وصػػاحب كتػػاب يتمتػػعأذف نقػػرأ نحػػُف 

 . يامةالمصيرية ال ىـواألدوات لخدمة أبناء المنطقة بغرض توعيتيـ بقضايا
 المثابرة وا صرار والعزيمة: 

ثل عمػػػى التحػػػذير مػػػف مخػػػاطر الخمػػػؿ ممػػػا لفػػػت نظػػػري كثيػػػرًا، اىتمامػػػو المتزايػػػد والمتنػػػامي والحثيػػػ
السكاني، والذي اعتبره  خماًل مزمنػًا ومتشػابكًا وسػريعًا وخطيػرًا، بػؿ وخطيػرًا جػدًا ألنػو ييػدد بضػياع 

وسياسػػػيًا، واألدىػػػى واألمػػػر  دور المػػػواطنيف، وتجميػػػد تفػػػاعميـ إنتاجيػػػاً اليويػػػة الجامعػػػة، وتيمػػػيش 
 !!استبداليـ

الخمؿ المزمف، وحجر الزاوية األساسي في كؿ عممية إصالح وتاحظت  كيؼ لـ يكتفي بتناوؿ ىذا 
جذريػػة حقيقػػة، فػػي دراسػػة واحػػػدة فقػػط، وفػػي فتػػرة واحػػدة مػػػف الزمػػاف، بػػؿ تناولػػو لفتػػرات وفتػػػرات، 

 .ولمراٍت ومرات
 

توصػيؼ الخمػؿ :"ففي القسػـ األوؿ مػف الكتػاب، وىػو المشػيد العػاـ، نجػده ينبػو ويحػذر، فػي دراسػة
يػدعو فػي  وفي نفس العػاـ، نجػده  عمى ذات المنواؿ، و ـ، 2114، في عاـ "السكاني وسبؿ إصالح

، والػذي كػاف المشػيد السػادس مػف "إصالح جذري مف الداخؿ في أقطػار مجمػس التعػاوف:"مشػروع
القسـ األوؿ مف كتابو ، يدعو إلى إصػالح الخمػؿ السػكاني، كػي يصػبح المواطنػوف تػدريجيًا أغمبيػة 



 21 

ع مف قطاعات مف قوة العمؿ في كؿ نشاط وكؿ قطا% 51ؿ عف مطمقة في السكاف ونسبة تا تق
حتى يسترد المواطنوف دورىـ اإلنتاجي والسياسي باعتبارىـ التيار الرئيسػي اإلنتاج في كؿ دولة، و 

 .في المجتمع
 
ورغـ ما أشبعو أصحاب العيف البصػيرة واليػد القصػيرة مػف أبنػاء المنطقػة ومػف العػرب عامػة، فػي  

يػة الخطيػرة، بحثػًا ودراسػة، مكػرريف تبصػير متخػذي القػرارات ومحػدلدي الخيػارات ىذه القضية األمن
باتاسػػػتماع إلػػػى التحػػػذيرات وأخػػػذىا فػػػي اتاعتبػػػار، فأننػػػا نجػػػد  عزيمػػػة  -دوف جػػػدوب -العامػػػة فييػػػا

المثابرة واإلصرار عمى استمرار التنبيو والتحذير عمى الخطر المسػتمر والمتفػاقـ، فػرغـ قمػة الحيمػة 
حيػث  يعػود ويرفػع بالغػًا لمػف ييمػو األمػر، باتاعتػداء  ب النيػة الطيبػة بتكػرار الطػرح،يستمر صاح

يطالعنػػػا ـ، 2118عػػػاـ ففػػي  .عمػػى حػػػؽ المػػواطف بسػػػبب اسػػتمرار خطػػػورة وتفػػػاقـ الخمػػؿ السػػػكاني
، والػذي ضػمنو "بػالغ إلػى مػف ييمػو األمػر"  "الخمؿ السكاني اعتػداء عمػى حػؽ المػواطف:"بمقالو

 .وجيات نظر كتابو ، والذي سماه مفالقسـ الثاني، 
 

ففػػي ىػػذا الػػبالغ، ينبػػو صػػراحة عمػػى أف الخمػػؿ السػػكاني اعتػػداء عمػػى حقػػوؽ المػػواطف فػػي أي بمػػٍد 
، وبعػد أف يػذكر الحػاتات وفي دوؿ المنطقة يتـ ىذا العتػداء مػع سػبؽ ا صػرار والترصػدكػاف، 

مػف :"نقطػة الرابعػة، وتحػت عنػواففي البالد األكثر تضرٍر مف ناحيػة الخمػؿ السػكاني، نجػده  فػي ال
فػػي الختػػاـ وفػػي ضػػوء ىػػذه المعطيػػات " :، يكتػػب بكػػؿ حسػػرة وألػػـ"ضػػيع وطػػف ويػػف الػػوطف يمقػػاه
 .َمف أوجو إليِو خطابي ىذا وجدُت نفسي محتارًا إلى" :مؿ السكانيوالتداعيات المتوقعة لتفاقـ الخ

نحػو فيػـ :" ت  ك تيبػًا بعنػواف، حػيف أصػدر ـ2:92فقد سبؽ وكتبُت في الموضػوع مػرارًا منػُذ عػاـ 
فقػػػررت  أف أتقػػػدـ بػػػبالغ لمػػػف ييمػػػو . ، ولكػػػف تا حيػػػاة لمػػػف تنػػػادي"أفضػػػؿ لسػػػباب الخمػػػؿ السػػػكاني

وأقػوؿ فػي .... ، وأرجو أف تا ي سجؿ ىذا الػبالغ ضػد مجيػوؿوأشيُد اهلل واألجياؿ القادمةاألمر، 
فػي إجمػالي  المػواطنيفبة والتصػريحات مػف تػدني نسػ ا حصػاءاتبالغي ىذا بخطورة ما أكدتُو 

لى النصؼ في البحػريف بعػد أف كانػت فقط في قطر، وا  % 16في اإلمارات، و% 11السكاف إلى 
وأطالُب بسرعة معالجة الخمؿ السكاني والتصػدي ألسػبابو ..... قبؿ عاـ واحد فقط تساوي الثمثيف

 ".المفاجئة إلى جانب أسبابو المزمنة
 
، فإنػػو يرثػػي فػػي موسػػـ الرجػػاء، فقػػداف "اـ الحػػاؿ مػػف المحػػاؿودو ... خػػاب الرجػػاء:"أمػػا فػػي مقػػاؿ 

اإلرادة السياسػػية لػػدب متخػػذي القػػرارات المصػػيرية، ويخبرنػػا كيػػؼ درجل أصػػحاب النيػػة الطيبػػة، مػػف 
قميمي الحيمة، المدركيف لضرورات اإلصالح، والواثقيف مػف إمكانيػة التحقيػؽ فػي حػاؿ تػوفر اإلرادة 
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اليمػػـو والتعبيػػر عػػف المخػػاوؼ وطػػرح األمنيػػات عبػػر الوسػػائؿ  السياسػػية، كيػػؼ درجػػوال عمػػى بػػثل 
 .المتاحة،  ولكف بال فائدة

 
لػػو  حػػظ مػػف  باحتمػػاٍؿ خطيػػرٍ  يتنبػػأ فيػػوي ػػراد بػػو  بػػاطاًل،  حػػؽٍ يسػػتمر فػػي التنبيػػو والتحػػذير مػػف وفيػػو 

دوليػة ، بناًء عمى حقػائؽ الواقػع ومعطيػات العصػر مػف اسػتغالؿ اتاتفاقيػة الالقبوؿ والتأييد والفرض
والضغط عمى الدوؿ لتطبيؽ الحقوؽ الػواردة مف خالؿ منظمات حقوؽ اإلنساف، لحقوؽ العامميف، 

إضافة إلى  فييا، ومف بينيا حؽ اكتساب المواليد مف أبناء الوافديف جنسية البمد الذي يولدوف فيو،
ـ   العػامميف إلػى  الشػمؿ واسػتقداـ أسػر حؽ المقيميف فترة طويمة اكتساب الجنسية، فضاًل عف حؽ لػ

وحؽ الوافد في تغييػر مكػاف عممػو ، واعتبػار اتاخػتالؼ عمػى عقػد العمػؿ  البمداف التي يعمموف بيا،
 .مبررًا غير كاٍؼ إلبعاد العامؿ مف البمد الذي وفد إليو  

 
عطػاء، تميػز بالصػبر والمثػابرة، والعزيمػة الراشػدة، ولػـ يتوقػؼ عطػاءه ألنػو م مفكػرنحُف أماـ ف

  .أو أبعد مف وظيفة، بؿ استمر ما استطاع لذلؾ سبياًل، بتكرار التنبيو والتحذيرمنع مف النشر 
 

 الرجؿ ا نساف: 
وكمػػا أننػػا أمػػاـ مفكػػر، فأننػػا أمػػػاـ رجػػؿ قػػارب السػػبعيف مػػف عمػػػره، وكمػػا يمتمػػؾ ثػػراء فػػي تجربتػػػو 

والجمػاىير  متخػذي القػراراتمػف وجدنا في كتابو  الذي يبصػر  بػو  المعنيػيف الحياتية الخاصة، فأننا 
مػػف المشػػاعر اإلنسػػانية، ويتضػػح لنػػا  والكثيػػر الكثيػػرالعريضػػة مػػف المػػواطنيف فػػي المنطقػػة، وجػػدنا 

ـُ عمى بالبمِو الدوح، حالُؿ لمطير مػف كػؿ جػنسٍ :" ىذا الجانب مف خالؿ مقػاؿ حيػث يرثػي ، "أحرا
الرمػاؿ، فػي إلػى عادتيػا القديمػة، بحجػب الػرأي ودفػف الػرؤؤس فػي  القطريػة بحزٍف عػودة الصػحافة

مػف المخجػؿ أف ننصػ  العػالـ :"وقٍت ي عتبر اإلعالـ منبر مف تا منبػر لػو، وفػي ىػذا الصػدد يقػوؿ
كمو بالحوار ونعمؿ مف أجؿ مصػالحات الػدوؿ والجماعػات، وفػي الوقػت نفسػو تػرفض صػحافتنا 

 ".مجرد نشر مقالت فردية تحمؿ وجية نظر يمكف مقارعتيا بالرأي اآلخر والحجة
 

، فإننػا نجػد الكثيػر مػف المشػاعر الحزينػة، "عػدُت حزينػًا مػف أقصػر رحمػة إلػى البحػريف:"أما مقالػو  
، عمػػػى مػػػتف 154مػػػف قبػػػؿ األمػػػف البحرينػػػي عمػػػى الطػػػائرة نفسػػػيا، رقػػػـ  -مػػػع األسػػػؼ –إلعادتػػػو  

وتتضح لنا أقوب مشاعر ـ، 2114./13/2: الخطوط الجوية القطرية، عصر يـو الجمعة الموافؽ
ـُ " :الحزف في تعبيره   وعزائي في طريؽ عودتي مف أقصر رحمة قمُت بيا إلػى البحػريف التػي تضػ

وتحتضُف فييػا قبػر والػدتي رحميػا اهلل واسػكنيا فسػي  جناتػو والتػي اختارىػا اهلل  أعزاءأصدقاء 
 ".في البحريف في مطمع الخمسينات
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فػاة، لػـ يخمػو مػػف ورغػـ ذلػؾ فأننػا نالحػظ أف ىػذا الحػزف، الػذي شػػابو ذكريػات عزيػزة لوالدتػو المتو  
الػػدكتور محمػػد جػػابر األنصػػاري، وكأنػػو يعاتبػػو  عزيػػزال شػػيء مػػف تمطيػػؼ األجػػواء بػػذكر لصػػديقو  

وقػد تػذكرُت فػي طريػؽ عػودتي مػف البحػريف عمػى :"، وىذا مػا وجػدناه فػي قولػو  !"حسده"ألنيا ربما
... نصػارينفس الطػائرة حزينػًا، مػا قالػو أخػي الكبيػر والصػديؽ العزيػز الػدكتور محمػد جػابر األ 

حوؿ تمتعي بالحديث عف الديمقراطية في البحػريف، فخطػر عمػى بػالي أف يكػوف األنصػاري مػف 
 ".أصحاب العيوف الحارة

 
سػطر وروح الكممػات، وعمى ىذا النحو، فأننا نجد القسـ الرابع واألخيػر مػف الكتػاب، وبػيف ثنايػا األ

تضمف العديد والعديد مف ىػذه المشػاعر الفياضػة، فمػـ تجمعػو بػبعض الشخصػيات الكريمػة والتي ت
ـل الشػأف العػػاـ فحسػب، بػؿ أف العالقػات اإلنسػػانية والػذكريات الطيبػة التػي تكونػػت  الفكػر وتحمػؿل ىػ

 . فأنيا تا تزاؿ باقية ببقاء السيرة العطرة ألصحابيا
 

يػػػر منقطعػػػة عمػػػى مػػػدب نصػػػؼ قػػػرٍف، منػػػذ  وىػػػاىو يتحػػػدث عػػػف صػػػديٍؽ لػػػو  اسػػػتمرت صػػػداقتو غ
ـ واىتمامػػات ومبػػادرات منتصػػؼ خمسػػينيات القػػرف العشػػريف، جمعتػػو  بػػو  منطمقػػات متقاربػػة وىمػػو 

فمعالي األستاذ أحمد خميفػة السػويدي، مثػاؿ  لمسياسػي الػذي :"مشتركة، وفي ىذا الصدد نجده  يقوؿ
ربػػػة الشػػػجاعة، وشػػػارؾ فػػػي اتخػػػاذ يتعامػػػؿ مػػػع السياسػػػة باعتبارىػػػا فػػػف الممكػػػف ولػػػذلؾ مػػػارس التج

القرارات في الحدود المتاحة تاتخاذ القرارات أو التأثير عمييا، انطالقًا مف الممكف وليس المفترض 
  ".والمرغوب

 
وخاصػة  تظير كممات الحزف واأللـ جميو، وىو يتحدث ويتػذكر الحػاج جػار اح عمػر، كمػا عرفػو،

جػار اح عمػر، ضػمير  :"يقػوؿ عنػو  و  ـ،2112افػؽ ىػػ، المو 1422في آخر مشيٍد رآه فيػو فػي حػج 
 -غػدراً -والذي اغتاؿ. يمني عربي مسمـ حي، يؤثر بعد استشياده بقدر تأثيره  قبؿ ذلؾ وربما أكثر

جار اح عمر، مثؿ الذي اغتاؿ غدرًا عمي بف أبػي طالػب رضػي اح عنػو، يظػف  أنػو يتقػرب بػذلؾ 
وما درب كـ اقترفت يػداه  مػف إثػـ، ألف . قتؿ صالح األمةاتاغتياؿ الغادر مف اح ويعتقد أف في ال

فمػو أف قاتػؿ جػار اح عمػر رحمػو اح، رآه واقفػًا . مف قتؿ نفسًا بغير حٍؽ فكأنما قتؿ الناس جميعاً 
 ".بعرفاٍت كما رأيتو، لما أقدـ عمى فعمتو  الشنيعة

ذات الصػػفحات، ليؤكػػد لنػػا  وكمػػا شػػاركنا الرجػػؿ اإلنسػػاف بعػػض مشػػاعره  وذكرياتػػو ، فأنػػو يعػػود فػػي
خطو المنيجي والفكري، عندما ينشر  مداخالت الحػاج جػار اح عمػر رحمػو اح تعػالى، فػي المقػاء 

، والػػػذي أقػػػيـ فػػػي أكسػػػفورد بػػػانكمترا فػػػي عػػػاـ لمشػػػروع دراسػػػات الديمقراطيػػػة السػػػنوي الحػػػادي عشػػػر
 .ـ2111
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بعػػدًا شػػػفافًا  ،"يوسػػػؼ الشػػػيراويوكػػػاف وداعػػػًا مػػػع :"مقػػاؿ فأننػػػا نكتشػػؼ فػػػيوعمػػى ذات المنػػواؿ، 

فيقػوؿ عػف بعػض الجمسػات اليامشػية  إلنساف محجوٍب قسرًا تحت ظػؿل اليمػوـ وثقػؿ المسػؤوليات،
وكػػاف وداعػػو  منػػذ  شػػيٍر بالتمػػاـ والكمػػاؿ فػػي المقػػاء الخػػامس والعشػػريف :"لممنتػػديات والنػػدوات، يقػػوؿ

اٍت حميمية يتسػع  الوقػت  فييػا لالحاديػث لمنتدب التنمية عندما التقيت  بالرجؿ الفاضؿ والوقور لقاء
الشخصػػية والػػذكريات الجميمػػة واألفكػػار المجػػرلدة مػػف ثقػػؿ المسػػؤوليات الرسػػمية وضػػغوطيا، عمػػى 

 ".البعد الشفلاؼ مف اإلنساف المحجوب قسرًا بداخمنا
 .كاتب أثقمتو اليمـو والىتمامات وتحمؿ ضغوط ومسؤوليات الشأف العاـنحُف أماـ 

يس التػي تتػأثر الكثيػر مػف المشػاعر واألحاسػ يمتمػؾُ ُؾ الفكر الواعي والمسػتنير، و يمتمرجؿ ىو 
 .وتؤثُر فيما حوليا، وتكشؼ بعدًا صافياً 

 
 :المصم  والمفكر.5

 مشػػروع فكػػري، تكبػػدل فػػي سػػبيمو   صػػاحبمفكػػر نسػػتطيع أف نؤكػػد أننػػا أمػػاـ  تأسيسػػًا عمػػى مػػا سػػبؽ،
نمػػػا ىػػػي ي، أو كممػػػا اسػػػتجدتل قضػػػية مػػػا، عشػػػوائء والمشػػػقة، تا يكتػػػب  لػػػو بشػػػكؿ الكثيػػػر والعنػػػا وا 

، يجعمو  ميمومًا بيمػوـ فيو مفكر لديو ىاجُس وطني. طيبةالنية ال النابعة مفبصيرة، الرؤية و ال
الػػوطف، ولديػػو ارتبػػاط أوسػػع وانتمػػاء أكبػػر عمػػى المسػػتوب اإلقميمػػي والػػوطف العربػػي لتممسػػو  وحػػدة 

تحت ذات القضايا والمشػاكؿ والمػرور بػذات التغيػرات  القواسـ المشتركة في وحدة المصير والوقوع
والمتغيرات، مما جعمو  وىو صاحب مبدأ وموقؼ ثابت، كباحٍث وعالـٍ منذ  شبابو ، ومػرورًا بػالتراكـ 

  .الفكري المتطور بعد ذلؾ
مع استمرار تجاىميا بسبب قمة الحيمة، رح المشكالت والقضايا مرات ومرات، اضطر لطونجده  قد 

  .-غـ مف وجاىو حججو  بالر -
 
إتا يتفؽ  الكثيريف مع آراءه ، وقد يختمفوف عمػى بعػض أجزائيػا،قد داعية إصالح، رجؿ  فكٍر، و يو ف

نحتػػـر فيػػو شػػجاعتو وتحممػػو  وعميػػو  مػػا عميػػو ، لكننػػا تا نممػػؾ  إتا أف  لػػو مػػا لػػو   فػػي النيايػػة بشػػرٌ  أنػػو
 .لمسؤولية كممتو  

 
ى ىػػذا الكتػػاب القػػيـ الػػذي يشػػكؿل وعيػػًا ىامػػًا لممػػواطف العربػػي أظػػف  انػػو باإلمكػػاف أف نطمػػؽ عمػػلػػذا 

، فمػػا ىػػو إتا توثيػػؽ لػػدعوات "الحيمػػة قميمػػو... طيبػػوا النيػػة :"اصػػة، مسػػمىعمومػػًا والخميجػػي خ
التعاوف عمى  سإصالح ومصالحات لمستوب الطرح الذي ساد الساحة العربية عمومًا وأقطار مجم

 . الكتابوجو الخصوص في الفترة التي يغطييا 
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