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  -:تمهيد

  ـــــــ

  

  صباح األحمد  /حضرة صاحب السمو الشيخ    العصر الجديد الذى أطل علينا بتولى         هذا فى ظل 

إمارة البالد ومن واقع ما تحقق من إنجازات عظيمة خالل الفتـرة            حفظه اهللا     الصباح   الجابر

جديدة لمقاليد األمور بالبالد وجدنا أنـه       الحكومة  ال وبمناسبة تولى    "٢٠٠٥-١٩٩١"السابقة

بعض األفكار والتصورات للمساهمة فى التخطيط للمستقبل لعل إحدى          ب شاركنا أن ن  بمن واج 

ربـع  صلح للتطبيق خالل خطة إستراتيجية عمالقة مـدتها         تهذه التصورات واالفكار أو كلها      

وذلك من خالل خطط خمسية مـدة        ٢٠٣٠ إلى   ٢٠٢٠ ا بين تمتد م و٢٠٠٦ تبدأ من    قرن أى 

 نصبو اليـه مـن   وات لنحقق خاللها ما   كالً منها خمس سنوات ويمكن أن تصل الى عشر سن         

 وحتى االن   ١٩٩١ ذ عام منتحقق  ق نهضة كويتية شاملة إستكماالً لما       آمال وطموحات ونحق  

  .وندخل القرن الواحد والعشرين بقوة وخالل هذا القرن نصبح فى مصاف دول العالم المتقدم 

والعيش الكـريم،   المستقره  وكل  ما نتمناه أن نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة             

وهذه غاية ال يمكن تحقيقها اال عن طريق مشاركة أبناء الشعب في تحمل أعباء المـسؤولية                

نصب أعيننا تعاليم االسالم الذي ينير لنا       واضعين  ومهمة البناء حسب تقاليد وعادات مجتمعنا       

  . السبيل دائما

نا حتـى   يمكن لنا أن نطور أنفـس قف مع أنفسنا وقفة جادة  لنرى كيف   لذا وجب علينا أن ن    

  .إلكتفاء الذاتى ى الانصل ل أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع نستطيع

   وألمتنا اإلسالمية والعربية ،،،،،عزيز الكويتدنا الجميعا لما فيه الخير لبلوفقنا اهللا 
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  مقدمة  

  ــــــ

ته، حتى يأتى مواتياً لما نريده إن الغاية الحقيقية من دراسة المستقبل هى التأثير فى صناع

ه  لهذا فخيراً لنا أن نبادر بالمشاركة فى صنع المستقبل ،بدالً من أن نترك،لنا ولألجيال القادمة

حسب ما تقضى على ذين يرون صنع مستقبلنا على هواهم وللمصادفات أو أطماع االخرين ال

  .به مصالحهم  ال وفق مصالح شعوبنا

االتصاالت و  من القرن العشرين ثورة هائلة في تكنولوجياشهد العقد األخير لقد ف

و إجتماعية كبيرة  المعلومات، ثورة فاقت كل التوقعات و أحدثت تغييرات سياسية و إقتصادية

جسدته شبكة   ظهور مفهوم العولمة و الذي هوأحد هذه التغيرات،على مستوى العالم 

تضاعف خاللها   ال تتعدى بضع سنوات ،االنترنت بنموها الهائل خالل فترة زمنية وجيزة

العالم  في تحولهذه الشبكة ساهمت ر من مرة خالل السنة الواحدة ، وأعداد مستخدميها أكث

اإلقتصاد الرقمي   اليوم نواةصبحلت اإلقتصادي ةامى دور الشبكنإلى قرية كونية صغيرة ، و ت

  .اإللكترونية و مركز التجارة

  

متمثال بالتعامل اإللكتروني و التغييرات التي تلته  االنترنتهذا االندفاع نحو شبكة إن 

جديد أصبح التعامل معه ضرورة حتمية ، فاتجهت نحو  استرعى انتباه الحكومات إلى واقع

من أجل الحفاظ على نهضة دولها و دعم مسيرة التنمية  تنظيمه و االستفادة منه في أعمالها

  . فيها

  

 هو بزوغ قرن يمتاز بتكنولوجيا المعلومات والعولمة إن أكثر ما يميز عالمنا اليوم

 أن العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدفاإلقتصادية و

  الذي أصبحاالستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات واالتصاالت،

  .قرن الحادي والعشرينالمعيار األساسي الذي تقاس به درجة تقدم األمم في ال
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لقد من المسلمات ،  قريبمنذ عهد وقد أحدث هذا التطور انقالبا في مفاهيم وأساليب كانت 

مستوى الدول والمنظمات  هذا التطور السريع المفاهيم السائدة، في أساليب التعامل علىغير 
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المكاني ، ليشكل البعد الزمني و اتجاوًزمواألفراد بحيث اصبح العالم قرية صغيرة مترابطة، 

  .المعامالت جزءا حيويا ومؤثرا في تنفيذ هذه

الجديد، وبتطوير  لذا تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر

السياسات، ولإلشراف على سير  تنفيذا لتلك ائل التقنية المستخدمة لمتابعتهااآلليات والوس

بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة ألداء  كفل القيامة ، بما ييالعمل في اإلدارات الحكوم

العام ليتوافق ويتالءم مع التطورات العالمية المتجددة،  العمل الحكومي لديها ، ولتهيئة المناخ

وسعيا لتحقيق هذا  ، اًدولي المرموقة التقدم والرفاهية والمكانة ولينعم الوطن بمزيد من

 لم تألو جهدا في توفير  الكويتحكومة من الزمن، فإنالهدف، وعلى مدى أكثر من عقدين 

األساسية أو تأهيل الكوادر الوطنية  كافة المقومات الالزمة سواء على صعيد متطلبات البنية

يتناسب مع ظروف دولة الكويت، وبحث سبل  القادرة على إدخال التكنولوجيا المتقدمة، وبما

سسات بالدولة ، األمر الذي تم التمهيد له بجهود والمؤ استخدام تطبيقاتها في مختلف األجهزة

القرار في أعلى مستوياته، إذ يعتبر خطة طموحة إلحداث  حثيثة ومستمرة بتأييد من صناع

التعامل  يمثل مفهومكل المجاالت داخل دولة الكويت ،و نقلة حضارية وتطوير جذري في

واضحاً في حياة  ل و خلق تحوالة العمئااللكتروني أحد سمات هذا العصر و أدوات صياغة بي

روافد التعامل  و يعتبر مفهوم الحكومة االلكترونية أحد. المجتمعات التي تعاملت معه 

و أسلوب تقديم  االلكتروني و المفهوم األكثر قوة الذي تبنته الحكومات لتطوير أعمالها

ي تميزه تطورات الذ خدماتها سواء لألفراد أو المؤسسات ، سعيا منها لمواكبة روح العصر

  ٠تغير مسبوقة في مجال المعلومات و االتصاال
  

سبق كان حتماً علينا إلقاء نظرة مستقبلية والتخطيط الجيد لما هو آت وبمعنى أدق مما 

 أن الدراسات المستقبلية كما  ،التخطيط لألجيال القادمة وعمل حسابات جيدة للمستقبل

ا وطاقاتنا وخاصة ما هو كامن منها والذى يمكن تساعدنا على إعادة إكتشاف أنفسنا ومواردن

 .أن يتحول إلى موارد وطاقات فعلية
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  :أهداف الدراسة

  ـــــــ

  

 فى  معظم المجاالت ل عدة تصورات ألستشراف مستقبل النهضة الكويتية        على لقاء الضوء إ .١

ستـشراف   على التنمية بدولة الكويت، والتعرف على مشاكل إ        هظل التقدم التكنولوجى وأثر   

  .المستقبل

ـ إتفى  تساعدهم  لمتخذى القرار   ل بياناتالاعد  وقفوائد   .٢ القـرارات التـى تـسهم فـى         ذاخ

 . المستقبلإستشراف

تصورات بديلة للمواقف المختلفة فى كافة المجاالت التـى حـدثت للمجتمـع             كيفية إعداد    .٣

 . التقدم التكنولوجى الهائل لذلك  مستثمرين  فى المستقبلومحتمل حدوثها

 فـى ظـل دراسـات    تقدير للمنافع والتكاليف التى تعود على المجتمع فى كافة المجـاالت     .٤

 . أستشراف المستقبل

 معرفـة الـشاملة    أتخذ على ركـائز متينـة مـن ال         ممساندة متخذى القرار ليكون قراره     .٥

 .متعددة إلى المستقبلالة بالواقع والنظرة تبطوالمر
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ادة مشاركة أبناء الكويت للمـساهمة فـى        دعم ومساندة دراسات إستشراف المستقبل وزي      .٦

 .رسم خريطة مستقبل الكويت
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  -:المحاور الرئيسية للدراسة

  ـــــــــــــــــ

  

 . إستشراف المستقبلدراساتائد فو -١

 .إستشراف المستقبلدراسات المشاكل التى تواجه  -٢

 .أثر التقدم تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات على التنمية -٣

 .علومات وكيفية بناء القدرات التكنولوجيةمقومات مجتمع الم -٤

 .النهضة العربية وعالقتها بمستقبل اوربا -٥

 . إلستشراف المستقبلآمال وتطلعت دول مجلس التعاون -٦

 .أهداف مسيرة النهضة الكويتية المنشودة كما نتصورها -٧

 . الكويتيةى كمثال للنهضةطنو اإلقتصاد الإستشراف مستقبل -٨
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 .تجربة اإلسالم الحضارى  -٩
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   األولفصلال
  

  الدراسات المستقبلية

   وأثر التطورالتكنولوجى على التنمية
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ـ  ةنظراً لألهمية القصوى للتخطيط للمستقبل وتصور ما هو آت وما لها من فوائد كثير              إن  ف

لقد قام عـدد    و ٢٠٢٠ للمستقبل بإحتماالته المختلفة حتى سنة       اًكثر دول العالم لديهم تصور    أ

وأخرجـوا  ) الـسيناريوهات (كبير من أكبر العقول فى كل بلد من دراسة إحتماالت المستقبل            

خريطة المستقبل لبالدهم كما تصوروها فى جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والـسكانية            

  . ثم قاموا بتنفيذ هذه السيناريوهاتالخ........والعسكرية

 وأكثر وما يحـدث حاليـاً كـان         اًن عام ي من عشر   وإذا نظرنا حولنا فى العالم نجد ما حدث       

مخطط له حتى أن بعض المفكرين العرب منذ فترة تواقعوا ما يحدث االن فى جميع المجاالت                

 تنبأ بان الحـروب      قد   حتى أن بعضهم    ٠٠٠٠االقتصادية والتجارية والمعلوماتية والعسكرية   

 المـستقبلية والتطورالتكنولـوجى     القادمة ستكون حروب معلومات فعلينا اإلهتمام بالدراسات      

  . الموضوعينذين وسنلقى نظرة سريعة على هعامة وخاصة تكنولوجيا المعلومات

  

  -:لمستقبلا إستشراف دراسات   ١-١

  ــــــــــــــــــــ
  

  - : االتى فؤائد كثيرة منهاومما الشك فيه أن دراسات إستشراف المستقبل لها

  .قوعهاتساعد على إكتشاف المشكالت قبل و -١

 . للمشكالت المتوقع حدوثها والتصدى لهاؤالتهي -٢

 .محاولة الحد من حدوث المشكالت المتوقع حدوثها والحيلولة دون وقوعها -٣

 . المشكالتهاإلنذار المبكر فى حالة عدم اإلمكان من الحد او منع حدوث مثل هذ -٤

 .اإلستعداد المبكر لمواجهة المشكالت والتأهل للتحكم فيها بدرجة ما -٥
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حول  ثل أداه مهمة لبلورة االختيارات الممكنة والمتاحة للمجتمع وتوافر قاعدة معرفيةتم -٦

  .الحلول المستقبلية البديلة 
  

و إذا تأملنا قليالً  نجد أن النهوض بواجبات البحث فى المستقبل مازال لم يأخذ نصيبه مـن                  

حوث المـستقبلية نـدرة      من المستويات المختلفة ،لذا تندر الب      أصعدةاإلهتمام والرعاية على    

ـ          اشديدة وكثيراً ما يتعذر إتمام البحوث المستقبلية الكبيرة على النحو الذى يجرى التخطيط له

  .اعند البدء فيه
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وتأكيداً لما نقول سنعرض بعض المواقف التى حدثت فى الماضى القريـب لنـستفيد منهـا                

إن أتيحت لنا    ،  العربى  ثم  جى  الخليثم  ننهض بمجتمعنا الكويتى    لونتجنب األخطاء التى وقعت ،    

لقد قام مركز دراسات الوحدة العربية ببيـروت بالتعـاون مـع  مركـز               الفرصة المناسبه، ف  

الدراسات العربية المعاصرة فى جامعة جورج تاون االمريكية بعدة محاوالت لوضـع تـصور              

قـع    وركز المساهمون على الوا     ١٩٩٥ و ١٩٨٥لمشروع أستشراف المستقبل فى الفترة من     

الدولـة والديموقراطيـة     :العربى من خالل عشرين موضوعاً موزعة على ستة محاور هـى          

 األزمـة   -  االقتصاد ومشكلة التنميـة والـنفط   -  العالقات اإلقليمية والدولية    - وحقوق اإلنسان 

 أبعـاد    -  بما فيها تحرير المرأة والصراع الطبقـي        ,  المشكالت االجتماعية   - الثقافية والفكرية 

   . الصراع العربى االسرائيلى

  

 وفي تعليقه علي جهود استشراف المستقبل التي بذلت في العالم العربي او فـي واشـنطن          

   :في ورقته قال  الدكتور محمد عابد الجابري المفكر المغربي المعروف فإن

انها تقدم نموذجا لإلخفاق الذي يتعرض له كل من يحاول توقع شأن من شـئون الـوطن                 "

 انطالقا مما يشكل الواقع الراهن في ايـة مرحلـة مـن مراحـل تاريخـه الحـديث                    , يالعرب

  ."والمعاصر

قام به مركز دراسـات الوحـدة        استشراف المستقبل القريب علي النحو الذي         صعوبة وازاء

 والحلم الـذي اعنيـه هـو رؤيـة          . من ذلك   فربما بدا أن صياغة الحلم ايسر وانفع       ،العربية

 وهو ما اصطلح علـي تـسميته بالمـشروع الحـضاري             ، اره المنشود المستقبل وتصور إط  

والنهضوي وألنها المرة األولي التي يفتح فيها ملف المستقبل علي ذلك القدر مـن الطمـوح                

 واالتساع فلم يخل االمر من زالت في التشخيص وشذوذ في الرأي من قبيل اصوات دعت الي               

سوغت  وثالثة   باستبعاد المرجعية االسالمية  ت   واخري ناد  لحاق بالنموذج الحضاري الغربي   ال

  .الخ .. فرض الوحدة بالقوة

  

ها القومي العربي بالدرجـة األولـي       ءوألن مركز دراسات الوحدة العربية مؤسسة لها انتما       

فإنها كانت تمثل جميع التيارات وهنا كان مناسبا أن يعرض ممثلو التيار االسـالمي رؤيـتهم                 

 في اطار المـؤتمر      -  ثم يتفق علي المشترك بين المشروعين ولو        , الخاصة لمشروع المستقبل  
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ر االسالمي في المسألة كان قد اعد قبـل         والحق ان هناك اطارا جاهزا للفك     - يالقومي اإلسالم 

 تحت عنوان اكثـر تواضـعا هـو رؤيـة            ٩١ عشرين عاما وجري طبعه في القاهرة في عام       

 في دولــة الكويـــت في     صة حوارات جرت  وهو خال ،   إعالن مبادئ     - اسالمية معاصرة 

 ثم جري التداول حوله بين مائـة         , بين مجموعة المهتمين بالشأن االسالمي    بداية الثمانينيات   

 وتمت بلورته علي النحو الذي ظهـر   , من المثقفين المسلمين في العديد من االقطار االسالمية  

   . بتقديم من الدكتور كمال ابو المجد  ٩١ في عام

وجدير بالذكر أن دولة ماليزيا قد تبنت هذه الفكرة وقامت بتنفيذ النهضة الماليزية فى ضوء               

صياغ فى   وهو ما سنستعرض أفكاره   ) النهضة الماليزي مشروع  ..االسالم الحضارى (موضوع  

  .بحثنا هذا

من مكاسب وإنجازات   إلى ما يمكن أن تحققهومنذ فترة ليست بالقصيرة تنبهت دولة الكويت

 مالحقة تلك التطورات واإلمساك بمقوماتها في هذا دراسة المستقبل وا ما سارعت إلىإذ
غاياتها  المجال ، لتكون بذلك إضافة كبيرة إلى إنجازاتها السابقة، ووسيلة متطورة لتحقيق

  .المستقبلية، ولمواجهة متطلبات شئون الدولة داخليا وخارجيا

  -:على التنمية  هاراثآ وت تقدم تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلوما ٢- ١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ماهو مجتمع المعلومات المنشود؟  ١- ٢- ١

حرية إنـشاء المعلومـات     يتاح فيه لكل فرد حيثقوامه اإلنسانوهو مجتمع جامع ومنصف 

عـات  لتمكـين األفـراد والمجتم   والمعرفة والنفاذ إليها واإلستفادة منها وتقاسمها ونـشرها 

وهي مجتمعـات تؤسـس علـى     والشعوب من تحسين نوعية الحياة وتحقيق ذواتهم الكاملة،

   ...المشاركة الكاملة للشعوب،  مبادئ العدالة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية وعلى

                                                                T.I.A /55                                                              26-Mar-06 ١٢
     

بإطار من حقوق اإلنسان األساسـية   مجتمعات معلومات وإتصاالت تكون فيها التنمية محاطة

يؤدي إلى إستئصال الفقر بطريقة غيـر    توزيع للموارد أكثر إنصافا بماوموجهة نحو تحقيق

الفجوة الرقمية ليس إال خطوة على الطريـق   إن سد. إستغاللية وصالحة لتنمية المجتمع بيئيا

  فـي  يرغبلمجتمع   الصبغة المثالية فيه  ذلك التعريف تبرز جلية      ؛   نحو تحقيق تنمية للجميع   
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   .من قبلتتحقق  كنولوجيا المعلومات للوصول إلى حالة مثالية لمتأسيس كونية جديدة تسخر ت

  طريق التنمية.. ثورة المعلومات ٢- ٢- ١

  التجارة اإللكترونية..االقتصاد..الصحة..التعليم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقيقستفيد من ثورة المعلومات واالتصاالت لت     نأن  نا  ولكي نكون أكثر دقة دعونا نحدد كيف ل       

والتعلـيم  . نبدأ باإلنسان فهو حجر الزاوية في تقدم الشعوب ورقيهـا         . بنائهاألآمال المستقبل   

والتدريب هو أول لبنة في البنية األساسية، ومع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في             

بعـد  أو من خالل نظام التعليم عن        e-Learningالتعليم بما يعرف بنظام التعليم اإللكتروني       

distance learning       أعـداًدا كبيـرة، بـل       إستيعاب، لن تقل فقط تكلفة العملية التعليمية و 

  .نابجودة التعليمية التي تحظى بها شعسيتحسن مستوى ال

ويتم استغالل نفس الوسيلة أيًضا وهي التعليم عن بعد في تدريب عدد من الكوادر الطبية عبر                

، وينفذ هذا البرنـامج بهـدف تـدريب         e-Healthية  ما يطلق عليه أنظمة الصحة اإللكترون     

األطباء على أحدث طرق العالج ومكافحة األمراض، بل متابعة كيفية إجراء العمليات الجراحية 

  .Vedio Conferenceالمعقدة من خالل نظام 

وتستحق أن نـسلط     FAO غذية والزراعة منظمة األ لقد برزت بعض التجارب التي رصدتها       

 مـن نـشر كافـة       )العربية/االفريقية(عليها الضوء، مثل ما تقوم به بعض اإلذاعات المحلية        

المعلومات واألسعار اليومية عـن المنتجـات الزراعيـة عبـر مواقـع متخصـصة مثـل                 

www.safex.co.za وشبكة www.agritel.co.za      ؛ لتضمن ربط المزارعين بالتجار ليس

  . فقط محليا، بل عالميا أيًضا
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 فهناك موظف يتجول في القرى ويحمل تليفون محمول يجمـع           :الدول إحدى  من وهناك مثال 

ن خالل التليفون المحمول كتجربـة مـصغرة        األسعار ويعقد صفقات بين البائع والمشتري م      

   .للتجارة اإللكترونية

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.safex.co.za/
http://www.agritel.co.za/
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  ؟ بدولة الكويتكيف يكون بناء القدرات التكنولوجية  ٣- ٢- ١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟المقومات الالزمة للقدرة التكنولوجيةهل نمتلك :يتبادر الى األذهان سؤال هام جداً وهوهنا 

  المقومات الالزمة للقدرة التكنولوجية متمثلـة فـي        ت واألمة العربية واالسالمية   دولة الكوي تمتلك   نعم

  -:االتى

 :الموارد البشرية  )أ 

الكفـاءات العلميـة القـادرة علـى        وسواء منها األيدي العاملة المحترفة والماهرة بحرفتها        

 .استيعاب المستويات التكنولوجية والعلمية المختلفة

 : ق وحل المشكالت العلمية والتكنولوجية القدرة على اإلبداع والخَلْ )ب 

مستغنية ومستقلة في ذلك عن غيرها، واألمثلة على ذلك عديدة ال حصر لها، ولعل اإلبـداع                

المصري التكنولوجي في حرب أكتوبر، أو اإلبداع الباكستاني في امتالك سالح الردع النووي             

 .ييقن على إمكانية الفعل حتى في ظل الحصار والتضدالّيمثاالن 

 :الموارد المالية )ج 

فاألمة العربية واإلسالمية ال تفتقر أبًدا لعنصر المال سواء لـدى األفـراد أم المؤسـسات أم                 

الحكومات، ولكن ما تفتقده هو ترشيد ذلك اإلنفاق من خالل تحديد أولوياته، والقضاء علـى               

 . مظاهر اإلهدار والسفه والفساد

 : الحاجة القدرة على الحشد المالي والبشري عند  )د 
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وهو ما يجسده التراث الطويل والمشرف لألوقاف، ودورهـا فـي تلبيـة احتياجـات األمـة                 

  . االستراتيجية، في إطار ووضعية العمل في المجال المشترك بين الحكومات والمجتمعات
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 أن ذلك البناء يقوم على  الذى نطرحهتصورنا من خالل  بناء القدرات التكنولوجيةناكنميو

  :سيينرئيمحورين 

  :ة والعليايطعلى كافة المستويات الدنيا والوسبناء تكنولوجيا مالئمة   :األولالمحور

  :والمالءمة هنا ذات شقين

  :هو المالءمة االجتماعية االقتصادية: الشق األول-أ

في مقاومته لالستعمار اإلنجليزي لشبه القـارة الهنديـة،         " غاندي" بالمفهوم الذي أوحى به     

 Small isكـل صـغير جميـل أو    "فـي كتابـه   " إرنست شوماخر"بعده والذي صاغه من 

Beautiful "          والذي تتالحم فيه المؤسسات الجامعية والبحثية والمهارات الحرفية الفطريـة؛

ولعل مركز تنمية الصناعات الصغيرة فـي جامعـة         (لتخرج لنا تكنولوجيا صنعتها عقولنا وسواعدنا       

  ).ذلكلعين شمس يقدم النموذج والمثال 

 فاآلثار التدميرية للتكنولوجيات والصناعات الحديثة ال       :هو المالءمة البيئية  : الشق الثاني -ب

  . الوصول إلى إنفاق لحل إشكالياتهتخفى على أحد، وهو ما يعجز العالَم اآلن عن

  :التنشئة العلمية:الثانيالمحور

ى تحمل أعباء البنـاء، أجيـال ال        فبناء القدرات التكنولوجية يحتاج إلى وجود أجيال كاملة قادرة عل         

نقـل  "تستسهل استيراد التقنيات وهي تخدع نفسها بعنوان براق يسمي األشـياء بغيـر أسـمائها                

  ".نقل اآلالت"بدال من " التكنولوجيا

  :ويتحقق ذلك من خالل بناء جيل تتوافر فيه الصفات التالية

  .حب العلم والقدرة على استيعاب مستجداته-أ
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  . على حل المشكالت العلمية والتكنولوجيةالقدرة-ب
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  .القدرة على اإلبداع واالختراع العلمي والتكنولوجي-ج

ولعل في نماذج المركز العلمي والتطبيقي لإللكترونيات في مصر ووقفية زيرقزادة في إيران نماذج              (

  ).جيدة يمكن أن تتكرر

  

  التكنولوجيا المالئمة  ٤- ٢- ١

  ـــــــــــــــــ

إرنـست  "كما عبـر عـن ذلـك        " تكنولوجيا ذات وجه إنساني   " وجيا المالئمة هي  التكنول"

وصف لطريقـة مـا فـي تـوفير     "أبو التكنولوجيا المالئمة في العالم، وهي أيًضا       " شوماخر

، والتكنولوجيـا   "االحتياجات اإلنسانية بأقل التأثيرات على مـوارد األرض غيـر المتجـددة           

يا ما وصلت إليـه التكنولوجيـا الحديثـة والممارسـات           المالئمة هي مزج إبداعي بين مزا     

التقليدية الفعالة من أجل ابتكار حلول تسمح للناس بالعيش في راحة بأقل التأثيرات الضارة              

بباقي األحياء أو بالبيئة المحيطة، وتهدف التكنولوجيا المالئمة كذلك إلى زيادة االعتماد على             

  .الذات
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القومي للفحم في بريطانيا، هو مستشار االقتصادي للمجلس ال" إرنست شوماخر"وإذا كان 

كل صـغير   "  التكنولوجيا المالئمة؛ فذلك ألنه وضع أفكاره التي أوردها في كتابه الشهير           وأب

موضع التنفيذ حين دعاه جواهر الل نهرو رئيس وزراء " Small is Beautiful"أو " جميل

الهندية بما تعمله لخدمـة الريـف، وكانـت         الهند ليطوف بالهند، ويشير على لجنة الخطة        

االرتباط الوثيق باألنشطة غير الزراعية في الريف الهندي، التي         هو  " شوماخر"خالصة فكرة   

تؤدي إلى اندماج فائض السكان الذي يتجه إلى المدن، وخالل تلك الزيـارة بـرز الـسؤال                 

يجب أن  : ةجاءت اإلجابة الفوري  ثم  ! ما هي تلك التكنولوجيا المناسبة للهند الريفية؟      : التالي

 مما لديهم من أساليب جلبت لهم البؤس وحافظت على فقرهم، ولكن            يةتكون شيًئا أكثر إنتاج   

بشرط أن تكون شيًئا أبسط وأرخص من التكنولوجيا الغربية المكلفة، فلم يكن هنـاك وسـط        

اعة الحكوميـة    روبية، وبين الـصن    ٥٠بين تكنولوجيا صنع الفخار بالقرية التي رأسمالها        

إيجـاد هـذا    " شـوماخر " ألف روبية، وكانت مهمة      ٥٠المعتمدة على اآلالت التي رأسمالها      

لم يبتدع فكرة التكنولوجيـا     " شوماخر"هنا على أن    الوسط المالئم، لكن ال بد من التأكيـد        
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االقتصادي األعظـم   "بأنه  " شوماخر"الذي وصفه   " غاندي"المالئمة؛ إذ يرجع شرف ذلك إلى       

، والذي يعد بحق األب الروحي لحركة التكنولوجيا المالئمة، حـين جعـل منهـا           "ا القرن لهذ

وقوًدا لثورته السلمية ضد االستعمار البريطاني للهند، وركيزةً من ركائزه؛ حيث كان يـرى              

أن على الهنود االختيار بين الهند بقراها القديمة ِقدم الهند ذاتها، وبين الهنـد ذات المـدن                 

 أوجدتها السيادة األجنبية التي تسيطر اليوم على القرى، وتستنزفها لتُِحيلها إلى حطام،             التي

كيف تتحمل دولة لديها عشرات الماليين من آالت الرزق المنتجة أن تحل محلها      : وكان يقول 

وكـان شـعار    ! آلة تتسبب في طرد عمال هذه العشرات من ماليين اآلالت القائمـة فعـال؟             

أو عجلة الغزل التي أمدت الماليين في القرى بفرص         " الشاركا" لإلعجاب هو    المثير" غاندي"

إنني أود من جميع الشباب المدربين علميا أن يستخدموا مهـاراتهم           : العمل، لكنه كان يقول   

بعد ذلك؛ فقام بتطـوير     " شوماخر"لزيادة الكفاءة اإلنتاجية لعجلة الغزل كلما أمكن، وقد جاء          

 أسس جمعية   ١٩٦٥دها وتبسيطها للجماهير في حقل التنمية، وفي عام         تلك المبادئ وتجسي  

تنمية التكنولوجيا الوسيطة في لندن، والتي كان لها دور كبير في بلـورة الفكـرة وإبـراز                 

  ".محاسنها؛ بل وفي تطبيقها عمليا

  

  

  دور المؤسسات األهلية  ٥- ٢- ١

  ــــــــــــــــــــــ

غرب دوًرا كبيًرا في رعاية المؤسسات التعليمية والعلميـة         تلعب المؤسسات األهلية في ال    

  !. عندنا؟الدور نفسمن مدارس وجامعات ومعاهد بحثية، فهل يمكن أن يكون لها 

 الحقيقة أن تاريخنا القريب، في رعاية مثل تلك المؤسسات تاريخ مشرف، لكن هذا الدور             

 ومن ثم فمن السهل استعادة هـذا         اضمحل وتراجع كثيًرا ألسباب ليس هنا مجال ذكرها،        قد

كـل  . الدور؛ حيث ما زالت روح الخير تسري في قلوب أبناء األمة كما كانت تسري من قبل               

ما نحتاجه هو أن تتحول الدفة، وأن يتطور مفهوم الخير لدينا، من مجـرد مـنح الهبـات                  

  .إلى تبني األهداف االستراتيجية لألمةوالعطايا للفقراء والمحتاجين 
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  هيئة لتبنى تنمية األعمال اإللكترونية وأعمال تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات  ٦-٢-١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

تكنولوجيا اإلتـصاالت   أعمال   و اإللكترونيةعمال  األفإننا نرى إنشاء هيئة لتتبنى      مما سبق   

ات شامله كل المجاالت لتساعدنا فى       ولديها بنك معلومات أو عدة بنوك معلوم       والمعلومات

  .المستقبل والتوقعات الوارد حدوثهاإستشراف دراسات 

  

 -: كاالتىأهداف الهيئةوتكون  
 
إنشاء بنك معلومات لكل مجال من المجاالت المختلفة ألمداد الباحثيين بما دعم وتفعيل و .١

 .ئد سابقة الذكر التى تحقق الفوام الستشراف المستقبليلزمهم من بيانات فى دراساته

تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنـشطة تكنولوجيـا المعلومـات               .٢

 .وتدريب العاملين فيها

  .تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٣

 . نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق االستفادة منها .٤

 .وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتهازيادة فرص تصدير خدمات االتصاالت   .٥

 . تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .٦

 . توجيه وتشجيع وتنمية االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .٧

 . رعاية المصالح المشتركة ألنشطة تكنولوجيا المعلومات  .٨

 .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدعم البحوث والدراسات في مجال  .٩

تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيـف آليـات              .١٠

 . اإللكترونية  لمعامالت
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تنظيم نشاط خدمات التوقيع اإللكتروني وغيرها من األنشطة فـي مجـال المعـامالت                .١١

 .اإللكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات
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   الثانىالفصل

  

   النهضة المنشودة
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  النهضة العربية ومستقبل أوروبا  ١-٢

  ــــــــــــــــــــــ

مجلـس رجـال    "بناء على اقتراح    " النهضة العربية "لقد كرس منتدى دافوس جلسة لمناقشة       

 وقد وتبنى المشاركون وثيقة تدعو إلى تحقيق نهضة عربية وذلـك عـن              - "األعمال العرب 

...) الذي يضمن سلطة القانون والشفافية    (، والحكم الراشد    اإلقتصاد الحر واإلصالحات  طريق  

هذا النقاش يثير مدى امكانية مساهمة      . ...)، تشجيع البحث العلمي   التعليم(والتطور اإلنساني   

 على العالقات بينهما؛    سلباً وإيجاباً ي في هذه النهضة حيث أن هذا األمر يرتبط          العالم األوروب 

  لهما مستقبل موحد يمكن للنهضة العربية أيـضاً      العربية واوربا  لالدومع القناعة التامة بأن     

أن تكف عـن    ) اإلقتصادية أيضاً (أن تساهم إيجابياً في بنائه وبالتالي فإن من مصلحة أوروبا           

 النهضة كما فعلت دوماً؛ هذا هو موضوع مقاٍل تم نشره حديثاً في جريدة فرنـسية                 تلك إعاقة

  . لذا فعلينا أن نستعرض بعض ما جاء به لنرى كيف ينظر الينا األوربيونتحت نفس العنوان

  .. النهضة العربية  ٢-٢

  ــــــــــــــــ
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 و  ١٨٢٠ بـين سـنة      النهضة العربية مصطلح تاريخي يعود إلى حركة عمت البالد العربية         

 قام بها األعيان العرب، من سياسيين ومثقفين مستلهمين أفكـار الثـورة الفرنـسية               ١٩١٤

وداعين لضرورة تحقيق نهضة عربية وإسالمية على غرار تلك التي جرت في أوروبا عامـة               

وفرنسا خاصة واإلستفادة من تجربتها، إذ أن تلك لم تكن قد ظهرت بعد كدولة مستعمرة بـل                 

فشل العالم العربي في نهاية القرن التاسـع عـشر          ... مهورية للحرية واألخوة والمساواة   كج

بتحقيق تلك الحداثة على غرار الغرب لكنه خرج غنياً بمصادر علمية وثقافية تم اسـتنباطها               

فالمعروف أن الحضارة الغربية منـذ نـشأتها اعتمـدت علـى اإلرث              ،من حضارتهم نفسها  

وما األندلس إال مثال على ذلك؛ ومن األسباب األساسـية لفـشل تلـك              ،  والتجربة اإلسالمية 

النهضة المنشودة هو أن أوروبا أخلفت وعودها التي قطعتها وحلـت مكـان اإلمبراطوريـة               

كان الشهيد نعيم خضر من المتخصصين بالحوار األوروبي العربي         . العثمانية كدول مستعمرة  

للقاء بين  " مواعيد ضائعة " بأن هنالك ثالث     ١٩٧٧ومما قاله خالل لقاء عقد في باريس سنة         
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الموعد األول كان الوعد األوروبي لمحمد علي بالدعم ضـد اإلمبراطوريـة            : أوروبا والعرب 

ولكنهـا  " لتحرير الشعوب العربية وتجميعها في إمبراطوريـة عربيـة         "١٨٣١العثمانية سنة   

 وهي اإلتفاقيات التـي بـدأت       ١٨٣٣أوقفته على أبواب القسطنطينية بعد مؤتمر كوتاهيا عام         

ليز للشريف حسين بدولة عربية ج؛ الموعد الثاني كان وعد اإلن     "الرجل المريض "الوصاية على   

مستقلة مقابل ثورتهم، ولكن تلك الدولة لم تر النور أبداً ؛ الموعد الثالث كان الدعم األوروبي                

ان الشهيد نعيم خـضر علـى       لفكرة وطن قومي لليهود في فلسطين، والعمل على تحقيقه؛ وك         

قناعة بأن الحوار األوروبي العربي ضروري جداً وصعب جداَ بسبب تاريخ عالقاتهما األسود             

وهو يحتاج إلى أن يكون حواراً على المستوى السياسي أيضاً، في الوقت نفسه ركـز علـى                 

  . أهمية التعاون االقتصادي والتجاري بين الطرفين

  .. العالم العربي ومستقبل أوروبا االقتصادي ٣-٢

  ــــــــــــــــــــــــــ

 هإننا نشهد حالياً حركة عميقة قد تؤدي إلى نهضة جديدة في العالم العربي والتي تعتمد هذ               

، )الكوادر الجامعيـة  (والثقافة  ) اإلعمالرجال  (المرة على أصحاب القرار بما يخص االقتصاد        

الذين انغمسوا في عولمة التبادل واإلنفتاح على العالم مطالبين بإجراء إصالحات جذرية فـي              

البالد العربية وخصوصاً بما يخص تحريـر الـسوق واحتـرام سـلطة القـانون ومبـادئ                 

محلية إال أن انشغال    وإن كان هؤالء على وعي بقلة وعدم كفاءة مؤسساتهم ال         . الديموقراطية

أوروبا عنهم بانفتاحها على الشرق يحبطهم إذ أن ذلك يعني بأنها لـن تقـدم إي مخططـات                  

ـ        . اقتصادية مستقبلية حقيقية    انإن مستقبل أوروبا االقتصادي ومستقبل البالد العربية مرتبط

  : دول من عدة نواحيالإذ أن أوروبا في حاجة إلى  جداً

     ) عامل( مليون مواطن ٦٠ حوالىيتهم السكانية إذ أن أوروبا ستفقد  إنها في حاجة إلى حيو      •

   .٢٠٥٠حتى سنة 
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ستكون مليئة بأصحاب الدخل    " الكهلة" إنها في حاجة إلى تطورهم اإلقتصادي إذ أن أوروبا            •

أكثر منها برجال أعمال وهذا يعني أنها ستعاني قريباً من تباطؤ في النمو اإلقتصادي وزيادة 
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   .بطالة وبالتالي تحتاج إلى اقتصاد بديلفي ال

 إلـى  ٤٠٠سيزيد عددهم ليصبح الدول العربية  إنها بحاجة إلى أسواقهم، إذ أن عدد سكان       •

بحسب تقرير برنـامج األمـم المتحـدة        ( مليون نسمة خالل العشرين سنة القادمة        ٤٥٠

ن هنالك فائض في وبالتالي سيحتاجون إلى تغطية سوقهم بينما يكو  ) ٢٠٠٢التنموي لسنة   

ويمكن أخذ فرنسا كمثال لهذا التأثير، ففي دراسة حديثة تبين أنـه لـو              . السوق األوروبي 

كانت الروابط االقتصادية والتجارية بين فرنسا ودول المغرب قوية مثل تلك التـي تـربط               

 % ٠,٧٥اليابان بالصين لكانت نسبة النمو اإلقتصادي في فرنسا ستزداد سـنوياً بنـسبة    

   %. ٠,٦زداد في المغرب بنسبة وست

إلى أوروبا قوية إذ أنه سيواجه صدمات لن يستطيع         الدول العربية   حتاج  تمن ناحية أخرى،    

  : وحده مقاومتها وهي

 مليون فرصة عمل جديـدة حتـى سـنة          ١٠٠ صدمة سكانية إذ أنها ستحتاج إلى خلق          •

   .)بحسب تقرير منظمة العمل الدولية (٢٠٢٠

ك مشروع لتبني السوق الحر في منطقة الشرق األوسط سـنة           ة إذ أن هنا    صدمة اقتصادي   •

وهذا يعني ضرورة أن يتم     . يتناسب مع دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية      ما   وهو   ٢٠١٠

   .من المؤسسات المحلية مع الواقع الجديد% ٥٠-٣٠تكييف 

احتـرام  : يعةتفـرض تغييـرات سـر     " الحداثـة " صدمة سياسية واجتماعية، إذ أن تلك         •

األشخاص واألمالك، الشفافية، احترام سلطة القانون، روح المبادرة وتشجيع القطاع الخاص           

  . ، الحكم الراشد ومحاربة بعض أشكال الفساد
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إلى شراكة يكون فيها الطرفان     تفتح المجال   الدول العربية وأوربا    هذه الحاجة المشتركة بين     

؛ دول العربية ال" باستعمار "ورباقوم ا تدون أن   " ور مسنود تط "هذه التبادلية تعني بناء     .رابحين

بسد حاجات سكانه اإلقتصادية واالجتماعية ويؤدي إلـى إيقـاف          للدول العربية   تطور يسمح   

الدول العربيـة   واستبدالها بخطط مدروسة للكفاءات بين      " العشوائية"حركة الهجرة الجماعية    

  .لتبادل الدخل والمعرفةوأوربا 
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 ٢٠٤٠-٢٠٣٠والتي تقترح في السنوات     " جيرانها"ة أوروبا الجديدة تجاه     اس هذه هي سي  

األشـخاص، البـضائع، رؤوس األمـوال       " (الحريـات األربعـة   "اندماج اقتصادي عن طريق     

وهي ترتكز أساساً على تقدم الديمقراطية دون أن يكـون بالـضرورة هنالـك أي               ) والخدمات

  .اندماج مؤسساتي

تصاد الوزن الذي تحتاجه في العالقات األوروبية العربية ومـنح           من الضروري إعطاء االق   

  .المؤسسات التجارية واالقتصادية دوراً أكبر في صنع القرارات االقتصادية

 من الضروري أيضاً أن يتحرك المجتمع المدني ولكن ذلك ال يكفي إذ أننا نحتاج إلى خلـق                 

لمثقفين من كال الطرفين، ويمكن أن يكون       يتم فيه تقديم خبرات رجال األعمال وأفكار ا       " معمل"

يـشارك  ) استغالل المبادرات الموجودة حالياً؟   أو (عربى ال –على شكل مركٍز للحوار األوروبي      

بـديل للعمـالق    يقترحون أفكار جديدة تهـدف لخلـق        وسياسية   يه جامعيون ورجال أعمال   ف

   .االقتصادي اآلسيوي أو األمريكي

  )٢٠٠٤دافوس .... يوجد ما يبرر استمرار الوضع العربي الحاليال(      نحو نهضة عربية٤-٢

  ـــــــــــــ
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هنالك مظالم تاريخية تعرض لها العرب وهو يفسر االعتقاد الـسائد بـأن سـبب التراجـع                 

هدف من خالله التحكم بالبالد     نظام الذي تركه االستعمار والذي      االقتصادي واإلجتماعي هو ال   

ربي عن باقي الدول هو واقع يمكن إثباته بأرقام، بحسب تقرير برنامج            ذلك التأخر الع  . العربية

 ٢٠٠٠ دولة عربية مجتمعة سنة      ٢٢الدخل اإلجمالي لـ    : ٢٠٠٢التنمية لألمم المتحدة لسنة     

 بليون دوالر وهو أقل من دخل دولة أوروبية متوسطة الحجم مثل إسبانيا؛ تعاني              ٥٣١,٢بلغ  

 مليون عربي راشد ما زالـوا أميـين،         ٦٥الشرب؛ هناك    دولة عربية من نقص في مياه        ١٥

% ٠,٦؛ فقط    ماليين طفل عربي ما زال خارج النظام التعليمي        ١٠ثلثي هذا العدد من النساء؛      

 وهي األعلى في الدول النامية؛ كما أن        %٥نسبة العطالة عن العمل      عربي يستخدم االنترنيت؛  

 في األيدي العاملـة فـي      اًن هناك فائض   وهذا يعني أنه سيكو    ١٤من السكان تحت سن     % ٣٨

د العربية ال يعفينا مـن  الواضح في البال" التراجع" إن البحث في أسباب ذلك     .المستقبل القريب 

وليتنا واتخاذ قرارت حازمة وضـرورية علـى المـستوى الفـردي والجمـاعي              ئتحمل مس 
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  .أفراد المجتمعوالمؤسساتي إلجراء اإلصالحات الضرورية التي تضمن حياة كريمة لجميع 

  : الخليجىآمال وتطلعات دول مجلس التعاون  ٥-٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليست فـي قـوة النـاتو، وال الـدول                  

 ولكن الصحيح ايضا انها ليست في ضعف جامعة الـدول           - السبع الكبار    -الصناعية الكبرى   

  .يرها من المنظمات المناظرة االخرىالعربية او غ

تملك االن تجربة تنمو وتكبر، وخبرات في العمـل الجمـاعي تتـسع              فدول مجلس التعاون  

فالواقع الخليجـي االن هـو بالتأكيـد        . وتتعزز، ويزداد دورها وثقلها خليجيا وعربيا ودوليا      

ى للمجلس االعلى    عندما اصدرت القمة االول    ١٩٨١ مايو   ٢٥مختلف تماما عما كان عليه في       

لمجلس التعاون النظام االساسي للمجلس، وليس من المبالغة في شيء القول بان الـسنوات              

الخمس والعشرين كانت شديدة االهمية والتأثير بالنسبة لمجلس التعاون وللـدول االعـضاء             

 وعلى نحو فاق كل التوقعات، سواء فيما يتصل بما يمكن ان تشهده هذه المنطقة الحيوية من               

تطورات، أو بالنسبة لما يمكن ان يكون عليه رد الفعل وطبيعة االسـتجابة مـن جانـب دول                  

وشعوب المجلس لهذه التطورات وقدرتها على التعامل معها وحماية نفـسها مـن شـظاياها               

ولهب نيرانها المتأججة، ومن الطبيعي ان يقف المواطن الخليجي متسائال بعد ربع قرن مـن               

رك حول الوجهة التي يسير فيها مجلس التعاون، وحول سبل االنطالق،           العمل الخليجي المشت  

ليس الى آفاق القرن الحادي والعشرين وهي ضخمة ومشرعة وشديدة االتساع فحسب، ولكن             

الى اآلمال والتطلعات المشروعة للمواطن الخليجي التي باتت تفرض نفسها بشكل اقوى واكثر 

  :ار يمكن االشارة باختصار شديد الى ما يليوفي هذا االط. تأثيرا من اي وقت مضى
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 ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع بحكمة قادته، وباسلوبه المتدرج            :أوال** 

والهاديء في العمل، وبحرصه على مراعاة ظروف كل الدول االعضاء واتاحة الفرصة لهـا              

 ما يتم اتخاذه من خطوات على       جميعها للوصول الى قناعاتها الذاتية والقوية بأهمية وضرورة       

صعيد التكامل والتنسيق، استطاع ان يتحول الى حقيقة وقـوة ذات تـأثير خليجـي وعربـي           

لمختلف القضايا الخليجيـة والعربيـة واالقليميـة        بالنـسبة  . واقليمي ملموس ومتزايـد   
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  .والعديد من القضايا الدولية االقتصادية والسياسية

 محسوسة نحو اهدافه، وكذلك تحمل الخالفات او عـدم          بخطىيخطو   ومن ثم فان المجلس     

فـالمجلس وبـشكل    . التطابق في وجهات النظر التي قد تحدث لسبب او آلخر بين اعـضائه            

حقيقي تجاوز مرحلة او احتمال التفكك او االندثار والذبول بسبب خالف او آخر بين عضوين               

لصدفة، ولكنه حدث واصبح واقعـا      وبالطبع لم يحدث ذلك اعتباطا او با      . او اكثر من اعضائه   

بعد ان ادركت دول المجلس جميعها اهمية هذا المجلس وضرورة استمراره واالبقاء والحفاظ             

عليه برغم كل ما قد يحدث الن المجلس في النهاية يظل قادرا على تحقيق جانب مهـم مـن                   

  . مصالح كل دولة من الدول االعضاء

عن اطارات او مدارات للعمـل والتعـاون لتحقيـق          وحتى اذا بحثت دولة او اكثر من دوله         

مصالحها على مستوى أو آخر على هذا المستوى االقليمي او المتعدد االطراف او ذاك فانهـا             

 ظلت حتى االن حريصة على اال يكون ذلك على حـساب مجلـس              - دول المجلس    -جميعها  

ن لدول الخليج العربيـة     وعلى ذلك اصبح مجلس التعاو    . التعاون، بل اضافة له بشكل او بآخر      

حقيقة سياسية حية تنمو وتكبر وتنمو مالمحها وقدراتها بشكل متواصل بدون حناجر مفتوحة             

  .او اصوات زاعقة او شعارات تغرق في الالمعقول
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 انه في الوقت الذي تدرك فيه دول مجلس التعاون حدود ومحدودية قوتها، خاصة              :ثانيا** 

 بأكبر قدر من الواقعية السياسية والصراحة مع الذات، فان          وانها جميعها حريصة على التذرع    

السنوات الخمس والعشرين الماضية التي اشتد فيها عود المجلس ولو نسبيا شـهدت عـدة               

خطوات على صعيد بناء وبلورة ما يمكن تسميته بالمواطنة الخليجية، بمعنى ان المجلس لـم               

ى بخطوات متدرجة ايضا الى النزول الى       يحصر نفسه في االطار الرسمي الحكومي، ولكنه سع       

بعض طموحاته، في التنقل بـسهولة      لتحقيق  محاولة   فى   المواطن الخليجي وتلمس احتياجاته   

 وفي الحصول على الخدمات التي يحصل - وحرية التجارة والتملك -وفي ضمانات االستثمار    

، وغير ذلك من التسهيالت     عليها المواطن في الدولة العضو بما في ذلك التأمينات االجتماعية         

ومع ذلك فان التطور االقتصادي واالجتماعي، ومرحلـة        . التي تتزايد بالفعل مع مرور الوقت     

النمو التي حدثت على صعيد التكامل بين دول المجلس بدأت تطرح معها المزيد مـن اآلمـال                 

لواقع بل  بناء دول المجلس وعلى نحو يتجاوز ما تحقق على ارض ا           أ والتطلعات على مستوى  
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ومع الوضع في االعتبار مشروعية هذه االمال والطموحات البناء دول          . ويسبقه بعدة خطوات  

المجلس خاصة في ظل ما يربط بينها من وشائج وصـالت، فـان الفجـوة بـين التطلعـات                   

والتوقعات على المستوى الشعبي وبين قدرة الحكومات على التجاوب معها وتلبيتها يعود في             

 الفارق بين االداء الرسمي المرتبط باعتبارات المـصلحة واجـراءات االدارة،            جانب منه الى  

واعتبارات السياسة وبين حيوية وتدفق وانطالق الحركة على المستوى الـشعبي والتـي ال              

  .تعترف عادة بكثير من قواعد واعتبارات العمل الرسمي

 ومع الوضع فـي     -ل قياسا بالفترة الزمنية      وهو غير قلي   -ومع ذلك، وبرغم كل ما تحقق       

االعتبار ازدياد واتساع حجم التطلعات على مستوى شعوب دول المجلس، فانه يمكن القـول              

بانه آن االوان لينتقل مجلس التعاون الى مرحلة أعلى واوسع واكثـر رحابـة فـي العمـل                  

 اليومية، وبما يضفي    للتجاوب مع آمال وتطلعات ومصالح المواطن الخليجي على صعيد حياته         

ومـن المؤكـد ان اقـرار       . على المواطنة الخليجية قيمتها ومعناها على امتداد دول المجلس        

الهوية الموحدة البناء دول المجلس واعتمادها في كل دول المجلس ستكون خطـوة شـديدة               

  .االهمية في هذا المجال
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عاون على السير بخطـى      انه في الوقت الذي تحرص فيه حكومات دول مجلس الت          :ثالثا** 

حثيثة نحو االتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والعملة الخليجية الموحـدة بـدون             

ضغط مفتعل من تواريخ اعلنت، حيث ان دول المجلس لديها الشجاعة على مراجعة مواقفهـا               

من االشـارة   وتعديلها وفق مصالحها وفي اطار التوافق واالتفاق العام فيما بينها، فانه ال بد              

الى ان التقارب االقتصادي واالجتماعي وااللتقاء السياسي بين دول المجلس وتمتعها جميعـا             

بامكانيات وقدرات اقتصادية وغيرها يسهل في الواقع من عمل واداء الحكومات وسيرها نحو             

مزيد من خطوات التكامل في مختلف المجاالت، فليست هناك مخـاوف مـن هجـرات غيـر                 

 من تدفقات الباحثين عن عمل، وال من امتدادات التنظيمات المتطرفة او الجريمة             مشروعة وال 

المنظمة، هذا فضال عن االحترام الكامل لحكومات الدول االعضاء وااللتـزام باالمتنـاع عـن             

التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى وهو ما اسهم بالفعل في بناء قاعدة ثقـة تتـسع                 

يا وفي كل المستويات وهو امر بالغ االهمية لدعم خطوات التكامل التي            باستمرار رسميا وشعب  

  .تقوم بها الحكومات
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ومع احترام الدعوات التي يطلقها البعض لتحقيق المزيد من خطوات التكامل بل والوصـول              

ن االكثر فائدة هو ان نـسير       إ ف - وهو نوع من الجموح      -الى حد الحديث عن الوحدة احيانا       

غيرة راسخة ومتتابعة بدال من السير بخطوات اوسع ال تلبـث ان تنهـار او               بخطى عملية ص  

 .تتصدع

ن دول المجلس تقدم بالفعل نموذجا يستحق التقـدير         أ وليس من المبالغة في شيء القول ب      

والدراسة وال ينبغي ان ننسى ان االتحاد االوروبي لم ينتقل الى العمل بمعاهـدة ماسـتريخت                

 عامـا   ٢٥ومجلس التعاون ينتقل الى ذلك االن بعد        . ما على انشائه  سوى بعد نحو اربعين عا    

  . فقط
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  الفصل الثالث

  النهضة الكويتية
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  :وما نتمنى تحقيقه .. الكويتيةنهضةال ١-٣

  ــــــــــــــــــــــــــ

اللها في  منذ فترة غير طويلة، كان سالح هذا البلد خ دولة الكويتري مسيرة بناء وتطو   تبدأ

معركته ضد جميع المصاعب، وفي مواجهة شتى التحديات هو ذلك العزم الجازم، واالصـرار              

الحازم، الذي ابداه أبناؤه العاملون في مختلف الميادين، من أجل ضمان النصر والتغلب على              

العقبات والصعاب وبالجهد والتفاني واالخالص في العمل، وبالتكاتف والتساند ليمتـد عطـاء             

  . هضة الزاخر الى كل بقعة في أرضنا الطاهرةالن

 الطيبة مرحلة بناء الدولة العصرية، وتـستكمل أطرهـا           الكويت تتكامل على امتداد أرض   و

التنموية واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية والقانونية والدفاعية وغيرها لتقـف خاللهـا           

 خصوصيتها وصـانت هويتهـا      الدولة، وقد استعادت دورها وامتلكت تجربتها وحافظت على       

وبعثت تراثها وتقاليدها، وقبل ذلك وبعده فانه خالل الفترة القليلة القادمة البـد وأن نـساعد                

تجربة التنمية خاصة وأنه قد توافر لها اآلن جيل كامل من العقول المتفتحة والسواعد القوية،               

دات إصـراراً   زوإ١٩٦١جيل نشأ وترعرع في كنف النهضة المباركة والتى بدأت مـن عـام            

  . ،وتمتلك العديد من مقومات األداء الفعال، والرؤية الصائبة١٩٩١ وتصميماً من عام

إن النقلة النوعية البد ان تمتد لتشمل كل جوانب الحياة في المجتمع ، والطفرة الكبيرة على                

ة، مختلف المستويات تنطلق بشكل قوي مع بداية خطة خمسية للتنمية ، ولم تتم بعصا سحري              

كما أنها لم تنشأ من فراغ ولكنها ستحدث كنتيجة منطقية لعمل علمي متكامل وإلرادة صـلبة                

هـو  فمعيار التـوازن    والبد من العمل ب   ورؤية صحيحة وايمان قوي بقدرة االنسان الكويتى،        

المسيرة دوما خطوات الى االمام     العمل على دفع    و،  مرحلة من مراحل التنمية     أى  النجاح لحل   

 متدرج بعيد عن القفز أو أساليب الصدمة، وبعيد بنفس القدر عن المحاكاة أو نقـل                على نحو 

  . ويمكن فقط اإلستفادة من تجاربهم وتجنب أخطاء األخرين تجارب اآلخرين،

  -: لتحقيق نهضة شاملة فى جميع المجاالتسبق يجب مراعاة االتىمما 
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 ومتوائمة مع القـيم والتقاليـد       ة من صميم واقعنا   عأن تكون كل تجاربنا وكل أعمالنا ناب       .١
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ن التجارب االنسانية قد أكدت وال تزال تؤكد في كل          الالسائدة في مجتمعنا االسالمي، ذلك      

زمان ومكان ان اسلوب التقليد المجرد أسلوب عقيم وان أسلوب الطفرة أو القفـز فـوق                

 .الواقع العملي والظروف الموضوعية ألي مجتمع يؤدي دائما الى مخاطر جسيمة
ه إال بعد دراسـة عميقـة وقناعـة     خطون ال نخطو أأسلوبنا الواقعي في التفكير والتطبيق و      تحديد .٢

 .تامة

 . التقليد ورفض األخذ بمذاهب الطفرةعدم إتباع أسلوب  .٣

النهضة الكويتية تمثل البعد االستراتيجي في الفكر وليس فقط فـي االحاطـة واالدراك               .٤

 من جهد وعمل دؤوب للخالص من عوامل االحباط         العميق للواقع وما يتطلبه النهوض به     

  .ومواجهة التحديات العديدة التي أحاطت بالوطن

 .الدقة في تحديد الهدف المراد الوصول اليه .٥

 . اختيار الوسائل واألساليب وطرق االقتراب الفعالة منه .٦

  

  :كما نتمناها أهداف مسيرة النهضة الكويتية ٢-٣

  ــــــــــــــــــــــــــ

 .اء االنسان الكويتى وتكوين شخصيته المتكاملة وتثقيفه وصقله وتدريبه بن .١

 وتطـوير   وتبني الكليات ومعاهد التدريب   المدارس،زيادة اإلهتمام ب   :في مجال التعليم   .٢

-Learning Distance &  E  ودعـم فكـرة   التعليم بمـا تحتاجـه نهـضتنا   
Learning. 

 العـاملين فـى مجـال الـصحة         وزيادة تأهيـل  المستشفيات،دعم   :فى مجال الصحة   .٣

رتقاء  إستخدام التكنولوجيا فى تأهيل األطباء واإلزيادةو تقاء بمستوى الخدماتواإلر

 .وما إلى ذلك E-Health &  Conference Vedioبمستواهم من خالل 
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، واتاحة الفرصة على نحو متزايد أمام       مفهوم المشاركة بين القيادة والمواطنين    تبنى   .٤

مزيد من المسؤولية في توجيه عملية التنمية واالسهام في صـنع           المواطن لتحمل ال  

 .القرار
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  . للقيام بوظائفه البرلمانية والتشريعية ومشاركة المرأة دعم اإلنسان الكويتى .٥

 واسهامه الحضاري المتميـز فـي مراحـل         طبيعة المجتمع الكويتى  باالدراك العميق    .٦

ا الدور التنويري الفعال والحفـاظ      تاريخية وااليمان بضرورة وأهمية استعداداته لهذ     

 .على هويته الوطنية وخصوصيته

 متطلبات التحديث واقامة دولة عصرية تأخذ بآخر ما توصل          تحقيق توازن دقيق بين    .٧

 .اليه العلم والتكنولوجيا في العالم

الحدث التاريخى الكويتى الذى لم      وههذا  وأكبر شاهد على     سيادة القانون والدستور   .٨

األخيـر  نتخاب الـشعبى    ويتمثل ذلك فى اإل   ولة عربية وال دولة أوربية      تسبقنا فيه د  

 . منصب فى البالد وهو منصب أمير البالدرفععلى ألممثلى األمة 

، وبالنظر الى تحديات المستقبل الكثيرة والكبيـرة        التواصل الدائم بين القمة والقاعدة     .٩

 .ذه المرحلةخاصة في ظل التيارات العاتية التي يمر بها العالم خالل ه

هـي األدوات   لتكـون   ، الفكر المستنير والثقافة الواعية والمهارات التقنية الراقية      دعم   .١٠

 . النهضة الحديثةالتحديات والتغلب عليها وبناء الفاعلة التي يمكن بها مواجهة 

مهما كانت مسمياته والتعصب مهما كانت اشكاله والتحزب مهمـا كانـت            التطرف  نبذ   .١١

 .نباتات كريهة سامة ترفضها التربة الكويتية الطيبة فهى دوافعه ومنطلقاته 

العناية باالنسان الكويتى، باعتباره أداة التنمية وغايتها أيضا، واعداده للقيام بـدوره             .١٢

  . وغدهوتأمينه في يومه

قليميـة  اال، قادر على النمو والتكيف مع مختلف المتغيـرات          بناء اقتصاد وطني قوي    .١٣

 .دولية الو

 الدخل القومي والحد التدريجي من االعتماد على النفط كمصدر رئيـسي            تنويع مصادر  .١٤

 .للدخل

في مختلف جوانب التنمية سواء مـن خـالل االسـتغالل االمثـل             االعتماد على الذات     .١٥

 على القيام بدوره وتحمل عبء أكبر في عملية         تشجيع القطاع الخاص   و للموارد المتاحة 

 .التنمية

 .نة لبذور األمن واألمان واإلستقرار والرخاء  حاضالعمل على إستمرار الكويت .١٦
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 على  تخطيط علمي مدروس ومتدرج يستند عبـر خطـط            أن ترتكز الخطة المستقبلية    .١٧
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دعم تنمية خمسية سواء الخطط السابقة او الخطط المستقبلية والتى يجب أن تستند على              

ـ           ناعي ينمـو   قطاعات االنتاج الزراعي والثروة السمكية وارساء قاعدة واسعة لقطاع ص

 . من خالل المناطق الصناعية باالضافة الى فتح المجالبخطي حثيثة

 حيث أننا نتميز بجو شتوى رائع واعطاء كثير من التسهيالت للقطاع            تشجيع السياحة  .١٨

 .الخاص

، ودراسـة   قانون العمل ، و اقامة األجانب ، و االستثمار األجنبي ، و التجارة تطوير قوانين  .١٩

 .االستثمارات المالية، وزيادة رأس مال البنك المركزيتطوير القانونين الخاصة ب

 فضال على زيادة تنشيط سوق الكويت لـألوراق         تحديث نظام تأمين الودائع المصرفية     .٢٠

، دول مجلس التعاون الخليجى   المالية وتنفيذ عملية االدراك المشترك بينها وبين بورصة         

قة للمرحلة القادمة عبر تـوفير      لتزيد من قدرة االقتصاد الوطني ولتؤهله في الحقي       وذلك  

 . كل عناصر التطور والتقدم والجذب له
٢١.  

 ٢٠٣٠- ٢٠٢٠مما سبق يمكننا أن نحدد هدف الرؤية اإلستراتيجية للكويت خالل الفترة 

أن تكون دولة متقدمة، كاملة التطور ومنجزة لعملية التنمية المتوازنة والشاملة والمتوازنة 

التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والروحية والمادية والثقافية بكامل أبعادها التكنولوجية و

والحضارية، وأن تحقق مراتب متقدمة في العدالة االجتماعية والمثل المعنوية واالستقرار 

 من خالل عدة خطط خمسية ضمن الخطة والمشاركة الشعبية وجودة الحياة والوحدة الوطنية

  .اإلستراتيجية الكبرى التى نتصورها

  

  

مستقبل األقتصاد  إلحدى الموضوعات سابقة الذكر وهى لهذا سوف نستعرض تصورنا 

  :الكويتى
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  -:الكويتى كما نتصورهلمستقبلية لالقتصاد الرؤية ا  ٣-٣ 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر الرؤية المستقبلية لالقتصاد خطة استراتيجية طويلة المدى يـراد منهـا استكـشاف              

  -: القتصاد الكويتى وبشكل عام تهدف الرؤية إلى تحقيق هدفين هامين هما المستقبل ل

  :الهدف األول 

  .م٢٠٢٠ ضمان استقرار دخل الفرد والسعي إلى مضاعفته بالقيمةالحقيقية بحلول عام 

   :الهدف الثاني

  ٠ تهيئة الظروف المالئمة لالنطالق االقتصادي 

كز عليها السياسات المستقبلية من اجل تحقيـق        وذلك من خالل  المحاور األساسية التى ترت       

  : الهدفين المذكورين وتتلخص هذه المحاور في االتي 

تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات الكويتيين لمواكبـة التطـور التقنـي              .١

وإدارة المتغيرات التى تحدث فيه بكفاءة عالية ، وكذلك مواجهـة الظـروف المحليـة         

   ٠رة باستمراروالعالمية المتغي

تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على االستخدام األمثـل               .٢

 كفاءة والمحافظة علـى سـالمة     للموارد البشرية والطبيعية للدولة ، بأساليب تتسم بال       

   ٠البيئة 

 ة علـى المنافـسة وتـدعيم اآلليـات        تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدر       .٣

 والـسياسات المـشتركة     تت التى من شأنها أن تعزز الرؤى واإلستراتيجيا       والمؤسسا

 ٠بينه وبين الحكومة 

 ألمثـل تهيئة الظروف المالئمة لتحقيق التنوع االقتصادي والعمـل علـى االسـتغالل ا      .٤

 ٠للموارد الطبيعية المتاحة والموقع الجغرافي المتميز للبالد 
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ى تحقيق التباين فيما بين المناطق وفئات       تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل عل      .٥
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  ٠الدخل المختلفة ، وضمان استفادة المواطنين من ثمار عملية التنمية 

المحافظة على المكتسبات التى تحققت خالل سنوات النهضة الماضية ، والعمل علـى                  .٦

 ٠صيانتها وتطويرها ، واستكمال بعض الخدمات األساسية الضرورية 

تام للرؤية بان االقتصاد الكويتى يواجه عدد من التحـديات التـى ينبغـي               ومع اليقين ال  

التصدي لها تفاديا للسلبيات على الرغم من اإلنجازات الكبيرة التى تحققت خـالل الفتـرة               

الماضية ، إال أن مقومات التطور والنمو التى تتوفر لدى الدولة تؤهلها لالنتقال إلى آفاق               

دى الدول الحديثة في هذا العالم المتقدم ومن هذه المقومـات           القرن الحادي والعشرين كإح   

وجود القيادة الحكيمة ، واالستقرار السياسي ، وتـوفر المـوارد الطبيعيـة ، والموقـع                

  ٠المناسب والبيئة االستثمارية المناسبة وغيرها 

  -: الحوافز والفرص التى توفرها دولة الكويت للعالم الخارجي ٤-٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  لالستثمارات األجنبية ما يلي دولة الكويت التى تقدمها أهـم الحوافز االستثمارية ) أ

 ٠موقع إستراتيجي وإستقرار سياسي  •

 ٠موانئ مفتوحة على الخطوط المالحية الدولية  •

 ٠توفر البنية التحتية الالزمة ووسائل اإلتصال الحديثة  •

 ٠طة ومزودة بالخدمات األساسية أراضى ومباني صناعية مخط •

  ٠قروض حكومية ميسرة للمشاريع المشتركة  •

  ٠إجراءات جمركية مبسطة على الواردات من المعدات والمواد األولية الالزمة للصناعة  •

  ٠طاقة متوفرة ورخيصة  •

  .وافدهعمالة رخيصة ومدربة محلية و •
ـ  معفية من الرسوم ) مليون نسمة ٢٥(سوق خليجية واسعة     • وأسـواق   د التـصدير إليهـا  عن

   ٠مجاورة كبيرة
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إعفاء من ضريبة الدخل خالل السنوات الخمس األولى مع إمكانيـة تمديـدها لخمـس                •

  .سنوات أخرى
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  ٠ضرائب مخفضة على الدخل بعد مدة اإلعفاء  •

 ٠ال ضرائب على أرباح األسهم واألرباح الرأسمالية  •

  ٠ال ضرائب على المرتبات واالجور •

  ٠ على تحويل األرباح ورؤوس األموال ال توجد قيود •

  ٠تأمين الصادرات ضد المخاطر  •

  ٠إجراءات لمحاربة اإلغراق  •

  ٠إجراءات الترخيص سهلة وميسرة ورسومها قليلة  •

وجدير بالجهات المعنية أن تقوم بالترويج للمناخ االستثماري والحوافز االستثمارية المجزيـة            

متطورة اقتصاديا وماليا وتقنيا وبـاألخص تلـك الـدول          لدى الدول المعروفة بإمكانياتها ال    

  .المصدرة لالستثمارات

كما أن الترويج سياحيا ينبغي التركيز عليه خصوصا في الدول المصدرة للـسياحة العالميـة               

  .خاصة وأن الكويت متميزة جداً بطقسها لمدة ال تقل عن ثمانية أشهر فى العام 

   :جـودة المنتــج الكويت   ) ب

دولة لسياساتها التصنيعية مبدأين أساسيين يقضي أولهما بالتصنيع من اجل إحـالل            رسمت ال 

المنتج الكويتى مكان الواردات ويهتم الثاني بالتصنيع من اجل التصدير وقد خطت الدولـة              

خطوات متقدمة في تطبيق السياستين حيث غدت السلع الكويتية المنشأ تحتل مكانا بـارزا              

  ،في السوق المحلي

 علينا أن نسعى ليستطيع المنتج الكويتى من أن يغزو األسواق في مختلف قارات العالم               ولكن 

 ومعروف عن السلع الكويتية المنشأ جودتها المميزة العالية ولذلك ال تجد صعوبة كبيرة              ٠

  .في إرضاء رغبات أذواق المستهلكين ، و يمكن تصديرها إلى دول العالم األخر

  : احة الفرص االستثمارية المت   ) ت
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البد من اإلسراع فى تحقيق العديد من المشاريع الجديدة المقترح تنفيذها من قبل القطـاعين               

العام والخاص وزيادة فرص العمل ألبناء الوطن واإلستعانة بالخبرات الخارجية واإلصـرار            
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  . على نقل الخبرات فى كافة المجاالت لبالدنا ونؤكد على نقل الخبرات وليس إستيرادها

   ماذا تريد الكويت من التعاون االقتصادي الخارجي ؟  ٥-٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

في ظل السياسة الحكيمة للكويت والمتمثلة في االنفتاح االقتصادي والتجاري واالستثماري             

الحر مع دول العالم المختلفة فان الكويت البد أن ترتبط بعالقات وطيدة مـع مختلـف دول                 

ار المتغيرات العالمية المتسارعة تحت مسمى العولمة ومن هنا ينبغي علـى            العالم وفي إط  

المشرعين وصانعي القرار أن يكونوا على دراية عن ماذا تريـد الكويـت مـن التعـاون                 

 وخالل السطور التالي نحاول أن ٠٠االقتصادي الخارجي وفي مختلف القطاعات االقتصادية 

   -:ن التعاون الخارجي كالتالينتطرق إلى الشئ الذي تحتاجه الكويت م

  
   لقطاع التجاري ا:اوالً 

  
ترتبط الكويت بعالقات تجارية وطيدة مع مختلف دول العالم فهي تصدر و تستورد من عدد                  

  :من الدول او اكثر ومع اتساع رقعة التبادل التجاري للكويت تبرز النقاط التالية 

 التى تتعامل معها الكويـت تجاريـا بـالعجز           يتسم الميزان التجاري السلعي مع اغلب الدول      

  .  التجاري أي أن مجموع واردات الكويت من هذه الدول اكثر من الصادرات إليها

تبرز السلع المعاد تصديرها في جانب الصادرات الكويتية الكلية وبنسب تفوق الصادرات             ♦

 تـستفيد   من السلع الكويتية المنشأ خالل السنوات المنصرمة وهي ظاهرة جيـدة حيـث            

الكويت كثيرا من هذا الجانب ومع اعتبار الموقع االستراتيجي للكويت الذي يتوسط قارات             

باإلمكان أن تلعب دورا اكبر في هذا الجانب وتكون سوقا أوسع العادة            العالم فان الكويت    

  ٠ مع التوسع الحالي للموانئ والتسهيالت األخرى المقدمة التصدير

   -:  تود من العالم الخارجي  وفي إطار التبادل التجاري ما يلي ووفقا لما تقدم فالكويت  

تقليص فجوة العجز التجاري مع العالم الخارجي عن طريق زيادة الصادرات الكويتيـة               - ١

   ٠إلى هذه الدول 
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 بزيادة حجم التبادل التجاري معها فـي        األخرىتوسيع نطاق التعامل الضيق مع الدول         - ٢

   ٠اردات خاصة جانب الصادرات الكويتية المنشأ جانبي الصادرات والو
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   -:  بما يلي ٢ ،١ويمكن تحقيق النقطتين   

   ٠زيادة تبادل زيارات الوفود التجارية بين الكويت وهذه الدول  ) أ

   ٠المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية التى تقام في هذه الدول  ) ب

ية والترويج لها فـي األسـواق       االستمرار في تحسين جودة المنتجات الكويتية والدعا       ) ت

  .الخارجية

   .تبادل الحصول على المعلومات المتعلقة بالفرص التجارية والمنتجات المتاحة للتصدير ) ث

توحيد السياسات الجمركية الخليجية بشكل عام يساعد على التعاون التجاري بين دول             ) ج

   ٠مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي 

عم المؤسسات المعنية بتمويل وضمان الصادرات الخليجية على دول المجلس مجتمعة د ) ح

   ٠إلى العالم الخارجي 

كما تود الكويت من دول العالم تسهيل وصول المنتجات الكويتية إلى أسواق الدول األجنبية -٣

عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية العالية التى تفرضها وإلغاء الحواجز األخرى الغيـر             

  ٠ات المعمم ، ونظام الحصص والقيود اإلدارية وغيرها جمركية كنظام االفضلي

  
  القطــاع االستثمــاري :  ثانياً

  
  ضمن الرؤية المستقبلية لالقتصاد الكويتى فان دولة الكويت تنفذ العديد مـن المـشروعات              

متابعتها ومحاولة إنجازها فى أوقات قياسية لنعزز من        ونتمنى  االستثمارية الضخمة في البالد     

نا اإلقتصادية ،ولنسابق الزمن فى ظل اإلنتعاش األقتصادى النابع من الزيادة فى أسـعار              قدرت

النفط وال ندع هذه الفرصة تمر دون إستثمارها األستثمار األمثل ولدينا األمثلـة مـن الـدول       

الصديقة مثل دولة اإلمارات العربية ولنتأمل التطور الهائل بإمارة دبى على سـبيل المثـال ال              

  .الحصر

  
  مجال نقل وتوطين التكنولوجيا : ثالثاً 
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تعتبر الكويت إحدى الدول النامية التى تقوم ببناء وتشيد المنشآت والمصانع الحديثة ولـذلك            

فهي تحتاج إلى تعاون اقتصادي خارجي يضمن نقل التكنولوجيا المناسبة والمالئمة لمنشآتها            

تخدام هذه التكنولوجيا من دون االعتماد   ومصنعها مع ضمان تدريب الكوادر الكويتية على اس       
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   ٠على الجهات الخارجية في نقل وتشغيل وادارة هذه التكنولوجيا 

وعينا إن نقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية في عملية توطين هذه التكنولوجيا في الكويـت               

   ٠باإلضافة إلى إقامة مراكز البحث والتطوير 

  
  التــدريـــــــب:رابعاً 

   
الى التدريب لتوفر الخبرات العلمية والفنية واإلدارية من الكوادر          لعالم بإسره يحتاج دائماً   إن ا 

 األجنبية في   وتبرز حاجة الكويت إلى تدريب كوادرها الوطنية من خالل التعاون مع الدول           المحلية  

  -:المجاالت التالية

  ٠ويت التدريب داخل الكويت عن طريق إرسال خبراء أجانب إلينا بالك  - ١

ابتعاث الكوادر الوطنية الكويتية بالتدريب في الخارج من خـالل الـدورات التدريبيـة                - ٢

   ٠الطويلة المدى والدورات التدريبية القصيرة 

  

   القطاع السياحي: خامساً

  

  : نود بالكويت االستفادة من الخبرات األجنبية في المجاالت التالية 

   ٠ والترويج لها كيفية إقامة المشاريع السياحية  - ١

   ٠إقامة مشاريع سياحية مشتركة داخل الكويت   - ٢

   ٠استهداف الوفود السياحية الزائرة للكويت   - ٣

  

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة : سادساً
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 من إجمالي المنشآت االقتـصادية فـي        نسبه كبيرة      تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة     

 دول العالم حتى أن مخرجات هذه المنشآت في بعض          الكويت وينطبق نفس الحال على اغلب     

دول العالم ومساهماتها في اقتصادياتها الوطنية مرتفعة بسبب ما توليه هـذه الـدول مـن                

 إلى االستفادة من خبـرات هـذه        كويتاهتمام ورعاية لهذه المنشآت ومن هنا تبرز حاجة ال        

   ٠مويلها واالهتمام بها الدول وسياساتها المتبعة في كيفية إدارة هذه المنشآت وت
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  -:  االقتصاديات والدول المستهدفة   ٦-٣

  ـــــــــــــــــــــ

تتمتع دولة الكويت بعالقات إقتصادية متطورة مع العديد من دول العالم المختلفة وذلك               

ما من شانه توفير الترويج لإلمكانيات الكويتية المتاحة والبحث عن الفرص المواتية التى من              

   ٠ها تعزيز مكانة الكويت اقتصاديا بين هذه البلدان شأن

وترتبط الكويت اقتصاديا مع العديد من القوى االقتصادية المعروفة بأكثر من آلية رميا إلـى               

   -: االستفادة من الفرص المتأتية التى تتيحها هذه االقتصاديات ومن أمثلة ذلك ما يلي 

  
  :القوى االقتصادية العظمى    ١-٦-٣
  

 ) : المفوضية األوروبية ( األوروبي االتحاد  ١-١-٦-٣

  

  -: وتتمثل آليات تعزيز التعاون بينها وبين الكويت في     

  ٠ مؤتمرات الحوار الخليجي األوروبي - أ 

  .  مؤتمرات رجال األعمال والصناعيين الخليجيين ونظرائهم من دول االتحاد األوروبي- ب

  ٠ الشركة الخليجية األوروبية ليعفت - ج 

   ٠آليات أخرى  -  د 

  . إتفاقيات وبروتوكوالت اقتصادية مختلفة مع بلدان االتحاداألوروبي كل على حدة-    هـ

  

 :الواليات المتحدة األمريكية  ٢-١-٦-٣

  

   -:        وآليات التعاون معها تتمثل في االتي 

  ٠مؤتمرات الحوار الخليجي األمريكي -أ 

نظرائهم مـن الواليـات المتحـدة       مؤتمرات رجال األعمال والصناعيين الخليجيين و     -ب

  األمريكية 

                                                                T.I.A /55                                                              26-Mar-06 ٣٩
     

 اقتصادية مختلفة مع جهات حكومية وخاصة داخل الواليـات          تاتفاقيات وبروتوكوال -ج
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  ٠المتحدة األمريكية 

   ٠  غيرها من اآلليات واالتفاقيات المختلفة -د

  
 : االقتصاد الياباني  ٣-١-٦-٣
  

ـ           ورة ولـذلك فعالقـات التعـاون       يبرز االقتصاد الياباني كأهم االقتصاديات العالميـة المتط

   -: االقتصادي بينها والكويت متمثلة في اكثر من آلية ومحور منها 

   ٠مؤتمر رجال اإلعمال والصناعيين الخليجيين ونظرائهم اليابانيين -       أ 

  . العالقة بالمؤسسات العلمية والبحثية اليابانية كجايكا وجيترو وغيرها-       ب 

  . لبروتوكوالت الثنائية مع المؤسسات اليابانية الحكومية والخاصةاالتفاقيات وا-ج 

  
 : اقتصاديات واعدة أخرى  ٤-١-٦-٣
 

وى     ل والق ع الكت صادي م اون االقت ات التع ق عالق بل لتوثي دة س ذت ع د اتخ ت ق ت الكوي وإذا آان

رات    شهد تغي صاد ي الم االقت ان ع ا ف ى سبق ذآره سابقة والت رة ال ارزة خالل الفت صادية الب االقت

را في رسم الخارطة                      م ستمرة تبرز من خالله قوى اقتصادية أخرى من شأنها أن تلعب دورا آبي

ى      وإيران  ا وجنوب أفريقي    وتايوان  االقتصادية الحديثة آالصين مثال والهند وآوريا       باإلضافة إل

 نترآها االهتمام بهذه االقتصاديات واإلحتكاك بها حتى ال    بعض الدول العربية  الواعدة  لهذا علينا         

  .تمر مر الكرام

ستقبلهم       يط لم م والتخط ديث بالده دول لتح ارب بعض ال رة تج ه االخي ى األوان بق ف د س ذا وق ه

ا                ...ونهجوا منهج اإلسالم الحضارى      ى حققوه ة الت م النجاحات الهائل سجل له ة يجب أن ن وحقيق

ذا عن                      ا ه ا أن نلقى الضوء فى بحثن ذا وجب علين ة ل ا هو مفهوم    فى جميع المجاالت المختلف  م

اإلسالم الحضارى وتعريفه ومبادئ تنفيذه وعناصره وما هى مظاهر اإلسالم الحضارى،وما هى      

ا الفرق     و   هل التحديث من سمات اإلسالم الحضاري؟      و التحديات التي تواجه اإلسالم الحضاري     م

  بين اإلسالم الحضاري واإلسالم السياسي؟
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  الفصل الرابع

  يا دولة ماليز تجربة
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 مشروع اإلسالم الحضاري وهو المنهج الذى أتبعتة دولة ماليزيا ، فى إيجاز شديد نعرض  

وفى خالل فترة زمنية ال تتعدى العشرون عاما تحولت تحوال كبيرا وأصبحت دولة من الـدول   

  -:ونوجز المشروع فيما يلى الواعدة فى عالمنا الحالى

  

  .. مشروع اإلسالم الحضاري  ١- ٤

  ــــــــــــــــــــــــــ

  

نهضة األمة على هدي تعاليم اإلسالم؛ من أجل استعادة دور الحضارة اإلسـالمية، يـسمى               

  الفكـر  ، وهو اصطالح يقصد به المنهج الحضاري الـشامل لتجديـد          " اإلسالم الحضاري "بـ

 . ، ويستخدم كمحرك لألمة نحو التقدم والتطور والريادة اإلنسانيةىاإلسالم

ذا المشروع لتقديم اإلسالم بمنظوره الحضاري باعتباره دينًا يشمل كافـة جوانـب             ويهدف ه 

الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ويلبي متطلبات الروح والبدن والعقـل، ويعـالج            

كما يعرض هذا المشروع منهجا شـامال ومتكـامال للعمـل           . قضايا الفرد والجماعة والدولة   

 عن مناهج الدعوة والعمل اإلسالمي كالصوفية والحركات اإلسالمية         باإلسالم على نحو يميزه   

  .السياسية، فضال عن جماعات العنف والتكفير

  

 

  تعريف اإلسالم الحضارى ومبادئ تنفيذه ٢- ٤

  ــــــــــــــــــــــــــ
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جهد من أجل عودة األمة إلى منابعهـا األصـيلة،          : "يعرف مشروع اإلسالم الحضاري  بأنه     

  ،" األولوية للقيم والمعاني اإلسالمية الفاضلة لكي توجه الحياة وترشدهاوإعطاء
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  :ويحدد مبادئه في عشرة نقاط كاآلتي 

  :اإليمان باهللا وتحقيق التقوى .١

 وذلك ألن اإليمان بالخالق هو العامل األساسي في االستخالف وعمارة الحياة، بينما تقـوى              

وبالتالي ال يقتـصر    .  وأعدل العالقات بين الناس    اهللا تفضي إلى جليل األعمال وأحسن األخالق      

إلـى  دور هذا المبدأ اإليماني على تزكية الروح وتنقية المعتقد وتصحيح العبادة، وإنما يتعداه              

  .وأعمال الجوارحالعناية بالسلوك 

  :العدالة فى المجتمع .٢

 والعمل على    تأتي عن طريق الشورى بين أبناء المجتمع واالختيار الحر دون قهر أو إكراه،            

بسط العدل ونصرة المظلومين وردع الظالمين، ورد الحقوق إلى أهلهـا، ومراعـاة مـصالح           

األفراد على اختالف أعراقهم ومعتقداتهم، القيام على قضاء حوائج النـاس بأمانـة وتجـرد               

  .وإخالص كل المسؤلين

  

     :الحـريـة .٣

لحافز للعمل واإلبداع، وبها يكـون      إن الحرية هي القيمة الكبرى في الحياة اإلنسانية، وهي ا         

  .اإلنسان مستقال وحرا في قراراته؛ وقد خلع عن رقبته طوق التبعية

  

  :التمكن من العلوم والمعارف .٤

 فالعلم هو المرتكز األساسي لنهضة األمة، والوسيلة التي يستعان بها على عمارة األرض،             

  .من الرزقوتسخير ما فيها، وترقية الحياة، واالنتفاع بالطيبات 

  :التنمية االقتصادية الشاملة والمتوازنة .٥

تعني التنمية بكامل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والروحيـة والماديـة           وهى   

  .والثقافية والحضارية، وتجعل صالح اإلنسان غاية وهدفا لها

  :تحسين نوعية الحياة .٦
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  .طلباتها الضروريةوجودتها وتوفير مت وتعني سالمة الحيـاة واسـتقرارها      
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  :حفظ حقوق األقليات والمرأة .٧

 رعاية حقوق األقليات العرقية والدينية، وكذلك احترام المرأة وتقدير مكانتها وتعزيز دورها            

  .اإليجابي في المجتمع

  :األخالق الحميدة والقيم الثقافية الفاضلة .٨

ت والجوانـب، وأن تكـون       العناية باألخالق الفاضلة والقيم المعنوية السامية في كل المجاال        

  .هي األساس لتربية األجيال

 :حفظ وحماية البيئة .٩

 العمل على حماية البيئة والحفاظ عليها ومنع ما يهددها مـن عوامـل التلـوث واآلفـات                 

  .واإلهالك

   :تقوية القدرات الدفاعية لألمة .١٠

والمحافظة وذلك للحفاظ على سالمة ووحدة أراضي الدولة وحماية المصالح العليا لشعوبها            

  .وهنا لنا كلمة ولكن لسنا بصدها االن  على استقاللها وسيادتها

  

  لماذا اإلسالم الحضاري؟  ٣- ٤

  ــــــــــــــــــــــــــ

إن اإلسالم الحضاري جاء لنهضة وتقدم المسلمين في األلفية الثالثة، ومن أجل المـساعدة              "

، "الترياق للتطرف والغلو في الدين"ون كما أن يصلح أن يك". على دمجهم في االقتصاد الحديث

وفـي بلـد متعـدد الثقافـات        ". يشجع على التسامح والتفاهم واالعتدال والسالم     "وذلك ألنه   

واألعراق فإن اإلسالم الحضاري يهدف لمصلحة الجميع على اخـتالف عقائـدهم وأديـانهم              

حـسنى واإلنـصاف،    وأعراقهم، ومن المؤكد أننا كمسلمين يجب أن نعامل غير المسلمين بال          

سوف يؤدي إلى االمتياز والتفوق، وسيكون مصدًرا للفخر واالعتزاز لـيس           "وهذا المشروع   

  ".للمسلمين وحدهم، وإنما لغير المسلمين أيًضا
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وإذا تأملنا سمات المجتمع الكويتى الذي يستهدف تطبيق مشروع اإلسالم الحضاري فـيمكن             

  :إيجازه في ثماني سمات هي
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  .فكار الوسطية والمعتدلة التي تساعد على تقوية بناء األمة والدولة يتحلى باألهأن -١

  .قوامه األخالق الفاضلة حتى يكون قدوة لألمة كلها والناس جميًعا -٢

  .يتصف بالمسئولية والجدية في تأدية دوره وواجباته -٣

  .تكون فيه العالقات بين أفراده مترابطة وتقوم على الثقة واألخالق الفاضلة -٤

  .م ويحترم سيادة وحكم القانونيتصف بالنظا -٥

  .متحد الكلمة ومتعاون ومتكافل فيما بينه -٦

  .تطبق الدولة تعاليم اإلسالم الحقيقي وتحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية -٧

 .تكون الدولة رائدة وقائدة وليست تابعة -٨

 
  مظاهر اإلسالم الحضاري وعناصره  ٤- ٤

  ــــــــــــــــــــــــــ

  :حضاري تتمثل في اآلتي أهم مظاهر اإلسالم ال

 ألنه يستمد روحه ومقاصده من اإلسالم الذي هو رسالة للناس كافة :العالمية .١

  .ورحمة للعالمين

 حيث مصدره األساسي وحي الخالق العظيم، ويبتغي ربط الناس باهللا رب :الربانية .٢

  .العالمين؛ فهي ربانية الغاية والهدف، كما هي ربانية المصدر والمنطلق

 فاألخالق الفاضلة التي تفضي إلى سلوك رشيد وعالقات طيبة بين البشر :ةاألخالقي .٣

  .هي أبرز ما يدعو إليه اإلسالم الحضاري

 وذلك من أجل مجتمع يسوده االستقرار والسالم والتعاون والتكافل بكافة :التسامح .٤

  .أعراقهم ومعتقداتهم، وتفهم اآلخرين واحترام خياراتهم العقدية والثقافية
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وخصائص اإلسالم الحضاري التى تميزه عن غيره من المناهج أبرزها ما سمات 

  :يلي
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 تتكامل فيه معارف الوحي مع علوم العصر، وتتكامل فيه الجهود من حيث :التكامل -١

 .تناوله لشئون الفرد والمجتمع والدولة

 يقوم المشروع على االعتدال في منهجه، ويعتمد على التدرج واليسر في :الوسطية -٢

 تطبيقه، ومن خالل ذلك يكون التوازن بين مصلحة األفراد ومصلحة الجماعة، طريقة

 .والتوازن بين متطلبات الروح والمادة، وبين المثال والواقع

 من حيث مادته التي تغطي مجاالت عديدة، وتهتم بمستويات مختلفة، كما :التنوع -٣

 .والصالحةتستوعب المتغيرات، وتأخذ من التجارب والحكم البشرية النافعة 

 بمعنى أنه رسالة موجهة إلى اإلنسان، وتهدف إلى رعاية مصالحه :اإلنسانية -٤

الضرورية والحاجية والتحسينية، وكفالة حقوقه األساسية، وحفظ دينه وعقله ونسله 

 .وعرضه وماله

  عناصر اإلسالم الحضاري  ٥-٤

  ــــــــــــــــــ

ساسية ينبغي على المسلمين أفراًدا عشرة عناصر أيقوم مشروع اإلسالم الحضاري على 

  :وجماعات العمل على تحقيقها، وهي

   :التعليم الشامل .١

الذي يجمع بين معارف الوحي وعلوم العصر، ويغطي فروض الكفاية واألعيان ويؤدي     

  .واجبات الوقت دون تقصير

   :اإلدارة الجيدة .٢

  .تخدام األمثل لهاالتي تحسن إدارة الموارد البشرية والمادية وتوظيف االس    

  : التجديد في الحياة .٣

  .بمعنى ترقية أساليبها من ناحية التمدن والحضارة     

  : زيادة جودة الحياة .٤
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  .وتوفير متطلبات الحياة الكريمة على أجود هيئة وأكمل حالة     
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   :قوة الشخصية .٥

     مانة عماد من حيث اإلخالص واألمانة؛ فاإلخالص أساس األقوال واألعمال، بينما األ     

 وهي أخالق ، المجتمع والدولة، وبغيرهما ال يمكن إيجاد اإلنسان الصالح والمجتمع الصالح

  .تقوم عليها الحضارات، وبغيابها تزول وتغرب

  

   :الحيوية والنشاط .٦

  .من حيث استجابته للمتغيرات وإدراكه لمتطلبات الحياة المتجددة ومسائلها المتشعبة     

  :الشمول والسعة .٧

وال  يقوم المشروع على الفهم الشمولي لإلسالم؛ فهو ال يركز على جانب دون اآلخـر،       

وأخالق ج حياة كامال؛ فهـو عقيـدة وعبـادة،        ويعتبر اإلسالم منه  . يأخذ تعاليم اإلسالم مجزأة   

الحياة كلها، ويحـدد    عليم، ودولة ونظام، يتناول مظاهر      ومعاملة، وتشريع وقانون، وتربية وت    

  .وك البشري في كافة أطوارهمنهاًجا للسل

  

   :العملية والواقعية .٨

ال يجنح إلى المثالية المجردة؛ فهو منهج عملي واقعي من حيث مراعاته واقع الحياة وطبيعة               

  .اإلنسان وتفاوت الناس في استعداداتهم ومداركهم وحاجاتهم ومطالبهم

  

  :االستقاللية وعدم التبعية لألجنبي .٩

  .ثقافية أو اقتصادية وسياسيةسواء كانت تبعية فكرية أو 

  

  :تعزيز المؤسسة األسرية .١٠
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فاألسرة هي اللبنة األساسية في المجتمع، وبصالحها يصلح المجتمع وتترابط عالقاته وتتوحد            

 .مشاعره
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  التحديات التي تواجه اإلسالم الحضاري  ٦- ٤

  ــــــــــــــــــــــــ

  :ي في جملتها تحديات داخلية، أبرزهاوهالتحديات التي تواجه مشروع اإلسالم الحضاري، 

 :الجمود والتقليد .١

 يقف تيار الجمود والتقليد عقبة أمام محاوالت التجديد واالجتهاد بدعوى اإلبقاء على القديم 

  .وإن لم يكن صالًحا لعصرنا؛ وهو تيار يعبر عن نفسه في الجمود المذهبي والتقليد الفكري

 : التطرف .٢

واالختالل العميق في المجتمعات المسلمة، ويعبر عن نفسه في وهو تيار أفرزته المشكالت 

  .حركات التطرف الفكري والسلوكي

 :االنعزال والترهب .٣

 وهو تيار ينتشر وسط األمة اإلسالمية، وتغذيه المواقف السلبية الداعية إلى الزهد والرهبنة 

  .واالبتعاد عن الدنيا واالنصراف عنها كلية

  :العلمانية .٤

ة التي ترفض ارتباط الدين بالحياة، وتوجيهه لجوانبها االقتصادية والسياسية وهي الالديني

  .واالجتماعية، وتحارب تدخل تعاليم الدين في الحياة

  :أحادية المعرفة .٥

المعرفة الجزئية سواء بالشرع أو الواقع تؤدي إلى نظرة جزئية لألمور وتحجب عن صاحبها 

الي يكون حكمه قاصًرا وعاجًزا عن المعالجة الوافية، معرفة األبعاد الحقيقية للقضايا، وبالت

  .وال بد من معرفة بالشرع والواقع مًعا

  :الضعف في إدارة الوقت .٦

إن إهدار الوقت وعدم إدراك قيمته من أوضح أسباب الفشل والتردي في الحياة العامة في 

  .البالد اإلسالمية
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  شهادة من قريب  ٧-٤

  ـــــــــــــــ

  

لحضاري هو مدخل لتجديد المجتمع المسلم، ويقدم منهًجا جديًدا وصحيًحا لفهم اإلسالم ا"

وعليه فإن اإلسالم الحضاري هو جهد إلعادة دور الحضارة . اإلسالم في الوقت المعاصر

  ".اإلسالمية التي تقوم على القرآن والسنة، وال يمكن أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة

ألن الغربيين يسيئون فهم اإلسالم ويتهمونه بالتطرف "وحان الوقت لطرح هذا المشروع، 

  ".وينظرون إليه نظرة سلبية 

اإلسالم الحضاري يؤكد على تنمية الجوانب الحضارية التي تستند على "ونحن نرى أن 

العقيدة الصحيحة، كما يهتم بتحسين وتطوير نوعية الحياة عبر المعرفة والعناية بالجوانب 

ذا المشروع يتسق ويتناغم مع مبادئ خطة اإلستراتيجية العشرينية التي وه. الروحية والمادية

 دولة متقدمة ومتطورة، وهذه التنمية ٢٠٣٠-٢٠٢٠تهدف إلى أن تصير الكويت بحلول عام 

المراد تحقيقها لكافة القطاعات التكنولوجيا واالقتصادية والتعليمية والصناعية و تشمل 

  ".ثقافية والماديةالجوانب االجتماعية والروحية وال

يركز على المعرفة "ويولي مشروع اإلسالم الحضاري أهمية خاصة لبناء الذات؛ فهو 

. والتعليم والمعرفة العقلية والنقلية، كما يشجع على معرفة وتوظيف تقنية المعلومات

والمشروع ال يعني اإلسالم التحرري بمعنى التحرر من القيود األخالقية أو التأثر بالغرب، 

  ".يغمض العين عن الجوانب السلبية في الحضارة الغربيةو
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ويجب أن ال نتعجل فى تطبيق المشروع أو فرضه سريًعا، ولكن أن نجتهد في تنزيل ذلك 

على الواقع بسالسة وتدرج؛ ألن التطبيق الحكيم والمتأني يؤتي ثماًرا جيدة، وإال فمن الممكن 

قابل للتطوير واستيعابه لألفكار واالجتهادات والمشروع . أن يرفض المجتمع المفهوم الجديد

النافعة والجديدة؛ فنحن في حاجة لتلبية متطلبات الحياة المعاصرة بما يتفق مع إسالمنا 

  ".وتعاليم ديننا
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وفي ظل اإلسالم الحضاري علينا أن نسلم بتعدد وجهات النظر واختالف اآلخرين معنا، 

الف أضداد؛ مما يعني أنه يثري الفكرة ويطورها، وهذا االختالف هو اختالف تنوع وليس اخت

ليس مذهًبا جديًدا أو فرقة "خاصة إذا روعي أدب االختالف والحوار، واإلسالم الحضاري 

  ".مبتدعة، كما ال يجبر أي مسلم على االقتناع بها، وإنما هو مشروع إلحياء األمة

  

ا معصوًما؛ ولذلك هناك هو اجتهاد بشري وليس وحًي"وبالتالي فإن اإلسالم الحضاري 

قدم نموذًجا يمكن أن نومن خالل مشروع اإلسالم الحضاري نحاول أن ". احتمال االختالف معه

منتهجة  واإلسالمى خاصة وإن دولة الكويت تكاد أن تكون بالفعل يقتدى به للعالم العربى 

ألسمى أن لمعظم هذه األساليب ومن الممكن أن نطور نهضتنا تحت أى مسمى ولكن الهدف ا

  .نكون فى مصاف الدول المتقدمة

  

  هل التحديث من سمات اإلسالم الحضاري؟  ٨-٤

  ــــــــــــــــــــــــــ

  

إن الوسطية والتوازن هي أهم سمات مشروع اإلسالم الحضاري، والتحديث ال يعني إهمال 

اهيم الغربية، القديم، وهناك حرج في وصف المشروع بالحداثة؛ ألنها غالًبا ما تقترن بالمف

وكذلك الحال بالنسبة لوصف اإلسالم التقدمي، ونفضل إطالق وصف الوسطية على مشروع 

  .اإلسالم الحضاري
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 ومبررات األخذ باإلسالم كمنهج حياة متكامل من أجل تطوير المسلمين وزيادة تقدمهم في 

 أن نقوم بإعداد منابر واآلن يجب. . . . مجاالت العلوم والتقنية واالقتصاد واإلدارة واألخالق

تناقش قضايا التكنولوجيا واالقتصاد والتعليم والثقافة، وتجمع المختصين والخبراء وعلماء 

  .الشريعة
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اإلسالم الحضاري يبدأ من أسفل إلى أعلى، ومن القاعدة إلى القمة، ومن الجمهور إلى القادة 

 العبرة بالمعاني والمقاصد ال بطريقة منظمة ومتدرجة ورفيقة، وبالتركيز على األولويات حيث

  .سالم السياسى فهو العكس تماماًأما اإل .األلفاظ والعبارات

  

اإلسالم الحضاري ليس دينا جديدا وال مذهبا فقهيا مبتدعا، وإنما هو طريقة تقوم على و

مثل وقيم اإلسالم الخالدة لتعزيز تقدم الحضارة اإلسالمية، وهي طريقة لعرض اإلسالم بواقعية 

ويعطي مشروع . ةا القوي اإلسالمية األصيلة ومبادئهاهملية وعودة األمة إلى مصادروع

اإلسالم الحضاري مزيًدا من االهتمام لزيادة جودة الحياة اإلنسانية لكل الناس بغض النظر عن 

   .أعراقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم

 

ن دولة متقدمة، كونأن  ٢٠٣٠- ٢٠٢٠ويعزز ذلك هدف الرؤية اإلستراتيجية بحلول عام 

كاملة التطور ومنجزة لعملية التنمية المتوازنة والشاملة والمتوازنة بكامل أبعادها االقتصادية 

  .واالجتماعية والروحية والمادية والثقافية والحضارية
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  : التــوصـيـــــات     ٥

  ــــــــــــــــ

 . كافة المجاالتزيادة دعم وتشجيع البحوث والدراسات المستقبلية فى .١

إنشاء بنك معلومات ضخم يضم الخبرات الـسابقة والمكتـسبة فـى كافـة المجـاالت                 .٢

 ....).-تجارية-معلوماتية–إقتصادية (

 .تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .٣

 .نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى كافة المجاالت وليس إستيرادها .٤

 . الصغيرة والمتوسطةدعم وتشجيع المشروعات .٥

 تعميم طرق التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصحة والتعليم .٦

E-Health ,   Learning Distance &  E-Learning .         &Conference Vedio  

تنويع مصادر الدخل القومى والحد التدريجى من اإلعتماد على النفط كمـصدر رئيـسى               .٧

 .للدخل

أداة تخطيطية استراتيجية    ٢٠٣٠ – ٢٠٢٠تصاد حتى عام    تعتبر الرؤية المستقبلية لالق    .٨

   ٠ ةقادمالفترة الطويلة المدى من اجل رسم صورة االقتصاد خالل 

تشكل تجارة إعادة التصدير جانب حيوي وهام من إجمالي الصادرات السلعية ، ونظـرا               .٩

  عام فانه  لـما تمثله تجارة إعادة التصدير من أهمية للميزان التجاري ، ولالقتصاد بشكل           

الجهات المعنية توفير السبل الكفيلة بتنشيط هذه التجارة وحـل العوائـق            علينا أن نخطر  

الكثيرة التى تعاني منها الشركات العاملة في هذا النشاط خاصة مـع تـوفر الخـدمات                

   . ئ الجيدة والطرق المعبدة وغيرها المتميز ، والموانكويت المساندة المتمثلة في موقع ال
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 بما انعم اهللا عليها من موقع استراتيجي هام وبما توفره من مناخ وحوافز    كويتل ا تميزت .١٠

وتسهيالت استثمارية واعدة باإلضافة إلي ما تتصف به منتجاتهـا مـن جـودة عاليـة                

 ولذلك فان هذه    ٠كنموذج اقتصادي مهيأ بجدارة للتعاون مع إقتصاديات العالم الخارجي          

لف الجهات المعنية أن تلعب دورا اكبر في التعريف         التسهيالت والحوافز تتطلب من مخت    

   ٠بها والترويج لها في مختلف المحافل والتجمعات االقتصادية الدولية 
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يشهد عالم اليوم تغيرات اقتصادية عديدة جعلت من العالم الكوني وكأنه قريـة واحـدة                .١١

قتـصادها  متقاربة األبعاد ، ولذلك اصبح التطور السياسي ألي دولة مقـرون بتطـور ا             

إن هذا التغيـر فـي مـوقعي          ، مع دول العالم الخارجي االداخلي وارتباطها اقتصادي

السياسة واالقتصاد ينبغي أن يصاحبه تغير في أسلوب التمثيـل الدبلوماسـي الخـارجي     

 وقنصلياتها في الخـارج بتعيـين       كويتيوازي هذا التغير وما نأمله أن تقوم سفارات ال        

 بما يتناسـب    كويتين ال نتجاريين ، او إعادة تأهيل الدبلوماسيي     مستشارين اقتصاديين او    

والتغيرات االقتصادية الراهنة وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الالزمة لتشجيع االستثمار         

   .كويتاألجنبي بال

تعتبر الزيارات الرسمية وزيارات رجال األعمال من انجح الوسائل المتبعة فـي تـدعيم      .١٢

إنجاز المعامالت التجارية بين البلدان وذلك نابع مـن اسـتطاعتها           التعاون االقتصادي و  

تقديم صورة حية عن الواقع الفعلي الهداف الزيارة واالطالع عن قرب على ما هو متاح               

 وفي هذا الشأن نقترح     ٠ وهذه البلدان    كويتمن فرص تساعد على تعزيز التعاون بين ال       

   -: ما يلي 

 .التحديد المسبق الهداف الزيارة  )أ 

 وما تتمتع به من منـاخ       كويتتزويد الوفد بما يساعد على إبراز الجوانب الهامة لل         )ب 

   ٠وحوافز وتسهيالت وفرص استثمارية وتجارية مختلفة 

تابعة ما تم إنجازه من أعمال      إعداد تقارير الحقة عن زيارة الوفد بما يساعد على م           )ج 

   ٠يقتضي القيام به الكمال الجهد السابق وما

ن المعارض بشتى أنواعها باتت أحد أدوات الترويج الهامـة مـن اجـل       من المؤكد أ   )د 

 او  كويـت تسويق المنتج والتعريف به لدى اكبر شريحة مهتمـة ، سـواء داخـل ال              

  . خارجها

يرتبط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من آلية للتعاون مع القوى              )ه 

يـة ، واالتحـاد األوروبـي واليابـان         االقتصادية العظمى كالواليات المتحـدة األمريك     

  . رائهم من هذه القوى االقتصاديةكمؤتمرات رجال األعمال والصناعيين الخليجيين ونظ

                                                                T.I.A /55                                                              26-Mar-06 ٥٣
     

 كويتأشارت الدراسة إلى إقتصاديات بعض الدول بكونها اقتصاديات واعدة يمكن لل            )و 



إستشراف مستقبل التكنولوجيا وإنعاكساتها على التنمية بدولة الكويت               

   -: تحقيق استفادة متعددة من خالل تعزيز التعاون االقتصادي معها من خالل ما يلي 

 تفعيل التعاون الخليجي المشترك معها في صيغة حوارات ومؤتمرات دوريـة           )١

 ٠ونقترح لذلك الصين ، والهند وكوريا الجنوبية 

  .واألفريقية الواعدة  والدول العربيةكويتتوثيق التعاون التجاري بين ال )٢

   ٠الدول الواعدة في كل لكويتفتتاح مكاتب تجارية لال جدوى اتدراسعمل  )٣

                                                                T.I.A /55                                                              26-Mar-06 ٥٤
     

 وتـدعم   )I.C.T( هيئة مستقلة لتتبنى أعمال تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات          إنشاء .١٣

الدراسات المستقبلية من خالل بنوك معلومات مختلفة فى كافة المجاالت ،وتدعم متخذى            

  .القرار ليكون قراره أتخذ على ركائز متينة من المعرفةالشاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إستشراف مستقبل التكنولوجيا وإنعاكساتها على التنمية بدولة الكويت               

  :المراجـــــــع   ٦

  ــــــــــــــ

  

 . الدوليجىيخلالتعاون االقتصادي ال -١

 .اإلسالم الحضاري -٢

 .الماليزي-العمانى- اإلماراتى–مشروع النهضة  -٣

 .كتاب كل صغيراً جميل للكاتب اإلنجليزى أرنست شوماخر -٤

 .٢٠٠٥-٢٠٠٢تقرير برنامج االمم المتحدة لسنة  -٥

 .٢٠٠٤منتدى اإلقتصاد العالمى مؤتمر دافوس بسويسرا  -٦

  .تكنولوجيا المعلوماتهيئة تنمية صناعة  -٧

   .مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت -٨

 .٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية  -٩
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 .تقرير منظمة العمل الدولية -١٠
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