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 :العولمة والشرعية ودولة الرفاه
 دول مجلس التعاون الخليجي

 

 :مقدمة
من القرن العشرين تحوالت جذرية حول محاولة دمج العالم اقتصاديًا  شهد العقد األخير 

للدول والحضارية   أو االختالفات الثقافيةوثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا دون االعتداد بالحدود السياسية

التي آثر استخدامها في األدبيات  (Globalization)   العولمةا يعرف بظاهرةمن خالل موذلك 

إن دور . المعاصرة وخيم تأثيرها، ليس على الدول النامية فحسب، بل على الدول الصناعية

العولمة في تدويل النشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية سيؤدي بالضرورة إلى 

ونظرًا لغياب المحددات النظرية آلثار العولمة على . يادة الدولة المعاصرةتغيير في سلطات وس

دول الرفاه، فإن هذه الدراسة ستحاول فهم طبيعة تأثير العولمة على شرعية النظم السياسية في 

 .دول الرفاه،  مع الترآيز على دول مجلس التعاون الخليجي آحالة دراسة

ليجي قد درجت على المحافظة على سياسات ينشط إن دول الرفاه في مجلس التعاون الخ

فيها دور القطاع العام من حيث ملكية وسائل اإلنتاج أو توفير السلع والخدمات بأسعار مدعومة، 

أو الحفاظ على وضعها آأآبر جهة موظفة لليد العاملة الوطنية في البالد، إال أنه ومع بروز 

التي تتضمن تحويل المنشآت االقتصادية من العولمة بدأت الدول تتبنى سياسات الخصخصة و

ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص، األمر الذي قد يؤدي إلى تهميش دور الدولة االقتصادي 

نتيجة لفقدانها ملكية أصول ووسائل اإلنتاج وفقدانها السيطرة على االقتصاد وحرآة رأس المال 

 من المميزات الناتجة عن رفع الحواجز االقتصادية  وانتقال العمالة المدربة بين الدول لالستفادة

وهذا بدوره سيؤدي إلى الحد من قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، بل  

وتوقف الدعم الحكومي للبرامج االجتماعية، مما يؤدي إلى توقف الدول عن حماية األوضاع  

باإلضافة إلى ما . ن طريق زيادة الدعم للبرامج االجتماعيةالداخلية من األضرار السلبية للعولمة ع

قد تواجهه تلك الدول من انخفاض القيمة الشرائية للعمالت، وارتفاع أسعار المواد االستهالآية 

إذا آانت هذه حالة دول الرفاه في .  األساسية، وزيادة الضرائب والرسوم على الخدمات األساسية
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 التأثير بطريقة أو بأخرى علىهل تؤدي العولمة إلى : نا نتساءلمجلس التعاون الخليجي، فإن

شرعية األنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل  يؤدي بروز القطاع الخاص في  

تلك الدول وانتزاعه للوظائف االقتصادية للدول وبالتالي تقليص دورها في تقديم الحاجات 

 شرعية األنظمة السياسية؟ هل التأثير الثقافي للعولمة وحقوق  فيالتأثيرالضرورية للمواطنين إلى 

؟ هل النهج السياسي للعولمة وتبنيها   للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولاإلنسان يفتح مجاًال

الديموقراطية يؤدي إلى المطالبة بالمشارآة السياسية في اتخاذ القرار السياسي؟  هل تخلي الدولة 

ؤدي إلى تآآل شرعيتها؟  من سياق يصادية واالجتماعية التي تقدمها للمواطنين عن برامجها االقت

  :تينالتاليتين األسئلة السابقة نستطيع صياغة الفرضي
غالبًا ما تؤدي ظاهرة العولمة وأبعادها االقتصادية والثقافية والسياسية واإلعالمية واالجتماعية إلى تحجيم /  أوال

 .لذي يؤدي إلى تقليص مرتكزات ومصادر شرعيتها، وبالتالي تآآل شرعيتهادور دولة الرفاه، األمر ا

أي أنه آلما زادت برامج الرفاه . هناك عالقة بين برامج الرفاه التي تقدمها الدولة وشرعية النظام السياسي/  ثانيًا

 النظام السياسي، االقتصادية واالجتماعية التي تقدمها الدولة للمجتمع، آلما أدى ذلك إلى استقرار شرعية

 .وآلما تضاءلت تلك البرامج آلما ضعفت شرعية النظام السياسي

حيث يتناول المبحث . هذا ما ستحاول اإلجابة عليه هذه الدراسة في أربعة مباحث وخاتمة

والذي نستعرض فيه أدبيات ومفاهيم العولمة ودولة الرفاه : اإلطار النظري للدراسة: األول

 يرآز المبحث الثالث .مصادر الشرعية لألنظمة السياسيةيستعرض : ثانيالمبحث ال. والشرعية

يناقش : المبحث الرابع.  على مصادر الشرعية لألنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي

وأخيرًا تحتوي . العالقة بين متغيرات العولمة وشرعية األنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

 .ج الدراسةالخاتمة على أهم نتائ

 

 . للدراسةاإلطار النظري والمفاهيم األساسية: المبحث األول

بالرغم من الكتابات الكثيرة حول العولمة، إال أن القليل جدًا استعرض آثار العولمة على  

ولذلك فإن هذه الدراسة سوف ترآز على آثار العولمة على شرعية دولة . شرعية دولة الرفاة

وللتعرف على تلك اآلثار البد من . س التعاون الخليجي آحالة دراسةالرفاة، وسنأخذ دول مجل

ولذلك تحاول هذه الدراسة االقتراب من مفاهيم . الحديث عن مفاهيم أساسية حول الموضوع
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فمن خالل دراسة تلك المفاهيم نستطيع التعرف . العولمة ودولة الرفاة والشرعية: أساسية ثالث

 التعامل معها، ويمكننا بعد ذلك معرفة آثار العولمة على شرعية على تجلياتها المختلفة وآيفية

 .األنظمة السياسية

 :مفهوم العولمة ]1[
العولمة عالم الفكر وأصبح من أآثر المصطلحات استخدامًا دخل مصطلح  

فالمصطلح يثير الكثير من الجدل والنقاش بدًء من تحديد . في األدبيات المعاصرة

د مظاهر العولمة وأبعادها وطبيعة القوى الفاعلة المحرآة المفهوم، مرورًا بتحدي

لها، وانتهاًء برصد تأثيراتها وانعكاساتها اإليجابية والسلبية، القائمة والمحتملة، على  

  ولذلك فإن هذه الدراسة ليست بصدد تأريخ آامل لنشأة 1.الدول والمجتمعات

التطور، ولكنها تهدف إلى العولمة وتطورها، مع إدراآنا بأنها سريعة التغيير و

إن المفهوم ال يزال غامضًا على . معرفة حقيقة وأهداف وإفرازات هذه الظاهرة

الرغم مما آتب عنه، ومن الطبيعي أن يختلف الناس في فهم العولمة وتحليل 

" العولمة"فقد اختلفوا حتى على تحديد مسمى الظاهرة، فقد أسماها بعضهم . أبعادها

 ورغم اختالف 2".بالكوآبة"بينما عرفها آخرون " كونيةبال "وسماها آخرون

الباحثين في تحديد المسمى إال أنهم يطرحون تصورات وتفسيرات تكاد تكون 

متقاربة لظاهرة العولمة، بل إن هناك شبه اتفاق بين الكثير من المفكرين على أن  

 .للعولمة آثارًا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعالمية

مجموعة الظواهر والمتغيرات "ولمة عند بعض المفكرين هي  فالع

والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واإلعالمية والتكنولوجية 

التي تمتد تفاعالتها وأبعادها وتأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة  

الواضح ألمور االقتصاد التداخل " بينما يرى البعض أنها 3."وبأشكال مختلفة

واالجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذآر بالحدود السياسية للدول 

ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات 

 وقد يرى البعض أن العولمة هي هيمنة نمط اإلنتاج الرأسمالي وانتشاره 4".حكومية
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سمالية آنمط إنتاج تتغير مالمحها وأساليبها في االستغالل عبر الزمن، بقوة، فالرأ

.  الجنسيةمتعديةولذلك هناك عالقة قوية بين نشأة العولمة وانتشار الشرآات 

فالعولمة بهذا المفهوم يتالزم معناها في مجال اإلنتاج والتبادل المادي والرمزي مع 

فالمفهوم يحتوي . ي، إلى المجال الكونيمعنى االنتقال من المجال الوطني، أو القوم

فالمكان هو آامل الفضاء العالمي، أما الزمان فالحقبة : على تحديد مكاني وزماني

التاريخية التي تلت قيام الدولة القومية التي أنجبها العصر الحديث إطارًا آيانيًا   

ة النظر هذه  ويؤيد وجه5.لصناعة أهم وقائع التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي

بعض المفكرين حيث يرى أن ظاهرة العولمة ليست حديثة بالدرجة التي قد توحي 

فالعناصر األساسية في فكرة العولمة مثل ازدياد العالقات . بها حداثة المفهوم

المتبادلة بين األمم، سواء آانت في تبادل السلع والخدمات، أو انتشار المعلومات 

شعب من الشعوب بعادات وقيم غيره من الشعوب، آل واألفكار، أو حتى في تأثر 

إذن الظاهرة من هذا المنطلق عمرها .  قرونخمسةهذه العناصر يعرفها العالم منذ 

 قرون، وبدايتها وغدها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتقدم تكنولوجية االتصال عدة

  6.والتجارة

لوقت مازال مبكرًا  فيؤآد أن ا James Rosenauأما عالم السياسة األمريكي، 

في وضع تعريف آامل وشامل يالئم التنوع الضخم للجوانب المتعددة لظاهرة 

: عالقة بين مستويات متعددة للتحليل"العولمة، إال أنه يرى بأن مفهوم العولمة يقيم 

االقتصاد، السياسة، الثقافة، األيديولوجية، وتشمل إعادة تنظيم اإلنتاج، تداخل 

ود، انتشار أسواق التمويل، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الصناعات عبر الحد

  ويعتقد 7."الدول، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة

فمن أبرز . سياسية واقتصادية وثقافية واتصالية: البعض بأن للعولمة تجليات متعددة

قراطية الغربية والتعددية التجليات السياسية، سقوط الشمولية والنزوع إلى الديمو

أما التجليات االقتصادية فمن أبرز معالمها نمو  . السياسية واحترام حقوق اإلنسان

االعتماد المتبادل بين الدول واالقتصادات القومية ووحدة األسواق المالية وتعميق  
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 وتبرز التجليات الثقافية للعولمة في االتجاه إلى صياغة ثقافة. المبادالت التجارية

أما . عالمية، لها قيمها ومعاييرها، والغرض منها هو ضبط سلوك الدول والشعوب

تجليات العولمة االتصالية فتبرز من خالل البث التلفزيوني المباشر ومن خالل 

 إن بعض المفكرين يعتقد 8.شبكة اإلنترنت التي تربط البشر في جميع أنحاء العالم

ت السابقة بل يتعدى ذلك إلى التأثير على أن آثار العولمة لم يقتصر على التجليا

سيادة الدولة، حيث نالحظ أن قدرة الدولة على ممارسة سيادتها على إقليمها بدأت 

فسياسة . تتغير في ظل تحوالت عملية العولمة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي

ت الدول العولمة تفرض قيودًا ومحددات على قرارات الدول وسياساتها، بل إن قدرا

على التحكم في عمليات التدفق اإلعالمي والمعلوماتي والمالي عبر حدودها بدأت 

تتآآل وبصورة متسارعة األمر الذي جعل البعض يتساءل عن مستقبل الدولة 

  وقد ينظر البعض للعولمة على أنها إرادة للهيمنة  9.القومية في ظل هذه التحوالت

أي أنها . اعية، والهيمنة السياسية واالقتصاديةعلى الهوية الثقافية الفردية والجم

على ) الواليات المتحدة األمريكية(تعمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدًا بعينه 

والعولمة بهذا المفهوم هي أيديولوجية تعبر بصورة مباشرة عن . بلدان العالم أجمع

عمال السوق  من خالل وسائل متعددة، آاست"وأمرآته"إرادة الهيمنة على العالم 

العالمية أداة لإلخالل بالتوازن في الدول القومية، في نظمها وبرامجها الخاصة 

بالحماية االجتماعية، ولذلك فإن أيديولوجية العولمة تطرح حدودًا غير مرئية، 

 10.ترسمها الشبكات العالمية بهدف الهيمنة على االقتصاد واألذواق والفكر والسلوك

بمعنى تمدد الواليات المتحدة " لألمرآة"ست إال مرادفًا ومن هذا المنطلق فهي لي

األمريكية على الصعيد العالمي في غياب قوة رادعة، وسعيها إلى إعادة صياغة 

 .النظام العالمي طبقًا لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها

 

 :مفهوم دولة الرفاه ]2 [
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دول األوروبية سياسات تمثلت في التدخل منذ أواخر القرن التاسع عشر اتخذت بعض ال 

المباشر لتوفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية للمواطنين، حيث سعت تلك الدول إلى زيادة 

وهذه السياسة هي ما يطلق . دورها في تحسين مستوى الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمواطنين

تزم بها الدولة لتوفير الحد األدنى من ، وتعني مجموعة البرامج التي تل"سياسة الرفاه"عليها 

وتشمل هذه السياسات والبرامج الخدمات . متطلبات الحياة لضمان مستوى معيشي للمواطنين

 :التالية

 .توفير فرص العمل، أو أن تضمن الدولة حدًا أدنى من الدخل في حالة البطالة -

 .توفير التعليم العام -

 .توفير الرعاية الصحية -

 .ر المسكن المناسبالمساعدة في توفي -

 .آالعاجزين والمعاقين والفقراء: ضمان الرعاية الكاملة لمن هو في حاجة -

والهدف من ذلك هو أن تتدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين الوضع االقتصادي 

ونتيجة لهذه السياسات والبرامج فقد زادت . واالجتماعي لقطاع آبير من المواطنين ورفاهتهم

 الدولة في حياة شرائح آبيرة في المجتمع، وزاد دورها في توفير مختلف أنواع الرعاية أهمية

وانطالقًا من هذه السياسات والبرامج فقد تجاوزت الدولة حدود وظائفها . الضرورية للمواطنين

 التقليدية، المتمثلة في توفير األمن وتطبيق العدالة، لتقوم بوظائف إضافية قد ال تكون من وظائف

 ."دولة الرفاه":   فالدولة التي تقدم مثل هذه السياسات والبرامج لمواطنيها يطلق عليها11.الدولة

إن دور دولة الرفاه المعاصرة لم يتوقف عند توفير الخدمات األساسية والرعاية االقتصادية  

نون وآفالة آالمساواة أمام القا: ضمان الحقوق المدنية)  أ(واالجتماعية فحسب، بل تعدى ذلك إلى 

: الحقوق السياسيةضمان ) ب(الحريات الفردية في العمل وحق الملكية واالعتقاد والرأي، 

آالمشارآة السياسية والتأثير في عملية ممارسة السلطة السياسية وحق التصويت واالنتخاب 

 إن بروز دولة الرفاه في المجتمع الغربي جاء نتيجة لتطورات. والترشيح للمراآز السياسية

اقتصادية واجتماعية شهدها المجتمع الرأسمالي في أواخر القرن التاسع عشر، بعد نضال الطبقة 

العاملة ضد حالة االستغالل التي صاحبت النظام الرأسمالي خالل تطوره، وذلك من أجل تحقيق 
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 12 .مزيد من عدالة التوزيع للموارد في المجتمع والقضاء على أشكال عدم المساواة المنتشرة فيه

وقد أسهمت هذه السياسات في تخفيف حدة الصراع االجتماعي والطبقي األمر الذي أدى إلى 

 ما زالت معرضة لمخاطر  في العالم الثالثإال أن دولة الرفاه. االستقرار السياسي في دولة الرفاه

رعية عدم االستقرار السياسي بسبب احتمالية فقدان الشرعية لألنظمة السياسية، نظرًا إلى أن ش

األنظمة السياسية في دول الرفاه تعتمد على إرضاء المواطنين عبر الخدمات التي تقدمها بواسطة 

ولذلك فإنه في حالة تقلص الخدمات التي تقدمها دولة الرفاه فإن ذلك سيؤدي إلى . برامج الرعاية

ر الذي يقود إلى  انتشار حالة عدم الرضا عن السلطة الحاآمة ومن ثم فقدان الشرعية السياسية األم

 13.عدم االستقرار السياسي

أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد ظهرت سياسات الرفاه منذ ظهور الدولة الحديثة،  

وإن آانت بشكل متواضع آمًا وآيفًا، في مجاالت آالتعليم والصحة، ثم تطورت هذه البرامج  

ففي .  نتيجة لزيادة العائدات النفطيةوالسياسات خالل السبعينات والثمانينات من القرن العشرين

سبيل تحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمواطنين قامت دول المجلس بتوفير فرص العمل 

، وضمان حق التعليم المجاني، وتقديم خدمات الرعاية الصحية العامللمواطنين في القطاع 

ت الرعاية االجتماعية، آمساعدات المجانية، وتقديم تسهيالت لتوفير السكن المريح، وتوفير خدما

وهكذا بدأت الدولة في مجلس التعاون . الضمان االجتماعي، ورعاية األيتام والعجزة والمعاقين

الخليجي تقدم الخدمات العامة للمواطنين بشكل منتظم، فضًال عن توفير شبكات البنية األساسية 

ذه الخدمات مجانًا أو مقابل رسوم المتقدمة من طرق واتصاالت ومواصالت، وغالبًا ما تقدم ه

 14.زهيدة

 

 :مفهوم الشرعية ]3[
يشكل مفهوم الشرعية في علم السياسة مرتكزًا أساسيًا في دراسة العديد من القضايا ذات  

العالقة ببناء الدولة الحديثة، آالتطور السياسي واالقتصادي والتحول االجتماعي ومسائل 

ومن الواضح أن األنظمة .  نسان، وأسس ممارسة السلطةالديموقراطية والمساواة وحقوق اإل

 تعاني من فقدان الشرعية  -إن لم تكن في جملتها�السياسية في دول العالم الثالث في معظمها 
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السياسية بدرجات متفاوتة تصل في بعضها إلى مستوى األزمة الحقيقية، إما بتضاؤلها أو بغيابها  

إلى مجموعة من األسباب، قد يكون أهمها األسباب االجتماعية  وهذه األزمة تعود في أساسها . آليًا

فمع وجود . الهيكلية المرتبطة ببناء الدولة الحديثة، وفقدان التفاعل اإليجابي بين الحاآم والمحكوم

اتفاق نسبي بين المفكرين على تحديد مفهوم شرعية السلطة، إال أن هناك ثمة تباين في تحديد 

 .في دول العالم الثالثمصادر الشرعية، وخاصة 

  إلى أن الحاآم يكتسب شرعيته  Max Weberفي تحليله لمفهوم الشرعية يذهب ماآس فيبر 

من شعور المحكومين بأحقيته وجدارته في الحكم، وأنه من دون الشرعية يصعب على أي نظام 

  وفي 15.يلحاآم أن يمتلك القدرة الضرورية إلدارة الصراع بالدرجة الالزمة على المدى الطو

 :سعد الدين إبراهيم حيث يقول. نفس السياق يؤآد د
قد يكون سبب قبول المحكومين لحق الحاآم في أن يحكم بوحي من معتقدهم الديني أو 

بوحي من تقاليد راسخة توارثوها عبر األجيال، أو بسبب إعجابهم الشديد بصفاته وخصاله 

نه يرعى مصالحهم ويوفر لهم األمن واألمان، وما يجسده من قيم ومثل عليا يرنون إليها، أو أل

وال ينطوي هذا التعريف، . أو ألنهم اختاروه بأنفسهم وأعطوه هذا الحق لمدة معلومة

وإن آان ذلك مرغوبًا من . بالضرورة، على شرط الرضا الدائم عن الحاآم أو عن آل أفعاله

 فإن الحاآم الفرد، أو النخبة من دون الشرعية بهذا المعنى. الحاآم والمحكومين على السواء

غير مطمئن نفسيًا، وغير مستقر اجتماعيًا، : الحاآمة أو النظام أو الحكومة، يكون دائمًا خائفًا

وغير متمكن سياسيًا، مهما استخدم من وسائل القهر والبطش، أو من ضروب المخادعة 

 16.واالنتهازية، أو من سبل الرشوة والترغيب

 أآثر أنواع التأييد استقرارًا للحكام هو ذلك النوع أن فيرى  David Eastonد إيستون يأما ديف

وهذا . المستمد من إيمان األفراد بأن من واجبهم قبول وطاعة الحاآم وااللتزام بمتطلبات النظام

يعكس، بشكل ضمني أو صريح، أن طاعة الفرد وقبوله لسلطة الحاآم تأتي من التطابق في  

 أن   Ted Gurr  بينما يرى 17.ا هو صحيح ومحق في المجال السياسيالمبادئ األخالقية، ولم

األنظمة السياسية تكون شرعية طالما اعتقد المواطنون بأحقيتها في السلطة وأنها صالحة وتستحق 

فيرى أن شرعية النظام السياسي تعتمد على قدرة النظام   Seymour Lipset  أما 18.التأييد والطاعة

ة لدى المواطنين بأن المؤسسات السياسية القائمة هي األفضل واألنسب نفسه على ترسيخ الثق

 19.للمجتمع، ومن هذه الثقة يحصل النظام السياسي على شرعيته
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". الرضا والقبول"من هذا المنطلق نستطيع القول أن معيار شرعية الحاآم يتمحور حول  

 من خالله الحاآم ممارسة ويقصد بذلك قبول المحكومين لسلطة الحاآم، األمر الذي يستطيع

إال أنه يجب مالحظة أنه . السلطة ومن ثم تحمل المسؤولية في إدارة شؤون الدولة داخليًا وخارجيا

ليس بالضرورة أن شرعية الحاآم يقررها التأييد أو تنفيها المعارضة، فقد يجد المحكومون أن من 

تسق مع قيم المحكومين ومبادئهم مصلحتهم أن يطيعوا إرادة النظام السياسي القائم لكونها ت

ولذلك فالشرعية بهذا المعنى أوسع . وأخالقياتهم وأمانيهم وتحقق المنفعة العامة على المدى الطويل

 من بعض قرارات وسياسات السلطة، إال ونوقد يتذمر المحكوم. وأشمل من التأييد أو المعارضة

 السلطة في توجهها العام سلطة وطنية أن هذا ال ينفي شرعية السلطة طالما شعر المواطنون أن

منسجمة مع التاريخ الوطني للدولة ومخلصة بوجه أعم إلرادة الشعب وللقيم العامة التي تحكم 

 20.سلوآيات جميع أفراد الشعب

حيث أوجد التشريع . أما في الفكر اإلسالمي فقد أخذت مسألة الشرعية اهتمامًا آبيرًا

ت وشؤون الحياة هو بمثابة قواعد عليا أو مبادئ عامة يجدر اإلسالمي نظامًا عامًا للمعامال

إن نظام المعامالت هذا قد ترك للعقل البشري مهمة استنباط . احترامها في المجتمع والدولة

ولذلك شًرعت أبواب االجتهاد، فاجتهد الفقهاء على قواعد . القواعد والتفاصيل لشؤون الحكم

.رورة والمصالح المرسلة ولكن في إطار الشريعة اإلسالميةاالستنباط والقياس واالستحسان والض
هي مصدر السلطة في الدولة اإلسالمية، والهدف من السلطة هو " األمة" ولذلك يؤآد الفقهاء أن 21

 -خليفة أو إمامًا أو رئيس دولة�والحاآم . تنظيم المجتمع وتنمية العمران البشري وتحقيق تقدمه

األمة في تطبيق العدل والمساواة وصيانة الحرية وحماية المصالح يصبح معنيًا باحترام إرادة 

 22.من هنا يكتسب الحاآم الرضا والقبول لما يقوم به وهذا يرسخ شرعية الحاآم. العامة

 هو ما يقابل مفهوم البيعة في التراث اإلسالمي، حيث  السياسيمفهوم الشرعية في الفكرو

لعهد على الطاعة آأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له اعلم أن البيعة هي ا: "يقول ابن خلدون

النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ال ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من األمر 

  23."ر وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأآيدًا للعهديفي المنشط والمكره، وآانوا إذا بايعوا األم

 هي اآللية التي تتحقق بموجبها شرعية الحاآم في الفكر السياسي  الشرعية وبهذا تعتبر البيعة
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 إال أن هذه البيعة الشرعية لم تطبق بالمفهوم اإلسالمي إال في زمن الخلفاء الراشدين .اإلسالمي

وقد حدد أبو الحسن الماوردي أهلية الحاآم لممارسة السلطة ضمن . وتحولت بعد ذلك إلى ملكية

دالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدي إلى االجتهاد في النوازل واألحكام، الع: شروط سبعة

وسالمة الحواس، وسالمة أعضاء الجسد، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، 

أي أن البيعة الشرعية للحاآم، والتي بدورها تفضي إلى شرعية . والشجاعة والنجدة، والنسب

 فالحاآم نائب عن األمة في الحكم 24.ن ال تتوفر فيه الشروط السابقةالسلطة، ال تعطى لم

والسلطان، اختارته وبايعته برضائها ليطبق عليها شرع اهللا، وهو في هذه الحالة مقيد في جميع 

إذن األمة هي صاحبة . تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون األمة ومصالحها باألحكام الشرعية

فشرعية الحاآم من المنظور اإلسالمي تنطلق . الحاآم وتنصيبه وعزلهالسلطة، تمتلك حق اختيار 

ومن تمت بيعته البيعة الشرعية وجبت طاعته، . الرضا واالختيار ثم البيعة والطاعة: من معيارين

وهذا يدل على أن السلطان لألمة تعطي الشرعية للحاآم وتحجبها عنه إن هو خرج عن األحكام 

 .يسري على آل من تولى أمر المسلمين) بيعة الشرعيةال(وهذا الحكم . الشرعية

 

 .مصادر الشرعية لألنظمة السياسية: المبحث الثاني
إنطالقًا من المحددات السابقة لمفهوم الشرعية، اجتهد العلماء والمفكرون لتحديد مصادر الشرعية التي 

) بشقيه الغربي واإلسالمي ( السياسي الفكرلقد تعامل. يستند إليها الحاآم في ممارسة السلطة وإدارة شؤون الدولة

حيث ينطلق الفكر الغربي من العقالنية المؤسسة على . لسياسية من منطلقات متباينةامع مصادر شرعية النظم 

فقد صنف ماآس فيبر مصادر الشرعية إلى ثالثة نماذج . فلسفة الحقوق الطبيعية، بمعزل عن التعاليم الدينية

 25:مثالية

وترآز على قوة العادات والتقاليد واألعراف    Traditional Legitimacy. قليديةالشرعية الت (1)

السائدة في المجتمع التي تحدد أحقية الحاآم، ويبرز والء األفراد من خالل احترامهم للمكانة  

 .التقليدية للحاآم إما بحكم الوراثة أو باالمتثال لألوامر الدينية

ويعتمد هذا المصدر على قواعد    Legal-rational Legitimacy.  القانونية�الشرعية العقالنية  (2)

مقننة موضوعية غير شخصية تحدد واجبات وحقوق الحاآم والمحكومين، وأسلوب الوصول إلى 



 11

السلطة، وتداول السلطة وممارستها، وهذا يعتمد على إيمان المحكومين بأن هناك إجراءات  

-ويرى بعض المفكرين أن نموذج العقالنية. ينوقواعد مالئمة تحظى بقبول الحكام والمحكوم

القانونية هو المصدر الرئيسي في بناء الدولة القومية الحديثة في الغرب، حيث ارتبط بهذا المصدر 

 االقتصادي للمجتمعات الغربية في �ظروف تاريخية وهيكلية حكمت مسيرة التطور االجتماعي 

الديموقراطية "لهذه المسيرة، والتي من نتاجها القرون األربعة األخيرة، وجاء ترجمة سياسية 

 26.في الغرب" الليبرالية

 وهي القيادة الفذة التاريخية القادرة على التأثير في المجتمع Charisma. الزعامة الملهمة (3)

وشرعية هذا النوع من الحكام ترتبط بشخص الحاآم، حيث هو مصدر جذب وإعجاب . والدولة

وهذا النموذج من شرعية الحاآم هي شرعية وقتية . قيمه ومثله العلياالمحكومين بصفاته وأعماله و

 . تنتهي بغيابه 

فينطلق من محددات مختلفة لمصادر الشرعية،   David Easton د إيستونيأما ديف

 27:تتمثل في العناصر التالية

 حيث تلعب شخصية الحاآم دورًا جوهريًا في Personal Legitimacyالشرعية الشخصية   (1)

 شرعية النظام اعتمادا على قوة الشخصية وفاعلية اإلنجاز، حيث هي أقوى وأآثر هيمنة تحقيق

إن نمط الشخصية ينتج الشرعية ويغطي . وتأثيرًا من الشخصية الكاريزمية في النمط الفيبري

 .مجاًال أشمل وأوسع من الظاهرة القيادية أآثر من القيادة الكاريزمية المحدودة المجال

وهي الشرعية التي يكتسبها الحاآم  من    Ideological Legitimacyديولوجية الشرعية األي (2)

خالل اطروحاته العقائدية، ومن خالل استخدام المنهج التعبوي الفكري والعقائدي للجماهير، األمر 

المحكومين، لذا فإن العامل األساسي في إضفاء الشرعية على فعالية " أدلجة"الذي يؤدي إلى 

سي يكمن في عملية التوافق بين األيديولوجية التي يروج لها النظام السياسي وبين  النظام السيا

 .قناعات المحكومين

  ويقصد بها الشرعية التي يكتسبها النظام السياسي Structural Legitimacyالشرعية البنائية  (3)

ر المؤسسات من خالل بناء الهياآل والمؤسسات السياسية في الدولة، وذلك في محاولة لتأآيد دو
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فالمؤسسات السياسية في حد ذاتها . وأهمية عملية المؤسسة في ترسيخ شرعية النظام السياسي

 .تعتبر مصدرًا أساسيًا للشرعية في حالة تفعيلها، حيث تمنح الشرعية القانونية للنظام السياسي

-البنيوية(فيرى أن الشرعية المؤسسية    Karl W. Deutschآارل دويتش     أما 

 28: تقوم على ثالثة أسس) توريةالدس

ومضمونه أن شرعية السلطة تتحقق وفقًا لمبادئ البالد الدستورية : األساس الدستوري (1)

 .والشرعية

وتقوم شرعية النظام على اقتناع المحكومين بأن الذين في السلطة يمثلونهم ولم : األساس التمثيلي (2)

 .يصلوا إلى السلطة إال من خالل الوسائل المشروعة

حيث تتحقق الشرعية للنظام السياسي من خالل اإلنجازات التي تتم في المجتمع : س اإلنجازأسا (3)

 .وللمصلحة العامة

 29:بينما يذهب بعض المفكرين إلى تحديدات أخرى لمصادر الشرعية تتمحور حول المفاهيم التالية

 سواء أآانت هذه ويستمد النظام السياسي في توليه للحكم على شرعية الثورة،: الشرعية الثورية (1)

ففي هذه الحالة يحاول النظام السياسي . الثورة من أجل االستقالل أو الثورة ضد نظام سياسي آخر

 .الذي يأتي إلى الحكم استثمار أسلوبه الثوري في تثبيت شرعيته السياسية

سة، وهي الشرعية التي تنبثق من االعتقاد بأن الحاآم يتمتع بصفة القدا : الشرعية الثيوقراطية (2)

إنطالقًا من أنه يستمد السلطة من اهللا سبحانه وتعالى، ولذلك فالحاآم يحاول فرض طاعته على 

 .المحكومين اعتمادًا على هذه القداسة

من أنماط الشرعية يستمد الحاآم شرعيته من المحكومين النمط في هذا : الشرعية الديموقراطية (3)

ن الدولة، ولذلك فسلطة الحاآم هنا هي سلطة حيث أن المحكومين يخولون الحاآم سلطة إدارة شؤو

 .شرعية ألنها جاءت بطرق مشروعة تكفل بتحقيقها دستور الدولة

شرعية الحاآم تقوم على أساس الشورى، مصدر أما في الفكر السياسي اإلسالمي، فإن 

ع بحيث يتمكن الحاآم من االستناد إلى هذه الشرعية في ممارسة السلطة في إطار مبادئ التشري

ويستند مصدر الشورى آأساس لشرعية الحاآم إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية . اإلسالمي

أما في ). وشاورهم في األمر: (آما قال تعالى) وأمرهم شورى بينهم: (قال اهللا تعالى. شريفة
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التراث النبوي فقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه آان يستشير في مختلف األمور 

سياسية آانت أو اقتصادية أو عسكرية، وآان يؤآد على مبدأ الشورى آأساس للتفاعل مع العامة، 

وطبقت الشورى آأساس لشرعية الحاآم بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ففي العصر . األمة

لعب مبدأ الشورى دورًا جوهريًا آأساس " عصر الخالفة الراشدة"الذهبي للدولة اإلسالمية 

عملية اختيار الخليفة، حيث يقوم أهل الشورى بترشيح / أوًال: إنطالقًا منظام السياسي لشرعية الن

 .أخذ البيعة العامة من الشعب، وهي اآللية التي تثبت شرعية الحاآم/ ثانيًا. الخليفة

من االستعراض السابق للمعايير التي نقيس بها مفهوم ومصادر الشرعية، نستنتج أن أنماط 

.  ومن فكر إلى آخرمتعددة وتختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخرمصادر الشرعية 

أن نستأنس باالطروحات الفكرية السابقة للبحث في مصادر الشرعية لألنظمة  نستطيع وعليه

تستمد األنظمة  تستند أو إلى أي من هذه المصادر و ،دول مجلس التعاون الخليجيالسياسية في 

 يتها؟ أم أن لها خصوصية مختلفة؟السياسية في دول المجلس شرع

 

 

 

في دول مجلس   لألنظمة السياسيةمصادر الشرعية: المبحث الثالث

 التعاون الخليجي
المتابع لدراسة األنظمة السياسية في دول المجلس يجد أن هذه الدول تختلف عن غيرها من 

صادية، وفي بنائها الثقافي الدول، فهي تتشابه بشكل آبير في ترآيبتها السياسية واالجتماعية واالقت

والقيمي، وانطالقًا من هذا التشابه، فهي تستند في إضفاء الشرعية على سلطاتها بتبني مناهج قد 

ولدراسة مصادر الشرعية لدول المجلس، فإنه يتعين علينا النظر . تكون متشابهة إلى حد آبير

رة القيم التي تحكمه، فتنظيم الدولة برؤية متسقة لمسيرة الدولة والمجتمع في الخليج، وتحديد وبلو

وبناء شرعية سلطتها تعتبر من األمور الجوهرية التي تشارك فيها آافة القوى السياسية 

 هذه األنظمة اآتسبت الشرعية من خالل قيامها بتنويع أساليب  أي أن.واالجتماعية في هذه الدول

  30.بحد ذاتها معايير لمصادر شرعيتهااألسس الشرعية وتفاعل مجموعة من المعايير، والتي تعتبر 
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ومن هذا المنطلق تنقسم مصادر الشرعية لألنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 

 شرعية التنمية واالنجازات ) ب(مصادرالشرعية التقليدية ) أ: (قسمين

 

 :مصادر الشرعية التقليدية)  أ(
فقد ساهمت مجموعة من العوامل . ة التكوينجميع دول المجلس هي دول حديث.  بناء الدولة (1)

إن إحدى مقومات شرعية الحكام في . في تشكل هذه الدول) دولية(والخارجية ) مجتمعية(الداخلية 

فقد ساهمت . أي تأسيس الدولة آكيان سياسي ومعترف به. دول المجلس تعود إلى أسس بناء الدولة

ذه الكيانات السياسية، وفي دول العالم الثالث وناضلت األسر الحاآمة في دول المجلس في قيام ه

يعتبر مثل هذا اإلنجاز السياسي الكبير أحد العوامل التي أعطت ) ودول الخليج ليست استثناًء(

 .الحاآم شرعية االحتفاظ بالسلطة وقبول واعتراف المحكومين بهذا الحق

س منذ نشأتها وهي ال شك أن جميع دول المجل. البعد الديني اإلسالمي آمصدر للشرعية (2)

مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالقيم الدينية والحضارة اإلسالمية، بل إن دولتين من دول المجلس 

فاإلسالم هو حجر الزاوية في بناء المجتمع والهيكل . قامتا على أساس ديني) السعودية وعمان(

ريعي بصورة السياسي في هذه الدول، وهو األساس األصلي للنظام الدستوري والنظام التش

أي أوجدت توازنًا بين  .   ولقد نجحت دول المجلس في التوفيق بين الدين والسياسية31.عامة

السلطة السياسية والمؤسسات الدينية، وهذا التوازن يتجلى في مفهوم الحكم وشرعية الدولة في 

مع بحيث أصبحت المؤسسات الدينية في حالة ترابط عضوي . األنظمة السياسية لدول المجلس

السلطة السياسية، وهذا الترابط العضوي تتم ممارسته في هياآل الدولة بشكل مستمر، إنطالقًا من 

المبدأ األساسي وهو أن اإلسالم دين ودولة، وأنه ال يوجد فرق بين الجانب الروحاني والجانب 

طة السياسية في ولذلك فالعالقة بين السلطة الدينية والسل. الدنيوي من الحياة في المجتمع اإلسالمي

هذه الدول تتصف بخاصية التوازن بين هاتين السلطتين، حيث تقوم المؤسسة الدينية بدعم السلطة 

السياسية في نطاق المبادئ اإلسالمية، ومن جهة أخرى تقوم السلطة السياسية بالتأآيد على تطبيق 

 أن الهيكل القيمي لمعظم ففي المجتمعات الخليجية المحافظة نجد. المبادئ اإلسالمية في المجتمع
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السكان في دول المجلس هو هيكل متسق مع النظم السياسية، ولذلك اعتبرت السلطة السياسية أن 

 32.التمسك بالقيم اإلسالمية يمثل القاعدة األساسية المضمونة لتأمين شرعية نفوذ السلطة السياسية

ي دول المجلس لم تكن األنظمة السياسية الحاآمة ف. اإلرث التاريخي آمصدر للشرعية (3)

 فالمتتبع لتاريخ هذه 33.جديدة على السلطة، بل هي امتداد لسالالت حاآمة في المنطقة منذ قرون

األسر الحاآمة يجد أن لها تاريخًا وراثيًا طويًال في السلطة، سواء على مستوى المدينة أو القرية 

ث التاريخي أعطاها شرعية ثابتة    وهذا اإلر.)1انظر الجدول رقم (أو حتى على مستوى القبيلة، 

ومستقرة يعكسه اعتراف القوى السياسية واالجتماعية األخرى في هذه المجتمعات بأحقيتها في 

 أن من المقبول والمناسب لتلك القوى هو طاعة إرادة النظام السياسي القائم لكونه السلطة، بل

جسدت لذلك  و.  مع المصلحة العامةيتسق مع قيمهم ومبادئهم واخالقياتهم وأمانيهم، ويتسق آذلك

 القوى ثقًال شعبيًا تستمد منه األنظمة شرعيتها، األمر الذي أدى إلى تضامن هذه القوى  تلك

المجتمعية معها في إطار تحقيق مهام تاريخية مشترآة، بل وأضفى على هذه األنظمة مسحة من 

 34. القوى المنافسة أو البديلةالشرعية وأآسبتها قاعدة شعبية ورصيدًا سياسيًا نتيجة لغياب

 :شرعية التنمية واإلنجازات)  ب(
إن التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي شهدتها مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي 

منذ أوائل السبعينات أدت إلى التآآل واالنحسار التدريجي للمصادر التقليدية للشرعية األمر الذي 

فتعرض .  جية األنظمة السياسية في البحث عن مصادر بديلة للشرعيةأدى إلى تحوالت في استراتي

المصادر التقليدية لشرعية األنظمة السياسية لهزات متعددة  جعلها تحاول تعزيز شرعيتها بما 

فالطفرة النفطية . تطرحه من برامج تنموية وتطويرية من خالل ما يعرف بخطط التنمية الخمسية

، 1973لتي ارتبطت بارتفاع أسعار النفط في أعقاب حرب اآتوبر في المجتمعات الخليجية وا

وتدفق البترودوالر على دول الخليج، مكنت دول مجلس التعاون الخليجي من اتباع سياسات تنموية 

متسارعة استفادت منها معظم فئات المجتمع، ووفرت استقرارًا داخليًا قام على خدمات دولة الرفاه 

شاملة من الدولة للمجتمع، وما صاحب ذلك من إعادة بناء مصادر الشرعية والرعاية االجتماعية ال

 وقد برز ذلك في عاملين 35.لألنظمة السياسية في إطار ما يعرف بشرعية التنمية واإلنجازات

 :رئيسيين هما
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من المعروف أن الدولة إذا ارتبطت سياساتها . سياسات الرفاه االقتصادي واالجتماعي]  1[

جتماعية واالقتصادية بتوفير الخدمات األساسية ألفراد المجتمع أصبحت تعرف بدولة وبرامجها اال

يرى بعض المفكرين أن سياسات الرفاه االقتصادي واالجتماعي ولذلك . The Welfare Stateالرفاه 

 من عدالة التوزيع والقضاء على أشكال عدم المساواة في المجتمع الرأسمالي، ًاجاءت لتحقيق مزيد

آحقوق التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية والرعاية : ك ضمان الحقوق االجتماعيةوآذل

آحق المشارآة والتأثير في عملية ممارسة السلطة السياسية وحق : االجتماعية، والحقوق السياسية

النتخاب والتصويت والترشيح وحق تشكيل التنظيمات السياسية واألحزاب السياسية، والمساواة ا

وقد تميز دور الدولة . انون، وآفالة الحريات الفردية في العمل والتملك واالعتقاد والرأيأمام الق

في دول المجلس بدور مهم في توفير الخدمات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين وفي توفير 

الضمان االجتماعي ورعاية المحتاجين وتقديم المساعدات لتوفير السكن وتقديم مساعدات وإعانات 

 .مواد االستهالآية الضروريةلل

 السبعينات منذ  التعاون الخليجيوقد برزت ظاهرة دولة الرفاه في مجتمعات دول مجلس

  التعليم توفير فرصمن القرن العشرين وأصبحت الدولة مصدر جميع الخدمات األساسية، مثل

االجتماعية و ةالصحي المجاني في الداخل والخارج لكافة شرائح المجتمع وآذلك توفير الرعاية

) ريعية(الدولة في الخليج هي دولة  إلى أن ذلكويرجع . وتوفير السكن والضمان االجتماعي

 الحاآمة في دول بالدرجة األولى المتالآها مصادر القوة االقتصادية، واستحواذ النخب السياسية

دية وبالتالي تتمتع المجلس على القوة السياسية، األمر الذي يؤدي إلى سيطرتها على القوة االقتصا

هذه النخب الحاآمة بدور جوهري في عملية توزيع الدخل والذي بدوره ينعكس على أنماط السلوك 

وقد استطاعت دول المجلس أن تطور، وبنسب . االقتصادي واالجتماعي لمختلف شرائح المجتمع

االقتصادي  من الرفاه االجتماعي وًامختلفة، مجموعة من البرامج والسياسات لتحقيق مزيد

فدولة الرفاه عندما تقدم مثل هذه البرامج والسياسات ألفراد المجتمع تعتقد أنها تقوم . للمواطنين

وقد انعكس هذا الدور الذي تقوم به الدولة، .  بعملية آسب الرضا والقبول من أفراد المجتمع

ة ونظرتهم إلى حقوقهم  في تحديد عالقة األفراد بالدول،باعتبارها مصدرًا لبرامج وسياسات الرفاه

في المشارآة السياسية، بحيث أصبحوا بشكل عام أقل تشددًا في المطالبة بهذه الحقوق، خاصة وقد 
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أسقطت الدولة عن المواطنين بعض األعباء العامة التي يدفعها نظراؤهم في الدول الديموقراطية 

ألفراد قد خفف من المطالبة أي أن انعدام حجم األعباء المفروضة على ا. مثل الضرائب والرسوم

ولذلك فإن سياسيات الرفاه االقتصادي واالجتماعي التي تبنتها دول المجلس . بالمشارآة في الحكم

 36.جاءت من أجل تحقيق مزيد من شرعية األنظمة السياسية وبالتالي االستقرار السياسي

رعًا لسياسات الرفاه تطورًا متسا) السعودية، الكويت، قطر، اإلمارات(وقد شهدت أربع دول 

 األمر االجتماعي واالقتصادي خالل الثالثة عقود الماضية وذلك نتيجة لزيادة عائدات البترول،

من تدعيم شرعيتها الداخلية، وذلك من خالل قدرتها على إشباع "الذي أدى إلى تمكين هذه الدول 

حساس بعجز الدولة عن آثير من الحاجات االقتصادية واالجتماعية لدى السكان، مما جعل اإل

الوفاء بمسئولياتها ليس شديدًا من قبل الفئات االجتماعية، ومن ثم التغطية على إجراءات وممارسة 

الدولة القمعية، أو بمعنى أدق وأوضح صرف أنظار غالبية السكان عن التفكير أو المطالبة 

 أما عمان والبحرين  37".اآمبحقوقها السياسية في ممارسة السلطة، أو المطالبة بتقييد سلطات الح

فقد حققت مستويات متوسطة من سياسات الرفاه، ويرجع ذلك إلى مستوياتها االقتصادية 

 سياسية مهمة تمحورت ًاولقد صاحب هذه اإلنجازات الكبيرة في رفاهية المواطن آثار. المتواضعة

دول المجلس، األمر حول تحقيق مستوى عال من الرضا والقبول لألنظمة  السياسية الحاآمة في 

 .الذي ترجم هذا الرضا والقبول إلى رافد من روافد شرعية هذه األنظمة

 على تقديم الخدمات الخليج في دولة الرفاهلم يقتصر دور . توسيع مجاالت فرص العمل]  2[

. االجتماعية واالقتصادية فحسب، بل تعداه إلى أن أصبحت الدولة المصدر الرئيسي للتوظيف

لمتسارع الذي شهده القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي وهيمنته الواضحة فالتطور ا

بشكل " الريع النفطي"على االقتصاد الوطني نتيجة لطبيعته الريعية، وحصول هذه الدول على 

مباشر، وعدم ارتباط هذا الريع باالنتاجية المحلية، فقد قامت الدولة بدور مهم في توفير فرص 

 فالدولة ، الوطنية فالحكومة هنا هي أآبر مستخدم للعمالة38.طنين في القطاع الحكوميالعمل للموا

 ولذلك يتطلع المواطنون إلى الدولة للحصول على الريعية تقدم وظيفة التوزيع على وظيفة الجباية،

 الغالبية العظمى تجدوظيفة حكومية، وتستجيب الدولة في آثير من األحيان لتطلع المواطنين حيث 

لقد . بصرف النظر عن آفاءتهم ومؤهالتهم� فرصًا للعمل في الحكومة  الوطنيةمن اليد العاملة
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قامت دول المجلس بتوسيع مجاالت الفرص للعمل أمام أعداد متزايدة من آل الشرائح االجتماعية،  

ألمر ومع زيادة العائدات البترولية تطلب ا. وذلك من خالل التوظيف في األجهزة المختلفة للدولة

ولذلك نجد  39. الوظائفوزيادة عددالتوسع في األجهزة الحكومية مما أدى إلى تضخم جهاز الدولة 

أن أسباب تضخم الجهاز الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي تتمحور حول أهداف سياسية 

وأمنية، تتمثل في استقطاب وتوظيف الخريجين الجدد والعناصر المسيسة من مختلف شرائح  

تمع، وتوسيع أنشطة الدولة وسيطرتها على قضايا مثل التعليم والصحة واإلتصاالت المج

والمواصالت، األمر الذي يؤدي إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تؤدي بدورها إلى 

استقرار وديمومة النظام السياسي وإلى ترسيخ القبول والرضا لدى المواطن ومن ثم ترسيخ ما 

 40.للنظام السياسي" النجازاتشرعية ا"يسمى 

إن سياسيات دول المجلس حول ضمان الوظائف الحكومية للمواطنين وتوفير فرص عمل 

مناسبة وبالتالي ضمان دخول مالية مناسبة لتحقيق اإلشباع المادي للمواطنين في دول المجلس 

مارسة للسلطة تهدف بالضرورة إلى رضا وقبول المحكومين لسياسات الحكام وما يقومون به من م

، األمر  وتهدف آذلك إلى بناء شرعية سياسية قائمة على اإلنجازات المتعددة للسلطةالسياسية،

فالرغبة في تدعيم شرعية السلطة . الذي يؤدي إلى تأآيد أسس االستقرار السياسي في هذه الدول

نجازات ضخمة أو في دول المجلس تدفع األنظمة السياسية إلى استخدام القطاع العام في تقديم إ

مضخمة بأسرع وقت، خاصة وأن تلك األنظمة السياسية غير راغبة في بناء شرعية مؤسساتية 

هنا يصبح القطاع العام أداة فعالة لتجريد الفعاليات المجتمعية   41.قائمة على المشارآة السياسية

لربط المصالح اليومية الوسيطة من مرتكزات فاعليتها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وآذلك أداة 

الحياتية لألفراد وللجماعات باستقرار واستمرارية النظام السياسي في دول المجلس، األمر الذي 

يؤدي إلى احتواء واستقطاب العناصر المسيسة من مختلف شرائح المجتمع، والحفاظ على 

ات سياسية جذرية حيث لم تشهد دول المجلس تغير 42.التوازنات القبلية أو الجهوية أو الطائفية

 خالل السبعينات  آاالنقالبات العسكرية، ولم تشهد أعمال عنف وال معارضة سياسية قوية وفعالة

 .أو الثمانينيات من القرن الماضي
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إن سياسات الرفاه والتنمية التي تبنتهما دول مجلس التعاون الخليجي أفرزت شريحتين  

ر فرص التعليم المجاني في مختلف المستويات في إن توف: األولى. مهمتين في المجتمعات الخليجية

الداخل والخارج أفرز اآلالف من النخب المثقفة في المجتمعات الخليجية والتي بدأت تبحث عن 

أتاحت وفرة الموارد : الثانية. دور لها في المجتمع وتتطلع إلى المشارآة في  العملية السياسية

 النفط الفرصة لشريحة واسعة من المجتمع للمشارآة في المالية الكبيرة الناجمة عن زيادة أسعار

النشاطات االقتصادية والتجارية، فقد قدمت الدولة في الخليج القروض الميسرة للمواطنين، 

والتسهيالت في األعمال التجارية وإقامة المشروعات االستثمارية واالنتاجية والخدماتية 

 السياسة أسفرت عن بروز شريحة من رجال األعمال والتوآيالت التجارية للشرآات العالمية، هذه

األثرياء وذوي النفوذ المالي واالقتصادي والتي حاولت أن تترجم هذه القوة االقتصادية والمالية 

 هذه القوى االجتماعية المتطلعة إلى المشارآة 43.إلى نفوذ سياسي يتمثل في المشارآة السياسية

ة اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعالمية وثقافية، المساعد السياسية وجدت في بروز العولمة، آقو

الرئيس في التأثير على الدولة ونظامها السياسي وإخضاعها لتحقيق الرغبة المجتمعية في 

 .وهذا ما سوف نناقشه في المبحث التالي. المشارآة السياسية

 

 وشرعية األنظمةالعولمة متغيرات : الرابعالمبحث 

 . الخليجيفي دول مجلس التعاون
مع بداية التسعينات من القرن العشرين، ونتيجة النهيار االتحاد السوفييتي، بدأ التحول  

الهيكلي الكبير في طبيعة النظام الدولي، األمر الذي أدى إلى  تغير في التوازن االقتصادي 

 دولي والعسكري والثقافي، وبدأ العالم يتحول نحو بناء جديد لمختلف األنشطة في إطار نظام

. أحادي القطب، فأصبحنا أمام هيمنة النمط الرأسمالي في االقتصاد والسياسة واالجتماع والثقافة

وسوف يستعرض المبحث التالي آثار . أصبح يؤثر على الدولة وشرعيتها" العولمي"هذا النمط 

ة التي متغيرات العولمة على شرعية الدولة في الخليج، وذلك من خالل مناقشة الجوانب الرئيسي

 .تثيرها العولمة، وهي الجوانب االقتصادية والسياسية والثقافية
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 :الجانب االقتصادي ]1[
لقد أسهمت الدولة في الخليج خالل السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي في التطور   

 فقد ساعدت في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإقامة الصناعات على نحو . االقتصادي

مباشر وغير مباشر، وتبنت أنماطًا للتنمية ارتكزت في معظمها على النموذج المرآزي في 

فاتسع نطاق تدخل الدولة في الحياة االقتصادية وأخذت اجراءات وسياسات اقتصادية . التخطيط

تسيطر "فقد آانت الدولة في الخليج  .تصب في خدمة هدف استكمال بناء البنية التحية لالقتصاد

وتحمي ... هود التخطيط المرآزية وترسم التوجهات العامة المحددة للتنمية في مجتمعاتها عبر ج

صناعاتها وتدعمها، وتقدم معظم خدماتها مجانية لمواطنيها وخصوصًا خدمات التعليم والصحة 

  فقد حافظت دول المجلس على سياسات ينشط فيها دور 44..."والخدمات االجتماعية األخرى 

. م، سواء في ملكية وسائل اإلنتاج  أو في توفير السلع والخدمات بأسعار مدعومةالقطاع العا

ولذلك فقد توسع دورها في اإلنفاق، بل وأصبحت سوقًا مهمة لتصريف  المنتجات الوطنية، 

وأصبحت تتدخل في آل صغيرة وآبيرة، في االقتصاد والمجتمع، وفي رسم خطط خمسية طموحة 

وقد آانت .  إلى زيادة معدالت النمو، وتوفر فرص الحراك االجتماعيللتنمية، األمر الذي أدى

الدولة في الخليج تفرض سياجُا جمرآيًا عاليًا لحماية الصناعات الوطنية الناشئة، وتقدم الدعم  

  بل إن دول الخليج 45.للسلع الضرورية، وتقوم بجهد جبار في القيام بمشروعات البنية األساسية

 .ها آأآبر جهة موظفة لليد العاملة الوطنيةظلت محافظة على وضع

هذه السياسات التي آان فيها القطاع العام أآبر مستهلك للسلع والخدمات في اإلقتصاد، 

والتي تهدف إلى إشباع آثير من الحاجات االقتصادية واالجتماعية لدى المواطن أدت إلى تدعيم 

العولمة في منتصف التسعينيات، وتأسيس إال أنه ومنذ بروز تيار . الشرعية لألنظمة السياسية

, وانضمام بعض دول المجلس لها ومحاولة البعض اآلخر لإلنضمام"  منظمة التجارة العالمية"

بدأت الدولة في الخليج تتخلى عن أدوارها بدعوى العمل بآليات السوق الحرة، واهتمت بخلق 

 مع �لقارات، وفتحت أسواقها بال قيود البيئة المناسبة لتواجد وهيمنة الشرآات الكبرى العابرة ل

وأصبحت الدولة في .  لمنتجات العالم الغربي السلعية والخدمية والثقافية�بعض االستثناءات 

الخليج في طريقها ألن تصبح أداة للعولمة وأجهزتها من شرآات آبرى وأجهزة مخابرات عالمية 
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ت دول مجلس التعاون الخليجي تمر من هذا المنطلق بدأت اقتصاديا. 46ومؤسسات دولية وغيرها

فمحاولة التكيف مع سياسات العولمة . بمرحلة تكيف وتغيرات هيكلية لم يسبق أن شهدتها من قبل

جعل الدولة في الخليج تقدم على خفض اإلنفاق الحكومي على الرعاية االجتماعية والخدمات 

فيهية، وتستحدث رسومًا على العامة من نقل ومدارس ومستشفيات وجامعات ومؤسسات ثقافية وتر

رفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود ورسوم (استهالك الخدمات العامة ورفع الرسوم القائمة 

، وتخفيض الدعم المباشر وغير المباشر للعديد من السلع )الهاتف وأسعار تذاآر السفر الجوي

 الغذائية وإنتاج القمح في آتقليص دعم المواد(والخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطن، 

  47).المملكة العربية السعودية

هذه السياسات تزامنت مع ارتفاع معدل النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي 

خالل الربع األخير من القرن الماضي األمر الذي أدى إلى ظهور بنية سكانية فتية بدول المجلس، 

. من إجمالي السكان% 60 عامًا بنحو 24-15أعمارهم بين إذ تقدر نسبة المواطنين الذين تتراوح 

ومع تزايد خريجي الجامعات وبقاء الخيارات الوظيفية المفضلة لديهم محدودة، وتقلص دور الدولة 

في بعض النواحي، األمر الذي أدى تدريجيًا إلى تخليها عن دورها التقليدي في إدارة وتنظيم 

ماعية الشاملة، فقد ظهرت مشكلة البطالة في أوساط الشباب خدمات دولة الرفاه والرعاية االجت

 وهذه نتيجة طبيعية لسياسات العولمة التي تبنتها دول المجلس والتي تؤدي إلى إزالة أو 48.الخليجي

تخفيف الحواجز أمام حرآة السلع ورأس المال والعمالة االجنبية، خاصة العمالة المدربة والتي  

 إلى آخر مستفيدة من المميزات الناتجة عن تطبيق برامج العولمة، ومنافسة بإمكانها اإلنتقال من بلد 

 .للعمالة الوطنية

منذ بداية التسعينات من القرن الماضي إنتهى عصر اإلزدهار االقتصادي ليبدأ عصر 

اإلضطراب والتوتر، مع بداية تراجع وبطء معدالت النمو وانخفاض عائدات النفط، والرآود 

مديونية العالية التي خرجت بها دول مجلس التعاون الخليجي جراء تحرير دولة االقتصادي، وال

الكويت، وزيادة اإلنفاق العسكري، وارتفاع معدالت الزيادة السكانية، وازدياد نسبة البطالة، آل 

ذلك أدى إلى تراجع دور دولة الرفاه في الخليج وبدأت أهميتها تتقلص وتضعف قدرتها على 

ر للسلع والخدمات، ونتيجة للضغوط التي مارستها المراآز الرأسمالية والمؤسسات اإلنتاج المباش
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أخذت الدولة في ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية(المالية الدولية 

الخليج تتخلى تدريجيًا عن مسؤوليتها التنموية من خالل سحب الدعم المقدم للفقراء تحت مايسمى 

، وفتح الباب على مصراعيه أمام السلع المستوردة لتحل محل المنتجات "ثبيت اإلقتصاديالت"

يتعارض "، ووقف الدعم للسلع الضرورية بحجة أنه "التكيف الهيكلي"الوطنية تحت غطاء 

، وبيع العديد من مؤسسات القطاع العام الخدمية وتحرير "تعارضًا صريحًا مع اعتبارات الكفاءة

 من العديد من القيود المفروضة على نشاطه، وذلك تحت شعار ما يسمى القطاع الخاص

 وإعطاء القطاع الخاص دورًا في اإلضطالع باألعباء التنموية مما جعله يعتمد 49".بالخصخصة"

على العمالة الوافدة ذات التكاليف المتدنية والمهارات المحدودة، األمر الذي أدى إلى زيادة نسبة 

وقد ترسخ التوجه نحو تخصيص مؤسسات القطاع العام من خالل . لعاملة الوطنيةالبطالة في اليد ا

تصريحات المسؤولين في دول المجلس خالل النصف الثاني من التسعينيات، بل إن غالبية خطط 

التنمية لدول المجلس رآزت على برامج الخصخصة، إيمانًا منها أن برامج الخصخصة هي الحل  

فعلى سبيل المثال جعلت خطة التنمية . ادية التي تواجه هذه الدولالناجع للمعضالت اإلقتص

 من الخصخصة هدفًا استراتيجيًا 1995السادسة في المملكة العربية السعودية الصادرة عام 

 فالدولة في الخليج ترى أنها تقع تحت تأثير العولمة والتوجه العالمي نحو الخصخصة بما  50.رئيسيًا

ه لديها من تحديات، حيث أن معدالت النمو المستقبلية القتصاديات دول يمنحها من فرص وما يولد

 51.الخليج مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بما يحدث من تغييرات نوعية في بنية االقتصاد الدولي المعولم

إن تبني دول مجلس التعاون الخليجي لسياسات العولمة اإلقتصادية، بدًء من تحرير 

 األموال والشرآات الكبرى على حساب المساعدات الحكومية االقتصاد وهيمنة أصحاب رؤوس

وما تقدمه لشرائح المجتمع الفقيرة، ونمو الفقر وزيادة البطالة والمرض وإبعاد الدولة من التدخل 

في الحياة االقتصادية وتطبيق برامج الخصخصة، آل ذلك جعل المواطن الخليجي يعتقد أن هذه 

 الرفاه وتخليها عن مسؤوليتها التنموية وترك المواطن أمام السياسات هي تراجع في دور دولة

تسلط وهيمنة الشرآات المتعددة الجنسية التي قد ال تحقق له أهدافه وتطلعاته ضمن برامج  

لذلك لم يتبخر حلم تحقيق مجتمع الرفاه فحسب، . اقتصادية واجتماعية آانت تقدمها له دولة الرفاه

جتماعية المكتسبة، فاتسعت الهوة بين األثرياء والفقراء، وتدحرجت بل وقع التراجع في الحقوق اال
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هذا التراجع في دور . فئات آثيرة من الطبقة الوسطى نحو حافة الفقر، وازدادت نسب البطالة

وسياسات الدولة قد تزامن مع اختفاء السلوك الوطني آقيمة مما يؤدي إلى تراجع في الرضا 

ل المواطن بل وأدى إلى ظهور جماعات المعارضة في المجتمعات والقبول للنظام السياسي من قب

 .  إلى التأثير في شرعية األنظمة السياسية في دول الخليج-حتمًا�الخليجية، مما قد يؤدي 

 :الجانب السياسي ]2[
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ نشأتها استقرارًا سياسيًا محليًا منطلقة في ذلك من 

بط الحاآم بالمحكوم في إطار مجتمعات تستلهم شرعية أنظمتها السياسية من األسس التي تر

وقد ساعد على ذلك . العالقة األبوية والنظام القيمي الذي تخضع له جميع شرائح المجتمع الخليجي

أن التفاعالت السياسية في دول المجلس آانت محصورة ضمن النطاق المحلي واإلقليمي ومعزولة 

ولقد حرصت حكومات دول الخليج على عدم التفريط . تأثيرات الخارجيةعن التطورات وال

بالسلطة ومحاولة احتكارها ضمن النطاق الضيق وبعيدًا عن التدخالت الخارجية، وانطالقًا من 

التأآيد على مفهوم السيادة الوطنية، وتأآيدًا على حق ممارسة الحكومات لصالحياتها وسلطاتها  

ومن هذا المنطلق آونت األنظمة السياسية في دول . تها الطبيعيةعلى شعبها وأرضها وثروا

المجلس شرعية تدرجية تتناسب واألوضاع السياسية المحلية والدولية، انطلقت من الشرعية 

إال أنه ومنذ بداية التسعينات بدأت . التقليدية بأدوارها المختلفة إلى شرعية التنمية واإلنجازات

نظمة السياسية في دول المجلس من ناحية ومجتمعات الخليج من ناحية العالقة التفاعلية بين األ

وتأتي هذه األزمة نتيجة للمتغيرات التي . أخرى تأخذ مسارًا تغلب عليه األزمة السياسية المستفحلة

حدثت في المنطقة بدًء بتحالف األنظمة السياسية في دول المجلس مع الواليات المتحدة األمريكية  

 وانتهاًء باإلفرازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  1991ر دولة الكويت عام منذ حرب تحري

 .لتلك األزمة على دول الخليج

هذه األزمة التي أوجدت قاسمًا مشترآًا بين الموقف األمريكي حول آثير من القضايا 

دى إلى اإلقليمية والدولية وبين مواقف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي أ

تفاهمات حول قبول جميع األطراف الخليجية بالتسويات السياسية للقضية الفلسطينية، واالتفاق 

حول محاربة ما يسمى باإلرهاب، وتقديم التسهيالت العسكرية التي أدت إلى التواجد الدائم للقوات 
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ع سياسات ولذلك بدأت حكومات دول مجلس التعاون تتفاعل م. األمريكية في جميع دول الخليج

وبرامج العولمة على مختلف األبعاد، اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا ما عدا البعد السياسي، فقد أبدت 

دول المجلس مقاومة لسياسات العولمة السياسية والمتمثلة في تبني اإلصالحات والمشارآة 

ها األثر األآبر على  إال أن متغيرات العولمة السياسية آان ل. السياسية في اتخاذ القرار السياسي

فطبيعة العولمة آمصفوفة من العمليات . العالقة بين األنظمة السياسية في دول الخليج ومجتمعاتها

المتداخلة والمرتبطة ببعضها تتضمن انكماش العالم، وإلغاء الحدود الجغرافية، وربط االقتصادات 

سيطرتها التقليدية على مجالها والثقافات والمجتمعات واألفراد بروابط تتخطى الدول وتتجاوز 

 ولذلك فإن قدرة الدولة على ممارسة سيادتها على إقليمها بالمعنى التقليدي 52.الوطني والمحلي

بدأت تتأثر في ظل نظام العولمة، بل أصبحت الدولة غير قادرة على التحكم في عمليات التدفق 

 53.اإلعالمي والمعلوماتي والمالي عبر حدودها

هي األآثر تأثرًا بهذه التحوالت المعولمة ) آبقية دول العالم الثالث(جلس تعتبر دول الم

نتيجة لضعف وهشاشة أجهزة الدولة، وعدم رسوخ مؤسساتها في عديد من الحاالت، وتفاقم 

المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية مع تناقص أو تآآل قدرات الدولة على التصدي لها، ناهيك عن 

اتها تجاه المواطنين وانسحابها إلى خارج الفضاء االقتصادي تارآة لقوى تخلي الدولة عن التزام

 نتيجة لهذه التغيرات أصبحت 54.السوق حرية االشتغال على تشكيل أنماط التبادالت االقتصادية

 عالمي يتمحور حول االنفتاح االقتصادي األول: الدولة في الخليج تواجه نوعين من الضغوط

طار محاولة إعادة صياغة مفاهيم العالقات الدولية بما يعطي للدول الدافعة والسياسي والثقافي في إ

" حقوق اإلنسان"للعولمة حق التدخل في شؤون دول العالم الثالث، وفرض مفاهيم مثل 

 الثاني  أما 55.وتطبيقهما وفق الفهم والتصور وطرق اإلدارة المؤسسية الغربية" الديموقراطية"و

 على مطالبة شعوب المنطقة باإلصالحات السياسية في إطار القيم فهو مجتمعي داخلي يترآز

الدينية وفتح المجال للمشارآة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية، خاصة وأن األنظمة السياسية 

في دول الخليج تدرك أن الدولة الريعية ال تستطيع أن تقلص الرعاية اإلقتصادية واالجتماعية التي 

الذي ينظم العالقة السياسية " العقد االجتماعي"ون أن تجد سبًال جديدة للحفاظ على تقدمها لشعبها د

  هذه الضغوط أجبرت النخب الحاآمة في دول الخليج على 56.بين النخب الحاآمة والمواطنين
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اتخاذ خطوات لتخفيف األزمة االقتصادية والحد من الخلل السياسي وتأآيد شرعية األنظمة، غير 

صالحات االقتصادية والسياسية التي طرحتها النخب الحاآمة ظل يمثل تكتيكًا مرحليًا أن تنفيذ اإل

 57.لتخفيف الضغوط بدًال من أن يكون هدفًا استراتيجيًا لحل األزمات التي تواجهها دول الخليج

ففي .  في الدول يؤدي إلى تآآل شرعية األنظمة السياسية الفاعلةن عدم وجود المؤسسات السياسيةإ

ل غياب المؤسسات السياسية التي تسمح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم، قد تبرز مالمح عدم  ظ

فلقد أدرآت جميع دول مجلس التعاون أهمية مصادر الشرعية القائمة، ولكنها . االستقرار السياسي

قد ال تكون آافية في تأآيد شرعية األنظمة السياسية خاصة في إطار المتغيرات السياسية 

 أصبحت تعصف بشرعية الكثير من األنظمة فتلك المتغيرات. قتصادية واالجتماعية المعاصرةواال

السياسية في دول العالم الثالث، وإدراآًا ألثر هذه المتغيرات على شرعية األنظمة السياسية في 

دول المجلس، تبنت دول المجلس إقامة مؤسسات سياسية آمصدر آخر للشرعية ولزيادة فعالية 

 وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون قد قامت بتأسيس مجالس شورى منذ .ة األنظمةشرعي

زمن طويل إال أنها لم تكن ذات فاعلية في ترسيخ مفهوم المشارآة السياسية في دول المجلس 

باستثناء دولة الكويت، لكنها  بدأت منذ التسعينات تواجه ضغوطًا آبيرة، من الداخل والخارج ومن 

. لعولمة األمر الذي جعلها تطرح صيغًا من اإلصالحات السياسية لتخفيف تلك الضغوطسياسات ا

تمثلت تلك الصيغ في انتخابات دورية لبرلمانات ذات سلطة محدودة للغاية أو مجالس شورى  

حول تطور وفاعلية مجالس  (58.معينة بال سلطات، األمر الذي جعل اإلصالحات السياسية محدودة

 .)2جلس التعاون الخليجي أنظر جدول رقم الشورى في دول م

 :الجانب الثقافي ]3[
تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بخصوصيات ثقافية تختلف عن آثير من الدول  

األخرى، هذه الخصوصية هي تجربة هذه الدول التي تلخص الجوانب اإلبداعية واالجتماعية  

-فهي ثقافة حافظت دول الخليج . من الثقافاتوالسلوآية والعقيدية التي سمحت بتميزها عن غيرها 

ثقافة تراثية مفعمة "إنها .  على آيانها المتجانس ومقوماتها الخاصة وهويتها الحضارية-عبر الزمن

 وقد ارتبطت هذه الثقافة بالمجتمع الخليجي، فهي نتاج نظامه القيمي 59".بالمواطنة األصيلة

محمد عابد الجابري . وفي هذا السياق يعرف د. اتهورموزه وتعبيراته وتطلعاته وتصوراته وذآري
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المعبر األصيل عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمم، عن نظرة هذه األمة إلى "الثقافة بأنها 

الكون والحياة والموت واإلنسان ومهامه وقدراته، وحدوده، وما ينبغي أن يعمل وما ال ينبغي أن 

 60."يأمل

ي والذي هو بدوره إمتداد  ومرتبط بالموروث العربي اإلسالمي، هذا الموروث الثقافي الخليج

آان يغذي ويعمق الشعور بالهوية الخليجية ويؤآد على التمسك بالخصوصية لشكل أنظمة الحكم 

في إطار النظام األبوي بين الحاآم والمحكوم، وقد سعت األنظمة السياسية بشتى الوسائل إلى 

ى مواطنيها عبر أجهزتها اإلعالمية وأدواتها األمنية وذلك من  تدعيم هذه المنظومة من القيم لد

وهذا يبين مدى اإلرتباط بين منظومة القيم الثقافية والدينية وشكل . أجل تعميق قيم الوالء للسلطة

األنظمة السياسية في دول الخليج، األمر الذي أدى إلى أن معطيات منظومة القيم تلك آانت تمثل 

فقد ساهمت في إآساب األنظمة السياسية شرعيتها . السياسية في دول الخليجصمام أمان لألنظمة 

 تحافظ على - في سبيل الحفاظ على بقائها واستمراريتها�السياسية، فأصبحت النظم السياسية 

الموروث القيمي الحضاري والثقافي والديني لمجتمعاتها، مما جعل المجتمعات الخليجية تؤجل  

لمشارآة السياسية ومسألة الحريات، وعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع مطالبها المجتمعية آا 

في دول " السيادة الوطنية الثقافية"هذه الحالة أوجدت ما يسمى . األنظمة السياسية لتحقيق ذلك

 بين النخب الحاآمة والقاعدة -لفترة طويلة-الخليج والتي بدورها تمكنت من توطيد العالقة  

الذي أدى إلى هيمنة واستقالل الدولة في الخليج وسيادتها على رعاياها وعلى المجتمعية، األمر 

  61.مجالها الجغرافي

فبالرغم من أن اآلثار الثقافية للعولمة لم . منذ منتصف التسعينات بدأت هذه المعادلة تختل

تتجلى بشكل واضح على أرض الواقع في دول المجلس، إال أن ثقافة العولمة قد نجحت في 

راق النسيج المجتمعي الخليجي وبرزت آحقيقة حياتية في المجتمعات الخليجية، األمر الذي اخت

فالخطر الثقافي للعولمة . جعل الدولة في الخليج تقف عاجزة عن مواجهة أخطار العولمة الثقافية

وذج يترآز حول محاولة صهر الثقافات المتعددة في ثقافة واحدة هي الثقافة األمريكية وجعلها النم

العالمي مستخدمة التقدم الهائل في وسائل االتصال وما يتم بثه عبر الفضائيات من مواد إعالمية 

على " االعتساف الثقافي"مما يؤدي إلى إعادة صياغة الهوية الثقافية للمجتمعات وفرض 
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:  هي  ويؤآد هذا اإلتجاه عبداإلله بلقزيز عندما يقول إن العولمة الثقافية62.المجتمعات األخرى

إنها رديف االختراق الذي يجري . فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات"

 .63" فيهدر سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة-المسلح بالتقانة�بالعنف 

 وسلبه خصوصيته وبالتالي" اآلخر"فالعولمة الثقافية باإلضافة إلى آونها إرادة الختراق 

  فهي تنصرف إلى تحطيم القيم والهويات التقليدية للثقافات الوطنية، والترويج 64نفيه من العالم،

واعتبار تلك القيم والمفاهيم هي , للقيم والمفاهيم االجتماعية والثقافية الغربية وباألخص األمريكية

د اإلشارة إلى   ويمكن في هذا الصد65وحدها المقبولة آأساس للتعاون الدولي في ظل العولمة،

، مع دعوة بعض دول "االرهاب"الهجوم على القيم اإلسالمية باعتبارها مسؤولة عن مايسمى  

 تحت شعار تطوير -وباألخص القيم الدينية�مجلس التعاون الخليجي إلى التخلي عن تلك القيم 

 .المناهج التعليمية، وتعديل الخطاب الديني وحوار الحضارات

تستهدف السيطرة على " االختراق الثقافي" أو ما يسمى أحيانًا هذه العولمة الثقافية

وبالتالي محاولة سلب الوعي والهيمنة على الهوية الثقافية الفردية والجماعية، األمر " اإلدراك"

 :الذي أدى إلى بروز تيارين متناقضين في المجتمع الخليجي

ضعت لتأثيرات العولمة الثقافية وخ" باالختراق الثقافي" ويمثل شريحة مجتمعية قبلت :األول

ورضيت بالتشويش على نظام القيم القديم وقبلت بنظام القيم الجديد ومعطياته من توجيه للخيال 

التطبيع مع الهيمنة، واالستسالم لعملية االستتباع "  وقبول 66وتنميط للذوق وقولبة للسلوك،

 المحصلة النهائية من هذا اإلختراق  ثم إن67."الحضاري الذي يشكل الهدف األول واألخير للعولمة

بل . الثقافي سوف يؤدي إلى فقدان هذه الشريحة المجتمعية الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة

الذي " المعلوماتي"سيكون عالم هذا التيار المؤسسات والشبكات العالمية، ووطنه هو الفضاء 

  أما انتماؤه فسيكون 68والسياسة والثقافة،تصنعه شبكات االتصال، والذي يحتوي ويوجه االقتصاد 

لما وراء حدود الدولة، أي اإلنتماء لثقافة العولمة، ألنه ال فائدة من مقاومة العولمة، آما يقول 

بل يجب االنخراط في العولمة من دون تردد ومن دون حدود، ألنها ظاهرة  "أصحاب هذا التوجه، 

االرتماء في � هذه الحالة 69."قيق التقدم خارجهاحضارية عالمية ال يمكن الوقوف ضدها وال تح

 ستؤدي إلى إضعاف الرابط األخالقي بين الحاآم والمحكوم مما -أحضان العولمة واالندماج فيها
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قد يؤدي إلى فقدان الوالء المجتمعي للسلطة السياسية، وبالتالي إضعاف سلطة الدولة في المراقبة 

 .أثير على شرعية النظام السياسيوالتوجيه، والذي بدوره سيؤدي إلى الت

يرى بأن البعد الثقافي للعولمة من أآثر األبعاد تأثيرًا على هوية الفرد والجماعة معًا، : الثاني    

. وبالتالي على صمود أو ذوبان مجموعة من القيم، وفي مقدمتها القيم الدينية والقومية واألخالقية

 آانت دائمًا عنصرًا مهمًا في حمالت الترويج ولذلك يرى أصحاب هذا االتجاه أن الثقافة

األيديولوجي أو الغزو االستعماري والتي آان يراد منها طرح أفكار الغالب على المغلوب، أو 

  وأن موقع الثقافة في نظرية العولمة يتمحور 70.تحطيم الروح المعنوية لدى الشعوب المستهدفة

دي إلى تراجع أو تهميش الهوية الوطنية حول فرض النموذج الثقافي األمريكي والذي سيؤ

وتغريب اإلنسان الخليجي والتشكيك في جميع قناعاته وثوابته الوطنية والقومية والدينية، ومحاولة 

تحريره من آافة قيود االخالق والدين واالعراف المرعية والوصول به إلى مرحلة العدمية، األمر 

 هذا التيار يتهم األنظمة السياسية 71.و الجماعة أو األمةالذي قد يصل به إلى إسقاط الوالء لألسرة أ

وأن الدولة قد . بعدم الوقوف بحزم وقوة تجاه تهديد العولمة الثقافية للمجتمع الخليجي المحافظ

تخلت عن دورها في مقاومة التهديدات الثقافية والسياسية واالقتصادية للمجتمع الخليجي، التي 

الجتماعية ليسهل السيطرة عليه وتهميش دوره الحضاري وطمس تهدف ليس فقط تفكيك البنى ا

هويته الثقافية، بل يتعدى ذلك إلى محاولة إضعاف هيبة الدولة واالنتقاص من سيادتها وتقليص 

ولذلك يرى هذا التيار أن . مبررات وجودها لصالح المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية

جريمة ال تغتفر في حق من يطلبون عونها ويحتاجون إلى "ة هو الموقف الحيادي الذي تتخذه الدول

 يبين هشاشة الدولة وضعفها -آما يرى أصحاب هذا التوجه� هذا الموقف الحكومي 72" حمايتها

أمام التحديات الخارجية والتي ستؤدي بالضرورة إلى استباحة النظام القيمي الموجود، وتجريد 

بل تجعله مصابًا بمرض فقدان المناعة القيمية "الخارجي، األفراد من أية دفاعات ضد التهديد 

 73".المكتسبة

هذه الحالة جعلت هذا التيار يتخذ قرارًا ذاتيّا بمقاومة سياسات العولمة ومؤسساتها والدول  

الداعمة لها، األمر الذي أدى إلى حدوث خلل في العالقة بين هذا التيار واألنظمة السياسية، جعلت 

. يد النظر في والئه وبالتالي النظر في شرعية األنظمة السياسية في دول الخليجهذا التيار يع
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ونتيجة لهذا الموقف، أصبحت الدولة في الخليج تواجه ضغوطًا من آال التيارين وأصبحا يشكالن 

تهديدًا الستقرار وشرعية الدولة في الخليج، فالتيار األول أخذ يستقوي بتأييد المؤسسات والقوى 

ة الداعمة للعولمة، والتيار الثاني ينشد دعم وتأييد المؤسسات الدينية والقومية التي ترى في الدولي

العولمة تهديدًا للنسيج االجتماعي والثقافي والسياسي لمجتمعات الخليج، وأصبح دور الدولة هو 

 .محاولة آبح جماح هذين التيارين األمر الذي أدى إلى التأثر على شرعية الدولة
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 .الخاتمة
وهي مرحلة حافلة بالمتغيرات االقتصادية . العولمة مرحلة من المراحل التي يمر بها العالم 

سلبًا �والسياسية واالجتماعية والثقافية والتقنية والمعلوماتية التي تؤثر على آافة دول العالم 

ما يرتبط بها من ظواهر وتيارات فالعولمة و.  من خالل بروز قيم وتفاعالت عالمية جديدة-وإيجابًا

ومشكالت عابرة للحدود إنما تخلق حقائق جديدة تتضمن بعض القيود التي تحد من قدرة الدولة 

تتمثل في الهيمنة  : باإلضافة إلى أنها تطرح تحديات آبيرة. على ممارسة السيادة بمفهومها التقليدي

ات أفرزت اشكاليات اقتصادية واجتماعية هذه التحدي. االقتصادية والسياسية واالختراق الثقافي

 .وسياسية، أدت في مجملها إلى التأثير على شرعية األنظمة السياسية في دول العالم الثالث

ففي حالة دول مجلس التعاون الخليجي، آانت األنظمة السياسية قد أخذت بالتدرج في تثبيت 

 شرعية التنمية واالنجازات، حيث تبنت فقد أخذت بالشرعية التقليدية ثم طبقت. الشرعية السياسية

أنماطًا للتنمية ارتكزت في معظمها على النموذج المرآزي في التخطيط، والحمائي في الحفاظ 

على المنتجات الوطنية، إال أنه ومنذ ظهور سياسات العولمة والضغوط التي مارستها مؤسساتها  

لعولمة، أدى إلى إحداث أزمات مجتمعية على الدولة في الخليج وما تبعها من انفتاح آامل على ا

وتغييرات جوهرية في العالقة بين الحاآم والمحكوم، والذي أدى بدوره أدى إلى حدوث أزمة في 

 .الشرعية لتلك األنظمة

لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على تأثيرات العولمة على األبعاد االقتصادية  

 أسس وشرعية األنظمة السياسية وبالتالي االستقرار السياسي والسياسية والثقافية وانعكاساتها على

 .لدول الخليج

من المنظور االقتصادي، ناقشت الدراسة التغيرات االقتصادية التي صاحبت  �

سياسات العولمة من انتشار لمفاهيم حرية التجارة، وعولمة اقتصاد السوق، والتوقف عن 

فاه، وتطبيق سياسات الخصخصة، بل دعم السلع الضرورية، والتخلي عن سياسات الر

هذه السياسات االقتصادية المعولمة التي تبنتها دول الخليج قد . وتقلص الدور الخدمي للدولة

تؤدي إلى حدوث موجة من التحول السلبي في العالقة بين النخب الحاآمة والقاعدة الشعبية  

أساسًا على القيام بمسؤولية األمر الذي قد يلحق الضرر بشرعية النظم السياسية التي بنيت 
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التنمية وتخفيف األعباء االقتصادية عن أفراد المجتمع والرعاية االجتماعية وتقديم 

 .الخدمات األساسية للمواطن

أما من المنظور السياسي، فق اهتمت الدراسة بتحليل تأثيرات العولمة على سيادة  •

 يتعلق بممارسة سيادتها على إقليمها  فقد بدأت قدرات الدولة تتناقص تدريجيًا فيما . الدولة

بالمفهوم التقليدي، حيث أصبحت سياسات العولمة تفرض قيودًا ومحددات على قرارات 

الدول وسياساتها، بل إن دور الدولة بدأ يضعف في ضبط عمليات التدفق اإلعالمي 

ولمة بدأت باإلضافة إلى ذلك فإن الع. والمعلوماتي والسلع واألموال واألفراد عبر حدودها

وقد أثارت هذه . تطرح مفاهيم وقضايا الديموقراطية وحقوق اإلنسان والمشارآة السياسية

هذه . المفاهيم الكثير من التساؤالت والتحفظات بشأن حدود ومقومات العولمة السياسية

ة األبعاد السياسية للعولمة وتأثيراتها المحتملة ستؤثر على طبيعة العالقة القائمة والمستقبلي

بين األنظمة السياسية ومجتمعاتها، والذي بدوره سيؤدي إلى تنامي دور قوى المعارضة  

 .والمطالبة باالصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

أما على الصعيد الثقافي فقد بحثت الدراسة في تجليات العولمة الثقافية وتأثيرها   �

ية في دول مجلس التعاون الخليجي على تغريب الذات وتهميش الهوية العربية اإلسالم

ومحاولة الهيمنة على ثقافات المجتمع الخليجي بهدف طمس " لإلختراق الثقافي"نتيجة 

هويته، وعزله عن قضاياه الجوهرية، وتشكيكه في قناعاته الوطنية والقومية والدينية، لكي 

عية، حيث يسهل إخضاعه والسيطرة عليه، وما أفرزه هذا اإلختراق من تناقضات مجتم

ظهرت شرائح متنافرة في المجتمع، البعض يقبل بسياسات العولمة دون تردد بينما أطراف 

أخرى ال تقبل ثقافة العولمة ألنها تعتقد أن تلك الثقافة ستؤدي إلى التفكك واالزدواجية 

وضياع الهوية، وعدم مواءمة ما يتم استيراده وتبنيه من النماذج الغربية لطبيعة 

هاتان الشريحتان المتضادتان أصبحتا تسبب عدم . دول مجلس التعاون الخليجيواحتياجات 

استقرار للنظام السياسي في دول المجلس وأصبح دور النظام السياسي هو مراقبة هاتين 

الشريحتين ومحاولة آبحهما األمر الذي قد يؤثر على شرعية واستقرار اإلنظمة السياسية 

 .في دول المجلس
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لمي وتكنولوجية المعلومات واالتصاالت أدت إلى تتقلص إن التطور الع 

المسافات والحدود الجغرافية والتي معها تتقلص المسافات الثقافية واالقتصادية 

فالتغيرات في الهياآل اإلقتصادية للدولة واالختراق الثقافي . واالجتماعية والسياسية

مع في آن واحد، ولم تعد  أصبحت قوية التأثير على الدولة والمجتلمجتمعات الخليج

األسواق المحلية أو الخصوصية التاريخية والسياسية الثقافية للشعوب محصنة تجاه 

اإلختراقات الخارجية مما أثر حتى على استقاللية اتخاذ القرار الذي يحمي 

من هذا المنطلق تثار التساؤالت المتعلقة بدور الدولة في حماية االقتصاد . الشعوب

لقد آان النظام السياسي والشعب . ابت الدينية والثقافية والهوية الوطنيةالوطني والثو

يتمتعان بمصداقية متبادلة األمر الذي رسخ وثبت استمرارية واستقاللية النظام 

ولكن سياسات العولمة وآثارها على الدولة . السياسي، وأآسبه الشرعية السياسية

العالقة الترابطية بين الطرفين ومن أدت إلى تقويض هذه المصداقية بشكل أثر على 

ثم على الشرعية لألنظمة السياسية، األمر الذي أدى إلى ظهور حاالت عدم 

إن إندماج الدول في النظام المعولم بشتى . االستقرار السياسي بمختلف أشكالها

صوره أدى إلى االنحسار التدريجي لسلطة الدولة مما أدى إلى فقدان الدولة 

يفية األساسية، وفقدانها القدرة على التحكم في تدفق األفكار والقيم ألدوارها الوظ

 .ورأس المال

 :وأخيرًا تختتم هذه الدراسة نتائجها بالنقاط المهمة اآلتية

إن للعولمة أثارًا سلبية آثيرة على العالقة بين الحاآم والمحكوم في دول  -1

اجتماعية ونفسية وأنماط ولها تداعيات اقتصادية وسياسية و. مجلس التعاون الخليجي

سلوآية وفكرية وثقافية، مرتبطة بتغيرات المرحلة الحالية، وفي إطار هذه التغيرات 

واجهت مسألة الشرعية في دول المجلس تحديًا آبيرًا، حيث  شكلت سياسات العولمة 

فسياسات العولمة شاملة . تهديدًا لألسس الشرعية التي قامت عليها الدولة في الخليج

عة النطاق تفرض قواعدها وأسسها على جميع الدول متجاهلة الظروف الخاصة وواس

تلك اآلثار قد تؤدي إلى . ألي دولة أو مجتمع ودون أن يترك للدولة حرية االختيار
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ولذلك فقد بدأت األنظمة السياسية في . التأثير على شرعية األنظمة السياسية الحاآمة

لعولمية الجديدة، والتي تتطلب تغييرات جوهرية البحث عن شرعية تتالءم والمتغيرات ا

هذه الشرعية تتطلب . في البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدول الخليج

إصالحات جوهرية تؤدي إلى إعادة هيكلة البنى السياسية واالقتصادية لكي تتماشى 

فعل وبقوة آبيرة ولذلك فخيار المشارآة السياسية أصبح مطروحًا بال. ومتطلبات العولمة

في دول المجلس منذ منتصف عقد التسعينيات، وإن اختلفت درجات وبرامج التحول 

فقد اتسمت هذه التحوالت بخطوات متسارعة في آل من . السياسي في دول الخليج

البحرين وقطر وسلطنة عمان، وبخطوات متدرجة في آل من المملكة العربية السعودية 

وهذا يبين أن األنظمة السياسية في دول المجلس قد أدرآت . ةواإلمارات العربية المتحد

إلى حد آبير أن مستقبل الشرعية للنخب الحاآمة هو في تبني خيار المشارآة السياسية 

 74واالنفتاح على الشعوب، وإعطائها مجاًال أآبر للمشارآة السياسية في الحكم

االجتماعية والثقافية إن التداخل الكبير بين اآلثار السياسية واالقتصادية و -2

شرعية "للعولمة، يحتم على األنظمة السياسية في دول المجلس أن ال تعتمد على 

بل الشروع في عملية إصالح سياسي واقتصادي واجتماعي داخلي شامل " العولمة

ومحاولة إعداد الدولة والمجتمع إلصالحات إدارية ومالية وقضائية شاملة . وحقيقي

ها أآثر قدرة على التكيف مع متغيرات العولمة مع االلتزام تجعل الدولة ومؤسسات

فاالصالح السياسي القائم على تحقيق المشارآة . بالثوابت االجتماعية والثقافية والدينية

السياسية والعدالة اإلجتماعية واالقتصادية ومكافحة آافة مظاهر الفساد يعتبر صمام 

ع السياسات والقرارات، بل قد يؤدي إلى أمان لبناء دولة المؤسسات وترشيد عملية صن

بناء شرعية حقيقية لألنظمة السياسية يساهم في االستقاللية في القرار السياسي 

واالقتصادي ويكون أساسًا لالستقرار السياسي الداخلي وحصانة ضد اآلثار واألخطار 

 .الخارجية

س هو إن أفضل سبيل لمواجهة العولمة وآثارها المحتملة على دول المجل -3

إن شدة تحديات العولمة التي . ضرورة تفعيل هياآل وسياسات التكامل الخليجي
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تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، سواء تحديات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 

وعدم قدرة دول المجلس في التعامل مع تلك التحديات بشكل فردي، هذه التحديات 

فعيل الهياآل التكاملية على المستوى تفرض على دول المجلس ضرورة تطوير وت

السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلعالمي وذلك لتذليل المشكالت والعقبات التي 

وأن . تعيق التكامل الخليجي وتخفف اآلثار السلبية التي قد تفرضها سياسات العولمة

س من استقرارها وأمنها مرتبط بشكل آبير بإعادة بناء هياآلها السياسية على أسا

ودون العمل على تحقيق ذلك فإنه لن يكون بمقدور دول . المشارآة السياسية الحقيقية

 تتفاعل مع متطلبات العولمة وتحدياتها وآثارها، مجلس التعاون الخليجي أن تتعامل أو

األمر الذي قد تؤدي إلى تفاقم مظاهر العنف والفوضى وعدم االستقرار في دول 

 .المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1( رقم جدول

 األسر الحاآمة وانتماءاتها القبلية وبداية حكمها

 األسرة الحاآمة االنتماء القبلي بداية الحكم مرآز الحكم مالحظات

 آل سـعود بني حنيفة 1744 الدرعية المملكة العربية السعودية



 35

 آل الصباح عنزه 1752 الكويت 

 آل خليفة عنزه 1766 البحرين 

 آل ثاني تميم 1850 قطر 

 آل بوسعيد البوسعيدي 1744 عمان 

 آل نهـيان بني يأس 1791 أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة

 Source: Sirhan D. AL-Otaibi. The Gulf Cooperation council: A Study of The Political Elites� Perceptions of 
the Need for Cooperation Among the Arab Gulf States, 1975-1981. (Unpublished Ph.D Thesis, 
University of Exeter, Uk, 1990) pp.29-85 

 

 )2(جدول رقم 

 بناء مؤسسات الشرعية السياسية في دول المجلس

صالحيا
 ت

 المجلس

طريقة 
 االختيار

مدة 
 العضوية

عدد 
 األعضاء

سنة 
 التفعيل

سنة 
 التأسيس

 الدولة اسم المؤسسة

 السعودية  *مجلس الشورى 1927 1992 120 4 التعيين استشارية

 الكويت  **مجلس األمة 1963 1992 50 4 االنتخاب تشريعية

 اإلمارات المجلس االتحادي 1972 1972 40 2 التعيين استشارية

 قطر ***مجلس الشورى  1972 2004 45 2 تعيين/انتخاب تشريعية

 البحرين ****المجلس الوطني  1973 1992 80 4 تعيين/انتخاب شريعيةت

 عمان  *****مجلس الشورى 1981 1991 83 3 اختيار/انتخاب تشريعية

 )1992 (1412هـ حتى أعيد تشكيله وتفعيله عام 1373وتوقف عن العمل عام ) 1927(هـ 1346تأسس مجلس الشورى السعودي عام *       

 .تم تفعيل المجلس)  1991(رب الخليج الثانية وبعد ح. 1986 و1976 وتم حله مرتين عام 1963تأسس أول مجلس أمة عام **     

 يتم انتخاب ثالثين منهم باالقتراع 45وعدد األعضاء . 2004طبقًا لمشروع الدستور الجديد في قطر فإن مجلس الشورى سوف يتشكل باالنتخاب عام ***   

 . عضوًا15الحر المباشر، فيما يعين األمير 

يتكون المجلس الوطني . 1992 وتم إعادة تشكيله وتفعيله عام 1975 ثم حل عام 1973 بعد االستقالل عام تأسس أول مجلس شورى في البحرين****   

وعدد أعضاء آل مجلس أربعون . مجلس الشورى ويتم تعيينه من قبل الملك ومجلس النواب ويتم انتخابهم باالقتراع السري المباشر: البحريني من مجلسين

 .عضو

 .ضاء آممثلين للواليات ويقوم السلطان باختيار نصف العدد الذي تم انتخابهم ليصبحوا أعضاء في مجلس الشورىيتم انتخاب األع*****  

                                     
، العدد 28المجلد  (عالم الفكر. "األبعاد واالنعكاسات السياسية، رؤية أولية من منظور علم السياسية: العولمة".  حسنين توفيق إبراهيم1

 185ص) 1999ديسمبر /لثاني، أآتوبرا
) 1997، أغسطس 222العدد  (المستقبل العربي. الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد االمبريالية: الكوآبه. " اسماعيل صبري عبد اهللا2

 4ص
 187-186ص. العولمة، مرجع سابق.    حسنين توفيق إبراهيم3
 5بق صمرجع سا. الكوآبه. "  اسماعيل صبري عبد اهللا4
 91ص) 1998 مارس، 229العدد  (المستقبل العربي" عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟: العولمة والهوية الثقافية. " عبد اإلله بلقزيز5
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13  Claus Offe. Contradictions of the Welfare State. (London: Hutchinson, 1984), pp. 66-83.   Jurgen 
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15                  Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (Translated by A. M. 
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Oxford University Press, 1947), pp.124-126. 
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17                  David Easton,  A System Analysis of Political Life (New York: Wiley and  Sons, Inc., 

1965), p. 278  
18                      Ted Robert Gurr,  Why Men Rebel (Princeton: Princeton University Press, 1970) 

pp. 183-85 
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 209، ص29الفصل ) 1981دار القلم، : بيروت( مقدمة ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،   23
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113 
 112ص.   المرجع السابق29
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 73ص 
 108-107مرجع سابق ص. سعد الدين إبراهيم. 70ص. المرجع السابق  32
فقد بدأ . ي لها امتداد تاريخي في السلطة تكاد تتفق جميع المصادر التاريخية على أن األسر الحاآمة في دول مجلس التعاون الخليج 33

أما أسرة آل . م، وآذلك أسرة آل بوسعيد في عمان1744حكم أسرة آل سعود للدرعية في منطقة نجد في وسط الجزيرة العربية عام 
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 .التاسع عشر الميالدي
 : حول الخلفية التاريخية والسياسية لألسر الحاآمة في دول مجلس التعاون الخليجي أنظر
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