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الوطنية للنقاش عن الممكلة  األمريكية العربية الغرفة التجاريةاستضافة 
   األمريكيةهيل  لوالكابيتالعربية السعودية في 

 

 استكشاف في قادة الفكر السعودي ، في شراكة مع جامعة سنترال فلوريدا ، 

 "التقليدية، اإلصالح ، والقيم الحداثة  المملكة العربية السعودية: موازنة "
 

جامعة  شراكة معبال( ،  NUSACCغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية ) نظمت ال – دي سيواشنطن ، 

 قامت، (  PMBFللبحوث االستراتيجية والدراسات ) فهد  بن جامعة األمير محمدبرنامج  ،سنترال فلوريدا

ة السعودية . : الحداثة موازنة ، اإلصالح ، والقيم التقليدياستضافة حلقة نقاش بعنوان " المملكة العربية بمؤخرا 

 حريرت المملكة العربية السعودية : خالد المعينا ، رئيس فيمناقشة اثنين من قادة الفكر البارزين لا نتوتضم ."

 النساء .حقوق  عن  ةو المدافع ةصحفي، ةمؤلف -فة سعودي جازيت ، وسمر فتاني صحي
 

تركز على غير حكومية سعودية ، وهي منظمة  NAAMالتعاون مع بكابيتول هيل عقدت المناقشة في ال
أسها صاحبة رتتوالتفاهم الثقافي 

السمو الملكي األميرة ريم الفيصل ، 
عىلى رأس مجلس  التي يجلسو

كان  إدارتها إثنين من المتحدثين.
نائب الرئيس  النقاش تحت اشراف

ة غرفة التجارية األمريكيللالتنفيذي 
 (  NUSACC)  العربية الوطنية

من  ، بينما شارك سيلفركيرت السيد 
دير م دمكي ديف بين الحضور السيد 

 . PMBFالـ 
  

 الرئيس والمدير حمود ديفيد أشاروقد 

أنه "  قائال ، NUSACC لـ التنفيذي 

ان تدعم  تناكان من دواعي سرور غرف

mailto:info@nusacc.org
https://www.facebook.com/nusacc.dc
http://www.linkedin.com/groups?gid=3360769
https://twitter.com/nusacc
http://vimeo.com/nusacc


 

 

لتاريخية . تلك العالقة اوالسعوديةالواليات المتحدة عالقة القضايا التي تهم  لمناقشة وتطلع،  هذا الفكر المثير

ة في المملكة العربية السعوديتدخل مرحلة جديدة ، وكان من حسن حظنا أن اثنين من قادة الفكر األكثر احتراما 

 .فير سياق لهذه المناقشة الهامة "في واشنطن العاصمة لتو ا أن يكون

 
موظفي الكونغرس إلى سماع المتحدثين عضاء أقادة األعمال ، وتحولت مجموعة واسعة من الصحفيين و

ما اعلن ك .وهذا شيء واضح ال محالة فيهتدريجيا ،  والحادثالتغيير في المملكة العربية السعودية  واصفين

 ".نواتعليه قبل عشر س تما عما كانتما امختلف مكانا قد اصبحت" المملكة العربية السعودية  المعينا ايضا ان 

 
سمر فتاني وتناولت 

مسألة التغير االجتماعي 

في المجتمع السعودي ، 

و الدور المتنامي للمرأة. 

وأشارت إلى تعيين 

مجلس  ثالثين امرأة إلى

، و الشورى السعودي 

معظم الحظت أن  قد

الوفود التجارية 

تتضمن اآلن السعودية 

. وعلى غرار "النساء "

القضية الساخنة الخاصة 

المملكة  بعض العناصر المحافظة فيبفتاني  تفي قيادة السيارة، على سبيل المثال ، استشهدلمرأة االمرأة وحق ب

الحكومة تعمل على  قد اشارت انمشاركة المرأة في المجتمع السعودي ككل . و يقومون بمحاولة بطأالذين 

ومع  . الى حد ماغرق وقتا تطوير توافق في اآلراء بشأن هذه القضايا قبل اتخاذ أي إجراء وأن هذا سوف يست

يتم السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشاركة بأنه سوف فتاني ، تذلك ، توقع

 :وفي الخالصة قالت فتانيحكرا على الرجال  كانت قديماالتي وأخرى من المجتمع  مجاالتبشكل أكبر في 

 .بعض األمريكيين "به مما قد يرغب  بخطوات تدريجية حدثي سوفنه ولك اإلصالح جاري ،إن "
 

 :"وأشار السيد سيلفرمن الغرفة  قائال أعضاء اللجنة  مع  طويلة ذات أهمية لمدة ساعة أسئلةفي  الحضورشارك 

هتمام اللعلى مستوى عال  توصيةإنها جلسة أجوبة/أسئلة مطولة وبهذه األهمية، نني أشرفت على إدارة أال أظن 

 الى PMBFيات المتحدة و السعودية". وأشارالسيد دمكي من المملكة العربية السعودية والعالقات بين الوالب

لصحفيين و قادة األعمال . "لقد كان وحتى االموظفين في الكونغرس واسع من مشاركة الجمهور والمستوى ال

حسب لك وذأنحاء الواليات المتحدة "،  عبر مماثال له اثراالبارزين مستوى االهتمام في سماع هؤالء الصحفيين 

 . دمكيذكر  ما



 

 

 
للغاية بشأن مستقبل المملكة العربية السعودية والعالقة بين الواليات المتحدة  ينمتفائل المحاضرينوكان كل من 

 .ط على أعضاء اللجنة للحديث عىل وجهات نظرهمحاول الضغو السعودية، على الرغم من أن بعض الحضور 

 ناقشونيبين الواليات المتحدة و السعودية  للعالقة القوية  والمؤيدين" ، لسنوات، قائال أحد الحضور  وقد سأل

مع الخالفات الحالية بشأن سوريا ، وإيران، و والبلدين لديهما قواسم مشتركة أكثر مما لديهم اختالفات .  بأن

 الكثير من القواسم المشتركة ؟ "ا مال تزال لديه البلدينمصر ، كيف يمكن للمرء أن يجادل بأن 
 

لفترة  عانتمن  الم عميقة و حاسمة اأسباب السعودية والواليات المتحدةكل من المملكة العربية لرد المعينا ، " 
البعض ، و أنا واثق من أن كال البلدين بحاجة الى بعضها أن عني تطويلة. هذه المتطلبات االستراتيجية 

ات ن السعودية و مصالح الواليفإمع ذلك، أنه المعينا أيضا ،وقد اشار ستقبل "، العالقات ستظل قوية في الم
ن يكون االمتحدة ليست دائما متطابقة. "إنه ليس من غير المعقول أو من غير المألوف بالنسبة للدول الصديقة 

 .ن. وقال ان هذا ال يشكل " أزمة "اختالفات في وجهات النظر في بعض األحيا لديها
 

  فلوريدا نترلسو جامعة غرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية البشكر  امناقشتهممت المعينا و فتاني اختت
 . "تكون ممكنة جماهير الواليات المتحدة لن رسالتنا إلى  فإن بدون دعمكم ،أنه " قائال 

 
 
 
 

 السيرة الذاتية للمحاضرين
 

لى عالمقرؤة ، واحدة من أكبر الصحف سعودي جازيتجريدة  رئيس تحريريشغل حاليا منصب  خالد المعينا

في جميع أنحاء الشرق األوسط و منطقة جنوب الشرق األوسط و كاتب عمود معروف نطاق واسع في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط ولمعينا هو خبير معروف في المملكة العربية السعودية ، اآسيا . 

 و قضايا جنوب آسيا .

  

ة مجتمع المغتربين الهنود والباكستانيين في المملكل وفي تغطية قضايا جنوب آسيا  إن عمله الرائد كصحفي 

 -بية يظهر بانتظام في وسائل اإلعالم الغر السيد المعيناالعربية السعودية ومنطقة الخليج في مناسبات عديدة . 

مرموقة  ،هو شخصية معروفة جيدا  المعينا فإن في الصحافة المكتوبة والتلفزيون واإلذاعة . بصفة رسمية ،

لكبار مسؤولي الحكومة السعودية. وقد مثل المملكة العربية السعودية في عدة اجتماعات  حكيم مستشار  وهو

بما في ذلك زيارات دبلوماسية حساسة إلى الصين و روسيا . وهو  -قمة مهمة في العالم العربي وخارجه 

بين الثقافات  التواصل إلقامة، وهي منظمة غير حكومية مكرسة  NAAMئيس المؤسس المشارك و نائب ر

. 

 



 

 

. وهي  ةيعمود في صحيفة سعودي جازيت ، صحيفة خليج تايمز و آسيا األسبوع صاحبةكاتبة و  سمر فتاني

 على مجموعة واسعة من المواضيعيركزبرامج في إذاعة جدة ، حيث لديها من كبار الصحفيين اإلذاعيين أيضا 

 بما في ذلك الثقافة والدين و العالقات الدولية . 

قدمت  وقد .  NPRو  BBC  ،CNN  ،NBCفي وسائل اإلعالم الغربية بما في ذلك  كثيرا ظهرفتاني كانت ت

، وتعزيز دور المرأة في  المتطرف محاربةمساهمات كبيرة في حمالت التوعية االجتماعية ، بما في ذلك 

لغربية ابتأليف ثالثة كتب : تصورات السعودية والمفاهيم  تالمجتمع وتمكين الشباب السعودي . فتاني قام

 ةنائب و ةالمشارك ةهي المؤسسالعصر الجديد للمرأة السعودية. الخاطئة ، التحديات السعودية و اإلصالحات، و

 بين الثقافات . التواصل عمللمنظمة غير حكومية مكرسة ،  NAAMرئيس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على اتصال  يالغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية تعتبر على نطاق واسع صوت أمريكا التجاري في العالم العربي ، ه
ي غرف التجارة الوطنية فبالكنقطة وصل أمريكية لالتصال  هي تخدممع مجتمعات األعمال في جميع أنحاء الواليات المتحدة، و

العالم  قادة في جميع أنحاءالعمل عن كثب مع تالغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية . على أساس يومي ،  دولة عربية 22
صناع القرار رفيعي المستوى في مجتمع األعمال األمريكي و مراكز بحث السياسة العامة والمؤسسات بالعربي ، وكذلك 

 الحكومية ، ووسائل اإلعالم ، وحكومة الواليات المتحدة .المتعددة األطراف والمنظمات غير 


