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  1نسل آينده رهبري در خليج فارس
  

بر كشورهاي حوزه  »ها هشتاد ساله« ها رهبري و حكومت پس از سالبه گفته نويسندگان 
كابينه جديدي را تشـكيل   ي، حاكمان امارات متحده عرب2016فوريه  10فارس، در   خليج

سال سـن   22ترين آنها با  سال بود؛ جوان 38دادند كه شامل هشت وزير با ميانگين سني 
قطر، محمد بن عبدالرحمن  امير ،به وزارت امور جوانان منصوب شد. چند هفته پيش از آن

تغيير فارس درحال   را به وزارت خارجه گمارد. چهره رهبري در حوزه خليج  ساله 35اني ثال
رود. امروزه رهبري كشـورهاي حـوزه خلـيج فـارس      گرايي پيش مي سمت جوان است و به

براي كشـورهاي ايـن منطقـه مطلـوب و      ،حاضر درحال .ثير عامل سن نيستأفقط تحت ت
اخـتالف سـني   زيرا  ؛دنعنوان وزيران كليدي انتخاب شو هب انانشوليعهدمتداول نيست كه 

درمـورد كشـور عربسـتان و    ايـن موضـوع   نمونه بارز  .رندزيادي با رهبران اين كشورها دا
 بحرين صادق است. 

هستند  پيشگان فنها و  وزيران جديد شامل تعداد زيادي از تكنوكراتبه باور نويسندگان 
يـا  سال  55شاهزادگاني كه حدود  ةهم .گذاري عمومي دارند كه نگاهي راهبردي به سياست

تي هـم بـه سياسـت    وانـدازهاي متفـا   پيشـينيان خـود چشـم    در مقايسه باكمتر از آن دارند، 
ها كه  سعودي پرهياهويشاهزاده   محمد بن سلمان، :ازجمله ؛منطقه دارند و هم بهالملل  بين

زندگي و خارج از كشور درس خوانده  در مدت زمان بيشتري دركيشان خود  همدر مقايسه با 
 دارد.  يبه منطقه اشراف بيشتر نيزكرده و 

ـ    يكي از مسائلي كه افراد جوان در اين خانداند نويسندگان از دي رو هسـتند،   هبـا آن روب
اينكه افراد جوان ايـن خانـدان همـواره نگـران جانشـيني هسـتند؛        :مسئله فشار توارث است

                                                 
1. The Next Generation of Leaders in the Gulf. Becca Wasser and jefery Martini, Rand 
Corporation. ’February 2016. 
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هاي رهبريت در منطقـه حـوزه خلـيج فـارس پايـان       گذاران غربي هم بايد به كليشه سياست
وان متصدي امور در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس اين پيـام  ج افراددهند. افزايش تعداد 

را براي اياالت متحده آمريكا دارد كه بايد اسـتراتژي خـود را در ايـن منطقـه تغييـر دهـد و       
دولت الكترونيك،  هاي در حوزه  منطبق با روز كند. رهبران جديد و جوان منطقه خليج فارس،

كننـد و واشـينگتن بايـد بتوانـد      منطقه اقـدام مـي  و ايجاد ابتكار در   توسعه بخش خصوصي،
نويسنده معتقد است، اقدامات جامعي را براي هماهنگي با اين اقدامات در منطقه انجام دهد. 

نسـل جديـد    كنـد. ادغـام  نبايد  تجربه و اصالح سياسيگرايي را با  اند كه جوانبدغرب بايد 
براي تجديدنظر راهبردي اياالت  رهبران در كشورهاي حاشيه خليج فارس فرصت مناسبي را

 آورد.  متحده آمريكا در منطقه خليج فارس فراهم مي

دوره رهبـران جـوان و جديـد بـه      كيشـان و افـراد هـم    انتصـاب هـم    ،گاننظر نويسند به
تثبيـت  هـا بايـد بعـد از     اما اين انتصـاب  ؛است  هاي كليدي در حكومت، امري عقالني سمت

نيم طول كشيد تا بتوانـد   و  درمورد شاهزاده تميم اين فرايند حدود دو سال قدرت باشد؛ مثالً
اما در همان زمان كه وي كابينـه   ؛خود را تشكيل دهد نظر، كابينه موردپس از ايجاد تغييرات
  سال داشتند. 45سه نفر از آنها باالي  ،خود را تشكيل داد

حـوزه خلـيج فـارس،      پادشاهيعربستان سعودي و ساير كشورهاي  ،به گفته نويسندگان
ـ  كشـورها اين  اكثر نسل جوان اينكه مثالً ؛هايي با يكديگر دارند شباهت دليـل زنـدگي در    هب

زنـدگي در واشـينگتن) تجـارب زيـادي در زمينـه آشـنايي بـا         (مـثالً  خارج از اين كشـورها 
سـاله عربسـتان    57نمونه بارز اين افراد، وزير امور خارجه هاي جديد و غربي دارند.  حكومت

 است.  ،سعودي، عادل الجبير

كشورهاي حوزه خليج فـارس شـيوه   در نسل آينده رهبري نويسندگان مدعي هستند كه 
توسط نسل جديـد  اي كه  شيوه .د كردنجاي شيوه فعلي اعمال خواه از حكومت را به يجديد

سـاني   ر كيـد بـر خـدمات   أت ؛اسـت  »حكمراني خـوب «رهبران عرب اعمال خواهد شد، شيوه 
جايگـاه آنـان را در شـوراي    ينـده  كـه در آ اصالح اقتصـادي،  اصالح روند مديريت، عمومي، 

تمـيم   شـود.  كه در اين شيوه اعمال مي است يازجمله موارد ،بردبهمكاري خليج فارس باال 
دنبـال تسـهيل ايـن مسـائل ازطريـق بهبـود        همحمد بن زياد بهزاده اماراتي) و  (شا ساله  45

  اداري هستند.بوروكراسي 


