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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

م، سرررملر لررهر شررهر   رررو ر   طرحهررمل يوارروتر ت مورقرر    

خرت مرليزة من مفكري تضلوكت ت خمروف تجملرملته،  ونملقشهمل ُن

ملءة ومقرتحررملتهب تدمل  ررت حررور   وت تحلرروتر  ررهرتاهب تير  رر  وتيررلين   ررر  

 تيقضمليمل تيرملييت:  

 تيرهديد تيرت ي يألمن تيقومي: حجله و يفيت مقملومره. •

 تيسي لمل: ص ملعت تضسرقرل وتيقوة تي ملعلت. •

سررررقرل عهقرررمله  ور تعوررري  مررر  تيصررر  ت عررروء تتتفرررمل    م •

تيصيين تإليرتني.

 مملذت يو تسرلر  ورونمل عملم مل آلر؟  •
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4102020

 )1الورقة الرئيسة: د. سلطان األصقة )ضيف امللتقى 

 :التعقيبات 

 2ول: أ. خالد طاشكندي )ضيف امللتقى(التعقيب األ 

 التعقيب الثاني: أ. علي احلارثي 

 إدارة احلوار: أ. مجال مالئكة 

                                                           
1
( مرخصص ت تيرملريخ تحلديث وتضعملصر، يعلل تآلن ت و ْع  وتوجيه م ملا  تيررملريخ ت  ويرت   (

  تيسعو يت.تيكويت، واو مسرشملر إعهمي ت

 م.2016 ملتب ر ي ومسملعد رايس تيرارير ت "صايفت عكملظ" م ل  ربتير )شرملط(  ((2
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 امللخص التنفيذي: 

تيرملرخييرت      . سوطملن تألصرقت ت تيورقرت تيرايسرت تررلور     ترر 

سرررمل قت  ثيورهديرررد تيرت ررري، مرررن لرررهر تسررررقرتء  مررروجز  حلررروت   

يعهقررمله تيرت يررت تيعر يررت   متخ ضررت عررن  ررال مررن تيوقررملا  ت ت   

وتررزر   تيقرن تضيه ي تضملعري، و رملن   ًي  رمل  ن عوتمرل تضردً      وترط

تيرت ي( و ورتن  عض تيغرملر حور -ت تيرجملور تإلقويلي )تيعر ي

 و تهديرد ارملر حيرروي    يتيرردلالهه تيرت يرت ت مسرملال  مررن قروم    

 صررم،  قد جتملذ ت توك تيعهاق  رتة طويوت من زمن ذتك تيقررن تض 

   م  رمل  هردً حر   جنررت ذيكرب تيرسروال تيرت ري تيرلي نررتم تييروم يُ       

 قررد  ررملن   ،مباررملوته تطويررق  وي ررمل مررن جهررمله  عديرردة. وعويرره     

 املر تيورقت م اصر ت ت  من تعوي  تيعر ي ومصر.

و شررملر  . لمليررد طملشررك دي ت تيرعقيررب تألور إح  ن تضسرر     

عورر  رررور مفصرروي  ضرروء وقرري تي ره تيورقررت ُيتيرررملرخيي تيررلي تضررل 

 - ت حرررور تضررررد  تيرت ررري جترررملم تيعهقرررمله "تيرت يرررت  مهرررب جررردًّ

وتأصرريل  ،تيعر يررت" تيقررملاب  وعرروا عورر  تنرقررملخ تيطررر  تآللررر     

ه يألمررت تيعر يررت مررن لررهر تيرررملريخ تيررلي لرجررت تر يررمل  اتسرررعدت

تحلديارررت، "تيكلملييرررت وتألر و ملنيرررت" عوررر  تيسررروتء، مرررن رصررروت  

و نهرمل  ملنرت سررر مل     ، ن تيعرب  مرت لملا رت   وقملاعه  ق ملعمله مفمل امل

رايس مل ت سقوط تإلمربتطوريت تيعالملنيت، واي ق ملعرمله   رهرمل و ق رمل    

ارررمل ت تيررروطن تيعر ررري  رررملن    ض ظورارررمل تيرررلي ت يرتعررري  ن نفوذ   

ومرن   .ت  كل تضقرملييس وتضفرملايب تضرعرملر  عويهرمل    ر تحرهي مل وتسرعلمل

جيرب  ن نرعرملط   تال رمل     ،رة يدى تألترتكم طوق الم تي ظرة تضرجًل
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حبلر شديد م  ترملنب تيرت ري حبيرث ت نسررالر ت ت ليرت ارلم      

 تيعهقت إت  رصاي  وتقويب توك تضفملايب تعملطئت.

ز  . عوررري تحلرررملر ي ت تيرعقيرررب تيارررملني عوررر  توعررري      ور  ررر

تي قملط ترواريت تي    رره تر يرمل وإيررتن و لالرمل يورردلل ت      

سريلمل   ت ،يلهمل وتقرسرملم تيسريطرة عويهرمل   ن تألمت تيعر يرت يرقسر  وشؤ

  وتيضررعف تيعر رري تيسيملسرري وتيررديين وتيطررملافي  مررمل يرعوررق  ررمليرلزال

وتيعسكري وتتقرصمل ي تيلي  لضعهمل يوقروى تيعملضيرت تيكرربى،    

ق  رص رمل  ممل حق ر واو  ؛نهمل تيدتلويتووقرور تدلل الم تيدور ت شؤ

 جويوت يسيطرة  عدتاهب تإلقويلي .

 لهه حور تيقضيت تحملورين تيرمليي : ت تضدتوتضل 

   .عمل  تيرهديد تيرت ي يألمن تيقومي   

 .آييمله تيرعململ تضقرتحت م  تيرهديد تيرت ي يألمن تيقومي 

ومررن   رررز تيروصرريمله تيرر  تنرهرر  إييهررمل تضراررملورون ت مورقرر    

  سرملر حور تيقضيت ممل يوي:

ه يررإيإعرردت   يررملن عر رري مررن ترملمعررت تيعر يررت يررر ض مررمل  شررملر    -1

 ،  تيفهب تيعر ي يليك ل وطوب تيرفسل. ويوًع ،تيرايس تيرت ي

 ،ململ وسيملسرريًّتملرخييًّرر ملت مرردعوم سررر ر  م رره ر ًّوتيررر  عورر   ررل مررمل ُي

 و أعضملء ت م ظلمله  وييت.

إ ررررتم تتفملقيرررت   رررمل  مشررررتك مرررن  ور عر يرررت ذته مصرررمل          -2

 مشرت ت، مرتكزامل  ور تعوي  ومصر.
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 ن األصقة )ضيف امللتقى(الورقة الرئيسة: د. سلطا: 

 ُمِوا ت: تتقدم

تيع  ويو   ظر  ارر    مرمل يشرك وه تيرسروال تيرت ري       ئت ختط

من تهديد  وخمرملطر  عور  تألمرن تيعر ري، و  ظرر   رملحص  سرير ملم         

إ رتك حجرررب ذتك تيرسررروال تيرت ررري ومررردى لطورتررره عوررر   م  رررمل    

تيعر ي.

 و خمررررملطر تيرررردور وتجملرلعررررمله حرررر  توتجرررره تهديرررردته    إن 

سيملسيت و م يت وتقرصمل يت )سوتء ت شرأنهمل تيردتلوي  و ت املدرمل    

 إن هرمل تسرع     ؛تحليوي  و ت  م همل تيقومي  و ت جوترارمل تإلقويلري(  

ب توك تيرهديدته واملتيك تضخملطر، وتيراث عرن تيعو رت تير     ْهإح َ 

ت  وجدتهمل وتألسرملب تي  لوقرهمل، يكي تصرل ت مرررد  تضسرل و   

ملاه إح تيسريل تألمال يورعململ معهرمل،  رب تصرل ت نهمليرت تضطرمل          

 إح تختملذ تيقرتر تض ملسب جتملاهمل مبمل يصبال ت مصوارهمل. 

ل رمله تورك تيورقرت تررالر  تررلور      هالم تقدمٌت ُمِوا ٌت جتعرل مرن م   

تيرملرخييت دلت تيرهديد تيرت ي، ويعل  توك تيورقت تدرك ت رردتء   ن   

قي دة  ضوت ط ُتاد امل  عرد   معوروم مرن تيكولرمله،     حدو  حباهمل م

  عو  ايئرت مسر   ترملرخيي خمرصرر وتسررقرتء       وعويه سيكون تيرررال

موجز  حلوت ث  سمل قت متخ ضت عن  ال من تيوقملا  ت تيعهقرمله  

تيقرررن تضرريه ي تضملعرري، و ررملن   ًي  ررمل  ن    وترتيرت يررت تيعر يررت طرر 

تيرت ررري( -إلقويلررري )تيعر ررريوتررررزر ت تيرجرررملور ت عوتمرررل تضرررًد

و ورتن  عض تيغرملر حور تيردلالهه تيرت يت ت مسملال  من قرومي   

 و تهديد املر حيوي قد جتملذ ت توك تيعهاق  رتة طويوت من زمن 
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ذتك تيقررن تض صرررم، حررر   جنرررت ذيكررب تيرسرروال تيرت رري تيررلي  

يردة.     م  رمل مبارملوته تطويرق  وي رمل مرن جهرمله  عد      هردً نرتم تييروم يُ 

سرريكون اررملر تيورقررت م اصررر ت ت  مررن تعورري  تيعر رري    ،وعويرره

 مل عو  تألمنوذج.ومصر؛ طور مل يهلرصملر وقيملس 

 مسٌ  تملرخييٌّ موجز:

م ررل رحيررل تحلكررب تيعالررملني عررن تيررره  تيعر يررت  عررد ادنررت    

، (3)يوارب ت تيشر  تألوسط م تي  وععت نهمليت  روس وم

ب يصررفون تيعرررب )ظول ررمل وعرردوتن مل( وتألترررتك م ررل ذيررك تيرررملريخ وارر

، وعلل تألترتك (4)تألترتك ت تيظهر(و  أنهب ) عدتء ولونت وطملع 

عو  تكريس  كررة تيغردر تيعر ري ت ذت ررة تألجيرملر تيرت يرت       

ن صررورة سرروريت عررن تيعرررب، وقررد     عرررب تيكرررب تضدرسرريت يركرروً   

، (5)سمليره تيصامل ت تيرت يرت تض رملا  تيدرتسريت ت ذتك تيرشرويه    

يرر  ترررى ت تي هضررت تيعر يررت تيرر  تشرررهره إ  ررملن تحلرررب تيعملضيررت   ت

 .(6) تألوح  علل ليملنت  رل من قرل تيعرب

رته تألحردتث م رل نهمليرت تحلررب      ملنت تطوال ،ضمل سرق إعمل ت 

 رئ  أن  تر يمل دمل مطملم  ت تيرره  تيعر يرت   تيعملضيت تألوح  وهمل ُت

يهرمل(؛  قرد سرعت تر يرمل إح     تي  جتملورامل )سروريمل وتيعررت  ومرمل يو   

                                                           
(3)
، 1تنظررر:  رنررملر  يررويس، ظهررور تر يررمل تحلدياررت، تضر ررز تيقررومي يورت ررت، تيقررملارة، ط    

 .296م، خ2016
(4)
ه، ، صورة تيعرب يردى تألتررتك، مر رز  رتسرمله تيوحردة تيعر يرت،  رلو       يإ رتايب تيدتقوق 

 .45م، خ1998، 2ط
(5)
 .87، خ75تضرج  تيسمل ق، خ 

(6)
 يويررررب رو رررر س، تر يررررمل وتيشررررر  تألوسررررط، تر ررررت: ميخملايررررل لرررروري،  تر قرطرررررت،      

Makarios Avenue27م، خ1993، 1، ط. 
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مل  نهمل مل ت   ل ممل سعت إييه،  رب   رملء  عور  تفملالرمله     إي  ؛تضوصل عًب

 وررت عويهررمل تضصررمل  تضررمل يررت  عطرت  رنسررمل تض رد ررت عورر  سرروريمل   

 م نظررل إقورريب تإلسررك درونت تيسرروري إح تر يررمل ت مررمليو   

. (7) ياملنيرت وقو  تألللة عو  تحليرمل  ع رد تنردت  تحلررب تيعملضيرت ت     

جررملءه مطررملم  تر يررمل  قيررمل ة عرردنملن م رردريس      ،ومررن  عررد ذيررك  

م( ت  ن تررررررراك ب ت -)رارررررريس وزرتء تر يررررررمل  

تيشرررر  تألوسرررط مرررن لرررهر حورررف  غررردت  تيرررلي تعرتعرررت عويررره   

 .(8) وقملومره  لٌّ من تيسعو يت ومصر وتألر ن

 ررب جررملءه تضوتقررف تيرت يررت جتررملم تيقضررمليمل تيعر يررت  شرركل      

عو  تيرلملم ضصمل  تيره  تيعر يت قملطررت ؛ ت رردتء  مرن قيرملم      م ملاض

وض مل  .(9) متر يمل  أور  ود  إسهمي يعرت   إسرتايل س ت 

م  عو ررت جملمعررت تيرردور حصررل تيعرردوتن تياه رري عورر  مصررر 

وت إح عررمل ط تر رري يي ضررلال   تيعر يررت  ررأن  تر يررمل  رسرروت    

وقفرررت تر يرررمل ت   ،م. وت (10) إسررررتايل ت تورررك تحلررررب 

وت عررررملم  .(11) تألمرررب تضراررردة ه مطمليررررت ترزتارررر  ملسررررقهدمل     

مل مررر  إسررررتايل م  قملمرررت تر يرررمل  مليف رررمل سرررريًّمل عسررركريًّ  

                                                           
(7)
صرها تيعقرمل ، تحلرررب تيعملضيرت تياملنيررت  رتسرت ت تررملريخ تيعهقرمله تيدوييررت، مكرررت تألجنوررو        

 .208م، خ1963ط ) ه(، تضصريت، تيقملارة، 
(8)
 .37-30 يويب رو  س، مرج  سمل ق، خ 

(9 )
رلد نور تيردين، تر يرمل ترلهوريرت تحلرملارة، مر رز تيدرتسرمله تإلسررتتتيجيت وتيرو يرق،         

 ،193م، خ1998، 1 لوه، ط
(10)
،  تر تيقوررب، 2ارردى  رويررل، تيعهقررمله تيرت يررت تييهو يررت و  راررمل عورر  تيررره  تيعر يررت، ج  

 .255م، خ2002 ،1 مشق، ط
(11)
 .198رلد نور تيدين، مرج  سمل ق، خ 
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، تيرررلي  رررملن (12) هسرررييوتحلرشرررت ت عهرررد تإلمربتطرررور ايهس

م  رر  تيررره   موج ه ررمل عررد مصررر. وت حرررب تأليررملم تيسرررت      

تر يررررمل ت عهررررد سررررويلملن   ليررررل تيعر يررررت وإسرررررتايل، قملمررررت 

  نصررف مويررملر يررلة   ْلرر مليسررلملا حلمللملمررمله تييهررو  ت تر يررمل  َ   

. (13)  رربعمله يدعب تجملهو  تحلر ي تإلسرتايوي ت تورك تحلررب  

وقفرررت تر يرررمل مررر  تيعررررب موقف رررمل  ،موت حررررب   ررررو ر 

مل، وممل  ن تنرهت تحلرب حر  تعملونت م  إسرتايل ت مشررو   صوريًّ

)مشرو  ج وب تألنملعرور( تيرلي يعررين  سردو  ميرملم       تيغملب 

،  رفضررل اررلت تضشرررو   صررر  (14)نهررر تيفرررته تي ررمل   مررن تر يررمل

ق ميررملم تيفرررته، و صرررات متروررك  تررد ات  إمكملنهررمل  ن تررراكب 

، وقرررد قملمرررت ملسرررهح مل تسررررطي   ن تشرررهرم  وجررره تيعررررت  وسررروري 

ارررى تر يرمل قرررل ذيررك  يرملم تتحرررهر تيفرنسرري يسروريمل  راويررل    

ارم مدي ت حوب من ميملاه،  ب حو يرت  ُرنهر تيقويق  ويو مل  ملمو مل ي

 ت تيفرررتة نفسررهمل نهررر جغجرر   ويو ررمل  ملمو ررمل عررن مدي ررت تيقملمشرروي
تيرلي   ،ذيك تيرطري  تيكململ    تر يمل وإسرتايل تر   ل .(15)

ج  ملتفمل  عسكري   ي هلمل؛ ذتك تتتفمل  تيلي مل يكن يوم مل مرن  ًوُت

.  م رررمل ت تألزمرررمله تعطرررلة  (16)   تيرررره  تيعر يرررت  يملمررره ت صرررمل 

                                                           
(12)
 .132ادى  رويل، مرج  سمل ق، خ 

(13 )
 .134ادى  رويل، مرج  سمل ق، خ

(14)
م، 1997، 1رلد نور تيردين، تر يرمل ت تيرزمن تضرارور،  تر ريرمله تيررًيس، ي ردن، ط        

 .139خ
(15 )

ر ررز  رتسررمله تيوحرردة تيعر يررت،   عويررملن تيعويررملن، تضيررملم تيعر يررت مررن تي يررل إح تيفرررته، م    

 .88-87م، خ2014، 1 لوه، ط
(16)
 .402 -386ادى  رويل، مرج  سمل ق، خ 
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 ررإن  تر يررمل  ملنررت   (،م لررمل ت  ررزو تيعرررت  يوكويررت  )

 رت لملتيررت إح   عررد تحلرردو ،  وررب تقررف مرر  تيكويررت إت  عررد  ن     

 .(17) ملضويملرته ل ملعل ت من  مريكمل  ع

مررررن  عررررد ذيكررررب تضسرررر  تيرررررملرخيي تضرررروجز، سرررر رى اررررل     

ت عهرررد حرررزب   ألمرررن تيعر ررري تييررروم  تلرورررف تيرهديرررد تيرت ررري ي 

تيعدتيررررت وتير ليررررت تحلررررمل ب ت تر يررررمل عل ررررمل  ررررملن عويررررره ت       

 ررره تيسرررطور   ع رررسرررمل ق تيسررر   مرررن تيقررررن تض صررررم، وارررو مرررمل ُت

 .تتيقمل م

تيعالرررملنيون تردرررُد  وتيرسررروال تي رررملعب، تيكدرررو ة تيررر  َ ز يرررت 

 سيملسمله تر يمل يرطويق تعوي  تيعر ي ومصر:

 تردررررُد   صررررعو  حررررزب تيعدتيررررت     ملنييرررررترط يقررررب تيعالرررر  

وت ت  ر و ملن وعرد تهلل  ور و محرد  تو   وقيمل ته مما  (18)وتير ليت

 و وررو، واررلت تيوقررب ت يعررين تسرررعمل ة تيدويررت تيعالملنيررت، ويك  رره     

، واو تألمرر تيرلي يعو ره    (19)تيع َظل ت تيعالملنيت يعين تسراضملر ِحًس

                                                           
(17 )

جيلس  يكر، سيملست تيد وومملسيت، تر ت: ادي شرشر، مكرررت مرد ويي، تيقرملارة،    

 .416-415م، خ2002، 2ط
(18 )

ح  يررملم عرردنملن ا ررملك مررن ُيرجرر   رردتيمله قيررملم )تيعالملنيررت ترديرردة( ت تر يررمل ترلهوريررت إ 

 ،م(1993 -1989م(، و نهررمل ن ل ررت ت عهررد تور رروه  وزتر ) 1960 -1950م رردريس )

وتزتيده  اليرهمل م ل سرط  جنرب حرزب تير رملم  قيرمل ة  ر كرملن،  رب تسررعو ت  وعروا م رل           

م. تنظررر:  سررلت عرررد تيوطيررف،    2002ب حررزب تيعدتيررت وتير ليررت تحلكررب ت تر يررمل      التسرر

تيرطررورته تإلقويليررت تيرتا ررت، اوررت شررؤون تر يررت )تيرمل عررت      تيعالملنيررت ترديرردة ت عرروء   

، صررريف 1تيقرررملارة(، تيعرررد   - ضر رررز تيدرتسرررمله تيسيملسررريت وتإلسررررتتتيجيت  رررملألارتم   

 .135-132، خ129-128م، خ2015
(19)
رلد   و عملمو ، تر يمل وحوب إعمل ة إنرملج  ويت تعه ت تيعالملنيت، اوت تيسيملست تيدوييت  

 .98م، خ2015، يوييو 201تيقملارة(، تيعد  ،)تيرمل عت يألارتم
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ولرريهء  أنرره: )يرريس  و م  زارر ر و ررملن حرر  صررر ا ت ي ررملير 

   .(20)زعيب  ويت  عمل يت،  ل زعيب  حفمل  تيعالملني (

م مر   وقد  شف  تو   و ورو ت حرديث صرافي عرملم     

صررايفت وتشرر طن  وسررت عررن تيرردور تيررلي تطلرر  تر يررمل ت يعررره  

مب طقررت تيشررر  تألوسررط وريطهررمل تإلقويلرري، حرر   شررملر إح  ن     

لرتتهمل تيسمل قت.  رب  تسرملءر:    ريطملنيمل  س س ت تيكوم ويث م  مسرع

ضرملذت ت ُتكرًرر تر يرمل زعملمرهرمل ت تألرتعري تيعالملنيرت تيسرمل قت ت        

ب  ت جيرد  ضملعرت  ت تسرليت لصرومه يره  أن ره       ُ ر  ،تيشر  تألوسط

ن رمل تيعالرملنيون تردرُد ،    إمن تيعالملني  تردُد ،  قملر: )يقويون ع  مل 

ورررزم   ملتارلرررملم مل ُمنعرررب ارررن تيعالرررملنيون تردرررُد ، وجنرررد  نفسررر 

 .(21) مليدور تيوتقعت ت م طقر مل(

تررزتمن مرر  توررك تيرصرررهمله )قروررهمل و عرردامل ِ ُلررد    يسررلة(  ن  

ل إح  وردتن مل وارلعملت رمل مرن    واقملمت تيقوة تيرت يرت تي ملعلرت  مليرسر   

م، ت ررد   لهر مسوسهه  ا رهمل ق وتت رمل تيكررلة م رل سر ت     

 يرت   رتميرت ُتاًلرس تجملرلعرمله ت     الت تيرسرول تي رملعب  أعلرملر  تر   

تعورررري  تيعر رررري ومصررررر عورررر  تيسرررريملحت ت تر يررررمل مررررن لررررهر  

ر  ررز عورر  إ رررتز  ررملر تيطريعررت تيرت يررت وتيررردقيق   مسوسررهه ُت

م إح  لررملر تألترررتك،  ملنسررملحت  رروٌ   رررلة م ررل عررملم  

ق واو تألمر تيرلي حق ر   ؛تر يمل طمليرت  يوسيملحت تيرت يهيت وتيعهجيت

، (22)سررب تقرصررمل يت   ررت ت تتسرررالملر تيسرريملحي تيرت رري     مكمل

                                                           
(20 )

 .135 سلت عرد تيوطيف، مرج  سمل ق، خ
(21 )

 .99رلد   و عملمو ، مرجٌ  سمل ق، خ
(22 )

 .100رتج : تضرج  تيسمل ق، خ
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مقصررد سرريملحي ت  بم سررمل س  اررحررر  صررملره تر يررمل ت 

    اررر مررن  يرتان تر يررمل عورر  تيسرريملا تعويجرر  ، وُترر(23)تيعررململ

 .(24) لاب

إح تعظريب   ( ل تيربيئت) ب  و يت تألعلملر تيدرتميت تيرت يت 

سرردعي تيررملريخ  رزييفره    تيرملريخ تيعالملني، مرن لرهر مسوسرهه ت   

ارررت  ررِدتيعالرررملني تيرت ررري،  ظهرررره مُ   وتزويررررم ييلًجرررد  تيررررملريخ   

م، و ترعرررره  رررملإل رتء وتإل رررملرة مبسوسرررل حرررريب تيسررروطملن     

تيرررلي  ،م ملحللرررملس تضوالررري  لرررمل ت مسوسرررل  رطغررررر   

 تنرشررر تنرشررملر ت عجير ررمل ت  ورردتن مل، و ررملن  ر و ررملن حريص ررمل  ررل  

ن ره  رملن هضرر ت موتقر      إالت تيعلل، حرر    تحلرخ عو  إجنملا

تصروير تيعلرل تعزيرز ت يطرملقب تيعرملمو   يره، وع ردممل  رملز تضسوسرل          

ز   رملازة قوو  رمل قررل     ملازة تيفرتشت، قرملر  ر و رملن: )إن كرب  در    

 .(25)الم ترملازة(

 أصر  معووم مل  ن  ر و ملن وحز ه يرسرووون   عومرت  مرن لرهر     

ًهد ضمل  عدم من قوة  صورت، و عا  وتعرا مل  لتختملذ تيدرتممل سريو مل ُي

 ن  الم تألعلملر تيدرتميت تيرت يت ييسرت سروى رملويرت  تسرردعملء     

د . و دت من تير ًيِن تيرملريخ ضعر ت تحلملعر من قرل تيعالملني  ترد

 ن  ص ملعت تإلعهم ت تر يرمل تألر و ملنيرت ييسرت صر ملعت  عرايرت ت      

                                                           
(23 )

، 4إ رتايب تيغيطملني، ضملذت ُتادث تر يمل منوذجهمل تيسيملحي، اوت شؤون تر يت، تيعرد  

 .112م، خ2016ر ي  
(24 )
 .118تيسمل ق، ختضرج  

(25 )
حص ررت تدهيرري، تيرردرتممل تيرملرخييررت  رر  تحلقيقررت تيرملرخييررت وتألسررملطل تضشررو ات، إصرردتر        

 .96م، خ2018، 1جملمعت تألملة نورة   ت عرد تيرمحن، تيريمله، ط
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  رت، ذته  اردت   ررد  ة ووتعرات،      ل اري صر ملعٌت ُمَق     ؛دمل اد  

، من لهر (26)ترمي إح تيرأ ل عو  تضروقي تيعر ي  مليدرجت تألوح

تسررروهملم تي لرروذج تيرت رري ت تيررره  تيعر يررت، وقررد سررملعدامل عورر   

ُتظهرر تألمنروذج    ،لرهر ق وتت رمل تعويجيرت    ذيك  رتم   ملنت ُتر رثال 

و تيردور تيعر يرت إح   تيرت ي تألر و ملني  شركل   هري  ُمار رل يردع    

 .(27)تتقردتء  ه

تيراو ر تيرت ي من تيقوة تي ملعلت إح تيقوة تيصورت وتطويرق  

 تعوي  تيعر ي ومصر:

 ملنررت تر يررمل )حررزب تيعدتيررت وتير ليررت( ُتظهررر تيرو يرردته   

يوعرررررب  أنهررررمل ت تسررررع  يفررررره جتر رهررررمل  و تصرررردير  منوذجهررررمل 

يررردته مرررن ِقر رررِل تيراررردياي تيرررد وقرتطي، ويرررردو  ن  تورررك تيرو  

مررن )إسرررتتتيجيت طلأنررت   ء تضسررؤوي  تألترررتك مل تكررن سرروى جررز 

ل ت ترلتن( وعدم تسرفزتزاب عرب تإلهملء  عدم ني رت  نقررة تيرردلال   

شؤونهب، لصوص مل  ن تألتررتك يردر ون مردى حسملسريت تألنظلرت      

يكررن ض ررمل تنررديعت  وعرر      .(28)د تتيعر يررت إزتء اررلم تضسررأيت  ديرر  

 شررفت تيسيملسررت تيرت يررت عررن   ،ميرر  تيعر رري  ررورته تير 

وهمل تي ملعب تيسمل ق إح تيره  تيعر يرت،  نوتيملامل تي   لفرهمل إ  ملن تسوا

ل ت تيرره   لالل يوردت  د   ن ُتهرر  ور ه ت توك تتحرجملجمله  رصت 

                                                           
(26 )
 .85تنظر: تضرج  تيسمل ق، 

(27)
عويرك إت تيرارث عرن    ت  جد  تعي مل يل ر  مسملء تيربتم  تضرًوجت يألمنوذج تيرت ري،  لرمل    

م وتورررقط توررك تإلشررملرته تحملًرررلة    2011تيررربتم  تيرر   ملنررت ُتر ررثل قريررل تير يرر  تيعر رري      

 يألمنوذج تيرت ي تألر و ملني.
(28 )

، تصرملعد ترردر حرور تي لروذج تيرت ري،      2012 -2011تيرقرير تإلسررتتتيجي تيعر ري   

 .220م، خ2013، 1طمر ز تألارتم يودرتسمله تيسيملسيت وتإلسرتتتيجيت، تيقملارة، 
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تيعر يرررت، وقرررد صرررر ا  محرررد  تو   و ورررو قملاو رررمل: إن  تتعرررطرت مله   

يرر  جيررب ت ر ملمهررمل، وإن  وصررور تإللرروتن    تيعر يررت ارري تيفرصررت ت  

تضسررول  إح تيسرروطت ت مصررر وتررونس وييريررمل وسرريطرة محررملس ت 

 زة، اي لطوته تملرخييت يرزعالِب تر يمل يوشر  تألوسط. عور   ن   

 شررل تيرجر ررت تإللوتنيررت ت مصررر قررد لي ررب  مررملني حررزب تيعدتيررت    

ت جترررملم   تيقيرررمل ة تيرت يررروتير ليررت تيرت ررري، لصوص رررمل مررر  تشرر ال  

م ت مصررر، إذ  شررف تايررملز تر يررمل  يونيررو   حرردتث 

إح إلرروتن مصرررر عوررر  حسرررملب سررملار تألحرررزتب تأللررررى ا رررملك،   

 ملنررد عت تر يررمل  سرررب عرردتاهمل ي ظررملم تحلكررب ت مصررر )عرررد     

وارررو  ،تيفرررملا تيسيسررري( إح توظيررف  ملعرررمله تيع ررف تيسيملسررري   

وارو   ؛(29) تعلت يإلراملب  ره شرك   تضوقف تيلي جيعل تر يمل  ويت 

تألمر تيلي   رره  رنملم  )  رملء تيسرهم وحقرو  تإلنسرملن( ت جملمعرت      

 ويومريررررمل  رعرررري   ريررررق مررررن تيرررررملحا  مررررن تيوتيررررمله تضرارررردة 

كيت و ورو مل وتر يمل يرقييب مصدتقيت تضزتعب تي  ترارد ث  يتألمر

ص تيررملحاون ت   سرطس   ور عن تيعهقمله    تر يمل و تعل، ول 

عرد مصرر عررب     مل ي هلمل موج ه  ت رل  ملتعملون  ن  ا ملك إح م 

 ررزة، مررن لررهر  عررب تر رري ير ظرريب  تعررل ت سرروريمل وتيعرررت ، 

 .(30)واو ممل    دته تضخمل رته تألر نيت

 

 

                                                           
(29)
 .101-100رلد   و عملمو ، مرج  سمل ق،  

(30)
، صريف  1رلد تيسًيد،  يف  علت تر يمل ت ظيب  تعل، اوت شؤون تر يت، تيعرد   

 .31-29م، خ2015
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 تيرطويق تيرت ي يرودتن تعوي  تيعر ي ومصر:

 ىم  وغت تيرشرمل كمله تألم يرت تضعقردة مسررو    ت  يسلرب 

 تر صال  ،وق عرت قطرر تتفملقيرت مر   نقررة      ت تعوي  تيعر ري يروم   ي ملعملي

 تشررلل اررو   ،عورر  تدشرر  قملعرردة عسرركريت تر يررت  يهررمل   

 ملني   رب قملعدة  دالج دي من تيوحدته ترويت وتيراريت، واي ُتع 

عسكريت يرت يمل لملرج  رتعيهمل  عرد تيقروة تيعسركريت تيرت يرت     

 .(31)تضوجو ة ت قربخ

م سعو يت ت مرمليو  تر  ذيك  ن  قدمت تضلوكت تيعر يت تي

 عورر  إيغررملء  عررخب صررفقت  عسرركريت  مرر  تر يررمل تعو َقررت  طوررب   

سررفن حر يررت مررن تيصرر ملعت تيرت يررت، اررلت تيقرررتر  و ررف  شررر ت  

صرر ملعت تيسررفن تيرت يررت لسررملار ُتَقررد ر   اررو مويررملري  وتر. وت       

يونيو من نفس تيس ت  قردمت قطرر،  عرد يروم  مرن قررتر مقملطعرت        

يل تتتفملقيت تضوق عت م   نقرة قررل سر ر ، وتتفرق    تيدوحت، عو  تفع

تيطر ررملن عورر  تصرردير  جهررزة عسرركريت تر يررت إح قطررر ترورر       

 .(32)قيلرهمل مويملري  وتر

 ريقيرت،   عد ذيك قملم تيرايس تيرت ي  عرد  مرن ترروته تإل   

 ريقيرت، وصروي مل   ت مسع  إح )تتنفررملا تي رملعب( عور  تيعوتصرب تإل    

نفررملا إح مرحورت تيرغوغرل تعشرن،  مل ررارت      إح تتنرقملر  ليك تت

                                                           
(31)
ورامليف تيعسكري     ور تعوي  وتر يمل، يرلد عرد تيقمل ر لويل، تحرلملته ععيفت  

 .126م، خ2016، ر ي  4اوت شؤون تر يت، تيعد 
(32)
م، تيقررروة تعشررر ت رر رررمله تيسيملسررريت تعملرجيرررت 2017تيرقريرررر تإلسررررتتتيجي تيعر ررري  

تيرت يرررت ت تيشرررر  تألوسرررط، مر رررز تألاررررتم يودرتسرررمله تيسيملسررريت وتإلسررررتتتيجيت،       

 .230، خ2018تيقملارة، 
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م قملعررردة    ررروب تيعملصرررلت تيصرررومملييت   تر يرررمل ت يوييرررو  

 هث مدترس عسكريت   ررب   مقديشو، وُتع دال تيقملعدة تي  تضبال

 .(33)معسكر تر ي يوردريب تيعسكري لملرج تر يمل

م  عو رررت تيسرررو تن وتر يرررمل توقيررر     يسرررلرب  وت 

ون تيعسركري وتيوجرو  تيرت ري ت شرره جزيررة      تتفمل   شأن تيرعمل

مرن   سوت ن، وعقب توقي  الت تتتفمل  عقد رؤسملء  ر رملن  رل   

، "علرررمل  تيررردين مصرررطف "، وتيسرررو تن "وصررري    رررملرول"تر يرررمل 

مل ت تعرطرروم، ، تجرلملع ررمل  ه يًّرر " ررملب  ررن شررملا  تيغررملب  "وقطررر 

  وتتفررق ترملنرررملن تيسررو تني وتيرت رري عورر  تسرررلرتر تيرعررملون  رر     

ترملنر  ت تجململر تألمين يس وته  قمل مت، وقرملر  ر و رملن: )ا رملك    

مواق ين   د ث ع ه تآلن(، ومضرملمي ه تير  مل ُتعورن  ن  ترزيررة     

 سركون نقطت يوراريت تيرت يت عو  سوتحل تيرار تألمحر.

وتسررع  تر يررمل جملارردة  إح تيروتجررد ت سررملحمله تيصرررتعمله   

سرريت وتألم يررت، وتسرررهد    ق مصررملحلهمل تيسيمليكرري تضررلن  قارر  

 ريقري  تي فوذ تيعسركري تيرت ري إح تيقررن تإل    مل مد تر يمل  يض 

وإجرتء م ملورته مشرت ت م  جيوش تض طقت؛ حيث وق عرت  مليفعرل   

تتفملقيررمله  م يررت مرر   ررل  مررن  ي يررمل وإ يو يررمل وت زتنيررمل و و  رردت        

، إح جملنب ذيك ترى تر يمل (34)يردريب قوته تألمن ت توك تيدور

تيروت ررمله تألوسررر  دررمل ت سرررعيهمل     يو يررمل وتيسرررو تن إتيصررومملر و ت 

                                                           
(33 )
 .233تضرج  تيسمل ق، خ

(34 )
 .234تضرج  تيسمل ق، خ
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دت  تطويرق  ارلت  تلرٌل ت ِعر    و رلال  .(35) ريقيرمل إيروسي  نفوذارمل ت  

ر  تعوررري  تيعر ررري ومصرررر مرررن لرررهر ايل رررت تر يرررمل عوررر  طدررر      

 موتصهه تيطملقت.

ذارت تر يمل إح تطويق   عيد ت  ممل ن  عيردة،   ،ت تضقمل ل

تيسررر وته تأللرررلة إح وجهرررت  مفض ررروت      يرررت ترزتارررر ت  قرررد  و 

رترط تيروردتن مبعملاردة صردتقت وتعرملون     تر يهسرالملرته تيرت يت، و

م تتفملقيرت  م، ووق عت ترزتارر ت عرملم   ُوق عت ت ممليو 

 .(36)يرزويد ترزتار تر يمل  مليغملز تضسملر يعشر س وته

 م ررمل ت تيراررر تأل رريض تضروسررط تيررلي  ررملور  نقرررة تطويررق      

مصرررر مرررن فملدرررمل،  قرررد تر  رررت  نقررررة سيملسرررمله م ملاضرررت ضاورررث 

تيقربصررري، وقرررد  ررررز تتسرررريملء    -تييونرررملني-تيرعرررملون تضصرررري 

مل  عرد عقرد تيقل رت تعملمسرت     تيرت ي من  ور تيرامليف تياه ي جويًّر 

م، ت تضقمل ررل نررو لرب   مليعملصررلت تيقربصرريت نيقوسرريمل ت 

 ررملألحرى إحرررملط   شرروت تر يررمل ت تشرركيل  ررمليف م ررملو ،  و    

ط ت سرررررتيرامليفرررررمله تيسيملسررررريت تيقملالرررررت  ررررر   ور شرررررر  تضرو    

 .(37)م

إن  مررمل تقرروم  رره  نقرررة جتررملم مصررر وقررربخ ت تيراررر تضروسررط 

يهد  إح ر رت تر يمل ت تيسيطرة عو  طر  إمدت ته تيطملقت ت 

                                                           
(35 )

 ه تيرردور تيرت رري ت إ ريقيررمل، اوررت تيسيملسررت تيدوييررت، تيعررد   رررم سررعيد،  وت رر  و  وت

 .215م، خ2018 ريل إ، 212
(36)
 .215تضرج  تيسمل ق، خ 

(37)
رلرد عررد تيقرمل ر لويرل، مصرمل  وسيملسررمله تر يرمل ت شرر  تضروسرط، اورت تيسيملسررت           

 .123م. خ2018، يوييو 213 تيدوييت، تيعد 
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ز موقعهررمل تإلسرررتتتيجي عورر  تيصررعيد تيعررملضي   تض طقررت، حررر  يرعررز  

إلمدت ته تيطملقت ألورو مل، ورمبرمل يعكرس ذيرك      لر ز  حصري 

ل تيغرملز مرن إسررتايل    ق ر  وت   تيقوق تيرت ي  عرد توقير  تتفملقيرمله ن    

إح مصر  ديو مل عن تر يمل، وشررو  تررملنر  تضصرري وتيقربصري     

ت مفملوعررمله ي قررل تيغررملز مررن سرروتحل قررربخ إح تضرروتنئ تضصررريت   

سرتتتيجيت ألنقرة  يلرمل  مبمل يعين ترتج  تألاليت تإل ؛إلعمل ة تصديرم

ز مقمل رل ذيرك حضرور    عرزً مل، ومبرمل يُ ل تيطملقرت عملضيًّر  ق ر لطوط ن  خيصال

مصررر تيرر  متروررك   يررت  ريررت عررخلت تؤاوررهمل ألن تغرردو مر ررز ت     

 .(38) يصمل رته  ملز تضروسط إح  ور  ورو مل

قملم  ر و رملن  رطويرق مصرر   ارر      ،منو لرب  وت 

   نقرة و رمليز تيسررتج ت ييريرمل    من ذي قرل من لهر عقد تتفمل   

حور ترسريب تحلردو  تيراريرت  ر  ييريرمل وتر يرمل، وارو مرمل وصرفه          

تيرررعض  ررأن   ر و ررملن يعلررل  قرصررملن ت تيراررر تضروسررط يقطرر     

وارو تألمرر تيرلي تحرج رت عويره       ؛طر  إمردت ته تيطملقرت إح  ورو رمل   

 مصررر و ويررت تإلمررملرته تيعر يررت تضرارردة عورر   سررملس  ن  تر يررمل ت   

 ملنت تر يمل ت تعرت   وجو   تر طهمل  ويريمل حدو  حبريت، إت إْن

 .(39)جزيرة  ريت تي  تفصل    تيسملحو  تيرت ي وتيوييب

 ل الم تيرطويقمله يرودتن تعوي  تيعر ي ومصر وتهديرداب  

رررل تر يررمل ت اررملدب تحليرروي )ت تيراررر تألمحررر وتعورري     مررن ِق

وسررط( درري لطررر ت  كررن   ريقرري وتيراررر تضرتيعر رري وتيقرررن تإل

                                                           
(38 )
 .122تضرج  تيسمل ق، خ

(39)
تيعر يررت، اررل جيعررل تتتفررمل  تيوررييب تيرت رري  ر و ررملن قرصررملن تيراررر          BBC موقرر  ق ررملة  

 م.2019 يسلرب  7تضروسط، 
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رررل  نقرررة   ر ررمله رلومررت مررن قِ   إ ضررملء تيرصررر ع رره ت ظررلً   

يإلعررررتر مبصرررمل   وي رررمل تحليويرررت وتيقوميرررت وتإلقويليرررت، واررري      

 عويهمل ومقملرعرهمل  مليسرريل تألمارل، ويعرل     ت إجيمل  تيرً  خمملطر تو ال

 مل ترتئيه الم تيورقت.تيروصيمله تضقرتحت تآلتيت تطرا شيئ 

ه تضقرتحت ضقملومت تيرطويق تيرت ي يروردتن تعوري    تيروصيمل

 تيعر ي ومصر:

امل هرررت تيقررروة تي ملعلرررت تيرت يرررت  قررروة  نملعلرررت  لويجيرررت،  م رررمل    -

 ملي سررررت ضصرررر  قرررد  جنرررزه شرررطر ت  ررررل ت ت تسررررخدتم قوتهرررمل  

تي ملعلررت عرررب تيرردرتممل تيرر  ت رجهررمل، وعرررب ق وتتهررمل تيرر   حسرر ت       

 رررررتز تضظهررررر ترليررررل يودويررررت تسرررررخدتم توررررك تيقرررروة تضهلررررت ت إ

ممل من شأنه تشرجي  تيسريملحت  يهرمل، وإقملمرت تضهرجملنرمله       ،تضصريت

تيف يت وتياقمل يت ا ملك، و سر  صرورة مصرر ع رد تيردور تيغر يرت       

م رت.  مرمل  ور تعوري   لرن تيوتعر        دويت  جملذ ت  يهسرالملرته تآل

ورر   ن  تيررت   تيرلي تعملنيره  ودرمل ت تسرررخدتم تورك تيقروة تضهلرت، ع       

 عررض مرررمل رته  ررد ه  هررمل تيسررعو يت ت تير ويرره عورر   عررض تيرقررمل    

 ،تيسيملحيت تي  من شأنهمل  ريك عجوت تيسيملحت وتتسرالملر  يهرمل 

وهمل مقصد ت قمل م مل يوسيملا تعويجي  عو  تألقرل، وقرد   وارت    ْعوج 

ت جوتنررب مهلررت م رره. ويرمبررمل  ررملن مررن تضهررب تيرتويرر  ضهرجملنررمله    

نسرطي  من لهدمل تيرتوي  يقوت رمل تي ملعلرت، مارملر     ،ملقملم ت  ودتن ُت

ذيك: تر مل ريت ت تيسعو يت، تيقرين ت تيكويت، موسب   ري ت  

تإلمملرته،  ل حر  موتسرب تيرلرور ومهرجملنرمله تإل رل ُتغط ر  تغطيرت        

  ترلهرررور عوررر  حضرررورامل،  ولرررملذت ت   إعهميرررت وتسرررعت، ويشرررج  

 ؛  ورو ررمل ومررمل شررمل ه ذيرركجنعوررهمل مقملر ررت ضوتسررب سرررملقمله تعيررل ت 
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كسررر مل قرروة  نملعلررت تفيرردنمل. وتحلررملر ي سرراب  ررليك عورر     ممررمل ُي

وتي  ي رغري  ن تكرون عور  مسرروى      ،معملره تيكرملب ت  ودتن مل

وإظهرملر وجههرمل تضعررت تضهرب، تورك       ،تحرفملييت  ربى  اقمل رت  وي رمل  

تضعملره تير  مرن تضلكرن  عروة شخصريمله مرن  ور تيعرململ إييهرمل         

 مل وت ويه مل  همل.تروجي مل د

   تيدرتسرريت تيرر  مت اهررمل  وي ررمل يكررال مررن    ررملء  تسرررغهر تِضرر -

تيرورردتن تآلسرريويت وتإل ريقيررت ت طررر  طررهب توررك تضرر   مبررمل خيرردم   

ته تتجرلملعيررت  ورردتن مل ت  سرر  صررورت مل لصوص ررمل  عررد تيرارروال    

تأللررلة، ومبررمل يقررملر  ترهررو  تيرت يررت تيرر  تسررراوذ عورر   ررب       

تيطرهب تيرلين تسررجورهب إح تيدرتسرت ت تر يرمل        رل مرن مر    

 يرولي  صورتهمل.

تضسرررمل قت تيرجملريرررت مقرونرررت  ملتفملقيرررمله عسررركريت وتعملقررردته     -

رل  وي مل إلحرملط تضسملعي تسرئجملر يولوتنئ تضهلت ت إ ريقيمل من ِق

تيرت يررت ت عقررد تتتفملقيررمله تتقرصررمل يت وتيرجملريررت وتيعسرركريت  

  إ ريقيمل و ر همل، وتير ويه  ملضعونرمله  م   ور تيقرن تإل ريقي وشر

 مل ت تيوقو  مر   س حقامهمل  وي مل حر  ت ُيرخ وتضسملعدته تي  تقًد

ر  ل  اليرت   مليغرت  ت موقعهرمل تيكرملان عور  طدر      توك تيدور تير  متًار  

 إمدت ته تيطملقت تيعملضيت.

ر مسرررقرو مل إح تدشر  مرت ررز )ترررد   لر رز حبررث( وترطررو    -

 ريقيرررت )تهررررب  مليشرررأن   يعويرررمل ت تيشرررؤون تإل معملارررد يودرتسرررمله ت 

 ريقيررت( تيرررملرخيي وترغرررتت وتيسيملسرري وتإلعهمرري وتيوغويررمله تإل

 ، ريقيت ت جملمعت تيقرملارة عو   رتر معهد تيدرتسمله وتيراوث تأل

م عوررر  عهرررد تضورررك  رررملرو  مبسرررل     ئ ت سررر ت نِشرررتيرررلي  د
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تحلرمليي ت عهرد    ))معهد تيدرتسمله تيسو تنيت((  ب  و ر إح تمسه

 نور تيسمل ته. الم تضعملارد وتضرت رز ُتكو رف  درتسرت تيردور ذته      

تألاليت جململي مل تحليوي و م  رمل تيقرومي و عردنمل تإلسررتتتيجي، تورك      

م توررك تضعملاررد  تيرردور تضزمرر  عقررد تتفملقيررمله معهررمل، عورر   ن تقرردً     

وتضرت ز  رتست عوليت رصي ت رردوى قيرملم مارل تورك تيعهارق مر        

 ريقيت  و توك تيدويت تأللرى، والت شأٌن مهرب يفيرد   يدويت تإلتوك ت

من يقو ون    ت تيسيملست ت  وي مل.

 

 تيرعقيرمله:

 )التعقيب األول: أ. خالد طاشكندي )ضيف امللتقى

، وجيعوره   ارر وعي رمل    تيردروس   ب تإلنسرملن  عو ر ، "تيررملريخ يُ  دتيت 

عوررر   دو قرردر عوررر  تخترررملذ تعطررروته تض ملسرررت"، و رررليك نؤ  ررر  

"ارررؤتء  : اليرررت حكلرررت تيفيوسرررو  تإلسررررملني لرررورلي سرررملنريملنمل 

تيرررلين ت يررررل رون تضملعررري ركررروم عوررريهب  إعمل تررره"، ارررلت       

د ت مقدمررت  مللرصررملر مررمل رمرر  إييرره  . سرروطملن تألصررقت حرر     رر  

 ،  تررلور تيرملرخييرت درلت تيرهديرد تيرت ري     ورقره عو   اليرت تررالر  

رجب  ر و رملن مرن مطرملم      وممل تطل  إييه تر يمل ت عهد تيرايس

وعرررعت درررمل لطط رررمل  ، رررل مشرررروعت ت م طقرررت تيشرررر  تألوسرررط

مل إح ممل ارو   عرد مرن تيرفملعرل تإلجيرمل ي مر        إسرتتتيجيت تهد  جويًّ

س ختورق م رمل   مررمل يرت ونهضرت شرملموت وت ليرت        ور تض طقت عرب  ُس

مل مل مرن ذيرك تريرد تر يرمل  ن تسروك نهج رمل إمربيملييًّرر      مسرردتمت،  رردي   

 رره نفوذاررمل وايل رهررمل عورر   ور تض طقررت  ون   نرر  تعررررملر      ترسررط 
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ر وتألعررررت  تيد وومملسررريت و ق رررمل يوقرررملنون تيررردويي وتضررررمل      يألطدررر

صرررت تألسملسريت تيرر   كررب تيعهقررمله  رر  تيرردور م ررل تأسرريس عُ 

 ،تألمررب وتنررد ملر حقررب تإلمربتطوريررت تيعالملنيررت وتي ملزيررت وتيفملشرريت      

رتر تضياررمل  تألممررري عرررملم  و ررزومش فرررس تيد وومملسرريت تحلديارررت  رررإق  

وتتفملقيت تمريملزته وحصملنمله تيدور تألمب تضراردة ت تيعرملم    

 تيرمليي.

وقري  تضس  تيرملرخيي تيلي جملء ت مقدمرت تيورقرت تضطروحرت، يُ   

ت حررور تضرررد  تيرت رري جتررملم  تيضرروء عورر  رررور مفصرروي مهررب جرردًّ 

تيقرررملاب  وعررروا عوررر  تنرقرررملخ   ،تيعر يرررت"-تيعهقرررمله "تيرت يرررت

ه يألمرت تيعر يرت مرن لرهر تيررملريخ      ار  تآللر وتأصيل تسررعدت تيط

عوررر   (تيكلملييرررت وتألر و ملنيرررت)تيرررلي لرجرررت تر يرررمل تحلديارررت  

تيسررروتء، مرررن رصررروت وقملاعررره  ق ملعرررمله مفمل ارررمل  ن تيعررررب  مرررت    

و نهررررمل  ملنررررت سرررررر مل رايس ررررمل ت سررررقوط تإلمربتطوريررررت     ،لملا ررررت

لي ت يرتعرري  ن تيعالملنيررت، وارري ق ملعررمله   رهررمل و ق ررمل ض ظوراررمل تيرر 

ت  كرل تضقرملييس   نفوذامل ت تيوطن تيعر ي  ملن تحرهي مل وتسررعلملر  

رة يردى  ومرن م طورق ارلم تي ظررة تضرجرلً      .وتضفملايب تضرعرملر  عويهرمل  

جيررررب  ن نرعررررملط   تال ررررمل حبررررلر شررررديد مرررر  ترملنررررب   ،تألترررررتك

حبيررث ت نسرررالر ت ت ليررت اررلم تيعهقررت إت  رصرراي      ،تيرت رري

فملايب تعملطئت،  لجر  وجو امل  جزء من م رملا   وتقويب توك تض

تيرعويب او إعهن عدتء ت يسررقيب مر    رملء  ي عهقرمله   وومملسريت      

إت  رصاي  توك تيلت رة ومفملايلهمل تعملطئت جترملم تألمرت تيعر يرت    

ي عور   ِ ر وإت  رإن "مرمل  ُ   ، شرط  سملسي ت   ملء وت ليت تيعهقمله

 ملطل  هو  ملطل". 
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درسيت وتض ملا  تيرعويليرت ت تر يرمل ت   )سؤتر: ال تيكرب تض

ل تسرعدتء تيعرب وتي ظرة تيعملمت جتملم تكريس  كررة  تزتر تؤًص

 تفصرريويت  ت يسررروجب  رتسررت تيغرردر وتعيملنررت؟ اررلت رررور مهررب جرردًّ 

 قيقرررت حرررور تسررررلرتر وجرررو  ارررلت تيطررررا ت تض رررملا  تيرعويليرررت     

 تيرت يت(.

  تيرررملرخيي ل اررلت تعرره )مهحظررت: توجررد إشرركملييت تؤًصرر  

س يألسف، ت ظل وجو  مؤيفرمله و رتسرمله عر يرت  ويويرت تكررً     

تعررررملر تتفررمل  تيشررريف حسرر  مرر  تإلجنويررز ومتررر م عورر  تيدويررت     

تيعالملنيررت "تررهمر ت وليملنررت"، واررو تضألررل تيررلي يسرررغوه تألترررتك ت    

اررلت تيشررأن، ويرطوررب تسررويط تيضرروء عورر  اررلم ترزايررت  ديررد ت  

أل  رري ت تيدرتسررمله تيرملرخييررت عررن تياررورة سرروتء مررن لررهر تضسرر  ت

تيعر يرررت  و مرررن لرررهر إعررردت   رتسرررمله معلقرررت ير قررري  تيقررررتءته   

تعملطئت تي   سملءه قرتءة تضوتقرف تيعر يرت جترملم تيدويرت تيعالملنيرت      

و وت ر  تيررخوص مرن تيروتجرد      ،لهر حقرت تحلررب تيعملضيرت تألوح  

 تيعالملني(.  

خ تضوتقررف تيرت يررت تيسرروريت   تضسرر  تيرررملرخيي إح "تررملريتطررر 

جتملم تيقضمليمل تيعر يت"، وتي  تأتي الو مل ت سيمل  م ملاض يوردور  

ن ووتقررف عررد مصررملحلهمل، ويكررن و ملعررررملر  ن ررمل موزمرر      ،تيعر يررت

 طرررا  ويورري  قيررق حررور حقيقررت اررلت تعطررر وتشررري   سرررمل ه        

مل و ويرل  جيب  ن يشلل تيطررا تضوتقرف تإلجيمل يرت  يض ر     ؛ومسررملته

شديد ت وجهرمله تي ظرر تيعر يرت حرور      ، حيث يوجد ترمليٌن سرمل همل

 ور تر يمل ت تض طقت، وحور نرملا  تيدور تيرت ري وآ رملرم، سروتء    

 ملنررت سرروريت  و إجيمل يررت، ومررمل ارري سرررل تقو رره، إذ توجررد عرردة   
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  رزاررررمل مرحوررررت تيطفرررررة   ؛هلررررت عورررر  اررررلت تيرررردور  ممهحظررررمله 

يوررت تضملعرريت  تتقرصررمل يت تيرر  مررره  هررمل تر يررمل ت تيسرر وته تيقو     

ومسرررملعيهمل يفرررر   سررروت  جديررردة ت تض طقرررت و قيرررق عهقرررمله       

تقرصررمل يت إجيمل يررت، وارري مررن تحملررملور تضهلررت تيرر   وجررده ذيررك       

 تيررملين ت تآلرتء حور  يفيت تيرعملطي م  ترملنب تيرت ي.

)سررؤتر: اررل تضوتقررف تيرت يررت تقررف الو ررمل عررد مصررمل          

تيرملرخييرت مسرلة   رملء ارلم     ك تضه سرمله  اررً تيدور تيعر يت؟ وارل تُ 

 تيعهقمله ت تيوقت تحلملعر؟(

 

  :تعقيب حور رور "تيعالملنيون تردُد "

د " تيررلي يرررى  ملتررب تيورقررت  ن يقررب "تيعالررملنيون تردرر      -

ت يعرررين  ب يوارررزب تحلرررمل ب ت تر يرررمل "تيعدتيرررت وتير ليرررت"   س رررُي

ت تيدويت تيعالملنيرت، ويك  ره يعرين تسراضرملر "ِحرسل تيع َظل ر       تسرعمل َة

تيعالملنيت"،  ب يسرشهد مبمل ذ رم رايس تيروزرتء تيرت ري تيسرمل ق    

عررن  ن تيرردور تيررلي تطلرر  يرره تر يررمل اررو       تو   و وررو ت 

تكرررتر زعملمررت تيعالررملني  ت تيشررر  تألوسررط متملم ررمل  لررمل  عوررت   

ست "تيكوم ويث" م  مسررعلرتتهمل تيسرمل قت،  رب     ريطملنيمل ح   س 

ت "تضوررسرررت" مرررمل  ررر  سيملسرررت يرررر ط تيرملحرررث ارررلم تيرؤيرررت تي ظريررر 

"تيعظلت تيعالملنيرت"  ملنعكملسرهمل عور  تسوسرل      و"تيعال ت ترديدة"  

 رب تيرارور إح    ،تألحدتث تحق مل،  دتيت مرن لرهر تيقروة "تي ملعلرت"    

تيقررروة "تيصرررورت"  رت رررت علويرررت يرورررك تيرؤيرررت  و تإلسررررتتتيجيت    
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 تيرت يرررت تيررر   ضررر  إييهرررمل  ر و رررملن و و ورررو ت عررردة تصررررهمله   

 إعهميت مسرقت.

حرررور مرررمل اررري   و ملفص رررمل يطررررا  ملترررب تيورقرررت توعررريا مل مُ   -

"تيعالملنيررت ترديرردة"  مليراديرردش، وت شررك  نهررمل ت تعررين تسرررعمل ة       

، ويكررن تيدويررت تيعالملنيررت  لررمل  ررملن تيوعرر  عويرره قرررل    

ط تي فرروذ  عرردة ْسررحرل ررمل ت خترررج عررن سرريمل  تديل ررت وتيسرريطرة و    

يررررمل تريررررد  ن تسر سررررخ منرررروذج     وجرررره،  ررررإذت  لررررلنمل  ررررأن تر    

مل  لرمل  ت عسكريًّ  جد  ن الت تألمر ت يرطوب  زو  ؛تيكوم ويث

 عوت تر يمل ت فملر سروريمل وييريرمل، وت يرطورب  عرب ترلملعرمله      

تإلرامل يررت وتسرضررمل ت ترهررمله تضعملرعررت يألنظلررت يإللررهر  ررأمن     

 مليررررمليي  ررملن عوررر    تتيرردور تيعر يررت و عرررب إسررقملط  نظلرهررمل، إذ     

 را تفسل   ار وعوح مل عن "تيعالملنيت ترديدة".تيكملتب ط

ن  طوررق يقررب "تيعالملنيررت  نضرريف  ن تييونررملني   ررملنوت  ور م رر   -

ترديرردة" عورر  تر يررمل عقررب تيغررزو تيرت رري رزيرررة قررربخ عررملم  

 محرررد  تو   و ورررو راررريس تيررروزرتء تيرت ررري     دال،  يلرررمل يع ررر 

رين  ظ ررتيسررمل ق وتيرررايس تياررملني حلررزب تيعدتيررت وتير ليررت   رررز تض      

ضصررطو  "تيعالررملنيون ترررد "، و ررملير ب  ن حز رره تسررر كر اررلت      

ر مل تتهملممله معمل تة تيعولملنيت، إت  ن تيروصيف ت  رتته سمل قت جت ال

 ؛ ه ونظ ر يه ت   ار مرن  ررملب وسوسروت مرن تضقرملته       و وو  قر 

ه مرمل اررو إعرمل ة إحيررملء   مرمل  رران م ررل ذيرك تحلرر  عور  وجرو  توجالرر     

تيرجهيررز دررمل  وعرروا، وقررد     ق رؤيررت وإسرررتتتيجيت      ررو تيعالملنيررت 

د  و وررو عورر  ذيررك لررهر يقررملء مرر  نرروتب تحلررزب تحلررمل ب ت     رر

إيي ررررمل مررررن تيدويررررت  مل آر ،  قويرررره: "إن يرررردي مل ملت  ررررنررررو لرب 
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تيعالملنيت، إنهب يقويون اب تيعالملنيون ترد .. نعب ان تيعالرملنيون  

ملتارلررررملم  مليرررردور تيوتقعررررت ت وررررزم   د ، وجنررررد  نفسرررر مل ُمتردرررر

 ريقيرمل،  إم طقر مل.. ان ن فر  عور  تيعرململ  وره، حرر  ت فرملر      

وتيدور تيعظل  ترمل ع رمل  داشرت وتعجرب"، و رملن  و ورو قرد طررا        

فررره: "تيعلرررق مسررررق مل ت ظلتتررره حرررور تيعالملنيرررت ترديررردة عررررب مؤي   

، تيرلي  تيصرمل ر عرملم    ،تإلسرتتتيجي: موق  تر يرمل تيعرملضي"  

موق  تر يمل تحلمليي وموقعهمل تضامليي تيلي ي شدم يره م مرن   نملقل

  ترلهوريت تيرت يرت مبوقر  تيدويرت تيعالملنيرت     ْم  إح   لهر تيرطوا

مل مل و كريًّرررررمل وتجرلملعيًّرررر مل وتقرصررررمل يًّ مل وسيملسرررريًّ تيقررررديب جغرت يًّرررر  

وتطريقيرت   طط رمل نظريرت   ومن ارلت تض طورق طررا  و ورو لُ     ؛ملوحضملريًّ

تيعالملني إح تر يمل، رصوت ذيك تيطرا  شرفت  إلعمل ة تيرملريخ 

  ت م رررل وقرررت مركرررر عرررن  يديويوجيرررت سيملسررريت  ملنرررت تسرررول    

 رت  عَوتهد   مليملتهمل  ل تضد ت ح ن  رؤى  ضفملعت، عَوظملارامل تضد

سررق مل  رت تحلكرب    إح نزعت سوطويت عو  تض ملطق تير   ملنرت مُ  

تيعالملني.  

تيصرمل رة عرن    ،نشره اوت "شر  نملمرت"  وت   رو ر  -

مر رز تيشرر  يودرتسرمله تإلقويليررت وتإلسررتتتيجيت، مقملي رمل  رررره      

  مرن لهيره إح مهمر  ارلم     ل ع ره، تطرر   ِقر  محد  تو   و ورو  و نُ 

سهب ت  قيقهمل، "تيعالملنيت ترديدة"، من لهر مرمل    سملسيت ُت

مررن  الهررمل مرررد  تيرررأ ل ت  ور تررروتر عرررب "تألسررولت و"تيعال ررت"،  

نهررر   ذإح تخترررمل يملسرررت لملرجيرررت مرعرررد ة تأل عرررمل ، إعرررمل ت  ونهررر  س

  وومملسرررري جديررررد يسرررررغل سررررقوط تأليديويوجيررررت تتشرررررتت يت    

وتعطرررملب تيقرررومي تيعر ررري يرقويرررت توظيرررف تعطرررملب تإلسرررهمي    
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 ؛عد سيملسي مرؤ ر ت تيعهقرت تض شرو ة مر   ور تيعرململ تيعر ري       ُر

ي تضر رملمي  ومن ا مل ترض   مملم مل  وت ر  تتارلرملم وتي شرملط تيرت ر    

ي  اررورته تير يرر  تيعر رري  ًلت تيشررر  تألوسررط م ررل تنرردت  مررمل ُسرر   

ومرررمل   تيعالملنيررت ترديرردة مررن حيررث تيرردوت   وتيرؤيررت وتألارردت   

 ؛تيكرال مرن تيرفملصريل    وتض هجيت، وارو مرمل يفرره عوي رمل مرتجعرتَ     

ي سررردرك طريعررت "تيعال ررت" و"تألسررولت" تيرر  تسررع  تر يررمل يورررأ ل  

 تألوسط. همل عو  تيشر  

 :ل تي ملعب"تعقيب حور رور "تيرسوا

طرا  ملتب تيورقرت موخص رمل حرور "تيرسرول تي رملعب" مفرمل م  ن        -

مل  ملعررملرارمل  تي ظملم تيرت ي قملم  روظيف تيردرتممل تيرت يرت سيملسريًّ   

إحرردى  ذر  تيقرروة تي ملعلررت تيفملعوررت تيرر  تسرررفمل  م هررمل  ر و ررملن ت  

 رلعرمله تيعر يرت  كرب    ل   مغرت تجمل ْسر ل إح تيشملر  تيعر ري و َ تيرسوا

تيعالرملني     تيررملريخ  وًلر تير  تُ ، املال من تضعووممله تيرملرخييرت تضزيفرت  

اه من تحلقملاق تيرملرخييرت إللفرملء تيوتقر  تيررملاس تيرلي شرهدم        ق وُت

تيعململ تيعر ي لهر تحلقرت تيعالملنيت، وسملالت نرملاجهمل ت متهيد 

يصرررورت، ويكرررن تيطريررق  مرررملم تتنرقررملر ضرحورررت تسررررخدتم تيقرروة ت   

تيورقررت تيراايررت تلرزيررت "تيقرروة تي ملعلررت" ي ظررملم  ر و ررملن  قررط ت   

عت ت  نشرررطرهمل عوررر   ي لرررمل اررري ت تحلقيقرررت توس ررر  ،تضسوسرررهه

عويهرمل،   تيضروء   ط تيكملتُبسو مل ُي ،مسملرته إعهميت و قمل يت عدة

مرررن  ي هرررمل توظيرررف عشررررته تيفضرررملايمله وتضوتقررر  تإليكرتونيرررت      

رررل تر يررمل، يررت مررن ِقتي ملطقررت  مليعر يررت وتضلو  وتيوسررملال تإلعهميررت

تسررملندامل جيرروش إيكرتونيررت عورر  وسررملال تيروتصررل تتجرلررملعي،     

يدعب تيطروحمله تضؤ رت تي  ختدم مشرو   ر و ملن تيروسعي.
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إحردى  لطرر   وته    دالونضيف  ن "تيدرتممل تيرت يت" تي  تع ر  -

 ررل  تيقرروة تي ملعلررت تيرر  تسرررخدمهمل نظررملم  ر و ررملن تسرررهدت      

د مررن تأل وته تيفملعوررت ت تضرحوررت   سرررة ت تيعررململ تيعر رري، مل تُعرر  

تآلنيت  سرب تحللهه تي  ش رهمل وسملال تإلعهم تيعر يت م ل عردة  

مل هرت سيملسريًّ  رة من تنرشملر الم تيدرتممل "تألج ريرت" تضوج  اًلس وته ُم

فرت تقملريرارمل   وتنعكملسملتهمل تيسوريت عو  تجملرلعمله تيعر يت، و ا 

خمملطر تضد تياقملت تيرت ي تيلي  مل   ن يرسررب ت تنهيرملر    حور

قطمل  تيدرتممل تيعر يت، واو ممل     تيفضرملايمله تعويجيرت وتيعر يرت    

ف ق ررمل اررو تصرراي  اررلت تيوعرر   ملختررملذ قرررتر صررملاب  و       ترردرجييًّ

عررررره تضسوسررررهه تيرت يررررت، مررررن  ي هررررمل  مليريررررت تيفضررررملايمله    

تيق رروته تضصررريت تحليررملة ظريب تيفضررملايت و  تيسروريت،  ررب تحق ررمل   ررو 

ت  ،  رب الوعرت ق روته    و ملنورتممل وسي  ي سي ت 

، و ملنرررت تي ريجرررت لسرررملار ممل يرررت املاورررت ت ارررلت   مرررملرس 

هرت  رل تي ظملم إلنرملج تضسوسهه تضوج ر من ِقلو تيقطمل  تيلي  ملن ُي

 . (40)ملسيملسيًّ

:تعقيب حور رور "تيقوة تيصورت"

  ررمل حررور  يررف لررد  تي ظررملم   ق  مل ُمطرررا  ملتررب تيورقررت شرررح    -

تيرت ي تيدور تيعر يت مباملوته طلأنت تألنظلت  عدم وجرو  نوتيرمل   

مل يرصدير  منوذجهمل "تيرادياي تيد قرتطي"، إت  نهرمل قملمرت تحق ر   

واررو مررمل   ، ملسرررغهر تياغرررته تألم يررت تيرر   حررد همل ر يرر  تياررورته    

عب تيسررمل ق إح وهمل تي ررمل شررف عررن نوتيملاررمل تيرر   لفرهررمل إ  ررملن تسرروا

                                                           
 .2020 ريل إ 24، صايفت عكملظ، « ر و ملن»من إنرملج وإلرتج «.. تيدرتممل تيرت يت» 40))
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تيره  تيعر يت، والم ترزايت تد   جتملم تسملؤر مهب حرور  سررملب   

 يرررملب وعرررعف  ور مرت رررز تيفكرررر وتيدرتسرررمله تإلسررررتتتيجيت    

تيعر يت وتعويجيت ت تسرشرت  وتق  تيرؤيت تيرت يت جترملم تيعرململ   

فت قرررل مل و ن توجهررمله تي ظررملم تيرت رري تكش رر  تيعر رري، لصوص رر 

مرررن لرررهر   -  لرررمل  سررروف مل  -ته  حررردتث تير يررر   عررردة سررر و  

طروحمله  تو   و وو وسوسوت من تيرصرهمله تيع يفت تي   طوقهرمل  

تر  ه لهدمل شعملرته ت رمل ي   ، ر و ملن ت عدة م ملسرمله سيملسيت

عو  سريل تضاملر - عو ة تإلمربتطوريت تيعالملنيت، و ملن من  ي همل 

تعطررملب تيررلي  يقررملم  ر و ررملن  وتلررر شررهر سررررلرب    -ت تحلصررر

 مررملم تديئررت تيربضملنيررت حلررزب تيعدتيررت وتير ليررت عورر        عررملم يو

لوفيت تيعدوتن تإلسرتايوي عو   زة، وقرملر لهيره: "عور  ترل   يرب      

 ويت عمل يت،  ل زعيب  حفرمل  تيعالرملني "،    زعيب   ن تعوب  نين يسُت

 م تحلزب تحلرمل ب ت تر يرمل مرن شرعملرته     و ملنت تمردت  ت ضمل ر  

 ي  عرررررو ة تيعالملنيرررررت سررررررقت ج وحهرررررمل ل ر وت رررررملترفرررررمللر وُتررررر

تيرت يكمليي او تسرخدتم تيقوة تيصورت  عدة س وته،  كملن مرن  

تيوتعر  متملم رمل  نهرمل تسرع  إح  ويرل  وصروت سيملسرملتهمل تعملرجيرت         

ص  رخ تنضلملمهمل إح تت مل  تألورو ري،  جتملم تيشر  ت ظل تقوا

عولملنيرررت رة متررزج  ررر  تي عرررمل ة تيعالملنيررت ت نسرررخت مطرررو  إلده ومه رر 

وتإلسرهم تحلر ري، وإ رررتء تيشرملر  تيرت رري وتيعر ري  ررلورامل     

تإلسررهميت عرررب تحللررهه تيدعملايررت تيضررخلت ت وسررملال تإلعررهم       

وعرررب تضسوسرررهه تيرملرخييرررت تيررر  حركرررت سررري ملريوامله مضرررووت  

يروليرر  صررورتهمل وتغييررب تجملرلعررمله تيعر يررت وتإلسررهميت وتألجيررملر   

ظولررت وحقررملاق طيملترره مررن جوتنررب مُ  مل حرروى تيرررملريخ تتي ملشررئت عل رر



68

 –2020     
34 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ره من لهدمل تيعالملنيون تألوتال ايل ررهب عور  تيعرململ     ،فزعتُم

عت إمكملنملتره، وتعررده عور  ممروكملتره ومروتر م،      تيعر ي، وقو 

طت عويه  ملحلديد وتي ملر.وتسو 

س:  يرررن  ملنرررت مرت رررز تيفكرررر تيعر يرررت عرررن  رررل تورررك         -

تءة و ويررررل توررررك تيرطررررورته؟ وإذت قملمررررت تضرت ررررز تضع يررررت  قررررر  

تيرطورته وتيرار رمله تيرت يرت، ضرملذت مل ترؤ ر ت  وتارر صر ملعت       

 تيقرتر؟

:تعقيب حور رور "تطويق تعوي  تيعر ي ومصر"

ص  ملتب تيورقت  ر مله تي ظملم تيرت ي تضرسملرعت م ل ع  -

 ملت املدرر مليرطويررق  ور تعورري  تيعر رري ومصررر وتهديرردا   

 ريقررري عوررري  تيعر ررري وتيقررررن تإل تحليررروي )ت تيرارررر تألمحرررر وت 

تحليويرررت  ملوتيرتميرررت إح تإلعررررتر مبصرررملحله   ،وتيرارررر تضروسرررط( 

ضريف إح ذيرك  ن تر يرمل قررل ذيرك تيعرملم       وتيقوميت وتإلقويليت، وُن

 ،مل يكررن يررديهمل سرروى قملعرردة عسرركريت وتحرردة لررملرج حرردو امل   

مل( عررملم    هررمل  وييًّررعرررت نشررأتهمل ت فررملر قررربخ تيرت يررت ) ررل تضد  

ر قوتعررد عسرركريت لررملرج  رتعرريهمل    ْشرر،  ررب تنطوقررت ت ن  

مررن قطررر وسرروريمل وتيعرررت    ت  ررل   شرركل مرسررملر  م ررل  

وتيصومملر، و  ض  تسرخدتم قوتهمل تيصورت إح تحرهر  جرزتء مرن   

 ملت عرردوتن تيشررلملر تيسرروري تيرر   صرررات "قررربخ جديرردة"، وشرر    

رتزقررت تيررلين  عورر  ييريررمل مررن لررهر إ رتقهررمل  ملضقررملتو  تض      مل ملف رر

هررملر ون  ررت مظوررت عررد  مررن تضويشرريمله تإلرامل يررت تضدعومررت مررن    

تي ظررررملم تيرت رررري،  ملإلعررررمل ت إح تنرهمل ملتهررررمل تضروتصرررروت يوليررررملم 
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تإلقويليررت يرردور شررر  حرروه تضروسررط وحمليررت تيرصررعيد تضسرررلر،    

 ررملرته  وتشررنال ،تررردلل ت تيصرررت   رر   ذر يجررملن و رمي يررمل    وتآلن 

و رد ه  إرسرملر قروته مرتزقرت تو ورت       ،ألللةفت عو  تجويت مكا 

 ررلر مبررمل  تلررل تألرتعرري تألرمي يررت، واررلم تيرار ررمله تضسرررعرة تُ  

وت حرور عوتقرب   يفو  تطويق تض طقرت، وحبملجرت إح  وريهه مفص ر    

 تيسووك تضضطرب تيلي ت رهجه  نقرة ت تض طقت.

مل يرطرر  درمل   -مل  لطر حوقت ت سوسوت تطويرق تض طقرت حملييًّر    -

يو ظملم تيرت ري يهرد  إح    ملاي تكشف خمطط -ب تيورقت ملت

وقرد   .مل  لرمل  عرل ت ييريرمل   متملم  ،تيردلل ت تييلن  إرسملر مرتزقت

  سرل  ر تضرصد تيسوري تقرير ت ت يونيو تضملعي يؤ رد  ن مرمل يُ  نش 

د تضرتزقرت ت  جً ر  ر " ر ت علويمله  نقرة" طورت من تيفصملال تي  ُت

 ررل  صرريل مقمل ررل مرررملي  مملييررت      مقملتررل مررن  فررملر سرروريمل  

يرردعب  ،مل يكررل مقملتررل يًّآت   وتر شررهر  رررلة قررد تصررل إح   

ت ح  نشره و مليت تألنملعرور لررب ت    ؛حر ت تإلصها ت تييلن

مليرت   ع وتن " سوة  مليصومملر وييريمل.. ندوة تدعو عطوته تر يرت  ع  

وتضررلن مررمل يكشررف نوتيررمل  نقرررة  مليررردلل ت تيرريلن،       ، ررملييلن"

جملء ت تعرب: "      وومملسري تر ري ولررل  رين، عور       حيث 

مبررمل   حملجررت تيرريلن إح  صرردقملء حقيقرري  حلررل مشررمل وه،  سرروة       

مرررن ييريرررمل وتيصرررومملر مرررن تعرررملون  ررر  تر يرررمل       هررردث ت  رررل  

وحكوم  تيرودين تيعرر ي "، و رليك جرملء ت تعررب إشرملرة إح      

يررمل،  عررت مدتلوررت  حررد تضشررملر   ت تي رردوة: "ت تيصررومملر ويير  

 طرررت  مع يرررت تر يرررمل )إح تقرررديب تضسرررملعدة(، يكرررن ت تيررريلن  

مل ت يوجد طرر  يره قررترم، وتحلكومرت تيشررعيت  رت ترأ ل        حملييًّ
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عررغط، وارري لررملرج تيرريلن، وتيرردور تيرت رري رتسررخ ت وجرردتن        

تطرورته مرن    مل يكن ظملارت"، وت شرك  ن  ي   تيشعب تييلين وإْن

وحبملجرت   ،رلوت ت تض طقتالت تي و  اي مؤشرته تصطدتممله ر

إح تسرررويط تيضررروء عوررر  ارررلم تيرررردلهه تيرت يرررت تيسرررمل رة ت   

 شؤون  ور تض طقت وتهديد  م همل وتسرقرترامل.   

  :تعقيب حور تيروصيمله 

مل ترطررر  تيروصرريمله إح  يفيررت موتجهررت تيرار ررمله       -

 تيرت يت تيعسكريت ت تض طقت )تسرخدتم تيقوة تيصورت(.

  :أ. علي احلارثيالتعقيب الثاني  

تيرملرخييرت م رل       . سوطملن ت تيورقت تيرايسرت تيوقرملا    يقد ترر 

  ررروز إح اررر1918رحيررل تحلكررب تيعالررملني عررن تيررره  تيعر يررت      

د  تضرررترط  صررعو  حررزب تيعدتيررت وتير ليررت  قيررمل ة    تردررتيعالررملني 

وتغررريل نظرررملم تحلكرررب مرررن نظرررملم   ، ر و رررملن وحكومرررره وحز ررره

راملسرري يطلرر   ر و ررملن مررن لهيرره  ن يكررون        رضررملني إح نظررملم 

وإعررمل ة تعه ررت تيعالملنيررت عورر      ،تضسررول  تيسرر ت تض رظررر   لويفررَت

مممليكهررمل تيقد ررت، مسرررخدم  وسررملال تيقرروة تي ملعلررت  أنوتعهررمل    

 ورهمل إح  رجرت تطلئ ملنهرمل إح تسررخدتم تيقروة      تضخروفت تي  آتت  د

تير    صراوت    ،متيصورت  عد تنردت   رورته تير ير  تيعر ري     

ع همل  أنهرمل تيفرصرت تير  جيرب ت ر ملمهرمل يورردلل ت شرؤون تيعرململ         

وب تيسريطرة عور  تيعررب، مرخرلين مرن م ملصررة       تيعر ي و قيق ُح

 ملعت تإللوتن تضسول  سريو مل يوصودب إح تيسوطت ت  ال مرن  

تيرردور تيعر يررت ولملصررت  مصررر، وتيسررعي تحلايررث إح تيروتجررد ت     
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ه تيعر يرررت وتإل ريقيرررت تضوتييرررت يوررردور تيعر يرررت     م رررملطق تيصررررتعمل 

ذيرك    رلال  ؛تإل ريقيت تضطوت عو  تيرار تألمحر وتحملريط تألطوسري  

دت  تطويق تعوي  تيعر ي ومصر. تلل ت ِع

ه نفوذارررمل تيعسررركري وتألمرررين، وزرعرررت  ارررمل اررري قرررد مرررد  

قوتعررررردامل وتتفملقيملتهرررررمل تألم يرررررت وتيعسررررركريت وتريوسيملسررررريت      

ال من  ور تيشر  تألوسط )قطر، تيصرومملر،  وتتقرصمل يت م   

 يو يررمل، ترزتاررر، ت زتنيررمل،  و  رردت، تيسررو تن و لاررمل،      إييريررمل، 

مرررن تيشرررلملر وتيشرررلملر تيشررررقي يسررروريمل، و عرررض  توتحرورررت جرررزء 

 رتعي تيشلملر تيعرتقي حبجت رملر ت تحلرزب تيكرر ي تيرت ري    

شرريمل ت تيرريلن مررن لررهر ي روتطررؤ  مريكرري، و ررد ه تشرركيل ميو

تعرو     ملعدة و وسط  م  محملس وييريمل م  حكومت تيو مل  تير تيق

إح تر يرررمل، و رررليك ترررونس مرررن لرررهر حرررزب     مل صرررور قمل تهررر 

تي هضت، رت رت  وسملعيت  إح تطويرق مصرر و ور تعوري  مرن جهرمله      

 لرمل  عورت إيررتن     ،مرعد ة مبرتزقت وميويشيمله و حرزتب  تعشريت  

وتيررريلن مررن تكررروين حشررو  شرررعريت و حرررزتب ت تيعرررت  وسررروريمل    

وير ررملن، وت ن سرر  تعهيررمل تي ملالررت ت  ور تعورري  ومصررر، وتررأ ر  

 عررض تضررؤ ر  و ررر  تيعملمررت  ررملألمنوذج تيرت رري تيررلي يألسررف       

و مليلته تعويجيت.   ،ه  عض تيق وته تيعر يتزتر تراالت ملنت وت 

ت تر يررمل  عررد  شررل حكررب تإللرروتن ت مصررر وتررونس، تر  رر    

رارملب و تعرل تإلرامل يرت و علهرمل      ملعرمله تإل  تألر و ملنيت توظيرف  

وتعرررعت  ت تتعرررررملر   ،ت سررروريمل وتيعررررت  وتو يرررق تيعهقرررت  هلرررمل    

 جت يداب ت تي همليت عد مصر و ور تعوي . 
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ومرررمل  وعررراه  . سررروطملن مرررن نزعرررمله      ،إح  رررل مرررمل سررررق  

و رملأللص   ،تسرعلملريت جديدة متملرسهمل تر يمل جتملم تيعململ تيعر ي

تير   صررات ت    ،ر يررهرمل قطرر   جتملم مصر و ور تعوي   ملسررا ملء 

نضريف   ؛مل يرت يرمل مل وعسركريًّ مل وتقرصمل يًّحكب تضسرعلرة سيملسيًّ

  رره تر يرمل وإيررتن و لالرمل يورردلل ت شرؤون        تنقملط مل جوارير 

 واي:  ،تألمت تيعر يت يرقسيلهمل وتقرسملم تيسيطرة عويهمل

  وتيضررررعف تيعر رررري تيسيملسرررري وتيررررديين وتيطررررملافي   تيرلررررزال -

صمل ي تيلي  لضعهمل يوقروى تيعملضيرت تيكرربى،    وتيعسكري وتتقر

ق  رص ررمل ممررمل حق رر ؛همل تيدتلويررتونوقرررور ترردلل اررلم تيرردور ت شررؤ 

 جويوت يسيطرة  عدتاهب تإلقويلي .  

و  سررات  ،ملقررت تيرر   شررعوت  ريورهررمل  مريكررمل تيفوعرر  تعو  -

مل وتردمل ت  ق تيطريق إليرتن وتر يمل يرقوم  دور حصملن طروت ة متزي

 ت.وتسرعلملر 

سررررالملر إيررررتن وتر يرررمل يارررورته تير يررر  تيعر ررري يراريرررك     ت -

تإلسررهم تيسيملسرري وتيطررملافي ت تيرروطن تيعر رري  ارروب  يرروقرتطي    

وتيفكرر تيصرفوي    ،ينتقردتء    لوذجيهلمل: تيفكرر تإللروتني تيسالر   

 تيشيعي. 

تيررلاملب إح   عررد مررن ذيررك. تيرعررملون  يلررمل  ي هلررمل يوررردلل ت   -

ج   إنشررملء اوررس   يرره، ُترروً  شررؤون تيعررململ تيعر رري وتقملسررب تي فرروذ    

تيدوير ، وإشرتك قطرر   مليرت سه رايس ،تيرعملون تيرت ي تإليرتني

تيرعملون معهلمل ر ب تيعدتء تيرملرخيي تيديين وتعيملنمله تيصرفويت  ت 

ين تيعررريض، وتيطعررن ت تيظهررر يوخه ررت تيعالملنيررت وتإلسررهم تيسالرر  
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 وحرر  مسررملعدة تحلرزب تيعلررمليي تيرت ري عررد تر يرمل ت تيعصررر    

 تحلديث.

ل  ج دترره و يديويوجيررره مرن تيغريررب تضخجررل  ن  ويهلرمل ُي ف رر   -

حررزب  ؛ولملا رت  تونفروذم  أيرد  عر يرت قولرمل ُيقررملر ت حقهرمل  يرد  عليور       

تهلل وتحلو ي وتحلشد تيشعيب تيعرتقي إليررتن، و تعرل وتيقملعردة    

وتي صرة وتإللوتن يرت يمل، إعرمل ت  إح لهيملالرمل تي ملالرت تعملا رت     

 يعر يت.ت تيرودتن ت

تيرررردور تيووجسرررر  وتضررررمليي وتإلعهمرررري تيقطررررري ضصرررروات      -

(  رردور ت تعه ررت  توإيهررملم تألب تيوتيررد )محررد آر لويفرر   ،تر يررمل

تضزعومررت، ويرروت اررلت تيرردعب تيقطررري و مليررلته تضررمليي وتعه ررمله  

مل ضمل تسررطملعت تر يرمل  ن تقروم مبرمل تقروم  ره تآلن سيملسريًّ        ،تيعر يت

وريمل وييريررمل وتيعرررت  وتيصررومملر و ررملقي مل ت سررمل وعقملاررديًّوعسرركريًّ

  ور تض طقت و روتطؤ  مريكي. 

 تيرردور تألمريكرري تضررررملين تضر ررملقض تيررلي ُيلررملرس مرر   ررلً   -

تألطررررت  ت تض طقرررت، سررروتء   رررملن مررر  تحلوفرررملء ) ور تعوررري       

عي  مريكررمل  نهررب ًدوتر يرمل ومصررر وتيعرررت  و لاررمل(  و مر  مررمل ترر  

ن  و ملمررمل وحز رره إيرررتن مررن   ك ررروسرريمل و لاررمل(. م و عرردتء )إيرررتن  

تيسيطرة عو  تيعرت  وسوريمل وير ملن و عب تحلو ي  ت تييلن حرر   

 رون  لك م هرمل، و رمل وت يُ   مل و إلرتجهر  مل صر  من تيصعب لروجهر 

تإللوتن ت مصر  لمل ذ ره ايهري  و ررون وزيررة تعملرجيرت    

مرب وحكومرره وحز ره تر رت تر يرمل      تت مل رتتهمل، وإ ترة تر

ت فملر وفملر شر  سوريمل وفملر تيعرت  مر  روسريمل    توعب تيدور

 ، هرمل مرن تيرعملمرل مر  تيفصرملال تضرطر رت و علهرمل       مممل مك  ؛وإيرتن
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تررد    هررب يوقرررملر ت تيصرررتعمله     توتسرررخدتم مقملتويهررمل  لرتزقرر  

ن إتيعر يررت  لررمل اررو حملصررل ت ييريررمل وشررر  تضروسررط و لاررمل.        

 هرررمل مررر    تيسيملسرررت تألمريكيرررت ت تيشرررر  تألوسرررط  رررل مو رررو    

 وضصملحلهمل  ملني مل.  ،ملي  ل ذيك ضصوات إسرتايل  و ؛ترلي 

وتيسؤتر تيلي يررمل ر يولان او: ال  مريكرمل ترد    ر و رملن    

 لمل  عوت مر  صردتم إلقاملمره ت تضشرمل ل ت تيردتلل تيرت ري       

وت تعملرج و مليلته م  تيردور تيعر يرت يرردمل     ، رود مسوب سين

يطوررهمل تير يرر  تيعر رري ت رلررملر    تر يررمل وتيرردور تيعر يررت تيرر  مل  

ر تيفوعرر  تيردمليررت ت تيررره  تيعر يررت تيسرر يت؟  سررئوت  ْشرراررد همل ن 

مل يرررردور ت تيشررررر  تألوسررررط مررررن سيملسررررمله     ورؤى  ررررالة عل رررر 

آلرارررمل تطريررر   عرررض تيررردور تيعر يرررت مررر    ،تهوصررررتعمله و ررروال

 وتيرعض تآللر قمل م.  ،إسرتايل

 

 املداخالت حول القضية:  

 تيرت ي يألمن تيقومي   عمل  تيرهديد:  

يكشرف عرن     شملر  . زيمل  تيدريس إح  ن وتقر  م طقر رمل تآلن   

ق ررمل  رصرردير  ورتهررمل ت تيرردتارة تحمليطررت، وتر يررمل      ن إيرررتن تطًو

 نمل  ملسرتجمل  نفوذامل تيعالرملني، وإسررتايل تيعردو تضرزمن تيرلي      تهًد

ؤتر يه ُموك  جردت م. تيسر  سًلي رظر تيفرصت تيسملات تسرتجمل  ممل ُي

ت  تيوتقعي: ال ان قمل رون عو  موتجهت الم تيرهديدته ارلعرت  

ه حرروب  ْومقردلرتت مل ت ل ر   وتحد؟ وال ُيعقرل  ن نسررهوك  رل     آن 

ترلد ،  ب ُنرقي تيفرمله  قط )من ميزتنيرت تيرسروي ( يوصرر  عور      
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مشررملريع مل تير لويررت؟ واررل تتفملقيررت   ررمل  مشرررتك مرر   ور تعورري        

ر  ن موتجهررت تن تياه رري ترديررد(؟ وتيرصرروال مل يررت ضوتجهررت )تيعرردو

تيرهديدته ت تكون  وم مل  ملحلروب وتسرخدتم تيقوى تعش ت،  رل  

 دالمل  ملسرخدتم   وومملسيت و قمل يت نملعلت.  إذت  ملنت إيرتن تع ر و يض 

يرروتء تيشرريعت إزتء تر يررمل    جررد  ت، حملموررتَ همل،  يلررمل مضرر  ومُ نفس رر

سررهم  كررل  طيمل رره،  تيسرر يت،  ررإن تيسررعو يت ارري حملموررت يرروتء تإل  

وي رغي  ن يرب إيغملء مفعور  ي ورقت مزتيدة إيرتنيت  و تر يرت عور    

تياقل تإلسهمي يوسعو يت. يس مل ت سريل م مل سرت مر  إيررتن  و مر      

تر يررمل عورر  تإلسررهم،  رر ان مهرررط تإلسررهم و يررره تيعريررق. اررلم   

ورقررت قرروة جيررب  ت نرخورر  ع هررمل  و حررر  نرتتلرر  ت محوررهمل  مررملم      

   رر . وإذت  ملنررت إسرررتايل ترلظهررر  مررملم تيغرررب  أنهررمل        تيعررململ

مت  ارررب محملمرررت تيسرررهم ت تض طقرررت،  مليسرررعو يت اررري تيررر  قرررد   

إسررتايل تيعدوتنيرت مل    مرمل رت ْي سرهم عرر ير  م رل عقرو ، يكرن      

رو مل  رررالة يهنرصرررملر عوررر   تسررررجب دلرررمل. وتضقصرررد  ن يررردي مل ُسررر 

 لصوم مل.

 يرردر ون   ن تيرروتع ذ ررر  .  هررد تألمحررري   ،ومررن جملنررره 

طوقهرمل  ر و رملن يكسرب تعرملطف  عرض تضسرول        تيشعملرته تير  يُ 

و  ورهب من تيعوتم. اؤتء تيعوتم ييسروت عور     ،تضغير  عن تحلقملاق

 ررل عورر  مسررروى تيعرررب وتضسررول  ت   ،مسررروى  ورردنمل  و م طقر ررمل

وقد مسع رمل ارلت تيرلجيرد، مرن قريرب ومرن  عيرد،         . صقمل  تألره

 و ملني تيرملاس. تضعضوت  ن تجرتتا تيرطوته تألر و ملنيت يو ه  تألر

ويعرررو    رتجرره لملار رررمل  لرررمل حصرررل ت   ،وقريررت ت ترررربا  ن تفشرررل 

قضريت ييريرمل    - عو  سريل تضاملر -وم همل  ،قضمليمل آنيت و ل آنيت



68

 –2020     
42 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ضررررو مل عررررن تيرظررررملار  دعلرررره يوقضرررريت   ،وتير قيررررب ت تضروسررررط

 ت حر   ن  ،سرتايويتإل تيفوسطي يت وتيفوسطي ي  ومعمل تة تي ظملم

وم  الت ت يزتر ت  ،إسرتايل اي تضور  تيرايس يألسوات يرت يمل

 ج او تيرطل تيغض فر.  ل نظر  عض تيسال

يرى م.  ملعرل تيقرنري  ن إيررتن ونشرملطملتهمل عرد       ،ومن جملنره

سر د عو  تيعلهء  شكل رايسي؛ إت  ن تتيعرب وتعوي   ديد ت 

 ررإن تصررري   ،رمأل وته. وت تصرروالتيرهديررد تيرت رري يعلررل  كررل ت

ر  ر و ملن تأللل جيرب  ن يكرون   ارر مرن نقطرت تملرخييرت يراروال       

تيعررررب مرررن تيرشررررذم إح تيرعرررملون وتيرضرررملمن )ويررريس  مليضررررورة     

ه تض طقررت مررر  .نظررر ت يصررعو ت  و شررره تسرررامليت حدو رره(    ؛تت ررمل 

ولرجرت م هرمل  فضرل     ،تيعر يت ولملصرت   ور تعوري   ردروس مؤضرت    

 ورعمليره و سررملب   وومملسريت وتقرصرمل يت وتعرملون عسركري ت      تهلل

تيارورة   :م هرمل  ؛ويكرن  رل ذيرك عور  مسرروى ر  تيفعرل       ، مليفمله

تير ير   و رزو تيعررت  تيكويرت،    وتإليرتنيت ومشرو  تقدير تيارورة،  

 ،وتألسو  تيعلل تيقطري تضضمل  ألمن تعوي  وتيعرب. يرلت  ،تيعر ي

يملتهمل. وتيرردور تيعر يررت ولملصررت   ور     تألمررور مبسررل سررل  ررد  ن ُت ت

وتشرركيل تيشررر   ،تعورري  ارري اررد  تيوتيررمله تضرارردة  ررمليرلزيق

  ذيرررك  رررهء وًعرررتألوسرررط ترديرررد. وتير ملقضرررمله تألمريكيرررت ُت

)قرروته تر يررت ت قطررر، تيقيررمل ة تضر زيررت ت قطررر، نشررملطمله      

إيرررتن تيعسرركريت وتألم يررت عورر  تضهحررت تيراريررت ومرررور تيطملقررت،  

ط تألمريكيرت  عقرد تتفملقيرمله تيسرهم مر  إسررتايل... و رل        تيضغو

يدى تيغرب، إيررتن وتر يرمل    ق   ار عًلد وُيجًسذيك ُي  لال ؛ذيك(

  أن ت ليملرته يدى تيعرب حر  يص   موقف.  
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   . رلرررد تيدنررردني إح  سررررملب تيوعررر  تحلرررمليي ت     وتطرررر 

مرمل  - ر يره ت -عهقر مل  رت يمل  و تيعالملنيت ترديردة؛ وترضرلن   

 يوي: 

تيضرررعف تيشرررديد ت تررهرررت تيدتلويرررت يوررردور تيعر يرررت تيررر   -

مرت ررص يوررردلل      ررل شررًج صررمل همل تير يرر  تيعر رري، عورر  اررو يُ  

 وتتسرفمل ة من الت تعول.  

مل يوقدطرري  ويريس   إالملر تضشرو  تيعر ي  و تإلقويلري تحرتتم ر   -

مل قمل يًّررمل و   سيملسررمله  لرري تيرردور تيعر يررت  م يًّرر ْعررتيَقطررري  ت و 

 مل. و كريًّ

 يررملب مصرررر وتيرخورري عرررن  وراررمل تيعر ررري تإلقويلرري وحرررر       -

 ريقي م ل  ملمب  يفيد. تإل

حيرث  رملن    ،2003ت    ملء تحلصملر وقررل  ترك تيعرت  وحيد  -

 من تضلكن تدترك سقوط  غدت .  

تيرريلن جملوررس تيرعررملون يرردور     إالررملر تيرريلن مررن نملحيررت عرربً    -

ترزيررة تيعر يرت؛ حيرث     تعوي  تيعر يت. ييكرون اورس  ور شرره   

 ،مل ارري  ويررت تطررل عورر  تعورري  تيعر رري إن  مموكر ررمل تحلريرررت  يض رر

 تألعظب من جزيرة تيعرب.   مل تشلل ترزء ويك همل  يض 

 لررى يكرن  يلرمل يرعورق  عهقرت        سررملبٌ -  مليطر  –وا ملك 

ت رررملمي تيسيملسرررت تيرت يرررت  ملضوعرررب تيررردويي ومررردى قرويررره. ترلرررر    

مررن  ورو ررمل وروسرريمل وعهقملتهررمل  هسرريمل  تر يررمل  أاليررت موقرر  قريررب

يلت اري مهلرت ألمريكرمل تير  يرردو       ؛تيوسط  و هوريمله تيقوقملز

 ، نهرررمل جتررر    قررروة إلجيرررمل  و رررهء إقويلررري  هلرررون مصرررملحلهمل   

وترملازة اي لروجهمل من  ويت تمل عرت إح  ويرت حويفرت.  رهلر تضهرملم      
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يررد وتيررلي هظرر   رأي ،رمي يررمل   موررف ْرذر يجررملن يَفرر اررو تشررجي  

وألسرررملب تيطملقررت وتيغررملز ولطرروط تألنمل يررب  لررمل اررو      ،وتشرر طن

 ررإن تر يررمل ترر رر   و شررريكت ت مشرررو   ويرري       ،معرررو . يررلت 

ويرمبررمل يأتيهررمل تيرردور  عررد ت فيررل اررلم      ،يزعزعررت تض طقررت تيعر يررت  

 تضرحوت. 

و شملر  . عوي تيطخيس إح  ن إسرتايل ت تريد يودور تيعر يت 

 مل رعزيررز وتقويررت قرردرتته  ملتسررل  درر ويررن  ، ن تعرريل  هرردوء وسررهم 

   تر يمل وتيردور   مل. وإسرتايل ترتقب تيوع  مل وعسكريًّتقرصمل يًّ

موتجهرررت عسررركريت  ررر  - ر تهللت قرررد -ويرررو حصرررل  ،تيعر يرررت

 ،مل إنهرمل سرسرملند تر يرمل يوجسررريًّ    ،تر يرمل و عرض تيردور تيعر يرت    

 . يًّملورمبمل عسكر

تألحرررردتث  و شررررملره  . مهررررمل تيعيرررردتن إح  نرررره و ررررملير ب مررررن

تيرملرخييررت تضررمل عررت م ررل تحلرررب تيعملضيررت تألوح إح تيغررزو تيعرتقرري    

 ؛هر ي مل تر يرمل  عردو يردور تيشرر  تألوسرط     وتي  تظد ،يوكويت

تيرت ي  رملحلكب   تتسرعلملر   إن م ملاج مل تيرعويليت  ملنت تصُف

ق ارلم  و ن او تضسؤور عن ل  ل  ، ولت تسرعلملر رت ضت  ،تيعالملني

ت و يرف مل نردرك مركرر     ؟ا مل عو  خمروف تألجيرملر تيفكرة أل  مل

دة تي   صرات لرملرج تسررطملعر مل   تيُع دالونع  ،الت تي و  من تيعهقت

تسرررفمل ه مررر هب   نيل  تيعررململ تيعر رري ووجررو  تعونررت تيرر     مرر  متررزال  

قررت نظريرهررمل تيرر  تصررف  يرره تيعرررب  ملعونررت. إن       وطر  ،تر يررمل

 يرق نرملاجره لملصرت    تتمر مل  عن تيسريملحت ت تر يرمل ت  كرن  ق   

ك  ررال مررن تعويجرري  ت مرردن تر يررمل،  ملإلعررمل ت إح    مرر  متوارر 
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ر  يئرت سريملحيت عر يرت  ديورت عرن تر يرمل ت  مل رت  وجره         عدم ترو ا 

 تحريملجمله تيسملا .

 آييمله تيرعململ تضقرتحت م  تيرهديد تيرت ي يألمن تيقومي: 

ت ت تضلوكرت ت جملنرب   يرى م. لمليد تيعالرملن  ن ا رملك قصرور    

ظررررريب تتسررررررالملرته تيسرررررعو يت ت تعرررررملرج، وتيوقرررررو  ت  رررررخ  ت 

تسرررقطملب تر يررمل يهسرررالملرته تيسررعو يت اررو نريجررت  يررملب اررلت   

ترملنرب يردي مل. نملايرك عرن وتقر  تيكرال مرن تيرردييس تضررين عور            

و رل ذيرك.    ،ك وتتسررالملر جهمليت تضسرالرين حور تشرريعمله تيرلوار  

وت إرشررررمل  توعرررروي  ت يوجرررد عورررر   ره تيوتقرررر  محمليررررت قملنونيررررت 

مل تأل رت  مر هب.  لرمل  ن  يرملب ارلت تير ظريب      يولسرالرين لصوص 

فقردامل  ا رملك يُ  وتحلرتك ترلرملعي يألمروتر تتسررالملريت تيسرعو يت    

ترردعيب تضوقررف تتقرصررمل ي تيرفملوعرري تيضررمل ط عورر  تيسيملسررمله    

ويرريس  ،تيرت يررت تيعدتايررت. اررب ي ظرررون إيي ررمل  فريسررت و  يلررت    

وي ررمل تيعلررل عورر  تغرريلم ت ترملنررب     لكسررب. اررلت مررمل جيررب ع  

مرن تضهرب تشرجي  ت ليرت      ،تتسرالملري وتيسيملحي. ومن وجهت  لرى

تيعهقمله تتسرالملريت وتيسيملحيت م   ور  كرن  ن تكرون  ردتال    

ماررل تيروسرر ت وتدرسررك و قيررت  ور تيروقررملن    ،م ملسرررت عررن تر يررمل 

و ليك قربخ وتييونملن وجورجيمل و ل ذيك، مر  تيسرعي يدرتسرت    

 ظرريب وتوجيرره ومأسسررت تتسرررالملر تيسررعو ي ت تعررملرج يراجرريب   ت

   فررملءة تتسرررالملر وتوظيفرره  ررأ تة عررغط يرقويررت     ررتضخررملطر ور 

 تضوقف تيرفملوعي يودويت.



68

 –2020     
46 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

و شرررملر  . عررررد تيعزيرررز تحلرقرررملن إح  ن مررر ه  تضلوكرررت ت      

ويعرلررد   ررملء  ،ب تضصرروات تيعملمررتغو ررتيرعملمررل مرر  تيرردور اررو مرر ه  يُ 

 ررإن  ،و غررض تي ظررر عررن تعرره  مرر  تر يررمل     ؛قتجسررور تيصرردت 

ويكرن جيرب  ن تعلرل     ، رصت تيرصمل  ونسريملن تضملعري ممك رت   

و ن تسرررررالر لرجيرررري  ،تضلوكررررت  قملارررردة يوفكررررر تإلسررررهمي

 ،جملمعملتهمل لملصرت تإلسرهميت ت   رملء جسرور مرن تيروتصرل تياقرملت       

 و ن تسرلر ت   ملء قوتامل تيعسكريت  ر ليت تيرق يمله تحملويت.

ملءر  .  ررملر مهاكررت: اررل مررن تضلكررن علررل تتفملقيررمله  وتسرر

"  ررررمل  مشرررررت ت"  رررر   ور ماررررل تيسررررعو يت ومصررررر وتإلمررررملرته   

 وعرر   . لمليررد طملشررك دي  نرره توجررد   ،وتيرارررين؟ ومررن نملحيررره 

مل، ت عملم ر  20تتفملقيت لويجيت يود مل  تضشرتك، مض  عويهرمل قرت رت   

فرمله  م يرت   شك  ن تيظرو  تإلقويليت  ملتت ترطورب تتفملقيرمله و ملي  

من الت تي و . ممل نضر   ره تإلنرملء تإلقويلري مرن  وعر  وتلررهته        

 ررملن نريجررت تلرررهر مر رر  تيقرروى      ، م يررت لررهر تيعقررد تأللررل   

تألسملسررريت تيررر  نشرررأه ت تض طقرررت م رررل تنررردت   حررردتث تحررررهر   

ب ترتج   وسط  )مصر + تر يمل + إيرتن +إسرتايل(، حيث تسر 

حجر تيزتويت ت تألمرن تيعر ري تإلقويلري،     دالتيدور تضصري تيلي يع 

مل يوجه ) شكل مرملشرر( مر  تألطررت  تأللررى ت     ت  ن نقف وجه 

ميرررزتن تيقررروى تإلقويليرررت، وارررلت تيررردور  رررمله يرطورررب تكررررهه       

و مليفرررمله  م يرررت جديررردة، وم هررررمل ررررور  ور تير رررملعي تيعر رررري      

)تيسررعو يت ومصررر وتيرارررين وتإلمررملرته(. تيشرريء تيرررملرز تآلن اررو      

 رهديرردته تيرت يررت، واررو رررور نقررملش ت  مليررت تألاليررت ت ظررلً  تي

 تيراوته تيرت يكملييت تحلمل ة ت ترملنب تيرت ي.
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يكرن جيرب    ،ويرى  . رتشد تيعررد تيكرريب  ن تيررملريخ مرؤ ر    

عدم تتقرصملر عويه ت تقويب تألوعمل  وتضوتقف. تر يمل دمل موقرف  

و يت تعرت يرت  قديب )ووجو ي( م  تيدويت تيسعو يت، وتر يمل تيصر 

ؤلرل  عرر   درمل موقرف مر   عروة تيروحيرد. وارلم تضوتقرف جيرب  ن تُ        

 :ر  نرره جيررب تيرعملمررل مرر  تضوقررف مررن مرر طوق      تتعررررملر. وتيرصرروال 

مبع ر   ن نقرملرب تضوعرو  مرن م طورق تضصروات        ؛مصواي ومررداي 

)تيسيملسرريت( تيرتا ررت، وت تيوقررت نفسرره ت نغفررل تض طوررق تضرررداي، 

يررت إسررهميت ودررمل  قوررهمل ت تض طقررت، قررد ترررغل      وصررف تر يررمل  و 

ر توجهملتره.  نظرت مل دمل )وموقف مل م همل(  رغل تحلزب تحلمل ب  و تغيال

ل  قيرق   ليك من تضهب تيرفريق  ر  تصرر مله تر يرمل تير  متًار     

وتيرصرر مله تير  ُيقصرد  هرمل تإلعررتر       ،مصمل  تر يمل تضشرروعت 

 و  رل مرملشرر.  كلرمل     ملضلوكت تيعر يت تيسعو يت  شكل مرملشرر  

 ن تسررع  ت  -تر يررمل و لاررمل -مررن حررق  ي  ويرت   ،ارو معورروم 

يكن تيلي يهل رمل ارو ع ردممل يرقرملط       ؛ق مصوارهملاق تألره مبمل ُي

اررلت تيسررعي مررن مصررمل  تضلوكررت  و يررؤ ي يإلعرررتر  هررمل.  لررمل     

جيب تيرفريق    تإلعرتر تضقصو  مبصملحل مل وتإلعررتر مبصرمل    

ت عورر  مصررملحل مل. اررلم ت مرملشررر ل عرررر شررك ُيحوفملا ررمل تيررلي قررد ت 

تيقضرررمليمل تضرشرررمل كت مهلرررت ت  ديرررد )حجرررب( و)نرررو ( تيرهديرررد    

تيرت ي يألمن تيقومي، وتيقور تيفصل  يره يوسيملسري  وتضطوعر     

عورر  حقررملاق تألمررور. ومررن تعطررأ  ن يرررب تحلكررب  يرره   ررملء عورر       

قردير  تقملرير إلرملريت.  ممل  يفيت مقملومره،  ريلكن مرن لرهر تير   

عويره يررب وعر  إسررتتتيجيت تشرلل       تيصاي  حلجب تيرهديد، و  ملء 

عد ُ  مشروعمله قصلة تضدى و لرى  عيدة تضدى، يورعململ م   ًل
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مررن   عررمل  تيرهديررد مبررمل ي ملسررره. وتكررون اررلم تإلسرررتتتيجيت ذته      

سيملسرريت وعسرركريت وتقرصررمل يت و قمل يررت،  تلويررت    ؛  عررمل  مرعررد ة

لويررت  ت تغفررل تيرردتلل تيرت رري.  لررمل   ولملرجيررت. وتضقصررو   مليدت 

جيررب  ن تألررل اررلم تإلسرررتتتيجيت  عرر  تتعررررملر تسرررلرتر اررلت        

تيروجرره تألور وجررملني  و قيررملم حكومررت  لرررى قررد ختروررف  و ترفررق  

معه. جيب  ت يكون ختطيط رمل  قرط يولرحورت تألر وجملنيرت. وعور       

ن: تيسررريملحت وتيرضرررملا  يررريس يررردي مل إت عرررملمه  ،تضسرررروى تيشرررعيب

رت يررت. مقملطعررت تيسرريملحت وتيرضرررملا  تيرت يررت عملمررل مرررؤ ر ت      تي

وعملمرل عرغط شرعيب عويهرمل      ،إععمل  تتقرصمل  تيرت ي مرن جهرت  

مررن جهررت  لرررى. يكررن جيررب  ن ُيرعملمررل معرره حبكلررت، جيررب  ن    

يشعر تضوتطن وتيرملجر تيرت ي  ن حكومره اري تيسررب، و ن مرمل    

حرردث مررن مقملطعررت إمنررمل اررو ر ة  عررل عورر  تصررر مله حكومررره         

 يقرررررف مررررر   ،وسيملسررررررهمل. وجيرررررب  ت نسررررررعدي تيشرررررعب عوي رررررمل

ويرارث عرن م مل رل  لررى يرعرويض مصرمل ر تضقملطعرت،         ،حكومره

يرره،  ر قوررب مقملطعر ررمل يغررل     ورمبررمل تكررون م مل ررل   اررر رحبيررت     

وت حرررب مرر  تيرريلن،   ،صررملحل مل. اررن تآلن ت مقملطعررت مرر  قطررر  

طعرت مر     ت م  إيرتن.  هل ان جملازون يردلور مقمل عَووحرب  ل ُم

تر يرررررمل؟ وجيرررررب عررررردم تتعرلرررررمل  عوررررر  تيصرررررخب تإلعهمررررري،  

وتتنرصررررملرته تيصررررافيت. تر يررررمل )و يرررر  لصرررروم مل( يعلوررررون    

 إسرررتتتيجيمله  مل رررت و عيرردة تضرردى، ت ي فرر  معهررمل ر و  تأل عررملر،     

 وتيرعملطي تإلعهمي تترجتمليي.  

ويررى  .  هررد تألمحرري  ن تيسررؤتر تضهرب ت اررلم تضرحورت اررو:     

عيررت تيررر ي تيعررملم تحملورري وتيعر رري وتإلسررهمي اررو      يررف يرررب تو 
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سيملسمله و  ملذيب تيسيد  ر و رملن وحز ره وإعهمره؟ رمبرمل قضريت      

يكررون تيرردوتار  ؛توعيررت تيررر ي تيعررملم قررد تكررون مررن  اررب تيقضررمليمل

 ،تيسيملسيت وتيعسكريت وتياقمل يت تدرك توك تعطورة تحملدقت   رمل 

لين ي هجرون نفرس   تير  ،وتدرك تيشعملرته تضزيفت من  ر و ملن و لم

 تيفكر تضؤ جل.

 إن تيرامليف تيعر ي ييس ليملر ت  ،ر م.  ملعل تيقرنيوت تصوال

ارررت ومصرررل.  ردتيرررت و هرررو  ِو رررل ارررو حملجرررت ُم ؛يرررملرتهتعمرررن 

ييه  ور  لرى وقرد تكرون إسرهميت    إسيرلد  وي ضب  ،  وومملسيت

 د  ن تكون  مل سرملن  ويت علق يليك تيرامليف حر  يو  )وا مل ت

 تسر ؤًسمل قمل ل يورطور. وت ن سر   ن تضلوكرت و ور تعوري  مُ   سيملسيًّ

 ،ومر ررررزم ت تيريررررمله  ،تيراررررمليف تإلسررررهمي عررررد تإلراررررملب   

م ه(. وتيرامليف ييس  ت ملنت تر يمل جزء  و ملإلمكملن تطويرم وإْن

وتن مل )آن تألمل وإسررهميًّمل وتملرخييًّرر ررل إعهميًّرر  ،ململ وعسرركريًّسيملسرريًّ

وتيفكرر تإلسرهمي  ر  مؤسسرمله      روحيد وجهت تي ظرر ت تيرؤيرت  ي

مررملم وترملمعررت تيرردور تيعر يررت تإلسررهميت وماررملر تألزاررر وجملمعررت تإل 

يروسرررري  تيرسررررملم  وتتسررررريعملب تإلسررررهمي يكررررل     ،تإلسررررهميت

 رررد مرررن توحيرررد سيملسررريت إعهميرررت يكشرررف تيررررملريخ    طيمل ررره(. ت

تيرت رري،  مليو ررملاق تيرملرخييررت، ت مرروت  إعهميررت و ملاقيررت ونرردوته  

وتيررر  ميررردتنهمل  ،ه ويررريس  مليطريقرررت تإلعهميرررت تيضررراوتوم ررررديمل

 رررد مرررن توحيرررد    وت، ق رررمل وسرررملال تيروتصرررل تيررر  تفرقرررر إح تإل   

  وومملسيت عملمت يورعململ م  تيرهديد، وجروته مكو يرت إقويليرت    

)ولملصررت  ت إ ريقيررمل وتيرردور تضررؤ رة وتضطوررت عورر  تضلرررته تضملايررت     
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وإيضررملا تيرهديررد  ملحلقررملاق تإلسرررتتتيجيت( وعملضيررت يرجليرر  تيرردعب  

 وتألرقملم وييس تتتهملممله.   

   ر  تيرهديرد   فررً ت ح  يرى م. إ رتايب نملظر  نره ت  رد  ن نُ  

وتيصرت  تضرين عو  تضصرمل  تتقرصرمل يت  و تأل عرمل  تريوسيملسريت     

، ارت حوور وسط  و تهد تي   كن تيرفملوه  شأنهمل وتيوصور إح

جرره  م  ررمل تيقررومي اررو تيرهديررد   ويكررن تيرهديررد تأللطررر تيررلي يوت 

تأليررديويوجي تيفملشرري مررن  نظلررت تررروتر تيعر رري )إيرررتن وتر يررمل    

وإسرتايل( حسب ممل ذ ر مأمون   دي ت مقملر  مليشر  تألوسرط  

)و  د   قملر  يه: ،[رقب تيعد  ] م،يوييو   رملريخ 

ترى ممل تيلي جيل  الم تيردور تضخروفرت    ،حدياي  مليسؤتر تيرديهي

مل، ويررد عهمل   ع ررمل مل وسيملسرريًّمل، تضررملي ررت تقرصررمل يًّمل وعرقيًّررديويوجيًّ يرر

إح تيعدوتن عو  تألرتعي تيعر يت؟  عرقد  ن  ديد ممل جيل  الم 

تيدور او  دتيت جيدة قرل تحلديث عن تألمن تإلقويلي. وا مل   عي 

 ن تروتر  رل تيعر ري ارو جروتر     -مرالو مل ترعمله الت تت عملء -

مل ، وتوك تيفملشيت اي تأليديويوجيمل تير  جتلر   و ر    ملشي  ملألسملس

مررمل اررو   مررن إسرررتايل وإيرررتن وتر يررمل، ورؤيررت اررلم تيرردور يكررلً    

ل الت تت عرملء إح  ْلعر ي،  رع مل و قمل ت. و نمل ا مل عو  تسرعدت  أَل

 .عون  ل ذيك من عقهء الت تروترن يد نهمليره تض طقيت، م  م 

دمل تيفكريرت إح تيقرررن  تيفملشريت اري  يرديويوجيمل ترجر   صرو      

مل ت  دتيمله تيقرن تيعشررين،  ت سيملسيًّتيرملس  عشر، ويك همل جتو 

لصوص مل ت  ضملنيمل ارور وإيطملييمل موسروييين. وتيفملشريت ت تعريفهرمل    

 racism and)ط اي زوتج    تيع صريت وتيوط يرت تيشريفونيت   رس تضد
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nationalism).    يررمل تي ملزيررت،  واررلت تيررزوتج اررو تيررلي حررد   اويررت  ضملن

وإيطملييمل تيفملشيت، ومعهلمل تييمل ملن ت  رتة ممل قرل تحلر  . وع دممل 

ن عرملء  ملي سررت َضر   متملم مل حلسملسريت ارلت تت ً   ٌكدِر  عي الت،  أنمل ُم

  .عوت  قس   رجمله تيع ف من تي ملزيت تألضملنيت(جتر 

 ،ملايط مب طقر مل حملييًّالت او تيرهديد تعطل تيلي ُي حقيقت 

مال  مريكمل  ،فه إت  مليرامليف م  تيدور تيقويتق قدورنمل و وييس مب

ربيطملنيررمل و رنسررمل و ور تعويجيررت تيرر    يررت وو عررض تيرردور تألور

و ررملن دررمل  ور ت محمليررت   ،ي ررمل معهررمل  ررمليف قررديب م ررل تيررردتيمله  

 ، م  مل مرن  رل  نروت  تيرهديرد تير  تعرعرت درمل تيردور تعويجيرت         

طريعري     ر  تيردور  مررٌ   وتضصرمل   ت،تقرصرمل يت حبرر   و اردت همل 

والت ت   ع مل من تسرخدتم  قيت  نروت  تيقروة تي ملعلرت     ،

وت  ررد مررن  ،يك هررمل يررن تكررون  مل يررت  ؛وتيصررورت تيرر  منروكهررمل

  مليفمله إسرتتتيجيت م  حوفملا مل  ملألمس. 

 مررررمل  . حملمررررد تيشرررررتري  ررررملقرتا تآلييررررمله تيرملييررررت ضوتجهررررت    

 صرة يألمن تيقومي:تيرهديدته تيرت يت تضعمل

 ،ت متوكرررره تر يرررررمل وإيررررررتن  ملن تضلوكررررت متورررررك مقوم ررررر إ -

و كررررن عررررلن   .ن )مكررررت وتضدي ررررت( ملن تيشررررريفملتحلرمرررر ووارررر

إسررررررتتتيجيت وط يرررررت طويورررررت تضررررردى تأسررررريس مر رررررز مممل رررررل     

 يسرررررقطب   ضررررل   ،م مكررررت تضكرمررررت يألزاررررر، يكررررون مقرررررال  

تيعقررررور تإلسررررهميت )مكررررت وتضدي رررررت سررررركون   رررررب حرررررمل ز      

يضرررطو   ررره  سيملسرررمله يكرررون درررمل  ،طملب يرورررك تيعقرررور(يهسررررق

 تأ لامل عو  تيره  تإلسهميت.  
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ت م ظلرمله   تت وتأل ار تأ ل يتضلوكت اي تير يزة تيرايس -

م ظلررررت تيرعررررملون، رت طررررت تيعررررململ     :ومؤسسررررمله إسررررهميت ماررررل  

ده يرقرروم ِجررخل. وتيرصررور  نهررمل وُ إ تإلسررهمي، تير ررك تإلسررهمي... 

يرررب  يررره )تيقررروة تي ملعلرررت(،  مرررمل آن تيوقرررت    طمل ررردور مشرررمل ه ضرررمل نُ 

مرر   ضرتجعرهررمل وتقييلهررمل وإعررمل ة تي ظررر ت  وراررمل يركررون مروت قررت  

 تضرغلته تإلقويليت وتيعملضيتش

تفعيل  ور تيسي لمل وتيفضملء تإليكرتوني )شركمله تيروتصل  -

خل( إ ...،وتيق رررروته تيفضررررملايت ،وتإلعررررهم ترديررررد ،تتجرلررررملعي

غررمله تيرت يررت وتإليرتنيررت وتيعربيررت عررلن    ومليق  طَورر قرروة نملعلررت تُ 

تشررتك  يهرمل  ور تعورري  ومصرر  وجرره     ،إسررتتتيجيت طويورت تضرردى  

 لملخ.

وعررر  إسررررتتتيجيت جتملريرررت وتقرصرررمل يت وعسررركريت طويورررت      -

 تضدى،  يضمل، تشرتك  يهمل  ور تعوي  ومصر  وجه لملخ.

و  ررده  . ترررملزي تيشررريكي عورر   اليررت تكايررف ت ظرريب  

يررررت يوشرررررملب وتيشررررمل مله ت ترملمعررررمله حبقيقررررت  تضورقيررررمله تيرعريف

هرررمله تألنظلرررت تضعمل يرررت ولملصرررت تضوتقرررف تيرت يرررت     موتقرررف وتوجال

س إليضررملا تحلقررملاق دررب  كررل شررفمل يت  رردون تيراسالرر     ؛وتإليرتنيررت

ر" تحلملصل تآلن من تحلديث  و تيرطر  يألمور تيسيملسريت  " ل تضرب 

وون شرررك شررررملب ُيت جملمعملت رررمل ومورقيملت رررمل تحلوتريرررت ونررردوتت مل. تي   

عون ت تيغمليرب  ل  وُي ،من حجب تيسكملن ت  ه نمل ىتي سرت تيكرب

  يولوتعرري  تيسيملسرريت تيرر  يرت ررز تعرروه  يهررمل ت    مررن تيرطرررال 

يررلت تسررر د معوومررملتهب عورر     ؛تيغمليررب عورر  تيكرررملر وتضرخصصرر   

 تضصمل ر تيسريعت  ل تيدقيقت.  
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 التوصيات:  

يررت يررر ض مررمل  شررملر  رره  إعرردت   يررملن عر رري مررن ترملمعررت تيعر   -1

  تيفهرب تيعر ري   وًعر  ل وطورب تيرفسرل. ويُ   ،تيرايس تيرت ي

مل تملرخييًّر  ملت مردعوم    م ره ر ًّ سرر ر  وتير  عو   ل مرمل يُ  ،يليك

 و أعضملء ت م ظلمله  وييت. ،ملوسيملسيًّ

إ ررررتم تتفملقيرررت   رررمل  مشررررتك مرررن  ور عر يرررت ذته مصرررمل     -2

مشرت ت، مرتكزامل  ور تعوي  ومصر. 

مليررت ضقملطعررت تقرصررمل يت  ملموررت  و    سررملييب قملنونيررت و ع   يترً رر -3

 ت. رديل تقويوهمل ضسرويمله مردنيت جدًّ

   ي ْ رروتيعلررل عورر  م  ،تقرردير تضوقررف تإلسرررتتتيجي ت تيرريلن -4

مشررررملر ت  و ترررردلل تر رررري  كررررل تيوسررررملال تيسيملسرررريت     

وتيد وومملسيت و لامل م  تيدور تيكربى وتألمب تضراردة و رق   

 تيقرترته تيدوييت.

تي ظر  ملير سريق مر   عرض تيردور تحلويفرت يرقوريص تيعهقرمله         -5

 .ىتيد وومملسيت إح   ن  مسرو

تفعيل تيعهقمله تيسيملسريت وتتقرصرمل يت مر   ور مارل تييونرملن       -6

 وقربخ و رمي يمل.

ضقملومررت تيرهديررد  ؛ختطرريط يسيملسررت إعهميررت عر يررت تضررملم يت -7

 ب ومحمليررت تررهررت تيدتلويررت حبقررملاق تملرخييررت     ور  ،تيرت رري

 عيرررردة عررررن  سررررملييب وتررررأ ل مشررررملال تيروتصررررل   ،وعرقيررررت

تتجرلررررملعي،  مليصررررور وتحلقررررملاق وتألرقررررملم وتيفيررررديوامله     

 تيرملرخييت.
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تتارلرررملم  ملألحبرررملث وتيدرتسرررمله يدرتسرررت تحلمليرررت وتجملرلررر       -8

 وتيسيملست تيرت يت وتألحزتب ا ملك يهسرفمل ة م همل.

تشرررجي  ت ليرررت تيعهقرررمله تتسررررالملريت وتيسررريملحيت مررر   ور      -9

مارل تيروسر ت    ،كن  ن تكرون  ردتال م ملسررت عرن تر يرمل      

وتدرسررررك و قيررررت  ور تيروقررررملن و ررررليك قررررربخ وتييونررررملن  

 وجورجيمل و ل ذيك. 

تيسعي يدرتست ت ظريب وتوجيره ومأسسرت تتسررالملر تيسرعو ي       -11

ور رررر   فررررملءة تتسرررررالملر  ،يراجرررريب تضخررررملطر ؛ت تعررررملرج

 ت.وتوظيفه  أ تة عغط يرقويت تضوقف تيرفملوعي يودوي
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 وخص تير فيليتض: 

   .   رن  ررملر ت تيورقرت تيرايسررت إح صر ملعت تيسرري لمل    تطرر  

و اليررت  هلهرررمل وتسرررريعمل همل  رت رررد  قرررملت وتقرصرررمل ي وسررريملحي  

د عورر  ق وظررملاف.  لررمل    رر و رروتسرررالملري، ومررمل يصررملحرهمل مررن ل   

حملجت ص ملعت تيسي لمل إح تيردعب تيضرروري )تضع روي وتضرمل ي( مرن      

لت مررن تجملرلرر ؛ ومبررمل مررن شررأنه  ن   تيدويررت وتيقطررمل  تعررملخ و رر  

 مليي وت تتسردتمت عو  تي ملت  تحملوي تإل جيعل عوتادامل إجيمل يت 

م  ت تيورقررت  ررليك إشررملرة يوقيررو  تيرر  تعيررق تقرردال  يور ليررت. وتضررل 

 ص ملعت تيسي لمل وتحلوور تضقرتحت خبصوصهمل.  

عررن  ور  ملشررملمو  تو ور   .  هررد تييايررمل ت تيرعقيررب تألور إطررملر 

وتقررديب تيصررورة تحلقيقيررت  طريقررت     ،ويررت تيسرري لمل ت تياقمل ررت  وحي

تعكس وتق  تجملرل ،  دون تضرمليغت ت تضاملييرت وتعصوصريت تير     

خت توررك وتيرر  رس رر  ،وت  سرررب ظرررو  زم يررت )تيصرراوة(   تشررك 

 لررى نشرره  قمل رهرمل مرن لرهر صر ملعت        ملتيصورة. ت وقت  ن  وي ر 

ت  سرر  تيصررورة عررن   همهررمل، وتوظيفهررمل  قرروة نملعلررت مررؤ رة  

ارلعملتهرررمل. وتشررررلل تيرعقيرررب  رررليك عوررر  تقرتتحرررمله عرررل يت    

 إلجنملا ص ملعت تأل هم وتيسي لمل.  

 ي لمل   ده  . ا مل تيعلل ت تيرعقيب تياملني عو   اليت  عب 

ضمل دمل من  اليت عور  تيعملارد تتقرصرمل ي،     ؛وتطوير ص ملعت تأل هم

 عصررررنمل وحرررر  1973مسررررعي ت   مليرجر رررت تيكوريرررت م رررل عرررملم     

مرررور ت  فرررتة  ملنررت مرعارررة حررر  وصررور تيقيررمل ة  رؤيررت     تحلررمليي،
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ل توررك تيصرر ملعت إح آ ررمل  وعوتاررد تقرصررمل يت   ق ررى ي  خمروفررت؛ مررمل    

 مؤ رة ت تتقرصمل  تيكوري.  

  ت تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:وتضل 

 .اليت ص ملعت تيسي لمل ووتقعهمل ت تضلوكت  

 ص ملعت تيسي لمل تيسعو يت.  ديمله تطوير 

 .وسملال تطوير ص ملعت تيسي لمل وتإل مل ة م همل  قوة نملعلت 

ومررن   رررز تيروصرريمله تيرر  تنرهرر  إييهررمل تضراررملورون ت مورقرر    

  سرملر حور تيقضيت ممل يوي:

 ت ظيب ق وته متويويت مرعد ة يإلنرملج تيسي لملاي. -1

و ي   تإلنرررملج تيسررع ْ تير سرريق مرر   ور تيسرري لمل ت تضلوكررت َضرر     -2

 تفضيويت ع د تيعره. ملشروط 

قيرررملم وزترة تياقمل رررت  إعررردت   رتسرررمله جررردوى يررررعض تأل رررهم     -3

وتوزيعهمل املن مل يول رج ، و ليك سي ملريوامله مردايت.

 

  )الورقة الرئيسة: أ. أمين مجال )ضيف امللتقى 

زتر تيررعض ي ظرر يأل رهم عور   نهرمل ر ملايرت و رن ارر ش         ير  ت

 و  رمليكال نقروم  ررعض     ،ملهمل إعهميًّر و نهمل اوتيت ت  أس  ن نردعل 

مهب مبكمل رأة  كررً تضسمل قمله يوهوتة وخنررملر عرد  ت مرن تيفرملازين ونُ    

ه ْرومرررن   رررب  ارفرررل معهرررب  ع ررر ،ممل يرررت إلنررررملج وتصررروير   همهرررب

و أن عره تيفيوب او تي ريجت تي هملايتش ،تيفيوب

واررلت اررو تيوعرر  تحلررمليي ت تيسررعو يت..  ملرهررمله تيدتعلررت      

مل ترردعلهمل  جررزء مررن تضسررؤوييت تتجرلملعيررت  لررمل    حملييًّرر يأل ررهم
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تقوم  ه جهمله مال إ رتء  رتمكو،  و  لسرمل قمله  لرمل تقروم  ره     

وزترة تياقمل ررت.  كرررة  ن تأل ررهم صرر ملعت تقرصررمل يت وقرروة نملعلررت       

يكرن عور   ره    ؛ملعملضيت، اي  كرة تسويقيت نسرخدمهمل إعهميًّ

 ق.طر تيوتق  حر  تآلن اي نظريت مل ُت

تيكملتررب   ورسررن ويوررز   ذت تسررروعرت مقويررتوإ

وتيرسملم هررملج   ،وتضخرج تألمريكي تيرتحل: تيكملتب هرملج يقوب

 يفرشملة... يكن صملن  تيفيوب هرملج ريلش  

 نقويوون تيلين يعر ون  ب عد  تضوظف  تيرلين يعلورو   ، عو مل

وتحردش  وعد  تألنشطت تي  تدلل ت إنرملج  ريوب   ،إلنرملج  يوب وتحد

ش وت  عررض تأل ررهم ت ملموظف رر  رريوب  ررهر علررل عويرره  ، لاو ررمل

ن تيرلين يعلورون ت  ريوب وتحرد مرن   رهم       ويصرل تضوظفر   ، واوييو

ك   ارر مرن   اررً و يوب وتحرد يُ  ،شخص مملر ل أل ار من 

 ، ملي جملر يشرغل ير ملء موق  تيرصروير  ؛تقرير مل ملتقرصمل يًّ ملنشملط  

تيرغليررت إلطعررملم  ريررق    وومرعهررد ،لرراو تضكيررملج يول وومرخصصرر

ومعردته سرهمت ورجرملر  مرن      ،وموتق  عقملريت يرب تأجلامل ،تيعلل

تضه س و ريق تعيملطرت وتيرديكور    وومصلل ،وشر مله تيرأم 

نملايرك طرع رمل    ،تيدتلوي و لارمل  رال مرن تألنشرطت  رل تضرملشررة      

 ،إعررملءة  يريعررن تألنشررطت تضرملشرررة مررن مصررورين وممرراو  ومررد      

 و لامل تيكال. ، سرو يوامله صوه ومؤ رته  صريتو

ن ووتيقررملال ،ن تمسهررمل صرر ملعت تأل ررهم  إ رر ، لررمل ت تيع رروتن 

سرأطرا  عرض    ،مل  تأل رهم. ومرن ارلت تض طورق    عويهمل يسرلونهب صر    

 تحلقملاق وتألرقملم دلم تيص ملعت و  رامل.
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ص ملعت تأل هم وتيردرتممل ت تيوتيرمله تضراردة ختورق   ارر مرن        -

 ويرون  وتر   وترد     ارر مرن     ،وظيفت ت تيس ت مويون 

 روتتب ومميزته.

 رل مرملشررة    ملص ملعت تأل هم ت تيوتيمله تضراردة تردعب  علملي ر    -

  ويون  وتر.  يف شر ت مبرو  يقملرب  مل أل ار من س ويًّ

 يرررف وظيفرررت  تالرررت   ر و  صررر ملعت تأل رررهم ُتررر  ،ت   ررردت -

 مل.س ويًّ

   وتر تسرالملرته  ج ريت. ي ه . لمل  ن   دت جتلب  -

وحققرررت عملارررد ت مرررن   ،(ملمويون ررر  سررررتتييمل )عرررد  سررركملنهمل  -

 ق و ر ل و ، ويرون  وتر  يروتزي   ص ملعت تأل هم عرملم  

  يف وظيفت  تالت.

 مررمل إذت  ر نررمل  ن نرارردث عررن   ررر صرر ملعت تأل ررهم عورر  تيسرريملحت      

  إييكب  عض تألرقملم: ،وتيدلل تيقومي يودور

وسرروت   ررهم اررملري  رروتر زت ه نسرررت تيسرريملحت ضوتقرر  تصرروير   س -

وت  عرض تضوتقر  مارل تيقصرر زت ه تيسريملحت       ،%تيفيوب   سرت 

 %  سرت 

 %زت  تيسيملحت يو روي   ليشن ين يوب تأل -

 %سكرو دت   سرت زت  تيسيملحت ت  يوب  -

 %زت  تيسيملحت ت تر يمل   سرت   يوب  -

زت ه تيسرريملحت  ، سرررب سوسرروت   ررهم  -

 %ي يوزيو دت   سرت 
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  ت الت تيصد . دًّتوتألماوت  الة ج

ر تإلنرملجررمله تيعر يررت عررن  مررمل سرررب تررألال  :وا ررمل نطرررا تيسررؤتر 

 الم تأل وته ير شيط سيملحرهمل و لوهمل؟

و ن  ،ت ضعر ررت قوتعررد اررلم تيصرر ملعت ن ررمل حبملجررت مملس رر  عرقررد 

 ن ايكوت متويل الم تيص ملعت ومسملالت عردة قطملعرمله ت    نعر 

  منرروذج ْعررمل جيعررل مررن تألاليررت رسررب وو  تطويراررمل وتروجيهررمل  وييًّرر 

 ن ارلم   و ن نعري   ،مل  تأل رهم زته يصر   اف جلب وإعطملء حوت ز وُم

ل   يص مل  تأل هم سررعو  عور  تتقرصرمل   عوتارد     تحلوت ز تي  سُر

سوتء ت تشغيل تيعديد  ،ت جدًّمرملشرة و ل مرملشرة  شكل  رل

ك معره  اًرمل  و  ريك قطمل  تيسيملحت تيرلي سريُ  من تيوظملاف  تلويًّ

 من تألنشطت تأللرى. ت ال 

 قرروة تقرصررمل يت ت تيعررململ تعرلررد تييرروم    ن  ررل  جيررب  ن نعرري 

وصررر ملعت تأل رررهم   ،عوررر  قررروة تتقرصرررمل  تإل ررردتعي وتت ركرررملري  

 و وهمل ترد   قصت. ،قرصمل ك رايسي دلت تتاًروتيدرتممل ُم

 ٪-مل يولسرررالرين، تيفرريوب مل ورملسررريًّمملييًّرر  ررليك،

( ويررررريس مصرررررملريف )  أصرررررور ُتسرررررج ل مصرررررملريفه مرررررن

 صررايٌ  مل،سرر ويًّ ملعويررك  لو رر  لاورره ماررل تيعقررملر يرردرال ،()

 ، لاو رمل  .يكن يسررلر تيردلل   ،س وته -تيدلل  عد  ور  يقلال

 رمحرت تهلل عويره  -مليت يورتار  مصرطف  تيعقرمل      يوب مال  يوب تيرس

وتسرررلرتر  ،سرر ت  ملإلعررمل ت إح   رررم تضسرررلر أل اررر مررن    -

يزتيرون   عرعه عور   رال مرن تيق روته وتض صرمله؛ إت  ن ور رره ت      

مررن عررره تيفرريوب عورر  تيق رروته    ملجي ررون  لو ررمل سرر ويًّ
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 ملمصررو    و رل ارلت ألن تيفريوب  صرل ويريس      ؛و يعه عور  تض صرمله  

  ألنه موكيت  كريتش

جيب  ن نرعململ م  تأل هم وتحملرروى تإل ردتعي عور   نره      ،يلت

 مل تطويرارمل وتسررالملرامل سرردرال   يرو  حسر     ،موكيت  كريت ) صور(

مررن تتسرررالملرته  توسرررجلب  ررال  ت،جديررد  ملعورر  تتقرصررمل   لو رر

  تعملرجيت ضوتقع مل وتسرالملرتت مل تيسيملحيت.

مرن تيقصرص وتضوتقر  تير       ت ن يدي مل  رال    ن  جزم   سرطيُ 

يرصررر   ،تعررررب موكيررت  كريررت عملمررت جيررب تسرررالملرامل وإنرملجهررمل  

موكيرررت  كريرررت لملصرررت تعرررو   رررملي ف  عوررر  تقرصرررمل نمل  شررركل      

  مرملشر.

 اي   رز تيراديمله؟ وتحلوور تضقرتحت: ممل ،تذ إ

  تألجهرزة تحلكوميرت تضسرؤويت عرن إنررملج      تيرلوقرتطيمله وتعدال -1

لملاي: وزترة تإلعرررهم، وزترة تياقمل رررت، وزترة تيسررريملحت،  علرررل سررري 

 و حيملن مل ترلملرك يكون دمل  ورش ،وزترة تيرجملرة ،وزترة تيدتلويت

ونهيررن تسررركلملر  ويكررون  ،تحلررل  رسررملطت: 

  مل ت  ورت  تيعلل وموت قملته  ون تحلملجت ضرتجعت عدة جهمله.

تحللررررتء ت  ت يوجرررد تعويلرررمله وتعرررات وصررررهت يوخطررروط     -2

و مليرررمليي صررملن  تأل ررهم يقرر   ررت  ؛ تي صرروخ وتألعلررملر تيسررعو يت

نرررت يعلوررره ولوفيررررهب تياقمل يرررت وتتجرلملعيرررت    رمحرررت تيوج رررت تضكو  

 يولوت قت عو  علوهش

 ،  عويهمل تض رر  قررل تيعلرل   وق ُي تحلل  رسملطت: قملالت 

إلجررملزة  ملعملمًّرر تو مليرررمليي تكررون مؤشررر    ، يهررمل تشرررتتطمله تيرقمل ررت  
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مسملحت ضشملادة تيعلرل تي هرملاي     رقت و ،%تيعلل حر  يو   سرت 

وإجملزته؛ يكن ا ملك لطروط عريضرت وتعرات مرن تيردتيرت ضرمل ارو        

ويررريس تعضرررو  دررروى ر رررت تضرتقررررت  لرررمل ارررو     ، رررل مسرررلوا

 مل.تحلملصل حملييًّ

تديكررل تيرلررويوي دررلم تيصرر ملعت جيررب تطررويرم و علرره مرر         -3

: واررلت موررف طويررل هرررملج ورشررت علررل     تيقطررمل  تعررملخ وتير رروك  

ق ت  رل تيردور   طر ر و سريط ومُ  سريٌ  لملصت  ه، يكن ا ملك حلٌّ

واو إعرمل ة تيضررتاب يألعلرملر تحملويرت،      ،تي  تدعب الم تيص ملعت

% تيرر  تقرطعهررمل وزترة  إعررمل ة نسرررت  :و مليرررمليي تتقرررتتا تضررأمور 

تيسرررعو ي إح تض رررر  تيسرررعو ي يوفررريوب   ورررت ت تإلعرررهم مما 

 قط، والت سيزيد  ر ملا تيفيوب تيسعو ي وجملذ يرت تتسررالملر  يره    

 رل تيقطمل  تعملخ.من ِق

 ملإلعرررررررمل ت إح توجيررررررره تيقطملعرررررررمله تعملصرررررررت تيكرررررررربى  

 ،وتيشر مله تإلسرتتتيجيت  سمل ك وتعطوط تيسرعو يت و لارمل  

وتيرر  ع رردامل ميزتنيررمله يولسررؤوييت تتجرلملعيررت  ن ترردعب صرر ملعت    

إسررررتتتيجيت يررردعب صررر ملعت تيقررروى تي ملعلرررت   تيفررريوب تيسرررعو ي   

مل  دي مل من صر  ميزتنيمله  حيملن رمل تكرون عرخلت ت    مل وعملضيًّإقويليًّ

  رامل ت  ال من تألحيملن ت يرجملوز تضدي رت تير     ،رعمليمله رويت

 م  يهمل تحلدث  و تتحرفملر.ملقُي

 كررال مررن تيشررر مله تألمريكيررت نرررى وجو اررمل  قرروة ت       

 جرزء مرن تصردير     تألعلملر تألمريكيرت  

. عول رررمل  ن نيوزيو ررردت  رررررررتياقمل رررت وتيرجرررملرة تألمريكيرررت   

عيررد يرري  و  رردت و عررض تيوتيررمله تألمريكيررت وتيرردور تألورو يررت تُ   
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إذت  ،% مرن ميزتنيرت  يولري    - صملن    رهم سرعو ي  ر     

 ره و نرجت  يولي عو   رتعيهمل.صو 

ذرت  إح يصرر ملعت وقطررمل  تيروزيرر : ارررملج    اررب  ررديمله اررلم ت   -4

)رمبررمل مررن لررهر  تكررون شررره حكوميررتتوزيرر  يأل ررهم تيسررعو يت 

شرررت ت  رر  تيقطررمل  تحلكررومي وتعررملخ( يرردعب توزيرر  تيفرريوب      

لملصررت ت  ، عرربإح مل؛ ألن تيروزير  هرررملج  مل وعملضيًّررتيسرعو ي إقويليًّرر 

مرتحل تيرأسيس وتتنرشملر.

 

  تيرعقيرمله:

 د. فهد اليحيا التعقيب األول : 

 رررملن تي ملقرررد تيسررري لملاي " رتنسررروت ترو رررو" شرررديد تدجرررملء     

مل ارشرررركوك، وتشررررملريي تشررررمل ون، ي يوسرررري لمل تيرقويديررررت )مسرررررا 

و ورسررررن ويوررررز، وآلرررررين مررررن  صرررراملب تألسررررملييب تيسرررري لملايت    

 ن   رررر   لويرررره  ممررررمل حرررردت مبهرجررررملن  ررررملن  ؛تضرليررررزة(

 .تضهرجملن

ومل تسوب   همه من نقرد   ،ملمحو ترو و  ملن موزع مل سي لملايًّ

ري ررمل شررطملرته"ش مررن  يررف  رتنررك "يُي ترو رو تيررهذ ،  أقرعرره  

 ملنررت تحلكومررت تيفرنسرريت قررد  ررد ه مررن تيعررملم     ،نملحيررت  لرررى 

تقديب قروه ومسملعدته يوفريوب تيفرنسري،  ملإلعرمل ت إح     

مسملعدته مملييرت ولدميرت مرن تألصردقملء؛ صر   ترو رو  ور   همره        

. ( عررملم عررر ت ) 

.و ملز  ملازة   ضل خمرج ت مهرجملن  ملن يلتك تيعملم
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 ملترب تيورقررت تيرايسرت ذو جتر ررت  ررلة ت  رريوب " ررهر" ذي    

إذ شرررررملرك ت تيسررررري ملريو وتحلررررروتر وتإلنررررررملج   ،تإلنررررررملج تيكررررررل

شرملرك  يره   ارر مرن      ،وتإللرتجش واو  يوب  ريك  ه ي تأل عرمل  

لن  ريق تيعلل مرن رسرملم  وممراو  عرملضي  مرن      مل عررت   

و رررد  عرعررره ت  ،. ومترررت   وجرررره  سرررر  يغرررملهياوييررروو  و يزنررر

مرررن تإلمرررملرته  ت  رررل  سرررررلرب  صرررملته تيسررري لمل يررروم  

تيعر يت تضرادة وتيرارين وقطر وتيكويت وير ملن وتألر ن وسروط ت  

يررو ذ ررر  مت رر    ررب ت  قيررت  ور تيعررململ. و  ررتُ  ،علررملن وتيعرررت 

تيات  رصت  رلة يعره تيكملتب تضر و  تضمليي وتضع وي حيث  د

 .مل ت  املء تيعململتيفيوب  ملاليًّ

مل  ُصررر   ،ذ ررررتين  دتيرررت تيورقرررت  قصرررت "ترو رررو"ش  مليرأ يرررد

ت متويرل  علرملدب يررتى تي رورش      ن جيدون صرعو ت  وتيسي لمل تيسعو ي

 رتمكررو،  إ رررتء :ماررل ،اررت دررب ِرويكررن ا ررملك  عررض تأل رروتب  د 

حيرث   ؛ومسمل قمله وزترة تياقمل ت، ومهرجملن تيرارر تألمحرر تيردويي   

مل  د ررد تيفه رر"شرشررف"ت مشرررو  تيفرريوب تيسررعو يحظرري مررؤلر 

مب اررت تإلنرررملج تيسررعو يت، مررن معلررل تيراررر تألمحررر تيسرري لملاي        

    يف  وتر  قيلت 

يكررن مشرركوت   ،مشرركوت "ترو ررو"  ملنررت تيرلويررل  اسررب  

إذ مل ن ظرررر إح تيسررري لمل  ،تد  ررردنمل   ارررر تعقيررر مل  تأل رررهم عصررر  

  ص ملعت حر  تآلنش

مصرررر  ررروي   ررررب لرررربة عر يرررت ت صررر ملعت تيسررري لملش  ور   

عررره جتررملري سرري لملاي ت تيعرررململ  ررملن ت  رنسررمل ت  يسرررلرب      
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و ملن  ، ور عره سي لملاي و عدامل  أقل من شهرين    ،

ره  ور  تر ذيررك تيعررملم ظهرر ت . وت تإلسررك دريت ت ي ررملير 

وتوتح ظهور  ور تيعره ت مصر. وت  ،ت مصر تعره سي لملاي

 :الررررملو ،عررررره  ور  رررريول  مصررررري  روتارررري     عررررملم 

وتوتيررررت صرررر ملعت تأل ررررهم    ،تألزاررررملر تضيرررررت" و"شررررر  تيررررردوي"  

تيسي لملايت  هو   ر يرت مرفملوترت حرر  قرملم   رو تتقرصرمل  تضصرري        

 ،سررررو يو مصرررر" عرررملم تحلرررديث "طوعرررت حررررب"  إنشرررملء "  

.و ملن الت إيلتن مل مبيه  ص ملعت تيسي لمل تضصريت

 رد ه  طريرق معكرروسش   إذ  ،تيسري لمل تيسرعو يت سريئت تحلر     

وت  ظ رررملوت ررملر جرروتاز وتقري   ،عررروه تأل ررهم ُتقررملم لررملرج تيرروطن     

 ،يشررملادامل تضرروتطنش ت توجررد  قمل ررت سرري لملايت وت صرر ملعت سرري لمل  

 . لمل  ملن ت  رنسمل

د  قمل ررت مشررملادة تأل ررهم ت  ور تيسرري لمل،  ي لررمل ت   وت توجرر

 ملنررت تيطرقررت تضروسررطت  رررخ  - عورر  سررريل تضاررملر -مصررر 

ت تألسررو   و مررة    عو   ن يكون ذاملب تألسررة إح تيسري لمل مررة    

ت تيشهر عو  تألقلش تألره تيسعو يت ت موت رت تيعململ تضرلردن  

  يرد ويري تيعهرد    ت عهرد "تضورك سرولملن" عور     حر   تت رؤيت 

يكن من تإلنصمل   ن نرل ر  ن عهرد "تضورك     ،"رلد  ن سولملن"

عرررد تهلل"  ررر  تيرررملب عورر  مصرررتعيه يه رعررملث يدرتسررت جوتنررب        

مررعررث ت  رنررملم  "تضوررك  صرر ملعت تيفرريوب حررر   ورر  عررد اب 

ره وزترة و  ررر ،وم رررل عرررملم تقرير رررمل .عررررد تهلل" يه رعرررملث تعرررملرجي
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م هرررررمل تيف رررررون  ،ملرجي ضخرورررررف تيف رررررونتياقمل رررررت تت رعرررررملث تعررررر

  .تيسي لملايت

يكرري ترر ج  تيسرري لمل تيسررعو يت ت  ررد مررن تررو ل عرردة عوتمررل  

 ألن وجهمله تي ظر ختروف(: ؛) ععهمل  ون ترتيب حبسب تألويويت

إقملمررت نرروتة يصرر ملعت تيسرري لمل:  سرررو يو  رررل يعلررل  يرره  ررل    -

ت تيقد ررت مل يأل ررهم تيو ملاقيرر وهرروي  رشرريف   ،تيعررملمو  ت تإلنرررملج 

   . نوت  تإل سسوترته وتحلديات و ل 

 و حررر  تررو ل تضسررملندة تيووجسررريت   ، تشررجي  تإلنرررملج تضشرررتك  -

إذ توجد ت  ه نمل تضرتتميت تألطرت  موتق  ت ختطر عور    ؛ اسب

 ررل  ،وجرررملر و مل ررمله و و يررت سررايقت وجررزر وسرروتحل   ررملر: صرراملر 

ت  وت رررب  ..  رته يو مرررمل ن م ملسررررت يسررري لمل تعيرررملر تيعولررر

 . لرى ماو مل

يرررردي مل مواو ررررون  ،نعررررب .تتسرررررعملنت  كرررروت ر عملضيررررت وعر يررررت -

و ملحركرررررمل هب  هرررررؤتء  ،و ترسرررررون يكرررررن ت قصرررررهب تعرررررربة 

 .سيكرسرون تيكال

 ،تإل اررررملر مررررن  ور تيعررررره تيسرررري لملايت ت تضرررردن وتيقرررررى     -

إعطرررملء جررروتاز يواضرررور   :مارررل ،وتشرررجي  تي رررملس عوررر  تحلضرررور 

   . لمل  عو مل ت  رة تيقدم ،ة مللريملر قرعت  رقب تيرل ر

مل معررمليي "تر رري آر  ر ررخملِط ررررُت ت تررويرت   اررر مررن مرررة مُ    -

مررن روتيرررت "حرررر هء؛ قريرررت ر ررررت"    تيشرريخ" علرررل  ررريوب مسرررروح  

مل ت عررروت ، تيررر   مضرررت عقررردين تقرير ررر ءمسرررمل يأل يررررت تضصرررريت 

 .حيث يشملرك  يه مصريون وسعو يون ،تيسعو يت
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صرررري  ومرررن  ور تيشرررملم ا رررملك  علرررملر    يرررت ومرررل رته ض

مل مرررن تيرررزمن ت تيسرررعو يت،   قضررروت ر ح ررر  ،تيررررملرخيي ترغررررتت 

ممررمل يضررلن  ؛ كرن تسرررياملء عررد  مرن تألعلررملر تيسرري لملايت م هرمل   

  .مل يعرعهململ عر يًّقروي 

 - مرن تعوري  إح تحملريط    -لروة   ل  كن تيطوب مرن تإل 

ررلة  ن مل من تيزمن ت تيسعو يت  ن يكرروت  كررة  ن قضوت ر ح مم 

ومررن   ررب   ؛يراويوررهمل إح قصررت سرري لملايت ،عررن حيررملتهب ت تيسررعو يت

ملش  و علل مقمل وت معهرب تسررياملء قصرت    تألل طريقهمل يركون  يول 

  . يوب جيد

مرررن حررروترتتي مررر   رررال تألقرررملرب وتألصررردقملء مرررن تضررررمل ع       -

مل  ررل وجررده عزو  رر - مررن  ررل تضهرررل   صرر ملعرهمل  -يوسرري لمل 

طيعون تربيرررمش( عررن مشررملادة تأل ررهم    م طقرري )حررر  اررب ت يسررر   

راب  هوييررروو  وتق يرررمله ت يررررأ النظرررر  ؛تيعر يرررت )و  وريرهرررمل مصرررريت(

 تجرلملعيرت ت ارملر   -تيسي لمل ترديدة )ورمبمل ا ملك عوتمرل نفرس  

حر رررت نقديرررت )صرررمل قت    - ت نظرررري -وتيرررر ي  .يرررل رامل(

ز عورر  تأل ررهم تيعر يررت )مبررمل  يهررمل تيسررعو يت(.     ر  رروموعرروعيت( ُت

 مل، تكرون مصراو ت   مدرست ت تيفن علوم ر  ل مل  ن  ل يرملريخ يعو  مل

حبر رت نقديرت؛ و"تضوجرت تيفرنسرريت ترديردة" )تر رو ور ملقره( لررل       

 ماملر يليكش

تيرقمل ررت وإجررملزة تي صرروخ:  سررطورة "تعصوصرريت تيسررعو يت"        -

وجرررملءه "تيصررراوة"  .ت مرررن تإل ررردت  وتألعلرررملر تيف يرررته  رررال حرررد 

لرر، تجترملم   آومرن جملنرب    ؛ت و وت رت يركرس تقملييد  أسرس  ي ير  

ن ررمل ارلرر   شررري ماررل  ي ارلرر  آلررر،  يرره تيصررمل         إنكررملر 
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ل تيسررعو ي   و تيسررعو يت )روتيررت لًارروتيطررمل ، و ن اررلت تيعلررل ت ُي

  ى إح موقررف زتاررف ت تيهوعرري  واررو مررمل  ؛  ررمله تيريررمله ماملي ررمل( 

و مرن  ترلعي:  ن مل ارل  مهاكي ت يأتيه تيرملطل من    يديره   

دتن  وتيقضمليمل تي  عن عد  تضسملج  وتضد لوفهش ومل يرسملءر  حٌد

ت عرن تي سرب تيعملضيرت    تزلر  همل تحململ ب؛ وت خترورف نسررهمل  رال    

 علوم ملش    

صرر ملعت تيسرري لمل قرروة نملعلررت:  ررد ه تضسوسررهه تيرت يرررت ت        -

 ،جلب تضشملادين تيعرب  مليد وجرت تيسروريت  قصرص حرب سرملذجت     

 و لل ت  رطغرر جد  ين عالملنش  ، ب حريب تيسوطملن

ث  .   ررن ت تيورقررت تيرايسررت عررن  ور تيسرري لمل ت جررلب    ررد  -

حرر  ويرو مل    بٌّ ن تضكرملن حبرد ذتتره مهر     عريفُ تيسيملحت، ويكرن  د 

تصرويرم ت      ،يكن ت تيوتق ش  يوب "تضريض تإلجنويزي" 

ره تونس عو  تير ب من  ن معظب  حدت ه تدور ت مصرش و عد ع

.ملا إح تونسيتيفيوب زت  عد  تيس

 ررإن صرر ملعت تيسرري لمل عرررورة ت تررر . ومررن جملنررب     ،ولرملم ررمل

 .ر إح لطملب مرملشر ؤ د  ن شرط تيفن تضرعت، وإت  و  ،لرآ

 

 )التعقيب الثاني: أ. هنا العمري )ضيف امللتقى 

 رردث  .   ررن ت تيورقررت تيرايسررت عررن تيعوتاررد تتقرصررمل يت      

أل ررهم وقرردرتهمل عورر  جررلب تسرررالملرته لملرجيررت   تضهلررت يصرر ملعت ت

ا رمل تحلرديث عررن جتر رت  وريررمل     وتيرتوير  تيسريملحي يره نررمل. و و ال  
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مل منوذج رر د و كررن  ن تع رر ،تيرجررملرب تضوهلررت ىحرردإتر و يررت ألنهررمل 

يرطوير ص ملعت تيسي لمل ت تضلوكت تيعر يت تيسعو يت.  

ت   ملنررت سرري لمل  وريررمل تر و يررت تعررملني مررن تخنفررمله حررمل 

 لمل مل تكرن تأل رهم    ،ومل تكن ص ملعت تأل هم رتاجت  ،تإلنرملج

مل. مرر  قرردوم  رريب يررون  سررملم يوراملسررت عررملم عملضيًّرر تيكوريررت معرو ررت 

،  ررد  تيرت يررز عورر  تيقطملعررمله تيف يررت وتياقمل يررت. و ررملن    

ت ويكرن مت ر   ،ئ ت عرملم  نِشر اوس تأل هم تيكروري قرد  د  

ق م رررل ذيرررك تيوقرررت إجنرررملز ت ق رررايُي ،إعرررمل ة ايكورررره عرررملم 

 قررد تسرررادث سيملسررمله تطرروير صرر ملعت    ؛ رررل ت يسررراق تيرأمررل 

ووعر  تدرد  تيرايسري يولجورس  عرب وترروي         ،تأل هم تيكوريرت 

وذيرررك مرررن لرررهر صررر مل يق تيررردعب وتألحبرررملث   ؛تأل رررهم تيكوريرررت

وتيعلرررل عوررر  إنشرررملء  سررروت  عملضيرررت يأل رررهم  ،وتيرعوررريب وتيرررردريب

 مل. عو  توتجد تيفيوب تيكوري عملضيًّ وتحلرخ ،تيكوريت

مل  تأل ررهم ت م تيرردعب يصرر    قررد  ررد  تجملوررس يقرردً    ،ويررليك

ء  رمل ت تيسي ملريو وحرر  تضرتحرل تأللرلة    ْدخمروف تضرتحل: م ل   

 ررب تيروزيرر    ،مررن مونرررملج تيفرريوب ) ي ت علويررمله مررمل  عررد تإلنرررملج(     

 وتيعره. 

 ر   عب تيص ملعت: ماوت عو  طد

مل قت سي ملريو تيفيوب تيطويل مرت  ت تيسر ت،  رملازة   إقملمت مس -1

 وتر(.  وجررملازت  مبرورر  ) ، وتر(  ررربى ترورر  )

طرررررر   لرررررمل  ن ا رررررملك جرررررملازة لملصرررررت أل رررررهم تيراريرررررك. وتُ     

 مل. تيسي ملريوامله تيفملازة ت  رملب تحق 
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 إنشملء صر مل يق تردعب تيسري ملريوامله تيطلوحرت مبرور  )      -2

  ضرمل يقرملرب   عَطر نفقمله تطوير تير ص )وارلم تض ارت تُ    وتر( يرغطيت 

 سي ملريو ت تيس ت(.   

إنشملء ص مل يق لملصت أل هم تيراريك وتأل هم ذته تضيزتنيرمله   -3

( و ررليك تأل ررهم تيف يررت )تض خفضررت )

 وتر(  ) ر  تيرلويل  ْ دمل م  (.  ملأل هم تيف يت هقال

تضئررت مررن تيركوفررت تإل ملييررت يوفرريوب.  مررمل تأل ررهم ذته        ت  و 

ت  تضيزتنيمله تض خفضت،  يلكن  ن يرب متويوهمل مبمل يصل إح 

  رررهم م خفضرررت    رررهم   يرررت و تضئرررت مرررن تكوفرهرررمل. وا رررملك  

 مل. تضيزتنيت يرب  علهمل س ويًّ

إنشملء ص دو  متويل يأل هم تيقصلة. -4

وتيرلي  صرل عويره     ،تيروزي  إنشملء ص دو   عب لملخ يعلويت -5

مل.   هم س ويًّ 

ص دو   عب أل هم تيطورت ت مرحوت مرمل  عرد تإلنررملج يصرل إح      -6

ت تضئت.   

عور   ن   ،تو ل قروه ض رجي تأل هم تيطويوت و  هم تيراريك -7

 يرب تيرسديد لهر س ر .  

وزيرمل ة  ور   ،إ لملر ص ملعت تأل رهم ت مرتحرل تيرعوريب تضخروفرت     -8

 عره.  تي

مل ت تيسرر ت عورر   ور  م رريو  ررره عررره تأل ررهم تيكوريررت    -9

تيسي لمل.
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تنعكملس الم تيسيملسمله عو  تيص ملعت:  ي ر وتآلن، 

( ت مل يول ر   قد ترتف  عد  تأل رهم تيكوريرت تض رجرت مرن )    

م(  رره   ررب إح ) ت عررملم  مل(  يول ررإح ) عررملم 

ييصرل إح   ،ت عرملم   (مل يول ر   رب إح )  ،ت عملم 

 .  يوب( ت عملم  و) ،( ت عملم مل يول  )

 مويون  وتر ت عملم   لمل ترتفعت تإليرت ته من 

، وقررررد تجرررررل ت تأل ررررهم مويررررون  وتر ت عررررملم  إح 

( مشرررملاد إح شررررملك  يرررمه ) تيكوريرررت ت عرررملم 

 مل. تيرلت ر عو  مسروى  وريمل  وه

قويرت     يرت   ق موجرت  اق ر  ت  وريمل تر و يت من  ن ُتوقد متك 

و قوى  ،والمل  ويرملن   رب  كال م همل ،تجرملحت تيص  وتييمل ملن

صررر  مررؤ رة  عورر  عرردة مسرررويمله، وتسرررطملعت  ن ترر ج  ت  ن تُ    

يولرررتاق   مل جملذ ررت مل. وقررد  صرررات تياقمل ررت تيكوريررت حملييًّرر  يًّرر قمل 

ج  رريوب  رررو   رره عجررب  ن يُ  ،. ويررليك وتيشرررملب ت آسرريمل ولملرجهررمل  

قهررمل تيعررملم تضملعرري،   " تيكرروري  كررل تررروتاز تيرر  حق   "

 قرررد حصرررد  ارررب جرررملازة ت مهرجرررملن  رررملن تيسررري لملاي تيررردويي   

واي "تيسعفت تيلاريت"  أ ضرل  ريوب،  رب تسرراوذ عور        ،تيعريق

 اب  ر   جوتاز  وسركملر  أ ضرل  ريوب و  ضرل إلررتج و  ضرل       

عرن عرد   ررل مرن ترروتاز        ضرو مل  ،ضل  يوب  جر يب سي ملريو و  

 تأللرى ت تضهرجملنمله وتحململ ل تيدوييت. 

ن تضسررررمل قمله وتيرررردعب  إ تيقررررور   سرررررطيُ  ،مررررن  ررررل اررررلت  

 عررملاب قويررت   يرسررتحلكررومي تضلرر ه  وتضرردروس  كررن يرره  ن يُ  
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ق إجنررررملزته  رررررلة عورررر  تضسررررروى تتقرصررررمل ي    اق رررريصرررر ملعت ُت

ت وارن تآلن عور   عررملب مرحورت ايل رت      وتيسيملحي وتياقملت، لملص

م صمله تيعره تيرقليرت تيعملضيرت.  ردلور ارلم تض صرمله ت ارملر       

عررخلت ت  ررل  ور تيعررململ. ومررن    ملعررره تأل ررهم، يفررر   سرروتق   

، ن تحملروى تيسعو ي مطوروبٌ إ سرطي  تيقور  ،تجتر ت  سيطت جدًّ

مل  حسر    مشملادته، و مملم مل  رصرت  ررلة إنْ  ت ن ير ب وا ملك م 

ويكرن ذيرك    ؛تسرخدتمهمل ت تغيل تيصرورة تي لطيرت عرن تيسرعو يت    

يررن يراقررق إت مررن لررهر إسرررتتتيجيت مركملموررت ووتعررات ترردعب       

 رردء ت مررن تيكرمل ررت وتنرهررملء  ررمليروزي       ،تيفرريوب ت مرتحورره تضرعررد ة  

 وتيعره. 

 

 املداخالت حول القضية:  

 اليت ص ملعت تيسي لمل ووتقعهمل ت تضلوكت : 

شررك  ن يكررل وسرريوت   رره ،ر  . عرررل  رررال مررن وجهررت نظرر

عطرر  حقرره. ور ررب  ن تضررر و    تر يرره   اررر مررن جملنررب جيررب  ن يُ   

إت  ن  ،مل ت صرر ملعت تيسرري لمل تضررمل ي اررو ترملنررب تأل اررر وعرروح    

ر ا ملك جوتنب  لررى تجرلملعيرت وعوليرت وسيملسريت و ي يرت. وتيرصروال      

 ،طريعره مل حلسملسيت تضوعو   وممل ت  كن م ملقشره عو    ن  ل 

قت وت قمليرب  رتمري جيرد    شروً مل  طريقرت مُ  كن م ملقشره سري لملايًّ 

رمبرمل  و رل   ،وره  و ر ضره ت تجملرلر    ومرن   رب  تقرال   ،رلب تتنررملم يه

  ذيررررك تألمررررر إح تعررررديل  و تصرررراي   عررررض تألحكررررملم    يرخط رررر

ماررل  ،تيقضررملايت )لملصررت تضسرررجدة تيرر  تر ررملور تيقضررمليمل تيعملمررت      
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وي رررمل ت ذيرررك جتر رررت مررر  تيسررري لمل  ،صررريت(قضرررمليمل تألحررروتر تيشخ

مل( يسريدة تيشملشرت  رملتن محملمرت     تضصريت حيث  ملن  يوب ) ريد حو ر 

وتيرلي   ،را )موعرو  تعور (  ت تصاي   وعمل  تضرر ة حر  طدر     وٌر

 مل يفرتة طويوت ت تحملرمل ب تضصرريت ر رب  ن يره  صروت       ملن مهلش 

مل ت رملور  ن ماو ر  كر  ،مل عو  ذيرك  ي يت ت تملرخي مل تإلسهمي. وقيملس 

موتعرري  مشررمل هت ماررل )مرعررت تضطوقررت( و لاررمل  ررال ممررمل خيررمليف  

  )جررى عويره تيعرر (.    مل مبسرل  وهمل ارلعيًّر و  تقرال ،نصوخ  ي يت

موتعرري  تإلراررملب وتير ظيلررمله تضشررروات تضسررررتة مبسررل    ، يض ررمل

 يوب )طيرور   :مال ،ت عدة   هم يو جب عمل ر إمملم ملتيدين   ت ملود

 و ررريوب )تإلرارررملب وتيكررررملب(. وت تيسررري لمل تيعملضيرررت     ،(تيظرررهم

مارل   ،تتوعيت تجملرل   رعض تألمرته تي فسيت ت   هم مؤ رة جردًّ 

 ( و لارررمل. وا ررملك   رررهمُ و رريوب   )

 ،ملتعيررملر تيعولرري ومررمل  كررن  ن يكررون مرررآة تضسرررقرل. وسيملسرريًّ

يررت تيسرري لمل يرتسرريخ مفهرروم  ن    جملنرردت تألمريكمل وتسرررخدمت تيرب

و ن تر ردي   ،ت ت تيعرململ تيرتسملنت تألمريكيرت اري تأل ارر تطرور     

قهرر  سرريمل  تيعديرد مررن تأل رهم ماررل سوسروت     تألمريكري ت يُ 

و لامل. وترسريخ مفهروم  ن تضروتطن تألمريكري ارو تإلنسرملن        

ارمل ي  مل، و ن تإلرر، و ن تجملرم ت  د  ن يكرون  سرو   و موون ر   تعًي

مل، وذيررك ت سرريمل  تيكررال مررن    مل  و عر يًّررت  ررد  ن يكررون مسررول   

 كرررن سرررر    ،  رررهم تيشررررملك ذته تإليررررت ته تيضرررخلت.  يض رررمل  

 ررريوب مارررل   لررراه  ت؛وجهرررمله تي ظرررر تضخروفرررت يقضرررمليمل  ي يرررت معي ررر

سرون يعكرس وجهرت نظرر تضسرياي  ت      رضيرل جي  

 يض رمل ضيرل     مسأيت صوب تضسي  ور عره. و رلت  ريوب   
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كي تيسر  تيرملرخيي من وجهرت نظرر  صراملب تألره    هرسون يج

سكرو دي  ت قضيت  رير تسكرو دت. وا ملك  يوب تت

هكررري عرررن وجهرررت نظرررر تضسرررياي  ضدي رررت تيقررردس.      

 كررن   ،إن تيسرري لمل ارري وسرريوت  مليغررت تيرررأ ل     :ولهصررت تيقررور 

 ،ل تإلجيمل يرت  و تيسرروريت عورر  حررد سرروتء متريرر تيعديررد مررن تيرسررملا 

 لررمل  كررن تصرراي  تيرررملريخ  و تسررويط تيضرروء عورر  تيقضررمليمل       

 ،تييوميررت. وت ن سرر  تيقصررص تضواليررت يوقررمل ة وتضورروك وتحلكررملم   

تسرويط تيضروء عور  جملنرب  و   ارر مرن تروتنرب        ت وتي  تسهب 

ومارل ارلم    ،مارل  ريوب    ،تإلنسملنيت يرورك تيشخصريت  

مل إت  ن ا ملك قصص ر  ؛مل يألجيملر تضرعملقرتمل تملرخييًّ هم  ف  إر  تأل

 ،واي مصدر إدملم يكال من تي ملس ،روعت  إنسملنيت وتقعيت ت تقلال

 ،مل مررن تأللهقيررمله وتيقرريب وتضعررملني ترليوررت  ت مثي  ررتعكررس   ررز 

عورر   ط تيضرروء سررو ارررملج  ن ُن ،ن ت حيملت ررملو  طملدررمل  نررملس عررمل ي  

 .غل وهب تيقصصهب يُ 

إحدى   وته تيرت يره   دالوذ ر  . رلد تياقفي  ن تيسي لمل تع 

تيرقرررملء تألسرررر  و تأللرررهء،   ملت  رررال مرررن تجملرلعرررمله، واملي ررر  

و ممل ن يقضرملء  وقرمله سرعيدة. واري صر ملعت       ،مل يهسرلرمل واملي 

دمل ررت وارمل، ودرمل  وسرفملتهمل تعملصرت، ومردترس عوليرت، وسرو         

ب مرررن تنرشرررملر  عرررض تيرررربتم    قرررملت وتقرصرررمل ي مز ارررر،  رررملير  

 ن تيسررري لمل ارررملر تسررررالملر   وتيرطريقرررمله تحلديارررت درررمل. وصررراي ٌ 

س وتعزيز قريب معي رت،  و اردم    ْرتقرصمل ي، يك همل  يض مل املر يغ 

مبع    نهمل   تة قويرت مرن   وته تيقروى تي ملعلرت، سروتء       ؛قيب  لرى

   تة  دالتع رر ،عورر  مسررروى تيرردتلل  و عورر  مسررروى تعررملرج. و مليرررمليي 
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ت، ت  قيرق تيعديرد مرن مقومرمله تألمرن      دًّج وذته تأ ل عملر  مهلت 

 فرل إل ررتز تدويرت تيوط يرت تيسرعو يت.      وم  تيوطين.  لرمل  نهرمل ارملرٌ   

ر  ن تي ظر إييهمل ت تغيل تي ظررة تيسروريت تيغر يرت يولجرلر      وتيرصوال

و مليررررمليي  هرررلم   ؛يوسررري لملاي   و رررريٌّ لصررربٌ  ٌرارررمل ،تيسرررعو ي

 مليدعب وتيرعمليت، و اب من ذيك تيروجيه ضمل هقق  ٌةتيص ملعت جدير

مل عور  مسرروى   مل، و يض ر وشرعر   تدويت تياقمل يرت يوللوكرت، حكومرت    

 تأل رت .

 ي لرررمل ذاررررت  .  سرررلت تيرررروجيري إح  نررره ور رررب  لوي رررمل ت    

تضلوكت مرألرين إح مضرلملر تإللررتج تيسري لملاي  رت رد  قرملت      

ه جتملرب ْوتشجي  تيشرملب َعمهب، إت  ن جهو  وزترة تياقمل ت ت 

تيراردي ترديرد تيرلي  مسرملم      ،تإللرتج تيسري لملاي ظرملارة يوعيرملن   

 48مهرجملن تيرار تألمحر تيسي لملاي "  دي ص ملعت  ريوب لرهر   

  فرت ترزوً  حيث تسرق تيردء  هلت تيرادي ورش علرل مكا   ،" سملعت

تيشرررملب تيرررت ر  ت  لررور اررلت تيرارردي  ررمليكال مررن تضهررملرته     

يررت وتيرق يررت تيضررروريت يوفرروز ت اررلت تيرارردي. وتيرصررور  ن ت  تيف 

 ،ضررمل  ررمله ت اررلت تجملررملر  ملت ظرريب ماررل اررلم تيفعملييررمله تسررردرت    

ر وزترة تياقمل ت عو  الم شَكوُت ،ورملوته جمل ة يوامل   ملير ب

 ترهو .  

وتطر   . تحب تي ملصرر إح قضريت صر ملعت تيسري لمل تيسرعو يت      

 ن عدة جوتنب:من لهر جتر ت اوييوو  م

واو توظيف  مريكمل تيسي لمل  أ تة يعوضت تياقمل ت  ترملنب تألور:

تألمريكيررت ومنررط تحليررملة تألمريكيررت ت    ررملء تحلرررب تيرررملر ة؛       
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ل  مريكررمل ْعررحيررث سررعت تحلكومررت تألمريكيررت مررن لهدررمل رَ    

يولهيرر  مرررن   ملل رررو مل مررن لرررهر تيسرري لمل حُ  وتحليررملة تيغر يررت علوم ررر  

ت تي ظرررملم تيشررريوعي تيشرررلويي ويوشرررعوب    تيشرررعوب تضقهرررورة  ررر  

يرررت  حرررهم  تأللررررى  لصررردته عرررد تيرلرررد  تيشررريوعي؛  راو     

و و رررمل  ررروت وحيرررملة  ز  وجررررت ممل دونمليررردتيشرررعوب إح ترررلوال

تير رملم وتحلريرت تير   ملنررت تسروقهمل اوييروو ،  كملنرت تيسرري لمل       

مررن  قرروى  سرروات  مريكررمل ت حر هررمل تيرررملر ة حيررث  ررزه عرباررمل    

يس  قط يودور تيشريوعيت؛  رل صررغت تحليرملة ت     وتيقووب ي تيعقور 

ره تيكررررال مررررن عررررمل ته تيشررررعوب  يرررر   اررررملء تيعررررململ، و ي رررر

 ورمست لريطت تيعململ ترديد.  ،وتقملييدامل

تسرخدمت  مريكرمل تيسري لمل إلظهرملر وإ ررتز تيقروة       ترملنب تياملني:

تألمريكيررت و نهررمل قرروة ت تقهررر، و  تسررويق تر رردي تألمريكرري    

قهرر  لرمل ت   رهم رتمررو ومرمل تهارمل مرن   رهم         ُي رطل لملر  ت 

تأل طررررملر تعررررملرق   كررررمل ه  مريكررررمل و لاررررمل ممررررمل ت رجرررره    

قت تحلكومت تألمريكيرت وترريل    سرديوامله مملر ل،  لمل سو 

ل يوعململ؛  هو يقف عد تيغزتة تيفضرملاي    ِقوُم تألمريكي  املم 

ة وتأل رهم  رال   ،وعد تيكوترث تيطريعيرت وتتحرررملس تحلررتري   

وتعررر  ت ارررلت تجملرررملر  ررر  ترررريل      ومرعرررد ة، وا رررملك تعرررملونٌ  

 تألمريكي واوييوو . 

تسررررخدمت  مريكرررمل تيسررري لمل يرعزيرررز تررهرررت    ترملنرررب تيامليرررث:

تيدتلويت ور   تيروا تيوط يت؛ حيث ت يكمل  خيوو  ريوب مرن ظهرور    

 ب تألمريكي عو  تض ملزر.  تيعَو
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رترررملط  ر  تيشررعب  تسرررخدمت تيسري لمل يرعزيرز تت   ترملنرب تيرت ر :  

 كرال مرن تأل رهم     ،تألمريكي وتيدين وقريب تيعملاورت تألمريكيرت   

تر ررز عورر  تألعيررمل  تيدي يررت  عيررد تيشرركر و عيررمل  تضرريه ، وت  

يكرررمل  خيورررو تيكرررال مرررن تأل رررهم مرررن تيصرررهة ت تيك رررملاس        

وارلم   ،وتتسرشهمل   مليكرملب تضقدس وتيصهة عو  طملويت تيطعملم

ت من تيشعب   ار  رر  ي ه ،م تألورو يتتضظملار تغيب عن تأل ه

  مليدين. ملتألمريكي ت عدم ترترملطه

تسرررخدمت تيسرري لمل يرعزيررز قرريب تيعلررل  شررر     ترملنررب تعررملمس:

 ه ملك تيكال مرن تأل رهم تير  تردور حرور تضهرن مرمل  ر           ، نوتعه

ن نررملر لة ترملمعررمله وتضخرتعرر  وم ررتتضهررن تيعملييررت تيرأايررل  أسررمل 

 رجرررملر تإلطفرررملء وتضرررزترع  وعلرررملر تيشرررركمله   جررروتاز نو رررل إح 

تيكهر ملايررت وموصرروي تيربيررد وتيريرررزت وتيطرررملل  ورجررملر تيرردين      

مه ررت جنرروم ت تأل ررهم و  طررملر    حبيررث  صررر  يكررلً   ،وتضرشرررين

 يرل   تيكال تتحرلتء  هب. 

رررل اوييرروو  يرغرريل   خدمت تيسرري لمل مررن قِ تسررُر ترملنررب تيسررمل س: 

مارل    ، ر  ومن   ب  تيعرململ   ،ألمريكي عض تيقيب  تلل تيشعب ت

 يرت مرن  عرل خمرز     وتي   و  ،تيرطري  م  تيشلوذ تر سي)تضاويت(

ت تأل رررهم  تو رررملن ارررلت ظرررملار   ،وعرررملر ت تياقمل رررت تألمريكيرررت 

 رل   ،يت إح ظملارة مقرويرت مله، إح  ن  و يتألمريكيت ت تيالملني 

جرملارون  يون ُيو صرر  تيسيملسر   .وطريعيت ورليرت مبوجرب تيقروتن    

ت عرردم تيقرررور ت   ململ سرررر  ملنررت تضاويررت سررمل ق   ت حرر مبيررودب، 

 وجب تسرقمليت تيسيملسي. وتعررب  ضيات ُت ،تريل
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 ره تيسري لمل   اِدعرملءته عور  مرمل  كرن  ن تُ    إم مبامل ت وممل تقد 

وتيقروة تير  متوكهرمل  رأ تة      ،من تغيل ع ردممل يكرون درمل ارد     

 يوغزو وتيرغيل. 

  ص ملعت تيسي لمل تيسعو يت ديمله تطوير: 

 ر  مرمل توتجهره      رٌل يرى م.  سملمت  ر ي  نه ت يوجد  رٌ 

تيسي لمل تيسعو يت من  ديمله ومرمل توتجهره  ي قطملعرمله  لررى ت     

 ةتتقرصمل  تيسعو ي،  ل  ن الت تيقطمل   رملز  وجو  ايئت جديرد 

ممررمل قررد جيعوررهمل  قرررب إح تي جررملا ت   ،مل ترررد  علوررهمل إت مررؤلر ت

تعر رمل شرر ملت مل تيكررلة     ن رمل  إ :رت  ديمله تيقطمل . و عرمل  معمل

 ي لرمل تعرربة تيكوريرت وتعرات ومديورت       ، طورمله تيرعمليت وتيرلويل

 مرقدمت. تق من ت ظيلمله مملييعو  تي جملا تيكرل تضراق 

مل  رد ه  ب م.  ملعرل تيقرنري  رأن تيرجر رت تيكوريرت تقرير ر      وعق 

مله، وتقرير مل  ر فس  ييسرعي م   دتيت تيطفرة تتقرصمل يت ت وسط ت

مله ) يررررملم  ملنررررت تيشررررر مله  يررررر ت  دتيررررت تيالملني وتررررلة تيرعاالرررر

 ملييررد تيعملموررت تيكوريررت(؛ إت  ن تيفررر   نشررملايت تعرر الوتضؤسسررمله تإل

ت صررعو  حررر   تاررو  ن تير ليررت تضسررردتمت ولطهررمل تيريررملني تسرررلر  

رتة تآلن. و طريعررت تحلررملر ت صرر ملعت تأل ررهم  لررمل ور . ويعررل تيفرر     

ل يررديهب و رر  تضلوكررت اررو  ن  يئررت تيرقرالرر   ملتيزم يررت تضرشررمل هت  ي هرر 

 مري ت و دون تشويل. 

 ي لررمل  وعرر   .   ررن  ررملر  نرره يرريس مقصررو  ت ممررمل ور  ت       

تيورقررت تيرايسررت رعمليررت تيشررر مله تيكرررلة يأل ررهم تيسررعو يت،     

وإمنرررمل تضقصرررو  تتسررررفمل ة مرررن تأل رررهم تيسرررعو يت  ل صرررت  رررل  



68 

–2020  2015  
79 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 لمل تفعل شر مله تيسريملرته وتيقهروة    ،لم تيشر ملهمرملشرة د

تيرسرويقيت عور     ملوتيطلتن تألمريكري  صرر  جرزء مرن ميزتنيملتهر     

ييس  عل مل يوفيوب  قط، ويكن يرتوير   مسرملء    ،تيفيوب تألمريكي

وتتسررفمل ة   ،مرن لرهر تيفريوب     ملم رجملتهر 

 يوطر   وييس  قط يصملن  تيفيوب.

يرى  .  هد تييايرمل  ن تضشركوت ييسرت مشركوت      ،ومن جملنره

متويل  اسب؛  ل  كرن صر ملعت  ريوب جيرد و رملالي مبيزتنيرت       

 ،ألصرررغر  رارررمل ي  سررريطت مارررل تيفررريوب تإليرتنررري تنفصرررملر   

يكن الت ت يقول من تألاليت  ؛ يف ريملر و وفره ت تزيد عن 

م؛ زتر يورررلاملب إح  ور تيسررري لمل سرررارُ يرررتيقصررروى يورلويرررل.  ررره  

حيررث  ، لشررملادة  رريوب ت تيريررت  ررل مشررملادة  رريوب ت تيسرري لمل   

اررمل ) لررمل ت تيفرجررت عورر    توعررب تيسرريكويوجيمل تتجرلملعيررت  ور   

ت تضوتسرررب ت تيراررررين  ،مل(. ومرررن جملنرررب آلرررر  ررررة تيقررردم ماو ررر 

وتإلمملرته نرى تيعرملاهه وتأل ررت  تيسرعو ي  يغشرون  ور تيسري لمل      

يكرن  ردي مل    ،تي يرفوكس مراه   م   ن تيفيوب  كن  ن يرو ر عو 

ت من طقروس تيسرفر نريرد نشررامل     من  ن تكون الم تضلملرست جزء 

ر  ور ْشر وارلت يررب       ، اقمل ت ارلعيت ترعوق  ملرتيمل   ور تيسي لمل

وتشررجي  تي ررملس عورر  تحلضررور  رروتاز.    ،تيسرري لمل قرردر تضسرررطمل  

ر  قمل ررررت تيفرررريوب ْشرررروتيرررردور تياررررملني ت تإلعررررهم  شررررر   نوتعرررره ي  

 وتيسي لمل.

وتسملءر م.  ملعل تيقرنري: ارل تيرق يرت مبخرورف تطريقملتهرمل ت      

جنررملز ت مرردة   صرر ملعت تيفرريوب سررملالت ت لفررض تيركررملييف وتإل    

زم يررت  سررر ؟ ولملصررت  يلررمل خيررص رمل ررملة تألزم ررت وتألمك ررت      
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نفرررمل  عوررر  ره تيرق يرررت تإلارررل و  ررر :مبع ررر  ؛ب( )ميرررك  رو  رررون تيررر

ي وتيسررلعي مبخروررف قرردرتتهمل  ج تضراررخررر ور عررت جررو ة تضد ،تيفرريوب

م تيفيوب  أعو  جو ة إلرتج رمبمل قدلوتطورتتهمل تيكرلة، و مليرمليي ُي

   ؟وتكون تيعوتاد مضملعفت ،تيفجوته ت تيسي ملريو ه  عض عًوُت

ه عررًوومررن نملحيرهررمل  شررملره  . ا ررملء تيعلررل إح  نرره ت شرريء يُ  

 جرروته تيسرري ملريو.  مليرق يررت  ررره شررك لفضررت تيركوفررت و ودرررمل       

اررو   ويكررن تيسرري ملريو يظررلال   ،تيكررململته و مررور  لرررى  ررالة   

 ،ومهلمل  ملنرت جرو ة تيع ملصرر تأللررى     ،تضخطط تيرايسي يوعلل

تيعقررمله تير  مل يررب     ىحرد إمل. وارلم  مل عظيل ر  ضعفه ين خيوق  يول 

ييس  قط  سررب   ،تير ره دمل حر  تآلن. تيكملتب تريد علوت نمل رة

، ويكررن  يض ررمل ا ررملك عرردم    ملب تحملرت رر  ت  رمل ررره قوررت تيكر رر 

 مل.مل وممل يًّتتارلملم  ملي ص وعدم إعطملء تيكملتب حقه مع ويًّ

 قمل يررت وتجرلملعيررت   تو عررمل ت  .  وزيررت تيركررر  ن مثررت   عررمل    

 قصرد  رليك تض رملال تتجرلرملعي تيقرملاب تيرلي ت      يص ملعت تيسري لمل. ويُ 

ضرمل   ؛زتر يؤ د عو  قيب تيرراف  جترملم تيعلرل ت تجملرملته تيف يرت     ي

طت  ه ت تيرلت رة تيشرعريت مرن ممملرسرمله ت اررلامل، ومرن       ترتر

  تألاررمليي    ررملءاب يورردلور ت   ررب   مليرسررملؤر تضطررروا: اررل سيشررًج

ر رررررب تيعوتاررررررق تياقمل يررررررت   ،خلإ ...تجملرررررملته تيف يررررررت وتيرلايويررررررت 

مل  ن وزترة من تيوتعر  متملم ر   ،وترت لمله تيلت رة تيشعريت؟  يض مل

ق  ررروت ر و رررياقرررملت تطلررر  إح ل تياقمل رررت عررررب  رنرررملم  تت رعرررملث ت 

يكررن  ،مرليررزة تسرررطي   ن ترر هض  هررلت تحلقررل  صرر ملعت قملالررت 

تضؤسسررمله تيرعويليررت تعملرجيررت تضشررلويت ت تيقملالررت      تضهحرر   ن

 ...ر  وسررملنفور  وييرل  ملإذ تشرلل املر ر   ،ت طوي عو  تعجيز حقيقي
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خل؛  لررررن يسرررررطي  تحلصررررور ت تيعررررمل ة عورررر  قرررررور ت اررررلم      إ

، ت و رررتء عررد  قويرل مررن طرهب تيعررململ تأل ارر متيررز     ترملمعرمله إت 

دوت لهر تعوريلهب تيعرملم عور  تتسررعدت  درلت تي رو  مرن        ِعوتيلين  د

ترملمعمله، ت ح  ت يؤال تعويل مل تيعملم عور   ي آييرمله عوليرت  و    

ذا يرررت  و معر يرررت  و يغويرررت يهيرارررمل   ملمعرررمله مرررن ارررلت تي رررو .   

ة ا ررملك تيكررال مررن تضؤسسررمله   وتضقصررد  نرره ت تيوتيررمله تضراررد  

تيرعويليررت تيرر  قرررد ت تكررون مشرررهورة ماررل ارررلم تيرر  يسرررلونهمل      

ويرلت   ؛يك هرمل مشرهورة  أقسرملم ررد ة واكرلت      ،جملمعمله تي خرت

 مليرصررور  ن قملالررت وزترة تياقمل ررت تعجيزيررت حررر  ت يكررون ا ررملك     

  رصت يه رعملث.

وذ رررر  .  هرررد تييايرررمل  ن  حرررد تيعوتارررق تضهلرررت تكلرررن ت    

رمل ت وتسليت تألشخملخ ت تألعلملر تيف يت تيسرعو يت:  هرب إمرمل    تيك

  رررو  رررهن  و  م  رررهن..  و  رررهن و هنرررتش  ررره  كرررن تيكرمل رررت    

صرتحت عن شخصريت تضه ردس رسرن ترردتوي  و  هرد تيسرريعي       

 ارل تضدي رت  و تيقريورت،  لرمل  ملي رمل يرو         و حس  تحلسملوي.. سيار ال

 مل.رتم ت تأل هم تضصريت ماو   تسرخدتم تسب عملاوتش والت ت ن

و عمل ت  . ا رملء تيعلرل  نره ومر  ذيرك حرر  ت مصرر،  رر          

مل حرر  يظهرر ت تيفريوب شررخص مرن مه رت ت رلرري     نقمل رت معي رت  حيملن ر   

. و ررليك ت تيسررل تيلتتيررت ئدررلم تي قمل ررت   لرروذج  ملسررد  و سرري

مل مررمل تظهررر تيشخصرريت تضرويررت   ويررليك  ملير رر  ؛ا ررملك  فرر   رررل 

وارلت يفقردامل تضصردتقيت. ا رملك      ،ملرملي   يه  حيملن كل ُمماملييت  ش

والت  يض رمل يرطورب    ،حسملسيت  رلة جتملم  عض تألمور وتضوتعي 

و ملترمله وخمررج  وخمرجرمله عور  وعري  ررل يورعملمرل        ململ   ر 
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رهرمل ولملصرت  ن رمل     ملأل ورب هرملور جت ال   ،م  الم تحلسملسيت. ويرليك 

 تأللرى. املال من تيراديمله مل يدي مل  بٌّمرحويًّ

وتنطهق مل من تي قطرت تيسرمل قت، تسرملءر م.  ملعرل تيقرنري: ارل       

ا ملك مرجعيت قملنونيت و نظلت وميارمل  حرور ارلت تي رو  مرن تيف رون       

   يرره معظررب تتعررررملرته وتحلقررو  وتضلكررن و ررل      وع ررحبيررث ُي

تضلكرررن؟ ومرررمل مررردى تيقيرررو   رررل تيقملنونيرررت و ديرررد ت تيسيملسررريت   

 سسمله تيشرعيت )تيدي يت(؟وتأ لامل، و يض مل تدلل تضؤ

وت اررررلت تيشررررأن،  وعررررات  . ا ررررملء تيعلررررل  نرررره ت يوجررررد  

 رررررل ت تيقرررروتن  وتألنظلررررت ت    مرجعيررررت؛  ررررل ا ررررملك نقررررصٌ   

 ررررل يواقرررو   وا رررملك عررريمل  ،يررره عهقرررت  مليصررر ملعت   رررل مرررمل

هلرررت وارررلم  حرررد تألمرررور تض ،مبرررمل  يهرررمل تحلقرررو  تيفكريرررت ، يهرررمل

   يلرررمل يرعورررق  رصررررملري    تيررر  تعلرررل ايئرررت تأل رررهم عويهررررمل. حرررر     

مل  ضفملعررررررت تألنظلررررررت تضوجررررررو ة حملييًّرررررر  ، تيرصرررررروير وله رررررره 

وا رررملك تيكرررال مرررن تألمرررور  رررل      ، ة وت موزمرررتارررد وييسرررت ُم

 تيوتعات.  

تيرررلي -ومرررن جملنرررره  وعررر   .   رررن  رررملر  ن  ررريوب  رررهر   

مرن  ئرت  ي يرت ررد ة  رزعب عردم        ملوتجه  مليفعرل اجوم ر  - لرجه 

تدجرروم  رعري تهلل عر هب، وقرورهمل      صرات رسرب ومتايرل تيصرامل ت     

  روت   من تيلين امل وت شملادوت و ت ال  عو  مسوسل علر؛ يكن 

و عو رررمل تيرغررريل مولررروس  شررركل  ررررل ت     ،عوررر  تيعلرررل تحق رررمل 

تيق ملعمله.  ممل مرن تي ملحيرت تيقملنونيرت  كرل تيشخصريمله تيرملرخييرت       

وتيعلررل تيررلي ي رجرره يصررر  موكيررت لملصررت    ،تعررررب موكيررت عملمررت 
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يررليك تيفرصررت  رررلة ي ررمل ت اررلت تيروررد يراويررل   ؛ملحب تيعلررليصرر

 قصص  الة ضوكيمله  كريت.

رت  . ا ملء تيعلل  ن الت تي رو  مرن تألعلرملر ت    عق  ،من جديد

ب  يره تيكفررملءته تحملويررت  سرررقَطُت مل،وط يًّرر مل رد  ن يكررون مشرروع   

تيقررملال  عورر  اررلم تضشررملري  مررن      مرر   رروت ر لملرجيررت، ويكررن    

 ررد  ن يكونرروت سررعو ي . وزترة تيررد مل     رتج وإنرررملج ت رمل ررت وإلرر 

ر اررلت تي ررو  مررن تضشررملري . ووجررو  طرروتقب  لررًوتألمريكيررت ترردعب وُت

 ل ير   مرن   ،مل عو  تيرؤيت تيعملمت يوعلل  يت مشملر ت ت يؤ ر سور 

 عو  عكس  ن تكون  حد  علدة تيفيوب  ل رويت. ؛جو ته

تجملرلعري ت ت رملقص،   س ب م.  ملعل تيقرني  رأن تيراسالر  وعق 

و ملير ملسب تيعكسي من ارلم تيصر ملعت سيصرل إح تحلرد تضعقرور      

 مل  مل   عو  مسؤوييرهمل.طملضمل ص ملعت تأل هم  يض 

 هربٌّ م  . ا د تعويفت إح  ن ترملنب تتجرلرملعي جرزءٌ   و شملره

 تيسررررري لمل، مرررررن حيرررررث طررررررا تيقضرررررمليمل تإلنسرررررملنيت   ت صررررر ملعت

حيرملة   ويهمس تيعملم  مليلو  قييرت  ين ممر  ت قمليب وتتجرلملعيت

 هرمل   و ررال  تإلنسملن  كرل تفملصريوهمل، وتضوتقرف وتيرجرملرب تير  مرر       

 ،تي جملا ت تإلنرملج تيسري لملاي يررترط  عردة عوتمرل     عرب تيرملريخ. إن 

تلريررملر تيفكرررة وتضوعررو ، وتحلركررت ت تيسرري ملريو،    :مررن  ي هررمل

رتة تحلجرررر  ررردت  ت تإللررررتج وتإلنررررملج، وي رررمل جتر رررت لرررهر  ررر وتإل

تيصرراي، وتجتررملم تيكررال م ررمل إح مشررملادة تأل ررهم، ومشررملر ت    

ل تحليررملة وتإلنسررملن وتيرررملريخ و لاررمل.    رررت  تألسرررة يولرعررت ت تأمالرر 

وقررد جنرر  تإلنرررملج تحملورري ت تقررديب  عررض تألعلررملر تيرر  تهمررس       
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يرزتر ا رملك    قمليب  ين جيد، يكن تت قضمليمل تإلنسملن وتقد همل 

يرزتر تإلنررملج تحملوري  مملمره تيكرال مرن        ، وتتيكال من تضعوقرمله 

تيعلل يووصرور يراقيرق تيطلروا. تيرت يرز عور  تيرمزيرت ت  عرض        

تإلنرملج تحملوي هور  حيملن مل  ون تيوصور يقوب تضشرملاد، وهصررم   

، قد ت ير ب ت تكرتر مشملادة تيعلل تيسي لملاي مرة ةت  كر

وتعريل مع رمل    ، لرى.  عكس تأل هم تي  ختملطرب تيعقرل وتيقورب   

 مل.ت طويو علر 

 وسملال تطوير ص ملعت تيسي لمل وتإل مل ة م همل  قوة نملعلت : 

 تيسري لمل  ارملر  ت   شملره  .  رملازة تيعجرروش إح  ن تيعرملمو   

 صرررعرت  مهلرررت توجيههرررمل تييررروم  و  تيكرررململت محرررل  ن يؤ ررردون

ومحرل   عن مهلت محل تيسها ت تحلررب،   اليت  تقلال وت ،و قيقت

 وعقررررور وجرررردتن ألن تيسرررري لمل تررررؤ ر ت  ؛ تيسرررروبآيررررت تإلنرررررملج ت 

 تيعملم.   تير ي تكوين ت ملهلًّم  ور ت وتوعب ،ترلملال

 مصررررررمل ر  حررررررد تيسرررررري لمل تكررررررون تضهررررررب  ن مررررررن يررررررليك

  شررً  يرل ومُ  عور  مرمله      تيعململعًرتيسعو يت؛ يُ  تي ملعلت تيقوة

 ،مهررين  يررل ووتقعرري    شرركل عريررق وترررتث ،تضلوكررت عملشررره

يرقرصرص تيسرطايت وتضيوو رتمرمل تضفرعورت، وتيكوميرديمل      عيد ت عن ت

م حلركرمليررررمله تألسرررره  شرررو د ُمْصرررتضررليررت و ي ترررملريخ مزيرررف ور  

قصرص  دويرت      هم تملرخييرت  و ت  وتألجدت ، سوتء  ملن ذيك ت

  و قصص عصريت.

  رررد ه تيسرررعو يت ت تيسررري لمل صررر ملعت  ن مرررن تيرررر ب وعوررر 

ن حبصررور  عررض تألعلررملر   وظوظررر تيرروررور، إت  ن ررمل  ت مرررألرة
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 نريررد  يكررن  عملضيررت،  تيسررعو يت تضشررر ت عورر  جرروتاز     تيسرري لملايت

 تآلتي:

 تضسروى ت تضؤسسمله، مسروى عو  ملحرت   ا ملك يكون  ن -

 ،يكفيررررررملن( ت تحملررررررد  وتيرررررردعب تيررررررلتتي تيفررررررر ي )ترهررررررد 

 ر  ،  و  عرض   ت ريوب  و   تقروم عور    ص ملعت تسررالملريت ت   مليسي لمل

 .ت لويت  ي   عمل  وتطوعمله  كريت ييت مرنتعمل تيرجملرب

 وتت رعررمل  ،تيسرري لملايت  مليصرر ملعت تضرترطررت تإلجرررتءته تسررهيل -

 تيقطمل . دلت تحملرطت تيرلوقرتطيت عن

 ت ررملقل سررعو يت سرري لمل وجرررو   أاليررت ترلررملالي تيرروعي    ررر  -

يررؤ ي إح    رردورم  والوم تإلنسملن تيسعو ي وتيعر ي، وارلت قضمليمل

  تيسي لمل. ت تإلنرملجيت تيرجر ت هْوتضملر تيسعو ي َعب ر س ْلج 

 وتياقمل يررت وتتجرلملعيررت تإلنسررملنيت قضررمليملنمل تعررملجل   ررهم إنرررملج -

نملعرررجت  رررمل ي تيوتقررر     سررري ملريوامله لرررهر مرررن و قرررت  علرررق

 .مرليز وتلريملر مماو  وتعدين تيفعوي، وإلرتج

 عررررن عمل يررررت صررررورة تقررررديب ترررردعب نملعررررجت نصرررروخ تأايررررل -

 مل،يًّرررحملي تعيشررره تيرررلي تيرررلايب وتيعصرررر تيسرررعو يت تضرررر ة ظررررو 

 تجملرررملر ت تيسرررعو يمله رررردعملهتضد مرررن عرررد   لرررور  عرررد لملصرررت

 تيسعو يت  شكل     و قرب يووتق . تضر ة يرقديب تيسي لملاي

 ترتكز وتعدة سي لملايت ص ملعت يرطوير وتعات  ادت  رسب -

 هم"تأل  "قطمل  م  وتفعيوهمل وتت ركملر، تإل دت  عو  مفهومهمل ت

 قطملعمله م  ترهو  عويه تياقمل ت عو  تر يز تعلل وزترة تيلي

  لرى.
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 وجرو   مفهروم  وإشرملعت  ،تيدوييرت  تضهرجملنرمله  ت تحلضرور  تعزيز -

 ت تيسرري لملاي    وسررملط يرردى تضلوكررت  ت سرري لملايت وتعرردة   يئررت

 تيعململ.

 وزترة إعرهن  تزتيرد تزتم  رمل مر     تيصر ملعت  شك  ن تتارلملم  هرلم  وت

تدمل  ررت  ، مررملرس ترديرردة، ت وتوجهملتهررمل ؤيرهررملير تياقمل ررت

 مهرجررملن يرردي مل  صررر  حيررث ؛تترتقررملء  كمل ررت  نرروت  تيف ررون    إح

سي لملاي  ويي ت جدة، وص مل يق  عب ومتويل، ومسرمل قمله يردعب   

تأل رررررهم تيسرررررعو يت ت مسرررررملرته مرخصصرررررت، و رنرررررملم  وتعرررررد  

تضزيرد مرن  ور   إنشرملء   و   .مليه رعملث، وتدش  ايئت تأل رهم رمسيًّر  

تضلوكرررت، و يررر  ارررلم تيرطرررورته    م رررملطق خمرورررف ت تيعرررره

ن ر رررت رررًيتيدويررت إح تألمررملم، وتُ  ل مهمرر  صرر ملعت تررد عهمل  شررك ُت

حكوميت   يدة يرطوير ص ملعت تيفيوب، حيرث نصرت عويهرمل رؤيرت     

نظررره إح تياقمل ررت وتيف ررون  ع صررر مررن   ، تيرر  تضلوكررت

هررب  كررن  ن  م تقرصررمل ي صرررع  و نهررمل ،تحليررملة جررو ة ع ملصررر

تيسري لمل   ص ملعت تإل مليي، إت  ن علويت تيقومي يضيف إح تي ملت 

تيكروت ر   نقرص  عرن  تضهملريت تي ملجتت تيفجوة تعملني من تضلوكت ت

مضرملعفت   تيسرعو ي  عرعمل  مل   تيفريوب  فكو ر ودلت ُي ؛تيف يت وتيعوتمل

 جررررررل إنرملجرررررره. واررررررو مرررررررعطل آلت  تأليرررررردي تيعملموررررررت     مررررررن

  ن حملجر مل إح:رًيُي والت ت،تيسعو ي

ومسرر  مرخصصرت    مل  يرت  و ررتم   يوسي لمل  قسملم  ْرَ  -

 رررربتم   وقريرررت وييسرررت  تالرررت ترملمعرررمله تيسرررعو يت،  ت مررررة
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 قوتعرررررد صررررر ملعت تيسررررري لمل  رتسرررررت   يدرتسرررررت قصرررررلة؛ تدريريرررررت

 مرخصصت.  شهمل ته وعوليت   مل  يت

 .تيرت يه ايئت  رتر عو   مليسي لمل مرخصصت ايئت إطه  -

 مرن  تيردعب  ت خبصوصريت  تيسرعو يت  تيسي لمل ص ملعت  ظ   ن -

 ملسرررعمل  تيضرريرت عرن تألعلرملر تيسري لملايت       ؛تضخرصرت  ترهمله

 وارلت  تضلوكرت؛   رتعري  عور   رصرو  ُت   يت  علملر تيسعو يت و ي

 تيسي لمل. يص ملعت ت رل  مل تعل  سيكون

 مل،ولملرجيًّرر مليًّر  تلو ،طرملمش   حضرورٌ  تيسرعو يت  يوسري لمل  يكرون   ن -

ت تضهرجملنررررمله تإلقويليرررت وتيعملضيررررت، مرررن لررررهر     ملضشرررملر ت 

تيسرعو ي وتعكرس اويرره     وسي لمل تويق  ملجملرل   قملت موروث

 ي عكس عو  تحملروى وتض ر  تي هملاي.مبمل تعملصت  و قمل ره

 يكرون   رأن  ،تيسرعو يت  تيسري لمل  يسرو   تيعملم تضخطط ت رلملر -

 م.  وسي لمل حبووري  تر  يدي مل

 تيقطرررررمل ، ارررررلت ت تيعملمورررررت تيسرررررعو يت تيكفرررررملءته تحرررررروتء -

 يعكرس  تيرلي  تضرليرز  وتإلنررملج  عطملء وتإل دت يت  وع و فيزامل

 وجملذب.  تحرتتت  شكل يوعململ مهملقًدتيسعو يت، وُي تدويت

جيرردة إلنرررملج   ررهم  ا ررملك  رررٌخ ،وت تعرقررمل   .   ررن  ررملر

عرملضي؛  عن قصص سعو يت موهلرت سروتء يوسرو  تحملوري  و يوسرو  تي     

نرررملج و ررق معررمليل   تإليكررن ت حمليررت تيسررو  تيعررملضي جيررب  ن يرررب     

وارررلت تي لررروذج خيرورررف عرررن   ،وقصرررت تسررررقطب تضشرررملاد تيعرررملضي

إنرملجه يوسو  تحملوي.  لمل  ن ا رملك  مليرأ يرد  رصرت مرن لرهر      

 الم تألعلملر يرتسيخ تدويت تيوط يت. 
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ت  تت حررر    رررده  . ا رررملء تضسررروط عوررر   ن يوسررري لمل  ور   

عرعه من   رهم،  تشكيل تير ي تيعملم وتيرأ ل عويه من لهر ممل ُت

واري تيوسريوت تياقمل يرت تأل ارر      ،ودمل تأ ل عو  تيوجردتن وتيعقرور  

يور ررر  مرررن وعررري تضررروتطن، و ررررملج إح وسرررملال      و عملييرررت  شرررعريت 

حبيرث   ،وميزتنيت مملييت  رلة و عب من قطملعمله عدة ت تجملرلر  

رتتتيجيت تير ليررررت تتجرلملعيررررت  ت إسرررر ٌنيكررررون يوسرررري لمل مكررررمل  

 وتياقمل يت.

تيوقررت   ي لررمل طرررا  .  هررد تألمحررري تسررملؤي مل مفررمل م: اررل حررملن 

سريلمل  ن  وت ير ملء مدي ت سري لملايت سرعو يت "سروييو   و سرعو ييو "     

  تيروررررد ْرو ررررملأللص مرررر  َ رررر ،زةاف ررررت وُمئررررهًيتألوعررررمل  تحلملييررررت ُم

جديردة...؟ وحرور   وتيروجره تيعرملم رورب مروتر  تقرصرمل يت       ،يوسيملحت

ذ ر  .   ن  ملر  ن   ملء  سرو يوامله يعرين تتسررالملر ت    ،الت

و كرن إحضرملر    ،تيعقملر وتألجهزة وتضعدته، والم مرو ر  عضرهمل 

تحريملجره، تتسررالملر     ي جهملز من  ي مكملن ت تيعململ مر  مرمل    

وتحلملجررت تحلقيقيررت ارري تتسرررالملر ت تيع صررر تيرشررري وتضوكيررت    

ارررملج ت ليررت تتقرصررمل  تإل رردتعي،  رردر  ن     ؛ دتعيررتتيفكريررت تإل

مويون ت  جهزة،  كن  ن نسرالرامل ت إنرملج  سرالر ماو مل ن

ل ق )موكيت  كريت سعو يت، قصص سعو يت، ن  ملسعو يًّ ملعلو  

سرر  مرن حر رت تيصر ملعت      ل ارلت سيُ  ؛لربة ضوظف  سعو ي (

 وتي لو ت تتقرصمل  تإل دتعي.

 . ا ررملء تيعلررل  نرره ممررمل ت شررك  يرره  ن وجررو      و رردورامل ترررى

هلرررت ويك هرررمل ييسرررت  ويويرررت. ممدي رررت سررري لملايت سرررعو يت مسرررأيت 
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تألويويت تآلن اي يورافيز ويوردريب وتيرلك . تيرافيز مرن لرهر   

واررررلم تعطرررروة تألوح.  ،   يوسرررري ملريوصرررر مل يق ومسررررمل قمله وم رررر 

محمليرررت تيفررريوب تيسرررعو ي  فرررره توتجررردم ت صرررملته      و رررليك 

مل. معملموررت تيفرريوب تيسررعو ي  و إعفملارره مررن تيضررريرت حملييًّرر  ،تيسرري لمل

 أي  ريوب آلرر مرن اوييروو  مسرأيت  ررملج إح مرتجعرت.  رليك         

 تيردريب وتيرعويب ت تألقسملم تيف يت تضخروفت.  

ت ح  يرى  .  هد تييايمل  ن   ملء  سرو يو )ت مدي رت سري لمل(   

ح تسرقطملب شرر مله  مفيد؛  ملعررملر  ن ذيك قد يؤ ي إومهب  مر 

 .تأل هم تيعملضيت يرصوير   همهمل  و جزء من   همهمل ا مل

مرن: تيسري لمل تضصرريت،     مل ي لمل ذاب  .   ن  ملر إح  ن  و 

ملعهمل وتيسي لمل تإليرتنيت، وتيسي لمل تد ديت،  رلة  إنرملجملتهمل وص  

ن مر  تل تأل هم وتيدرتممل جزء لًاوُت ،وتفوز  وتاز عملضيت ،وقصصهمل

تيرردلل تيقررومي دررمل، ومل تسرررقطب شررر مله تأل ررهم تيعملضيررت؛  ررل  

 ره   همهمل يوعملضيت.صد 

إحدىعجرم  و  هموذ ر  . حملمد تيشرتري  ن مسمل قت

مرن تضلوكرت تتياقرملت عرد تيُرتعزيرز تسررهد  تير  تضررمل رته 

قملم ت مدي ت صرغلة ت  تيكولت. والم تضسمل قت ُتتتيصورةلهر

ت تيرردورت  تضملعررير   ملوقررد  لررله ز  رر ،م طقررت ترررو وسررط 

وعويهمل إقرملر، وتضأمور  ن ترق  مدي ت يص ملعت تأل هم تيسري لملايت  

 ب تيرسملط من  رهمل.  سا و ت ُي ،تيقصلة

  رإن صر ملعت تيسري لمل يرن تكرون       ،وت تعرقمل   .  هرد تيقملسرب  

 ؛ذته   ررر وتعرر  عورر  ت ويرر  مصررمل ر تيرردلل ت تيقريررب تيعملجررل       
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ويكن من تضهب تيرت يز عو  تيسي لمل يرتسيخ تيوط يت، و أحرد  

رر مله تيقوة تي ملعلت، والت او تدد  تيلي جيرب تيعلرل عور     

  قيقه.

تررى  . ا رملء تيعلرل  ن مرن تضهرب ت تضرحورت        ،وت الت تإلطرملر 

تحلملييررت حيررث عررد  تيصررملته قويررل، إيغررملء تيضررريرت عورر  تيفرريوب      

رتة رررد ة  اررد   نرر  ت صررملته  تيسررعو ي، و ررره وجررو م يفرر 

صر مل يق تيرلويرل يرشرلل تضرتحرل        تيسي لمل.  لمل  ن مرن تضهرب ت روال   

تكرون ا ررملك صر مل يق يأل ررهم    تضخروفرت و ودرمل تيسرري ملريو. ) رأنْ   

يولشررملري    ملياررتو ،ف يررت وتضسرررقوت  ررهم تيتيو ملاقيررت، وصرر مل يق يأل 

ضخروررف  تيطلوحررت ذته تإلنرررملج تيضررخب(.  ملنررب  اليررت تيررردريب    

ارررملته و قسرررملم صررر ملعت تيسررري لمل، وتيعلرررل عوررر  ترررروي  تيفررريوب   

مل وذيك من لهر تيروزي .  لرمل  ن ا رملك عررورة    تيسعو ي لملرجيًّ

ت تيرت يرز عور    دًّجر  ألن تررعد تأل هم تيسعو يت عن تيدعملايت. مهربٌّ 

ألن تيدعملايت سرضرر   ارر مرن  ن ت فر .      ؛تيقصص وترو ة تيف يت

ن اررررن. يكفي ررررمل  ن اكرررري  ن م رررررررررًيا  و ُننشررررر ت ارررررملج ألْن

  وسررررررفملعل مع رررمل تيشررررعوب تأللرررررى وترضرررر   حكمليملت رررمل  رجرررررال 

 ن.ون تإليرتنيوتيصورة، والت ممل  عوه تضخرج

 التوصيات:  

ت ظيب ق وته متويويت مرعد ة يإلنرملج تيسي لملاي. -1

  تإلنرررملج تيسررعو ي  ْ تير سرريق مرر   ور تيسرري لمل ت تضلوكررت َضرر     -2

 يت ع د تيعره.تفضيو ملشروط 

قيرررملم وزترة تياقمل رررت  إعررردت   رتسرررمله جررردوى يررررعض تأل رررهم     -3

 وتوزيعهمل املن مل يول رج ، و ليك سي ملريوامله مردايت.
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 قيملم مؤسست تي قد  رافيز تير وك يرلويل تأل هم تيسعو يت. -4

تأسيس نظملم ص ملعت تأل هم وتيف ون  شركل  عرب،  لفهروم     -5

مل ظررت عورر   وت ررت تجملرلرر  وقررملنون و نظلررت تشررلل تيقرريب، وتحمل

وحقو  تضوكيت تيفكريت يولؤسسمله وتأل رت  و رق تصر يفمله   

آييررمله تير سرريق مرر  ترهررمله ذته تيعهقررت ت   وعملمررت ولملصررت،  

 تيقطملع .

ن تكررون سيملسررت صرر ملعت تيفرريوب مصرردر قرروة نملعلررت نملجاررت         -6

خملطرررب تيرررلو  وجملذ رررت يوللوكرررت، و ن يكرررون تيفررريوب آييرررت تُ 

 ومن ذيك: ،وتيوجدتن عن تيرؤيت

تتسرررررعملنت  ضرررريف شررررر  ت تيفرررريوب مررررن تيشخصرررريمله    -  

تيسعو يت تحلملصوت عو  جوتاز عملضيت،  و من تيشخصريمله  

 صررورة  ،هررمل يوعررململ تعررملرجي   تيسررعو يت تضرررت  تيرعريررف   

تويق  هو اب وممل وصووت يه من مكملنت عوليت  و    يت  و 

  يرررررت و لارررررمل ت  مل رررررت تجملرررررملته، ويررررريس   و طريرررررت 

هورم  شخصريت حقيقيرت ت تيفريوب، ويكرن      مليضرورة ظ

ن سرررب رررًي  مقررملط  يرره ُتْعررمسرره  و و ت ررر مررن تضلكررن ِذ

شررهرته  و تر يررد    يررت،  و قرررتءة روتيررت يوشررخص تضرررت      

 ه.  تيرعريف 

تيرعريررف  مليسرر وته تضليررزة ت تررملريخ تضلوكررت، ورملويررت     - ب

رارررمل ت تيفررريوب حسرررب تيرسوسرررل تض طقررري ألحررردتث       ِذ

 ر  سيط    ترد وتحلفيد(.تيفيوب ) اوت

 لصر     ، لملر مقملط  مرن مصرملن  ترليرز  هرمل تضلوكرت     إ - ه

    سوة تيكعرت وطرملعت تيقرآن تيكريب.  ْ ُص
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توجيررره تسرررول  حررردتث تيفررريوب ييررررب تيرصررروير ت تض رررملطق    - ث

 ،تيسرريملحيت ت تضلوكررت صرريف مل وشرررملء  ت  يرر  تض ررملطق     

وتيرررلاملب أل ررررب تضسرشرررفيمله تيسرررعو يت تضرخصصرررت،     

مارررل: )  رررد    ،وأل ضرررل تيف رررمل   وتض رجعرررمله تيسررريملحيت  

 تيريرز  ملريرون، م رج  نو مل ت تيريمله(. 

تيرعريررف  ررملضطرخ تيسررعو ي ت   اررر مررن   ورر تيرت يررز ع - ج

 ملسرررعرته تيسررفرة تيسررعو يت تضر وعررت     ؛يقطررت ت تيفرريوب 

 حسب  ل م طقت.

يرررررب تسرررررعرته تيرررررتتث تيسررررعو ي تألصرررريل وتضه ررررس       - ا

مر  تيرعريرف  أمسملاهرمل وطريقرت يرسرهمل       تيسعو يت  ل ملء،

 وم ملسرت يرسهمل لهر تأل هم تيسعو يت.  

تيرت يز عو  تيرلر ) أنوتعه تضخروفرت وتحلوويرمله تضرعرد ة     - ال

وتض رجرررمله تضصررر وعت م ررره(، وقهوت رررمل تيسرررعو يت  ل رررر   

سررعو ي وتقملييررد  صرريوت ت تيضرريمل ت تيسررعو يت ت مقررملط   

قهرروة  مريكيررت   ررالة ت مشررملاد تأل ررهم..  كررب مررن    

ر ت، و رررب مررن  عرررك و ونررمله و  رررهه   وتر يررت ُشرر  

يشررررهرون  هرررمل، ) مليرررديك تيرومررري ت تيكريسرررلملس(     

 ع مل  رؤيرهمل ت تأل هم وتضسوسهه تألج ريت وتيعر يت.  تشر 

تسرغهر  ي  رصرت م ملسررت ت سري ملريو تيفريوب إل رتج إمرمل       -  

مشررملاد حيررت  و مصرررورة مسرررقت مرررن تضهرجررمله تيسررر ويت     

ج تيرلررور و لارمل مررن تض رجرمله تيزرتعيررت تير  تشرررهر    إلنررمل 

 همل تضلوكت.  
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 ؛  وتشرريد  ررملحلر  تيسررعو يت تيقد ررتعررًرإ رتج مشررملاد ُت - ذ

صر ملعت تيرشروه   وصر ملعت تعرز ،   و ملسرخرتج تيوؤيؤ، 

 خل.  إ .تيدتر وتيسيو ..ووتضه س تيرتت يت، 

ن مررردى حجرررب تضسرررملعدته تيسرررعو يت    ررررًيإ رتج مشرررملاد ُت - ر

إل مل رررت تض كرررو   سررروتء مرررن تحلرررروب  و مرررن       يوخرررملرج

ن عهقررررت تيكرررروترث تيطريعيررررت.. و ررررليك مشررررملاد تررررريً 

 ن معملمورهب.ْستيسعو ي  تيطيرت  ملضقيل  ت تضلوكت وُح

قيملم ايئت تيسري لمل  إعردت  وتطروير  ررتم  ت رشرمل  تضوتارب        -7

 تضخروفت تضطوو ت يوقطمل .

تسررقطملب تيشرر مله   و ،إنشملء مدي ت سي لملايت يإلنرملج تحملوري  -8

 تيعملضيت يهسرالملر تيسي لملاي وتألعلملر تيف يت تأللرى.

تأسيس ميامل   لهقي ومهين ألن تكون صر ملعت تيفرن تيسرمل       -9

يرتسرريخ تيقرريب وتيفضرريوت، وتحململ ظررت عورر  تإلسررهم  عقيرردة    

 ومحمليت تيوغت تيعر يت وتضسملالت ت تإلرث تإلنسملني. ،وتطريق
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 مللخص التنفيذيا: 

تيعهقمله تعويجيت م  تيص  ت  تر ملور الم تيقضيت مسرقرل 

عرروء تألنرررملء تضردتويررت حررور تتتفررمل  تيصرريين تإليرتنرري،  كررل مررمل    

هلوه ذيك من  اليرت ولطرورة عور   ور تعوري ، وعور  تضلوكرت       

 شرركل لررملخ. وت ررر  توررك تألاليررت وتعطررورة مررن طريعررت طرررت     

ظلرررر  ذته طلرررروا وقرررروة  حرررردتالمل  ويررررت ُعتتتفررررمل  "تضزمرررر "،  إ

تقرصررمل يت وعسرركريت وسيملسرريت عررخلت مر ملميررت، وتأللرررى  ويررت   

املورة ذته خمططرمله شرريرة وعدتايرت وتعرات وجويرت يوللوكرت       

 و ور تعوي  تيعر ي.

و شرررملر  .  هرررد عريشررري ت تيورقرررت تيرايسرررت إح  نررره ع ررردممل    

عهقرمله   نرادث عن تأ ل تتتفرمل  تيصريين تإليرتنري عور  مسررقرل     

 ور تعورري   مليصرر ، جيررب  ت نغفررل سيملسررت تيصرر  ت تض طقررت،  

تي   ملور  ن تكون تيدويت تيقريرت من ترلي ، ودمل عهقمله م  

ترلي ، وت ت املز يدويت  ون  لرى.

 ي لمل  وع   . رلد تيسديري ت تيرعقيرب تألور  ن تيرغطيرت   

نررت ت حررملته  تيصرري يت  مل-تإلعهميررت عررن تتتفملقيررت تإليرتنيررت   

تيصرري يت  -  ررالة  ررل  قيقررت.  ررليك  ررإن تيعهقررمله تإليرتنيررت 

تفرقد إح تياقت تإلسرتتتيجيت تي   كرن  ن تسرل  درمل  ن ترارور     

 مليفيت عو  تألقل، عو  تض ظور تضروسط.  -إح عهقت  م يت 

ت ح  ذاب  . عملاض آر ر ي  ت تيرعقيب تياملني إح  ن ارلم  

 و  ت تآلن رض ت  ل تفملصريوهمل سروتء مت ر    ة وشرٌّر ِضتتتفملقيت ُم

مل؛  ررملضرتقرون يرررون لطررر تضعملارردة عورر   مريكررمل ومسعرهررمل     تحق رر
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وايل رهررمل ت تض طقررت،  ررل ت تيعررململ، وإذت صرردق مل  ررليك  ررملألاب    

وتأللطررر عورر   مريكررمل وعورر  م طقررت تعورري  اررو  ن تأجيوررهمل ت      

 يعين إيغملءامل.

 يت تحملورين تيرمليي :وتضل ت تضدتلهه حور تيقض

 .تيرأ لته تحملرلوت يهتفمل  تيصيين تإليرتني 

     آييررمله موتجهررت تيسررعو يت يوراررديمله تضرعوقررت  ملتتفررمل  تيصرريين

 تإليرتني.

ومررن   رررز تيروصرريمله تيرر  تنرهرر  إييهررمل تضراررملورون ت مورقرر    

  سرملر حور تيقضيت ممل يوي:

( مر  تيصر    تيعلل عو  ترتقملء تيعهقمله تيسعو يت )تعويجيرت  -1

ت  يرر  تجملررملته: تيسيملسرريت، وتتقرصررمل يت، وتياقمل يررت، وتق يررت   

 تضعووممله، وتألمن تيسيربتني.

 ،م   مريكرمل وتيصر    تحململ ظت عو  وتلة تيعهقمله تحلملييت -2

م  وع  إسررتتتيجيت طويورت تضردى يرقويرل تعرلمل نرمل عور  تألطررت         

ت.وتقويل رملوتتهب يورأ ل عو  تضلوك ،تعملرجيت

 

 )الورقة الرئيسة: أ. فهد عريشي )ضيف امللتقى

تألمل   در  رن سروطملن ع ردممل  رسروه تضورك  هرد إح تيصر ،        

 ره "ريرررملا تيشرررر "، -يولفملوعرررت عوررر  شررررتء تيصررروتريخ  ره 

تسرقرووم ت سيملرته سرملارامل مغوقرت، وتسرضرمل وم وتيو رد تضرت رق     

ويكرن ع ردممل   يه ت  ول صغلة، وطوروت م هب عدم  ر  تيسررملار،  

ب م ره  ِور تطفل مردير مكررره عرردتيعزيز نرملظر، ونظرر يوخرملرج، طد      
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مل  مليفيه تجململورة، قردموت  يض رمل   تيقدوم يو مل لة، ووجد و د ت إيرتنيًّ

والت تضوقرف ياررت  أنره ت مرملن  يردى تيصر   رأن         ؛يشرتء تألسوات

تريررر  تألسررروات يطرررر   هرلرررل  ي هرررمل تحلررررب، طملضرررمل ذيرررك ت        

رصررمل يت. تيصرر  تيرر   ملنررت تريرر  تألسرروات إليرررتن  مصرروارهمل تتق

م، وتيعرررت  ر ررب وجررو  حرررب وجو يررت قملالررت  ي هلررمل عررملم      

تيررر   ملنرررت تسرضررريف ت  يورررر  مرجرررملورت  و ررردين     وتيصررر 

تريررر  دلرررمل تيسرررها، ر رررب تيرررروتر تيسيملسررري،   مل(وإيرتنيًّررر ملسرررعو يًّ)

يرر  وتحرلررملر وجررو  حرررب مسرررقرويت  ي هلررمل، ارري نفسررهمل تيصرر  ت

يضررررخ مشررررملري  ت لويررررت مبويررررملرته   هتسررررع  تآلن ت تيوقررررت نفسرررر

تيرردوترته ت  ور تعورري  وت إيرررتن، وارري نفسررهمل تيصرر  تيرر       

م، زتر ع رردممل قررملم رايسررهمل  ويررت ت تيشررر  تألوسررط عررملم   

تيسرررعو يت  وي رررمل، وت ررررر  مررر  تضورررك سرررولملن حفظررره تهلل، مصرررفملة   

مكرررو تيسرررعو يت  تضشررررو  تضشررررتك  ررر  شرررر    رت   )يملسرررر  

، و عردامل  اه رت  يرملم  قرط  رملن ت تيعملصرلت       (وسي و ك تيصري يت 

تإليرتنيت طهرتن، ي ملقل م  رايس حكومرهرمل تيشررت ت تيصري يت    

تإليرتنيرررت، تيشرررررت ت تضرت ررررت تتفملقيررررت ررلوررررت، تيرررر  نرررررمل    

ز من تيعلل عو  جتهيز ارلم تتتفملقيرت   حف تيلي و .تاريملتهمل مؤلر 

ر ررررب  ن  دتيررررت تيفكرررررة - مويررررملر  وتر تيضررررخلت  قيلررررت 

او تيضغط تيكرل تيرلي توتجهره إيررتن،    - م ملنت عملم 

مممل      ؛مب يوراملست تألمريكيتتي تيرايس تألمريكي تر عد توي 

 مل، واو ممل حث ز موقفهمل تيضعيف  وييًّعًزإيرتن يوراث عن حويف ُي

تيصر  تيعرملم   وزير تعملرجيت تإليرتني رلد جروت  ظريرف، يزيرملرة    

يصرر  ت  إيرررتن ْ تضملعرري، وطرررا مسررو ة تتتفررمل  تيررلي يرضررلن م رر 



68

 –2020     
98 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

مويرملر  وتر، ت رملويرت مرن إيررتن يكسرر       تسررالملر   مل رص 

ب حويرف قروي يرلرر     ْسر مل، وَ تيعزيت تيدوييت تي  تعملني م همل حملييًّ

 . ملذ يت تقرصمل يت قويت  ملي  متوكهمل  هوريت تيص  تيشرعريت 

تحلكومت تيصري يت  رملإلعهن عرن اريرمله تتتفملقيرت        ور ب  فا

ر تعرررب ْشررمرر  إيرررتن ت وسررملال تإلعررهم، إت  ن إيرررتن سررملرعت       

ر تعررب  ْشر إليصملر رسمليت يوغرب  أن رملوته عزدرمل يرن تر ج ، ون    

يواكومررت تيصرري يت، تيرر   ملب إزعملج ر مرن قرررل إيرررتن يرردو  نرره سررر   

 راث ترأ ل تتفملقيرهرمل مر      ملتقوم  عض مرت ز تيدرتسمله  همل حملييًّ

إيرتن عو  عهقرهمل  دور تعوري ، وحسرب تسرريرمله تضسرو ة  إنره      

 رل شررت ت    ؛ين يكون ا رملك توتجرد عسركري يوصر  ت إيررتن     

عسرركريت،  مليررردريب تضررررمل ر، وتيرردعب ت صرر ملعت تألسرروات،     

ومسو ة تتتفمل  الم ممل زتيت ختض  يورعديل من ترملنب تيصيين، 

ه عورر  اوررس تيشررورى ت إيرررتن، تيررلي يوجررد عرُرو عررد ذيررك سرر

نهرملء  إيررب   ويرليك رمبرمل ت   ؛ عرض تضعملرعر   دتلوره درلم تتتفملقيرت     

ض تأل وريرررت مرررن اورررس تيشرررورى   رررإجررررتءته تتتفرررمل  ت حمليرررت ر 

 عرررض  عضرررملاهمل  ن ارررلم تتتفملقيرررت سررررل     حيرررث يررررىتإليرتنررري 

 مل.  عو  إيرتن مسرقرو  وسيطرة  تيص  قوة 

ث عرررن ترررأ ل تتتفرررمل  تيصررريين تإليرتنررري عوررر   ع ررردممل نرارررد 

مسرررقرل عهقرررمله  ور تعورري   مليصررر ، جيررب  ت نغفرررل سيملسرررت    

تيصرر  ت تض طقررت، تيرر   ررملور  ن تكررون تيدويررت تيقريرررت مرررن        

ترلي ، ودرمل عهقرمله مر  ترلير ، وت ت ارملز يدويرت  ون  لررى،        

رتن عرد   لمل تفعل تيوتيمله تضرادة ت تض طقت، تي  وقفت م  إي

 ور تعوي     ملء  رتة حكب  و ملممل،  و تقف م   ور تعوري  عرد   
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مل مب تحلملييت، و ور تعوي  تعي متملم تإيرتن،  لمل اي سيملسيت تر

ررررملوته تيصررر  تررررمل ة  رررأن تكرررون عوررر  مسرررمل ت وتحررردة مرررن   

مل سيملسرت تض مل فرت تير     تيطر    ور تعوري  وإيررتن، وتعري متملم ر    

ب ه تضراررردة تألمريكيرررت عررررب تيرقررررالت رهجهرررمل تيصررر  مررر  تيوتيرررمل

"حررزتم وتحررد طريررق     إليرررتن، و ررليك لطرهررمل ير فيررل مرمل رتهررمل    

وتحررد"، وترررفهب  ررأن تيصرر  تضسرررور  تأل رررب يوررررتور ت تيعررململ، 

ت ره  سيملست عدم تتعرلمل  ت مصمل ر تيطملقت تي   رملج إييهمل من 

 ،مل عررن ت ويرر  مصررمل رامل مررن تيطملقررتطررر  وتحررد،  ررل تراررث  تال رر

ويرليك   ؛مليرقويل تضخملطر تحملرلوت ت حمليرت وجرو   ي عرملاق مسررقرو     

اي  رخ  شدة  ن  رف    فس تضسمل ت ت عهقملتهمل مر  تيردور   

 ن تيدعب تيلي سراصل عويه إيرتن من تتفملقيرهرمل   صايٌ  .تي فطيت

م  تيص  قد يسهب ت رملوته إيرتن يزعزعت تسررقرتر تض طقرت،   

عهقت  ور تعوي  تضسرقرويت  مليصر  إت   ويكن ذيك ين يؤ ر عو 

ت حمليرررت  عرررب تأللرررلة تيسيملسررري وتيعسررركري إليررررتن عرررد  ور  

تعوي ، والت تتحرلملر  ل وتر  ضصمل  تيص  تيكرلة مر   ور  

 ملور تيص   عب  م هرمل قردر تإلمكرملن يوافرملظ عور        إذتعوي ، 

صرمل يت  مصملحلهمل تضشرت ت معه،  ل قرد تكرون تسررالملرتتهمل تتقر   

مل   تة عغط تسررخدمهمل تيصر  عرد إيررتن ض عهرمل      ت إيرتن مسرقرو 

 ؛من  ي رملوته قد تؤ ر عور  تسررالملرته تيصر  ت  ور تعوري     

ويليك تعطر تحلقيقري يريس ت تتتفملقيرت تيصري يت تإليرتنيرت،  رل       

  تيصرررر   ملسرررررالملرتتهمل "تيقرررروة تي ملعلررررت" ت  ور   ت مرررردى توسالرررر 

 ررأ تة عررغط ير فيررل  سرررخدمهمل مسرررقره تعورري ، تيرر  رمبررمل سر

سيملسرررهمل ومصررملحلهمل،  لررمل  عورهررمل تتسرررالملرته تيصرري يت تيرر       
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كي، يقرور راريس   يت يرتتج  تتقرصمل  تألمرتزتيده ت  ورو مل نظر 

" نردرس  رروج  وزرتء تيردمنملرك تيسرمل ق  ر  عرملمي    

رتمسسرررررون" ت مقمليرررررت نشررررررامل  صرررررايفت "تيفملي شررررريملر ترررررمل ز"   

ره يت،  أن تتسرالملرته تيصي يت تيكرلة ت  ورو مل قد    تيربيطملن

حيرث   ، مليفعل عو  قرترته تيسيملسرت تعملرجيرت يه رمل  تألورو ري    

جناررررت تيرررردور تألعضررررملء ت تت ررررمل  تألورو رررري، وتيرررر  ترلررررر     

 يِعر مل عقب ُحكب ت السقط  يملن  ملسرالملرته صي يت  رلة، ت  ن ُت

ر  تيراريررت ت حبررر تيصرر     يرره  ن حقررو   كرر  تيراريررت وتضرروت    

تر رو ي ت ترفررق مر  تيقررملنون تيردويي. وإعملقررت تييونرملن يريررملن ي رقررد     

إذت  ملنرت تتسررالملرته تيصري يت     سجل حقو  تإلنسملن ت تيص 

قد جنات ت  سرب قروة سيملسريت ت  ورو رمل،  كيرف سريكون       

تيوعررر  ت  ور تعوررري ، تيررر  تسررررالره  يهرررمل تيصررر  مبويرررملرته  

م حيررث لراررمل تيعررملم  آر تألعرروتم تضملعرريت،  تيرردوترته لرره 

 وتر ت  تهمويرررملر  وغرررت قيلرررت عقرررو  تيشرررر مله تيصررري يت    

ويررون  وتر ت م ت تإلمررملرته، و تهمويررملر تيسررعو يت، و

وصرل تتسررالملر    ،مومن ي ملير حر   يسرلرب   ،سوط ت علملن

. ارلم  مويرون  وتر  تضرملشر يوشرر مله تيصري يت ت تيسرعو يت    

لطراررمل سرريكون   رررب   ،مل  عررد عررملم تتسرررالملرته تضرزتيرردة عملم رر 

عورر   ور تعورري  مررن تتفملقيررت تيصرر  تإليرتنيررت، وسررركون قرروة        

متوكهمل تيصر ، وتسررخدمهمل  رأ تة عرغط سيملسري وتقرصرمل ي       

ه مصملحلهمل م  مصمل   ور تعوي . جيب عوي مل تضوتزنرت  ع د تعملُر

 ور تعوري ، و ن جنعورهمل ت   ت تيسلملا  ملتسرالملرته تيصري يت ت  
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حرردو  تتسرررالملر تيررلي ت  ك رره تيرررأ ل عورر   ي قرررتر نرخررلم         

 مل.مسرقرو 

 تيرعقيرمله:

 )التعقيب األول: د. حممد السديري )ضيف امللتقى

  ت مدتلو  إح  هث نقملط رايست:   ن  تطر   و ال

  تيصررري يت -تيرغطيرررت تإلعهميرررت عرررن تتتفملقيرررت تإليرتنيرررت

ته  ررالة  ررل  قيقررت. تيو يقررت تضسررر ت  مليفملرسرريت   ملنررت ت حررمل

  رررو  مرعوقرررت  راديرررد ر س تضرررملر تيرررلي     عوررر   ًي مل  ررررِو مررراه 

ر قرروته  ْشررت ن  دررمل تحلررق   عررِطرررل تيصرر ، ومل تُ ر مررن ِقسرررال سُي

عسكريت  و  م يت عو  تألرتعي تإليرتنيرت.   ارر ارلم تيرفملصريل     

طرررا ألور   وتر مرراه   ويررون رجررملءه مررن مصررمل ر مشررروات: تيرر

، (46)مت سررررررلرب  مرررررة عورررر   

يألسرطور تيصريين    ب(جسر قشرب ) ب جزيررة  ْاوتضعووممله تضرعوقت  و 

 ،يردو  نهمل جملءه مرن تضعملرعرت تإليرتنيرت ت تيردتلل وتعرملرج      ماه 

ه وتيرر  دررمل مصرروات مررن تصرروير تيقيررمل ة تحلملييررت عورر   نهررمل  عررر     

تإليرتنيررت. يغررت ورررروى تيو يقررت تضسررر ت ت تيوتقرر  ترررر        مليسرريمل ة 

 ،تي لط تيدترج ت تيو رملاق تيرمسيرت تيصري يت: مرهلرت ت تيرفملصريل     

وتسعت ت  ديد املته تيرعملون. تضعلعت تإلعهميت حور تتتفملقيت 

عهررمل  مررل ت توررك تيرر  حملمررت حررور تتتفملقيررمله تيرر  وق  تشررره  ررال 

محه تهلل(    ملء زيملرته يرك  ت صيف تيكويت صرملا تألمحد )ر

                                                           
1-https://www.bourseandbazaar.com/articles/2019/9/20/no-china-isnt-

giving-iran-400-billion  
https://www.kfcris.com/pdf/1f15b20e828571ea7ca351ef127d53455f105

41dd9988.pdf  

https://www.bourseandbazaar.com/articles/2019/9/20/no-china-isnt-giving-iran-400-billion
https://www.bourseandbazaar.com/articles/2019/9/20/no-china-isnt-giving-iran-400-billion
https://www.kfcris.com/pdf/1f15b20e828571ea7ca351ef127d53455f10541dd9988.pdf
https://www.kfcris.com/pdf/1f15b20e828571ea7ca351ef127d53455f10541dd9988.pdf
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ث تيكرالون ت تورك تيفررتة عرن صرفقت سررؤ ي إح       م.  د 

و  ررملء  ،)ش(  وتر مررن تتسرررالملرته تيصرري يت ويرروني لررور نصررف تر

 .(47)سر ت(  قملعدة عسكريت صي يت عور  جزيررة  و يرملن )ضردة     

يره  م  مال الم تأللرملر تحلسملسرت، وت ارلت تيرزمن تيرلي ت رشرر       

وتيردعمليمله تضضرمل ة، ي رغري تيرارث ت      ر  تيكال مرن تير  

ل تيسررريملقمله تيدوييرررت وتحملويرررت  عررر   ْلرررمصرررمل ر يغويرررت خمروفرررت و َ 

مل  –وتير  مل يوت رق عويهرمل تيربضرملن تإليرتنري       –تتعررملر. تتتفملقيت 

ر من موتزين تيقوى ت تض طقت  مليشكل تيلي يرصورم تيرعض. غًيُت

  ح تيرشررديد عورر   ن تيعهقررمله تإليرتنيررت   اررلت يقررو  إ- 

تيصي يت تفرقرد إح تياقرت تإلسررتتتيجيت تير   كرن  ن تسرل  درمل        

 مليفيررت عورر  تألقررل، عورر  تض ظررور  - ن تراررور إح عهقررت  م يررت 

مل( م رررل تضروسرررط. تيصررر  )مارررل روسررريمل( سرررملعده إيررررتن )نسرررريًّ     

 ترارررد  ويك هرررمل مل ،مله ت موتجهرررت تيعقو رررمله تيغر يرررت  يتيرسرررعي 

مل ير رررت   ررل تيرزمررت  هررمل له  رر    ؛ شرركل ررروري اررلم تيعقو ررمله   

مل ع ررد م.  ررون اررلت تنطرملع رر ت م واررد  طهرررتن: ت 

خب تإليرتنيت  ن تيصر  ع ردامل جملازيرت يورضرايت  رإيرتن       عض تي ال

تير    من  جل  س  عهقملتهمل م  تيوتيمله تضرادة )وارلم تي ظررة  

حيرث إن هرب    ، يض مل  ر  تيردوتار تيصري يت   موجو ة   همل ي رغي تير ويه

ي تتفملقيرت مسررقرويت مر     يرخو رون مرن  ن إيررتن مرن  عرد إ رتمهرمل أل      

ل مررن تي فرروذ تتقرصررمل ي تيصرريين  قو رروتشرر طن، سررراملور مررن  ن تُ 

وتوجرررد  ،تيصررري يت معقررردة -عوررر  تيرررره (. تيعهقرررمله تإليرتنيرررت  

                                                           
47 https://agsiw.org/the-curious-case-of-chinas-kuwaiti-

concession/  

https://agsiw.org/the-curious-case-of-chinas-kuwaiti-concession/
https://agsiw.org/the-curious-case-of-chinas-kuwaiti-concession/
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عهقررت  رث  رروري تإسررر يت مرشررمل هت ) نظلررت ذته  رمصررمل  و طدرر

 ررملب جرون    -عدتايت  و شره عدتايت م  تي ظملم تيغر ي تيعملضي( 

جرملر ر  

ويك هرمل ييسرت مبسرروى    -يرادث  شكل عملم عرن ارلت     

تيعهقمله تإلسرتتتيجيت تيعليقت تير   كرن  ن ترارور إح عهقرت     

ارلت  يض رمل عهقرت      هرد عريشري، هردال   ر  .  مليفيت. ومارل مرمل ذَ ر   

وتيرر  تعررررب  اليرهررمل تتقرصررمل يت   رررب   ،تيصرر  مرر   ور تعورري  

يوص . 

 مليكملمرررل مررر   .  هرررد عريشررري عرررن لطرررر    قرررد ت  تفرررُق 

 و  ملألصر ،  رى  ، تتسرالملر تيصيين عو  ص ملعت تيقرتر تعويجري 

 يرررعض  عضررملء تجملوررس ويرريس يغلاررب    ملررلو رر تل تهديررد لًاررُي نرره 

% من صمل رتهمل تي فطيت -تصدر حوتيي - ماه -)علملن 

وتعرلررد  شرركل  رررل عورر  تيصرر (. تيشررر        ،يوسررو  تيصرريين 

 ًلمل مرررن ُجررر% سررر ويًّ-مل ت جيرررلب   ارررر مرررن  تألوسرررط علوم ررر

تتسرالملرته تيصي يت حور تيعململ )قرد يررغل ارلت  عرض تيشريء ت      

عوري  ت  رورك   تيعقو  تيقمل مت(. تضشركوت تحلملييرت تكلرن ت  ن ت   

تضعرررت عررن تيصرر    ظررملم سيملسرري وارلرر  و قمل ررت ) و      تيعلررق 

عيد إنرملج تيكرال مرن تيسرر يمله    و مليرمليي  ر مل ُن ؛ ملألص ،  قمل مله(

تيررر  اررري ت تيوتقررر  مبامل رررت  عمليرررمله مرضرررملر ت عرررن تورررك تيرررره     

ومصمل رامل عمل ة إممل تي ظملم تيصيين نفسره،  )وسيملسملتهمل تعملرجيت 

وتيرغطيرت عرن تتتفرمل      (، يرت،  و تضعملرعرمله تضخروفرت    و تيدور تيغر

تيصيين ماملر جيد يليك. تعطرر مرن ارلت يكلرن ت      - تإليرتني

و ررق رؤير ررمل  و تنرهررملج   تألمررور    ن ررمل  مليرررمليي ت نسرررطي   ن نسرررقرِ 
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سيملسرررمله مسررررقوت. ارررن حبملجرررت يهسررررالملر ت   رررملء   يرررت  ريرررت   

وتقررديب  ،غويررترته تيواتر ررز عورر  ت ليررت تضهررمل  ،معر يررت عررن آسرريمل 

ز عوررر  آسررريمل )عوررروم سيملسرررت، نسرررملنيمله ير  رررتعوررريب معلرررق ت تإل

خل(. إ نارو ويوجيمل، عوب تتجرلمل ... 

 

 )التعقيب الثاني: أ. عائض آل ربيع )ضيف امللتقى

م  هررمل  .  هررد عريشرري ت معظررب مررمل مرر  تيورقررت تيرر  تقررد  تفرقُ  

رلرت  ره مر   عرض     ُل وتير ي تضقررتا تيرلي   ، يهمل من نقملط جواريت

شرك  ن تيصر     ذ رارمل؛  ره   تيرعقيب عو   عض تي قرملط تير      

ت تيوقت تحلمليي ر ب ممل وصوت إييه من مكملنت تقرصمل يت  رلة 

ترزتر   ارمل تعفري إح تآلن،  ره    رور  رِهإت  ن الم تضكملنرت مل ُتر  

تألور وتيامليرررث   و و ارررمل تيسيملسررريت وتتقرصرررمل يت جتررروب تيعرررملض    

تتسرالملرته وتيشررت مله تيرجملريرت، وت يروقفرون عرن     يوراث عن 

تيقرور  عردم   - ت ر يري -؛ يكرن  تكرتر  ن  وداب  يض مل  ود نملم 

تايملزامل يدويت  ون  لرى  لمل تفعل  مريكمل من مرشر  راملسري   

 آللر  ل صاي ؛  مليص  ت ختروف عن  مريكمل ت تضرد ؛  رردت  

تيرعملمررل مرر  قضررمليمل  مررن تير ررملوب تضعرررمل  تيررلي تختلترره  مريكررمل ت

تعوررري  وإيررررتن وتيرررلي خيرورررف مرررن راررريس آللرررر، حيرررث تورقررري   

 هت  و عن طريق تيوسرطملء، ويك هرمل ت تيوقرت نفسر     ملإليرتني  سرًّ

 ملعررت تيسررها إليرررتن ت تحلرررب تيعرتقيررت تإليرتنيررت،  مررمل تيصرر      

تيردوير    ررمل  و ت رقوم  ملتيرقملء  ملرملنر  عو  مل ت نفس تيوقرت؛ إذ  

تفعوه، وتألمر ار  تلره  ت  سووب ت فيرل سيملسرملتهلمل    تعي ممل

ب تيوعررر  ْهرررو رررق مصرررملحلهلمل، وعوي رررمل تيررروعي  رررليك  ردتيرررت يفَ 
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 ب تيرت يز عور  مرملذت جيرب  ن تعلرل  ور تعوري        ، شكل  وي

 وعو  ر سهمل تضلوكت.

هب  رديل ويو  شكل  ل مرملشر، تيصي يون يعرعون  نفس 

وسرصرراون م مل سريهمل  رل     يقويون  مريكمل تسرغ ت عرن نفطكرب  

امل ت تضسررررقرل تض ظرررور ت تجملرررملر تي فطررري، و مريكرررمل    ءو عررردت

   ررملا إيرررتن يفرررتة ْرحويفر ررمل  رردورامل مل تقررب  رردور  رررل ت َ رر

وتررأ لم مهلررمل  ورر  سرريطملر   ،طويوررت وت رفررت  ررملحلظر تتقرصررمل ي 

تضوتطن تإليرتنري ويريس تحلكومرت، ومل تورفرت إح  عروته تيردور       

 ملرصرر مله إيررتن و ترملعهرمل ت تيعررت ، ويرو وعرعت قويو ر       تعويجيت ي

وإظهملر جديرهمل  ،  تيردلهه تإليرتنيت ت الت تيرودْ من سطوتهمل َض

وحررر   ،ت تيرعملمررل مررن لررهر تيضررغط عورر  تحلكومررت تيعرتقيررت   

تصفيت رموز تيروتجد تإليرتني ت تيعررت   لرمل  عورت مر  تر ررتر      

 و ارب   ع وي عو  إيررتن  شرد   وتيلي  ملن تأ لم تض ،سويلملنيقملسب 

مررن  ررل تحلظررر تتقرصررمل ي تألمريكرري، حيررث جعررل تإليرررتني   

ألور مرررة م ررل سررقوط تي ظررملم تيعرتقرري تيسررمل ق يشررعرون  ملرديررت    

ور رررب  ،ومررر   رررل ارررلت .تألمريكيرررت ت تيرعملمرررل مررر  جترررملوزتتهب

إت  نره ومرن لرهر مرمل ي قوره       ؛تيعهقمله تيصي يت تعويجيت تضرطرورة 

ة؛  مليصرر  يرردعد ن يإليرررتني   نهررب تألقرررب دررب ت نرروتا   وتيصرري ي

ر ب نظملمهمل تيشيوعي ت ظر  قررور تإلسرهم تإليرتنري عور  حسرملب      

 و  لرررمل  ،تإلسرررهم تيسرررعو ي  و تيعر ررري  شررركل عرررملم يرعمليملارررمل

تعصرررملاص تيصررري يت تجملرررر  مرررن تيصررررغت      تيسرررلونه تإلسرررهم ذ 

ت حبورف تعوري     ملإلعمل ت إح تيرص يف ونظرتهب تضرتسخ ،تيعر يت

تيدتاب يألمريكرملن ولملصرت تيسرعو يت، ور رب  ن ا رملك إمكملنيرت       
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موقرر  مرليررز ماررل مي ررملء    يضرررور طريررق تحلريررر تيراررري مبي ررملء ذ  

ر دررمل مرروتنئ  لرررى  و   ريقيررمل قررد ُترر إجرردة، إت  ن عهقررت تيصرر    

إيرررتن رطررت مهلررت يوصرر  ت طريررق تحلريررر      ،ت تضقمل ررل ؛ ديوررت

  تيص  وإيرتن وتر يرمل وروسريمل، ومرمل يرر ط     تيربي تيلي ير ط  

واررو مررمل  ،اررلم تيرردور  عضررهمل مرر   عررض اررو عرردتؤامل مرر  وتشرر طن 

وت طريقهررمل يراقيررق  ،  رملجرره تيصرر  ت صرررتعهمل مرر   مريكررمل   

مل ت  دتيررت تألمررر ويررو  شرركل حولهرمل يوهيل ررت عورر  تيعررململ تقرصررمل يًّ 

 تدرجيي.

ل  ن ا ررملك تكه ررمله  أن ررمل نعرري    ،تألاررب ممررمل سرررق ذ رررم    

ت مروتزين   تر وتغيالر  ملعملضيًّر  ملل نظملم شك وُت ،مقدممله مرحوت تنرقملييت

 ؛اررلت تضرررغل ت خيررص م طقر ررمل  اسررب  ررل تيعررململ   رر    ،تيقرروى

هرررمل  خفررري لوَفويرررلت تضررررغلته تضرسرررملرعت تضرايرررت عوررر  تيسرررط  تُ     

هرررمل تيطريعررري تحرلملييرررمله   ررررب وظهرررور مسررررجدته تسررررغر  وقر   

من ارلم تضررغلته    قت مقملومت يواًديررشكل، وا ملك ت نفس تيو

عور  عررورة تيقيرملم     جرب تيدور  مل رت  ُي  الِوو جيلهمل. الت تألمر تضد

وان  وح  مليقيملم  ليك ت م طقر رمل تير     ،حبسمل مله  قيقت يوغمليت

قرد تكررون حورررت تيصررت  تيكرروني تحلررمليي  ر  تيقرروى تيعظلرر  ت    

مل يرررب تيروت ررق  لرجررت تألمررور عررن نصررمل همل و    مسرر  تهلل؛ ألنرره إنْ 

سرضررطر  مريكررمل إليقررمل  تيرغررور     ؛وتيرهداررت  رر  قطرريب تيعررململ  

شرررك سررررطملي مل   وتيرررلي ت ،تيصررريين رمبرررمل ت تألرتعررري تإليرتنيرررت  

  ونيت.  ملوالت يعين حر   ،تأ لتته

ويررو  ،  صررعبْعررن ت و و ررملإليرتني ،  ررملء  عورر  مررمل   ذ رررم  

حسرمل ملتهمل  رل   دنمل يورملريخ تإليرتني جندم يركرر؛  طملضمل  ملنرت  ُع
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ر ت تحلرر     قيقت ت تايملزارمل يوقروى تيعظلري تضرصرملرعت تكرر      

ارررلت تيوعررر  تيصرررعب تعرررطراب إح     ،تيعرررملضير  تألوح وتياملنيرررت 

تي رض تألمريكي، ورمبرمل   تسريب  عض   و  تضعملادة وذيك رًس

ق مسرملحت مرن تيرفرملوه،    و ر لو  مل من  ضرره ور ة  عوره ومتهيرد ت عَ   

يرك مرن  ن تضعملاردة حسرب تإليررتني  وتيصري ي        وييس   ر عو  ذ

م، ويك هررمل  قيررت مشررروع مل مرر    تيروت ررق عويهررمل ت عررملم     

ف تير فيل ألر   س وته، والت تيرسريب إشملرة ير رت إيرتن مرن  ق و 

 مريكررمل  ررمليعو ة يورفررملوه حررور تتتفررمل  تي ررووي ور رر  تيعقو ررمله، 

رمبرمل   ؛صريين مؤقرت   ومل يكن تيرسريب تإليرتني إت  غطرملء ورعرمل  

مل يوقيرررملم مبارررل ارررلم ألن تيوقررت يررريس ت مصررروات تيصررري ي  حملييًّررر 

 تتتفملقيت.

ررررض ت  رررل   ة وشررررٌّر ِضرررتحلقيقرررت  ن ارررلم تتتفملقيرررت مُ  

تضعملادة  تفملصيوهمل سوتء متت تآلن  و تحق مل؛  ملضرتقرون يرون لطر 

 عو   مريكرمل ومسعرهرمل وايل رهرمل ت تض طقرت،  رل ت تيعرململ، وإذت      

ق مل  ليك  ملألاب وتأللطر عو   مريكمل وعور  م طقرت تعوري     صد 

ن قررر   قررط مررمل  م رر اررو  ن تأجيوررهمل ت يعررين إيغملءاررمل، وتحلقيقررت  ن   

 ،امل تأل ررررب عوررر  م طقرررت تعوررري  درك  ن عررررر ب م هرررمل ُيرررتسرررر 

وتعملسررر تأل رررب  يهررمل إيرررتن ت  ررل تألحرروتر سرروتء  إمتملمهررمل  و  

ألن  ؛امل  و تأجيوهمل يرن يضررامل شريئ مل   ؤ إيغمل ، ملي سرت يوص  . دونه

ل ق رر تيصرر   سرررت ت اررلم ترويررت ت صرررتعهمل مرر   مريكررمل ن        

اررمل عورر   ررال مررن تضوفررمله تيرر    تيصرررت  مررن  تلررل تيصرر  ت ر ً 

نسرررملن وتضسرررول   تالارررمل  مريكرررمل مرررن عررردم مرتعرررملة حقرررو  تإل     
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مل إ عمل ارررمل مرررن ريطهرررمل إح و لارررمل،  قرررد تسررررطملعت ويرررو مؤقر ررر

 تألوسط تضضطرب ت تألسملس. م طقت تيشر 

 وررررررن يرررررررب   ،تيروقيرررررر  عورررررر  تتتفملقيررررررت      إْن ،ت ر يرررررري

ألنرررره يررررن تسررررل   رررره  مريكررررمل،  ؛مررررمل  يهررررمل تيروقيرررر  عورررر   ررررًل

ودررررلت  رجرررر   نرررره سرررريرب تنرقررررملء  عررررض   و اررررمل يوروقيرررر  عويهررررمل   

وسرررررريكون  عررررررد يقررررررملاهب    ، لررررررمل تعررررررردنمل مررررررن تإليرررررررتني   

 نهرررررب سررررري رقون م هرررررمل  مل، وتيغمليرررررب ت  و عو  رررررتألمريكرررررملن سررررررًّ 

مب مل سررررهمل مرررن تيررردور تعويجيرررت وت  وارررق تيضررررر تيررر  ُت تير رررو  

مقرررردمرهمل تيسررررعو يت، ولملصررررت توررررك تضرعوقررررت  أسررررعملر تفضرررريويت   

ت تجملرررررملر تي فطررررري يوصررررر  تيررررر  تر رررررب ت ترررررأم  مصرررررمل ر    

 ررررررل وحررررررر   ،خمروفررررررت يوطملقررررررت مررررررن تإليرررررررتني  وتعويجرررررري 

 ت.تألمريكي  مؤلر 

ت تحرلملييت  ن تتتفملقيت قد تسهب ت ررملوته  تسررعده تيورق

ؤ ر إت ت حمليررت  عررب ترريررن  ملو نهرر ،إيرررتن زعزعررت تسرررقرتر تض طقررت 

و ن تعطرر   ،صيين سيملسري وعسركري إليررتن عرد  ور تعوري      

 ررل مررن توسرري  تسرررالملرتتهمل ت  ور     ؛تأل رررب يرريس مررن تتتفملقيررت   

همل ومررررن   ررررب  تسرررررخدتمهمل قرررروة عررررغط ير فيررررل سيملسررررر   ،تعورررري 

ودلت  مليورقت تدعو يولوتزنت ت تتسررالملرته تيصري يت    ؛ومصملحلهمل

وتحلقيقت  ن  ل شريء ممكرن،  مليصر   علرت      .ت  ور تعوي 

ومل تررألر   ،مل ت  ال من تضوتقف  ملسررخدتم تيفيررو  إيرتن سيملسيًّ

وتر ررب ت تيرعررملون تيعسرركري    ،عررن  يعهررمل تألسرروات ت تيسررمل ق   

 مل.حملييًّ
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لي تنرهرت إييره تيورقرت  أنره جيرب تضوتزنرت ت       م  تير ي تي تفُق 

تيسرررررلملا  ملتسررررررالملرته تيصررررري يت ت  ور تعوررررري  ت حررررردو  ت   

 ك هررمل تيررررأ ل عوررر  تيقررررترته تضسررررقرويت، وإذت  ملنرررت ا رررملك  

  إعمل ت إح ذيك  يجب تيرفكل ت شرت ت وتررمل ر جترملري موس ر   

مصمل   وتطوير تيعهقمله معهمل مبمل خيدم ،من  ور وتعدة  ملد د

ويعلل توتزن مل ت تيعهقمله م  تيص   لمل تفعل اري ت   ،ترملنر 

سررعيهمل ير ويرر  مصررمل رامل مررن تيطملقررت وعرردم تعرلمل اررمل عورر   ويررت       

من إيرتن وتعوي  و مريكمل ت تيوقرت   مل عي همل؛  هي تسع  يرأمي ه

ت  رد مرن    ،و رمليروتزي مر  ذيرك    . ملإلعرمل ت ير قيرهرمل تيردتلوي    ه،ذتت

م  تحلويف تألمريكي وحاه عو  تيرعململ  ديرت   تسرلرتر تيرفملاب

ألنره تضفررملا تيوحيرد يورعملمرل      ؛م  تدلهه إيرتن ولملصت ت تيعرت 

تألمريكررملن يررديهب   .واررو نقطررت عررعفهب وقرروتهب    ،مرر  تإليرررتني  

جيرررب وحسملسررريت ت شررررت ر مل مررر  تيصررر  ت  عرررض تضوفرررمله،      

 يملر  ررب شرريك جتر    يي رمل ماولرمل ار    يشريك جترملر  ملتيرأ يد  أنه

 ،دررب  يض ررمل، و لررمل  ن تييمل ررملن تيشررريك تيرجررملري تيامليررث يوصرر    

 وتد د شريكهمل تيسمل  .

 

 املداخالت حول القضية:  

 تيرأ لته تحملرلوت يهتفمل  تيصيين تإليرتني: 

طرررا  . سررعو   ملتررب تسررملؤي مل مفررمل م: مررمل تيرررأ لته تحملرلوررت   

 ؟عورر   ور تعورري  -حررملر ت فيررلم  -يهتفررمل  تيصرريين تإليرتنرري   

واررل ترسررملوى توررك تيرررأ لته؟ واررل تقررف تيرردور تعويجيررت عورر         
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ورررهمل تخترررملذ موقرررف وتحرررد مشررررتك  رعررريت وتحررردة مشررررت ت تؤًا

 يضلملن  م همل ومصملحلهمل  مملم الت تتتفمل ؟

و دورم  وع   .  هد عريشي  ن الت تتتفرمل  ت حمليرت ت فيرلم    

ن إيرررتن مررن م ررمل   تقرصررمل يت تسرررخدمهمل  مليعررمل ة يرردعب       ُيلك رر

يشرريملتهمل، وتيعلررل عورر  ت فيررل  ج رردتهمل، وسررركون تيسررعو يت      ميو

تألور يوجو   ره لصرت دب ت تحلد تر و ي م  تحلو ي.  تدد  

يجعو ررمل نعررو  ضوتقررف  ور تعورري  ت     جمل ررت تيسررؤتر تياررملني   إ مررمل 

قضرررمليمل حرررر  تيسرررفملرة تيسرررعو يت ت طهررررتن، وعملصرررفت تحلرررزم،   

تعورري  ت اررلم تيقضررمليمل ملضوتقف تضررملي ررت يرردور  رر ؛ومقملطعررت قطررر

د حر  عد مرمل  ارت  ن مل ممل زي مل مل نصل ضسروى تختملذ موقف موح ت

 هلي مصملحل مل و م  مل تضشرتك. 

من جملنره يرى  .  هد تألمحري  ن تضسأيت  ون شك عرملرة عن 

وت يهررب تيرررملجر تيعهقررمله تيا ملايررت  ،عررره وز ررملان تروقررف ضررملعت ُت

تطررل  عرملءتهررمل عورر  تيصررفقمله    رر  تيز ررملان،  ررل  ن تيسيملسررت قررد 

تيدوييررررررت   سررررررب مرفملوتررررررت. وتيسررررررؤتر  يررررررف ارررررري تيصررررررور      

 ،تيسيملسرريت تيرجملريت ت عرقوررت صررفقمله  ويررت عورر   ويررت معمل يررت     

ومامليه  ور تعوري  يرو حملويرت عرقورت تيصرفقمله تيصري يت تإليرتنيرت        

لررمل ذ رررم  ملتررب   يتيعسرركريت  و جررزء م هررمل؟ وتيسررؤتر تآللررر؛   

و ن  ،عون عن صرفقرهمل مر  إيررتن   تيص  مل ُتتيورقت تيرايست من  ن 

ر رب   خفري تيصر  ارلم تيعلويرتَ     ولرملذت تُ  ،تألللة اي تي  سر رهمل

رررمليي  ررملحلظر تيررلي تفرعرره تيوتيررمله تضرارردة عورر     ن تيصرر  ت ُت

عون عررن واررل ارري ت رظررر تنرهررملء وقررت تحلظررر تيرردويي يرررُ       ؟إيرررتن

 تيصفقت؟
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يعهقرمله تيسرعو يت   ب  .  هد عريشري  أنره ع ردممل  رد ه ت    وعق 

تيصررري يت  رررملن  ور شرررروط تيصررر  يعقرررد تيعهقرررمله ارررو  ن يررررب  

ختفيض تيعهقمله م  تمليوتن من سرفملرة إح ارر  مكررب جترملري     

ت ويرليك  لرن تيطريعري جردًّ     ؛ولهر س ت وتحدة  قط، والت ممل  

 ،  تيعهقررمله مرر  إيرررتن مرر   ي  ويررت  ملنررت     ط رر ن يرررب م ملقشررت قَ 

ملشرررة مررن تيوتيررمله تضرارردة،  ون تررأ ل  و لررمل نفعوررهمل ونطورهررمل مر 

عو  تيصورة تيسيملسيت  و تيرجملريرت، ولملصرت يرو جنا رمل ت إيصرملر      

رسمليت إعهميت  ن الم تضطمليرمله اد همل حف  تيسهم ت تض طقت، 

ومحمليت  من تيعململ مرن خمططرمله إيررتن تإلرامل يرت.  مرمل خبصروخ       

مررمل زتيررت   مليرصررور  نهررمل ،ر تيصرر  دررلم تتتفملقيررت ْشررسرررب عرردم ن 

همل تآلن يورعررديل، ورمبررمل  عررد تيرعررديل يررن   ياررر  مسررو ة  ررت يررد 

 ويليك من تضركر تإلعهن ع همل. ؛توت ق إيرتن ألي سرب  ملن

    مررمل م. سررململ تضررري  ررلى  ن اررلم تتتفملقيررت ت تيوتقرر  إنْ     

 يرررو ت اوررس تألمررن    سرررعطي إيرررتن  طررملء   توقيعهررمل وت فيررلامل  

إح  ت ت تض طقرت، إعرمل ت   وتعيث  سرمل    ،يرقوم مبخمليفملتهمل وت لرامل

 لملر ممل ي قصرهمل ت ارملر تك ويوجيرمل تيرصر ي      إري  دمل  نهمل سُر

تيعسرركري، ويرريس مرررن تضسررررعد  ن يشرررلل ذيررك تيرك ويوجيرررمل     

ضررمل  إح ذيررك  ن  تي وويررت  لررمل  عوررت تيصرر  مرر   مل سرررملن. يُ     

مل يورررتور  وسرضرلن سروق    ،تيص  ز ون  تاب يشررتء تيرررتور تعرملم   

ف تأ ل تيعقو مله تألمريكيت عور  إيررتن. ومر     خف تإليرتني مممل سُي

مشررمل و مل ت  ور اوررس تيرعررملون عرردم وجررو     ىحرردإ ررإن  ،ذيررك

لطرط إسررتتتيجيت  ملعورت  و جديرت ت ارملر تيرصر ي  تيعسرركري       

ويرليك حرر  ويرو     ؛ عكرس تإليررتني    ، و تيرك ويوجيمل  وجه عملم
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هرمل  لرمل يسررفيد تإليرتنيرون.     م    تتتفمل  م  تيص   ورن نسررفيد   

 لررررمل  ن ترمتررررملء  ور تعورررري  ت  حضررررملن تإل ترته تألمريكيررررت  

تضرعملقررررت مصررردر عرررعف وتهديرررد، حيرررث ت خيفررري تألمريكرررملن     

رون ويسررًخ ،ب تحلكررب ت تعورري  تسرررخفمل هب   ررمل و رردوي مل و رر ظد  

عهقرررملتهب  رررملعوي  يصرررمل  تقرصرررمل اب ويصرررمل  إسررررتايل.  هرررب   

ن مرر  عَوررإح حوفهررب تضد إعررمل ت  ،  تإليرررتني تعفررملء مررت يراررمليفون 

تيصرررهملي ت. وتضارررملر تيوتعررر  عوررر  توجهرررمله تيسيملسرررت تألمريكيرررت   

إجررررملراب يررررعض زعلرررملء تيررردور تيعر يرررت عوررر  تدرويرررت إلسررررتايل   

يكرري يقروررون توررك تيرردور وهررمل ظون عورر   م هررمل  و       ،وإرعررملاهمل

اري   ل ذيك من  جل مصوات آنيرت  سريطت    ؛يعفونهمل من تيعقو مله

تيسرررو تن وتيراررررين   ت تيدعمليرررت تتنرخمل يرررت،  لرررمل ارررو تحلرررملر     

وتإلمررملرته و لاررمل. واررلت اررو مصررلنمل مرر  تيوتيررمله تضرارردة مهلررمل  

مل ت تارررق  عهقملتهرررمل مررر   ور تجرهررردنمل ت إلهصررر مل. وتيصررر  حملييًّررر

تعورررررري ، وترررررردرك  ن  يرررررر   ور تعورررررري  راي ررررررت تيسيملسررررررت   

تضرارررردة يصررررمل   تيوتيررررمله يوت  كررررن  ن تعصرررر ،تألمريكيرررت 

 تيص .  

و شرملر م.  ملعرل تيقرنري إح  ن تيصر  تعرب مهرب ت م طقررت       

ت ارررملر  ييرررليك تيررردور اررر  تيشرررر  تألوسرررط. وتي سررررت تيعظلررر 

تيطملقت وتيرجملرة، و ن تيص  ييس يرديهمل تتارلرملم ورمبرمل تضلملرسرت     

تيطويوت  يلرمل خيرص تيرامليفرمله تيسيملسريت وتيعسركريت عور  وجره        

 ررمليغرب و ديررد ت تيوتيررمله تضرارردة. ورمبررمل ت    تعصرروخ، مقملرنررت 

تكرتث  رال ت  قضرمليمل تض طقرت ولملصرت  إسررتايل، إت  نهرمل متيرل        

 ،مل   ارر مرن  ور تعوري    شيئ مل قويو رمل إح ترملنرب تإليرتنري سيملسريًّ    
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واو  مليقدر تضهاب ت سريلمل  سررب سرو  تير فط تإليرتنيرت، ويكرن       

تضسرررجدته ت تيعررململ  يررن يصررل إح  رجررت حويررف. تيصرر  وت ظررل

) ورونمل، وحرب تألسرعملر ت تيطملقرت(  ملإلعرمل ت يررعض تيعقو رمله      

تألمريكيت عويهمل وتيرهديد  زيرمل ة تيرعر رت ترلر يرت، سرركون     

ت تيوسط وتحللر،  رسملطت سو   ضملاعهمل )تيكارة وترو ة( ارو  

ت تيرردور تيغر يررت وتيوتيررمله تضرارردة   رررب مررن  سرروتقهمل ت  ور      

 تعوي .  

ويطملضررمل وعررعت تيوتيررمله تضرارردة  ن تي سررخ تيصرريين يرق يرهررمل  

إسررتتتيجيت ت إسررتتتيجيت       اردت ٌ ع ر ووُت ،  ألم همل تيقرومي هًدُم

تألمررن تيقررومي، ويكررن تصررطدم مرر  طوررب تألسرروت  تألمريكيررت      

جيررمل ي  ن تيصرر  تقررف مبسررمل ت وتحرردة،    يوصرر ملعمله تيصرري يت. تإل 

ألنره   ؛قل تحململ ظت عويره والت اد  جيب عو   ور تعوي  عو  تأل

عررن مرطورررمله صرر ملعيت لويجيررت توتجرره  ررديمله  ملسرريكون تعويض رر

، ملسرركون صرديق    ،سيملسيت وقملنونيت من تيوتيمله تضرادة. و يض مل

 ملإلمكرررملن تتنرقرررملر إح حويرررف تقرصرررمل ي سيملسررري مررر  تيصررر       

وتيرردور تآلسرريويت وطريررق تحلريررر، و يض ررمل قررد تكررون مبامل ررت  ررملب  

ويجي تإليرتني. وتيرسملؤر تضطروا  ليك ا رمل:  لوفي يوروتصل تع

و ي هلررمل  ،ن عررد تيعررربتمررملذت عررن تيصرر  وتر يررمل؟ ا ررملك تهديررد

 ملن ت تفملالمله حرور سروريمل وتلره رمله حرور       مليف حر  وإْن

 ،تتفملقررمله  يرر هب ملإت  ن وحرردة اررد هب قررد يكررون سرررر  ؛ ملر ررملال

 وت  د  ن تيص  ا مل دمل  ور.

عررن  ملمعر يًّرر ت ن ا ررملك قصررور   و  ررد  .  هررد عريشرري عورر    

تيص  ت تعوي  وتيعململ تيعر ي  شكل  ململ، ا ملك  يرملب ت  
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تيوعي  أاليت تعملون مل ت تجململر تياقرملت وتأل رمل  ي، وت تجملرملر    

تإلعهمي م  تيص ، وتقرصر  ورنرمل  قرط ت تيرعرملون تتقرصرمل ي     

مل  رر  تيررلي ت يكفرري إلجنررملا  ي عهقررت  رر  تيشررعوب، لصوص رر    

تتلررره  ترررلري ت تياقمل ررمله    ْيو شررعر  تيعر رري وتيصرريين ذ  تي

 وطريقت تيرفكل.

وذ ر  . عملاض آر ر ي   ن تيرعململ تألمريكي م  تإليرتني  

مل شررره مؤ ررد  عرردم  وجررو  عرردتء لررهر  رررتة  و ملمررمل ترررك تنطرملع رر

 مريكرري إيرتنرري، إذ يصررد   يرره تضاررل تيفملرسرري تيقملاررل " لصررملم   

مررن لررهر تيرسررملال ت  ،صرردقه إت تيروررهملء"تيزوجرت مرر  زوجهررمل ت ي 

وتيسلملا إليررتن عررب و هاهرمل  مليرردمل ت      ،حل مشمل ل تض طقت

وعررردم تارلملمهرررمل  قضرررمليمل حوفملاهرررمل و سررررب تسررررا ملايت      ،تض طقرررت

تضرحورررت تيقمل مرررت ت تتقرصرررمل  تيعرررملضي وتأ لتتررره تحملرلورررت عوررر        

فرررر  تيقطرررر  تيكررررلين سررريجعل تحلسرررمل مله   ارررر تعقيرررد ت، وي

ت  ررد  ن يكررون عررلن حسررمل مله  و ،تيرررملب عورر   ررل تتحرلررملته 

 ،تضلوكت مرمل  كرن  ن تضرعه  مريكرمل مرن مطمليرب مرن حوفملاهرمل        

شرك   ق تصطفمل   ويي وإقويلي مع  يشلل إسرتايل، تو ورمبمل ل 

ن. والت إذت  ملن ا ملك موتجهت م  تإليرتني  ومرن ورتاهرب تيصري ي   

وارلت   ،ن يواروتر تعو رتن سر وتتحرلملر تآللر ارو  ن  مريكرمل وإيرر   

مرمل يدعلره تت رمل  تألورو ري وترزعلره  رنسرمل، وارلت مرمل يرردو  نره           

تألقرررب وتدعلرره تيصررر   ررليك، اررلت  يض رررمل هرررملج إح قررررتءة      

وتسرشرررت ؛  هررل يررو حصررل اررلت تحلرروتر سرررؤ ر عوي ررمل نرملاجرره؟        

وتتعرقمل   ن  ه تضرشا  ت تتنرخمل مله تألمريكيرت تضقرورت يرن    

ا ترتمرب  إجررتء حروتر مر  إيررتن، وقرد صرر        منب مملن  يكون يديه
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، و ليك يكون قد جن  تدد  من تسريب تتتفملقيرت   هلت من قرُل

   يوعو ة يواوتر.

تأ ل حقيقي دلت تتتفرمل     ي لمل ت يرى  . رلد تيسديري  ي 

 لاررروتم يشررره مررمل نرررتم ت تيطرررا      ،عورر  تض طقررت "حررملر ت فيررلم"   

ل مل  ن تيرررقب مله تألج ريررت. حررر  إذت سررو تيصرريين تيرمسرري مرر  ترهرر

يرن تسررطي  تيصر   ن     –واو ييس  رليك   –تتسرالملري صاي  

الم تيكليت من تتسرالملرته  تلل إيرتن ) و  ي  ورد آلرر(:    تضخ 

وت تي همليرررت، حرررر  مررر   .  ررره يرررروت ر ع ررردامل مارررل ارررلم تيسررريويت 

ر  . مل عرن تير  تيروجيه تحلكومي، تضسرالر تيصريين سريراث  تال ر   

 إح  ويور ويه، ممل تسرالرته تيص   تلرل إيررتن مرن    

 ويررون  وتر. تيرررأ ل تحلقيقرري تيررلي     ت يرعرردى   اررر مررن   

اررررو  ن  – ملتتفملقيررررت  ملواررررو يرررريس مرترط رررر   – كررررن حصررررويه  

تيشررررر مله تيصرررري يت )وتيروسرررريت( سررررراملور توسرررري  صررررمل رتتهمل   

ة عوررر   يررر   تيعسررركريت إليررررتن مررر  تنرهرررملء حظرررر تألمرررب تضرارررد     

تألسوات، ويكن حرر  مر  ارلم توجرد حروتجز  الهرمل تيضرغوطمله        

ف  ت إ ترة  هوريرت  و   وقرتطيرت(:   وظ تألمريكيت )وتي  سُر

 رإن تيردور تعويجيرت ييسرت      ،.  يض رمل تت سيكون تيررأ ل رردو    إذ 

عورر   رعرريت مشرررت ت تسررل  دررمل  مليرعملمررل مرر   ي مسرررجدته  و     

 - يلررمل يرعوررق  مليعهقررمله تيصرري يت  تهديرردته طملراررت يألسررف.  مررمل

 ،تيرت يت  هي معقدة؛ حيث توجرد موفرمله شرملاكت  ر  تيطرر       

مررن عررل همل تيقضرريت تيويغوريررت وسرروريمل، ويكررن يررردو  ن حرررزب        

ت تيس وته تألللة  د   ملي ظر إح تيصر    تيعدتيت وتير ليت 
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ر ر عهقملتهب م  تيغرب وتداو"شريك إسرتتتيجي" حبكب توتالرررر 

 تتقرصمل  تيرت ي. 

       آييمله موتجهت تيسرعو يت يورارديمله تضرعوقرت  ملتتفرمل  تيصريين

 :تإليرتني

 رإن مرن مصروات  ور تعوري       ،من وجهت نظرر م. سرململ تضرري   

ويكسرررب  ،وقمل تهرررمل تعرررروج مرررن  تاررررة تيضرررغوط تألمريكيرررت     

تتحررتتم وترديررت يرردى تيرردور تأللررى مبررمل ت ذيررك تيصرر ؛ واررلت   

مل ألنظلررت    هررمل عملضيًّررعرررت   شرررعيت رويررت ُمْعرر كررن  قيقرره  و 

وتتعرلررمل  عوررر  ذيررك  ون تحلملجرررت يهنصرريمل  يطوررررمله     ،تحلكررب 

تإل ترته تألمريكيرررررت  و رملويرررررت  سرررررب رعرررررملامل ومحمليرهرررررمل     

تغرريل سيملسرري ت  ور تعورري .  مررمل تيقررور     ومرملر رهررمل ع ررد   نرر 

ه ت ألنر  ؛ روتزن تتسرالملرته تيصي يت ت تعوري   هرلت  رل صراي     

يوجررد تسرررالملرته يوصرر   كررن تسرررخدتمهمل يوضررغط عورر   ور     

تعوررري .  رررملضوجو  عررررملرة عرررن عقرررو  علرررل تفررروز  هرررمل تيشرررر مله 

لررملرج تيصرر  إت  تيصرري يت ت تض ملقصررمله.  مليصرر  ت ترررين مصررملن  

مل عورر  حسررمل ه،  هررب ت ن يقرروم  شرررتء تك ويوجيررمل ويرررين مصرر ع َضرر

ألنهررب  نفسررهب ت تيغمليررب   ؛ ررملنعون وت هركرررون تيرك ويوجيررمل 

يريس مرن تضسرررعد     ،امل وقد ت  وكونهرمل. ومرن نملحيرت  لررى    ونملقو

ن تيعهقررمله تألمريكيررت تإليرتنيررت عورر  حسررملب تيعرررب؛      ن تراس رر

 لن مرطوررمله تيرفرو  وتيرلرد  تيصرهيوني ت تضشرر  تيعر ري قيرملم        

إيرتني، وارلت مرمل حصرل    -حوف إسرتتتيجي  مريكي إسرتايوي 

 إنرره مررن تضهررب يرردور تعورري  رملويررت  سررب     ،وعويررهت تيعرررت . 

ورملويررت  ،تيصرر  وموتزنررت تيعهقررمله  ي هررمل و رر  تيوتيررمله تضرارردة 
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عررلملن عرردم تسرررخدتم تيفيرررو تيصرريين عررد مصررمل   ور تعورري .   

و ررليك  كررن تتسرررفمل ة مررن تيصرر  ت تحلصررور عورر   عررض     

 ،بتيرق يمله وتيص ملعمله تير  ت  كرن تحلصرور عويهرمل مرن تيغرر      

 لرمل ارو تحلرملر     ،ب ذيك  عض تيرسهيهه يوصي ي حر  ويو تطو 

مرر  تألمريكررملن وتيغرررب. ويكررن  يررف  كررن  سررب تيصرر      

وعررررلملن عرررردم م ملصرررررتهمل إليرررررتن  ون إحرررردتث شرررررال عليررررق ت 

عورر  تألقررل ت تيوقررت تحلملعررر؟  ،تيعهقررمله تعويجيررت تألمريكيررت

 تسرطمل  تعويجيون  قيق ذيكش ا مل تكلن تضهملرة إْن

ويرى م.  ملعل تيقرني  ن تضلوكت عويهمل  ن تعلل عو  توطيد 

ت مرر  تيصرر  عرررب تيوسررملال تيسيملسرريت، وت  مل ررت يررتيعهقررمله تيري 

اررررملته: تيعهقررررمله تيا ملايررررت تتقرصررررمل يت، وتيطملقررررت، وتيررررررمل ر  

ل تيرق يررت تيصرر ملعيت.  ررليك  ررإن تيصرر   وررد ذو      ق ررتيرجررملري، ون 

تترتقرررملء  مليرررررمل ر تياقرررملت يرررلت  كرررن  ؛ قمل رررت عرررملر ت ت تيرررزمن

وتحلضملري، وإيفمل  تيرعامله تيعوليت، وإقملمت تألسروت  وتضهرجملنرمله   

 من تيطر  .  

ا ملك  س نقرملط تسررطي   ور    ،وت تعرقمل   .  هد عريشي

 تعوي  تسرالملر عهقرهمل تريدة وتضري ت  مليص  يراقيقهمل:

 تألسروات   ير    عردم  تيصر   مرن  علملن  و تتفمل  عو  تحلصور -

 تيسرعو يت  و مليرلته  تعوري    ور تقوم  ن مقمل ل ت إليرتن، تضرطورة

 يوصر ،  سروطملن   رن    ردر  تألمرل  زيرمل ة  ع د حدث  لمل  شرتاهمل،

 و سرعر  إيررتن،  تطورهرمل  تير   تألسروات   مل رت  شررتء  عوريهب  وعر ه

 .مضملعف
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 تعورري ؛ ت تحلرررة تيرجررملرة م طقررت إلقملمررت تيصرر  مرر  تيعلررل -

 عرررن   ملع رررمل تض طقرررت  مرررن حلفررر  صررر تي  فيرررز ت يسرررهب ممرررمل

 .تضشرت ت مصملحلهمل

وذيرررك يرطرررور   ؛تيرعرررملون ت ارررملر تيطملقرررت تي وويرررت تيسررروليت    -3

 تيص  ت الت تجململر تيلي تسرطي   عب  ور تعوي   يه.

 سرررر تحركرررملر تيررردوتر يورعرررملمهه تي قديرررت مررر  تيصررر ،   -4

وتيرسرررويت  رررملييوتن سررررد   تيصررر  يو ظرررر ت تعزيرررز تيرعرررملون مررر     

 سعو يت و ور تعوي  ت املر تيطملقت وتروتنب تأللرى.تي

ت ر  رال  مممل يرو    ؛نقل تيطملقت عرب مي ملء جوت ر ت  مل سرملن -5

مرن تيركررملييف وتألوقرمله  شرركل  رررل ) كرن وصررور تيررررتور    

 يرملم  قرط(؛ وسريرب تقصرل مسرمل ت نقرل        إح تيص  ت حروتيي  

 .٪تي فط تيسعو ي وتعوي  إح تيص    سرت 

تي قملط تيسرمل قت  وسرعهمل  ملنرب  ي مقرتحرمله علويرت إعرمل يت       

قوررل مررن مكملنررت تيرر فط  ت ن ختفررض مررن جملذ يررت إيرررتن يوصرر ، و  

ز تيصرر  تإليرتنرري يوصرر ، تيررلي يعررررب تيعملمررل تألور تيررلي هف رر      

 يرطوير عهقرهمل م  إيرتن.

 ررإن  ن  كرررة تتيرررزتم  شرررتء   ،ر م. لمليررد تيعالررملنوت تصرروال

إيرررتن م هررمل  كرررة  ررل وتقعيررت.. ارري  لررمل يررو    تألسرروات حلرمررملن

قملمت وزترة إعهم ت إحدى تيدور  شرتء  ل تي سخ تضطروعت من 

  تنرشرملر  ر  تي رملس. و ردورم  وعر   .  هرد       ْ  رملب مم و  يديهمل َض

عريشي  ن تضقصو  او شرتء تألسوات تضرطورة تير  تطورهرمل إيررتن    

مرن تيوتيرمله تضراردة    وييس  ل تألسوات. الت تيضرلملن ارو  يض رمل    
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ررمل   مل وقروة تألسروات تير  تُ   إلسرتايل  ن تكون  سوارهمل تفرو  تق يًّر  

 يدور تعوي .

ن تيسررها َضرر  ب م.  ملعررل تيقرنرري  ررأن تيصرر  تريررد  يرر      وعق رر

ت  نهمل ت ظر إليررتن  عليرل جرملاز. وتروتنرب     و ديهي جدًّ ،يشرتي

ه سيملسريت  تضغريت ت شرتء تيسها تيصريين،  نره ت يوتجره  فظرمل    

 و قملنونيرررت ت وقرررت تطررروره تألسررروات تيصررري يت ت   تاهرررمل و قرررت     

ن مواروظ عرن تيسرمل ق    مثرت  سالر   ،تأ لامل و امل ت عد امل. و يض رمل 

ر  ن تيرت يز سريكون  ت تيردريب ومسملندة توك تألنظلت. وتيرصوال

عوررر  تألنظلررررت  ررررل تضأاويررررت عملييررررت تيدقررررت، وصررررغلة تحلجررررب،  

ت تضعوومررمله وتحلرررب تيسرريربتنيت ت تق يرروتيررل ملء تتصررط ملعي، و

تجملررملته تيراريررت وترويررت وتيعلويررمله تيرخريريررت. ويررأتي  عررد ذيررك  

  تي رررووي، تيرسررروا تعزيرررز تيقررردرته تيصرررملروليت.  مرررمل  يلرررمل خيرررصال 

 ملتعرقمل   ن تيص  ين تألل تضخملطرة ت تيوقت تيررتان ويفررتته   

رب قمل مرررت،  هررري ت تريرررد ترررأجي  تيعررردتء عررردامل مررر  زلرررب تحلررر    

 تإلعهميت  سرب  ورونمل.

 شررملر  . رلرد تيسررديري إح  نرره ت يرفرق مرر  مررمل    ،مرن جملنررره 

ور  مرررن مقرتحرررمله  وعررراهمل  .  هرررد عريشررري يرقويرررت تيعهقرررمله      

 يعدة  سرملب: ،تعويجيت – تيصي يت

: قررد تكررون ا ررملك مسررملحت يورردور تعويجيررت يوضررغط عورر         وي ررمل

يكرررن موقعهرررمل و ،تيصررر   ملي سررررت ضوعرررو   يررر  تألسررروات إليررررتن 

س ًسررررؤمله )تيسررررعو يت مل تيررررونفوذاررررمل تآلن خمروررررف عررررن تيالملني 
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 عهقررمله رمسيررت مرر  تيصرر   عررد، ونقررد تضريعررمله تيصرري يت مل يررأِه

  ل ومن  ور  لرى مال علملن(.   ، قط من تيسعو يت

 ،تي قررملش م ررل  موعررو  تض طقررت تيرجملريررت  رملن قيررد    ملني رمل: 

توجرد حروتجز حقيقيرت     ويكرن  ؛واو مشررو  يرلرر   ردعب سيملسري    

ت ررررررررملزته مرعوقررررررررت  م  ي قررررررررًد مملمرررررررره: تيصرررررررر  ت تريررررررررد  ن ُت

 –واررلت يعررين  ن تض طقررت تيرجملريررت    ، مليررتو يلملويررمله تعويجيررت 

مل تقرصررمل يًّ يررن تكررون ازيررت   –مررن تض ظررور تعويجرري عورر  تألقررل  

تيصري يت(.  -)والم تضسأيت  ملنرت ت قورب تضفملوعرمله تعويجيرت     

وعورر   ،ن  ور اوررس تيرعررملون  ررل مرارردة تآلن    ضرره  عررناررلت 

ودرررمل ترررملريخ مرررن تيرفرررملوه مررر     ،)وتضروسرررط( تيقصرررل ينتض ظرررور

 طرررت  خمروفررت  شرركل مسرررقل )تتفملقيررت تيرارررين مرر  تيوتيررمله     

تضرادة(.  

ويك ه  –الت حملصل تآلن  –:  ملي سرت يرعليق تيرعملون تي ووي  مليا مل

ور  تيسرعو يت )مارل    تعملون سيؤ ي إح جورب عرغوطمله  مريكيرت ع   

ممل او حملصل تآلن م  تيرعملون تيرك ويوجي(.

:  كرة  سر تحركملر تيدوتر سركون درمل تردتعيمله عور     رت ع مل

تألمريكيرررت:  -تتقرصررمل  تيسرررعو ي وعوررر  تيعهقرررمله تيسرررعو يت  

ررل  من ِق مل ملن الت تألمر مر و   تضوعو  ييس  روك تيرسملطت )وإْن

تيصي ي (.  

يره إشركملييمله يوجسرريت     ،وت رجر تي فط عرب  لق : موعو  ن مللملمس 

 يورومرت ) قرط    حقيقيت مرعوقرت   قرل تير فط عور  مسرمل ت      

ومرررن   رررب  إح تيررردتلل تيصررريين حيرررث تيكامل رررت      ،شرررغر(ملإح  

مل تسرالره تيسعو يت ت   يت  ريرت  علوم ، تيسكملنيت وتتسرههك
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اررررلت  ررررل  ،عورررر  مرررردى عقررررو    يوطملقررررت ت  وجيررررملن وشررررملندون 

وتير  يعرررب    ،ه تيركرير تضسررقوت ت تيصر   ههمل م  م ششرت ملت

مل. )ا ملك  رتست ت مر ز تيفيصرل  من تألسهل تيوصور إييهمل حبريًّ

عن تيدور تيسعو ي تحملرلل ت قوت ر:

 اب م طقرت مرن  ر  تض رملطق     تيص  تعررب تيشر  تألوسط ) إن 

حرر  مر     –تي  ت تعرربامل مهلت(. وتيص  ييس يديهمل تير ررت تآلن  

ا رررررملك وتزتيرررررد حررررردة تيعهقرررررمله     ر تعطمل رررررمله تيدتلويرررررت تغيالررررر

 م يررت مرر   -ير ررملء  مليفررمله عسرركريت  –تيصرري يت -تألمريكيررت

مل درمل: شررر    طررت  قرد توررهيهمل عرن تيسرملحمله تيرايسرريت إسررتتتيجيًّ     

ووسرط آسريمل. عوي رمل  ن      ر  آسريمل، تحملريط تدرمل    آسيمل، ج روب شر  

و ن نرفمل ى تيرهويرل.   ،تألمور ونضعهمل ت سيملقهمل تيصاي   نسرقر

وتيرصررور  ن تإلسرررتتتيجيت تعويجيررت تأل ضررل ارري تحململ ظررت عورر     

وتلة تيعهقرمله تحلملييرت مر  وعر  إسررتتتيجيت طويورت تضردى يرقويرل         

رملوتتهب يوررأ ل عوي رمل   وتقويل  ،تعرلمل نمل عو  تألطرت  تعملرجيت

)ومررن عررلن اررلم تألطرررت  تيصرر (. عوي ررمل  يض ررمل  ن نألررل  عرر      

  ماررررل اررررلم تإلسرررررتتتيجيت  ن تيرررردي ملميكيمله  ْعررررتتعررررررملر ت و 

ادث تغررررلته وسررررُر ،جيمل يررررت ت عهقر ررررمل مرررر  تيصرررر  مؤقرررررت تإل

يولهرررل ، وتر ررملور تضقمليررت عورر  تيرررت ط تيرررمليي اررلت       –ايكويررت 

  :س وتألمر  شكل ُم
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ب ت  ممل  . عرد تإليه تيصمل   لى  ن تيرر ي تحلصريف ي صالر   

رنسرمل...(  صيملنت  مليفملت مل تيرقويديت )تيوتيمله تضراردة و ريطملنيرمل و   

وتتنفرملا ت حدو  تضصوات وتض فعت تضررمل يت م  تيصر .. )وتيرقويرل   

 ررل ذيررك  ؛مرن تيرهويررل حيررملر نرررملا  تتتفملقيررت تيصرري يت مرر  إيرررتن( 

وتيسررعي ضزيررد مررن    ، طريقررت تعرلررد ترسرريخ تضو وقيررت ت تيرعملمررل   

تتسرقهر ت تيقرتر. ويكن ا ملك زتويت من تضهب  ن نرااهمل  علرق  

و ديررد ت تي رروتحي تيدي يررت وتياقمل يررت؛     ،هلوررهمل ألنهررمل  سملسرريت  وت ن

حيث إن  تضلوكت ترت   وسو  ترقر  ت تيوتجهرت ت ارملر تيقيرمل ة     

وتيرررأ ل تإلسررهمي. ومررن تضهررب  ن اررمل   عورر  تأ لنررمل تإلسررهمي   

وتشررجيعهمل عور  تتعررردتر وتتنرردمملج   ،عدمرت تألقويررمله تإلسرهميت  

مل مررن توظيررف تيرردين ضصررملحلهب عورر    )لرره  مررمل يقرروم عويرره  لنرر  

يكررن  ؛حسررملب تسرررقرتر تألقويررمله تإلسررهميت( ت تيغرررب وتيشررر   

تيرصور  ن تيرعململ م  تيغرب يه ملت   قملت وحضملري خمروف عرن  

 و هالمل مهب. ،تيص 

وذاررب  . تحررب تي ملصررر إح  ن تيعهقررت تألمريكيررت تيسررعو يت  

ضسرررقرل تيقريررب  سررررق  تيعهقررت تيرتسررخت وتيدتالررت ت م ظررور ت    

 هري عهقرمله إسررتتتيجيت     ، هرمل مرن  ررتته  ررور و رو       مهلمل مرر  

ومررمل سرروتامل  هرري عهقررمله عررمل رة،  رلهررمل  عررض       ،طويوررت تألمررد 

وت  كرن  ن ترؤ ر ت تيعهقرت تألصريوت  ر        ،تيظرو  وتضعطيرمله 

وارلم   .تضلوكت و مريكمل، وتيسعو يت تدرك ذيك و يض مل  مريكرمل 

يسرعو يت تألمريكيرت م رل  ردتيرهمل قملالرت عور        تيعهقت وتيشرت ت ت
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ه  رمليكال مرن   تتحرتتم تضررمل ر ونديت تيعهقت وحملجيرهمل، وقد مر 

  اليررت  جتملوزاررمل إل رتك تيطررر  يكررن    ،تضطرررمله وتيصرردممله

تيعهقت  ي هلمل؛  ه  كن يوص  وت روسيمل وت  ورو رمل  ن تكرون   

يقريرب عرن  مريكرمل، ومرمل     ت تيوقت تحلملعر وت تضسررقرل ت   ديه 

 مل.مل وتقرصمل يًّسيملسيًّ ملجيل   مريكمل وتيسعو يت   ار مممل يفرقهل

 ي لررمل   ررد  . عرررد تهلل تيعسررمل  عورر   ن تيصرر ، وروسرريمل،  

ارري  ور تر ررو  قوتهررمل مررن تتقرصررمل   - وتد ررد، وتي لررور تآلسرريويت

يوقوة تيعسركريت وتيرق يرت، وارن حبملجرت يهنفررملا عور  ترلير ،        

  سررررور مل تتقرصررررمل يت عوي ررررمل ت ويرررر  سرررروت عهقملت ررررمل     ررررًو كلررررمل ُن

 ؛مل ت يعين تتنساملب من تحلويرف تيغر ري  تيسيملسيت، وتتجتملم شرق 

يكرن تيررغلته تيعملضيرت وتإلقويليرت وتضصرمل  تيشخصريت توزم رمل  ن        

ت رزتزنررمل    قرروة ي ررمل، وت يسرررطي   حرردٌ  نسرروك اررلت تتجتررملم، تير رروال  

   ضصمل  مشرت ت.فرته  نهمل مركمل ئت وت عهقت ُي

ب  . تحررب تي ملصررر  ررأن تير ويرر  مطورروب، إت  ن عهقر ررمل  وعق رر

يكرن   ،تيقويت م   مريكمل وتسررلرترامل قويرت ت يرعرملره مر  ذيرك     

مل  ت تطغرر  تيعهقررمله تدملمشرريت عورر  صرروب تيعهقررمله،  جيررب  تال رر

م تيعهقررررمله تدملمشررريت يرعليررررق جررررلور صرررروب  سرررررخد وجيرررب  ن تُ 

 عد ألي سرب  ملن. دممل جت   يوُرتيعهقمله وشدامل اونمل ع

وتتفررق  . سررعو   ملتررب مرر  ذته تيطرررا، حيررث ذاررب إح  ن   

تيعهقررت مرر  تيوتيررمله تضرارردة ارري عهقررت ي رغرري تحململ ظررت عويهررمل      

وترسرررريخهمل ت خمروررررف تيظرررررو .  ررررل  ن رسرررروال توررررك تيعهقررررت 

وتسرلرتريرهمل يرطوب  ن يشعر تحلويف تألمريكري  أن رمل ت موقرف    
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 ررإن تطرروير   ؛عورريهب. مررن  جررل ذيررك    مل ويًّرر تلررمل  ويرريس تعر ،قرروة

تيعهقت م  تيص  و يض مل روسريمل ي رغري  ن تسررلر،  لرمل  شرملر  .      

 عرد تهلل حر  ت يرب تيضغط عوي مل  و حر  ممملرست تت رزتز مع مل.

و دورم  شملر  . إ رتايب تيرعيز إح  ن تيصردتقت تيعهقمله مر    

لررمل يرررى  . مسررملعد  مريكررمل ارري تيرر   كررن  ن تعررور عويهررمل.  ي  

تيرامليفمله  ه  كن  ن تكون م    ار  تحمليمل  نه و يلمل خيصال

مررن طررر ،  مررمل  يلررمل يرعوررق  مليعهقررمله تإلسرررتتتيجيت  هرري مرملحررت   

ووتسرررعت،  لررررمل  ن تيشرررررت مله تيعوليررررت وتتقرصررررمل يت و لاررررمل  

 ذته نطمل   رحب.  كن  ن تكون  عه 

ؤسسيت تي ملجارت  و عمل   . عرد تإليه تيصمل   ن تيعهقمله تض

خ وتسررررديب عوررر   مل رررت تضسررررويمله    ن وترتس ررر اررري تيررر  تركرررو   

)تإلسرتتتيجيت وتحلكوميرت وتيقطرمل  تعرملخ تتقرصرمل ي وتيرعوريب      

ل وتياقمل ررت   تيررديين وتيشررعيب(. واررلت تي ررو  مررن تيعهقررمله يرال رر      

تيقيرررمل ة  مليشرررطامله وتألزمرررمله تضخروقرررت  و تحلقيقيرررت )وتيقيرررمل ة      

 ل تمريملز تألنظلت تيسيملسيت  ،مبتتمريملز تر مليشطامله اي ييست 

ماررل تألنظلررت تألمريكيررت تيرر  ير ررمل س تيقررمل ة  يهررمل عورر  عوتطررف  

 ،تيشعب وإ ملرة تإلعهم(. تيصر  سرو  توتجره  زمرمله ت تضسررقرل     

  تألزمررمله مفرررملا يوعلررل  ويك هررمل يررن تروقررف عررن تتنرشررملر، وتوقارر  

 معهب.  
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 التوصيات: 

هقمله تيسعو يت )تعويجيت( مر  تيصر    رتقملء  مليعتتتيعلل عو   -1

ت  يرررر  تجملررررملته: تيسيملسرررريت، وتتقرصررررمل يت، وتياقمل يررررت،  

 .يوتق يت تضعووممله، وتألمن تيسيربتن

 ،مر   مريكرمل وتيصر     تحململ ظت عور  وترلة تيعهقرمله تحلملييرت     -2

مررر  وعررر  إسررررتتتيجيت طويورررت تضررردى يرقويرررل تعرلمل نرررمل عوررر        

 تتهب يورأ ل عو  تضلوكت.وتقويل رملو ،تألطرت  تعملرجيت

ت وي  شرركت عهقملت رمل تيسيملسريت ارو  مرر  ر فس  اليرت ت وير           -3

 عهقملت مل تتقرصمل يت.

نشملء  و تيرشجي  عو  إنشرملء وتفعيرل مر رز  رتسرمله يوصر       إ -4

 مل،)تيسيملسرررت وتياقمل رررت وتيوغرررت وتتقرصرررمل ....( يكرررون مسررررقو     

مررن  تعررملخ وتيعررملم  ر مررن تيقطررملعلررو ُيوويكررن يرره تسررردتمت 

تيص  وتضلوكت.
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 التعقيب الثاني: د. إحسان بو حليقة 

 إدارة احلوار: م. عبد اإلله عثمان الصاحل 

 

                                                           
 ،د تألمل سعو  تيفيصل يودرتسمله تيد وومملسيت سرملذ مشملرك يهقرصمل  ت معه )*(

ومسرشرملر  رل مرفررمش  روزترة تتقرصرمل        ،ولرل مرعملون م  ص دو  تي قد تيدويي

 وتيرخطيط.
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 امللخص التنفيذي : 

طرحرررت تيورقرررت تيرايسرررت تسرررملؤي مل مفرررمل م: مرررملذت يرررو تسررررلره  

مل، مل آلر؟ ممل تتسررعدت ته ضوتجهرت تيو رملء طريًّر    جملاات  ورونمل عملم 

نمل يرفعيررل سيملسررت تحلجررر  و  روتيررعررمله تتقرصررمل يت إذت مررمل تعررطر 

تحلرررد مرررن تحلر رررت مارررل موعرررو  تحلرررد مرررن تير قرررل  ررر  تضررردن   

ارل ممكرن  ن    ؟صل ت حمليرت تي قرل تيردويي    لمل او حمل ،وتيدور

ت؟ وقررد  ررد ه  عررض تيرردور ماررل      جررد ي غوررق تيعررململ عورر  نفسرره مُ  

 .ايمل ت حجر  ململ  و جزيري دت  عو   ريطملنيمل و سرتتييمل وويوز و

 ر  ن نعررررو  و شررررملر  . نريررررل تضرررررملرك إح  نرررره يصررررعب تصرررروال    

كرررل خرررله مررر   دتيرررت تنرشرررملر تيو رررملء ييررر فس تإلجررررتءته تيررر  تتال

 ور تيعررررململ، يكررررن إ ملي ررررمل  كررررن تيرأ يررررد عورررر  عرررررورة     

إعررررررمل ة  رتسررررررت تيسيملسررررررمله تتقرصررررررمل يت وتضملييررررررت و ررررررليك      

تتعرررررملر إمكملنيرررت ت تي قديرررت، مرررن لرررهر قررررتءة جديررردة تضررر   

تسرررررررلرتر ترملااررررررت يفرررررررتة  طررررررور، ورملويررررررت تيرو يررررررق  رررررر   

ترملااررررت و رررر   رررررتم  وطلوحررررمله ت  ملو ررررتيظررررر  تيطررررملر  مرلًا

ت ترملنرررررررررب  تحليرررررررررملة؛ م رررررررررملحي  يررررررررر  ت ،2030رؤيرررررررررت 

تيصرررررات،  :تتقرصرررررمل ي تضرملشرررررر  و تض ملشرررررط تأللررررررى، مارررررل    

حرررر   رررررتم  تتسرررررالملر تيرررر   و ،وتيرعوررريب، وتياقمل ررررت تجملرلعيررررت 

 كررررن  ن تررررلاب إح إ رررردتعمله تق يررررت و رتايررررت ماررررل  رررررتم    

مل مرررر  تيرغرررريلته تتجرلملعيررررت تيرررر    تأليعررررملب يألطفررررملر، متملشرررري   

 . ن تيعو ة يوسمل ق  ل ممك ت.  ده وتعات 
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وذاررررب  . رجررررمل تضرزوقرررري ت تيرعقيررررب تألور إح  ن جملااررررت  

مل يرررب    ورونررمل تسررهب ت تسررري  تيسيملسررمله تضضررمل ة يوعوضررت إنْ     

و مليلته الوعت تيعشرين.  ،رل تض ظلمله تيدوييتتفمل ي ذيك من ِق

 ،ت مسررلة تي ظررملم تيررردويي   ملتملرخييًّرر  ملل م عطف رر شررك  اررت تُ  ملرملا

يسملعد تيدور تير  تعلرل عور  تشركيل تي ظرملم تيردويي. وت حمليرت        

مل آلررر قررد ي طرروي عويهررمل تغررلته   يويررت ت  تسرررلرتر  ورونررمل عملم رر

 ررب   ،تر يرت تتقرصمل  تيعملضي وتيعهقمله تيدوييت  شكل  سر 

ت عررد  مررن تضقرتحررمله ت اررلت  عوي ررمل  رتسرررهمل وتيرعملمررل معهررمل. ومثرر 

 رتست جتر ت تضلوكرت ت تيرعملمرل مر   ورونرمل     من   رزامل  ؛تإلطملر

و اليرررت  ،وتسرررخهخ تيررردروس يولرحوررت تيقمل مرررت  كررل حيمل يرررت   

تيعلررررل يرفعيررررل  ور تيقطررررمل  تعررررملخ وتقويررررل  ور تحلكومررررت ت  

ضمل يليك من آ ملر مسرقرويت ت تقويل تآل رملر تيسروريت عور      ؛تتقرصمل 

 رصمل  ت مرحوت تيرعملت.تتق

ت حررر  يررررى  . إحسرررملن  رررو حويقرررت ت تيرعقيرررب تيارررملني  ن      

تيسررؤتر "مرررملذت يرررو تسررررلر  ورونرررمل عملم رررمل آلرررر؟" خيررررزن قررردر ت ت  

سرهملن  ه مرن تيرعرد عرن تيوتقر ؛  ملرملاارت سررلكث مع رمل عملم رمل         ُي

آلررر ت شررك، ويكررن مرر  تغرريلته تقرروم عورر  تضوتزنررت  رر  تختررملذ     

معرملو ة تي شرملط تتقرصررمل ي،    ر     تفشري تضررره و ْ ر تتحررتتزته ضَ 

و ن تحلرخ ت  قيرق تيرروتزن سري رقل  قروة يأل ررت ،  عرد مررور        

 -ب قملسيت ومؤضت  فقدتن عزيرز.  سر جد    سر  الة  رجملرب تعوا

 ن تحلضررملنمله وريررمله تألطفررملر وتضرردترس تت ردتايررت ومررمل    -ماو ررمل

 رل   ؛يريس  لرمل  ملنرت       وت هرمل، وسررعو  تحليرملة    ْر و  سرعملو  َ 

 لمل ي رغي  ن تكون ت ظل وصمليت  ورونمل.
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  ت تضدتلهه حور تيقضيت تحملورين تيرمليي :وتضل 

 .خمملطر وتدتعيمله جملاات  ورونمل تضروقعت ت تيوتق  تيسعو ي 

    رؤيررت تسرشرررت يت آلييررمله موتجهررت تضلوكررت ضخررملطر وترردتعيمله

جملاات  ورونمل تضسرلرة.

  تنرهرر  إييهررمل تضراررملورون ت مورقرر   مررن   رررز تيروصرريمله تيرر و

 سرملر حور تيقضيت ممل يوي:

 وتضملييررررت تتقرصررررمل يت: تيسررررعو يت يوسيملسررررمله  رتسررررت إعررررمل ة -

 إمكملنيررت ت تتعررررملر تضرر  جديرردة قرررتءة لررهر مررن وتي قديررت،

 تيظرررر   ررر  تيرو يررق  ورملويرررت  طرررور، ترملاارررت يفرررتة  تسرررلرتر 

 ت ،2030 رؤيرت  وطلوحرمله   ررتم   و ر    ملرملاات مرلًاو مل تيطملر 

 :سيلمل ت تحليملة م ملحي  ي 

ترملنب تتقرصمل ي تضرملشر. •

 تيصات. •

تيرعويب. •

تياقمل ت تجملرلعيت.   •

 رررتم  تتسرررالملر تيرر   كررن  ن تشرررلل عورر  إ رردتعمله   •

مل م  تيرغيلته تتجرلملعيرت تير  تؤ رد  ن    تق يت و رتايت، متملشي 

تيعو ة يوسمل ق  ل ممك ت. 
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 ل املباركالورقة الرئيسة: أ. نبي 

: تتسرعدت  وتضوتجهت 

شرهد تيعرململ   ر  جملاارت  ورونرمل،       ،قرل او  ضعت  شرهر 

ه لررهر تضئررت عررملم تضملعرريت، ورمبررمل مل  و ررملء مل يشررهد تيعررململ ماَورر

 مليررملريخ مرن نملحيرت ترأ ل تيو رملء يريس عور  ترملنرب          مليشهد يره مايو ر  

تيصرراي  اسررب، ويكررن عورر  تيشررق تتقرصررمل ي  ررليك، واررو   

صيد يودور وتيشعوب. و مليرأ يد ين ي رهي تيو رملء إت وقرد    يت تيق

مل. مل وإجيمل  رررعديررردة سرررور   ت ت وجررره تيعرررململ، ت نررروتا   حررردث تغررريل  

تطرور  رال    :مارل  ،ت جوتنب  الة مل صر  تييوم وتعا  وتيرأ ل

من تيرق يمله تي  ين يرتتج  تيعململ ع همل حر   عد نهمليت تيو ملء.

ت يوسرررعو يت؛ مرررملذت يرررو تسررررلره   وتيسرررؤتر تضهرررب تآلن  ملي سرررر 

مل آلررر؟ مررمل ارري تتسرررعدت ته ضوتجهررت تيو ررملء  جملااررت  ورونررمل عملم رر

نمل يرفعيرررل سيملسرررت  رمل، وتيررعرررمله تتقرصرررمل يت إذت مرررمل تعرررطر  طريًّررر

ل  رر  تحلجررر  و تحلررد مررن تحلر ررت ماررل موعررو  تحلررد مررن تير قارر 

ارررل  ؟ لرررمل ارررو حملصرررل ت حمليرررت تي قرررل تيررردويي  ،تضررردن وتيررردور

ت؟ وقررد  ررد ه  عررض     جررد غوررق تيعررململ عورر  نفسرره مُ   ممكررن  ن ي 

مل ت حجر  ملمرل  يري دت  عو  تيدور مال  ريطملنيمل و سرتتييمل وويوز و

 .ي و جزا

خرله  ر  ن نعرو  ير فس تإلجررتءته تير  تتال    يصعب تصوال ، دتيت 

ويكرن ممكرن يررعض     ،م   دتيت تنرشملر تيو رملء يكرل  ور تيعرململ   

 مليرررالن سرررو  يكرررون  ملاظ ررر  ن ت : ودرررمل ؛تيررردور ألسررررملب  رررالة 
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نرت  وتكو  ، صر  يدي مل جتر ت :مل، و ملنيهململ وحر  تجرلملعيًّتقرصمل يًّ

يدي مل لرربة مرن تيرجر رت تيسرمل قت، و مليررمليي تيردور سرو  ترصرر          

تيرررايس واررو  ق تدررد  اق ررمبررمل ُي و  اررر ذ ررملء   طريقررت  قررل حرردة 

 محمليت تضروتط  ، ويكرن  أقرل تألعررتر تتقرصرمل يت وتتجرلملعيرت      

تضلك ررت. إت إذت  ررملن تنرشررملر تيو ررملء  شرركل  ررل مسرررو  ويفررو   

 ملهوارررلت ارررو تألمرررل  ن يكرررون ترررو ر تيوقملحررر    :ملتيروقعرررمله. و مليا ررر 

ر مرر  تررو ا  ململ مررن ترهررمله تضخرصررت وتيسررلملا  هرر   وتعرلمل اررمل رمسيًّرر 

اررلم تحلمليررت يكررون اررلت  ت  ليررمله  مل يررت يكمل ررت تضرروتط  .  

تيسي ملريو تألور وتضروق   إذن تهلل

ر تيفرررلوس ملر،  و تطرررو مرررملذت يرررو مل يررررو ر يقرررملا  ع ررر  ،يكرررن

 و  ،ره م رل  دتيرت ترملاارت   ًو شكل ت ي ف  معه تيوقملحمله تي  طد

مل، طريًّر  ى ن توك تيوقملحمله ت ف  ت م ملطق وت ت ف  ت  ممل ن  لر

؟ألسرملب  يويوجيت ماه 

 تيفررملتورة ت حمليررت تسرررلرتر اررلت تيو ررملء سررو  تكررون  ملاظررت   

فت، إت ت حمليت  ملن ا ملك تسررفمل ة وتوظيرف جيرد يوخرربة     و كوُم

تيسمل قت، حيث وصوت يردي مل ت تضلوكرت تكرملييف وترعرمله تيو رملء      

 مصرررملريف،  ورررهمل يررريس ويكرررن ريرررملر، مويرررملر 200  ارررر مرررن 

ة مارررل توسررري  عرررد  تألسرررر   ت،جرررزء م هرررمل يعرررررب تسررررالملر   ويكرررْن

مل مميرزة   رقملم ر  قرت تضلوكرت  ،  قرد حق  وتسرعدت  تضسرشفيمله مراه  

عت مسرشررفيمله، وتوزيرر  مسرررروى   وتوس رر   ة تيطرروتر ت عررد   سررر   

سهسل تإلمدت ، وت وي  مصرمل ر تأل ويرت، وتطروير تق يرمله جديردة      

تسرررملعد ت تحلرررد مرررن تنرشرررملر تيو رررملء، وتتسررررلرتر ت إجررررتءته     
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عررد، واررو وهلل تيوقمليررت ت حرردامل تأل نرر ، مررن ترملعررد وتعورريب عررن  ُ  

يعريل     ن نكرون عكرس تيعرململ تيرلي  رد     تحللد ممل سرملعد عور    

 ملنيت  أرقملم خميفت،  يلمل  رقملم تإلصمل مله يدي مل وتض ا   ت  موجت 

 ترتج  وتع  م ل  شهر و ليك عد  تيو يمله.

نرعملمرل مر  تيو رملء ت حمليرت      ألْن صورت  ر  ن يدي مل  رعيت وتيرصوال

تسرررلرترم يعررملم آلررر، حبيررث  كررن تيسرريطرة عورر  تيركررملييف      

ت عورر  تيرعملمررل مرر  اررلت تيو ررملء، ويكررن يرقرر  تيرارردي ت      تضرتتررر

مررن  تنرهررملج سيملسررمله تقرصررمل يت ومملييررت ونقديررت تسررملعد عورر  تحلرردً 

إعررمل ة تي ظرر ت  عررض تيرسرروم وتيضرررتاب،   :ترأ لته تيو ررملء، ماررل 

ورملويررت مسررملعدة تيقطررمل  تعررملخ يهسرررلرتر حبيررث ت يرفررملقب       

 معرردر واررو ،٪15موعررو  تيرطمليررت وتيررلي وصررل إح   اررر مررن    

 مرررن  ررررلة شررررهت  ن لصوص رررمل  رررالة ترعرررمله ويررره خميرررف،

 إل ردت   م ملسرر مل  تيوقرت  يكرون  وقرد . تيشررملب   ئرت  مرن  اب تيسكملن

تيعرررملم  ملنة مرركررررة يسررررفيد م هرررمل تيقطملعررر   جديرررد مملييرررت حورررور

ل مرن  قو ر مرن ارد  تقرصرمل ي، ويُ    ق   ارر  اق ر وتعملخ عو  ارو يُ 

ر  نرررره ت  كررررن رصرررروالتيرررررأ ل تيسررررويب تسرررررلرتر ترملااررررت. وتي 

تتسرررررلرتر ت تيرررردعب تضرملشررررر إذت مررررمل تسرررررلره ترملااررررت، مرررر   

 ت م2020تسرررلرتر معرردته  سررعملر تيرر فط  لررمل ارري م ررل مررمليو   

ر  ت  رد مرن ت رردت  حورور وطدر      ،يوربميرل. وعويره    وتر ت 40 مسروى

تتقرصرررمل يت، تضملييرررت، ) سيملسرررمله تيررراهثتيجديررردة ومرركررررة ت 

مررن تحململ ظررت عورر  تإلجرررتءته تيوقملايررت  شرركل  . وت  ررد(وتي قديررت

صرررملرم. وت  رررد مرررن تسررررلرتر  ررررتم  تيروعيرررت  رررملضره ولطرررورة       
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إمكملنيرت  ن   تنرشرملرم، وترعرمله ارلت تتنرشرملر، وعردم تيرتتلري ألن       

مل آلر وتر ة، وت نرل   ذيك.نعيل م  تيو ملء عملم 

 : اب تضخملطر

ممرمل قرد يرؤ ي     ؛خب تيضغوط عو  م شهه تيقطرمل  تعرمل  تفملقد مل: وي 

إح مزيررد مررن تإل هسررمله،  و عورر   قررل تقرردير، تختررملذ قرررترته        

فرملقب تيرطمليرت إح مسررويمله قرد     تعروج تيطوعي من تيسو ، مممل ُي

 ويكررن  طريعرري  ررد  إييهررمل ُيضررمل . تيعررملم نهمليررت قرررل ٪20تفررو  

ريجررت تطررور  ن وظررملاف تلرفررملء واررو حدو رره، ت سررر عت ترملااررت

عد. و ملألسملس وقرل حدوث رتر تيعلل عن ُ تق يمله وإمكملنيت تسرل

مررن تيوظررملاف   ت رررل  ترونررمل، ترليرر  يعررر   ن عررد    وجملااررت  

تحلملييررت سرررو  خترفررري، وعوي رررمل موت ررررت تيرطرررورته وتسررررادتث  

وظرملاف تر ملسرب مرر  تطرور تيرق يررمله وعرلملن تأايررل تيشررملب يروررك      

تيوظملاف.

 يرون مرعاررة    ىه م  ترتفرمل  مسررو  تيقطمل  تضمليي قد جيد نفس  مل: ملني 

 و ت طريقهررمل إح تيرعاررر مرر  تسرررلرتر  وعررمل  تيقطررمل  تعررملخ،       

واي سوسوت إذت  د ه يصعب إيقمل همل، وقد سرملالت تضررمل رته مر     

 دتيررت ترملاارررت ت إعررمل ة ايكورررت تيعديررد مرررن تيررديون يول شرررهه     

ويكن تسرلرترامل   ارر مرن    ؛و ليك تأجيل تسراقمل  تيد عمله

مر و ت عو  تيقطمل  تضملييذيك، سو  يكون يه ترعمله  ل 

ترتج  حمل  ت تيقدرته تيشرتايت يولسرهوك  تأل ررت ، مر     مل: مليا 

زيررمل ة معررردته تيرطمليررت، وزيرررمل ة تيركررملييف مررر  وجررو  تيضرررريرت     

مرن معمل يرت تيطورب،     سرو  هردال   ؛  تيرسروم تضضمل ت، و ليك تعدال
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مرر  مررمل يقمل وررهمل مررن ترملنررب تآللررر ت معمل يررت تيعررره مررن تهشرري    

ل تض ررملورة ت تألسررعملر نريجرررت ترتفررمل  تيرسرروم عورر  م شرررهه      اررملم 

تيقطمل  تعملخ.

قد ترتتج  جملذ يت  يئت تتسرالملر و مليرلته  ن رؤيرت تضلوكرت     مل:رت ع 

وت جزء مهب م همل تسع  رلب تسررالملرته نوعيرت يوللوكرت، إذت    

ممل تسررلره تيظررو   رل تضوتتيرت، و عرض تيقررترته تير  حبملجرت         

 أسر  وقت ممكنإح إعمل ة نظر 

 :كن تيرفكل  يهمل    عض تحلوور تيرديوت تي

تطريقهررمل مررن  مل يسرررق  ن    ا ررملك حملجررت إح ت ركررملر حوررور

مبمل مرن شرأنه موتجهرت تيرردتعيمله تيسروريت تسررلرتر جملاارت        ،قرُل

ومن   رزامل: ، ورونمل عو  تيسعو يت

تيضررررريرت تتنرقملايررررت تضرملشرررررة عورررر  سررررو  رررررد ة  و ييسررررت   .

ممرررمل يسرررملعد عوررر  تحململ ظرررت عوررر     ؛ملسررريت،  و سرررو  تير ملايرررت  س

منررو تيرردورة تتقرصررمل يت عورر  مسرررويمله تسرررههك معقويررت تسررملعد  

 مل من تحلمليت تحلملييت. دي 

 ،عرررريرت تيررردلل يرررلوي تيررردلل تيعرررمليي  و عرررريرت تيارررروته       .

ت مل جيرد   وهمل عرتاب قد تكرون  رديو    ؛عريرت تألر ملا تير مسملييتو

وذته تأ ل سويب  قل.  ،يزيمل ة  لل تيدويت

ت شررريط سرررو  تيصررركوك وتيسررر دته يوقطرررمل  تعرررملخ     .

وتضسررراقمله عورر  تحلكومررت، حبيررث نسررملعد وزترة تضملييررت عورر        

إ ترة تضيزتنيررت وتيصررر  عورر    رروتب تضيزتنيررت، و ررليك تيقطررمل       



68 

–2020  2015  
135 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

مررن لررهر تحلصررور عورر  تي قررد وتسرررلرتر تألعلررملر  ون    ؛تعررملخ

ملييترة تضتران ذيك  دورة تيد   من وز

ص مل يق تيررو ل  و سر دته تيررو ل  عوتارد جيردة وطويورت        .

مل تتسرررالملر وتضشررملر ت ت مل و وييًّرريسرررطي  ترليرر  رويًّرر  ،تألجررل

عخ سيويت جيدة

عملمررت ضررمل  كرررن  ن    ة ررر  عررهم ارررو نظررر    مليرأ يررد مررمل ذُ  

تسرلره جملاات  ورونمل يعملم آلرر،  ون  ن   تحلملر إْن هيكون عوي

قرررملا  ملعرررل. وتضؤ رررد  ن تألجهرررزة تيرمسيرررت  ي قشررر   و  ن يوجرررد ي

طررررط مله تحملرلوررررت، ووعررررعت ُلامررررن تيسرررري ملريو ترمسررررت عررررد  

 تيطوتر  تيهزمت.  

تيرعقيرمله:

  )التعقيب األول: د. رجا املرزوقي )ضيف امللتقى

: ورونمل وتي ظملم تيدويي

       ت  كرررن تي ظرررر رملاارررت  ورونرررمل وآ ملرارررمل تضروقعرررت إت ت

رته تيدوييررت تيرر   ررد ه تظهررر عورر  تيرغيالررإطملراررمل تيرردويي ولملصررت 

ى يصررت   ويري  ر  مرت رز     ممرمل      ؛تيسط  ت تيعقدين تضملعي 

 تيقوى تيعملضيت.  

     قوتعدامل و سسهمل ت م رصرف تيقررن   ْعو    ه تيعوضت تي  

ص تحلردو  ترغرت يرت وتررت ط تقرصرمل يمله تيعرململ      تقوار إح تضملعري  

ر ايكوي ت تر يرت تتقرصرمل   غيالنر  عن ذيك ت ، رعضهمل تيرعض
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 ملإلعرررمل ت إح  ،تيعرررملضي وتتعرلمل يرررت تضررمل يرررت وتشرررمل ك تضصرررمل    

سرعت تنرقملر تيكوترث تيطريعيت  و تتقرصمل يت     ور تيعململ. 

   سملالت تيعوضت وتتنفرملا تتقرصمل ي ت زيمل ة مشملر ت تيدور

مل. مرت تقرصرمل يًّ  تي ملميت ت تتقرصمل  تيعملضي عو  حسملب تيدور تضرقد

د  ت تي ظرملم    ر ذيك عو  مروتزين تيقروى تيعملضيرت  رربوز تعرر  ُجر      

  رررزاب تيصرر ؛ ممررمل   ى إح نشرروء صرررت       ،تتقرصررمل ي تيعررملضي 

تقرصررمل ي وتعرر  ت تيسرر وته تأللررلة يعلررل عورر  تشرركيل نظررملم    

تيوعرت.  ر قوتعد غًيتقرصمل  عملضي جديد يُي

 شه تيعململ ترأتي جملاارت  ورونرمل    الت تيوتق  تيلي يعي ضًبت ِل

ل تحليررملة  لررمل  عط رريرراررور مررن مشرركوت رويررت إح و ررملء عررملضي يُ   

ت تيرعملمررل.  لررمل   تجديررد  ملويفررره عورر  تيعررململ وتقع رر   ،عر  ملاررمل

ه يت ترملاات مرن مشركوت صرايت إح مشركوت تقرصرمل يت          و 

زتر تر  وت ،ترتج  تقرصمل  تيعململ يوورتء أل ار من  ر   س وتهإح 

خررله ت وترعررمله تضعملرررمله تتقرصررمل يت تيرر  تتال  ،آ ملراررمل مسرررلرة 

مل. حي ه سرؤ ر عو  مسرقرل تتقرصمل  تيعملضي تحق 

 سرررو  تسرررهب جملاارررت  ورونرررمل ت تسرررري  تيسيملسرررمله   ،ويرررلت

 ،ررل تض ظلرمله تيدوييرت   مل يررب تفرمل ي ذيرك مرن قِ     تضضمل ة يوعوضت إْن

ت  ملتملرخييًّر  ملل م عطف ر شك و مليلته الوعت تيعشرين.  ملرملاات ُت

يسررملعد تيرردور تيرر  تعلررل عورر  تشرركيل    ،مسررلة تي ظررملم تيرردويي 

تي ظملم تيدويي.  

:مهحظمله عملمت

  ت لرهر   ت تيورقت  صورة عملمت عن تتسررعدت ته تير  مت ر    د

وعرررن تيرجهيرررزته ت قطرررملعي تيصرررات     ،تضوجرررت تألوح يوفرررلوس 
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وجررت تياملنيررت ت حمليررت وتتتصررملته وتيرر  سرسررهب ت تيرعملمررل مرر  تض

ر نسرت تيزيمل ة ت   ر يوزيمل ة تحلقيقت. مل يرب ِذ  حدو همل  دون ِذ

اور  تير    وتي سررت تضد  ،  ت لردممله تتتصرملته  ة وتيروسالعد  تألسر 

مل تحلد تأل ن  من تيزيمل ة ت تسهب ت تيرعململ م  تألزممله. وال  عو 

يورعململ م  تألزمت؟   الم تعدممله  مل  

   تيورقرررت يقررردرة تتقرصرررمل  تيسرررعو ي "ير ويررر  مصرررمل ر    شرررملره

وتوزي  مسروى سهسل تإلمردت ، وت وير  مصرمل ر تأل ويرت، وتطروير      

 ررملج ارلم   و ،تق يمله جديردة تسرملعد ت تحلرد مرن تنرشرملر تيو رملء"      

تضعووممله إح  عب  ملألرقملم وتضعووممله تي  تسملعد ت معر ت مردى  

يولرحوت تيقمل مت.   تيرغيل تيلي حصل وآ ملرم وتير ملء عويه

  عورر   رتسررت   نب مقرتحررمله  وييررت مل ُترر  عرردة  تسرعرعررت تيورقررت

 ويويررررت تألررررل ت تتعررررررملر تيعهقررررمله تيرتت طيررررت  رررر  مرررررغلته  

تيعرررره وتيطورررب.  تتتقرصرررمل  وتضرونرررمله ألنررروت  تيضررررتاب ومرونررر

م مقرتحررمله ت زه عورر  جملنررب تإليرررت ته ومل تقررًد لررمل  نهررمل ر  رر

جملنب تإلنفمل . 

 مقرتا تيضريرت وتيرسوم نسرت تيضريرت تحلقيقيرت عور     يرتِ  مل

وتيرلي هررملج إح  رتسرت  علرق      ،(تيقطرمل  تعرملخ )  

ضقملرنرررره مررر   قيرررت  ور تيعرررململ  ؛قررررل  ي مقررررتا عررررييب  و رسررروم

يراديد ت مل سيت تتقرصمل  تيسعو ي.

        مقرررتا تيضررريرت عورر  تيرردلور تضرتفعررت قررد يررؤ ر ت ت مل سرريت

مل عورر  زيررمل ة نسرررت مسررملالت  ويرر عكس سررور  ،قرصررمل  تيسررعو يتت

تيصمل رته  ل تي فطيت ومرمل سريرتتب عويهرمل مرن تسررقدتم تعرربته       

 ؛تي  ت تيغمليب يرديهمل قردرة تفملوعريت   ضرل ت تألجرور      ،تضرقدمت
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ضرعف قدرتتره   وقرد يُ  ،ممل ير    ملتورة تألجور يوقطرمل  تعرملخ  واو 

تير مل سيت يورصدير.

رويت:مقرتحمله مسرق

     رتسررت جتر ررت تضلوكررت ت تيرعملمررل مرر   ورونررمل وتسرررخهخ 

و اليت تيعلل يرفعيرل  ور   ،تيدروس يولرحوت تيقمل مت  كل حيمل يت

ضمل يليك مرن   ؛وتقويل  ور تحلكومت ت تتقرصمل  ،تيقطمل  تعملخ

آ ررملر مسرررقرويت ت تقويررل تآل ررملر تيسرروريت عورر  تتقرصررمل  ت مرحوررت    

تيرعملت.

 تيسوريت عو   ل تآل ملر قو يدور تي  تسرطملعت  ن ُت رتست جتر ت ت

تقرصررمل امل مررن لررهر تتسرررفمل ة مررن جتر ررت تعملموررهمل مرر   ررلوس        

مرررن لرررهر تتسررررالملر ت نظرررملم يورعملمرررل مررر  تضخرررملطر       ،سرررملرس

و ليك توسعت قدرتتهمل تيصايت.    وتيطوتر

  ر مرررن تيكفرررملءة تيوتقررر  ترديرررد ضرررمل  عرررد  ورونرررمل ارررو تيراررروال

تحلرد تأل نر     وتيلي هرب  عب  ،(يولرونت )( )

ور    رجت مرونرهمل يزيمل ة قدرتهمل ت وقت  ،من تيقطملعمله تحليويت

وتقويل تعرلمل امل عو  سهسل تإلنرملج. ،تألزممله

   مليررلته ت تيقطررملع  ،تير يررت تألسملسرريت ت  اليررت تتسرررالملر   

مررن  قورريه تتسررريعمل يت  ررأ ار   تطملقررتيوزيررمل ة  ،تيصرراي وتيرررقين 

( يقول تكوفت تيصدممله ) ملل علملن لًايُر ؛تحلملجت تييوميت

ت تضسرقرل.

     وتيررررغلته  ، ويرررل و رتسرررت تآل رررملر طويورررت تألجرررل يكورونرررمل

عظرب م فعرت   ي سيملسمله تقرصمل يت ُتوترً  ،تضروقعت ت تي ظملم تيدويي

 .تضلوكت من مرحوت ممل  عد  ورونمل



68 

–2020  2015  
139 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 قرررد ي طررروي عويهرررمل  ،مل آلررررعملم ررر وت حمليرررت تسررررلرتر  ورونرررمل

تغررلته   يويررت ت تر يرررت تتقرصررمل  تيعررملضي وتيعهقررمله تيدوييررت      

ب عوي ررمل  رتسررهمل وتيرعملمررل معهررمل، وتتسرررفمل ة   ررًر ، شركل  سررر  

من الم تيرغلته تير يويت تضروقعت ت تتقرصمل  تيعملضي سوتء  سررب  

تيعرململ ت   جره  ل وشرك  ترملاات  و  سرب تياورته تيرق يت وتير  سرُ 

تضرحوت تيقمل مت.

 التعقيب الثاني: د. إحسان بو حليقة

 ممل  ورونمل  وب تربح مل، واي  لتتهمل ييست "حر ملء" ترشركل  

وترخف  مر   رل "موجرت"، يك  رمل ارن جنعورهمل  رليك،  لرمل  ن         

ة ر ، حرر  عرملو ه تيَكر    د ه  جملاات صايت مطو  تيعرملم  

س، وييس   ر عور  ذيرك مرن     سرب "تيرقملرب تتجرلملعي" ت تألسمل

مل ت ت قصرررهمل  يًّرررو ن تنرشرررملرامل عرررمل  أل ارررر مرررن عشررررين  ورررد ت  ور 

تإلمكملنرررررمله تيطريرررررت، ويكرررررن ي قصرررررهمل  ن تفرررررره تيررملعرررررد     

تتجرلملعي.  ضو مل عن  ن نصف تيكرة تيشرلمليي قرمل م عور   شرهر     

ممرررمل يرطورررب  طريعرررت تحلرررملر مكو  رررمل   ارررر ت  مرررمل ن    ، رررملر ة

رلملر تنرشملر تيو ملء.ممل يزيد من تحواو مغوقت، 

 ممل تيسرؤتر "مرملذت يرو تسررلره  ورونرمل عملم رمل آلرر؟"  يخررزن         

عد عن تيوتق ؛  ملرملاات سررلكث مع رمل   سرهملن  ه من تيُرقدر ت ت ُي

عملم مل آلر ت شك، ويكن م  تغيلته تقوم عو  تضوتزنت    تخترملذ  

معرملو ة تي شرملط تتقرصررمل ي،    ر     تفشري تضررره و ْ ر تتحررتتزته ضَ 

ن تحلرخ ت  قيرق تيرروتزن سري رقل  قروة يأل ررت ،  عرد مررور        و 
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ب قملسيت ومؤضت  فقدتن عزيز.  س جد ماو مل سر  الة  رجملرب تعوا د

 ن تحلضرررملنمله وريرررمله تألطفرررملر وتضررردترس تت ردتايرررت ومرررمل  رررو     

 رل  لرمل    ؛    وت همل، وسرعو  تحليملة ييس  لرمل  ملنرت  ْرسرعملو  َ 

 ورونمل.ي رغي  ن تكون ت ظل وصمليت  

وتضؤ ررد  ن  قيررق تيررروتزن  رر  عرررورت ؛ عرررورة تفررمل ي     

تيعدوى وعرورة تعروج يوعلل ييس  مر ت سهو مل  رملضرة،  عرف إييره    

 ن تيعررهج حقيقررت يكلررن ت تيررملعررد تتجرلررملعي وتحلفررملظ عورر       

تضسرررمل ت، وارررلت  مرررر  ررررت  ن تيفئرررمله تيعلريرررت تييمل عرررت وتيشرررمل ت      

تتنرشرملر مرن    ط مل، واو تيلي  حردث  مل عمل ل  دي لًامممل ُي ؛تر ضه

 جديد تيلي تشهدم  ورو مل. 

وارو تعويرل ت    ،ر عور  تيوقرملا  ن يعًوا ملك م  ،ومن جملنب آلر

روه، إت  نه حر  م  وجو  يقملا، ين تررلكن حكومرمله تيعرململ    

وشعو ه من ضولت  مر  ورونمل ت س ت. وت يكلرن تيسررب ت عردم    

و عررررض  ،تضرقدمررررت تآلن  وجررررو  تيوقررررملا،  مليرجررررملرب ت مرتحوررررهمل 

 رل تيسررب ارو:     ؛تيشر مله  د ه  عو مل ت تص ي  وختزين جرعمله

( تض ظومرت تيووجسرريت   ( تو ل تيعد  تيكملت مرن تررعرمله، )  )

( تمرهك تيردور  ل تيوقملا يكل  ودتن تيدنيمل، )ق تدملاوت تضطوو ت ي  

يولررملر يشرررتء تررعررمله يوقمليررت سرركملنهمل مررن ترملااررت. و ررل مررمل    

،  ررل تر تيوقررملا يررن يرررب  رر  يرروم وييورر     يرره اررلم تألسرررملب  ن تررو ا  تع

سررريألل وقر رررمل، وسرررررب تغطيرررت تجملرلررر  عوررر  مرتحرررل و رررق اررررم    

ع رمل حبكرب تضه رت  و حبكرب تضرره  و       ويويمله ترد   ملأل ار تعرال

 ت ت رمليت.تيعلر، مممل سيألل  شهر 
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 ممل من تي ملحيت تتقرصمل يت،  قرد جنارت جملاارت  ورونرمل ت     

ء إعرررمل ة ايكورررت تتقرصرررمل  تيعرررملضي،  رررأن  وقفرررت تتقرصرررمل       رررد

مب ظومملترره تضرعررد ة،  ررردت و أنرره  مررملم إشررملرة عرروايت محرررتء ت    

كررت تسررل  يرره  ررمليعرور. و يلررمل تتقرصررمل  تيعررملضي "ي رظررر"،  ك      

من مفملصوِه و عرمل ه تر يرهرمل وتوصريوهمل  طريقرت      ترملاات تيعديد 

ن مل يهحررر  ذيرررك  ك م رررخمروفرررت يوارررد تيرعيرررد. تضعضررروت  ن ا رررمل   

ن ير رررب ت مقملومررره وامل هرررره، ت حررر   ن  تيرغرريل، وا رررملك م رر  

تعيملر تألجن  او تيقفز سريع مل  ملتقرصرمل  ضرمل  عرد  ورونرمل؛ وذيرك      

 روظيرررف صررر دو  تأل وته تضرملحرررت  رررت تييرررد، تنطهق رررمل مرررن  ن   

( او م ظومت  سروت   يهرمل  ملعرت ومشررتون ووسرطملء،      تتقرصمل : )

رررمل  ت توررك  ت  تحملورري تإل ررمليي مررمل اررو إت قيلررت مررمل يُ   (  ن تي ررمل)

(  ن تيسو  تضدعروت سررري    ارر ت   تألسوت  من سو  ولدممله، )

 حملر  نهمل  ر ه من تعرهدمل. 

وتأسيس مل يوقفز،  ملحلل يقوم عو   ست ت رتتعمله  سملسيت: 

مررن قيلررت تيسررو   تت ررتته تيقررملاب تألور:  ن تعرررهر تألسرروت  هردال  

و مليرمليي يعيرق منرو تي رملت  تحملوري تإل رمليي.       ،رمل ممله تي  ُتوتعد

تت رتته تيقملاب تياملني:  ن عرد  ت مرن  سروت  تيسرو  وتعردممله ت      

يررررتتوا تعرهدرررمل  ررر  تيفشرررل وتررردني      ،تقرصرررمل نمل تحملوررري معرورررت  

يألسروت  تضعرورت    ملتيفعملييت. تت ررتته تيقرملاب تيامليرث:  ن مثرت عهج ر     

ومرررن تررردني  ،رقرررل مرررن تيفشرررل إح تيفملعويرررت مبرررمل جيعورررهمل تررررب  وت  

تيفملعويت إح تيكفملءة. تت رتته تيقملاب تيرت  :  ن تي جملا ت عرهج  

تألسوت  من تعرهدمل سيؤ ي  مليضرورة إح زيمل ة منو تي ملت  تحملوي 
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تإل ررمليي. تت رررتته تيقررملاب تعررملمس:  نرره مررن تجملرردي تصررليب        

)وت فيل حزمت سيملسمله مرتكزة عو  تيرربتا   

( يكررررل سررررو ، يرخرررررج تألسرررروت  سررررريع مل ) ي ت تضرررردى 

ممل اري  يره  و  عرض     تيقصل إح تضروسط( مممل اي  يه  و من ُجًل

 ممل اي  يه.

ز جررردوى ليرررملر "عرررهج تألسررروت " يراقيرررق قفرررزة      عرررزً ومرررمل ُي 

تقرصمل يت م خفضت تيركملييف وعملييت تيعملاد وسريعت تي ررملا ، ارو   

تنطوررق ت تيسررعو يت م ررل  ،و ررمل رهررد املاررلكًلمرسررق مل وُم  نرره يررأتي

 من مهره تيرايست تضرتكزته تياه ت تيرملييت: تيعملم 

 نه تمردت  يربنملم  تإلصهحمله تتقرصمل يت وتضملييت وتديكورت    وي مل:

  ررد ت،  ن مررن ، وتضكررو عوررن ع رره عررملم تيررلي  د ،تيشررململ

صرررهحمله تتقرصرررمل يت وتضملييرررت حيرررث ُيلكرررن ترررردر  ن   رررو  تإل

 مل.ع مضت يواد تيرعيد،  ممل تديكويت  لمل  را تجململر  مملمهمل مرس

خرله إلعرمل ة ايكورت م ظومرت تيردعب       ن لطروته  ررلة تتال    ملني مل:

مبررمل يعررين إصررها  سرروت  تَضر ت ررق تيرر   ملنررت تعررملني   ؛تحلكررومي

ر  نهرمل   ملعررمل ، سوتقهمل من  شل ) ملضع   تيفين تتقرصمل ي يوعرملرة(

 تري  إنرملجهمل  سعر  ور تيركوفت )خبسملرة(.  

خله او تسررقهييت تضروتر  تيطريعيرت     ن لطوته جواريت تتال  مليا مل:

 رجرررت شرررر ت  وإلضرررملعهمل تقرصرررمل  تيسرررو ، و ديرررد ت  رررأن  د    

 رتمكرررو تحلكوميرررت ت تيسرررو  تضملييرررت مرررن لرررهر طررررا عرررملم،     

يارروة تضعدنيرت   ِ ب توصدور مؤلر ت نظملم ردث يورعردين مبرمل ُيا روْ   

 ت تيره   هد   قيق   ضل عملاد.
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 ررإن اررلت تيرر ه  ت يرطررمل ق مرر  معررمليل تسرررخدمهمل     ،و ررمليقط 

تيعديد من تتقرصمل ته تضرقدمت ت تيعململ،  سرب تفرملوه تألحروتر   

 و  من  ود  آللر،  لمل يصو  تقرصمل  مرقدم ت يصو  تقرصرمل  نرملم   

تي فطيرت و رل تي فطيرت     ريعي. ومن جهت  لررى،  رتتجر  تإليررت ته   

وعرمل يت   ق منرو تتقرصرمل  تيعرملضي يرد   يور رون ألرعريت صرورت        

تقروم عور  إصرها تألسروت  وتنرشرملر  عضرهمل مرن         ،مردنيت تضخرملطر 

 حمليت ترتوا    تيفشل وتيعيل عو  تحلمل ت.

 

 املداخالت حول القضية:  

     خمررملطر وترردتعيمله جملااررت  ورونررمل تضروقعررت ت تيوتقرر

 :تيسعو ي

 ر  . محيد تيشملجيي  نه  عد  سمل ي  معدو ة ارفرل  عيرد   ذ

ل إح عررهج  و تيروصرر يرررب مل تآلن وإح تألور، 19 مرريه   و يررد

 ون إجمل مله، ارل ارو لطرأ     زتر تألسئوت نفسهمل قملالت ت يقملا يه. وت

ه؟  م لورررل ت خمرررربي  م نريجرررت تفكرررل إنسرررملني جه لررري موج ررر     

مل ة تيفلوسرررمله ومهلرررمل تيطريعرررت؟ تضرخصصرررون يقويرررون إن مرررن عررر 

مل وتحرد ت.  ي لرمل  رلوس    حصل  همل قفزته تظل تصيب جهملز ت عضويًّ

وتحد؛ ألنه لوطرت   ت آن  ة ورونمل تضسرجد الت يصيب  ر عت  جهز

مقملومرره   تويليك  ولمل متر  ؛وتحد  وجتلي  ألر عت  لوسمله ت آن 

تنرقرررل إح زتويرررت  لررررى. ومرررن ارررلت  ،ت زتويرررت مرررن زوتيرررمل ترسرررب

ن يقف ورتء ارلت تيفرلوس إح تآلن مل يغر ب تضغرملب      إن م  ،وقتض ط
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مرمل  واو  ،ط دملخط ط دمل؛ ألن حملجت ممل مل تسر مال ممل او ُمتضخط 

يعين  ن حسب تضوعو  ين يكون قرير مل.

و شررملره  . و ررملء طيرررت إح  عررض تروتنررب  ررل تتقرصررمل يت      

ت.  فيلررمل رملااررت  ورونررمل وتضروقرر  تسرررلرترامل  ملسرررلرتر ترملاارر  

ومررمل لسرررم لررهر اررلم    - عورر  سررريل تضاررملر  -يرعوررق  ررمليرعويب  

 ؛ويكرن  شركل عرملم ت تيعرململ     ،ترملاات ييس ت تيسعو يت  قط

 ن تعسرملرة    يرر  2020 قد ذ ر تقرير صدر ت سررلرب 

رارت تضردترس تآلن   ت تيرعويب  رلة ويصرعب تعويضرهمل حرر  يرو  د    

م تعسررملرة سررو  يكررون دررمل هررمل تيسررمل ق، واررلاو رر فس قوتهررمل و  ت

مررن تيطمليررب وتيدويررت تيرر  يرررر  دررمل.        عورر   ررل    يٌّتقرصررمل   تررأ ٌل

 - وتيدرتسرررمله تألوييرررت تشرررل إح  ن تألطفرررملر ت تيصرررفو  

  لوررهب مررن ٪3 سيخسرررون تضرردترس وإ رره   ملرملااررت تضرررأ رين

يكررل  ويرررت     سررريرأ ر يودويررت  و ملي سررررت تيرشررد،  ت تضروقرر  

اررلم تعسررملرة سررركون   رررب  ملي سرررت     ررمليطر ،و. ٪5.1 رر قص 

يررررعض تألسرررر تأل قرررر وتيررر  يرررن تسررررطي  ترررو ل  عرررض تيفررررخ    

 نره مترت     قد ذ ر تقرير  ،ملض ب أل  ملاهمل.  يتإلعمل يت يورعوا

م ت سرخد وُي ،م ممل ة تيريملعيملهيقًد تطريق عو  2020 رتست ت 

ووجده تيدرتست تيوتيمله تضرادة م  تيطورت قرل جملاات  ورونمل، 

مل ت الوعرت  مل ت  رجمله تيطورت  عد ترملاارت لصوص ر  مل قويًّاروط 

مل.  لرمل  شرملر تيرقريرر    تيطورت من تضسرويمله تتجرلملعيرت تألقرل حظ ر   

وت إح تخنفررمله عررد  سررملعمله   توص رر  ،إح  رتسررت متررت ت  ضملنيررمل  

  تضقمل ل ترتفرمل ت و ؛ملعد إح تي صف تقرير ب عن ُ تيدرتست    ملء تيرعوا

عررد  سررملعمله مشررملادة تيروفزيررون و يعررملب وتيفيررديو ومررمل شررمل ه مررن  
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مل آ ررملر سرريئت عورر  وسررملال تيروتصررل تحلدياررت. واررلت  ررمليطر  يرره  يض رر 

 ؛ضررمل قررد يرعرعررون يرره مررن تعررردتءته وت لررر وآ ررملر نفسرريت  ؛تألطفررملر

وآ ررررملر جسررررديت  ،وت رئررررملب ووحرررردة ، إ مرررملن  يعررررملب تيفيررررديو 

  مليسل ت.  

ب ي تيرعورريب وتيرررعواتيقررور  ررأن ترردًنوتتفررق  . رلررد تياقفرري مرر  

 سرب  ورونمل سريكون درمل ترأ لته  عيردة تضردى، مرمل مل ترردلل        

ر عررن ذيرك رارريس ايئررت  وزترته تيرعوريب يرعررويض تيطرهبش وقررد عر ر   

.درك حجب ذيكتقويب تيرعويب، و ي تر وي ُي

 قررد   ررده  . ا ررد تعويفررت عورر  عرررورة تطرروير         ، يض ررمل 

عرد، ت سريلمل و ن تيوعر  ترديرد ت     عرن  ُ م هجيت و  وته تيرعوريب  

زيت تألطفملر وتيقيب تيفر يرت، ومررد    ز ُعظل جملاات  ورونمل قد عز 

ربر تيوسرريوت ع ررد رملويررت تيطورررت تحلصررور عورر  تيرردرجمله  تيغمليررت ُترر

عور  تيقريب وتضررمل  .      أي وسيوت  ملنت، حرر  يرو  رملن  يهرمل تعرد      

ل تيطريعرري  لررمل  ن تيعزيررت قررد حرمررت تيرر لء مررن جتر ررت تيرفملعرر   

مل إح رجرل  ر تإلنسرملن تردرجييًّ  اروً لطل ُي وترمل ر تضشملعر، واو  مٌر

، واري عررورة   م تيكرال  قردً آيي. و كن يول صمله تيرعويليرت  ن تُ 

ي ت، إذ ت  ررد مررن ترردريب وتأايررل تضعولرر  عورر  ترً رر    وييسررت ليررملر  

يقرروم عورر  إجيررمل   يئررت    حبيررث عررد،  وسررفت خمروفررت يورعورريب عررن  ُ   

  تيطورت، وتختملذ تإلجرتءته تي  من شأنهمل مر    رصرت   تفملعويت  

عورر  -مررن ذيررك  ؛يو لررو تيفكررري وتيوجرردتني    ررملء علويررت تيرررعوب

إ لملر تألنشطت تيرفملعويرت تضشررت ت   - سريل تضاملر وييس تحلصر

رملا  يهمل يوطورت تض ملقشت ترلملعيت وإجررتءته     ملء تيدرس، وتي  ُي

لملعيرت،  رليك تعزيرز تألنشرطت     تضسمل قمله وتأليعملب تيفكريت تر



68

 –2020     
146 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

تيردنيرررت تضشررررت ت وإ لملدرررمل  ررر  تيسرررملعمله تيدرتسررريت يرقصرررل      

 ،سملعمله تيروقي تيسوريت تي  يعيشهمل تيطورت لهر تيرعويب عن  عرد 

و ررل ذيررك  ررال مررن تإلجرررتءته تيرر   كررن  ن جتعررل جتر ررت        

 ملءة، تؤ ي إح تير ملء ت تددم.     عد جتر ت تيرعويب عن ُ 

 ، .  هد تييايمل  نره و رمليرت يز عور  ترملنرب تي فسري      وذ ر

هح  زيمل ة حملته تيع ف تألسري وتتعرطرت مله تي فسريت نريجرت    ُي

جريررررت مئررررمله تحلجرررر تيررررلي ترررزتمن وجملااررررت  ورونررررمل، وقرررد  د   

، تيدرتسررمله حررور تأل ررر تي فسرري يوجملااررت ومل تظهررر نرملاجهررمل  عرردُ 

تيطرررب   رررليك  قرررد تز ت  عرررد  تحلرررملته تضررررت  ة عوررر   قسرررملم   

تي فسي ت تضسرشفيمله،  لمل ت يكمل   ر يوم  ون  ويرل حمليرت   

 ؛ع ررف وتحرردة إح مر ررز تحللمليررت مررن تيع ررف وتإلالررملر تألسررري   

وارررلت عملارررد إح عرررملمو : ر  تيفعرررل تيهحرررق عوررر   ررررتة تحلظرررر      

وتياررررملني إح تيررررردتعيمله تتقرصررررمل يت وعررررغوط   .إخل .وتيراررررلير..

 مل. يًّتحليملة  عد تنفرتج تألوعمل  نسر

  رؤيت تسرشرت يت آلييمله موتجهت تضلوكت ضخملطر وتدتعيمله

 :جملاات  ورونمل تضسرلرة

 شررملر  . رلررد تياقفرري إح  ن تضلوكررت  جررزء مررن تيعررململ،  

ت مر   ت مرن  زو هرمل وتسررلرتر    قد جنارت ت تيرعملمرل مر  تألزمرت  ردء      

  تيسرررركون ت تيوعرررر  ْعرررروصررررودمل إح  عورررر   رجملتهررررمل، وت و  

ملء تهلل ت مرحوررت تسرررعدت تتهمل ضررمل قررد يطررر  مررن      شرر تحلررمليي، وإْن

 حوتر ) يلمل يو( عمل ه يورفشي مرة  لرى، وتضهب ت تألمر  يرف  

نسرفيد مرن تعرربته تضسررجدة ت تيرعملمرل مر  تألحردتث  لرمل ت        
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 ن إسرررتتتيجيت تيرعملمرل تيسررعو ي   م هجيرت إ ترة تضخررملطر. وصراي ٌ  

لت رونرررررمل صرررررل   و مل ت تيرعملمرررررل مررررر  جملاارررررت  تيفريررررردة عملضيًّررررر 

مل، وجنارت ت ذيرك    روتو وتتهمل تنطهق مل من سهمت تإلنسملن  وي ر 

مل يرقررملرير عملضيررت، واررلت رمبررمل زت  مررن تيركوفررت تتقرصرررمل يت       و ق رر 

وعملجو ررمل مرتعررملة  يورعملمررل مرر  ترملااررت،  يررد  ن مررن تيضررروري تآلن  

 ،تإللفملقرررمله تيررر  قرررد حرررد ت ت  قيرررت تضرعرررملمو  مررر  ترملاارررت    

 ؛هررور تضسرررهد  مررن تطريررق حقيقرري و قيررق  و شرركل لررملخ ترل

ومرررن   رررب  تصرررليب  روتو ررروته حديارررت مرررن شرررأنهمل تيرقويرررل مرررن    

قويوت تيركوفت و رلة تأل ر  تحرلملته تإلصمل ت. وتظل تيروعيت   تة 

ت  قيرررق تإلسررررتتتيجيت تيوقملايرررت يولرحورررت تضقرورررت، سررروتء عوررر     

ملييررت يعررهج ه يوفررلوس،  و حررر  تيركوفررت تضمسررروى تقويررل تيرعرررال

"تيررملعررد ترسرردي" وتسرررلرتر تيروعيررت  رره عملمو ررمل      دالتضرعرر ، ويع رر 

ت يراقيق جنملا تإلسرتتتيجيت.  مسملعد 

 ملمطروح ر  ملتسملؤي  مثَت من جملنره ذ ر  . عرد تإليه تيصمل   ن 

مفمل م: ال ا ملك صر ملعمله وارملته  كرن تشرجيعهمل وتطويرارمل      

دررمل( تسررملعد عورر  تررهت  ق تيريئررت تضهالررت و رر) شرركل تسرررا ملاي ول 

 ،تقرروم عويهررمل؟ مرراه    هوت تيوقررت نفسرر  ، عرررتر جملااررت  ورونررمل  

عو  تطوير وت ظيب وتوسعت لردممله صر ملعت تيررأم      تيعلل عملجه 

عدمت تيقطملع  تيعملم وتعملخ ت تضلوكت )وتإلقويب( ت تيرعملمرل  

تقويرل   ه،م  ترعمله ترملاارت تحلقيقيرت وتحملرلورت )وت تيوقرت نفسر     

و يلررمل  .تي قرردي وتتقرصررمل ي وتضررمليي...(  :عررمله عورر  تيقطملعررمله تيرر

ارررل  كرررن  ،تيعوضرررت ت تيرجرررملرة وتديمل رررل تتقرصرررمل يت  خيرررصال

توظيف ترعمله ترملاات وممل  وحت  ه مرن إمكملنيرت شررعيت   ارر     
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يروظيررف تحللملايررت تيرجملريررت )ترلر يررت( يرررعض تيصرر ملعمله ذته  

ه وتأل رررته تيطريررت  تيطررمل   تإلسرررتتتيجي )تأل ويررت و عررض تضعرردت  

وتأل ليت تإلسررتتتيجيت و رل ذيرك ممرمل  كرن  رتسرره و ديردم(        

ت إطملر تضصمل  تيوط يرت  ردون جترملوز تضعملاردته تيدوييرت )حسرب       

 ؟م ظلت تيرجملرة(

يررى  . نريررل تضررملرك  ن تيرررأ ل تتجرلررملعي    ،تإلطررملر توت ارل 

  سرررب ترملااررت يررؤ ر عورر  تيشررق تتقرصررمل ي، ويكررن تيرطررورته  

  ورررت مرررن ارررلت تيررررأ ل ت قررردرة تأل ررررت  عوررر  تيرسررروال     تيرق يرررت قو 

يلت تز ارره تيرجرملرة تإليكرتونيرت مبرمل ت ذيرك تألطعلرت        ؛وتيررض 

وتضشرررو مله. تيرررأ ل تتقرصررمل ي تيسررويب جررملء مررن زيررمل ة تألعرررملء        

 حمليررت و ررليك ،٪15  نسرررت تيضررريرت إح   ررتتقرصررمل يت  سرررب ر 

 حسررمل ملته إعررمل ة عورر   دجرررب تيررلي مل يتيعرر تيفررر  يرردى تيرريق  عرردم

  ن  رمليوتق   ترملاارت؛  جررتء  تضلك رت  تيفررخ  خيرصال  و يلرمل . تضملييت

 مرررن يهسررررفمل ة إمكملنيرررت ا رررملك شررررًّت،  ورررهمل ييسرررت ترملاارررت

مل ت مبرر صررعيد، مررن   اررر عورر  تيو ررملء دررلت تضوتتيررت  ررل تيظرررو 

ذيك تغيل عمل ته تجرلملعيت وتقرصرمل يت  رالة. ويكرن ت  كرن     

 قيملس مدى تيرأ ل إت  عد تنقضملء الم ترملاات  إذن تهلل. 

 ررررررإن تضررررررأمور ت اررررررلم تضرحوررررررت  ن  ،وت سرررررريمل  مرصررررررل

تيسرررررعو يت تكملمررررل   اررررر مرررررن لررررهر تضاورررررث     ىيكررررون يررررد  

 (تتقرصررررمل يت، تضملييررررت، وتي قديررررت )تضقورررروب يوسيملسررررمله تيرررراهث  

عررررررمل  تيررررررروتزن يهقرصررررررمل   شرررررركل يسررررررل   إعررررررمل ة   حبيررررررث ُي

وعورررر  ر سررررهمل  قيررررق  ؛مل يرلملشرررر  مرررر  تألارررردت مبرررر ،تديكوررررت

ويعررررل   .تي لررررو تضررررأمور، ولوررررق مزيررررد مررررن تيوظررررملاف تي وعيررررت       
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ت تطرررررروير  ملطويو رررررر ملد ي ررررررمل  ن  مملم ررررررمل شرررررروط ترملااررررررت تؤ  رررررر

وظررررملاف ذته إعررررمل ت نوعيررررت يولفررررملايب ترديرررردة ت تيرق يررررمله      

 نررررررزتر مسرررررررهوك  ت كمل ررررررت تسرررررررخدتمملتهمل، وختصصررررررمله  

تيرررررررل ملء وايئرررررررت تيريملنرررررررمله   ويررررررريس م ررررررررج  درررررررمل. ويعرررررررل    

ه، يقيررررررمل ة تيقطررررررمل  دررررررلت تيروجالررررر  تتصرررررط ملعي تكررررررون نررررروتة   

تعرررررملخ عررررروه  لرررررملر تطررررروير تيراررررروث تيرق يرررررت ت  مل رررررت   

تجملررررملته وتيرخصصررررمله مررررن طريررررت وصرررر ملعيت ومملييررررت و لاررررمل. 

وشررررمل  مل و ريملت رررمل يرررديهب  ملمرررل تتسررررعدت  وترملازيرررت يقررررور       

يكرررن  ؛ك  عرررض تألحيرررملنشرررك ن ُي رررملن يررردي مل م ررر تيراررردي، وإْن

وتعيرررررت يرارررررديمله تضسررررررقرل سرررررو   تضؤ رررررد  ن ا رررررملك قيرررررمل ة 

 لرررررررن   ،تقرررررررو  تيشررررررررملب وتيفريرررررررمله إح تإل ررررررردت . وإ ملي رررررررمل    

تيضررررررروري إعررررررمل ة  رتسررررررت تيسيملسررررررمله تتقرصررررررمل يت وتضملييررررررت    

تتعرررررملر ت و رررليك تي قديرررت، مرررن لرررهر قررررتءة جديررردة تضررر    

ملويررررت تيرو يررررق إمكملنيررررت تسرررررلرتر ترملااررررت يفرررررتة  طررررور، ور

و ررررتم  وطلوحررررمله   (ه  ملرملاارررت مرلررررًا) ررر  تيظرررر  تيطرررملر     

ت ترملنرررررررررب  تحليرررررررررملة؛ م رررررررررملحي  يررررررررر  ت ،2030رؤيرررررررررت 

تيصرررررات،  :مارررررل)تتقرصرررررمل ي تضرملشرررررر،  و تض ملشرررررط تأللررررررى  

حرررر   ررررتم  تتسررررالملر تيررر    و (،وتيرعوررريب، وتياقمل رررت تجملرلعيرررت  

مارررل  ررررتم   ) كرررن  ن ترررلاب إح إ ررردتعمله تق يرررت و رتايرررت     

مل مرررر  تيرغرررريلته تتجرلملعيررررت تيرررر     متملشرررري  (تأليعررررملب يألطفررررملر 

  ن تيعو ة يوسمل ق  ل ممك ت.   ده وتعات 
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و عررمل   . عرررد تإليرره تيصررمل   ن مررن تضهررب تيدرتسررت ترديررت  

مل خنفملع ررمل وتيفكرررة ت ظرريب تيضررريرت تضضررمل ت )تغرريل نسرررهمل ر ع رر    

عورر  تيضرررتاب  تحسررب تيسررو (،  لررمل  ن تيوقررت ت يررزتر مركررر   

 لرن تضهرب  رتسرت     ،تأللرى تضرعوقت  مليردلل وتيارروة. و صرفت عملمرت    

تتسرررعدت  وتضخررملطر وتيفرررخ تضرضررل ت  ملرملااررت؛  هرري مسررأيت      

تسراق تتسرالملر.

 ب  يرر  و شررملر  . عرررد تيرررمحن  ملسرروب إح  ن  ورونررمل عررر   

تتقرصرررررمل  و ،تيغرررررلتءوتيصرررررات و ،وتضعيشرررررت ارررررملته تحليرررررملة 

 ررإن مررن  ،تحليررملة تيطريعيررت. وعويرره و ررل شرريء خيررصال ،وتيريملعرت 

تضهب تيراث ت الت تإلطملر عن إجمل مله يورسرملؤته تيرملييرت:  يرف    

اررمل   عورر   نفسرر مل وتضرروتط    ررل تضصررمل    فررلوس  ورونررمل؟  

تتحرتتزيت وال سرضرب  زمت  لتايت  ور تيعململ نريجت تإلجرتءته 

واررل ا ررملك موجررمله  لرررى؟ اررل      ،تياملنيررت تتيطويوررت نريجررت تضوجرر  

؟ جيرب مرتجعرت   تضخزون تإلسرتتتيجي من تض رجمله تيغلتايت  رمل   

ر تإلجررررملري ت  يرررف نرقررررل تتسررررلرتر ت تيرغيالررر   ،ذيرررك.  يض رررمل 

وإح  ،و يئت تض زر  لوق  علرل ومدرسرت   ،عدتيرعويب وتيعلل عن ُ 

اررل سرسرررلر جتمل رره  م   ،شررهه تيقطررمل  تعررملخمررر ؟ و ملي سرررت ض 

نسرت  طمليت تيعلمليرت تيسرعو يت    خترج؟ وممل مثن لروج جزء م همل؟ إن 

 ؛%20ومن تضروق  م  عو ة ترملاارت وصرودمل إح    ،%15  وغت تآلن 

مل تقديب مرمل رته عملجوت ضسرملعدتهب لملصرت  ن   ومن   ب  يرق  عروريًّ

و عردت اب   ،ملب تضروتطن ل ت صر دو  حسر  سج تيكال م هب  ل ُم

 إن ععف اؤتء  و   ار مرن تيعلمليرت    ،م   سراب  ملآلت .  يض مل

 صرروهب ويظرررو  ترملااررت مل يغررمل ر إت     ررل تيسررعو يت تيررلين     
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ت يعولهررب  نرره ت يوجررد  رررخ علررل ت  و يض ررمل تعلررد  ،تييسررل مرر هب

عورر  تجملرلرر ، وتيرسررملؤر تضطررروا:  ررب  ئ ررمل وردتنهب، و صررراوت عر 

  إقملمررملتهب يعرردم قرردرتهب عورر  سرردت  تيرسرروم  جررد يررلين مل ُتعررد  ت

% 15 رإن تيضرريرت   سررت     ،ومملذت سيرب  شأنهب؟ ومرن جملنرب آلرر   

   ورب  واب وتضروسطت تيضعيفت تيدلور ذوي  ملال تاقل  صرات

دم تيردورة تتقرصرمل يت، وجيرب    خير ارمل ت  ءمن   ب   إن  قملو تجملرل ،

ك اررً جيرمل  حورور ختردم وتُ   إعمل ة تي ظر  يهمل  شكل عملجرل، مر  إ  

 تتقرصمل .

 و  د  .  هد تيقملسب عو   ن تسرلرتر جملاات  ورونمل يصربال 

ت تعملنررت تيسرروريت  شرركل   رررب عورر  تيفررر  وتألسرررة وتجملرلرر      

ب مررن تيرردروس تيرر    وتيقطررملع  تيعررملم وتعررملخ. ومررن تضهررب تيرررعوا    

 و الهرمل مرمل خيرصال    ،توقي ملامل لرهر ترملاارت عور   ير  تألصرعدة     

تتقرصررمل  وتآل ررملر تيكملر يررت عورر  تيروظيررف، وتيرسرروم وتيضرررتاب  

ل ملامل.  لرمل  تي  زت ه تيط   وت، وعدم تكرتر تأللطملء تي  تعو 

 ن تيرعويب عور  تأللرص هررملج تيرفملترت  ملمورت يراسر  خمرجملتره        

 ت عوء ترملاات

وألن تجملرلررر  تيسرررعو ي ارررو  ،ر  . رلرررد تيدنررردنيوت تصررروال

شريء، ومر     مل  رل   لرمل  ن رمل نسررور  تقرير ر     ارل  تسررهه ي، 

ره مرر  ترملااررت مررن عجررز ت تضيزتنيررت ترردني  سررعملر تيرر فط ومررمل سررر 

ب عوي ررمل  ن اررً   تسرررلرتر ترملاارت يعرملم آلررر يُ  درلت تيعرملم؛  ررإن توقار   

وتتعرلررمل   ،ت تإلنرررملج تحملورري وت ليررت تحملررروى تحملورري عيررد تي ظررر ُن

لر  تيقصرور ت تيرعوريب عرن     عو  تي فس ممل  مكرن ذيرك.  رليك     
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ل مررمل اررو جديررد عرد وسرروريملته؛ إت  ن ررمل جيررب  ن نعرلررد ونرر ر    رر  ُ 

ب تيعجررز ت ْجرروَي ،نسرررطي  مررن لهيرره تقويررل مصرررو مله تيدويررت     

جررت. واررلت  يض ررمل  ِرتضيزتنيررمله  رري نورفررت يولشررملري  تضسررردتمت وتضد

ويويمله ت ي قملالت تألوترً  ،ي طرق عو  تأل رت  وتجملرل  ت تيرو ل

 حيملت مل تييوميت.  

مل  نه جيب  ت نغفرل عل ر   ومن جملنرهمل   ده  . و ملء طيرت عو 

له تيطمليب من مهملرته تجرلملعيت ت ريط تضدرست تحلقيقي، يرعو 

مرر  )وتيرعملمررل مرر  مررن   رررب م رره   ،هن اررب ت سررً وتيرعملمررل مرر  م رر 

أ ل ل ت تتعرررررملر تررر ْلررر. و رررلت مرررن تضهرررب تألَ (تضعولررر ، وتإل ترة

تيضغوط تي فسيت تألسريت تي ملجتت عن ترملاات وتحلظر وتضكروث  

  طفررملر - أة تسررريعملبهي رروتيرر  قررد ت تكررون مُ  ،ت تض ررملزر

م علوره مرن تض رزر و م  يض رملش  يرن سريجد       قردً و ب ُي  يهرمل،  يدرسون

ضرملشررررة تيدرتسرررت وتيعلرررل ت شرررقت صرررغلة،   ارررؤتء تدررردوء   رررلال

  مسررروى تأل تء، و ررليك تضهررملرته وسرري عكس ذيررك  ررمليطر  عورر

لهمل من لهر تطريرق عرن   وهمل وتعواق تيرطريقيت وتيعلويت تي  يصعب ن 

 عررد. وجيررب تيعلررل وتيراررث يررردترك تضشرركوت، ويرريس مررن حررل        ُ 

وتقعرري إت  ن تكررون تضرردترس  عررد ت ررملحهررمل   ضررل  كررال ممررمل     

  ملنت عويه قرل ترملاات.  

طريقرت تيرعوريب حبيرث     وقد يكون من تض ملسب  ليك ت ظيب

يعررد    رررب مررن    عررد تيرردرس  م تضعوررب تريررد ت تيرعورريب عررن  ُ  قررًدُي

 ي لرررمل يسرررملعدم تضعورررب تيرررلي ت تسرررملعدم مهملرتتررره عوررر   ،تيرهميرررل

  ْعررارررملج يو  ،عررد ت مهررملم تيررردريس تأللرررى.  يض ررمل تيرعورريب عررن ُ 
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 ،إسرررتتتيجيت تعورريب شررملموت تي ظريررمله تيرر  ترر ملاررمل وزترة تيرعورريب     

  ْعررت  ررمليطر ،  ررب و مل قصررل وترردريب تضعولرر  تيررلي يررن يألررل وقر رر  

عورر  تي ظريررمله   عررد   ررملء  تض ررملا  وتيكرررب ووسررملال تيرعورريب عررن  ُ   

تضعرلدة، قد نرد   مليعلل والت جيرد، وقرد يكرون يكورونرمل ارلت      

تيرردور ت حلواررت اررلم تعطرروته، وقررد تكررون مررن عررلن لطررط   

وت.فع ُم وإسرتتتيجيمله موجو ة ت تيوزترة و ل

ويرى م.  ملعل تيقرني  ن تألزمت تي  لوقرهمل جملاات  ورونرمل  

 لررن تضهررب تيرعملمررل معهررمل ومعملرررت آ ملراررمل    ،؛ وعويررهت تررزتر قملالررت 

 يلمل يرعوق  مليقطمل  تعملخ وتيرطمليت وتيضرتاب. إذت ممل ر ط مل ذيك 

مل ترردون  و يشررعر  وإْن ، رأن  رررتة  ورونرمل م ررل  رردتيرهمل حرر  تآلن   

 ملنت عرملرة عن تدريب حقوي يولجرل  يرعديل تيسرووك   قد  ، همل

و مليرررمليي مر و اررمل عورر  تتقرصررمل     ،ولملصررت  ت تيقرردرة تيشرررتايت  

 مل.  ملن سوريًّ

 ممل  .  وزيت تيركر  رتى  ن تيعململ تألسملسي ت تحللمليت مرن  

سرروتء عورر   ي؛جملااررت  ورونررمل اررو تغرريل تيسررووك ت  ررل تض ررملح   

ويرس يوكلملممله وعدم تيسرهم   تضسروى تيفر ي من  سيل يويدين

 و ت تجملرملر تيعرملم مرن حيرث سيملسرمله تإلنفرمل         ،تضرملشرر وتيررملعرد  

تيفر ي تيلي يشلوه تغيل تيعمل ته تتجرلملعيرت مارل إيقرمل  تيروتاب     

 و تيسررووك تيعررملم مررن حيررث تعملمررل  جهررزة    ،وتيرجلعررمله تيكرررلة

يغطررملء ر  إ ترة تألزمررت وتوتير    ررررت ولملصررت طدر   ،تيدويرت تضخروفررت 

ر  تيروتصرل تحلكرومي ع رد تحلملجرت     وتسرهيل طدر   ،تيصاي تيرتا 

و ورهمل   ؛  تضخرمليط  وتيسرهويت تيشرديدة ت تيفارص وتررالر     ،تيطريت

وسرسررررملعدنمل  ررررإذن تهلل عورررر   ، روس مسرررررفمل ة سرررر الوهمل مع ررررمل
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مل. حرر   )تسهيل(  مور تعملمو مل م  الت تيفلوس حر  جيد تيعململ حو 

تضروق  تخنفمله  سعملر تي فط حبيرث  وم  تتسرلرتر  ،ذيك تحل 

 لرررررملذت سررررريال   رررررمل   ،ت يوربميرررررل وتر  روقررررر   ن ترجرررررملوز ت ُي

و ررل مررمل عوي ررمل اررو   ،مل؟ ارري  زمررت تضرررب تيعررململ  أسرررم تقرصررمل يًّ

مل مل وتقرصررمل يًّمل وتجرلملعيًّرر قررط رملويررت تيرعررمليل تيسررولي شخصرريًّ    

تيكررلة.  رتا لرت تِرر  َوْلونررد  ت يَ  ،ملحر  ت جوي ترملاارت تردرجييًّ  

 لررمل تشررل  ،مع ررمل رمبررمل   اررر مررن عررملم   جملااررت  ورونررمل سررررق

يلت  لن تضهب  رتست حملته تيرودتن تي  شهده  ؛معظب تيدرتسمله

وتيرعرر  عور  تيسيملسرمله     ،و ردت يمل مال تيص  ونيوزمل مواوظ ترتجع 

مرررن  مل رهرر تيطريررت وتتقرصررمل يت وتيرعويليرررت وتتجرلملعيررت تيررر  مك    

ه تيسيملسرريت ظروَ رر إ رت  ررمل  ن يكررل  وررد   مرر  ،تيرعررمليل  وتقعيررت 

 وتياقمل يت وتيسكملنيت تي  تؤ ر ت الم تيسيملسمله.

 غررض تي ظررر عررن تيفملقررد     ي لررمل ترررى  . عويررملء تيرررملزعي  نرره و   

عرد ت  تيرعويلي وتيكال من تيسوريمله تير  تصرملحب تيرعوريب عرن  ُ    

يك هرررمل  رصرررت ذاريرررت يهنرقرررملر   ظملم رررمل   ؛ظرررل جملاارررت  ورونرررمل

 كررر تإلمكملنررمله تدملاوررت وتجملهررو   ُي ولسرررقرل. ت  حررد تيرعويلرري ي

 مهيرر  6ر ير ررملء م صررت تعويليررت تسررروعب اررو   ِلتيعظرريب تيررلي ُ رر 

ب يررو تض ملسرر ومررن. وتحررد وقررت ت وإ تري معوررب  يررف 500و طمليررب

عررررد  هييملترررره  تسرررررغوت تيرررروزترة تيفرصررررت يرفعيررررل تيرعورررريب عررررن  ُ     

يراردث مرن    ملس معول ر عرد يري  وإسرتتتيجيملته تحلديات.  مليرعويب عرن  ُ 

عررد  وطمليررب يسرررل  لوررف تيشملشررت. تيرعورريب عررن  ُ      ،لررهر تطريررق 

ومرن  حردث    ،ملر يكون  هييمله خمروفت يورردريس وتتلرررملرته  تيفع 

مل وتوت قهمل م  تيرعوريب عرن   تإلسرتتتيجيمله تي    ررت  ملعويرهمل عملضيًّ
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ب  عرد اري تيرصرليب تيشرململ يوررعوا     

يوررردريس  هررلم تيطريقررت    ملسرررق ُم ملتيررلي يسررروجب ختطيط رر   ،

 ملب تيرلتتي وتلره رمله تضررعول . وارلت سريقدم حو ر      تي  تدعب تيررعوا 

رى واري تضردترس تضوجرو ة ت تيقدر     ،أل رب معضهه تيرعويب يردي مل 

وتدجررر و رررليك تضررردترس ت تألحيرررملء تضكرظرررت؛ حيرررث  كرررن  

ويعين  م  تي ظرملم   ،تطريق نظملم تيرعويب تضرلملزج 

 مررمل مررن تي ملحيررت تتقرصررمل يت وعورر    عررد. تحلضرروري  ررمليرعويب عررن  ُ 

دتهمل تيدويررت وتيرجررملر تيررر ب مررن حجررب تعسررملار تضمل يررت تيرر  تكر رر 

وتأ ل ذيرك عور  تتقرصرمل   شركل عرملم، وترتفرمل  تألسرعملر و رهء         

و ررليك مسرررفمل ة يودويررت وتيرررملجر    ملتضعيشررت؛ إت  ن ا ررملك  روس رر  

ومعهررمل سرريرغل   ،ملاررمل سيسرررلر طويو رر  تضرروتطن. واررلم تيرردروس   رُ  

  سووب تحليملة يأل ضل حبور تهلل وقوته. 

 ي لررمل  شررملر  . ريررمله جنررب إح  ن جملااررت  ورونررمل  رره شررك    

مل نعرقرد  صرعو ت تغيلارمل    ت من تضفملايب تي     ره يدي مل  ال  ي 

ت  ي  تجملرملته   و عدم وجو  حملجت دمل. والم تيق ملعمله ظملارة 

إح  سررررووب   تء  ، رررردء ت مررررن تيعرررررمل ته إح تيعررررمل ته تتجرلملعيررررت

ت  مل عوي ررمل تيرررفكلُ تألعلررملر ت  يرر  تيقطملعررمله. و صررر  يزتم رر    

ن  رملن يوجملاارت   إ.  ر تحلوور  ل تيرقويديت ضمل نوتجهه من مشرمل ل  

ل مل  ن عررململ مررمل  عررد  ورونررمل يررن      هررلم  الهررمل. وإذت سررو    ، وتاررد

  عردم  ب عور  تيسرعو يت توقار   اررً ململ قروهمل،  إن ارلت يُ يكون  مليع

وتيرت يز  يلمل يرعورق  مليرق يرت وتيرارث تيعولري عور        ،زوتدمل قرير مل

 تي قملط تيرملييت:
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د  ن تتسررررخدتم تيشرررململ يورق يررررت ت  يررر  تجملرررملته مل يُعرررر     -

  ل حملجت موات وعروريت.  ،ر ملايت

إح تيعوروم   توجيه تيرخصصمله ت جملمعملت رمل وتعويل رمل تألسملسري    -

 وتيرق يت.

 ، فيرررز تيرارررث تيعولررري وتيرطررروير  شرررر  تيوسرررملال وتيطرررر    -

 وتقديب تضيزته تيضريريت يه.

رررل ترملمعررمله ومرت ررز تيفكررر    علررل  رتسررمله عوليررت مررن قِ    -

إلعرررمل ة  ديرررد تضيرررزته تير مل سررريت   ،وتيقطرررملع  تعرررملخ وتيعرررملم 

 يوللوكت مبمل يرديهمل مرن مروتر  طريعيرت وسريملحيت و شرريت، ت ظرل       

 ررهمل ترملاات.  تيرغلته تي  سر 

قرررت عوررر  تيقطرررمل    طر تيررردعوة ضرتجعرررت تيضررررتاب وتيرسررروم تضد    -

 مبمل يكفل منوم وتز املرم.  ،تعملخ

 ن تضعملرررمله تيصررايت يوجملااررت مبعررزر عررن تآل ررملر تتقرصررمل يت   -

مل مرن تضوتزنرت  ر     وت  د  تال ر  ،عررب تحلل تألمالتدلم تضعملرمله ت 

 ت تتقرصمل  تسرلرتريت تحليملة.  صات تإلنسملن وصا

وتارلرررت  . تررررملزي تيشرررريكي  ملسررررلرتر تكايرررف وت ويررر   

وجتديررررد تألسررررملييب وتأل وته تإلعهميررررت تيروعويررررت عورررر   مل ررررت  

تضسرررويمله وضخروررف تألعلررملر، إح جملنررب تيروعيررت  مليعقو ررمله عررد    

وتقويص رررمل يفررررتة  ،يوجليررر  محمليرررت  ؛تضخرررمليف  إلجررررتءته تيسرررهمت

 اات  ورونمل.تسرلرتر جمل

ومررررن نملحيررررره   ررررد  . مسررررملعد تحمليررررمل عورررر   ن تتقرصررررمل  

 ارب مرمل يضرغط مرن      لرمل وتحلر ت تيرجملريرت مبرمل ترياره مرن  لرل ا     

 جررل وجرررو  سيملسرررت تقرصرررمل يت م فراررت، و مليررررمليي عررردم تتقر رررمل    
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مررن تيرردور.    فكرررة تإل رره  وتحلجررر، واررو مررمل متملرسرره  ررالٌ     

 ه تضلوكت؛ ويرلت ي رغري  ن     ع  تيروتزن    الت وذتك او  اب ممل ُت

ه مررن لررهر تيرردعوة إلعررمل ة صرريمل ت  رررتم     اررلت تيروجالرر  ز ماررل عررًزُن

  ت عررد تيسرريملحي وتيروسالررتيرؤيررت ير سررجب مرر  اررلت تيرصررور؛ إذ تيرُ 

 رررتم  تيعلرررة وتيررربتم  تيريملعرريت وتيرت يهيررت ترطوررب إسرررتتتيجيت    

مله  ويت   ار من  ن تكون سيملسمله آنيت و رتم  وزترته وشر 

 ون  ن ت رظلهمل سيملسمله عملمت يودويت.

طرط  زه  . عرل  رال  عو   اليت إعمل ة تي ظر ت تعدور  

وترتيرب   ،طط تضوتجهرت يرردتعيمله تسررلرتر ترملاارت    تضسرقرويت وُل

تتقرصرررمل ي وتتجرلرررملعي  شرررر    ينتألويويرررمله. وت شرررك  ن تأل رررر 

 سرررقملة مل مإت  ن ا ررملك  روس رر  ؛تيعررململ  ورره  لملقررد ضسرره  لملصررورا

اشملشرررت   - عوررر  سرررريل تضارررملر  - يض رررمل.  ملرملاارررت  شرررفت   

تألنظلررت تيصررايت تيغر يررت و شرروهمل ت تسررريعملب  عرردت  تإلصررمل مله     

ت ل وتيرعملمررل معهررمل.  لررمل  شررفت عررن ترشرر  تضررمل ي تيررلي متًارر 

رررملوته تتجتررملر  ررملألروتا عرررب تيرسررمل ق عورر  إنرررملج يقملحررمله مل       

اشملشرررت  رررليك ي. وتألمرررملن يهسررررخدتم تآل مررر شرررروَط تسرررروِ 

وتيررر  ت تعررررت  مبررررد    ،تيرت يررررت تتجرلملعيرررت  رررل تإلسرررهميت 

ومتاورررت ت عررردم تيقررردرة عوررر  تيصرررلو     ،تيركمل رررل تتجرلرررملعي 

علويرررمله تي هرررب  وشرررملادنمل ،تضررروتر  ً  رررأ رت   مرررملم تررررو  وُشررر 

 ررملضهب  ملي سرررت يوسررعو يت اررو تيرت يررز   ،وتيسرررقت و لاررمل. يررليك

ي ت تضلوكرررت  شرررر  صرررورم: )تألمرررن  عوررر  تعزيرررز تألمرررن تيررردتلو 

تيغررلتاي وتيرردوتاي، وتألمررن تتقرصررمل ي، وتتجرلررملعي، وتيرررقين،  

وتتسرررفمل ة  ملضقرردرته تضوجررو ة  ، رعزيررز تيقرردرته تحملويررت؛ و ررلم(
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 ،مرر  عرردم إ فررملر مررمل جيررري ت تيعررململ  ،وتيرت يررز عورر  تطويراررمل

 املرتته مبمل ير ملسب ووعع مل تحملوي".  عو  وتيعلل 

ترملعهمل ت تز م. سململ تضري عو  تإلسرتتتيجيمله تضطووب ور  

مل(.  رررردون مل وتجرلملعيًّرررحرررملر تسررررلرتر جملاارررت  ورونرررمل )تقرصرررمل يًّ

ت  كرررن موتجهرررت ترملاارررت.  ،تقرصرررمل  مسررررقر وتعرررملون تجملرلررر 

 ترملعهمل  لمل يوي:تو كن توخيص تإلسرتتتيجيمله تضطووب 

 تيشق تتقرصمل ي: •

مررر  مررمل  ررملن تيرررديل تحملورري    تيرت يررز عورر  تحملررروى تحملورري  .

ومررن ذيررك: إعطررملء تألويويررت يول رجررمله   ؛كررن تررو لم  و  تموجررو  

 مرررملم تتسررررلت  مرررر  مرررمل  رررملن   ة  عوتارررق  ررررلْعررروو  ،تحملويرررت

 ت  ي سوعت من تيسو . ململ ممك  تت رفملء تيلتتي رويًّ

رررل ترهررمله  ( مررن ِقغررر تسررهيل وتشررجي  تتسرررالملر ) شرركل مُ   .

تعررملخ ت تيرصرر ي  تحملورري يررردتال تيسررو       تحلكوميررت وتيقطررمل  

 تضسرور ة عن طريق:

 تسهيهه ت متويل تضشملري  وإعدت  تيدرتسمله.   -  

تضسررملعدة ت تسررويق نسرررت معي ررت مررن تض ررر  تحملورري يفرررتة  -ب 

 رد ة.

إنشملء تضزيد من تيشر مله تيصر ملعيت تضعرلردة عور  حصرت      -ج 

 حكوميت وتت ررملب تيعملم.  

ومرن   ،توظيف تأليدي تيعملموت تحملويت تضزيد من تيرت يز عو  .

 ذيك:
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مرتجعرررت وتصررراي  إجنرررملز ترهرررمله تيفملعورررت ت سرررو  تيعلرررل  -  

رمل ت مرن جهرمله رمليردة  رل     عن طريق تفريل ُم ،حبزم وشفمل يت

 جهررمله تتلرصررملخ يألسرروت  وتضصررملن . حيررث إن  تيوتقرر  خمررمليفٌ    

ا ررملك  سرروت   ررربى   رررل ترهررمله تضخرصررت،  لرراه   ن مررن ِقعَورريوُل

ن يعلررل  يهررمل ت تضيرردتن  جملنررب عرردت تيكملشررل؛ واررلت      ب م ررمعظرر

 و ليك  ملي سرت يوص ملعمله. ،فخملِي مليرأ يد ُم

إنشررملء شررر مله حكوميررت مه يررت يرررب عررن طريقهررمل ترردريب       -ب 

وتوظيرررف تيسرررعو ي  تيعرررملطو ،  لرررمل ترررروح تيرارررث درررب عرررن      

تيوظررملاف تض ملسرررت، وتسرررجيب ضرطورررمله تيقطررمل  تعررملخ، وتررد    

   تضوظف يفرتة معي ت.تيروتتب وترمل 

  تيشررررر مله وتسرررررردتيه  روسالرررر  ررررررف تيق ررررو  -ج 

وإنشملء تضزيد مرن تيشرر مله تحملويرت     ،مل ت تيروظيفتي ملجات حملييًّ

 ؛تضرخصصت تيقمل رة عو   قيق تحلد تضعقرور مرن تألمرن تيروظيفي    

يرقرروم  ملألعلررملر تعدميررت عررن طريررق ترردريب تيسررعو ي وتوظيفرره       

 .جز  رتتب ُم

تتسررررررلرتر ت تيرت يرررررز عوررررر  تصررررراي  تيقصرررررور ت   تء      .

 ؛  تضملرب تضصرمل  ْ وم  ،تيوظملاف تيعملمت ذته تيعهقت  سو  تيعلل

مل عرن  مل(  ن يكون صملحب مسرشفيمله لملصت مسؤوي ل )ماو عَق ه ُي

مل تيصررات تيعملمررت،  و  ن يكررون صررملحب الوعررت صرر ملعيت مسررؤوي  

تعظرريب تحملررروى  عررن تطرروير تيصرر ملعت،  و  ن يكررون تضسررؤور عررن 

 .ه تتسرررلت  وتيو ررملته..ت علودررتحملوري مررن تيصرر ملعت تحملويررت ترملجر   

 خلشإ
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  ت تسرالملرته تيدويت عور  تطروير تيسريملحت    تضزيد من تيروسال .

ولملصرت   ،تحملويت تض ملسرت ضرطورمله تجملرلعرمله تحملويرت ت تضلوكرت   

 حملويت.ة رلب تيسيملحت تد ت تض طقت تر و يت وتض رجعمله تضع 

 زيمل ة تتسرفمل ة من تيزرتعت تحملويت يرعض تحململصيل. .

وإجيررمل   سرروت  لملرجيررت    ،ترردلل تيدويررت يرشررجي  تيرصرردير    .

 مل( يول رجمله تحملويت.مل وعملضيًّ)إقويليًّ

وتعديوررهمل مبررمل خيرردم   ،تضرتجعررت تضسرررلرة يوضرررتاب وتيرسرروم  .

 تيسيملسمله وتإلسرتتتيجيمله تضررعت.

 تيشق تتجرلملعي: •

 د تتجرلملعي حبزم.ر ت تطريق سيملست تيررملُعتتسرلرت .

 ل ررر  تيسرررفر   ؛تتسررررلرتر ت سيملسرررت تإل ررره  مررر  تعرررملرج   .

 رت.سر   تتسرقدتم إت ت حملته لملصت ُمْ وم  ،يوخملرج

ومررن نملحيرهررمل   ررده  .  ررملازة تيعجررروش عورر   نرره جيررب  ن     

سرؤتر: مرر  سرر رهي     ن رورك إجمل رت وتعرات عر     نعرت   نه ت  حرد  

  سررري ملريوامله تسرررررملقيت  ْعرررورونرررمل؟ ويكرررن عوي رررمل و   جملاارررت  

يفرتة  طور، لملصت  عرد  ن تتفرق    ملعهجيت وت ظيليت حملر تمردت ا

تيعديد مرن تعرربتء عور   ن ارلت تيو رملء يرن خيرفري  شركل نهرملاي          

جيررب  ن نعرررت   ن   ه،عورر  تضرردى تيقريررب. يكررن ت تيوقررت نفسرر  

أ يررردته ، لملصرررت  عرررد تممك رررت  تيعرررو ة إح تيرررورتء يرررن تكرررون 

 ررل -م ظلررت تيصررات تيعملضيررت عورر   ررلير  ررل سرركملن تألره 

 ن تيسررررهح  تيوحيرررردين تضرررررو رين حررررر   -تضصررررمل   إح تآلن 

ومررن  . ررلوس  ورونررمل، الررمل: )تي ظمل ررت وتيعررزر(  تتيواظررت ضوتجهرر
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 اررب تيراررديمله تيرايسرريت تمررردت  جملااررت  ورونررمل يعررملم آلررر  و       

مررن تيوقررملا، وتيرهيئررت    ررمل     اررر مررمل يورري: تحلصررور عورر  عررد    

تتقرصررمل يت وتيصررايت وتيرعويليررت وتتجرلملعيررت وتي فسرريت ضوتجهررت     

سريكون   ،   ي  زممله تملييت. يلتْ ، وم مسرقرل ت نعر  معملضه  عُد

ترملعهرمل،  تمن    تألحردتث تضروقر  حردو همل، وتإلجررتءته تضفررته      

 ممل يوي:

 مل: يًّتقرصمل  •

عرري، وسيصررر   سرصررر  علويررمله تإل رره  تيكملمررل مررن تضمل     -

تيفلوس وتقع مل جيب  ن نرعرمليل معره،  رأييرد مرن  ير  تألطررت        

 سوتء من تيشعوب  و من قيمل تهمل تيسيملسيت.

 تخنفمله  سعملر تيررتور. -

 ععف تيطوب م  تسرلرتر تإلجرتءته تتحرتتزيت. -

 تزتيد معدته تيرطمليت. -

 لروج مزيد من تيشر مله تضرعارة. -

ت مدعلرررت  ملألرقرررملم ومرررن تضهرررب تعرررروج  درتسرررمله مسرفيضررر  

مل لرهر ارلم   يًّوتيريملنمله تضو وقت عن  اب تيدروس تضسرفمل ة تقرصمل 

 تألزمت.   

 مل:يًّصا •

دررلم ترملااررت، رمبررمل ارررملج مضرررطرين إح      تحررر  نضرر  حرردًّ    -

 من  جل  قيق )م ملعت تيقطي (. ،ت رسملب تض ملعت
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وجوب إعمل ة  رره تردت ل تحرتتزيرت مر  تقررتتب ظهرور )تضوجرت         -

 ؛مل حسررب تضسررررجدته يًّرررمرر  مرتعرررملة تيرخفيررف م هررمل  ور    تياملنيررت(، 

ب تيرعمليت تيصايت. هد  تيرقويل من حدة تيضغط عو  نظد

قررررد يكررررون تتلررررررملر تض زيرررري يفاررررص  ورونررررمل ممك  ررررمل،   -

  مللررملر تيسكر و لامل من تتلررملرته تيصايت تض زييت.

   ن رج ع ررد تتنرهررملء مررن ت رشررمل  تيوقررملا وتصرر يعه، مررن تضدرر   -

يأل رررت  تضعرعرر    ه تألوح مررن تيوقررملا سررركون مرملحررت    تررعررمل

يوخطر وتيعملمو  ت املر تيرعمليرت تيصرايت و ررملر تضسرؤوي  ت     

 تيدويت، وييس يغمليريت تيسكملن.  

  تربز تحلملجت يزيمل ة تيدرتسمله تإلحصملايت تيصرايت تير  توًعر    -

جرردوى إجرررتءته تيرصررد وتضرمل عررت وتحلجررر تيصرراي عورر   عرردت       

وتحرلملييرت إصرمل ت تيشرخص يولررة تياملنيرت       ،نسب تيشفملءتضصمل   و

   فس تيفلوس من عدمهمل.

 مل:مل ونفسيًّيًّتجرلملع •

الرررملر  و تيرتتلررري ت تإلتعرررو   نررره مبررررور تيوقرررت قرررد يررررب    -

تحلفملظ عور  نفرس تتحريملطرمله تتحرتتزيرت تير  نسررخدمهمل تآلن،       

ونظمل ررررت تييرررردين،  ،ويررررس تألق عررررت  ،مارررل: تت رعررررمل  تتجرلررررملعي 

وعورر  تي قرريض سرررز ت  حررملته  لرررى ممررن   ؛سرررخدتم تضعقلررملهوت

 يعملنون من مرهزمت تيكوال. 

تعرررو  مرررن تفشررري تيفرررلوس وتز يرررمل  عرررد  تحلرررملته؛ ألنررره       -

سرريكون مررن تيصررعب تسرررلرتر تيررملعررد  رر  تألاررل وتألصرردقملء،     

 وتأجيل إقملمت حفهه تيزوتج وتحلفهه تعملصت.  
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صررعب عورر   عضررهب   مبررمل  ن ارلع ررمل  مليريررره مررن تيشرررملب وي     -

تتيرزتم  ملإلجرتءته تتحرتتزيرت، ومبرمل  ن ليرملر )تيعرو ة إح تيوعر       

 ملحلررل  ؛مليًّررتيطريعرري( مررمل قرررل جملااررت  ورونررمل  ررل ممكررن حملي     

تضطروا )تيرعمليل(، واو تيرديل تيوحيرد تضلكرن حسرب تألوعرمل      

مرد  تتحريملط وتيوقمليت لرل مرن تيعرهج يرطورب  ن      تحلملييت، يكن 

  اررر مرر  جيررل تيشرررملب، إح    مشررد ة  طمله إجرررتءته ترخررل تيسررو 

جملنب  وت من تإلجرتءته ت نفس تيسيمل  ضوتجهت تضوجت تياملنيرت،  

مال:

        تختملذ  مل ت تعطوته تيهزمرت مبرمل يسرل   ملنرقرملر سروس ارو

 عد إذت يزم تألمر، وموتصوت تطوير تيردريس تيرقلي. تيرعويب عن ُ 

 ة تقيريب يوردروس تضسررفمل ة    مرتجعت تألويويمله ت سيلمل  عد إعمل 

مررن تيوعرر  تحلررمليي، وقرررتءة تيعديررد مررن تيدرتسررمله تتسرشرررت يت   

تيرر  تؤ ررد  اليررت تيعلررل عورر  زيررمل ة تحملررروى تحملورري، و قيررق      

تت رفررملء تيررلتتي  راقيررق تألمررن تيغررلتاي وتيرردوتاي، وتتسرررغهر   

وتيرت يررز عورر  تيرطرروير تضسرررلر يررر س    ،تألماررل يولرروتر  تضرملحررت 

ر تيرشررري تيرروطين، وتقررديب مسررملعدة   رررب يوقطررمل  تعررملخ    تضررمل

   لروجهمل من تيسو .ْ لملصت تيشر مله تضرعارة َض

     تطوير تيرك ويوجيمل تيرقليت ومرمل عت  مل ت مرمل يورزم تسررلرتر

ت ألي  زمرت صرايت   تسررعدت    ؛مليًّر إمتملم  مل رت تضعرملمهه وتألعلرملر آي   

 جديدة ررلوت.

   قرررل قرررتر عررو ة  يرر   مررن تيضررروري  ن يكررون ا ررملك نظرررة

تألنشرررطت تيريملعررريت ولملصرررت  ررررة تيقررردم، و ن يعرررو  تي شرررملط       
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 شرركل حررلر، وتسرررلرتر تيوعررب  رردون  ررملال حررر  ت تركرررر     

 تيكوترث ماولمل حدث مؤلر ت ت عد  من تيدور. 

عوي مل تعروج من الم تألزمت  ل ملء   ار عرن طريرق تطروير       -

 الم تألزمرت  رصرت   ممل  ل  لْعوتيرطو  َر ،روا تت ركملر وتإل دت 

 ب وتيراس  تضسرلر.يورعوا

 وعرر   .  هررد تييايررمل  نرره ضوتجهررت تآل ررملر     ،ومررن جملنررب آلررر 

تي فسيت تيسوريت تضرتترت عو  تسررلرتر جملاارت  ورونرمل ت تجملرلر      

  إن من تآلييمله تضقرتحت ممل يوي: ؛تيسعو ي

 تتسرلرتر ت تطريق سيملست تيررملعد تتجرلملعي حبزم. .

لطوط املتف سملل ت، وصوه وصورة يوردعب تي فسري    إعدت  .

 تتجرلملعي.

تررو ل تتتصررملته صرروه وصررورة  رري تروتصررل تألسررر مرر          .

 سر. عضهمل  سهويت وُي

إعرردت   رررتم  توفزيونيررت وعرررب تإلنرتنررت يورسررويت ماررل  رنررملم     .

مل تيررلي  ررملن تضشررملر ون  يرره صرروتيًّ  ،تألطفررملر " ارره يررمل مسسررب" 

 يعلوون من م ملزدب.

تررزور تيريرروه ت حررملته   ،ته ترردلل نفسرري عملجوررت إتملحررت وحررد .

 تيضرورة تيقصوى.

مرررن تيررردين إح    ؛تيررردعب تيررر فس وتتجرلرررملعي  كرررل  نوتعررره      .

تإلرشمل  تي فسي وتتجرلملعي وتيرسويت وتيرت يه.
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 التوصيات:  

تتقرصررررمل يت وتضملييررررت ) إعررررمل ة  رتسررررت يوسيملسررررمله تيسررررعو يت -1

رررملر إمكملنيررت  تتعرت ، مررن لررهر قرررتءة جديرردة تضرر     (وتي قديررت

يفرررتة  طرررور، ورملويرررت تيرو يررق  ررر  تيظرررر     تسرررلرتر ترملاارررت 

 ت ،2030و ررتم  وطلوحرمله رؤيرت     (ترملاارت ت و مل مرلًا) تيطملر 

ت سيلمل: تحليملة م ملحي  ي 

ترملنب تتقرصمل ي تضرملشر. •

 تيصات. •

تيرعويب. •

تياقمل ت تجملرلعيت.   •

تعمله  رررتم  تتسرررالملر تيرر   كررن  ن تشرررلل عورر  إ ررد  •

مل م  تيرغيلته تتجرلملعيرت تير  تؤ رد  ن    تق يت و رتايت، متملشي 

تيعو ة يوسمل ق  ل ممك ت. 

ت سرررريلمل  عررررد إعررررمل ة تقيرررريب يورررردروس  تألويويررررمله مراجعةةةة  -2

تضسرفمل ة من تيوع  تحلمليي، وتإل مل ة من تيدرتسمله تتسرشررت يت  

تيرر  تؤ ررد  اليررت تيعلررل عورر  زيررمل ة تحملررروى تحملورري، و قيررق      

تي  راقيررق تألمررن تيغررلتاي وتيرردوتاي، وتتسرررغهر  تت رفررملء تيررلت

وتيرت يررز عورر  تيرطرروير تضسرررلر يررر س    ،تألماررل يولرروتر  تضرملحررت 

تضملر تيرشري تيوطين، وتقرديب مسرملعدة   ررب يوقطرمل  تعرملخ ت      

  لروجهمل من تيسو .ْ سيلمل تيشر مله تضرعارة َض
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  د تيرت ررري يألمرررن تيقرررومي: حجلررره و يفيرررت   تيرهديررر"قضررريت
  ":مقملومره

 .  عرد تيعزيز تحلرقملن 
  م. لمليد تيعالملن 
 زيمل  تيدريس .  
 .   رتشد تيعرد تيكريب 
 هد تألمحري  
 .ملعل تيقرني  م  
  رلد تيدندني 
 م. إ رتايب نملظر 
 حملمد تيشرتري .  
 .  عوي تيطخيس 
 .  مهمل تيعيدتن 
 ي . ترملزي تيشريك 

  ص ملعت تضسرقرل وتيقوة تي ملعلتتيسي لمل"قضيت ::"  

 م.  سملمت تيكر ي 

 رلد تياقفي .  

 هد تألمحري  

 .  ا ملء تضسوط 

 سلت تيروجيري  

 حملمد تيشرتري .  

 .  عرل  رال  

 وزيت تيركر  .  

 ملازة تيعجروش  

 .  مهمل تيعيدتن 

 .  ا د تعويفت 

 تحب تي ملصر 

 هد تيقملسب  
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 ص  ت عوء تتتفمل  مسرقرل عهقمله  ور تعوي  م  تي" قضيت
 ":تيصيين تإليرتني

 م. سململ تضري 
 م.  ملعل تيقرني 
 م. لمليد تيعالملن 
 .   عرد تإليه تيصمل 
 تحب تي ملصر 
 .   عرد تهلل تيعسمل 
 زيمل  تيدريس .  
 .  إ رتايب تيرعيز 
 .  مسملعد تحمليمل 

  مملذت يو تسرلر  ورونمل عملم مل آلر؟"قضيت:"  

   محد  ريان .  
 م.  ملعل تيقرني 
  تألمحري هد 
  صدقت  ملعل .  
 ي . محيد تيشملجي 
 .  رلد تياقفي 
 عرد تيرمحن  ملسوب .  
 .   و ملء طيرت 
  هد تيقملسب  
  رلد تيدندني 
  وزيت تيركر  .  
 م. سململ تضري 
 ملازة تيعجروش  
  عويملء تيرملزعي 
  ريمله جنب .  
  ترملزي تيشريكي .  
 عرل  رال .    
  هد تييايمل  .  
 .  ا د لويفت 
 تحمليمل  . مسملعد 
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 األعالم كشاف

 31، 29  محد  تو   و وو -

  ر كملن )جنب تيدين( -

، 25، 22، 21، 16-14  ر و رررررررررررررملن -

29-33 ،36 ،41-42 ،49 

 68، 16  رطغرر -

 66  مسملء عوت  -

 79  صغر  رامل ي -

 117، 96 تألمل   در  ن سوطملن -

 126 تألمل سعو  تيفيصل -

 65 رلد  ن سولملنتألمل  -

 111  ندرس  وج رتمسسون -

 25 ر تيسمل ته نو -

 114، 98، 39  و ملممل -

 63، 58  ورسن ويوز -

 11  رنملر  يويس -

 124، 114، 99، 97، 39 ترتمب -

 66 تر ي آر تيشيخ -

 63 تشملريي تشمل ون -

 14 تور وه  وزتر -

 14 جيلس  يكر -

 16 حص ت تدهيي -

 39 محد آر لويفت -

 21 لووصي    ملر -

 25 لورلي سملنريملنمل -

 13 سويلملن   ليل -

 27 تيشريف حس  -

 112 رملا تألمحدص -

 41 )حس ( صدتم -

 65 طوعت حرب -

 73 عمل ر إمملم -

 96 عرد تيعزيز نملظر -

 18 عرد تيفرملا تيسيسي -

 14 عرد تهلل  ور -

 14، 12 عدنملن م دريس -

 21 علمل  تيدين مصطف  -

 21  ملب  ن شملا  تيغملب -

 73  ملتن محملمت -

 22  مليز تيسرتج -

 63  رتنسوت ترو و -

 12، 11  يويب رو  س -

 115 قملسب سويلملني -

 69  يب يون  سملم -

 51 مأمون   دي -

 97 رلد جوت  ظريف -

 61 مصطف  تيعقمل  -

 97، 65 تضوك سولملن -

 65 ضوك عرد تهللت -

 24 تضوك  ملرو  -

 96 تضوك  هد -

 94 تضوك  يصل -

 51 موسوييين -

 74، 73 ميل جيرسون -

 77 نو ل -

 63 ارشكوك -

 51ارور  -

 64 ا د تيفه مل  -

 13 ايهسيهسي -

 65 ويي تيعهد -
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 األماكن كشاف

 32   و ظيب -

 37، 21 إ يو يمل -

 44، 35  ذر يجملن -

 64، 12 تألر ن -

 53، 44، 35  رمي يمل -

 131، 127، 59  سرتتييمل -

، 42-41، 22، 13، 12 إسرررررررررررررتايل  -

44 ،46 ،51 ،112 ،114 ،119 

 74، 59 تسكرو دت -

 65 تإلسك دريت -

 121، 114، 71، 43 آسيمل -

 116، 49، 31، 24، 21 إ ريقيمل -

 145، 51، 51  ضملنيمل -

، 79، 64، 46، 23، 22 تإلمررررررررررررررملرته -

111 ،112 

، 51، 43، 41-38، 14  مريكررررررررررررمل -

75 ،76 ،95 ،96 ،114-119 ،

114 ،122-125 

 35، 23-21، 19، 17  نقرة -

، 111، 43، 23، 22، 18  ورو رررررررررررررررررمل -

123 ،141 

 37، 21  و  دت -

، 51، 48، 46، 42-37، 9 إيرررررررررررتن -

51 ،97-99 ،112 ،114-111 ،

114 ،115 ،117-119 ،122 

 131، 127  يري دت -

 51، 51 إيطملييمل -

 118، 111، 49  مل سرملن -

 122، 121، 64، 46 تيرارين -

، 127، 122، 51، 28، 15  ريطملنيررررررمل -

131 
 12  غدت  -

 112، 111، 94  ك  -

 54، 45 تيروقملن -

 112  و يملن -

 54، 45 وتدرسك تيروس ت -

 111 تمليوتن -

، 59، 54، 51-24، 22-8 تر يرررمل -

116 ،113 

 33 تل   يب -

 37، 21 ت زتنيمل -

 68، 37، 18 تونس -

 116، 86 جدة -

 37، 21، 12 ترزتار -

 121، 118 جوت ر -

 54، 45 جورجيمل -

 13 تحلرشت -

 13 حوب -

 21 تعرطوم -

، 34، 23-17-14، 11-8تعوي   -

37-43 ،49 ،52 ،53 ،67 ،95-

111 ،113-113 ،116-119 

 23   ي -

 111 تيدمنملرك -

 19 تيدوحت -

، 123، 116، 112، 43، 39 روسرررررررريمل -

124 

 92، 68، 49، 16 تيريمله -

، 41، 23، 19، 12، 7 تيسرررررررررررررررررعو يت  -

45-47 ،57 ،61 ،63-69 ،72 ،

75 ،78 ،81 ،84-87 ،91-93 ،

96 ،97 ،111 ،118-111 ،

116-123 ،125 ،129 ،134 ،

142 ،148-151 ،156 ،165 

 111، 64 سوط ت علملن -

 112، 27، 21 تيسو تن -

، 34، 29، 18، 113-11 سرررررررررررررروريمل -

35 ،37 ،39 ،113 ،115 
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 67 تيشملم -

 121 شملندون  -

 39، 37، 35، 34، 21 تيصومملر -

 154، 125-94، 71 تيص  -

 111، 112، 97 طهرتن -

، 37، 34، 18، 14، 13، 11 تيعرررررررت  -

39 ،42 ،43 ،64 ،97 ،115 ،119 ،

116 

 121، 1.3، 64 علملن -

 33، 18  زة -

 122، 114، 65، 64، 51، 12  رنسمل -

 46، 37  وسط  -

 121  وجيملن -

 13 تيقملمشوي -

، 45، 34، 29، 22، 21، 19 قررررررربخ -

53 ،54 

 74 تيقدس -

 111 قشب -

، 42، 38، 37، 34، 21، 19 قطررررررررررر -

111 ،111 

 43 تيقوقملز -

 113  ملر ملال -

 121  ملشغر -

 62، 59   دت -

 71، 69، 68  وريمل تر و يت -

 18  ويومريمل -

 112، 64، 42، 23، 14، 7 تيكويت -

 21  ي يمل -

 64، 39، 37 ير ملن -

، 37، 35، 34، 29، 22، 18 ييريررررررررررمل -

39-41 

 81، 62، 51 )تض ورة( دي تتض -

، 34، 23-21، 18، 15، 12 مصررررررر -

37-39 ،43 ،46 ،52 ،64 ،65 

 21 مقديشو -

 51 مكت تضكرمت -

 12 تضوصل -

 59 ي روي ت -

 21 نيقوسيمل -

 154، 62، 59 و دتينيوز -

 123، 119 تد د -

 116، 113، 44، 15 وتش طن -

، 81، 59، 42، 18 تيوتيرررررمله تضراررررردة  -

98 ،99 ،112 ،111 ،112 ،113 ،

118 ،122 ،123 ،144 

 131، 127، 63، 58 ويوز -

 119، 71، 51 تييمل ملن -

 53، 48، 43، 39، 37-35 تييلن -

 111، 54، 53، 45 تييونملن -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) م. أسامة كردي -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثمان -
 د. سعود كاتب -
 د. سعيد العمودي -
 د. سلطان املورقي -
 د. عفاف األنسي -
 معالي الفريق عبد اإلله الصاحل -
 اللواء فاضل القرني -
 )األمني العام( أ. فهد األمحري -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 د. جميدة الناجم أ. -
 أ. نبيل املبارك -
 أ. هناء املسلط -

 

  
 .األمانة العامة -
 .نة قضية األسبو جل -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -

282015  

 إحدى مبادرات مركز أسبار


