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 عن يصدر شهري تقرير          

-  

 احلارثي العرابي فهد د.

-  

 العناد محود بن الرمحن عبد د. أ.

-  

 علي بن صديق احلكمي د.

-  

 اللجنة( )رئيس الرديعان عمر بن خالد د.

 عبده امساعيل إبراهيم د.

املوسى مسفر أ.

-  

 الشريف فاطمة أ.

-  

 عايش عبدالرحيم إبراهيم أ.

-  

 مصطفى د. رضا حممد
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العديرد  م 2016 فربايرر ناقش أعضاء منتدى أسبار خالل شهر 

ر الشررهرا املهمررةا الررر ط رحررا للحرروار علررى مرردا  وورروعاتمررن امل

 ومشلا القضايا التالية:

 م.2020 الوطين التَّحوُّل برنامج 

 التطوعيرررررة: قالواقرررررعا واملعوقررررراتا وآليرررررات     األعمرررررال

 التطوير(.

 االقتصادي. التقدم مفتاح والتطوير: البحث 

      اإلعررالم احلربرري السررعودي ودورت يف التإلطيررة اإلعالميررة

 .اليمنيةلألزمة 

 واحللرررررررول املشررررررركالت والكررررررروارث: األزمرررررررات إدارة 

 املمكنة.
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2020

 فايز الشهري. الورقة الرئيسة: د: 

 مقدمة:

 للدولرررة الشررراملة" املنافسرررة" مفهررروم مرررن الرؤيرررة هررر ت تنطلررر 

 الشرراملة القرروة عناصررر منطلقررات وررمن طاقاتهررا بكررل السررعودية

 . العصرية للدولة

 التحررديات إىل أبرررز( مرروجز بشرركلق املداخلررة هرر ت وتتطررر ق

 الكامنررةا اإلمكانررات اسررتثمار خررالل مررن املمكنررةا والفررر 

 بكررررل التنمرررروي املنجررررز ملواصررررلة لقرررردراتها  اململكررررة وتوظيررررف

 .جماالته

 وورررررع بأهميرررررة اخلصرررررو  وجررررره علرررررى املداخلرررررة وتهرررررتم 

 الدولررررة  مرررروارد توظيررررف لكفرررراءة وتفعيلررررها الضررررامنة اخلطرررر 

 االقتصررراديةا اجلررر ور راسررر ة دولرررة يف الررروطين احللرررم لتحقيررر 

 باعترررردال للعررررام الروحيررررة رسررررالتها تتعمرررر  وموحرررردةا مسررررتقرة

 .وتوازن

 يف خمصصررة وال مت صصررة غررري عامررة رؤيررة املداخلررة وهرر ت

إىل  تتطررق  ولرن  والعنراوينا  باإلشرارات  وسرتكتفي  جمال حمرددا 

 :اآلتي النحو على عناصر أربعة على بالرتكيز التفاصيل
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 البشري. العنصر مؤشرات: أواًل

 احلماية. ومظلة الوطين األمن: ثانيًا

 .2020 اململكة اقتصاد: ثالثًا

   واالجتماعي. السياسي اإلصالح: رابعًا

واخلليجيرررررة  _ العربيررررة  الرررردول  معظررررم  أن للراصررررد  يتضرررر  

 الررثالثني السررنوات طرروال ظّلررا _ويف مقرردمتها اململكررة  حتديرردًاا

 أو التنميررة اسررتمرار يف سررواء _ مكث ررف بشرركل _ تعتمررد األخرررية

 ولري   اPower Capabilities القوة قدرات على التحديات مواجهة

 القروة  بعناصرر  واملقصرود  . .Power Resources القروة  مصادر على

 يف التررأثري ملمارسررة واملرروارد  اإلمكانررات مررن املترراح توظيررف هنرراا

 حرررربق املسرررلحة القررروات علرررى باالعتمررراد وذلرررك القصرررريا املررردى

 _ 2009_2008 احلروثيني  ومواجهرة  اإلرهرابا  وحررب  الكوياا

 (.احلزم عاصفة

 االحتياطيرات ( سرحب ق علرى  التعويرل  كان املالي اجلانب ويف

 ا(التابعرررةق الدبلوماسرررية األدوات تنشررري  السياسرررة ويف النقديرررةا

 املرنهج  هر ا  أهميرة  ومرع . الدولرة  لقروة  برأدوات  ُيعررف  برات  مرا  ومن

 وإورعافها  "القروة  قدرات" لكن وعف التكتيكي  املستوى على

 مصرادر  يف حقيقري  اسرتثمار  هنرا   يكن م ما تعويضه ميكن ال

 اجلإلرررايفا واملوقررع املسرراحةا مثررل: اPower Resources القرروة

 الصررررناعيةا والقاعرررردة االقتصرررراديةا واملرررروارد السرررركانا وقرررروة

 الثقافيررررررةا والقرررررريم التكنولوجيررررررةا _ العلميررررررة واإلمكانررررررات

 فالسكان.
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 مبعنرررى أحيانرررًا يرررأتي الررر ي القررروة مفهررروم فرررإن هنرررا  ومرررن

 االقتصرررادية القرررو ة مصرررادر امرررتال  فكررررة (  يتجررراوزStrengthق

 هررر ت حتويرررل ( علرررىPowerق القررردرة مفهررروم إىل إدارتهرررا  وحسرررن

 . واخلارجي الداخلي احمليطني يف وتأثري وإل  عنصر إىل املصادر

 البشري: العنصر مؤشرات أواًل:

 التنميرررة يف وتأثريهرررا البشرررري" العنصرررر" إشررركالية تتضررر 

 األوروبيرةا  القرارة  بشري وخة  ُيعررف  برات  فيما االقتصادي والتطور

 معرردل واخنفررا  املتقاعرردينا أعررداد زيررادة مشرركلة تواجرره الررر

 النتيجرة  وكانرا  العمرلا  سروق  يف الشرباب  قّلرة  عنه نتج ما املواليد

 االقتصادي. والنمو اإلنتاج معدل اخنفا 

 املؤشرررررات بعرررر  تقررررول السررررعودية العربيررررة اململكررررة ويف

  (2020ق سرنوات  أربرع  بعرد  اململكرة  سكان عدد بأن اإلحصائية

 مرن  السركان  شرامالً  نسرمةا  مليرون  37_35 برني  مرا  إىل يصرل  قد

 .السعوديني غري

 مررررن% 67 فررررإن احلاليررررةا اإلحصررررائية املعلومررررات وحبسررررب 

 ويشررّكل عامررًاا (30ق مرن  األقررل العمريرة  الفئررة مرن  هررم السركان 

 .اململكة سكان من% 80 نسبة سنة (40ق من أقل هم من

 إىل شراب  حيروي  سرعودي  جمتمرع  عرن  األرقرام  ه ت وتكشف

 اململكرة  أن اإلجيرابي  جانبهرا  يف املؤشررات  وتعين هر ت . كبري حدٍّ

 . الدولة قوة يف األساسي البشري العنصر" حيوية" على تتوّفر

 إنترراج طاقررة إىل الشررابة اجلمرروع هرر ت حتويررل ميكررن وحتررى

 التعلررريم علرررى ترّكرررز مشرررروعات يف الرررتفكري فينبإلررري وإبرررداع 
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 القطرررراعني يف الوظررررائف هيكلررررة وإعررررادة ا(الفررررينق التطبيقرررري

 يف احمللررري الطلرررب تلبيرررة بررر لك وميكرررن واخلرررا ا احلكرررومي

 . اخلليجي اجلوار دول ويف اململكةا

 احلماية: ومظلة الوطين األمن ثانيًا:

 ألرورررررها الوطنيرررررة" احلمايرررررة" ترررررأمني يف الررررردول ختتلرررررف

" احلمايرررة" القررروة أسرررباب متتلرررك قويرررة دول برررني مرررا ومواطنيهررراا

 .واملواثي  األحالف يف تدخل القوة متوسطة ودول ال اتيةا

 الردول  معظرم  حرال  هرو  كمرا  _ والضعيفة الصإلرية الدول أما

 قرردرتها أسرراس علررى" احلمايررة" شررراء علررى تعتمررد فعررادة _العربيررة

 .احلماية هلا توفر كربى بدول لالحتماء االرمتاء أو االقتصاديةا

 الصرإلرية  أو الضرعيفة  الدولرة  فقردان  حال تأتي هنا واخلطورة

 أو الكرربىا  الردول  مصرا   تإلرري  أو احلمايةا" شراء" على القدرة

 والبحرث  املزايرداتا  هر ت  عرن ( للدولرة ق البشرري  املكو ن انصراف

 الردفاع  عرن  عراجزة  الردول  ه ت جيعل مما واالستقاللية  ال ات عن

 .  التقليدية الدفاعية االسرتاتيجيات بتوظيف نفسها عن

 يف تتررروّفر اململكررة  حتتاجهررا  الررر  احلمايرررة فررإن  هنررا   ومررن 

 واإلسرالمي   العربري  وحميطهرا  الداخليرةا  مصرادرها  علرى  معظمها

 .املاوية األحداث أكدته ما وهو

 املسرررلحة للقررروات والتطررروير التحرررديث سياسرررات فرررإن ولررر ا

 املصرا   ثرم  أواًلا املبراد   علرى  املبنيرة  األحرالفا  بنراء  مع مرتافقة

 اململكرةا  مثرل  كبري لبلد الصا  النموذج األغلب يف وهي ثانيًاا

 .  املسلمني بقاع أقدس حتتضن أن اهلل شر فها الر
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 (:2020) اململكة اقتصاد: ثالثًا

 مسررية  يف حامسرة  سرلعة  سريظل   الرنف   أن الواوحة احلقيقة

 حمررور سرتبقى  اإلهليرة  اهلبرة  عقرود. وهر ت   لعردة  السرعودي  االقتصراد 

 تكررن وم فيهرراا لنررا فضررل ال ولكررن القادمررة  للسررنوات التنميررة

 غيابهررا وكرر لك خمططررةا لتنميررة نتيجررة أو لت طرري  مثرررة يومررًا

 .البدائل وجود أو بالتناقص

 هرررر ت أو االسرررررتاتيجية السررررلعة غيرررراب أن املؤّكررررد ولكررررن

 السؤال قبل سُي ّلف واالقتصاد  التنمية ارتكاز نقطة عن تإلييبها

 .كربى آثارًا

 للوصرول  الطررق  أفضرل  حتديرد  االقتصراديون  يستطيع وحيث

 يف النف  ألسعار املظلي اهلبوطلكن  والرديفة  البديلة املوارد إىل

 هرر ت حبررث جيعررل دوالرًا  (27ق إىل دوالرًا (120ق مررن عررام حرروالي

 .قصوى أولوية املسألة

 الررنف  مررن احمللرري االسررتهال  أن جنررد احملليررة املسررالة ويف

 نفرر  برميررل ماليررني (4.2ق حنررو امليررات وحتليررة الكهربرراء لتوليررد

 نفر   برميرل  ماليرني  (9.5ق علرى  تزيرد  أن واملتوقع يومي ًاا مكافئ

 .2035 عام يومي ًا مكافئ

 مشررراريع جهرررود تسرررريع أهميرررة عرررن السرررؤال يطررررح وهررر ا

 اهلوائيرةا  النوويةا والطاقة الطاقة من البديلة الطاقة يف االستثمار

 .اهليدروجني وطاقة الشمسيةا والطاقة

( الرعروي ق االقتصاد هيكلة إعادة من اململكة يف منا  وال

 املشررررراريع مرررررع فقررررر  تنشررررر  الرررررر واملؤسسرررررات للشرررررركات
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 واملرن ا  القررو ا  علرى  وترعرعا شب ا الر تلك أو احلكوميةا

 .  احلكومية والتسهيالت

 واالجتماعي: السياسي اإلصالح: رابعًا

 اإلصرررالح بررررامج تقرررود اململكرررة ظّلرررا قريرررب وقرررا حترررى

 ورتيررب هرراد  بشرركل واالجتماعيررة السياسررية البنيررة يف املؤسسرري

 واخلارجيرة  الداخليرة  املرتإلريات  مسرتحقات  أن يبردو  ولكرن  أحيانًا 

 كرل  ُتعر    م مهمة تنشيطية جبرعة املسرية ه ت حقن يف ساهما

 . بعد مثارها

 مرن  الكرثري  مراجعرة  تأثري واوحًا يبدو السياسي اجملال ويف

 احليويرة  وكر لك  العليراا  واملصرا   الوزارات يف اإلدارية اهلياكل

 احلكرما  ملؤسسرة  السياسرية  البنيرة  يف البطيئرة  التقاليرد  جتاوز يف

 أن بعرد  البلديرة  اجملرال   يف ومرشحة منت بة املرأة دخول وك لك

 .الشورى جمل  يف مقعدها احتلا

 يف مالحمرره تبرردو (2020ق بعررد مررا لعصررر املنتظررر والتطرروير

 املرحلررة  خررالل  تفرررز  أن املفرررت  مررن  الررر  واألمنيررات  النقاشررات

 وفررر  اجملتمعيرررة للمشررراركة طموحرررًا سياسررري ًا مشرررروعًا القادمرررة

 . موزونة سعودية معادلة

 تطروير  برنرامج  أي يسرتفيد  أن _أوىل كمحطة _ هنا واملقرتح

 لينت ررب املنرراط   يف احملليررة االنت ابررات نتررائج مررن قررادم سياسرري

 جملرر  إىل تصررعد متثيليررة نسررب وفرر  ممررثلني بيررنهم مررن الفررائزون

 حسرراب علررى والقبائررل التيررارات مررزادات يف الرردخول دون أعلررىا

 .الوطن مصلحة
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  :الشهراني: سعد. داللواء التعقيب األول 

 مشرروع  يف احلاكمرة  هري  السياسرة أن  وانطالقرًا مرن   بدايةا

وديناميررات  اجتاهررات يف التحرروالتأن  أرى فررإنين الرروطين  التَّحرروُّل

 :يلي ما بالقادمة تتطّل املرحلة خالل التنمية

 أم أمسيهررررا الرررررق السياسررررية للتنميررررة واورررر  أفرررر  وجررررود -1

والنظررررام  احلكرررما  نظررررام ثوابرررا  علررررى ا املبنيرررة (التنميرررات 

النظام  ومع ذلكا فإن ه ا  ه ا يف ومركزية امللك امللكيا

والتوزيررع  املشرراركة األفرر  ينبإلرري أن يعتمررد أواًل علررى توسرريع   

 وعلررررى وجرررره القرررررارات واختاذهرررراا صررررنع لشررررجرة املرشررررد

 املراكرررررز يف املناسرررررب وغرايفالررررردمي التمثيرررررل اخلصرررررو 

 اسرتقاللية  تعزيز الدولة. وثانيًا على أجهزة يف واملناصب العليا

 إنشاءأو  أعضائها مثاًل( منق %50وانت اب  الشورىا جمل 

   .(غرفتني من جمل ق كلي ًا منت ب مواٍز جمل 

 املاليررة علررى خصوصررًا املسررتقلا الرقررابي دورت واألهررم تفعيررل 

اإلدارة  واحملاسررربة  لضرررمان  باملسررراءلة الدولرررة وأداء العامرررةا

 .good governance الرشيدة

 احملليرررررة اإلدارة لتطررررروير كررررربريًا جمرررررااًل هنرررررا أن  كمرررررا

 للمرروارد عرادل  توزيررع والرتمكنيا واملنافسررةا مرع   برالتفوي ا 

 صرررياغة إعرررادة املنررراط  بررردون  موازنرررات علرررى العامرررة املاليرررة

 السياسريةا  للتنميرة  أفر  والسياسريةا ووورع    اإلدارية املنظومة

 األداء فيهرا  سرجننا  الرر  مواقعنرا  مرن  التحرر   نستطيع ال وقد
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 التحرديات  تزايرد  مع األحوال تتدهور قد بل التقليدي  اإلداري

األفررر  ق املررروارد وخارجي رررًاا ومرررع تنررراقص   داخلي رررًا السياسرررية

 ( 2020ق مرررن بكرررثري أبعرررد بالتأكيرررد هرررو هنررراا املمكرررن

 جررد ًا وأهدافرها وسررقوفه وررروري  مكو ناتررها ولكرن وورروح 

 .(اللحظة ه ت من 

 بهرا  ُيسرتهان  ال إجنرازات  اململكرة  حّققرا  االقتصرادية:  التنمية -2

والتعليما والصحةا  االجتماعيا والرفات األساسيةا البنية يف

 تررزال مررا حقيقيررة مشرراكل لكررن هنررا  واخلرردمات األخرررى 

 تقني رررًاا وللررردول املتقدمرررة: للعصرررر االنتمررراء حماوالتنرررا تعررروق

   وصناعي ًاا وإنتاجي ًا.

 مثرل  الروطين  فناجتنرا  العشررينا  جمموعرة  يف أننرا  وال خيدعنا

واسرررت راجه وإيراداترررها   الرررنف  أسرررعار مرررع ينرررتف  البرررالون

 هررر ت يف الكررربري االخنفرررا  مرررع سيضرررمر وسرررنرى كيرررف 

 بوصرفه مصردراً   _ النف  على املركبة واالعتمادية النفطيات.

 _للطاقة ومصدرًا وحيدًا بقطاعيها القتصادوحمركًا  ناوبًا

 شررفاء ال مزمنررًا بوصررفها مروررًا تالزمنررا هرر ت احلالررة تررزال مررا

  منه.

 تكرون أن  هلرا  كران  مرا  إشركاليات  هنرا   هر ا  وأكثر مرن 

 وإدارة التنميررةا االقتصررادية اإلدارة يف القصررور لرروال احلرردةا بهرر ت

 اإلشكاليات: ومن ه ت

والرررردخولا والبطالررررةا   الثررررروة توزيررررع واخللررررل يف الفقرررررا

 الطاغيررةا ووررعف  االسررتهالكية والفسررادا وشرريوع السررلوكيات 
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 العماليررة وغيرراب الطبقررة  ا(البحررث والتطرروير وررعف و اإلنتاجيررةا

   املنتجة.

 احلل؟ ما

 الررروطين التَّحررروُّل برنرررامج يشرررملهأن  جيرررب ممررراأن  رأيررري يف

 :  اآلتي

 ةكررثري رحبيررة قابضررة  شررركات ومؤسسررات إنتاجيررة  إنشرراء

 ترردير  ا(يفشررل قررد بعضررها  بررأن امل رراطرة احتمررال  وكرربرية قمررع 

 تنررتج الرروطن  أرجرراء ومتعررددةا ومنتشرررة يف  كررثريةا جمموعررات

 الررررررنف  عررررررن بعيرررررردًاقنسرررررربية  ميررررررزات فيهررررررا لنررررررا منتجررررررات

 األسررررواق يف بهرررا  معهرررا(ا ننرررراف   والبرتوكيماويررراتا وال بررررأس 

  واإلقليميةا والدولية. احملليةا

اخلصو (   وجه قالصناعية على اإلنتاجية الشركات وه ت

 يف مشرررتكة مصررلحة شررركاء هلررم  أربعررة بررني بالشررراكة تنشررأ

  الشركات: ه ت إجناح

 .الدولة  

 اخلا . القطاع 

 الصينيونق األجنيب املستثمر)!. 

  شرركةا أو  مشرروعا  كرل  يف العامرل  السرعودي  الشرباب 

  مصنع.أو 

وال  الفشرررررل تعررررررف ال وإدارة حديثرررررة هررررر ا إرادة ويتطّلرررررب

 به. تعرتف
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 املسائل العماليةا يف خصوصًا جديدةا تشريعات وحتتاج إىل

 املعاصررة  والضررائب قالدولرة   العامة للمالية جديدة نظم عن فضاًل

 توزيرع  وورائب ُتعيرد  معهاا وأجور تتناسب إنتاجيةا دولة الناجحة

 سرري ّفف الرر ي الزكرراة ركررن تفعيررل أهميررة مررع اإلنترراج(ا عوائررد

 والبطالة. الفقر مشكلر

ومررا  (2020ق لعررام السررعودية العربيررة اململكررة أرى هكرر ا

 مشرررت ا خررا  وقطرراع إنترراجي قطرراع لررديها صررناعية دولررة: بعررد

 يتمتعون صاحلني منتجةا ودولة مواطنني وطنية عاملة يدًا يشإلالن

 ودولررة تقرروم  واجبررات. مررن علرريهم ويقومررون مبررا  متسرراويةا حبقرروق

واألمنيرررررةا واالقتصررررراديةا واالجتماعيرررررة  السياسررررريةا بوظائفهرررررا

  والنزاهة. الكفاءة من أساس على خمتارين عامني مبوظفني

 _واحلمرد هلل  _ متقدمرة  أساسية بنية فلدينا الوطين األمن أما

 فضرالً  بأطنابهراا  تضررب  إليهرا   املشار املركبة ولكن االعتمادية

  األخرى. الوطنية القوة مقومات توظيف وعف عن

 وّظفنرررا والتنمررروي  فقرررد السياسررري الشرررأنني يف اجنحنررر وإذا

 وسرتأتي املقومرات   الوطنيرةا  القروة  مقومات من مقومني وفع لنا أهم

 السياسي. املقوم قائدها: وراء منساقة األخرى
 

 الصبان: سامل حممد. التعقيب الثاني: د 

 بالتحديررردا االقتصرررادي اجلانرررب يف تعقرررييب علرررى سرررأركز

 جمتمررع مررن اململكررة انتقررال عمليررة يف الرررئي  احملررور ُيمث ررل حيررث

 أوجره  كرل  متويرل  يف الرنف   سرلعة  مرن  ينتجره  مرا  على يعتمد ريعي
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 الفررررد إنتاجيرررة زيرررادة عمرررادت يكرررون منرررتج جمتمرررعإىل  احليررراة 

أن  ويسررتطيع املتاحررةا املرروارد مجيررع الفرررد فيهررا ُيطررو ر السررعوديا

 .ودولي ًا حملي ًا بها يناف 

 أسرررعار فتررردهور ا" نافعرررة ورررارة ٌرب"  مقولرررة: دائمرررًا وأردد

 عليرره  تعتمررد الررر الررنف  مررن إيراداتنررا وبالتررالي العامليررة  الررنف 

 قياسري  عجرز  حردوث إىل  أد ى قرد   ٪90 عن ال يقل مبا احلكومة

 االحتيررراطي مرررن السرررحب يف احلكومرررة وبررردأت املاوررريا العرررام

 اسررتمرار ومررن ثررم  فررإن حكوميررة أيضررًا  سررندات وإصرردار املرراليا

 ُينر ر  الالزمة  االقتصادية اإلصالحات إجراء دون هو كما الووع

 الرردين نسرربة وارتفرراع جهررةا مررن املاليررة االحتياطيررات هرر ت بترردهور

 احمللي من جهة أخرى. الناتجإىل  العام

 االقتصراديةا  جمل  الشؤون بها ظهر الر الكبرية واجلدية

 تضرررم  عمرررل ورش وإقامرررة ودولرررينيا حملررريني خبررررباء واسرررتعانته

 املتناهيررررة. والصررررراحة والشررررفافيةا اجملتمررررعا أطيرررراف خمتلررررف

 املتوقعرة مرن   الروطين  التَّحوُّل خطة والشفافية اتضحا مالحمها يف

 :خالل

 ترتيرب  خالل من والفساد  اهلدر وإيقاف اإلنفاقا ترشيد -1

 اسررتمرار علررى والرتكيررز احلكرروميا اإلنفرراق أولويررات

 القطاعرررررات علررررى  ومنررررتظم  مسررررتمر  بشرررركل  اإلنفرررراق 

 واخلرررررردمات والصررررررحةا التعلرررررريما مثررررررل ةااألساسرررررري

 مثرل  الالزمرةا  األساسرية  التجهيرزات  وبع  االجتماعيةا

 .العام النقل
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 الشررررررؤون جملرررررر  خررررررالل مررررررن املسررررررؤولني حماسرررررربة -2

( أشهر قثالثة فرتة كل يف يقدم وزير وكل االقتصاديةا

 وغرري  القائمرة  العقبرات  وماهيرة  إجنرازتا  مت ملرا  استعراوًا

 األمررر وهررو عدمرره  مررن لإلجنرراز مؤشرررًا يعرردُّ ممررا ذلرركا

 األداءأن  كمررررا. املاورررري يف موجررررودًا يكررررن م الرررر ي

 بعررر  وحررردثا لإلعفررراء. يعر ورررهم للمسرررؤولني ءالسررري

 .اجملل  عمر من املاوية القصرية الفرتة يف احلاالت

 ُبردء  الرر  الوقرودا  إعانرات  ذلك يف مبا اإلعاناتا ترشيد -3

 ونظرام  التردرج  مراعراة  فيها مت والر مؤخرًاا تطبيقها يف

 الرررردخل ذوي الفئررررات عررررن العرررربء لت فيررررف الشرررررائ  

 نظرام  بتطبي  القادم امليالدي العام والبدء ببداية .احملدود

 األساسرريةا السررلع أيضررًا تسررتين الررر املبيعرراتا وررريبة

 .الإل ائية املواد مثل

 السرررلبيات تررراليف االعتبرررار يف مرررع األخررر   الت صررريصا -4

 أال يكررون علررى اإلجيابيرراتا تعظرريم وحماولررة املتوقعررةا

 بررل  احلكوميررة   العوائررد  زيررادة مررن الت صرريص   اهلرردف

 امل صررصا للقطرراع اإلنتاجيررة الكفرراءة مسررتوى حتسررني

 .الشفافية أيضًا وزيادة

 تهرردف الروطين  التَّحروُّل  خلطرة  عديردة  أخررى  عناصرر  وهنرا  

إىل  اململكررة لتحررو ل الوطنيررة  لالسرررتاتيجية الفرروري التطبيرر إىل 

 والترردريب   التعلرريم  مسررتوى  حتسررني علررى  يرّكررز  معررريف  جمتمررع
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 مرع  املنافسرة  يسرتطيع  ومبتكررا  مبردع إىل  السرعودي  الفرد لتحو ل

 .اقتصادي ًا األخرى الدول

 طالبرا  الر ي  السرياديا  صندوقنا إنشاء لسماعه سعدنا وما

 وختامررًاا (.2004ق الزمرران مررن عقررد مررن أكثررر منرر  وغررريي برره

 التَّحررروُّل خلطرررة بالنسررربة حررر رًا تفررراؤاًل متفائرررل ش صررري ًا فرررإنين

 يرأتي  أال مرن  خرري  مترأخراً  يرأتي " أن  مقولرة:  مرن  انطالقراً  الوطينا

 ".نهائي ًا
 

 (:2020 الوطين التَّحوُّل املداخالت حول قضية: )برنامج 

 والنفاذ: والواقعية، األمنية، بني التَّحوُّل الوطين

 احلمررود: كلمررا  ناصررر بررن عبررد اهلل. يف هرر ا الصرردد قررال د 

 الكيميرائي  املفهروم  ذهرين إىل  الوطين  قفرز  التَّحوُّل برنامج تأملا

 يف ترؤثر  تفاعليرة  لعناصرر  ختطيطري  متثيرل " عرن  يعررب  ال ي للتحول

  .  "خمتلف شيءإىل  لتحوهلا وتقود ماا كتلة

 التَّحروُّل" باسرت دام  " تعريرف  كرثرياً  لري  يروق الباب ه ا ومن

 آخر  ذلرك  مصطل  أي دون ا Metamorphismاإلجنليزي  املقابل

 ومرا  الكلمرةا  حترو ل" مبعنرى  " عليه ُيطل أن  ميكن ما هو ه اأن 

 . وحسب قواًل إال لي  ذلك دون

 نتيجرة  يرتم  إمنرا " التَّحروُّل أن " على ميتامورفيزم مصطل  ويدل 

 :وذلك على النحو التالي عوامل ثالثة

   احلرارة.: األول

 . الضإل : الثاني
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 يف تكررون مررا غالبررًا نشررطة كيميائيررة مررواد إدخررال: الثالررث

 .  سوائل شكل

 (200ق برني  حيردث  مرا  عرادة  التَّحوُّلن إ الكيميائيون: ويقول

 (850ق عنررد والرر وبان الالحقررةا النشررأة عمليررات مررن مئويررة درجررة

 األجسرررام حتررروالت عرررن غالبرررًا هنرررا يتحررردثون وهرررم مئويرررةا درجرررة

 . كالص ر الصلبة

 الرر ي الكيميررائي" أن "التَّحرروُّلإىل  اإلشررارة هنررا املهررم ومررن

 التَّحررروُّل" ُيسرررم ى احلررررارةا ودرجرررات الضرررإل ا زيرررادة: عرررن ينرررتج

 درجرررة اخنفرررا  نتيجرررة" التَّحررروُّل" يرررتم عنررردما ولكرررن  "التقررردمي

   ."التقهقري التَّحوُّل" والضإل ا فُيسم ى احلرارة

 :ألمرين التَّحوُّل" الكيميائي" هو مجيل

 حمسروبة  نترائج إىل  تقرود  ثابتة قوانني نتيجة دثحي األول: أنه

 .  وحمسومة

 الزمررة ونرروامي  شررروطًا" التَّحرروُّل" رلرر يعلمنرراا أن الثررانيا أنرره

 ."التقهقري" أو "التقدمي" التحولني من ألي

 نت رر  أن  ميكررن ال بأنرره العميرر  اإلميررانإىل  ذلررك ويقودنررا

 خرالف  فهر ا  التقردميا  التَّحوُّل التقهقريا وننتظر التَّحوُّل أسباب

 . األشياء قوانني

 مرن  ليسرا  األمنيات ألن أمنية  يكونأن  يص  إذًا ال التَّحوُّل

 املرررادة  ألن واقعي رررًا   يكرررون أن  ينبإلررري  والتحرررول . التَّحررروُّل  قررروانني

 تفاعرررل تصرررور ميكرررن وال الواقعيرررةا لطبيعتهرررا خاورررعة املتحولرررة

 عمليرررة يف إجيابي رررًا تأثريهرررا تصرررور وال. واقعيرررة غرررري ملرررواد إجيرررابي
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 الر منظومة مركبات كافة تكونأن  الواقعية لوازم ومن. التَّحوُّل

 وليسررا التَّحرروُّلا تفرراعالت بهررا املنرراط البيئررة ذاتهررا  مررن" حتررول"

أن  الإلريبررة األجسررام فشررأن. غريبررة أجسررامأو  هجينررةا مركبررات

 آثارهرا  تصرور  ميكرن  ال حمسروبة  غرري  كيميائيرة  تفاعالت ُتحدث

 . وعواقبها

 وحتّقر   التَّحروُّلا  عناصرر  تكامرل  من لنفاذت بد والتحو لا ال

  الثالثة:   الشروط

 الكافية. احلرارة

 الكايف. والضإل 

 للتحول. املسببة واملادة

 ويف األشررياءا كررل األوقرراتا ويف كررل يف ذلررك يكررون وأن

 . بنجاح التَّحوُّل عملية حتدث حتى.. هوادة ودون املراحلا كافة

سررنوات..  مخرر  للررزمن.. أعررين  فاعلررة عالقررة هنرراا ال ومررن

 برإذن  سرنوات  مخر   يف بالفعرل  نافر اً  يكرون  قد.. الوطين وحتولنا

 بدقرررة شررريء كرررل حسرررابات حنسرررب عنررردما فقررر  ولكرررن.. اهلل

 .  للتحول املواتية الظروف ونوفر..  متناهية

 التالي:.. املثال على عفوًا

 الطازجرة  حالتهرا  مرن  الإل ائيرة  حتويرل" املرواد  " لرر  حنتاج عندما

 الظرروف  يف ثرالث إىل  سراعتني  من حنتاج فإننا املطهية  احلالةإىل 

 االضرإل   قردر  يف نضرعها  عنردما  التَّحوُّل.. ولكرن  لعملية الطبيعية

 الوقررا مررن% 25 فررإن.. احلرررارة عليهررا وُنسررل  املرراءا مررن قليررل مررع

 .يكفي
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 مررن% 15 فررإن املررايكرويف  موجررات حتررا نضررعها وعنرردما

  .يكفي الطبيعي الوقا

 برناجمنرا  يف.. األمنيرات  جمررد  مرن  حن رأن  علينا.. اخلالصة

 أعرررددنا الطهررري وسرررائل مرررن أي يف نفكرررر الررروطين.. وأن للتحرررول

 :  القادمة اخلم  للسنوات

 التَّحرروُّل مررواطن علرى  تسررليطها نسررتطيع احلررارة  مررن كرم  -

   املنشودة؟

 تلررك علررى بانتظررام منارسررهأن  ميكررن الضررإل  مررن كررم -

   املواطن؟

التَّحرروُّلا  التفاعررل لعناصررر حتقيرر  وسررائل مررن منلررك مرراذا -

 ممررا ذلرركا وحنررو مشرررتكةا ومتويررلا ورقابررةا  رؤى مررن

 الكيميرائي" للتحرول  " التفاعرل  وررورات  الستكمال يلزم

 .  التقدمي

 بالفعررلا برردأ الرروطين األربررش: إن التَّحرروُّل  كرروثر. وقالررا أ

 كرل  رغرم  اململكرة   مبسرتقبل  متفائلرة  وأنا متعددةا أصعدة وعلى

 التنميرة  ألن. اقتصرادي اً  عسررية  سرنوات  على إشرافنا على املؤشرات

 لعجلرة  ودفٍع وإل  عامل ستكون رمبا بل األزمات  مع تتعار  ال

 .البالد يف التنمية

 كررلأن  وهررو عليررها الضرروء تسررلي  أريررد مهررم ملمرر  لرردي 

 :  جبناحني إال تتحر  ال حتويلأو  تطوير مبادرة

   اإلداري. القرار جناح -
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 .  البشري التطبي  جناح -

 لتحررول متكاملررة خارطررة كتابررة بصرردد أننررا اقرتوررنا ولررو

 مؤهلررة كرروادر لرردينا هررل وتنمررويا وسياسرريا اقتصرراديا بنيرروي

 بالنتررائج يعررود ملمرروس إىل فعررل وحتويلررها القررراراتا هرر ت لتشررإليل

   الواوحة؟

 يعررد  مررن  التعلرريم  لرروزارة" فطررن" مشررروع املثررال سرربيل علررى

 م خمرجاتررهأن  غررري ش صرري ا  هلررا حتم سررُا الررر الررربامج أكثررر

ن فررإ املرردارسا مررديرات إحرردى وحسررب املررأمول. برراحلجم تكررن

 يتشررربع  وم! للمشرررروع مسرررتوعب غرررري نفسررره التعليمررري الطررراقم

 لردينا : القصرد .. هلرا  مكتروب  هو كما العجلة ُيدر وم بالفكرةا

 يف كربري  تبراين  لردينا  آخرر  جانرب  مرن  لكن جبارة  بشرية طاقات

 ورر مةا زمنيررة فجرروة برره مناطقرره بكافررة واجملتمررع. الرروعي درجررة

.. واألصررولي التنررويري واألمرريا املررتعلم املثقررفا وغررري املثقررف بررني

القررراراتا   تطبيرر   مسررتوى يف عائقرراً  ُيشررّكل  قررد التبرراين  وهرر ا

 البشررية  املروارد  تردريب  باالعتبار أخ نا فهل.. ومراقبتها وتفعيلهاا

 القادم؟ التَّحوُّل حجم لتناسب

 الرتإلري  يعرين  احلمود أن التَّحوُّل صا  بن اهلل عبد. وأوو  د

 دون تلقرائي  بشكل يتأتى قد اجملتمعي والتحو ل حال.إىل  حال من

بشرري.   بسربب  التَّحروُّل  يترأتى  قرد  أخرىا ناحية ومن بشري. تدخل

 باجتررات أننررا يعررين فهرر ا بالدنرراا يف الرروطين التوجرره ننرراقش وألننررا

أو  خمرررج إظهررار يف رئيسررًا سررببًا سررنكون جمتمعرريا حتررول نشرروء

 حاليررًا املطروحرة  األسررئلة ولكرن  إليهررا  نطمر   جمتمعيررة خمرجرات 

 اآلتي: يف واملتمثلة ومتنوعةا عديدة
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مرا  أن  سرنواتا  (5ق مررور  بعرد  أي (ا2020ق عرام  حتديد هل -1

مرا   ثم إليه؟ ما نصبو ننال ثم ومن أمامنا  سيكون إليه نهدف

أو  واوررحة صررور مررن هررل إليرره؟ مبعنررى:  نصرربو الرر ي الشرريء

 جرراء  جننيره  مرا سروف   علرى  نتعرر ف  حترى  أمامنرا   ماثلرة  أمثال

 قادم؟ تإليري

 الرقري  يف يتمث لأن  القادما التَّحوُّل من املؤملأن  لدينا املفهوم -2

 االقتصرررراديا والنمررررو الثقررررايفا واالكتسرررراب االجتمرررراعيا

 البرد  فإنه اجملاالت ه ت حتى تنج  ولكن السياسي  والنجاح

 يسرهل  حتى جمتمعني  اجملتمع أفراد لدى أس  اكتساب من

 يف البدء حنو األقل على الرامية الربامج تنفي  احلكومة على

 . إليه وما نصب تنفي 

 تإلررري لرره حيرردثأن  جمتمررع أي علررى يصررعب الرروطين التَّحرروُّل -3

 نظرنرا  مرا  إذا خصوصراً  سرنواتا  (5ق أقصراها  مدة يف مأمول

 السررررررعوديةا العربيررررررة للمملكررررررة اجلإلرافيررررررة الطبيعررررررةإىل 

 من كثري يف االجتماعية العادات وطإليان املتعددةا والثقافات

 بنسرربة ولررو تتوافرر أن  الصررعب مررن الررر اجملتمررعا سررلوكيات

   .وأخرى منطقة بني% 60

 احلكومررة قرردرة عررن األصررل يف ُيعب ررر الرر ي الرروطينا التَّحرروُّل -4

 مررن الرر ي املررنهج  اإلداري وتطررويرت منهجهررا تإلرريري علررى ابتررداء

 بدايرررة يعرررد حمققرررةا جناحررراتإىل  الوصرررول وبعرررد خاللرررها

احلكومررة  اسررتطاعا فررإن قررادما وطررين حتررول حنررو الطريرر 



11 

 

 –2016  2015  
31 

 أكثررر اجملتمررع جلعررل سررهولة يعررد فرر ا  ذلررك  يف وجنحررا

 . مأمول وطين حتو ل حنو وكفاءة مرونة

 فالبرد  التقردم   عجرالت  فيه تتسارع لزمن واختصارًا وإمجااًل

أن  ال ميكرن  مشررت   مشرروع  التإلريري أو  التَّحوُّلأن  مجيعًا نعيأن 

 لتحقير   فإنه وهل ا جمتمعي أو  حكومي أحادي جانب من حيدث

 واجملتمررعا وأن احلكومررة بررني شررراكات بنرراء مررن البررد النجرراح

 مسرتهدف  ما هرو  ونهاية بداية أساس النية وحسن الشفافية تكون

 .دومًا

 متطلبات جناح التَّحوُّل الوطين:

 خطرروةأن  إلدرا  الوقررا العمررودي أنرره حرران سررامية. تعتقررد د

 ال املررأة  فردور  واحردة   قردم  علرى  بالسرري  ترنج   لرن  الوطين التَّحوُّل

 املرررأمولا دون مازالرررا التنميرررة يف ومشررراركتها إغفالرررها ميكرررن

أو  ويهمرل  ذراعا علرى  يعتمرد  التَّحروُّل أن  يعين مما  ءبطي والتحسن

 اجملتمعرري والتإلرريري االقتصررادية فرراخلط . الثانيررة أهميررة مررن يقلررل

 مكانهررا  يف املرررأة ووررع  دون ممكنررًا يعررد  م السياسرري  وحتررى

أن  نعلرم  حنرن  اقتصرادية.  كقروة  بهرا  املنروط  الدور لتؤدي الطبيعي 

ورررورة. أمررا مرررن    ومسرراهمتهن  عاليرررةا أرصرردة  ميررتلكن  النسرراء 

 جاهزيررة هنررا  وأصررب  احلرررا ا تإلي ررر اجملتمعيررةا فقررد  الناحيررة

 التَّحرروُّل خطررة وررمن فإدراجهررا وبرر لك املرررأة  ملشرراركة معقولررة

 حتقير   عرن  قاصرراً  الربنرامج  سريظل  هر ا  وبردون  ورورةا الوطين

 وكانررا املرررأة  التَّحرروُّل. خطرر  قرروة كانررا مهمررا منررها املررأمول

 .وطين حتو ل برنامج أي يف مهم ًا عصبًا وستظل 
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 متطلبررات أهررم مررن العنررادا فررإن عبرردالر ن. د .أ ويف تقرردير

 الوطين ما يلي: التَّحوُّل

 عرن  بعيردة  باحرتافيرة  لتعمرل  واملروريرة   األمنيرة  األجهزة تطوير -1

 أد ى الر ي  واخلمرولا  والواسرطاتا  والفزعاتا االجتهاداتا

 وهرروب  السرياراتا  سرقة مثل شائعةا مشكالت تفشيإىل 

 وامل رردراتا والتسررولا اوالتفحرري  والتحرررشا العررامالتا

 .... واحلوادث

 الرردكتورة  ذكرررت  كمررا  _ كامررل  بشرركل  املرررأة  إشرررا  -2

 وحنررن ملررا نررزل  نتحررو ل ولررن... احليرراة مفاصررل بكررل _سررامية

 جرررردة بلرررردي فشررررل كمررررا والتصرررررفا الفكررررر مزدوجرررري

 الر ي  الوقرا  يف ااالختالط بدعوى واحدة قاعة يف باالجتماع

 يف غرفررة الصررحي والقطرراع واألسررباريونا الشررورىا جيتمررع

 !!!!واحدة

 التقاويا وإجراءات واالدعاءا التحقي  تطوير يف االستمرار -3

 واحملامررراةا اجلزائيرررةا اإلجرررراءات لنظرررام احلرررريف والتطبيررر 

 .والقضاء

 حتوهلرا  خبطرة  اإلمرارات  تسري ملاذا: الرديعان خالد. وتساءل د

 يف صررعوبات نواجرره قررد أننررا حررني يف سالسررةا بكررل االقتصررادي

 يهملررررهما للإلايررررة مهمررررني جررررانبني العمليررررة؟ وبرأيرررره فررررإن هنررررا   

إليهمرررررا. اجلانرررررب األول: أن جمتمرررررع   يشرررررريون وال االقتصررررراديون

كرربري. أمررا   حرردإىل ومتجرران  سرركاني ًا   جررد ًاا صررإلري اإلمررارات



11 

 

 –2016  2015  
33 

 مرررن  ٪81 ُيشرررّكلون الررر ين الوافررردينا اجلانرررب اآلخررررا فهرررو أن

وجرره لطلررب  أكمرل  علررى مرنهم  املطلوبررة باملهرام  يقومررون السركان  

 جتعرل  السرمات  وه ت .مجيعًا عليهم ُتطب   العمل قوانني الرزق  ألن

 بلدهم يديرون فهم ومتيسرًاا بل قبواًل  أكثر اإلمارات يف التَّحوُّل

 اإلمرارات مرن   منتجرة. وقرد ختلصرا    كشركة حبتة جتارية بعقلية

تعررد   السررمة هرر تأن  حررني يف ا"خاصررًا" جمتمعررًا جيعلررها شرريء أي

 باخلصوصرية " عليه اصطلحنا ما مبعنى كبرية  بدرجة لنا مكبلة

 ممررا الإلرري   عررن خمتلرف  سرلو   نهررج علرى  جتربنررا الرر  ا"السرعودية 

 .التَّحوُّل إشكاالت يف يوقعنا

 تلرك  كرل  ال جنرد  فإننا السعودي  جمتمعناإىل  ننظر وعندما

 مرع  األطررافا  مرتاميرة  بدولرة  العددا كبري جمتمع فهو السماتا

 غرري  جمتمرع  كر لك  وهرو  مناطقية. وجإلرافية أيكولوجية تباينات

 تبردو  أمرور  وهري  املشررتكاتا  كل رغم كافية  بدرجة متجان 

 تصررنع الررر بن برره جمتمعنرراأن  ذلرركإىل  ويضرراف .أحيانررًا معوقرات 

 ممانعرة  وفئرة  والتحو لا التإليري تريد فئة: فئتنيإىل  ينقسم التَّحوُّل 

 خطررروة بكرررل ومشرررككة بررل  حررر رة  بطريقرررة إىل األمرررور تنظررر 

 .احلكومة تأخ ها

 غايررة أمررور يف املشرررت  والعمررل واهلرردفا الرؤيررةا إن توحيررد

 املتطلبات؟؟ تلك حققنا فهل املطلوب  التَّحوُّل إلحداث األهمية

 األيرديولوجي  التنافر الوايل أن عامل عبدالسالم. بينما يرى د

 يكونرراأن  ميكرن  وعردم جتانسره    اجملتمرع  فضر امة  األقروى   هرو 

قياسرًا  _ السعودية لكن العاملني  ه ين إدارة أحسنا إن قوة عامال
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واألسرر   العشررائرية البنررى جلهررة املشررابهة اخلليجيررة باجملتمعررات

 سرحب  األيرديولوجيا  السرحب  عامرل  تأثري بقوة تتسم _االقتصادية

 خطررى جيعررل بوورروح وهرر ا. الثبررات إىل...املركررز.. إىل املوقررعإىل 

 إىل األر   دائمررًا جم وبررة اإلماراتيررةا احلالررة يف كمررا الطررريانا

 بالعصرر  التحامنرا أن  مرن  امل راوف  علرى  التإللرب  حتدي فأمامنا ل ا

 بانطالقررة موعررودون التنررافر  فررنحن  هرر ا حسررمنا ْنإ. هلويتنررا مررؤٍذ

 .خطوات من البشرية التنمية ما قطعته باعتبار واعدةا

 املهررم أخرر الشرربيكيا فررإن مررن  اجلررازي. ومررن وجهررة نظررر د

 االعتبار: بعني التالية األمور

 احلكررمن إ القررول: ميكررن السياسرريا باجلانررب يتعلرر  فيمررا -1

 دولنررا يف حولنررا وجيررري مررا جرررى معطيررات علررى بنرراء امللكرري

 لطبيعررة  ومالءمررًة وعطرراء ا اسررتقرارًاا  األكثررر هررو العربيررة 

 امللكري  ونظامنرا  وعالقاتنا. تعايشنا وأسلوب العربيةا ثقافتنا

لكننرا   إلينرا   بالنسبة واستمرارت وجودت من أهمية الرغم على

 يأخر   حديث حكم نظام خالل وتدعيم من تعزيزإىل  حباجة

 عررن بعيرردًا املنشررودةا إىل األهررداف املؤديررة االعتبررارات بكررل

 لنجراح  األسراس  حجرر  هري  القيرادة  ألن أخررى   اعتبراراتٍ  كل

 .التنموية الرؤى كل

 للتحرديث  الوطنيرة  الررؤى  حتقي  إمكانية بتسهيل يتعّل  فيما -2

 اململكةا ملناط  اإلدارية املركزية ختفيفن إ القول: ميكن

 ومالي ررًا حتررا  إداري ررًا احملليررة املناطقيررة وتشررجيع الالمركزيررة 
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 حرردإىل  ُيسرراهم سرروف موحرردة  عامررة حكررم سياسررة نظررام

 وسيسرم   احلكروميا  اجلهراز  تره رل  أعباء ختفيف يف كبري

 .وتنافسية وفاعليةا دقًةا األكثر باملتابعة

 والدراسرررات  واملعلومررراتا للبيانررراتا  كررربرية أهميرررة  هنرررا  -3

 اخلطررر  كرررل عليهرررا ُتبنرررى الرررر دوري رررًاا امل حد ثرررة الدقيقرررة

 واورررر  بشرررركل مررررا ينقصررررنا  وهرررري املسررررتقبليةا والرررررؤى

 سررررررنوي ًا ُتكررررررر ر التنمويررررررة خططنرررررران إ حيررررررث وكرررررربري 

 واملعلومرررررررراتا البيانرررررررراتا نقررررررررص بقضررررررررية االعرررررررررتاف

 االحتياجررررررات ُتحررررررد د أساسررررررها علررررررى الررررررر والدراسررررررات

 يف ولكنهرررررا والتحرررررديث  التطررررروير وبالترررررالي واخلررررردمات 

 قرررد ما وإن الرررنقصا لررر لك عمليرررة حلرررواًل ُتقرررد م ال الإلالرررب

 .املطلوبة املتابعة تتابع ال فإنها

 لررردى مرررؤثرًا عررراماًل والعملررري بالررردين الروحررري االرتبررراط ُيعررد   -4

 ال تطويريرة  وخطر   رؤى أي فرإن  ال  السعودي  الشعب غالبية

 النجرراح سرربل هلررا تكفررل لررن العامررل  هرر ا اعتبارهررا يف تأخرر 

 مررن أهميترره اجلانررب هرر ا إعطرراء أهميررة ُيحررت م ممررا املطلرروب 

 "تعرراليم لتوورري  السرربل  بشررتى الكرربرية اجلهررود برر ل حيررث

 كرل  مرن  وتنقيتهرا  حياتناا شؤون كافة يف الصحيحة" الدين

 وفر   بصرلةا  للردين  متر    ال وتقاليرد  عرادات  من بها ما اختل 

 وُتجس ردُ  والعطاءا العمل على حتّفز فاعلة مسحة وسطية رؤية

 والتمرد. التشدد طريف عن بعيدًا الدين وأخالقياته قيم
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 مرن  التَّحروُّل  وأثار د. حييى جمموعة من التساؤالت خبصرو  

 بديل: اقتصادإىل  اخلام النف  تصدير على معتمد اقتصاد

 الدولررة؟  مصررروفات تإلطيررة أجررل مررن  البررديل االقتصرراد هررل -1

 يف تإلرررري هررو  أم احلاجررات؟  سررد  عررن  حبررث  هررو  هررل  مبعنررى: 

 .الدولي التناف  أي أيضًا؟ اخلارجي االقتصادي موقعنا

 هل اخلام؟ النف  سلعة حال ما بديلا اقتصاد وجود حالة يف -2

 سرت هب  وأيرن  الضر ؟  يف نسرتمر  سوف أم اإلنتاجا سن ّف 

 السلعة؟ هل ت املالي والفائ  العوائد ه ت

 املتنروع  الصبان أن االقتصراد  حممد. ويف ه ا اإلطار أوو  د

 سررلعة  تقلبررات  علررى اململكررة  معيشررة اعتمرراد  عرردم  أجررل مررن  هررو

 مرن  جرزء  هري  إمنرا  واحلكومة. إرادتنا خارج بعوامل تتأثر واحدةا

 وإمنررا البررديل  باالقتصرراد مررا ُيسررم ى  هنالررك ولرري . اجملتمررع هرر ا

 عررن ُيسررتإلنى ال أنرره نالحرر  املسررمى هرر ا ومررن املتنررو عا االقتصرراد

 قيمرررة وزيرررادة اسرررتإلالهلاا يف االسرررتمرار مرررن البرررد   برررل الرررنف 

 التحويلة. الصناعات طري  عن اإلوافية منتجاتها

 برنرامج  مرن  الررئي   اهلدفأن  أفهم: الشراري حامد. د وقال

إىل  الريرررع  توزيرررع علرررى القرررائم االقتصررراد مرررن االنتقرررال التَّحررروُّل 

 االقتصرررادية القطاعرررات يف املنرررتج االسرررتثمار علرررى قرررائم اقتصررراد

 إوافته: أود  ما ...الواعدة

 الربنررامج هرر ا يف العررالي الطمرروح هررو الفرررحا علررى يبعررث مررا -1

 اجلهرررود وتكرررري  الرررزمنا واخترررزال القيرررادةا مرررن الررروطين

 .لتنفي ت
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 كمررا تنفيرر ت مررن حتررد  رمبررا الررر النقرراط إحرردى تكررون قررد -2

 وعرراش نشررأ جيررل مررع يتعرراطى التَّحرروُّل هرر ا كررون لرره  ُيطمرر 

 لررر ا اآلن(  إىل 1975ق والطفررررات الرفرررات مرحلرررة يف غالبررره

 الُبعدين االعتبار بعني يأخ  مشولي ًا الربنامج يكونأن  فيجب

 التَّحرررروُّل جنرررراح يكررررون قررررد مبعنررررى... والثقررررايف االجتمرررراعي

أي ...والثقررايف االجتمرراعي التَّحرروُّل بنجرراح مرتبطررًا االقتصررادي

 .متكاملة منظومة أنها

 معرها  بالتزامنأو  اجلبار الوطين املشروع يف ه ا الشروع قبل -3

 تنفيررر  يف تررؤثر  قرررد الررر  املهمرررة امللفررات  مرررن الكررثري  هنررا  

 السياسرررية األووررراع مرررثاًل لرررها يُهررردف مرررا حسرررب الربنرررامج

 الفقررررررررا ملعاجلرررررررة واحلاجرررررررة املنطقرررررررةا يف والعسررررررركرية

 وقتررررًا حتترررراج امللفررررات وهرررر ت. والبطالررررة ...إخ واإلسرررركانا

( البشرري  العنصرر ق باملواطن مرتبطة أنها وأهميتها إلجنازهاا

 .  حتولأو  تنمية ألي احملر  هو ال ي مباشرا بشكل

 ووررع التَّحرروُّلا هلرر ا األساسررية احملركررات أحررد يكررون قررد -4

 شرراملة اقتصررادية اسرررتاتيجية ذات مالئمررةا صررناعية سياسررة

 التقنيرررة تررروطني ويكرررون والطويرررلا املتوسررر  املرررديني علرررى

 ماليرررةا قررردرة مرررن احلاليرررة اإلمكانيرررات تررردعمها أساسرررهاا

 وشرراكات  جيردةا  حتتيرة  وبنيرة  وجامعراتا  بشريةا وطاقات

 الصناعية. الدول بع  مع

 تكرون  وقرد  ا(سنوات 5ق قصرية للتحو ل امل صصة الفرتة أن -5

 مجيررع ليشررمل الرروطين  للتحررو ل املرردى طويررل برنررامج وررمن
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 ومنهرررررا األخررررررىا واألبعررررراد الوطنيرررررة التنمويرررررة القطاعرررررات

 اجلهرات  دور حتديد مع.... والثقافية واالجتماعيةا السياسيةا

 ومبؤشررات  واور ا  بشكل الربنامج ه ا يف واخلاصة العامة

 .للقياس قابلة أداء

 الررروطين هررري: اجملتمرررعا  التَّحررروُّل لربنرررامج الثالثرررة األورررالع

 العديرد  يشمل ولع اخلا ا وكل والقطاع احلكوميا والقطاع

 مررع وتتكامررل تتوافرر أن  جيررب الررر ا(قاملكو نررات العناصررر مررن

 االقتصررررررادي التَّحرررررروُّل ليتحقرررررر  اآلخرررررررين  الضررررررلعني عناصررررررر

 واالجتماعي.

 الرتكيرز عليره   مرن  واحرد البرد   احلارثي: عنصر علي. وقال د

 اواملتوسرر  القصررريا الررزمن بقياسررات الرروطين التَّحرروُّل ملوجبررات

القرررارات  بإلرر    اخترراذ يف اجملتمررع مشرراركة وهررو أال والطويررل 

 وغرريت  املنررب  ه ا على يناقش ما وكل. النظر عن صوابها وخطئها

 ومناقشرات  رسرائلا  وأطروحرات  ونردواتا  مرؤمتراتا  املنابرا من

 جملر   ومناقشات حكوميةا واجتماعات اجملال ا يف اجتماعية

 وغرري  الروطينا  للحوار عبدالعزيز امللك مركز اتشورىا ومناقش

 بره  امرتألت  عقود تقريبًاا ثالثة ومن  طرحه. سب  جد ًا كثري ذلك

 تنررراديا ملرررن حيررراة ال الدولرررة  ولكرررن  مؤسسرررات يف اإلوررربارات

 يف جمتمعيرة  توجرد مشراركة   أنره ال  _املتواورع  رأيري  يف _ والسربب 

 نريرد   ملرا  واورحة  وطنيرة  السررتاتيجية  وجرود  وال القرراراتا  اختاذ

 كررل يف منظررورة واألمثلررة إليهررا. الوصررول كيفيررة اجلميررع لينرراقش

 باملزيل ميس  مؤسسةا أي  هرم يرتقي من كل الدولةا مؤسسات
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 إىل األسررروأ. يكرررون مرررا وغالبرررًا سررربقها مرررن وسياسرررة توجهرررات

 املردني  اجملتمرع  مؤسسرات  وجرود  تعرين  القرار اختاذ يف واملشاركة

أو  خروف  وبردون  اسرتثناءاتا  بردون  واحملاسرب  واملراقربا  امل شر عا

الكتراب   أحرد  مقولرة  فرأذكر  عليرها  هو ما على واحلال أما وجل.

 لطراش  نقديرة  حلقرة  أول علرى  تعليقراً  األعمدةا الصحافيني كتاب

 الطررحا  هر ا  يكرون أن  سنة: اخلوف وعشرين بضع قبل طاش ما

 بره.  يعبرأ  أحرد  ال للرمراد  ذر ًا والنقرد  الفكرري  واحلررا   والنقاشا

 مسرتنريا  وطرين  وحترو ل  حضرارةا  وبناء باألمةا النهو  أردنا وإذا

 تركيرز  فعلينرا  متينرة   أسر   على مبنية دولية ومكانة قوة وتعزيز

 وبرالعلم  .األجيرال  عقول لبناء والعمل(  العلمق قيمر على التمكني

 يريرررد  الررر ي والتحرررو ل إرادترررها فرررر  اجملتمرررع يسرررتطيع والعمرررل

 بررراحلقوق  ألن املطالبرررة علرررى مقدمرررة الوطنيرررة الواجبرررات فتصرررب 

 ولرري  الواجبرراتا أداء بعررد نفسررها وتفررر  عفويررة تررأتي احلقرروق

 العلرم  قريمر  تأصريل  من فالبد نكوناأن  أردنا وإذا باالستجداء.

 ومرن  األصرعدةا  كافرة  على تبنيهما يف واجلهاد مقرتنتنيا والعمل

 والالحقرون   السرابقون  األمرة  علمراء  أمسرات  مرا  وترر   الن با كل

 الررررديالكتيكيا واجلرررردل السياسرررريةا والدروشررررة السفسررررطةا

م يعررد  وقرررارات ووقررائعا أحررداثا مررن جيررري فيمررا واملاجريررات

 الوقرا  يضريع  ال حتى الناس  أحوال يف والإلو  اجملتمع ُيصد قهاا

 .متحققة نتائج ودون ُت كرا فوائد دون واجلهد سد ى

بالعناصر األربعرة الرر    املري رؤيته فيما يتعّل  سام. وحدد م

 تضم نتها الورقة الرئيسة يف اآلتي:
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 البشري: العنصر مؤشرات أواًل:

 الطلررررب لتلبيرررة  اإلنتررراج  إىل  الشررررابة العاملرررة  القررروة  لتحويرررل 

 إعررررادة يلررررزم اخلليجرررري  اجلرررروار دول ويف اململكررررةا يف احمللرررري

 اجلامعرررررراتا يف والت صصررررررات القبررررررول سياسررررررات يف النظررررررر

 يف للررررراغبني اجملررررال وفرررت   واهلندسررررةا العلررروم  علررررى والرتكيرررز 

 منرررررع يلرررررزم كمرررررا. مفتررررروح بسرررررقف والطرررررب اهلندسرررررة دراسرررررة

إىل  األعمررررررال إيكررررررال مررررررن الدولررررررة وأجهررررررزة العررررررام القطرررررراع

 التوج ررره  ذلرررك  عرررن  وبررردالً  األجنبيرررةا  العمالرررة  يوّظفرررون  مقررراولني

 خمتلطررررة شررررركات تأسرررري أو  والترررردريبا املباشررررر للتوظيررررف

 املرررواطنني توظيرررف علرررى قرررادرة اخلرررا ا والقطررراع الدولرررة برررني

 والصرررريانةا التشررررإليلا وأعمررررال باخلرررردماتا للقيررررام وترررردريبهم 

 . واإلنشاءات

 احلماية: ومظلة الوطين األمن ثانيًا:

 حباجررررة املسررررلحة للقرررروات والتطرررروير التحررررديث سياسررررات

 حملي رررًاا  يكرررون  بعضرررها  جرررادةا  عسررركرية  تصرررنيع  بررررامجإىل 

 عرررررررربا اسررررررررتاتيجيني: حلفررررررراء مرررررررع بالشرررررررراكة وبعضرررررررها

 بإسرررررائيلا اسرررررتاتيجي ًا مرررررتبطني غررررري وأصرررردقاء ومسررررلمنيا

 علررررررى قررررررادرة الررررررربامج هرررررر ت تكررررررون حبيررررررث الصررررررني  مثررررررل

 احتياجررررات  مررررن  األكرررررب  اجلررررزء  إوررررافة إىل سررررد    التصررررديرا

 مسرررتمر تررروفري مرررع ذلرررك يرتافررر أن  علرررى األسرررلحةا مرررن اجلررريش

 معقولرررة ةبكلفررر العسررركرية لل دمرررة الشرررابة الوطنيرررة للقررردرات

 . العلم خلدمة مناسب برنامج طري  عن
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 (:    ) اململكة اقتصاد: ثالثًا

 مسررررية  يف حامسرررة  سرررلعة  سررريظل   _شرررك  برررال  _ الرررنف  - أ

 جيرب  ولر لك  ناوب  مورد وهو عقودا لعدة الوطين االقتصاد

 مثرل  النفيسرةا  املادة ه ت من استفادتنا طريقة يف النظر إعادة

 والرتكيرز  مكرراترها  وتصرنيع  االرنف   تكريرر  حنرو  التوجه

 الرنف   بيرع  مرن  بردالً  االرنف   مرن  املصرنعة  السرلع  تصردير  على

 التالي: حتقي  لنا سيضمن مّما اخلام 

 النف . برميل من القصوى القيمة على احلصول -1

 علررى اخلررام الررنف  أسررعار يف الت برر ب تررأثري مررن احلررد  -2

 الوطين. االقتصاد

 جديدة. وظيفية فر  إجياد -3

 التكنولوجيا. توطني -4

 مثرل  األخررىا  الطاقرة  مصادر مشاريع يف التوسع يف اإلسراع - ب

 .النووية والطاقة املتجددةا الطاقة

 وخفرر   اململكررةا يف والكهربرراء املرراء  إنترراج كفرراءة رفررع - ج

 الروزراءا  جملر   قررار  بتنفي  االلتزام طري  عن التلوث نسبة

 للمراء  املرزدوج  اإلنتراج  علرى  الرتكيرز  وررورة  علرى  نرص   ال ي

 .للوقود احمللي االستهال  سي ف  مّما والكهرباء 
 

 واالجتماعي: السياسي اإلصالح: رابعًا

 يف اجملتمررررع وشرررررائحه  منرررراط  كافررررة مشرررراركة توسرررريع -1

 الدولرررررةا مؤسسرررررات إدارة وجمرررررال  الدولرررررةا مؤسسرررررات

 الشرعية. واهليئات القضاء البالدا ويف يف القيادية واملناصب
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 األعمرررررال رجرررررال مرررررن جديررررردة ألطيررررراف الفرصرررررة إتاحرررررة -2

 مررن لالسرتفادة  العوائررل بعر   احتكررار ووقرف  والصرناعينيا 

 لالسررتفادة جديرردة جملموعررات الفرصررة وإتاحررة الدولررةا دعررم

 والقرو . الدعم من

 جمررررال وتوسرررريع اململكررررةا يف الربملانيررررة التجربررررة تطرررروير -3

   املشاركة.

 إىل الووررع برره اململكررةا والعررودة يف املرررأة ووررع عقرردة حررل -4

 .العصر ومتطلبات اجملتمع طبيعة يتواف  مع ال ي الطبيعي

 الدولرة  مشرروع  علرى  والرتكيرز  املر هيبا  التطرف عقدة حل -5

 للجميع. الوطنية

 بالوحرردة ومتس رركهم للدولررةا املررواطنني والء مررن االسررتفادة -6

للدولة   الدينية الشرعية على الرتكيز الوطنيةا والتقليل من

 الشررعية  وء علرى وعووًا عن ذلك تسرلي  الضر   فهي معروفة.

 .املواطنني من املعطاة طوعي ًا املدنية

احلمررود علررى مسررألة الشرررعية     ناصررر بررن عبررداهلل. وعلرر  د

 األمرر  املري بقوله: يف سام. املشار إليها بالنقطة األخرية ملداخلة م

   الرؤية: من مستويان

 بالشرررررعية املدنيررررة الشرررررعية اسررررتبدالاألول:  املسررررتوى 

 قبرول  ميكرن  ال القطعيرة  بداللتره  املسرتوى  الدينيةا وه ا

 له. التنظري عن فضاًل بها القول

 قولرها  يف تظهرر  م أخرى مقاصد به قال ملنأن  وأحسب

 نسر   يف جوهريرة  إشركاالت  يف النظرر  ورورة على تقوم

 للدولة. الراهنة الدينية الشرعية
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 الشرعية وتطبيقات منظور صياغة إعادةالثاني:  املستوى 

 للدولة. الدينية

 املنظومرررةأن  يبررردو حيرررث مهرررم  اسررررتاتيجي مطلرررب وهررر ا

 اإلسرررالمي الرررديين للررروعي والسرررلوكية واملفاهيميرررةا املعرفيرررةا

 منظومرررة واملؤسسرررات  األفرررراد مسرررتوى علرررى اجملتمرررع يف الرررراهن

 فيهرا  مردخالت  مثرة  برأن  معره  اإلقررار  ميكرن  ال ي بالقدر تقادما

 شررعاً  ميكرن  أنه أو مرجوحةا أنهاأو  شيءا يف الدين من ليسا

كرررثريةا   ذلرررك علرررى وهكررر ا. واألمثلرررة  منهررراا التحلرررل وعقررراًل

 وال تصررررل  ال جتديرررردتأو  الررررديين اخلطرررراب تطرررروير وأطروحررررات

 مبركبرررات يظهرررر كمرررا تنررروء املررر كورة املنظومرررة تكفررري  ألن

 اخلطاب. إصالح جمرد إلصالحها يكفي ال موبوءة

 مكتسربها  علرى  الدولرة  هر ت  تقب  أن _نظري يف _ واملأمول

 مشررروع إطررالق ورررورة مررع.. الدينيررة شرررعيتها يف املتمث ررل العظرريم

 إلعررادة الرروطين  التَّحرروُّل برنررامج إطررار يف يررأتي مهررم  لعلرره  وطررين

 يشررمل  مبررا للدولررةا الدينيررة اهلويررة مرتكررزات كافررة يف النظررر

 وفر   واملعرامالتا  العبرادات  شؤون كافة يف الفقهية األمور كافة

 مررررن ألي الركررررون دون املعصررررومة"ا "النصررررو  برررره جرررراءت مررررا

 عصرر  بعرد  فيما حدث مما الفقهي وغري الفقهي الرتاث تراكمات

 .  النبوة

 أخاهلررا التَّحرروُّل مالمرر : احمليررا مسرراعد. د ومررن جانبرره قررال  

 مبعنى بها. يقنعنا ال ي هو املاينبإليات من أن  يبدو لكن متعددة 

ويف املقابرلا ال   يشإللينا ومبا أحب مبا جاءن إ بالتحول أقتنع أنين

 لري   أؤمله ال ي ه ا كان ولو حتى أريد  مبا يأت  من إ به أقتنع

 التَّحوُّل. ه ا أولويات من
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 جيرردت م الرر ي األهررم العثمرران أن املوورروع خالررد. وأوورر  م

يف  وال الررروطين وحمررراورتا التَّحررروُّل برنرررامج طروحرررات يف حاوررررًا

 إن حفرر  القررول: بداهررة ومررن احلقرروق. موورروع النقاشررات أعررالت 

التنميررررةا  جنرررراح أسرررر  أهررررم مررررن وقتهررررا  يف وأداءهررررا احلقرررروق

 والتبراطؤ  احلقوقا إهدار فإن املقابلا ويف ومتطلباتها. ودعائمهاا

 إىل ويقودهررا حمتواهرراا مررن التَّحرروُّل جهررود كررل يفررر  أدائهررا  يف

 الفشل.

 وتأكيرد  وحاسرما  حيروي  مطلب القضاء دور كما أن تفعيل

 وتررروازن والووررريعا الشرررريف برررني والتقاوررري احلقررروق يف العدالرررة

 مررن البررد أسرر   حقرروقهم وحفرر  واملررواطننيا الدولررة بررني العالقررة

 بررامج  جنراح  نتصرو ر  أن مرثالً  املعقرول  غرري  ومن وتفعيلها. ترسي ها

 املقراولني  حقوق صرف فيه يتأخر ال ي الوقا يف التنميةا مشاريع

 عرررن عرراجزون  املقابرررل يف وهررم  عديرردةا  أشرررهرًا العرراملني  ورواتررب 

 جمرررد هرر ا. املاليررة. وزارة تسررّل  أمررام الشرركوى حتررى أو الررتظلم

 برنرررامج بتوجهرررات التفررراؤل حرررديث برررني الصرررار  للتضرررارب مثرررال

 أر  علرى  الكرثريون  يعشريه  ال ي املرير والواقع الوطينا التَّحوُّل

 الواقع.

 االسرتاتيجي: املنظور التَّحوُّل الوطين من

ُيطلرررر   العرررروين إىل أنرررره اسرررررتاتيجي اً  عبررررداللطيف. أشررررار د

 حتليرل  نترائج  وجودهرا  مؤقترةا تسرتلزم   علرى خطرة   التَّحوُّل مصطل 

 بصرررفة الرؤيرررة لتحقيررر  ممكنرررة  قررردرات ومتطلبرررات اسررررتاتيجي

 خطررة هردف  ويكرون  االسررتاتيجية.  القضررايا مرن  قضرية أو  عامرةا 
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 بررامج  جنراح  يضرمن  مبرا  توفريهرا  أو  املتطلبرات  تلك إعداد التَّحوُّل

تطبيقهررا. ويف املقابررلا يطلرر  عليهررا    عنررد االسرررتاتيجية األهررداف

 خطروة  فهرو  ذلرك   يقصرد  أ علرن  ما كان بعضهم خطة التإليري. فإذا

 اسررررتاتيجية  قررردرة  لررردينا  تكرررون أن  تضرررمن  رائعرررة  اسررررتاتيجية 

 يعرين  الإلرالي. وهر ا   للمسرتقبل الروطينا وطننرا    بداية خ  لصناعة

 حترا  تكون هلاا العلمي باملعنى اسرتاتيجية خطة لدينا يكونأن 

 خطررر  مرررن تنتقرررل حبيرررث أ عرررد ت مسررربقًا  تكرررن من اإلعرررداد إ

 وطنيررة واحرردة اسرررتاتيجية خطررةإىل  حرردةا علررى كررل املنظمررات

 الررردور وعكسرررا الررروطنا منظمرررات كرررل بنائهرررا يف شررراركا

 اسررررتاتيجيات  ذات مشررررتكة قضرررايا صرررورت يف هلرررا التكررراملي

 :يلي ما مراعاة املهم ويف ه ا الشأن من .حمددة وبدائل

تعرد    فقر     خارجيرة  خربات من االسرتاتيجية اخلط  إعداد -1

 أوهاٍم. بيع

 أحرالما  بيع هي حملية  ومشاركة خارجية خبربات إعدادها -2

 اخلررررباء غرررري مرررن املشررراركة تكرررون حينمرررا سررروءًا وترررزداد

 احملليني.

 _ جمالرره يف كررل _ برراخلرباء احمللرريني املت صصررني إعرردادها -3

إىل  تقررود اسرررتاتيجية رؤيررة هرري دوليررةا خررربات ومبشرراركة

 املستقبل. صناعة

 ُيعرو ل  ال مصردر  الشهراني إىل أن الرنف   سعد. داللواء وأشار 

وحتمرًا  ق االرتفراع إىل  أسرعارت  عرادت  لو حتى الطويل  املدى يف عليه

وحترى   .(السرؤال  هرو  ومتىا فه ا وستت ب ب  ولكن ب َكم ستعود
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عليررا  فإنرره سينضررب يومررًا مررا      مسررتويات عنررد األسررعار لررو ثبتررا 

 إما: بصورتنيا

 أكثرر  بديلرة  مصادر طاقرة  لوجود مبكرًا اقتصادي ًا نضوبًا -

 شربه  إنه مستقبل احتمااًل  بل يعد وأنظفا وه ا م جدوى

 أو مؤكد.

 وه ا مؤكد. جيولوجي ًاا نضوبًا -

املتجرررددة  الطاقرررات نسرررتثمر يف املهرررم أن مرررن ولررر لك فرررإن  

 حدود: بال اخلضراء

 آمنرررة طاقرررة ونوجرررد لنرررا مصرررادر  العررراما نواكرررب حترررى -

 مررا نسررتهلك منرره  الرر ي اللررنف  بديلررة وجمديررة اقتصررادي اً 

 .(املنتج وال أقول:ق املست رج النف  ثلث يقارب

 البديلررة توّلررد الطاقررات يف جديرردة اسررتثمارات وحتررى نوجررد -

 اآلالفا مبئرررات وخاصرررةا وفرصرررًا وظيفيرررة  عامرررة دخرررواًل

 واستدامة تنموية.

 مرررن النررروع هلرر ا  ُتعطررري واسررتثمارية ال  تنمويرررة سياسررة  أي إن

 يف فشررلها برر ور حتمررل وأهميترره  فإنهررا سياسررة  أولويترره االسررتثمار

ويعطيهرا   ألرامكروا  مهم راً  نشراطاً  سريكون  ه ا ثناياها. ورمبا أن

 وآفاقره املسردودة   الرنف   عرن  مستقباًلا وآفاقًاا ومسارات مسرتقلة 

 ُت ص ص. مأو  ُخص صا سواء لبعيداا املدى يف

   السعودي: اإلنسان التَّحوُّل الوطين وثقافة

 عرن  أتسراءل أن  الزهرانري: أريرد   سرعيد . يف ه ا السياق قال أ

 املتصرررراعدا الضررررجيج هرررر ا وسرررر  السررررعودي اإلنسرررران ثقافررررة
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 وررررب  ومسرررراطر ااالقتصرررراد لقمررررة حنررررو املتزايررررد والرررررك 

 !!املوازنات

 هويرات  عن الثقافةا هويات عن العميقةا اهلويات عن سؤالي

 الر ي  الثقرايف  التَّحروُّل  عرن  يفرتش  أعرالت  سرؤالي  اجلديدةا األجيال

أن  أخشرى  ألنري  أتساءل.. املرتقب الوطين حتولنا أجندات عن غاب

أن  أيضراً  وأخشى. جندت فال وجهنا عن فيه نبحث ال ي اليوم يأتي

 مثرل  سنصرب   احلالتني كلتا ويف.. الثقافة إال شيء كل يف نتحو ل

 هررر ا إيرررراد عرررن للإلايرررة شرررديد اعتررر ار مرررع ا(املتحرررولني مسرررو ق

 .  احلتمي. التَّحوُّل سياق لكنه.. املقزز التوصيف

 ال ثانوي رررًا  متطلبرررًا وال. عرررابرًا. ترفرررًا ليسرررا الثقافرررة أسرررئلة

 بررأن وأجررزم.. تالي ررًا حضرررن إ إشرركال وال. حيضررر. من إ إشركال 

.. وثالثراً  وثانيرًاا  أواًلا ثقافة عقول هي املنتدى ه ا يف العقول خنبة

 وهلر ا . املرتقبرة.  التحروالت  حزمرة  ورمن  الثقافرة  بسؤال معنية وهي

.. األثررري منترردانا عقررول عرررب جيررد عّلرره الثقافررة سررؤال إثررارة تررأتي

 املزمررع التَّحرروُّل نسرريج وررمن.. مررا ثقافيررة رؤيررة تبلررور مررا امترردادات

 املنتظر. املرتقب

 وهويترره ثقافترره بلررد الشررهراني إىل أن لكررل ليلررى. أ وأشررارت

 للسرررعودية تكرررونأن  مينرررع وال الشرررعوبا بررراقي عرررن متيرررزت الرررر

 ق بلررة أنهررا أوهلررا عرردةا ألسررباب واالجتماعيررة  الدينيررة خصوصرريتها

 يف ارتبطرا  قدسرية  وهلرا  ا(واملدينرة  مكرة ق الدينية للسياحة العام

 تكررررأن  االحرروال مررن حبررال ميكررن وال املسررلمنيا كررل أذهرران

 أي حتكمرره وال بقيررودا املقيررد غررري االنفترراح يف اإلمررارات جتربررة
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 ننراق   ولعلنرا  قيردًاا    تصرب   ُتضرب   من إ احلرية فحتى حدودا

 عرن  يبحرث  مرن  لبع  ِوجهة على أنها إىل دبي ننظر عندما أنفسنا

. فلررتة  دون التجربرة  استنسرا   نريرد  نقرول:  الوقا نفسه ويف املتعةا

 تفعيرل  يف باالقتصراد  التنميرة  يف إجيرابي  حتو ل لدينا يكون ال ملاذا

 يف اجملتمعيرررةا والعدالرررة املسررراواة يف التنظررريما وفرررر  القررروانني

 تإلرررريري أي سررررريف  اجملتمرررع أن  أظررررن وال املررررأةا  حقرررروق تفعيرررل 

 يف يصررادمه مرن  يررى  عنرردما كالصر رة  يقرف  فقرر  هرو  إجيرابيا 

 وموروثاته. عاداته حتىأو  قناعاتهاأو  تدينها طريقة

 نضرررع ملررراذا إذًا: الرديعررران علرررى ذلرررك بقولررره  خالرررد. وعّلررر  د

 وبإلررري مبناسرربة فيهررا املثررل نضرررب وملرراذا مررار "؟ "بررنش اإلمررارات

 دبري؟ كرل   طرقرات  يسرد   السرعودي  الشعب نصف وملاذا ؟مناسبة...

.. التَّحوُّل طري  يف يقف معوقًا خصوصيتنا أال تكون إليه أرمي ما

 ..ال حمالررة قررادم فهررو الررتإلريا جتررات حساسررية أقررل نكررونأن  جيررب

 يف عصررري وورررع دون لررره اسرررتعدادًا أكثرررر كررر لك نكرررون وأن

 نرود  كنرا  وإن والطرا ا  الصرا   معره  سريحمل  التَّحوُّل...الدواليب

 وأن اسرتعدادًاا  أكثرر  نكونأن  جيب وهنا.. بالطبع الصا  غلبة

 يكرون  مرا  دائمراً  الكرربى  التحروالت .. له ونستعد  شيء كل نتوّقع

 .مؤملة وأحيانًا وريبة هلا

 تصررب  أو ..القضررايا بعرر  حررول ينقسررمأن  اجملتمررع نريررد ال

 يسرري  وطني راً  واحدًا تيارًا نريد.. متجاذبني تيارين بني التَّحوُّل عملية

 مرن  وجرل أو  خروف  دون ووطنره  بثوابتره  مؤمنراً  . تيراراً .اجلميرع  خلفه

 .املستقبل
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 بررأن مكمررن اخللررل  أننررا الشررهراني  ليلررى. وبرردورها علقررا أ

 تراوح قضايانا أغلب جند ل لك اآلخرون  بدأ حيث من نبدأ دائمًا

 التَّحروُّل  عرن  أمنياتنرا  أغلب فبقيا األول  للمربع تعود ثم مكانهاا

 النقرراش  ملفررات ويف الررورقا علررى ورر مة مشرراريع جمرررد والتإلرريري

 مررن لرره نطمرر  مررا مررع تتناسررب وال جررد ًاا وررئيلة الواقررع يف لكنهررا

 وإصالح. تإليري

 وندركره  نعيره أن  جيرب  الدري  على أنره ممرا   زياد. د وأكد

 السياسررات عنرد  يتوّقرف  ال بلرد  أي يف الروطين(  قالتَّحروُّل أن  بعمر ا 

 يررداهم  بررل فقرر    والبريوقراطيررة  واالسررتهالكيةا االقتصرراديةا

 مررع لتتناسررب توورريبها وُيعيررد والثقافيررةا االجتماعيررة املكونررات

 التحوالت إجراء عن املتحف  جمتمعنا ويف .اجلديد التنمية حمر 

 مكتمرلا  غرري  مشرو هًاا أو  فيره  الروطين  التَّحوُّل سيصب  الثقافية 

 الر واالجتماعية الثقافية التحوالت عن هنا واحلديث .ألطف بلإلٍة

 اجلديررررردا للواقرررررع املنضررررربطة االسرررررتجابة برررررل املسررررر   تعرررررين ال

 حممد مهاتري قد م ال ي ا2020 املاليزي النموذج هنا ولنستحضر

 .احملاف / العصري اإلسالمي للمجتمع منوذجًا خالله من

 والشرركا اخلرروفا مشرركلتنا: العمررودي سررامية. د وأوررافا

 مرن  هر ت  باترا  حترى  سروات   مرا  علرى  الر رائع  سرد  وتفو ق والرف ا

 وكررل .واجملتمعرري الثقررايف بشررقيه الرروطين التَّحرروُّل معوقررات وررمن

 .للرردين ووررياع القرريم علررى انقررالب بعضررهم نظررر يف وتطررو ر حتررو ل

 عقرول  يف زرعناهرا  ألننا والالوعي  الوعي يف عميقة خلفيات وه ت

أو  تطرروير أي مررن حلمايتنررا وجنررود  رراةإىل  فتحولرروا الكررثريين 
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 الت لري  أبرداً  يعرين  ال التَّحروُّل  فكرة أن يرفضون زالوا وما حتولا

 حيردث  ومرا م  املعوقرات لر لك فرإن م نعرا      الثوابا املطلقرة   عن

 يف الربنررامج فسرريظل واوررحة  بقرروانني املقررنن االنفترراح مررن مزيرردًا

 واإلجناز. الثبات فرصة متنحه ال الر التأرج  حالة

 األمرررا وقضري  اخرتاعهرا  مت العجلررة: فاورل  صردقة  د.أ وقرال 

 نبردأ أن  جيرب  املوجرودة.  مبدأ األشرياء  يف التفكري إلعادة مربر وال

 خصوصررررية. لرررره جمتمررررع فكررررل اآلخرررررون  انتهررررى حيررررث مررررن

 اخلصوصرية  فرإن  لر لك  بعضرهم   علرى  حكرًا ليسا واخلصوصية

 املبجلررة اخلمسررة باملبرراد  ُيعرررف مررا وهنررا  التفاصرريل. يف ُتراعررى

 عاقررل  راشرد  إنسران  كرل  يقرد رها  مبراد   وهري ...  وإنسراني اً  عاملي راً 

 والثقافيررةا واالجتماعيررةا اإلنسررانيةا ماهيترره عررن النظررر بصرررف

املباد   ه ت تطبي  وآليات كيفيات أما. والسياسية واالقتصاديةا

 وُتركررا العرراملي. السياسرري الفكررر إليهررا توص ررل فقررد وتفعيلررها 

 مثقفينرا  بع  من أستإلرب. بلد كل لظروف اآلليات ه ت تفاصيل

 مررن مبترردأين...  النهضرروي االنطررالق طرررق توورري  حيرراولون الرر ين

 التفسررري أسررتإلرب كمررا اخللرر ا مررن برردع وكأننررا الصررفرا نقطررة

 .املرنة اجلميلة للمباد  املتحجر

فيمرا   الديين التشريع منارس حنن: الكويليا يوسف. أ وقال

التعرامالت اخلارجيرةا كرالعقودا     لكننا يف خبصوصياتنا  يتعّل 

قوانيننررا  إذ ال  لإلررري واالتفاقيرراتا واحملاكمررات التجاريررة خنضررع  

 يف عامررة قاعرردة اآلخرررينا وهرري تشررريعاتنا علررى   فررر  نسررتطيع

 اخلارجية. والرواب  اخلصوصية بني ُتفر ق الدولية العالقات
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 مررن الثمانينيررات البعيررز أن فرررتة إبررراهيم. ومررن جانبرره يرررى د

 الرررتإلري يف مهمرررة تارخييرررة مرحلرررة متث رررل كانرررا املاوررري القررررن

 عرررن حرررديثنا عنرررد نتررر كرهاأن  وعلينرررا باململكرررةا االجتمررراعي

 .االجتماعي/الوطين التإلري/التَّحوُّل

 .وعاملية وإقليميةا حمليةا أحداث: بثالثة احلقبة تلك بدأت

 القصرا   مت الر ي  جهيمران  كران  احمللري:  املستوى على 

 ينرادي  كران  ومرا  مبادئره  بتبين انتهينا لكن وزمرته  منه

 بالصرحوة  مسيناهرا  ملرا  مصرراعيه  علرى  البراب  وفتحنا بها

 تسرري عليره   بدأت ال ي التحديثا ود تقف كانا الر

 تشركيل  أعقاب يف االقتصاديةا الطفرة نتائج من الدولة

  .(الدكاترة الوزراءق تكنوقراطية حكومة

 وظهررور الشررات سررقوط كرران اإلقليمرري: املسررتوى وعلررى 

 مزايرردات يف دخولنررا مررن عليرره ترتررب ومررا إيررران  ماللرري

 وقيرادة  باإلسرالم  لاللترزام  أقرب هو من حول وبينهم بيننا

 مررن ذلررك علررى ترتررب ومررا واسررتقطابه  اإلسررالمي العررام

   اإلسالمي. اخلطاب يف تشدد

 ألفإلانسررتان الروسرري الإلررزو كرران العرراملي: املسررتوى علررى 

 ا"للجهراد " أبنائنرا  وإرسرال  األمريكيرةا  املإلامرة ودخولنا

   اإلرهابية. وأعماهلا القاعدة قيام من الحقًا حصدنات وما

 أسباب لفهم أساسية متإلريات الثالثة األحداث وُتشّكل ه ت

 منهرا  املسرتفادة  والردروس  معها نتعامل م وما نعيشها ال ي الواقع



11

  –2016     52 

 هنررا املفرغررة. والتعامررل  احللقررة تلررك يف نرردور سررنبقى األخطرراء( ق

مرا   الر ي  الرديين  اخلطراب  يف تإلريري  والبدايرة  والوووحا بالشفافية

 حنرو  جردي  تفكرري  أي ورد  األساسرية  العقبة ُيشّكل وسيظل زال

   االجتماعي./الوطين التإلري/التَّحوُّل

 مرررن البعيرررز د. ذكررررت الشرررراري إىل مرررا  حامرررد. د وأوررراف

أنرره  وهررو رابعررًاا اليرروم حرردثًا واقعنررا يف تأثريهررا هلررا مهمررة أحررداث

 الرررر _ وتطبيقاتهرررا التقنيرررة تإلزونرررا بررردأت املاوررري العقرررد خرررالل

 وبشركل  _هلرا  الفقرري  العمود االجتماعي التواصل وسائل ُتشّكل

 ال واملهررتم املت صررص أصررب  حتررى الررزمن  مررع وتسرراب  متسررارعا

 التقنيررة وهرر ت .وجديرردها وتطبيقاتهرراا التقنيررةا مبررتإلريات يلحرر 

 وقرررد واجملتمرررعا الفررررد تشررركيل إعرررادة يف فاعرررل دور هلرررا أصرررب 

 توو رر  الررر الدراسررات اجملررال هرر ا يف املت صصررني لرردى يكررون

 قرد  تقني رًا! فمرثالً   يتحرو ل  واجملتمع .وسلوكياته اجملتمع يف تأثريها

 يلروم أو أن  اإلمييرلا  طري  عن البيتزا له ُترسلأن  يفّكر من جتد

 لرره اخترراروا عنرردما سررري ًا رقمررًا لرره خيترراروا م ملرراذا أهلرره الطفررل

 ذلك! على وق ...امسًا
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 الشبيكي: اجلازي. الورقة الرئيسة: د 

 الثقافرة  يف املتجر رة  املفراهيم  مرن  التطروعي  العمل مفهوم يعد 

 والررربا مثررل العررونا  عديرردةا مرادفررات ولرره واإلسررالميةا العربيررة

 يسررتدعي وال وغريهررا. والفزعررةا والتضررحيةا واإليثررارا واخلررريا

 الكررريما القرررآن يف جرراءت الررر األدلررة يف ذكررر اإلفاوررة األمررر

 واإلشرررادة التطررروعي العمرررل أهميرررة حرررول املطهررررة النبويرررة والسُّرررنة

 املسررلم حباجررة القيررام تفضرريل حرردإىل  وصررلا الررر برراملتطوعنيا

 ملررردة النبررروي املسرررجد يف للعبرررادة االعتكررراف علرررى املسرررلم ألخيررره

 شهرين.

 تإلررريات التطرروعي العمررل شررهد األخرررية الزمنيررة العقررود ويف

 الرردول بهررا اهتمررا ومرتكزاترره ووسررائلها مفهومررها يف وتطررورات

 سررواء واملسررلمنيا العرررب اهتمررام يفرروق ملحوظررًا اهتمامررًا الإلربيررة

 علررىأو  احلكومرراتا مسررتوى علررىأو  اجملتمعرراتا مسررتوى علررى

 األمرم  برنرامج  املتحردة  األمرم  تبن ا حيث األممية  املنظمات مستوى

 حتقير  السرالم   يف ُتسرهم  أمميرة  منظمرة  وهرو  للمتطروعنيا  املتحدة

 وهررو أحنرراء العررام  مجيررع يف التطرروعي العمررل خررالل مررن والتنميررة

 عديردة.  دول منه استفادت مؤسسي عملإىل  أد ت هائلة نوعية نقلة
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 عررام التنميرة  يف مهم راً  بوصرفه عرامالً   التطروعي  بالعمرل  اإلقررار  ومت

 التطروع  أن ما2011 لعرام  املتحردة  األمم تقرير يف وجاء ما 2001

 النررراس حباجرررة يتعلررر  فهرررو اإلنسرررانيةا للعالقرررات أساسررري تعررربري

 بالنسرررربة مهمررررون بررررأنهم جمتمعرررراتهم  ليشررررعروا  يف للمشرررراركة

  لآلخرين.

 الرررر العديررردة اإلحصررراءات تررردل  اجملتمعرررات مسرررتوى وعلرررى

 علررى احلكوميررة وغررري احلكوميررة املؤسسررات تقررارير بهررا حفلررا

 كرربريًا تنامي ررًا املتطوعررون بهررا يقرروم الررر واألدوار األعررداد تنررامي

 أحرريلكم ولعلرري احليرراةا جمرراالت خمتلررف يف الإلربيررة باجملتمعررات

 يف احلكمرري علرري. د ذكرهررا الررر اإلحصررائية املقاربررةإىل  هنررا

 نظرام  حرول  مداخلترها  سرياق  يف أسبار ملنتدى( 9ق الشهري التقرير

 .107   اجلديدا األهلية واملؤسسات اجلمعيات

 التطروع  ثقافرة  نسبي ًا تإليب ملاذا هنا: بالطرح اجلدير والسؤال

 مقارنرة  واإلسرالمية  العربيرة  اجملتمعرات  أفرراد  بني التطوعي والعمل

 علررى مقتصرررة تكررون دوافعهررم قررد أن املتقرردما مررع العررام برردول

 باإلوررافة لرردينا وحنررن الدنيويررةا والتنمويررةا اإلنسررانيةا النررواحي

 ذلرررك يف وتررراري  إرث ولنرررا واألخرويرررةا الدينيرررة دوافعنرررا إىل ذلرررك

 بالتحرديات  اإلملرام  أهمية علينا ُتحت م ذلك عن منهم؟ اإلجابة أكثر

 العربيررةا يف جمتمعاتنررا املؤملررة التطرروعي العمررل قرروة ُتضررعف الررر

 إىل: واألحباث الدراسات من دصن فتها العدي الر

 مررن اخلرروف حيررث مررن نفسرره إىل املتطرروع ُتعررزى معوقررات -1

 اخلرررربةا وقلرررة الوقررراا تررروّفر وعررردم اةاملسرررؤولي حتم رررل

 وغريها.
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 وررعف حيررث مررن التطوعيررة إىل املنظمررات ُتعررزى معوقررات -2

 االسررتفادة يف اإلداريررة واإلمكانررات السررليما الت طرري 

ومتررررابعتهما  وترررردريبهما وترررروجيههما املتطرررروعنيا مررررن

 متويررل  مشرراكل إىل  باإلوررافة  وحتفيررزهما  وتقيرريمهما 

  وغريها. التطوعية واخلدمات الربامج

 مسررتوى اخنفررا  حيررث مررن إىل اجملتمررع ُتعررزى معوقررات -3

 التوعيرة  عرن  اإلعالمري  التطروعا والقصرور   بأهميرة  الوعي

 بالعمرل  املعنيرة  العليرا  األجهزة إدارة ووعف بها والتعريف

 وغريها. والتنسي ا التمويل ومشاكل التطوعيا

 اجلمعيرررراتا خررررالل مررررن لرررردينا التطرررروعي العمررررل وُيمررررارس

 بشرركل زمررا بررر إىل  باإلوررافة اخلرييررةا واملراكررز واملؤسسرراتا

 الشبابية التطوعية واألندية للفرق ظهور من األخرية اآلونة يف الفا

  واإلغاثية. واخلرييةا االجتماعيةا املناسبات يف

 علرى  بالدنا بالرتكيز يف عام بشكل التطوعي العمل ويتسم

 إىل االرجتاليرررة وبامليرررل التنمرررويا مرررن أكثرررر الرعرررائي اجلانرررب

 اجلهرررات برررني التنسررري  وبضرررعف لل ررردماتا النمطررري والتكررررار

احلكوميررةا  األجهررزة وبررني بينهررا وفيمررا بينهرراا االتطوعيررة فيمرر 

 املتطوعني وتأهيلهم. بتدريب العناية وبضعف
 

 املستقبلية: الرؤية

 التطررروعي العمرررل يف املؤملرررة يتعّلررر  بالرؤيرررة املسرررتقبليةفيمرررا 

 وقضرايات  اجملتمرعا  احتياجرات  ظرل   يف السرعودية  العربيرة  باململكرة 

 سكانه: وخصائص الراهنةا
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 السركان  أعداد يف األكثرية الشابة العمرية الفئات ُتشّكل

 اخلص صرررةا  حنرررو صرررعوداً  تتجررره الررربالد  أن كمرررا بالدنررراا يف

 والعنرررفا اإلرهررابا  قضررايا  مررن  الررربالد هتعانيرر مررا  إىل  باإلوررافة 

   الرنف    أسرعار  وهبروط  ااالقتصرادية  األزمرات  وتفاقم والتطرفا

 امللحررة  األهميررة  مررن جيعررل  األسررباب  مررن  غررريت  ومعرره ذلررك  كررل

 أفررراد لرردى التطرروع وتشررجيع التطرروعيا بالعمررل أكثررر االهتمررام

 تلررك تبعررات مررن اإلمكرران قرردر الت فيررف يف للمسرراهمة اجملتمررع 

 قروة ق كتابره  يف احلزيم يوسف. د أشار وقد واملشكالت. القضايا

 مررن بررداًل التنمويررةا املشرراركة مررن ُيعررز ز التطرروع أن( إىل التطرروع

 غررررررري اجملتمعررررررات يف تترررررروافر ال الررررررر السياسررررررية املشرررررراركة

 ال الوطنيرررةا الررروح  أيضرررًا ُيعررز ز  كمررا أن التطررروع  الدميوقراطيررة. 

 أهميترره هنررا وأ ورريف .واألزمررات والكرروارثا احلررروبا يف سرريما

 األمنية. واحلماية الوقاية حيث من

 تطرروير علررى مسررتقباًل اهتمامنررا نرّكررز أن أرى اخلترراما ويف

 جمررال مهمررني: جمررالني خررالل مررن التطوعيررة وتفعيلررهاا  األعمررال

 التطرروع وجمررال اجملرراالتا شررتى يف الشرربابية واإلبررداعات الشررباب

 اخلررا ا القطرراع ومؤسسررات الشررركات عرررب الفاعررل احلقيقرري

 االجتماعيررة ةاملسررؤولي برررامج بعرر  ومنطيررة عررن شرركلية  بعيرردًا

   واالستدامة. الفاعلية وعيفة

 األهليرة  واملؤسسرات  اجلمعيرات  لنظرام  يكرون  أن املؤمرل  ومن

 ( 9ق التقريررررر يف منترررردى أسرررربار يف مناقشررررته مت الرررر ي اجلديررررد

 اهللا بعرون  بالدنرا  يف التطوعيرة  األعمال حرا  تطوير يف مساهمة

 وتفعيله. تطبيقه أ حسن ما متى
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 السهلي هيا. التعقيب األول: أ : 

 وغيراب  التطروعيا  العمل معوقات الورقة الرئيسة أهم أبرزت

 للعمرل  مسرتقبلية  رؤية طرحا ثم لها املنظم والعمل التطوعا ثقافة

 اململكة. يف التطوعي

 فرإني  بدأتره   ملرا  وإمتام اجلازيا. د ما طرحته مع تام وباتفاق

 الشررباب لرردى التطرروع ثقافررةق ميدانيررة عررن دراسررة بنتررائج أستشررهد

لكرن   قدميرة   كانرا  وإن –العرامر   عثمران  للردكتور  السعودي(ا

 إىل أهررم الدراسررة أشررارت حيررث –باقيررة  عوامررل مررا زالررا نتائجهررا

 السعوديا ومنها: لدى الشباب التطوعي العمل موانع

 الرررر الدراسرررةإىل  باإلورررافة العائليرررةا األعبررراء كثررررة -1

 .٪75 بنسبة الوقا معظم تستهلك

 العمررل أهميررة بإظهررار ُتعنررى إعالميررة برررامج وجررود عرردم -2

 .٪75 وأهدافه التطوعي

 مفرراهيم  تكررري   ىالدراسررية علرر   املنرراهج  تركيررز  قلررة -3

 .٪73 الصإلر من  النشء لدى التطوع

  .٪68 والعمل الدراسة وقا مع التطوع وقا تعار  -4

  .٪59 للمتطوع واو  دور حتديد عدم -5

 اجملاالت التقليديرة  على التطوعي العمل منظمات تركيز -6

54٪. 

 العمررل اختيررار فرصررة التطرروعي العمررل منظمررات ال تترري  -7

 .٪54 املتطوع رغبة حسب املناسب
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 الشررباب لال تشررم _نظررري يف _ وهرري العوامررل هرر ت واخرررتت

السررنا مررع احتماليررة   كبررار فرريهم مبررا األعمررار مجيررع   بررل فقرر 

 النسب.اختالف 
 

 احللول:

 العمرل  وقصررنا  افرتونا احللا فإذا يكون العوامل ه ت من

 هلررا  اخلاصررة املصررر ح  اخلرييررةا واملراكررز  باجلمعيررات التطرروعي

 بشركل  املدينرة يظهرر   داخرل أو  اململكرة  داخرل  اجلإلرايف فتوزيعها

 مناسررب بشرركل اجلمعيررات هرر ت توزيررعإىل  يرردعو ممررا تكتلرري 

 .لألدوار يسم  بتبادلية

 ولكرن  يف احلجر"  كالنقش الصإلر يف العلم" :دما نرد دائمًا 
واإلنسرانية ال   احلضرارية  الثقافرات  من فإن كثريًا _ لألسف _

 لمررا جيعرر وهرر ا مررن خررالل منرراهج التعلرريم  الررنشء يف انإلرسرره

 فيه. ويتأصل اجلماعي التطوعي بالعمل علينا يتفو ق الإلرب

 توكفيررلا دي ألكسرري  الفرنسرري االجتمرراع عررام أرَّ  وقررد

: "إن  بقولره " أمريكرا  يف الدميقراطيرة  عن" الشهري كتابه يف

 علرى  مؤسسرة  األمريكري  الشرعب  عمروم  عند السائدة الثقافة

 املرواطنني  برني  يربم ال ي التشاركيا اجلماعي العمل مباد 

 ولتجررررراوز شرررررؤونهما لتررررردبري وكررررربرية  صرررررإلرية كرررررل يف

 ودون مرررنهما واحرررد أي تعررررت  قرررد اجتماعيرررة إشررركاليات

 .ملساعداتها"أو  الدولة ملبادرة انتظار

 واملتجر رة  السرائدة  اجلماعيرة  الرروح  هر ت  توكفيرل  دي ويعزو

 التنشررررئة أدوارإىل  األمريكرررري وعقليترررره املررررواطن نفسرررية  يف
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 مرر   األمريكرري املررواطن غرر  ت  الررر والتعليميررة االجتماعيررة

 والتطررروع والتضرررامنا التعررراونا مبررراد  علرررى طفررراًل كررران

 .  اجملتمع يف اإلجيابية املشاركةو اخلرييا

 وال خنرتقره   شرأنها  مرن  ُنقلرل  إليها وال نلتفاأن  بد ال وال ي

 اهللا وجره  ابتإلراء  الفررد  بره  يقروم  الر ي  الفرردي  اخلريي العمل

 معره  منشري  الرياءا وإمنا خشية السر   يف على عمله وحير 

 بهرا  جراء  الرر  همفاهيم وترسي  اجلماعيا بالعمل مواٍز خب 

 وغرري  املسرلم  مرع  اخلرري  عمرل  يف الررب  علرى  التعراون  يف اإلسالم

 واحليوان. اإلنسان املسلما مع

 والدراسرة تعروق   العمرل  سراعات إىل أن  الدراسة أشارت عندما 

 احلكوميررة املؤسسررات دور هنررا يررأتي التطرروعيا العمررل عررن

أن  بر لك  وأقصرد  التطروعيا  العمرل  دعرم  يف احلكومية وغري

كمثررال  أستشررهدأن  وأحررب  املبررادرةا إدارة وتترروىل برره تبررادر

 حيرث إن لديره   قطرر   يف اإلعالمري  للتردريب  اجلزيررة  مبركز

 اجلزيررررة يف العررراملني علرررى ُيعرررر  تطررروعي تررردريب برنرررامج

 ويكفرررل الفقرررريةا العربيرررة الررردول يف تدريبيرررة دورات إلقامرررة

  التدريب. وعليه افق  وسكنه نقله للمدرب املركز

 مرن  التطوعيرة  واألعمرال  اخلرييرة  اجلمعيرات أو  املراكز تعاني 

إىل  التطرروع والنمطيررة. وتعررر   هرر ت النمطيررة ثقافررة   التناسرر 

 إعطراء  مرن  البد هناا ومن اإلبداع  وقلة والتكّل ا اجلمودا

 والتطرررويرا الت طررري  يف دورًا املراكرررز هررر ت يف املتطررروعني

النتيجررة. ومررا يررتم يف اجلمعيررات اخلرييررة     يف الطويررل والررنف 
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 مررن أمنرراط معينررة  علررى حتررر  ذلررك متامررًاا فهرري   عكرر 

سررررريعًاا  املتربعرررون  نتائجهررررا يررررى  حتررررى اخلرييرررة   األعمرررال 

  ررى ومررن  اهررا قريبررة مررن  تكررون اجلمعيررة  وحتررر  أن

 تنفرك أن  فالبرد  للعرني   شراهدة  األعمرال  تكرون  وحتى املتربع.

 املنة! متالزمة من اخلريية اجلمعيات

 مخيس: مسري. التعقيب الثاني: أ 

 ."املهيض الوطن جناح.. التطوع"

 عرام  مرن  نروفمربا  شرهر  ( مرن 25الر ق املواف  األربعاءا يوم يف

إىل  حتو لرررراأن  تلبررررث م سرررريول جرررردة مدينررررة داهمررررا ما2009

 القتلرى  خملفرة  عامرًاا  (27ق منر   األسروأ  بأنهرا  ُوصرفا  فيضراناتا 

 الرر  والبيروت  السريولا  جرفتهرا  الرر  السيارات . وس .واملفقودين

 قامترًاا  املشرهد  كران  امليرات.  فروق  العائمة واجلثث الطميا غمرها

 ويف.. واملفقررودين الإلرقررى ألعررداد حتررديث كررل مررع قتامررة يررزداد

 ذا ا األورحى  عيرد  أهرل جردة   بهرا  اسرتقبل  الر السوداوية خضم

 واملتطوعررات املتطرروعني مئررات مصرردرت كرران أمررل مررن شررعاع برررز

 األسرود  األربعراء  كارثرة  ملواجهة متعددة  تطوع فرق شّكلوا ال ين

 ذا .

 املنردثر  التطروع  مفهروم  جتديد يف الكارثة وقد ساهما ه ت

 وربابية  وخلرف  ترارةا  واجملتمعيرة  احلكوميرة  الريبرة  نظررات  خلف

 تلررك ومنرر  ..أخرررى تررارات لرره الالزمررة التنظيمررات وانعرردام املفهرروم

 فئرررة لررردى ال سررريما جلررري  بشررركل التطررروع مفهررروم بررررز الكارثرررة
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 واملتحمسررني امل لصررني بعرر  مررن حماولررة يف والشرراباتا ابالشررب

 يف يررررربز طارئررراً  ال دائمررررًا برررديالً  ليصرررب   املفهرررروم  هررر ا  لرتسررري  

 ..واملناسبات الكوارث

 اململكررة يف" التطرروع عررراب" مررع أجريترره صررحفي حرروار ويف

 ممرثالً  جسدت جند" الطائر"بر  الوطن شب ه ا"الزامل جنيب" األستاذ

 اجلهررررررات األول وجناحرررررره والتشررررررريعيا السياسرررررري كيانرررررره يف

 هرري وهرر ت الثررانيا جناحرره" التطرروع" ُيشررّكل فيمررا احلكوميررةا

 يف وتطمررع األر ا علررى البقرراء ملررا أمررة لكررل الالزمررة الوصررفة

 ".التطوع زامل" تعبري حد على يومًا التحلي 

 لوجرردنات  نبررياًل إنسرراني ًا بوصررفه نشرراطاً  التطرروع تأملنررا ولررو

 واخلرروج  الفكرريا  الشرباب  نشراط  اسرتثمار  يف أهميته يكتسب

 اجلهرتنيا  من التطرف متاهاتإىل  بهم املؤدية الشلل دائرة من بهم

 األهررم العررائ  ويبقررى .اجملتمررع مررع اإلجيررابي التفاعررل فضرراءاتإىل 

 املظلررة تروفري  يف وسريادته  التطروعيا وترسري ها   العمرل  برروز  أمرام 

 مررن النررور ترررى برردأت الررر التطوعيررة لألعمررال املنظمررة الرمسيررة

 اجلمعيرررات نظرررام علرررى باملوافقرررة الررروزراءا جملررر  قررررار خرررالل

 اطالعرره بعررد برر لك ملكرري مرسرروم وإعررداد األهليررةا واملؤسسررات

 نظرر ال وبعرد  االجتماعيرةا  الشرؤون  وزارة مرن  املرفوعة املعاملة على

هر. 1428_12_21 بتاري  "ا59/77" رقم الشورى جمل  قرار يف

 األهليرة   واملؤسسات اجلمعيات نظام أهداف ومن منأن  وُي كر

 مسررراهمة وتعزيرررز و ايترررها وتطرررويرتا األهلررريا العمرررل تنظررريم
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 التطرررروعيا العمررررل ثقافررررة وتفعيررررل اجملتمررررعا إدارة املررررواطنني يف

 بشرركل اجملررال يفررت  الرر ي األمررر االجتمرراعي  التكافررل وحتقيرر 

 تأسيسررًاا  بررالتطوع:  ُتعنررى " وطنيررة  هيئررة " إلنشرراء  ومباشررر  واورر  

 .و اية وتفعياًلا

 التطوعيددددة: الواقدددد ،  املددددداخالت حددددول قضددددية: )األعمددددال

 واملعوقات، وآليات التطوير(:

 التطوع: املفهوم واألهمية:  

بوصررفه  احلمررود إىل أن التطرروع صررا  بررن اهلل عبررد. د أشررار

 فرإن أول مرا يتبرادر إىل األذهران     عنهرا   نسرمع أو  ُتقررأ  حينما مفردة

 مرن  تقدميره  نما ميكر  تقديم يف اجملتمعية املساهمةُتشري إىل  أنها

 ملرر   شربه أو  ُمّلر   احتيراج  جتررات واملرؤازرة  املسراندة  تتطّلرب  خردمات 

أو  بهاا اإلتيان واجب التطوع خدماتأن  نعتقدأن  نال ميك وهل ا

ن إ ثرم  اهللا ال قردر  كروارث أو  أزمرات  حردوث  عنرد  حمصرورة  أنها

 العمررل  تقررارب  حبكررم  أنرره  جترردر اإلشررارة إليررها وهررو     أمررراً  مثررة

 واحردا  تعريفهمرا أن فقد يعتقرد بعضرهم    اخلريي  بالعمل التطوعي

ففري حرني يررتب      االثرنني   برني  اختالفراً  هنا أن  األمر حقيقة ويف

العمل اخلريي مبا ُيقد م مرن مرال  فرإن العمرل التطروعي مقررتن مبرا        

  .العملني هل ين امل تصر التعريف هو ُيقد م من وقا وجهد. وه ا

 خررالل مررن اجلهررود كافررة بر ل  يف يتمث ررل إنسرراني مشررروع والتطروع 

التطررروع ال يررررتب  بأوقرررات أو   أن كمرررا ومتنوعرررةا متعرررددة أدوار

 مواسررمأو  أوقررات يف ال يكررون بررالتطوعا اإلتيرران مواسررم حمررددة 
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 مقابرل  دون تأدية يفرت  خدمي دائم اجتماعي نشاط فهو حمددة 

 .الدوام وعلى

حتيلنرررا إىل " التطررروع" الرديعررران أن كلمرررة  خالرررد. وأووررر  د

 مفررررردة  وإىل". اهلل طرررراع مررررن أخوان/إخرررروان "و" املطرررروع" مفررررردة

 مفرررردة مرررعأو أخررررى  بصرررورة تشرررتبك رمبرررا الرررر ا"االحتسررراب"

 حباجررة حنررن مررا كررل وإن ديننرراا يف متجرر  ر التطرروع إن". التطرروع"

 مرع  مترداخالً أو  عشروائي اً  العمرل  يكرون  لكري ال  تنظيمره   هوإليه 

 ممررا عملررها  يف ترردخاًل فيرره ترررى الررر اجلهرراتا بعرر  صررالحيات

 أنره  الفررديا  املسرتوى  علرى  التطروع  فوائد ومن .يربكهاأو  يعوقها

 أقررل  ا وجيعلررهself-satisfactionنفسرري ًا  روررا املتطرروع يوجررد عنررد

 لآلخررينا  كما أنه ُيوجد القدوة ..للحياة وأكثر استقبااًل توترًاا

كر لك   الر كر  عرن  وغرين  .مهامره  يف ملتطوعا ينج  عندما خاصة

 :إوافيةا ومنها منافع عدة التطوعية لألعمالأن 

 .واجملتمع للوطن االنتماء تعمي  -

 .خّلاقة بصورة توجيهها ميكن مهدرة طاقات من اإلفادة -

 .الفرا  وقا على القضاء -

 .الشباب عند السلبية السلوكيات من احلد  -

 باخلدمرة  والقيرام  التطروعي  حجرازي: العمرل   عائشرة . وقالا د

 ووعري  اجملتمعرات  تقرد م  رمروز  من رمزًا يعدُّ مقابل  بدون اجملتمعية

 اخلرردمات تقررديم حتررب  بفطرتهررا البشررر بعرر  أفرادهررا  فطبيعررة 

 لرر لك. ومررن واملوجهررة املناسرربة القنرروات دال جترر ولكررن لآلخرررين 
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 هنرررا أن  الحظرررا باجلامعرررةا التطررروع نرررادي يف عضررروير خرررالل

 الرر حتتراج   واملبتكررة  اجلميلرة  واملقرتحرات  األفكرار  من الكثري

 إىل تطويرهررررا تسررررعى واجلامعررررة. هلررررا الفرصررررة إىل إتاحررررة فقرررر 

إىل  تسرررعى اجملتمعيرررة املؤسسرررات كرررل ولرررو أن منهرررا. واالسرررتفادة

 االسررتفادة لررتم  املناسررب  بالشرركل الطاقررات وُتفع لررها  هرر ت جرر ب

 وأوسع. أكرب بشكل

 احتيرراج ورروء يف بسرريطًا مررا زال التطرروع بثقافررة الرروعي ونشررر

 العمررل يف اجلهررد وبرر ل وراءتا والسررعي املررادي إىل األمرران األفررراد

 التطوعي. العمل من أكثر احلياة متطلبات وتأمني مبقابلا

 جمتمعنررا يف احلررارثي مررع الرررأي بررأن التطرروع   علرري. ويتفرر  د

 أكثرر أن  نررى  ولر ا  اجتمراعي   منره  أكثرر  وإنسراني  ديين منطلقه

 بأهررداب التزامررًا األكثررر وراءهررا األشرر ا   اخلرييررة اجلمعيررات

 مرراأن  اخلص صررةا عررن سررابقة مداخلررة يف ذكرررُت دالرردين. وقرر 

ومررراتا  مرررات طرحرره سررب  املنترردى هرر ا يف سررُيطرح ومررا ط رررح

 الكويراا.  غرزو  أثنراء  املردني  الدفاع ق بل من طرحه سب  فالتطوع

 تطوعيرة  أعمرال  يف املشراركة  رغبة له من يدعون السنني مر  وعلى

لر لك. وقرد أقامرا إمرارة      تدريبيرة  دورات مع إقامة احلج أعمال يف

 عرررن عاملي رررًا مرررؤمترًا أكثررررأو  سرررنوات عشرررر قبرررل عسرررري منطقرررة

 مررنهم مهرراتري  والبرراحثنيا العلمرراء مررن خنبررة فيرره شررار  التطرروعا

 بررردأ الررر ي رئررري  وزراء ماليزيرررا يف حينرررها واألرجنتررريين حممررردا

 أصرب   حترى  العمل  هل ا جهدت وكر س ش صيةا تطوعية بأعمال
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 فيمررا وأصررب  وحمببررةا غالبررة مسررة األرجنررتني يف التطرروعي العمررل

 وقرد صردرت    املتحردة.  األمرم  يف التطوعي العمل برنامج رئي  بعد

 قرار صدور من مخي  أ. مسري أشار وكما املؤمتر. هل ا توصيات

 األهليرة  واملؤسسرات  اجلمعيرات  نظرام  علرى  باملوافقة الوزراء جمل 

 بهررا بررادر الررر التطوعيررة سررنوات  ورغررم كررل األعمررال    (9ق منرر 

 نبحررث زلنرا  لكررن مرا  األحرداث   بعر   ملواجهررة والشرابات  الشرباب 

 نفعله؟! وكيف هو؟ أين التطوعي العمل عن

 مررن شرركل التطرروعي البعيررز فررريى أن العمررل إبررراهيم. د أمررا

 الفرررردي  املسرررتوى علرررى االجتماعيرررة باملسرررؤولية الوفررراء أشررركال

 والواورحة  احملرددة  واإلجرراءات  التنظريم  من الكثري حيتاج لكنه

 بالتدين. تتلب  سياسية ملقاصد االستإلالل من تضمن إبعادت الر

 مسراندا  عمرل  التطروعي  الشرراري أن العمرل   حامد. د وذكر

 يف واجلمعيرررات التطوعيرررة  التعلررريم ُيسرررهم اجتماعيرررة ثقافرررة وهرررو

 .وتنسيقه تنظيمه يف احلكومية واملؤسسات وتطويرتا هتأصيل

 االتصراالت  وثرورة  االجتمراعيا  التواصل وقد ساهما وسائل

أن  ويبررردو التطررروعيا العمرررل حماسرررن يف إبرررراز املعلومرررات وتقنيرررة

 مررن التطرروع جمررال يف ينمررو برردأ وفردي ررًا اجتماعي ررًا حراكررًا هنررا 

 وُيرؤجر  اخلرريي  والعمل التكافل على حيث  احلنيف دينناأن  مبدأ

 املبرراد   هرر ت تطبيرر  يف الإلرررب مررن أوىل وحنررن الشرر صا عليرره

 دون مرررازال واخلاصرررة العامرررة اجلهرررات لكرررن تفاعرررل  اإلنسرررانية 

 .احلرا  ه ا يتواف  مع وال املأمولا
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 علرى  يرتكرز  التطرو ع  الشرهريا فرإن   فرايز . ومن وجهة نظر د

 :  مرتكزات ثالثة

 .  مرجعيتها اإلنسانا ومسو  نف  يف" اخلريية" قيم عم  -

 قناعرة  يف واحليراة  والوقرا  العطراء وقيمترها  ( مثرن ق مفهوم -

 .  املتطوع

 .  املتطوع على واجملتمعي( قالفردي اإلنساني العائد -

 ا"للنررراس أنفعهرررم النررراس خرررري: "الشرررهراني ليلرررى. وقالرررا أ

 مررن العررالي املرردخول ذات األعمررال أنبررل مررن التطوعيررة واألعمررال

 أي وراءت لري   إنساني هدف من نابعة أنها يكفي والثوابا األجر

 التطررروع ثقافرررة كانرررا قررردميًا غايرررة. ويف اجملتمعرررات أو  مصرررلحة

 وتإلي ررر احليرراة تطررور ومررع وحيرراتهما معررامالتهم يف وبقرروة حاورررة

 التطوعيررررة األعمررررال أصرررربحا النرررراس  وتباعررررد املعيشررررةا منرررر 

 يف رأيناهرررا شررربابية برررروح جديرررد مرررن تعرررود بررردأت ثرررم شرررحيحةا

 مبرررادرات يف ورأيناهرررا وغريهرررا. تبرررو ا وسررريول جررردةا كررروارث

 خرررري" مبرررادرة أبرزهرررا مرررن ولعرررل اجلديررردا اإلعرررالم عررررب شررربابية

 وزمالؤهرررا الشرررعالن األسرررتاذة أمررراني  بررره تقررروم ومرررا ا"السرررعودية

 املبررادرات هرر ت عظيمررة. ومثررل جررد ًا تطوعيررة جهررود مررن وزميالتهررا

 من إ خرييرة  طاقرة  إنسران  كرل  ففري  ونشرج عهاا  نردعمها أن  جيب

 ثقافة الشرور. زرع حملها وحل  ذبلا الصحيحة  الوجوت يف ُتصرف

 األنانيرررةا فررريهم ستكسرررر األطفرررال  عنرررد الصرررإلر منررر  التطررروع

 سرررروية. والشرررررباب  بش صرررررية فينشررررأ  والكراهيرررررة  واألحقررررادا 
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 بيرنهم  من جتد ال التطوعية  األعمال يف عادة املن رطون والشابات

 رائررد  سرررية يقرررأ  مررن  متطرفررة.  أفكررارًا ميلررك  مررن" غررالبهم يف"

 _اهلل ر رره _ السررمي  التطوعيررة للرردكتور عبرردالر ن األعمررال

 يف برردأ مبكرررةا مرحلررة يف لديرره برردأ التطرروعي احلرر  أن  جيررد

 ظهرررية يف جمانررًا العمالررة لنقررل سرريارة بشررراء زمالئرره مررع املدرسررة

 بعرالج  تطرو ع  طبيبراً  عملره  مرحلرة  يف ثرم  احلارقرةا  الكويرا  مش 

 يف بره  وانتهرا  ذلركا  علرى  أجرراً  يأخر  أن  دون بيروتهما  يف الفقراء

 اآلبررارا وحفررر واملرردارسا املستشررفياتا ففررت  األفريقيررةا القررارة

 لره  ُتقررأ  وم _اهلل ر ره  _ وترويف  األراوريا  وساهم يف استصرالح 

العنررررف. أو  التطرررررف علررررى حتررررري أو  قتررررلاأو  تفجررررريا فترررروى

 للمجتمعراتا  إىل خي ريتره  باإلورافة  التطروعي  العملأن  واخلالصة

 الوقررا ذاترره  لكنرره يف والرتاحررم  لإلنسررانية احليرراة عصررب وأنرره

 الرباقررة الشررعارات وراء االجنررراف مررن اجليررل حتصررني يف ُيسرراهم

 والت لرفا  اخلرراب  إال للردول  ُتقرد م  وال الردينا  بلبراس  تتلب  الر

 والقاعدة(. داعشق يف خمرجاتها ورأينا

 الشرررررررقية الصررررررحاف أن اجملتمعررررررات نصررررررر. م.د وذكررررررر

 متفاوترة  بردرجات  االجتمراعي  بالتكافرل  ترنعم  بال ات  واإلسالمية

 األكررب   العائلرة  مرن  جرزء  هري  الرر  الصإلريةا األسرة مستوى على

 بعر   جنرد  ولر لك  القبلي  واملوروث الرتاث من أساسي جزء وذلك

 مرا  ورمن  حمقر   للفررد   تطوعي راً  بوصرفه عمرالً   الإلررب  يف ُيقد م ما

 ختضرع  ال ولكنهرا ! الشررقية  جمتمعاتنا يف( واجباتق عد ت ُيمكن
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 وتبردو  الإلربيرة.  اجملتمعرات  يف احلال هي كما اإلدارةاأو  للجدولة

 وبدرجرة  _ ألنها اإلنسانية  لألعمال التطوع نسب بها تزيد وكأنها

 وإمنرا  لردينا   مثلما القبيلةأو  العائلة منظومة على تعتمد ال _كبرية

 يف األنررا ثقافررة هرر ااإىل  أوررف!! واألنررا الفرررد ثقافررة بهررا تشرريع

أو  الإلربري  اجملتمع تطو ر عن مدىأخرى بأو  بدرجة مسؤولة الإلرب

   املناحي!! بع  يف ختلفه

 يف األساسرري هررو الرردافع  األنررا  ثقافررة يف التطرروعي واجملررال

 ويعرر   خرييةا جهة بأقرب فيتصل لنفسه  الفرد ش صية تطوير

 ال العمرل  فهر ا  إليها وبالنسبة!!  التطوع خدمة لتقديم الثمني وقته

 الدرجرة  يف عليره  يعرود  مبرا  فراغه وقا قضاء غري شيء أي يكلفه

 علررى يعررود بعمررل يقرروم بأنرره النفسرري  الروررا عررن بالشررعور األوىل

 شررتى يف عرردة أشرركااًل يأخرر  وهرر ا!! بالفائرردة ككررل اجملتمررع

 العقوبرات  بعر   يسرتبدلون  القضراة  معظرم  فإن . وكمثال.اجملاالت

 الطرقررررات كتنظيررررف للمحكرررروما التطرررروعي بالعمررررل اخلفيفررررة

 .شابه ماأو  السريعة

دهيش إىل إحدى صرور التطرو ع األخررىا     بن خالد. د وتطر ق

 اخلررريي التطرروع عررن احلررديث جبانررب العسرركري وهرري التطررو ع 

 األعرداد  ننسرى  الأ حيث قرال يف هر ا الشرأن: جيرب     واملال  بالوقا

 اخللريجا  حرب إبان النداء لبا الر السعودي الشعب من الكبرية

 اململكرررة وتهديرررد للكويررراا العراقررري الإلرررزو بهرررا تسرررب ب الرررر

 عسررركرية تررردريبات يف اخنرطرررا فقرررد  1990 عرررام بالصرررواري 

 الكرربري اإلقبررالن إ .املرردن داخررل األمررن وحفرر  حرردودناا حلمايررة
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 يكرون أن أهميرة   يؤكرد  الفررتة   تلرك  يف العسركري  علرى التطروع  

 ق بررل مررن حرردث ومررا .االختيرراري العسرركري للتطرروع برنررامج لرردينا

 مرن  اليمنيرة  للحردود  احملاذيرة  واجلبرال  جبرازان  فيفراء  جبرل  رجاالت

إىل  التسررلل مررن اجلنوبيررة حرردودنا حلمايررة للتطرروع  كرربري إقبررال

خلررري مثررال.  الرريمين اجلانررب مررن الرروطن أعررداء مررن اململكررة داخررل

احلراسررة.  أعمررال علررى وتنرراوبوا الش صرريا سررالحهم  لرروا فقررد

 أكثرر  لكرانوا  التطروعي   للتجنيد وتدريب تنظيم هنا  كان ولو

 جلنودنا. عونًا

 للتكافرل  املرتكرز  هرو  الشرراري أن التطروع   حامد. وذكر د

 احلاورر  عصررنا  يف وأصرب   األزلا منر   موجود وهو االجتماعيا

 واسرع  براب  التطروع  الراقي. كما أن واجملتمع التحضر مسات أحد

 منتررردى فمرررثاًل إخا...  والفكرررري االجتمررراعي العمرررل برررني يتنرررو ع

 الوطنيرة  القضرايا  خمتلرف  ينراقش  حرر   فكرري  تطوعي أسبار منرب

 احملفررز  التطرروعي  العمررل  تنظرريم  ومررن املهررم   ...وجتررر د  مبوورروعية

 حرررردوث يف الرمسيررررة للجهررررات مسرررراندًا يكررررون الرررر ي واملرررررنا

 واألزمات. الكوارث

البررازعي مررع وجهررات النظررر املؤيرردة ألهميررة   عليرراء. أ واتفقررا

 وحجرم املسرؤولية   خمتلفرةا  درجاتره ن إ حيرث  للتطروع   تنظيم وجود

 :كما أّكدت ما يلي العملا باختالف ختتلف به

 الشكر مقابل  فشهادة بال يكونأن  يعين ال التطوع أن -

 العينيرة أو  املاديرة  املكافرأة  حتى مقاباًل. أو تعد  اخلربةأو 

 .أبدًا تطوعي ًا عماًل بكونه خيل  وه ا ال ..مقاباًل تعد 
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 بكميرررةأو  بالوقررراا االلترررزام عررردم يعرررين ال التطررروع أن -

 .حمتواتأو  العملا

 املنظمرررات كثررررت _وهلل احلمرررد _ األخررررية السرررنوات يف -

 تظرررل  املتطررروعني  لكنهرررا   عمرررل  ترررنّظم  الرررر  الشررربابية 

 .وحمددة واوحة بدون تنظيمات ش صية اجتهادات

دينيرة  ق حمرددة  جمراالت  يف التطوع حيصر مازال جمتمعنا -
وقرد   ..التعلريم  يف للتطروع  ترام  إغفرال  وهنا  ا(اجتماعية_

 املردارسا خصوصراً   يف التطروع  مبدأ إىل رف  ذلك يعود

 .التعليمي القطاع خارجأو  املدرسةا خارج من لألش ا 

 معوقات العمل التطوعي:

 اجلمررررراعي العمرررررل العمرررررودي أن مبررررراد   سرررررامية. تررررررى د

 احرررررديثًا إال وجامعاتنرررررا مدارسرررررنا يف تؤص رررررل م والتشررررراركي

 غرررري وهررري البحثيرررةا األعمررال  يف الحظنرررا كمثرررال وأوررافا: لرررو 

 ونصررف املنفررردا للمؤلررف الرتقيررة يف نقطررة فإننررا نفرررد  تطوعيررة 

 املنفرررردةا األعمررال  وُنشررج ع  مشرراركونا  بررراحثون معرره  لررو  نقطررة 

 فالبريوقراطيررررة أيضررررًااملتقدمررررة.  الرررردول يف مررررا حيرررردث عكرررر 

 هرر ا ويررزداد فعاليررةاأو  عمررل إقامررة يف الرغبررة حالررة يف والتعطيررل

 قرد  موافقات على واحلصول اجلامعاتا يف جديدة بتنظيمات اآلن

 احلماس.   ويهب  الفكرة فتموت أشهر إىل  عليها احلصول يطول

 كررل يكررن من إ _ معظررم يف الحظنررا لررو املشرررت  والعامررل

 م الرررر اجملتمعيرررة الثقافرررة غيررراب يف يشررررت  _تقريبرررًا قضرررايانا
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هر ت..   التطروع  ثقافرة  وأحردها  مناهجنراا  يف الصإلر من  هلا يؤس 

 عنرره وينررتج الفكرررا تعررديل يتبعرره املنرراهج تعررديلأن  نرردر  ليتنررا

 املنشود. التإليري

 نرررات التطرروعي  أهميررة العمررل درويررش: رغررم هدايررة. وقالررا أ
 املراحررررل خمتلررررف يف التعليميررررة مناهجنررررا عررررن غائبررررًا _لألسررررف_

 يرتم أن  ميكرن  خالهلرا  مرن  الر األوىلا املراحل خاصة الدراسيةا

 أفرراد  برني  التكافرل  روح واملفاهيم اإلسالميةا وتنمية القيم غرس

 اآلخررررين مررع  للتفاعرررل فرصررة  للفررررد يترري   العمرررل اجملتمررع. وهرر ا  

 مرن املهراراتا   عددًا ويكسبه اإلنسانيةا مبشاعرت يرتقي بشكل

 والعملية. االجتماعية حياته على إجيابًا تنعك  الر

 أهميررة العمررل  تعرررف الإلرررب دول فيرره نرررى الرر ي يف الوقررا

 وجمتمعرررًا   أفررررادًاا ومجاعررراتا  اجملتمرررع:  يف وأثررررت  التطررروعيا

 مؤسسرررراتهمن إ والتعليميررررة  بررررل الرتبويررررة يف مناهجهررررا فأدرجترررره

إىل  تسررررعى يف مناهجهررررا نصوصررررًا ووررررعا والرتبويررررة التعليميررررة

 الربامج من ساعات حيث سج لا التطوعي  أهمية العمل تكري 

اجلامعيرة.   الدراسات من الت ر ج متطلبات التعليمية بوصفها إحدى

يف  تررى  " مسريحية  – يهوديرة أخررى "   ديانرات  جندأن  املؤسف ومن

جنررد يف جمتمعاتنررا  بينمررا إىل الف ررر  يرردعو أمرررًا التطرروعي العمررل

والتبرررراهيا  يف الظهررررورا رغبررررة ري اخلرررر بعمررررل يقرررروم" "بعضررررهم

 العمرل  هلر ا  احلقيقري  املفهروم  عرن  يقروم بره   مرن  يبعرد  والتفاخرا ما

 اإلنساني.
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 حتتراج  جمتمعنرا  يف التطروع  احلارثي أن ثقافة فهد. وأواف د

 على شديد  هزال من تشكو فهي .مإل يات"إىل " وباستمرار دائمًا

 وتصرررطف إىل تزينهرررا الرررر واجملتمعيرررة الدينيرررة القررريم مرررن الررررغم

 ترفعره  وهي املآبا وحسن بالثواب املتطوع القيم تعدُّ وتلك جانبها.

 واإلنسانية. الن وة سلم يف عاليًا

أن  واألرج  القيما ه ت مبثل الناس عالقة يف خلل ما وهنا 

 الر ي  الوقرا  يف اجلمعيرةا  العاطفرة  يف شديد ومورإىل  يعود ذلك

 إعرررادةإىل  العالقرررة هررر توحتتررراج  الثقيلرررة. األنانيرررات فيررره تهررريمن

أو  أمريكررا نشررطة. ويف إحيائيررة جهررودإىل  كمررا حتترراج هيكلرةا 

 يواجهررك الكرربريةا العامررة املستشررفيات أحررد ترردخل عنرردما أوربررا

 علرى  التعرر ف  ليسرهل  برك   حيري   خيتلرف عمرا   مميز بزيٍّ أش ا 

 نسراءا  األعمرار:  األلروان وكرل   كرل  مرن  وهم الزيا ه ا أصحاب

 وجررروههما يف ويبتسرررمون النررراسا أسرررئلة عرررن جييبرررون ورجرررالا

 العربررات ويرردفعون عنهرراا يبحثررون الررر األمرراكنإىل  ويأخرر ونهم

 لرك:  قيرل  هرؤالء؟  مرن  سرألا:  فرإذا  واملرراجعنيا  املرورى  تقرل   الرر 

 مكررران  ملسررراعدة كرررل مرررن هنررراإىل  يرررأتون ا"متطوعرررون" هرررؤالء

   إىل املساعدة. احملتاجني الناس

 الإلربيرررون زمالؤنرررا كررران الإلررررب  يف طالبرررًا كن رررا وعنررردما

 ملشررراركة البعيرررد إىل  ويإلادروننرررا احلصرررادا عنرررا وقرررا يرحلرررون

 مقابررلا وبررال تطوعررًا احلصررادا موسررم يف ومسرراعدتهم املررزارعني

 تتعررر   الررر املنرراط إىل  العررام أرجرراء كرر لك يف يرر هبون وهررم
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 يتبنررون وهررم واملعرروزين. املنكرروبني ملسرراعدة يتطوعررون للكروارثا 

 تفعررل وحرردها ليسررا يوجوليانررا جررول  املسررنني. نويررؤوو األطفررالا

 قلبهرا  مجرال أن  أثبتا الر املرأةا هل ت الشديد إكباري مع ذلكا

 جيررت  اخلررارجي.. بيررل  لشرركلها املؤكررد اجلمررال بكررثري يفرروق

 اخلرييررة لألعمررال دوالر مليررار مخسررني مررن بررأكثر كرر لك ترررب ع 

 علرررى حترررث  الرررر القررريم مرررن كررربرية خزينرررة والتطوعيرررة. ولررردينا

 يف اخلرري  وعمرل  امللرهوفا  وإغاثرة  والشرهامةا  والن وةا التضحيةا

 موورروعًا القرريم هرر ت ظّلررا فقررد بعررد؟! مرراذا ولكررن  اجتررات كررل

 تتحررررو ل وم املكررررررةا وخلطررررب الرررروع  العصررررماءا للقصررررائد

 عقيردة  ذلرك  وقبرل  وسرلو ا  ممارسرات إىل  وكاٍف ُمرٍ  بشكل

  وكيف! الكبري؟ اهلدف ه ا حنق  وأخالقية. متى اجتماعية

واألخالقيرةا   القيميرة  منظومتنا ترتيب إعادةإىل  احتجنا رمبا

 الرتبويرررة االهتمامرررات مقدمرررة يف لتكرررون دفعهرررا علرررى عملنرررا ثرررم

   والتوعوية.

 مرررن عشرررر الشرررهراني أنررره وبعرررد احلرررادي ليلرررى. وأوورررحا أ

 يف بعضررها وووررع اخلرييررةا املؤسسررات علررى والتضرريي  سرربتمربا

 كمرا  التربعات مجع من ختو ف بعضهم لدى أصب  اإلرهاب  خانة

 تعرراني الررر احملتاجررة األسررر برربع  األحرروال فضرراقا السرراب ا يف

 إجيرار  مرن  كاهلهاا تثقل التزامات ووجود الضمانا مبلغ ش  من

 مردارسا  ومتطلبرات  وماءا كهرباءا وورائب وعالجا مسكنا

 ودعمراً  واهتمامرًاا  رعايرةا  التطوعيرة  األعمرال  وجردت  وإن وغ اءا

 جديد. من عليها الناس إقبال فسنرى الدولة  من
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 التطرروعي العمررل الصررحاف إىل أن مفرراهيم  نصررر. م.وأشررار د

 اهليئرررات تنظررريم يف الرتكيرررز عرررن مؤسسررري ًا منحرررى تأخررر  لررردينا

 يف هلرا  والت طري   التطوعيرة  األعمرال  تطوير يف العامة واجلمعيات

! اجملتمرع  فئرات  جلميرع  التطروع  ثقافرة  لنشرر  اململكة وقراهرا   مدن

 التطروعا  عمليرة  روح على ذلك يطإلى أال جيب ولكن ممتاز  وه ا

 للكررثري  التطرروع عمليررة سرريعوق الرر ي الرمسرري الطررابع وإلباسررها

 وبسراطة  !!اجملتمرع  أفرراد  برني  الثقافرة  هر ت  انتشار من ُيحد  وب لك

 الإلررب   يف األساسي املقياس هي واملرونة  الفردي التطوعي العمل

 حسرب  واملتإلي رر  املتروفر  بوقتره  للتطوع يتقد مأن  للفرد ميكن حيث

إىل  ذهرب  الوقرا  تروفر  مرا  ومترى  أرحيية!! بكل األسبوعية ظروفه

أو إذا  الوقراا  له يتوّفر م ما ومتى بوقتها للتربع اخلريية اجلمعية

 هرريأو  فهررو آخررر  مررزاج يف كرران لررو حتررىأو  ظروفررها تسررعفه م

 وعردم  !!ذا أو  األسربوع  هلر ا  التطروع  جردول  برجمة ُتعيدأو  تعت ر

 يف املبالإلررة األسرررةا ودرجررة خررارج التطرروعي بأهميررة العمررل الرروعي

 أسرباب  أحرد  هرو  لردينا   اجملرال  هر ا  يف عدمره  من املرأة أهمية دور

 .جمتمعاتنا يف املشهد ه ا ومور

 نعقررد عنرردما املهررم مررن: السررهلي هيررا. أ ومررن جانبهررا قالررا  

 إىل طبيعررة ننظررر التطرروعي  أن العمررل يف الإلرررب تفررو قبررني  مقارنررة

 دينية تعاليم غيابأو  األسريا التفكك من يعاني ال ي جمتمعهم

 ومعاملررة الرررحما وصررلة فروررًاا وتفرورره الوالرردينا بررر تؤس رر 

 املكرانا  هر ا  ليسرد   واجلماعي التطوعي العمل ينش  اجلار  ل ا



11 

 

 –2016  2015  
77 

 الواجبرات  نسرق   عنردما  املقارنة يف حجمًا ألعماهلم يما يعط وهو

 هر ا  عنردنا. ومرن   التطوعيرة  األعمرال  حسربة  مرن  الدينيرة  والفرو 

 لألعمررال كافيررًا ومترروياًل جهرردًا عنرردنا يكررون أنرره ُيفرررت  أيضررًا

 موازنرة  من سقطاإذا  التحتية والبنى التنمية. يف النوعية التطوعية

 رعايرة  وكر لك  وتبعاترها  األسرري  التفكرك  ثقرل  التطوعي  العمل

 كثرية! خلدمات الدولة

  العمل: يف قصور

 وغررري املسررلم التطرروعي عنررد العمررل دوافررع البرراحثون يف فررر ق

 يف منهررا رمررا يررؤث وإلإلرراء الفررروقا هرر ت تلم رر  املهررم املسررلم.. ومررن

 العررام ألن  اآلخررر العررام يف ويررؤثر يف صررورتنا التطرروعيا العمررل

 وديرن  اإلنسرانية  ديرن  ديين. وديننا ال حضاري مبنظور يقيسه اآلخر

 ومرا هر   بني واإلنسانية احلضارية التعامالت يف يفر ق م احلضارةا

 لردى  التطروعي  العمرل  ثقافرة  يفأن  ُيؤسرف  مسلم. ومما وغري مسلم

 ولنالح  مسلما وغري مسلم وما ه بني ما يفر ق السعودي الشباب

 أنفسرنا  نقرد م  وحترى  مسرلم؟(!!  فيره  أنرا ق للعامرل  يسرأله  سؤال أول

 إىل العمررل نلتفرراأن  صررورتنا  فالبررد  مررن وُنحس ررن الإلربرري للعررام

 اللرونا أو  الردينا  يف تفرير   علرى  ُيبنرى  ال مرنظم  بشكل التطوعي

 الناعمرة  وقوتنرا  احلضراريةا  صرورتنا  التطوعي فالعمل .اجلنسيةأو 

 أيضًا. السياسي ثقلها اآلخرا وهلا للعام

 فكررل منظمررًا التطرروعي العمررل يكررون ان بالضرررورة ولرري 

 املفهررروم ُنعرررز ز وعنررردما .منررره تطررروع هرررو الفررررد يب لررره خرررري عمرررل
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 فتتسرع  األوري   الردائرة  مرن  به تبدأ وأن اخلريا عمل يف اإلسالمي

 الفررردي العمررل هرر ا تعررولا فجررار ا فراحليا فاملدينررة   مبررن منهرا 

 الوقا ذاته على أهميرة  يف مجاعي. مع التأكيدإىل  تلقائي ًا يتحو ل

 وبلررو  والتحفيررزا واملتابعررةا االسررتمراراإىل  أقرررب فهررو التنظرريما

   احلقيقة. احلاجة وقضاء الرسالةا

 الرديعررران مررع الررررأي املتعلرر  بررردوافع   خالررد . د بينمررا اختلرررف 

 األسررريا واوررمحالل التفكررك بسرربب وأنهررا الإلررربا يف التطرروع

 األسرررة عررن سررلبية منطيررة صررورة حيررث يرررى أن لرردينا  الرردين  دور

 ترراب   وعنردهم  التردي نا  نزعرة  لرديها  األسرر  مرن  فكرثري  الإلربيةا

 الفردانيرررة يشرررج ع جمرررتمعهمأن  عررردا عنررردنا  هرررو كمرررا أسرررري

 بصورة يرتب  عندهم والتطو ع .مبكرة سنٍّ من  الفرد واستقاللية

 ُتشرررج ع عمومرراً  الدميوقراطيررة  فررالنظم  السياسرري   باملنررا   كرربرية 

 العمرررل مرونرررةإىل  إورررافة اجلمررراعيا والعمرررل الفرديرررة املبرررادرات

 علرررى املاليرررة املبرررالغ بعررر  يررروّفر التطرررو ع وألن جبررردوات. وإميرررانهم

 .مدفوعة بأنشطة للقيام كاٍف متويل على حتصل ال الر اجلهات

 مرن  هنرا   كران  السهلي على ذلرك بقوهلرا: أيرا    هيا. أ وعلقا

 حنررن ترابطنررا مثررل يكررون فلررن اجملتمررعا وتكافررل أسرررى تررراب 

جردا   ثالرث  يف جتتمرع  أسرر  بني الرتاب  حيث يصل املمتدة  األسر

 والسررعي غيابررها يف شررؤونه ورعايررة باجلررارا التواصرري عررن فضررال

جيعلرهم   ممرا  الإلررب   يفتقردها  اليتريما هر ت   وكفالة األرملةا على

 علررى  يشررج ع وإذا كرران جمررتمعهم  التطرروعي.  إىل العمررل يفزعررون
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 مسرتوى  على املشاركة على يشج ع فإن جمتمعنا الفرد  استقاللية

 الضررعفاءا علررى والقيررام الرررحما احلرري  فصررلة ومسررتوى األسرررةا

 بررل التطوعيررة  األعمررال يف وال حنسرربه تال نعرردُّ باجلررار والتواصرري

 كمرا  التطروعي  يف العمرل  فراغراً  يوجرد  م وه ا واجبًاا نستشعرت

 نتفررر   جتعلنررا الررر فوائرردت أيضررًا الإلربرري.. وهلرر ا  اجملتمررع أوجرردت

 التحتيرةا  والبنرى  التنميرةا  يف تردخل أخررى   نوعيرة  تطوعيرة  ألعمال

 والعلوم.

 الضوحييا فإن: عبداهلل. ومن وجهة نظر أ

 كرثريين  لدى التنفي  يف وحتى املفاهيما يف خلطًا هنا  -1

 التطرروعي . فالعمررل.التطرروعي والعمررل اخلررريي العمررل بررني

 عمرالً  اخلرريي  العمرل  يكرون أن  شرطًا ولي  خريي عمل

 معظمهرا  أو األحيران  بعر   يف التطروعي  فالعمل. تطوعي ًا.

 .العك  ولي  اخلرييا للعمل تنفي ية أداة

 األفرراد  مسرتوى  علرى  سرواء  اخلررييا  العمل لثقافة نفتقد -2

 إمنررررا هررررو معظمرررره يف يررررتم ومررررا الرمسرررريا املسررررتوى أو

 أو الشررريءا هلررر ا أنفسرررهم نررر روا أفرررراد مرررن اجتهرررادات

"  وتكرارهرا  األعمرال  منطيرة  بردليل  مؤسسات ومدارس 

 كسررروة مثرررل ا"متطررروعني برررأفراد خرييرررة أعمرررال تنفيررر 

 .وغريها مساعدات توزيع أو الشتاءا

التطررررروع  راغررررريب بتررررردريب تقررررروم ال املؤسسرررررات وحترررررى -3

 .إىل ذلك حتتاج ال أعماهلا ألن وتأهيلهم 
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 مرن  ديسمرب (5ق يف حيتفل فالعام الرمسيا املستوى على أما -4

 أي ( IVDق للتطروع  العراملي  باليوم عامًا ثالثني ومن  عاما كل

 ديسرمرب  17 عنره. ويف  نعلرم أن  دون شرهرين  قبرل  علينرا  مرر   أنره 

 قرارهررررا يف املتحرررردة لألمررررم العامررررة اجلمعيررررة دعررررا 1985

 مرن  ديسمرب (5ق يوم يف االحتفال إىل ا احلكومات212/40

 التنميررررة أجررررل مررررن للمتطرررروعني  الرررردولي برررراليوم عررررام كررررل

 الرررروعي وزيررررادة واالقتصرررراديةا واالجتماعيررررةا االجتماعيررررةا

 وال هنررررا برررره نسررررمع ال لكننررررا التطوعيررررة  بأهميررررة األعمررررال

 .أهميته رغم نت كرت 

 السرعوديني  األطبراء  بعر   بره  ممرا يقرو   املقرام  ه ا يف ننسى وال -5

 قرريتهم   أو مردينتهم  لزيرارة  األسربوع  يف يومًا ُي ص صون ال ين

 لردى  طيبراً  صردى  لقيا خطوة يف جمانًا هنا  األهالي ملعاجلة

 أصررب  برل  اآلن  اختفررا األعمرال وغريهرا   هرر ت ومثرل  ..اجملتمرع 

 يف ابنره  شرار   لو ويعرت ا املدارس ينتقد األمور أولياء بع 

 مررن وهنررا  دونيررةا أعمررااًل أنهررا اعتبررار علررى تطوعيررة  أعمررال

 .بها يقوم

 توصيات لتطوير العمل التطوعي يف اململكة:

 للعمرل  يؤسر  أن  املهرم  الشرهراني أن مرن   سرعد . داللواء  يرى 

 : يلي ما خالل من التطوعيا

والتجررراربا  املعرررايريا أعلرررى علررى  للتطرررو ع نظرررام إصرردار  -

 األهليرة  اجلمعيرات  فنظرام  الناجحرةا  واملمارسات الدوليرة 
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 بوصررفه نظامررًاا فلتصرردر كافيررًا وإن كرران يكفرريا ال

التطرروعي  العمررل وشرراملةا وعامررة تررنظم   حمدثررةا لرروائ 

 عليهرا  تقرادم أو  ولروائ  جزئيرة   أنظمرة  هنرا   وقد يكونق

 .(الزمن

 منراط   مجيرع  ُتإلّطري  فرروع  هلرا  للتطوعا عامة هيئة إنشاء -

 اململكة.

 واملعرو ل عليهرا   ا(اجلنسرني  قمرن  املستهدفة الفئات تكون -

 مرررن الشرربابا فهررم   فئرررات التطوعيررة  األعمررال  إجنرراح  يف

 اجملتمرررعا خدمرررة يف والرغبرررة اجلاحمرررة  الطاقرررة لرررديهم

فئة املتقاعردين فهرم   أما  التطوع. خالل من وحتقي  ال ات

 وبقيرة مرن   والتجربرةا واخلرربةا   الوقاا فائ  لديهم من

 القررردرةا األعمرررال لرررديهم وشرررباب(ق وفئرررة رجرررال طاقرررة.

 االجتماعيررة ةاملسررؤولي واملررواردا واملصررلحةا وتقررع علرريهم

ومراكررررررزهم  مصرررررراحلهم واملتناغمررررررة مررررررع  املتناسرررررربة

 واالقتصادية. االجتماعية

 وتصرررررنيف هلرررررا التطوعيرررررةا لألعمرررررال إجيررررراد خارطرررررة -

 فيرره وإداري تترروّفر وللمتطرروعنيا وإجيرراد نظررام اتصررالي  

 املمارسررات أفضررل مررن والفاعليررةا باالسررتفادة  الكفايررة

 إليرره. وحتديررد  احلاجررة عنررد التطرروع ُيفع ررل مبررا الدوليررة 

وتصررررنيفهما  وتنظرررريم املتطرررروعنيا  التطرررروعا جمرررراالت

ا العمل من شأنه جد ًا وتدريبهم باستمرار مسألة ورورية
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 الدولرةا  ودعمًا ألجهرزة  تكاتفًا أكثر على جعل اجملتمع

 والكرروارث  ولكررن يف   األزمررات  أوقررات  يف فقرر   لرري 

 أيضًا. العادية األوقات

 خدمية حكومية جهة كل الرديعان أن تقوم خالد. د واقرتح

  "التطررروع إدارةأو  قسرررم" عليهرررا ُتطلررر  إدارةأو  مكترررب بتأسررري 

 يف مباشرررة اجلهررة تلررك مررع التواصررل مررواطن كررل يسررتطيع حبيررث

 عررن واحلررديث هنررا لرري . لرره اخلدمررة تقررديم يرغررب الرر ي القطرراع

 شررائ   عردة  وهنرا   .أخررى  مهرام  هلرا  فه ت العامةا العالقات إدارة

 :ومنهم للمجتمعا الكثري تقد مأن  تستطيع اجملتمع يف

 .اجلنسني من الشباب -

 .املتقاعدون -

 .املراحل خمتلف يف الطالب -

 األشرر ا إىل  للوصررول مررا وجررود طريقررة  أيضررًا مررن  والبررد

 حبيرث  منظم رًا   ذلك يكونأن  والبد.. التطوعي يف العمل الراغبني

 يريرردون الررر اجلهررة مررع التواصررل التطرروع يف الررراغبني علررى يسرهل 

 لل دمرررة يكرررونأن ميكرررن  اخلصرررو  ويف هررر ا... فيهرررا العمرررل

 هرر ا يف نصرريب _مرموقررًا علمي ررًا بوصررفها ختصصررًا – االجتماعيررة

 آخرر  جانرب  لكرن هنرا    ..للتنفير   قابلرة  رؤيرة  تطررح  حبيث الباب 

 بعر   مرن  ُيقّلرص  قرد  التطروعي  العمرل أن  وهرو  عنرها  نإلفل أال يلزم

 ال حبيرث  احلر ر  يلرزم  البطالة  وهنرا  معدل زيادة ثم  ومن الوظائف 

 .جديدة مشكلة يوجد التطوع
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سرواء اهلادفرة إىل    _احلارثي أن جنراح اجلهرود    علي. ويعتقد د

الوطنيررررة  التنميررررة مقومررررات تفعيررررل اجلهررررود التطوعيررررةا وتعزيررررز 

 الواقع يف تتجس د ما م لن يتم _وأطيافها ألوانها بكل وعناصرها

 الرررثالث: بالسررلطات  برردءاً  املرردني ومؤسسررراتها  اجملتمررع  منظمررات 

 اجملتمعيرررة باملؤسسرررات وانتهررراء  وحماسررربةا ومراقبرررةا تشرررريعًاا

 السرررلطات عنرررد صرررد ى الطررررح هررر ا ملثرررل يكرررون األخررررى  حترررى

  ومجاعات. أفرادًا اجملتمع: وعند التنفي يةا

 مفهروم  إدخرال إىل  حنتراج  التوجيري أننرا   د. يف حني يرى د

 التطروع  حرب  غررس  أجرل  مرن  األساسري   التعليم يف التطوعي العمل

 سرباقة  املردارس  يف الدينيرة  اجلماعاتن فإ وك لك  الشباب. لدى

 باجلانرب  التطروعي  العمل رب  جيب ال ولكن التطوعي  العمل يف

 اإلنساني. اجلانب ليعك  توسيعه وإمنا فق   الديين

 كرررل يشرررار أن  حنتررراج ال احلكمررري أننرررا حسرررني. د ويررررى

 يقروم أن  يكفري  التطروعي  والعمرل  التطوعيرةا  األعمرال  يف سعودي

 يردع موا أو  فراغرًاا  ويسرد وا  مسراندةا  خردمات  ليقدموا بعضهم به

 يكرون أن  حنتراج  ال بوصرفنا بشرراً   أننرا  . وكما.األزمات أوقات يف

 النراس  كرل  يشرار  أن  حنتراج  ال فإننرا  وقيراديني   قادة الناس كل

 .التطوعية األعمال يف

 احلمررود فإنرره وقبررل  صررا  بررن اهلل عبررد. ومررن وجهررة نظررر د 

 قررد املرررء يكررونأن  ُيفرررت  تطرروعي  عمررل بررأي البرردء يف الشررروع

أو  الإلري جتات يؤديه سوف وما عامةا التطوع مسألة واستوعب فهم
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 تطبيرر  حنررو احلقيقيررة االنطالقررة تكررون هنررا ومررن خاصررة  البيئررة

 النشرراط طبيعررة فهررم علررى مال يقررو عمررل أي وألن التطرروع. مفهرروم

 النجرراح مرردى عررن فضرراًل فرراعاًلا يكررون فلررن برره  اإلتيرران املررراد

 ُسررن ة تكرون أن  يفررت   التطوعيرة  باألعمررال القيرام  منره. إن  املؤمرل 

 العمررلأن  مررن يرررى بعضررهم كمررا  ولرري  كافررةا اجملتمررع يسررنها

 قررد وهنررا كافررة  اجملتمررع أفررراد برره يقررومأن   ال يفرررت التطرروعي

 _األصررل يف _ التطرروعي العمررلأن  بسرربب املقولررة  هرر ت مررع أختلررف

 بررني والتررآلف التعراون  روح وإوررفاء لآلخررينا  الفرررد حرب   مررن نرابع 

 مررن البررد النرراس  بررني واحملبررة األلفررة تتحّقرر  وحتررى اجملتمررع. أفررراد

البشرررر  منرررافع حتقيررر  يف ُيسرررهم الررر ي الرررداخلي الررردافع ظهرررور

ولعرل   ومتنوعرةا  كرثرية  التطروع  وجمراالت . بيرنهم  فيما ومصاحلهم

 العمررل جتررات حمبررة الررنشء ُتعطرري مررن املقرتحررات واملناشرر  الررر   

 ةوطنيررر مشررراركات حنرررو الفاعلرررة القررردرةإىل  وصرررواًل التطررروعيا

  ما يلي: مؤملةا

 يف السن ه ا دون هم ومن والفتياتا للشبابا الفرصة إتاحة -1

 املرررورا أسرربوع مثررل الوطنيررةا األسررابيع إجنرراح يف املشرراركة

 النظافة. وأسبوع

 وقررا بررني ُتقررام الررر الوطنيررة املعررار  يف العامررة املشرراركة -2

 التعلريم  _ الوطنيرة  الصرناعات  _ قالكتاب معار  وآخرا مثل
 الفعاليررات مررن العديرردإىل إوررافة  امل رردرات(ا مررن التوعيررة _

 دوري. بشكل ُتقام الر
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 املرواطنني  كافرة  إِلْطرالع  املردني   للردفاع  العامرة  املديريرة  دعوة -3

 املتعرددةا  اإلنقراذ  وعمليرات  احلرائر   مكافحرة  على وتدريبهم

 مررن تقدميرره املفرررت  الرئيسررة املطالررب أحررد هررو األمررر وهرر ا

 إسررهاما املتطرروع املررواطن ُيسررهم حتررى العملرري  الترردريب خررالل

 .منه مؤماًل أمني ًا

 املرواطنني  كافرة  إِلطرالع  السرعودي   األ رر  اهلالل هيئة دعوة -4

 هر ا  نترائج  ومن للمصابنيا اإلسعافية العمليات على وتدريبهم

 اإلصرابات  مرن  بردءاً  املصرابنيا  معاجلرة  يف ُيسرهم  أنره  التدريب

 جرررراء مرررن سرررواء املصرررابنيا مسررراعدة مرررن وانتهررراء املنزليرررةا

 مواقرررع يف العرورررية اإلصرررابات حترررىأو  املروريرررةا احلررروادث

   العمل.

 األعمرال  تنظيم أساس على ُيبنىأن  البد عامة  التطوع إلجناح -5

 وزارة داخرل  للتطروع  خاصرة  وكالرة  وميكن إنشاء التطوعيةا

 وميّكن العمل. إىل ه ا جهة أقرب فهي االجتماعيةا الشؤون

 العامررة املديريررة مررع الوكالررة عمررل إجنرراح اجليررد التعرراون هلررا

 جهررة وأي السررعوديا األ ررر اهلررالل وهيئررة املرردنيا للرردفاع

 .عامة التطوعي العمل لبنة إلجناح تضيف أنها ترىأخرى 

 أكثررر تتجاذبره  التطروعي  الشرراري أن العمررل  حامرد . ويررى د 

 اجلهرات يكرون   وبعر   مكرانا  مرن  أكثرر  يف ومتنراثر  جهةا من

 اآلخرر يكرون ثانوي رًاا    وبعضها عملهاا يف أساسي ًا التطوعي العمل

 :املثال سبيل على منها
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فمرن   –بعرد   ُتقرر   م الر _للشباب  الوطنية ةاالسرتاتيجي -

 .الوطين االنتماء وتأصيل التطوع حماورها أحد

 منرراط  معظررم يف أ سسررا الررر املنرراط  شررباب جمررال  -

 حتتررراج والرررر املتطررروعا الشرررباب وحمركهرررا اململكرررةا

 حترررى اجملرررال   هلررر ت شررراملة تنظيميرررةأو  نظاميرررة مظلرررة

 .وجه أكمل على واخلدماتية التطوعية مهامها متارس

 الرر ي التطروع  روح علررى املربين  السررعودي الكشرافة  نظرام  -

 .إىل حتديث حيتاج

 واألعمررال... والتعاونيررة كاخلرييررة التطوعيررةا اجلمعيررات -

الوطنيرة   والشرركات  اخلا ا القطاع ق بل من التطوعية

 كمراكررز واملراكررز اخلرييررةا واملؤسسررات األفررادا  أو

 إخ....  واأليتام املسنني ورعاية واإلخاءا األحياء

احلكوميررررة  األجهررررزة أنظمررررة يف املررررواد بعرررر  وجررررود -

 . والتعاون بالتطوع خاصة املدني كالدفاع ولوائحهاا

 متفرقرة  جرزر  يف يعمرل  التطروعي  العمرل أن  يبردو  سرب ا  ومما

 العمرررل نظرررام يرررربز أهميرررة إقررررار   املنطلررر  هررر ا ومرررن ومتنررراثرةا

 تقريبرًاا  سرنوات  (6ق قبل الشورى جمل  يف أ نهي ال ي التطوعيا

 تنرراثر لرريلملم الرروطين  التطرروعي العمررل يف نوعيررة نقلررة يعرردُّ والرر ي

 عنرد  العالقرة  ذات اجلهرات  برني  وُينس ر   وُينّظمرها  التطوعيا العمل

 كرررررالبنو  الوطنيرررررةا املؤسسرررررات حرررررث  جرررررد ًا ومهرررررم .إقررررررارت

 بشركل  التطروعي  العمرل  يف على املساهمة والشركات وتشجيعها
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 فئرة  تكرون  وقرد  .االجتماعيرة  املسرؤولية  ومن يدخل كونه فاعل 

 األنسررب اجلامعيررة  املرحلررة نهايررة حتررى الشررباب وفئررة املتقاعرردينا

 .التطوعية لألعمال

 واملشررراركة التطرررو ع: احلربررري فرررايزة. وبررردورها قالرررا أ  -

 كررررررررل يف للمجتمعررررررررات ماسررررررررة حاجررررررررة اجملتمعيررررررررة

 ماورررررررينا عرررررررن واجملررررررراالت.. وحرررررررديثنا  االجتاهرررررررات

 يكرررراد _لألسررررف – لكررررن مجيررررل  الزاخررررر التطرررروعي

املنرررراط ..  معظررررم يف متامررررًا انرررردثر يكررررن من إ ينرررردثر

 املاوررررري  عرررررن لررررردينا التطررررروع احتياجرررررات واختلفرررررا

 حباجة إىل ما يلي: نظل ل لك

 جمتمعنا. يف للتطوع جديد وتنظيم تأسي  -

   اجملتمع. خلدمة حتفيز الفرد بأهمية دورت -

 يف املرغوبرة  الصور ترسم إعالمية إعالنية  الت إعداد -

 التطوع.

 ُت ّطررر  ومؤسسرررة وزارة كرررل يف التطررروع إدارة تأسررري  -

 اسررررتقطابأو  منسرررروبيهاا مررررن التطوعيررررة الحتياجاتهررررا

 واإلعررالناحلاجررةا  عنررد املؤسسررة خررارج مررن متطرروعني

 سنوي ًا. اإلدارة ه ت إجنازات عن الرمسي

 التطوعية. املبادرات ألفضل سنوية جائزة ووع -

 ثقافرة إىل  التطوعيرة  املبرادرات  ه ت احلاجة إىل أن تتحو ل -

 جمتمع.
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 األحيراء  داخرل  الشرباب  إشرا  يف البلدية أهمية اجملال  -

 املردارس  ترؤدي  لديهما كمرا  التطوع وحتفيز السكنيةا

 ذلك. يف مهم ًا دورًا

 بريوقراطيرررة تررردخ لاإذا  نقلررري أنررره  أسرررامة. يف حرررني يررررى أ 

التلقائيررة.  التطوعيررة صررفته انتفررا التطرروعي  العمررل يف احلكومررة

 احلمود على ه ا التوج ه بقوله: حينمرا  صا  بن اهلل عبد. وعل  د

 واإلشرررراف التطررروع خلررردمات خاصررة  وكالرررة تتررروافرأن  اقرتحررا 

إىل  ذلرك  مرن  هردفا  االجتماعية  الشؤون وزارة مظلة حتا عليهاا

 عامررةا للتطرروع املررنظم التوسررع حنررو يسررريًا ذلررك طريقررًا يكررونأن 

 وهررر ت والتعاونيرررة. اخلرييررة  اجلمعيرررات علرررى الرروزارة  إشرررراف مثررل 

 أعماهلرا  يف الشرروع  يف متعرددة  وأحقيرة  صالحيات متن  اجلمعيات

 خرالل  مرن  حمدود إشراف الوزارة ودور إداراتها. جمال  خالل من

هر ا   ويعردُّ  وجناحهرا   األعمال سري على واالطمئنان املاليةا الرقابة

 ومنتظمة. منظمة تطوعية أعمال قيام حنو ومؤازرة دعمًا
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  :الشهراني: سعد. داللواء الورقة الرئيسة 

 عاملنرا  يف األمرم  مرن  أمرة  تتقرد م  م أنه يتف  اجلميعأن  أعتقد

وال  صرناعة أي  وم تتقردم  الصرناعي.  التقردم  خالل منإال  املعاصر

 ملنتجراتا  وامل رتعنيا والبراحثني املطرورين   العلماءا بريادةإال  أمة

 جديرررردة لألفرررررادأو  قدميررررة احتياجررررات وسررررلعا وخرررردمات تلرررريب

 كمرالي  هرو  مرا إىل  للحيراة   أساسري  ورروري  هرو  مما واجلماعات

 الثرروات إال  الكماليرة. وم ترتاكرم   االحتياجرات  درجات أعلى يف

   التصنيع. على يعتمد ال ي اإلنتاج الوفري خالل من

 املعررادالت أولأن  ا(االقتصرراد لطررالب األقررل ومعررروف قعلررى

 دالرة  مبعادلرة  ُيسم ى ونتعلمها ما تعلمناها الر التجريدية الرياوية

 :عوامل ثالثة على إمجااًل يعتمد اإلنتاج بأن تقول الر اإلنتاجا

 .العمل   

 املال. رأس 

 اإلنتاج. تقنيات 

 برني  العالقات لتفسري املتقدمة النظريات يف الدخول ومن غري

 مرا  ألن  اإلنتراج وجودتره   وكميرات  منهراا  وبني كل العواملا ه ت
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أي  بررأن القررول ميكررن   فإنرره(التقنيرراتق األخررري العامررل هررو يهمنررا

 يرنعك    (والتطروير  البحرث  عرن  احلرال  بطبيعرة  نراتج ق تقين تقدم

 :أهمها من كثريةا أمور يف

 العمل. عنصر إنتاجية زيادة 

 املررررررالا والسررررررلع الرأمساليررررررةا   رأس تررررررراكم زيررررررادة 

وجررررودةا  نوعررررًاا اإلنترررراج: زيررررادة ومررررن ثررررم  واالسررررتثمار

 وكم ًا. وكيفًاا

 أقررلأو  تطررورًا أكثررر منتجرراتأو  جديرردة منتجررات ظهررور 

   كلفة.

 ومسررتوى  ومتوسررطات الرردخلا  الفرديررةا الثررروات زيررادة

 والصناعيا واالقتصادي. والتقدم العلميا الرفات

 نفسره   الصرناعي  القطراع  يف فقر   لري   اإلنتاجيةا زيادة 

 األخرى. القطاعات يف بل

 مرن  يسرتفيد  مرن  حرول  وواسع ونظريرات  كبري وهنا  جدل  

وامل ّلرا    الرأمسراليني  برني  وحرول العالقرات   اوالتقد م التقين التطو ر

واملركرررز  العررراملي االقتصرررادي وحرررول النظرررام  اوالطبقرررة العاملرررة 

 الرر  الردول  الإلربيرة(ا واألطرراف قمرن    املتقدمرة  ةالرأمسالي قالدول

 اجلرردل ويأخرر  هرر ا  . وقررد أخرر  (التقرردم بركررب اللحرراق حترراول

 وأبعررادًاا وانعكاسرراتا وتصررنيفاتا وتررنظريات سياسررية معرراني ا

ومرا   نعرفهرا  الرر  االقتصرادية  وظهرت وتباينا امل اهب اوعقائدية

 علرى  والقررن األخرري   قوالقرنران املاوريان   سياسية نظم من واكبها
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والتطررروراتا والكتابررراتا   ملررريء باألحرررداثا  اخلصرررو  وجررره

وألغررا    .مكانره  لري   وهر ا   (مجيعراً  نعرفهرا  واإلسهامات الر

 تطررور مراحررل مررن املرحلررة ويف هرر ت القضرريةا هلرر ت هنررا العررر 

 العلمري  البحث أدبيات يف موجودة تصنيفاتأي  قوبعيدًا عن بالدنا

 أنواع: ثالثةإىل  العلمي البحث أ صن ف   فإنين(والبحث والتطوير

الطبيعيرة أو العلروم    العلروم  سواء يف اجملرد العلمي البحث -1

 واألقسررررام اجلامعررررات يف األحبررراث  مراكررررزق اإلنسرررانية 

 بعررر  رغرررم ولكنررره ورررعيف  وهرررو موجرررود   ا(العلميرررة

 عبررررداهلل للرررردكتور ش صرررري ًا أنسرررربه الرررر ي احلرررررا 

 حررر   عنرردما العثمررانا مرردير جامعررة امللررك سررعود سررابقًا

 جامعاتنا. يف الراكد

 البحرررروث مراكررررزقاالسرررررتاتيجية  القضررررايا يف البحررررث -2

 قصروراً  لديناأن  وحنن نعرف ا(اتيجيةوالدراسات االسرت

 البحوث.   من النوع ه ا مثل يف كبريًا

 وهررو البحررث ق االقتصررادية الطبيعررة والتطرروير ذو البحررث -3

 جديردا  منتج تطوير بهدف حمددة  ألغرا  ُيجرى ال ي

 حررل أو  كلفتررها  ختفرري  أو  موجررودا  منررتج  حتسررنيأو 

 يكررن من إ معرردوم وهرر ا شرربه ا(ومررا أشرربه مشرركلةا

 متامًا.   معدومًا

 درجررة وتتسرراوى يف لررديناا جررد ًا وررعيفة األنررواع هرر ت وكررل

 األخررري بعضررها. والنرروع مررردود يف بررال نشرراط حمرردود مررع الضررعف
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 يف الضررعف أن  وال شررك هنرراا  يهمنررا مررا  هررو( والتطرروير  البحررثق

ومررا  كرران والعررام هرر ا األخررري.  علررى يررنعك  اآلخرررين النرروعني

 وحنرن ال  هندسريةا  وحبثي رًاا وإنتاجي رًا مبتواليرة    علمي ًاا يتقد م ليزا

إذا حسرابية. و  مبتواليرة  مكاننراا ناهيرك عرن التحرر      مرن  نتحر 

 وُيحر رنرررا مرررن العررامليا  بالركرررب يلحقنرررا اقتصررادي اً  تقررردمًا أردنررا 

 من: بد فال االنف 

 تطرروير يف تبحررث والتطرروير الررر  البحررث مراكررز دعررم 

 سررجن مررن وإخراجهررا نسرربيةا ميررزة فيهررا منلررك منتجررات

 والتقنيررةا إىل للعلرروم زعبرردالعزي ومدينررة امللررك اجلامعررات

 وجبيررل الشررباب اخلررا ا بالقطرراع مرررتب  جديررد فضرراء

   األعمال. رجال من

 بررأن  يقررول صرررحيًا وقرررارًا اسرررتاتيجي اً  هرردفًا ُنحررد د أن 

حمدد.  زمين بأف  صناعية دولة تكونأن  جيب اململكة

احلاليررة واملسرتقبلية جيررب   الصررناعات واملصرانع  وأن كرل 

والتطرررررويرا وأن  البحرررررث علرررررى وأن تعتمرررررد ُتبنرررررىا أن

مصررنع لرردعم ميزانيررة   كررل عائرردات مررن جررزء ُي ص ررص

 .(العامة املالية من دعم من البحث والتطوير قوال بأس

 املسررتقلني ورعايررة البرراحثني البرراحثنيا مررن أفررواج ختررريج 

ومرن   الوظيفيرةا  السرالم  أعلى وامل رتعنيا وووعهم يف

 املاديرررررة حبقررررروقهم واالحتفررررراظ هلرررررم أجرررررورًاا أعالهرررررا

   االجتماعية. ورفع منزلتهم املعنويةا والفكرية
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 حبقرروق منتجررة عماليررة طبقررة تكرروين إعررادة علررى العمررل 

 احلالية. وظائفنا يف مثيالتها تفوق وأجور ُمجزية

 ويعززهررا يف يفوقهررا مرراأو  األهررداف هرر ت تكررونأن  وجيررب

 يف جتربتنرا أن  مرن  برالرغم  _وأنرا   الروطينا  التَّحروُّل  مشرروع  جوهر

 فريمن  الظرن  ُيحسرن  ممرن  _التفراؤل   علرى  ُتشرج ع  ال املاورية  العقود

 وتإلر يات  وتقوميرًاا  ومتابعرةا  وتنفير ًاا  ختطيطرًاا  عليره  سريقومون 

 .  راجعة

 

 التوجيري: محد. التعقيب األول: د 

 النمرررو معررردالت زيرررادة يف كررربريًا دورًا والتطررروير للبحرررث إن

 املررال ورأس العاملررةا األيرردي إنتاجيررة رفررع خررالل مررن االقتصرراديا

 وجرررود اإلحصرررائية الدراسرررات أثبترررا وقرررد اإلنتررراج. يف املسرررت دم

 والنمررررو والتطررررويرا البحررررثا علررررى اإلنفرررراق بررررني قويررررة عالقررررة

 وغريهرا  وسرنإلافورةا  واليابانا كورياا يف ه ا ونرى .االقتصادي

 ينمرو  م وإن حترى  اقتصرادي   منرو  حتقي  ميكن حيث الدول  من

 الطبيعية. املوارد بإلياب وك لك املالا ورأس العمل عنصرا

 الناميررة الرردول ختّلررف بررني الدراسررات مررن العديررد ربرر  وقررد

 البحث على إنفاقها تدني وبني الصناعي  بالعام مقارنة اقتصادي ًا

 أساسرري ًا والتطرروير مؤشررراً  البحررث اإلنفرراق علررى  ويعررد  والتطرروير.

 نقطرررة البحرررثن إ حيرررث اجملتمعرررات  وتطرررور االقتصرررادي للنمرررو

 فيررره  ُتشرررار  متكامرررل ابتكررراري نظرررام تأسررري  يف االنطرررالق
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 بهررردف واحلكومرررة  اخلرررا ا القطررراع وشرررركات اجلامعررراتا

  املعرفة. على قائم اقتصاد وبناء معريفا جمتمعإىل  الوصول

 تريليرون  (1.7 والتطروير ق  البحرث  يف العام استثمار بلغ وقد

 (470ق املتحررردة الواليرررات نصررريب وكررران ا2014 عرررام يف دوالر

مليرررار  (363ق برررر الثررراني املركرررز يف الصرررني وجررراءت دوالر. مليرررار

 مرررن والتطررروير البحرررث علرررى اإلنفررراق نسررربة مقارنرررة وعنرررد دوالر.

 يرتبعرران وكوريررا إسرررائيلأن  جنررد للرردول  احمللرري النرراتج إمجررالي

 والتطروير ُيمث ررل  البحرث  علررى إنفراق إسررائيل  ن إ حيررث القمرة   علرى 

 بينمرا  النراتج   مرن % 4.15 كوريرا  وُيمث ل إنفاق الناتجا من% 4.25

 ويف .النرراتج مرن % 0.3 مررن أقرل  _ولألسرف  –السررعودية  إنفراق  ُيمث رل 

 علرى  قائم اقتصاد من ينتقل اململكة اقتصاد نرىأن  نتمن ى األخري

 املعرفرررررة علرررررى قررررائم  ُمسرررررتدام اقتصرررراد إىل  الطبيعيرررررةا املرررروارد 

 واالبتكار.
 

 احلارثي: ىحيي. التعقيب الثاني: د 

أو  احلاجرةا أو  الروعيا  نقرص  يف ليسرا  أراهرا  كما القضية

  "الكيرف " الطريقرة  عرن  البحرث  ينقصرنا  مرا  ولكرن  املوارد  نقص

 علررى أقرروم فكرررة سررأطرح القصرررية املشرراركة هرر ت ففرري ولرر لك

 .ومتحيصها دراستها

 اسرتثمرنا  أننرا  سرنجد  حردة   علرى  كرل  مواردناإىل  نظرنا إذا

 املرال  الررأس  عرن  أحتردث  أنرا  وهنرا . منهرا  بره  برأس  ال عردد  يف جيدًا
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 بالنسرربة. للمعلومررات التحتيررة والبنيررة العلمرريا والبحررث البشررريا

 يف السررتينيات منرر  الكررثري اسررتثمرنا فإننررا البشررريا املررال لرررأس

القررروى  لررردى املعرفرررة فجررروة لتضررريي  اخلرررارجي  االبتعررراث بررررامج

 التعلريم  مصرادر أن  كما. العالي التعليم وتوطني السعوديةا العاملة

 الررر العلميررة والرردرجات املنرراط ا مررن كررثري مترروفرة يف اجلررامعي

 االهتمررام أن  أيضرراً  وجنررد . املسررتويات  متنوعررة  اجلامعررات  متنحهررا

 هيئرة  أعضراء  جرودة  مت برفرع  واجلامعراتا  املعرفرةا  مصرادر  جبودة

 وم تعرررد ثقافرررة  التعليميرررة. واملرررواد العلمررريا واإلنتررراج  االتررردري

 معظررررم أصرررربحا ُتمررررارس يف بررررل غريبررررًا  أمرررررًا العلمرررري البحررررث

واجلرودة بقردر مرا أريرد      النوعية على أحكم ال هنا وأنا. اجلامعات

 خمرجرراتإىل  نظرنرراإذا و. واملمارسررات املرروارد هرر ت ترروافر أ برري ن أن

 زيرادة  علرى  يردل   ممرا  ازديراد   يف العددأن  جند الكمية  اجلامعات

 املسرررتوى تطرررو ر يقرررف وم. احملليرررة التعليميرررة والسرررعة القررردرة يف

أي  الريرادي   الشركل  حنرو  تتحرو ل  بردأت  برل  هر ا   عنرد  للجامعات

وقرد وّلردت   . واملرالي  االجتمراعي  العائرد  ذات البحوث مفهوم اعتماد

 وإجيرراد خترردم غايررة تطرروير البحرروث    جديرردة مرروارد املرحلررة هرر ت

 األعمرالا  وحاورنات  التقنيرةا  نقرل  مكاترب  أ نشئا وقد. األعمال

 البحثرري التعرراون ومكاتررب التقنيررةا والوديرران التميررزا ومراكررز

 منفصررلة مرروارد شرركل علررى ظهررت  املرروارد هرر ت وكررل. اخلرارجي 

 والبحرررث. كمنظومرررة لتفعيلرررها اجلسرررور بينهرررا ُيرررن م منعزلرررةا

لره    حمفرزة  بررامج  وورع  مت برل  ُيرن    م والنروعي  الكمي العلمي
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. ودائرررم مسرررتمر تراكمررري تكررراملي إطرررار يف يتحرررر  م ولكرررن

 املعلومررررات قواعررررد وّفررررر احلديثررررة التكنولوجيررررا علررررى واإلنفرررراق

. املعلومات ومعاجلتها لنقل ُتست دم الر املتقدمة والتكنولوجيات

 تكامليرة   بطريقرة  معها التعامل وجيب متوفرةا املوارد ه ت وكل

 مرن  بسريطة   بطريقرة  املعلومرات  أسرد وهنا. التنمية اجتات يف للسري

 املنفصرل  الشركل  ُيسرب به  الر ي  واخللرل  املرواردا  تروافر  إظهار أجل

 .منها لكل

 املروارد  اسرتإلالل  يرتم    أي كيرف "الكيرف إىل " اآلن ولنتحول

 خالل من القدرات بناء على يرتكز هنا" الكيف"و. قدمًا واملضي

 طريقررة إجيرراد أجررل ومررن. االتصررال وحتقيرر  اخلارجيررةا املررؤثرات

 الطلربا  قروى  تفعيرل : براآلتي  إىل أن نقوم حنتاج املوارد  ه ت لتفعل

 املرروارد وربرر  وتشررإليليا اسرررتاتيجي إصررالح اجتررات يف والتحررر  

أن  جيررب فإنهررا الطلرربا لقرروى وبالنسرربة. العامليررة القيمررة بسلسررلة

 واالقتصررراديا  والثقرررايفا االجتمررراعيا الطلرررب: بترررأثري تتحرررر  

 هلرر ت االسررتجابة تكررون الطريقررة وبهرر ت. واألمررين والعسرركريا

فرإن   لإلصرالحا  وبالنسربة . التنميرة  يف ُيسرهم  حملي ًا استثمارًا القوى

 العامرررة  املشررررتيات ( 1: قيف قوتهرررا توجيررره إىل  حتتررراج  احلكومرررة

 األجررنيب االسررتثمار( 3ق العررام. القطرراع خص صررة( 2ق لالبتكررار.

 قاعردة  لتفعيرل  وطلبراً  احتياجراً  التوج ره  جرد هر ا  يو وسروف . املباشرر 

 توسريعها   أجرل  من التكنولوجياا قاعدةن إ. احمللية التكنولوجيا

 وتعتمررررد قاعرررردة.  النمررررو اجتررررات يف عناصرررررها تسررررريع مررررن البررررد
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 اخلرررررباء وعرررردد للقاعرررردةا احلررررالي احلجررررم علررررى التكنولوجيررررا

 الت صصررررات بررررني التفاعررررل ودرجررررة النشررررطاءا التكنولرررروجيني

 وسوف. املالي واالستثمار العلميةا االكتشافات وسرعة امل تلفةا

 املنفصرلة  املروارد  تفاعرل  بفعرل  النمرو  التكنولوجيا قاعدة تكتسب

 تفاديررًا قصررري  وقررا يف ذلررك حصررول أجررل مررن بعضررًا  بعضررها مررع

 هر ت  نضعأن  أسرع. وحنتاج استجابة حتتاج الر السريعة للتإلريات

 قاعررردة  بإنتررراج تسرررم  عامليرررةا أيكولوجيرررة منظومرررة يف املررروارد

 يف املروارد  هر ت  ُتووع ومبدئي ًا. مقبولة زمنية فرتة يف التكنولوجيا

 تطرورت  كلما السلسلة يف مكانها ويرتفع العامليةا القيمة سلسلة

 حملي ررًاا املعرفررة تتطررو ر الطريقررة وبهرر ت. االسررتقاللية واكتسرربا

 .واجملتمع االقتصاد على النفع ويعود التكنولوجياا قاعدة وتتولد

 التطرروير مررن كررثريًا وحيترراج خمتصرررا أعررالت املقرررتح العمررل

 العمليررة  األسررباب أحرردأطرررح أن  فقرر  أردت ولكررن والتوورري  

 .قدمًا للمضي
 

 التقددم  مفتاح والتطوير: املداخالت حول قضية: )البحث 

 االقتصادي(

 العلمي: البحث معوقات

 العلروم  يف البحروث  برني  املقارنةالرديعان إىل أن  خالد. أشار د

 قررد املعوقررات لكررن ظاملررة  تكررون قررد البحتررة والعلرروم اإلنسررانية

 وميكن الرتكيز على املعوقات التالية: متشابهةا تكون
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 الرر  والنسربة  للإلايرةا  قليرل  أمروال  مرن  للبحوث ُي ص ص ماأن  -1

 مرن   ٪1 مرن  أقرل  فهي ذلكا تؤكد التوجيري  د أوردها د.

 أو  ٪3 يف حررردود العامليرررة النسررربةأن  حرررني يف احمللررري  النررراتج

 .أكثر

 ونعررين لرره املناسرربة احلاوررنة غيرراب مررن عنرردنا البحررث يعرراني -2

 الررر واجلهررات واملصررانعا املتقدمررةا البحرروث مراكررز برر لك

 وجرود  مرع  وحترى . تطرويرت  يرتم  الر ي  املنتج من مباشرة تستفيد

 هرررر ت فررررإن وغريهررررا  جامعاتنررررا يف البحثيررررة املراكررررز بعرررر 

 عملرررها يكرررونأن  دون البحرررثا أجرررل مرررن تبحرررث املراكرررز

إىل  لتحوهلرا  حبوثهرا  من اإلفادة تستطيع منّف ة جبهات مرتبطًا

 .وخدمات سلع

 ذكرنرررا كمرررا التشرررجيعا وهررر ا غيررراب مرررن الباحرررث يعررراني -3

 للبراحثني  أمروال  مرن  ُي ص رص  ما قلةأي  األول  باملعوق مرتب 

 .ومساعديهم

إىل  تكرررون مررا  أقرررب  بصررورة  ترررتم أنهررا  البحرروث  علررى  يإللررب  -4

 هرو  مرا  وطرأة  حترا  حبثره  إجنراز  يريرد  فالباحرث  البريوقراطية 

 يعررينأن  دون املاليررةا الرردفعات علررى للحصررول منرره  مطلرروب

 وتصرررب .. علميرررة أهميرررة ذو حبثرررهأو أن  عملرررها جتويرررد ذلرررك

 نشررر علررى حتررر  الررر اجلامعررات يف قتامررة أكثررر الصررورة

 البحوث كانا ولو حتى اجلامعي  التصنيف لدواعي البحوث

 جلسررم ُيرر كر جديرردًا تضرريف الأو  األهميررةا قليلررة املنشررورة

 .اإلنسانية املعرفة
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 ومرتابطرة  متكاملرة  شربكة  يتطّلرب  التطبيقري  العلمي البحث -5

 حبيرررث والبررراحثنيا واملصررانعا  واملمرررولنيا املسرررتفيدينا مررن 

إىل  جٓامل نرا  حترول أن  تسرتطيع  متسرقةا  برمتهرا  العمليرة  تكون

 خرردماتأو  سررلعإىل  ُتحو لررهأن  مبعنررى. ومفيررد ملمرروس واقررع

 .منها لإلفادة والتصدير للبيع قابلة

 مراكررز  بررني  الكرربرية  الفجرروة  وجررود  العلمرري  البحررث  يعرروق -6

 وجررود وعردم  واملنفرر ةا امٌلصرن عة  واجلهررات اجلامعيرةا  البحروث 

 .كاٍف تنسي 

 جرزر  فهرم  الباحثنيا بني التواصل صعوبة العلمي البحث يعوق -7

 ونرردوات مررؤمترات هنررا  صررحي .. جررامع جيمعهررم ال رةمتنرراث

 مجعيرات  وجرود  مرن  البرد  إذ كافية  ليسا لكنها مشرتكة 

 لكري  الباحثني  بني دائم تواصل وسهولة دميوقراطيةا علمية

 بعضرررهم درايرررة بإجنرررازات علرررى ويكونررروا رؤاهرررما تتكامرررل

 .بعضًا

 ُتفسررد الررر احلكوميررة للبريوقراطيررة البحثرري العمررل خيضررع -8

 اجلامعرات  خص صة ورورة وقد يكون مناسبًا... شيء كل

 .البريوقراطية داء من للت ّلص البحوث  ومراكز

 اجلامعرراتا يف البحثيررة بالكراسرري تتعلرر  الررر املعوقررات مررن -9

 املاليرة  املبرالغ  مرن  كبري جزء على تستولي اجلامعات بع أن 

 اجلامعرررات وتقررروم .للكراسررري األعمرررال رجرررال ُيقرررد مها الرررر

 أحررد وهرر ا... قانونيررة ومبظلررة أخرررىا إىل نشرراطات بتوجيههررا

 العلميرة  الكراسري  بعر   جنراح  على تساعد م الر األسباب

 .اجلامعية
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 اململكرة  الواقعيرةا أننرا يف   الناحيرة  املرري مرن   سرام . ويررى م 

 البحرروثا مررن االسررتفادة فيهررا ميكررن الررر املرحلررةإىل  نصررل م

 البحروث  مرن  لالسرتفادة  إمكانيرة  هنرا   نعما الصناعة. يف خاصة

 فلرري  الصررناعة أمررا النظريررةا ويف العلرروم التطبيقيررةا النررواحي يف

 ه ت من تستفيدأن  تستطيع منتجة حقيقية صناعة اآلن حتى لدينا

 إىل جهرررات تررر هب املفيررردة األحبررراث ومعظرررم. وُتطو رهرررا األحبررراث

 لرك  يكتشرف  إىل حبرث  أنا ال حتتراج  احلاور الوقا ويف. أجنبية

 يرفررع إىل حبررث حتترراج ولكررن السرريارة أو  الطررائرة تصررنع كيررف

 ولكرري! وهكرر ا الترروربنيأو  االحرررتاق حمررر   يف األداء مسررتوى

 وهر ت  حقيقيرةا  صناعة لدينا يكونأن  البد األحباث  من نستفيد

 بتررردخل إال  وتتطرررور  تتررروفرأن  وال ميكرررن  حاليرررًاا متررروفرة  غرررري

. واسرررتاتيجية منظمررة بطريقررة اآلن حيرردث حتررى م وهرر ا الدولررةا

 صرناعة  تسرميته  ميكن فال حاليًاا اخلا  القطاع به ما يقوم أما

 وهر ا  جتاريرةا  وكراالت أو  أجنبيرةا  ملنتجات جتميع وإمنا وطنيةا

 ُتشرّكل  حاليراً  اخلرا   القطراع  بهرا  يقروم  الر النشاطات من النوع

 تقروم أن  مثاًل ميكن وال الوطين. التصنيع لسياسات كبريًا عائقًا

 تعطري  الر حاليًاا املتبعة السياسة ظل يف حقيقية سيارات صناعة

 وينطبرر   اململكررةا يف األجنبيررة الشررركات لرروكالء االمتيررازات

 .األخرى املنتجات معظم ه ا على

 للهنرد  دهيش أنه كان يف زيرارة منر  مردة    بن خالد. وذكر د

وررمن جرردول  مررن السررعوديا وكرران األعمررال جملرر  وفررد وررمن
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 يف األحباث مراكز أكرب تضم  حيث بنإللور  مدينة زيارة األعمال

 لشررركة  التررابع األحبرراث التقنيررة. كمررا مت زيررارة مركررز    جمررال

 (280ق باحثا (400ق تقريبًا به يعمل للوطن مف رة وهو سابكا

 معظمهرم  املاجستريا  لة من والبقية الدكتوراتا  لة من منهم

. (بيرنهم  سرعودي أي   يوجد ال لألسفق  للدكتورات حبثه على يعمل

 علرررى ودراسرررات أحبررراث تقرررديم علرررى  املركرررز أحبررراث وترّكرررز

 علررى بنرراء  وُتعررد  سررابكا منتجررات مررن البرتوكيميكررل املنتجررات

هياكرل   ورمنها  مرن  وكران  الكربىا العاملية  للشركات طلبات

 املروردة  وللشركات للسياراتا املصنعة الشركات معدنية ألكرب

 علررى املركررز هرر ا ونفمرراذا مينررع أن يكرر   باململكررةا للقطررارات

 لشرررركةأن  كمرررا. سرررعوديون بررراحثون بررره ويعمرررل الررروطنا أر 

 هر ت  سرتنتقل  فهرل  أخررىا  دول يف شربيه  مركرز  من أكثر سابك

   اململكة؟إىل  ما يوم يف املراكز

 الشراري وجهة نظرت يف النقاط التالية: حامد. وأوجز د

 املاورية  سرنوات  العشرر  العرودة إىل  املناسرب  من يكون قد :أواًل 

 الدولررة أنفقترره ومررا العرراليا للتعلرريم الرر هيب العصررر تعررد  الررر

 جامعررات وإنشرراء وتطويرهرراا القائمررة اجلامعررات علررى بسرر اء

 ودراسررراتا حبررروث مراكرررز وكررر لك ومت صصرررةا جديررردة

 مت صصرررررة حبررررروث ومعاهرررررد وكراسررررري متيرررررزا ومراكرررررز

 يف الرررررر .إخ... الطررررالب  اآلالف مررررن  وابتعرررراث  واستشرررراريةا 

 بوجرره العلمرري والبحررث العررالي التعلرريم حركررة دعمترر جمملررها

  .خا 
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 الدولررة مررن برردعم حظرري العلمرري فالبحررث واقعررينيا ولررنكن

 البحرث  خرا   وبشركل  السابقةا موازنة بالفرتة النظري منقطع

 يف الإلربيرة  الردول  بعر   جتاوزنرا  نكرون  وقد التطبيقي. العلمي

 مررن الرردعم هرر ا كررل ملرراذا املشرركلة؟ أيررن والسررؤال: .الرردعم

 نستشرررعرتأو  الواقرررع أر  علرررى نتيجرررة لررره جنرررد وم الدولرررةا

 األسواق(؟! أرفف يف وطنية قكمنتجات

 :يف اإلشكالية تكمن قد

 يف( واملصررررانع كالشرررركات ق اخلرررا   القطررراع  ثقرررة  عررردم  -1

 . الوطين الباحث

 بالقطررراع البحررروث مركرررزأو  اجلامعرررة العالقرررة برررني ورررعف -2

 اخلا .

 الباحرررث برررني تررررب  واورررحة تنظيميرررة وجرررود آليرررات  عررردم -3

 قإن اخلا  القطاع يف والتطوير البحث ومراكز باجلامعةا

 (.ُوجدت

 اخلرا  باالسررتفادة  القطرراع يلرزم  تنظريم أو  نظررام وجرود  عردم  -4

 أعمراهلم ُتنّفر    مرن  معينرة  بنسربة  الروطنينيا ولرو   البراحثني  من

 .الوطنية البحث مراكز ق بل من

 القطراع  يف والتطروير  البحرث  مركرز  يف وعفأو  وجود عدم -5

 .اخلا 

 مرررن املزيرررد إنشررراء ُيحرررت م ممرررا البررراحثني  كفررراءة يف ورررعف -6

 يف متميرزين  براحثني  لتروفر  املت صصرة   التطبيقيرة  اجلامعات

 .التطبيقي البحث
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 معوقات أخرى للبحث: : ثانيًا 

 فق !!! للرتقية هو البحثأن  ثقافة ُزرعا -1

 مليررارات تكررن من إ ماليرني  ورر  ا _ اهلل حفظهررا _ الدولرة  -2

والكراسرريا  التميررزا قمركررز العلمرري البحررث يف الريرراالت

 خررالل....(  التقنيررة واألوديررة األحبرراثا ومراكررز واملعاهرردا

أو  منهرا  واالسرتفادة  الفررتة  تقيريم تلرك   مت هرل  املاويةا الفرتة

    ذلك؟ سيتم

 متررو ل اجلهررات بعرر ! حاليررًا؟ احلادثررة االزدواجيررة عررن مرراذا  -3

 لألحبرراث تمويررلال تقررد م الوقررا نفسرره  ويف بالبحررثا وتقرروم

 !!اجلامعات من املقرتحة

 واألوديرة  والتطرويرا  البحرث  نتراج  غالبراً  واالخررتاع  االبتكار  -4

 االنطرررررالق ونقطرررررة احلاورررررنا التقنيرررررة هررررري واحلاورررررنات

 إىل وجررود إوررافة التمويررلا ترروفري واالخرررتاع بعررد لالبتكررار

 اهلدف: إىل ه ا وحتى نصل. هلا وامل سو ق املستثمر

 املررررال  رأس" عليرررره  ُيطلرررر   قمررررا  متويلي رررراً  ذراعرررراً  حنترررراج - أ

 التنميررة  صررندوق  يكررون  فني ررًاا قررد  وذراعرراً  (ا"اجلررريء

 واحلاورررنات واألوديرررة التمرررويليا الررر راع الصرررناعي هرررو

 .والتقين الفين ال راع هي التقنية

 تهرتم  االبتكراراتا  لتنمية وطنية هليئة أيضًا هنا  حاجة - ب

 الباحررررثا بررررني التنسرررريقي واجلانررررب اإلداري باجلانررررب

 اإلجررررراءات  وُتسرررره ل  وامل سررررو قا  واملسررررتثمرا  واملمررررولا 
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 لضررمان العقبرات   وتر ليل  والقانونيررةا واملاليرةا  اإلداريرةا 

 بوصررفها منتجررات  للسرروق والتطرروير البحررث نترراج وصررول

 إىل اخلررررارج بوصررررفها داعمرررراً   وُتصررررد ر للبلرررردا مفيرررردة

 منظومرررة وهررري ..البعيرررد املررردى علرررى الررروطين لالقتصررراد

 الرر راعني بررني الررراب  تكررون اهليئررة مبعنررى  متكاملررة

 .واملسوق واملستثمر ا(والفين قالتمويلي

 الواقرعا  تشر يص  يف البحوث احمليا أهمية مساعد. وأكد د

 أحررد لكررن الواقرع   هرر ا عليره  يكررونأن  يملرا ينبإلرر  احللررول وطررح 

 البحرث  علرى  إنفاقنرا  إىل وعف ُتضاف الر _برأيه  _ إشكالياتنا

 اجلهرات  فكرل  حبروثا  مرن  أمامنرا  ُيتراح  ما نستثمر ال أننا العلمي 

 من أ جنز عما مسؤولوها يبحث وال يهتم ال إىل البحوث تفتقر الر

 إليره  انتهرا  ملرا  املسرؤولون  هرؤالء  يطمرئن أو  يثقونا ال وقد حبوثا

 عردم أو  شأن باحثيهاا من تقلياًل إما مهمة  نتائج من البحوث ه ت

 واآلراء املرجترل  بالعمرل  واالكتفراء  العلمريا  البحرث  ألهمية تقدير

 مرؤمترات  فيهرا  ُتعقرد  الرر  الردول  أكثرر  من فإننا الش صية  ول ا

 واألدراج. املكاتب حبي  يبقى فيها ُيقد م ماأن  وندواتا بيد

 آليات تطوير البحث العلمي:

 دعررم علررى للعمررل القصرروى السررلولي األهميررة مسررفر. أكررد د

 بكرل  التطروير  يف البحروث  هر ت  مرن  واالستفادة البحوثا مراكز

 إعرداد  على نرّكز وأواف: هل حنتاج يف ه ت املرحلة أن .جماالته

 مررا علررى البحرروث يف نعتمررد مازلنررا البحرروث؟ إعررداد أم البرراحثنيا

إىل  يقررود لرن  وهرر ا  زعبردالعزي  امللررك مدينرة أو  اجلامعررات بره  تقروم 

 يف رغبررة هلرم  لري   إمرا  الترردري  هيئرة  أعضراء  ألن حقيقري   تطروير 
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 لردينا  يكرن  مإذا و. الوقرا  أنهم راغبون ولي  لرديهم أو  البحثا

 فلررن البحررث  األساسررية مهمررتهم خرررباء فيهررا يعمررل حبثيررة مراكررز

 مرا م  منرتج أي  ُيطو ر لن البحث إن. حقيقية قيمة ذا اإلنتاج يكون

. منهررا وتسررتفيد البحرروث هرر ت ترعررى صررناعية بشررركات يرررتب 

 علرى  قادرين باحثني إعداد على الرتكيز حنتاج فنحن وباختصارا

 صرندوق " يوجرد  وللعلرما  .وجماالتره  البحث طريقة يف تإليري إحداث

 دعررم ومررن مهررام الصررندوق . باملليررارات مررا لرره رأس" العررالي التعلرريم

 العقرارا  يف االسرتثمار  على تركيزت _لألسف – ولكن االبتكار 

 وُيمررو ل الصررندوق  . واسررتثمارها  اجلامعررات  بعرر   يف فنررادق  وبنرراء 

 يف اجلامعررة ملسرراهمة وفقررًا اجلامعررات مررن املقدمررة املشرراريع بعرر 

 .الصندوق ه ا

 البحررثأن  يف تكمررن املسررألةأن  احلررارثي ىحييرر. ويعتقررد د

 عوائررررد إلحررررداث قابلررررة مبنتجررررات املنتهرررري التطررررويري التطبيقرررري

. عرردم مررن ُيسررتحدثأو  السررماء مررن يسررق  أمرررًا لرري  اقتصررادية 

. احمليطرة  واحملفزات واملؤثراتا الطلبا قوى نتيجة البحوث وه ت

 مررن احلجررارة ينقررلأن  احترراج الرر ي احلجررري بالرجررل شرربيهة وهرري

 أمثلرة  وكر لك . العجلة وصنع ففّكر ا(الطلب قوىق آلخر مكان

 وصناعة للتفكري العقول حتر   الر هي الطلب فقوى ًا. إذكثرية

 تهرراقيم لرريحكم النهررائي واملسررت دم املسررتهلك يررأتي ثررم احللررولا

 الطلرررررب قررررروىأن  وجررررردنا إىل هررررر ا نظرنررررراإذا و. نفعهرررررا ومررررردى

 موجررودة ( والعسرركري.. إخ واألمررينا والصررحيا االجتمرراعياق

 والبحرثا  للفكر حمركة بوصفها قوة وإلطها حتويل مت ولكن

 األمروال  رؤوس ختردم  استهالكية قنواتإىل  حملي ًا احللول وإجياد

 قرد  وهر ا . للتقنيرة  املنتجرة  اخلارجيرة  العقول على وتصرف احملليةا
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 التنميررة  نشرروء أمررر برردايات يف عنرره متجرراوزًاأو  لرره مإلفررورًا يكررون

 تسرتبدل أن  بردون  املإللقرة  الردائرة  هر ت  اسرتمرت  _لألسرف  – لكن

 العقرول  مرع  الردخول  األقرل  علىأو  حمليةا بعقول اخلارجية العقول

 األمروال مرن   رؤوس جترد  وم. وإجيراد احللرول   البحث يف اخلارجية

 سلسرررله يف الصررعود  وحمفررزات  التررروطني باجتررات  حتريكهررا  يعيررد 

 يف وباحرث  املنتجا مطو رإىل  ووكيلا موزعا من املضافةا القيمة

 .احللول

 Triple: الثالثي احللزون د. احلارثي منوذج وعليه  فقد اقرتح

Helix 

  يفع ررررلق االبتكرررراري املشررررتيات  قطرررراع( 1ق :احلكومرررة 

 كشراكة اخلص صة( 2ق .(االبتكارية احمللية احللول

 تنميررة يف اخلررا  القطرراع دور يعرزز ق اخلررا  القطرراع مرع 

 يفع رل ق املباشر األجنيب االستثمار( 3ق .(املقدمة اخلدمات

 .(والتقنية املعرفة نقل

  املهرررن. خلدمرررة املتجررره احلرررديث التعلررريم( 1ق :اجلامعررات 

 العلمرررراء. قاعرررردت لتوسرررريع االستكشررررافية البحرررروث(2ق

 بررراءات خررالل مررن العامليررة القيمررة بسلسررلة االقرررتان(3ق

 . الفكرية واألصول االخرتاع

 مسررتوى ورفررع اخلرردماتا حتسررني( 1ق :األعمررال قطرراع 

 املشرررراريع لترررربين عوائررررد ختصرررريص( 2. قاملقرررردم املنررررتج

 الطلرب  ختردم  الرر  إىل الصرناعات  التوجره ( 3ق الناشرئةا. 

 .احمللي

اإلشكاليات الر الشراري أنه ميكن جتاوز  حامد. ويرى د

 تعرت  تطوير البحث العلمي من خالل ما يلي:
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 اNSF مثرل  األحبراث  مترو ل  مسرتقلة  جهرة  هنا  يكون أن -1

 مررن الدولررة ترروّفرت مررا وجبانررب للجميررع. واوررحة ومبعررايري

 مرن  مسراهمة  متويلرها  مرن  جزء يكون اجلهةا هل ا متويل

 ذراع لرررردينا يصررررب  حبيررررث. اخلررررا . والقطرررراع البنررررو 

 .وتطوير حبث وذراع متويلا

 البحرررث برررب   الكفيلرررة والسياسررات  التشرررريعات ووررع  -2

 هررر ت خمرجرررات جنررد  حبيرررث اخلررا    العلمرري بالقطررراع 

 إىل الرردول ُنصررد رها وقررد األسررواقا يف منتجررات البحرروث

 .األوىل املرحلة يف اجملاورة

 الرئيسرة  أهردافها  أحرد  يكرون  للصرناعة  وزارة استحداث -3

 العلمري  البحرث  ربر   خرالل  مرن  صرناعية  البلرد  تكونأن 

 .  الوطنية بالصناعة والرقي بالصناعةا والتطوير

 مرررع للتعررراون تشرررجيعية حررروافز اخلرررا  القطررراع إعطررراء -4

 .الوطنية والتطوير البحث مراكز

 والتقنيرة  للعلروم  عبردالعزيز  امللك وجتدر اإلشارة إىل أن مدينة

 واالبتكرارا  والتقنيرة  للعلوم الوطنية اخلطة جهودًاا وووعا تب ل

 بالبحررث وتقرروم ورر ما مبلررغ هلررا وُرصررد تنفيرر هاا علررى وتشرررف

 ولتحقيرر  ..باجلامعررات البحرروث ُتمررو ل الوقررا نفسرره ويف والتمويررل.

 حرديثاً  اجلرريء  للمرال  صرندوقاً  أسسرا  وجرها  أكمل على مهامها

   لكررن واقررعتقنيررة إخ وشررركة مليررون (400ق يتجرراوز برأمسررال

 ووورررع اجلميرررعا وتكررراتف اجلهرررودا مضررراعفة يتطّلرررب احلرررال

 تصررب  حتررى الفكرررة بدايررة مررن الفاعلررة واإلجررراءات التنظيمررات

 سلعة.
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 البحررث يكررونأن إىل  احمليررا أننررا حنترراج مسرراعد. وأوورر  د

 اختررررراذ أسررررراس _االقتصرررررادية اجملررررراالت يف وخباصرررررة _ العلمررررري

 حيفرر  وطررين إجنرراز هنررا  يكررون حررني نسررعد ولرر ا. القرررارات.

 بيرد  وكبريًاا مستمرًا عطاء  واجملتمع الوطن على يدر أو  مواردناا

 حبثيررررةا ورعايررررة مؤسسررررية رؤيررررة نتيجررررة يكررررون حررررني هرررر اأن 

 مرررن برردالً  واالسرررتمرار والدميومررةا  الثبرراتا  صرررفة لرره  فسرريكون 

 صرررياغة ليعيرررد يرررأتي الررر ي اجلديررردا املسرررؤول رؤيرررة مرررع التقلرررب

 أ جنز. مما كثريًا ويلإلي يريدا كما مؤسسته

 حبثيرة  مراكرز  يسرتنبا  الر ي  املؤسسي إىل العمل إننا حنتاج

 األكادمييررة  مؤسسرراتنا تقد مرره مررا كررل ويسررتثمر عليهرراا وُينفرر 

 الر ي  العلمري  اهلردر  مرن  بداًل. االقتصادية. البنى مصلحة يف ليصبَّ

 ومراكزهرررا جامعاتنرررا لدراسرررات يقررريم ال واقرررع وررروء يف نعيشررره

 االحتفاليررةأو  اإلنشررائية الكلمررات بعرر  سرروى قيمررةاأي  البحثيررة

 ي كر. شيئًا إلينا تضف م عاملية تصنيفات ببلو 

 لري   ومو لرها  حبثي راً  مركرزاً  تبن ى اخلا  القطاعأن  لو ماذا

 تفعررل ش صرريتها كمررا  تسرروي أو  اجملتمعيررةا املشرراركة بقصررد

 الرر  الوطنيرة  الكفراءات  اسرتثمار  بإلرر   وإمنا الشركات  بع 

املؤسسررات  هرر ت تنفرر أن  علررى .عاليررة. جررودة ذات دراسررات سررتنتج

 يكررون ال وحتررى نتررائجا مررن إليرره وتصررل تقرتحرره مبررا القيررام علررى

 البحرروث إعررداد االقتصررادي اجملررال يف البحرروث هرر ت مررن الإلررر 

 فق .
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 احمليا: مساعد. الورقة الرئيسة: د 

 لعلرررها . احلربررري. لإلعرررالم ومتعرررددة متنوعرررة تعريفرررات مثرررة

 املقرروءةا  والرربامج  املرواد  تلرك  هرو  احلربري:  اإلعالمأن  يف تتل  ص

 اجلمهرررور تزويرررد بإلرررر  وُتقرررد م  ُتعررردُّ الرررر واملرئيرررة واملسرررموعةا

 والقروات  احلربريا  اجلهرد  عرن  واحلقرائ   باألخبار وخارجي ًا داخلي ًا

 اجليشا وقدراتها ه ا كفاءة عن ذهنية صورة لصناعة املسلحة 

 وأنشرطتها  وبراجمرها  املعراديا  اإلعالم مواجهة ثمَّ ومن وعملياته 

 املعنوية. الروح إوعاف تستهدف الر  الته وإحباط

من خالل  احلرب العسكرية  من مهم جزء احلربي واإلعالم

 واملواقررررفا واألفكررررارا املعلومرررراتا وتسرررروي  اخلررررربا صررررناعة

 وأفررادت  اجلريش  تفرو ق  ُيرربز  حنو على وإنتاجهاا األحداث واختالق

  العدو. قوات لدى اإلحباط روح وبث  العدوا على

 املعرار   إدارة مكونرات  أبررز  أحرد  ُيعردُّ  ًاإذ احلربري  واإلعالم

 مرن  نفتقرد  أننرا إىل  املفهروم  وه ا املكونات ه ت وتشري .اإلعالمية.

 لرررردينا دال يوجرررر إذ اإلعررررالم  مررررن الررررنم  هلرررر ا املهنيررررة الناحيررررة

 وكررل. واملهررين. العلمرري مبفهومرره احلربرري اإلعررالم يف مت صصررون
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 يفتقرردون فهررم واملهررين  العلمرري بالضررعف أداؤهررم يتسررم املوجررودين

 املهاري. اإلعالمي العمل متطلبات من لكثري

 تقررل  ال مهرراراتإىل  _تقررديري يف _ احلربرري وحيترراج اإلعررالم 

 املرواد  مرثاًل منرن    كنرا  وإذا. األخررى.  اإلعرالم  أمنراط  حتتاجه عما

التجهيرررزات  جرررودة حيرررث مرررن متطلباتهرررا مرررن الكرررثري الرتفيهيرررة

 مررن واملزيررد املرراليا اإلنفراق  وحجررم الكفرراءاتا ومهررارة وجردتهاا 

 مرررن  حاجرررة فرررإن نصرررب أو  َكَلرررل برررال واملسرررتمر الررردؤوب العمرررل

 كحاجتنرا  متامراً  هري  اإلنتاجيرة  العناصر تلك مثل احلربي اإلعالم

أن  يف ُملح رررة رغبرررة لررردينا تكرررون حرررني السررريما. واهلرررواء. إىل املررراء

 عاليررة وصرروته.. مبهنيررة  وامترردادتا تررأثريتا اإلعررالم هلرر ا يكررون

 .واجلودة. الكفاءة

 الرر ي العسرركريأو  احلربرري لإلعررالم النمطيررة احلالررة ولعررل

 والررر ي إليرررها االسرررتماعأو  مشررراهدتهاأو  قراءترررها علرررى اعتررردنا

 وزارة تنتجها الر املواد بع أو  الوطينا احلرس وزارة عن يصدر

 ذات املررواد بعرر  مررع الرردعائي الشرركلإىل  متيررل الررر الرردفاعا

 حيث من هنا عنه نتحد ث ما تناسبأو  تتس  ال ..التعبوي الشكل

 واجلودة. الكفاءة عالية مهنية إعالمية صناعة وجود أهمية

 للشررررربكات االتصرررررالية بيئتنرررررا يف املتسرررررارع النمرررررون إ برررررل

 يفررر  أوسرع   وترأثري  أكرربا  مجهررور مرن  ُتحّققره  ومرا  االجتماعيرة 

 هرر ت لتوظيررف سررريعة ومبررادرات واسررعةا قرردرات منتلرركأن  علينررا

 القردرةا  متتلرك  إلكرتونية جمموعات عرب واستثمارها الشبكات
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 والصرررياغةا املعلومررراتا مجرررع جمررراالت يف والكفررراءة واخلرررربةا

 وليتسر   ترداوهلاا  ليتيسرر  قصررية   فيرديو  مرواد  وإعداد والتصويرا

 ولُيسرهم .  التقليديرة.  اإلعرالم  لوسائل األخرى اجلهود مع ذلك كل

 الر ي  احلربري  اجلهرد  حول عامة ذهنية صورة صناعة يف ذلك كل

 القضريةا  عدالة حيث من اليمن حدود على الباسل جيشنا به يقوم

 اليمنريني  مرن  الكثري وأن األهداف.. خاصة ودقة القصدا وسالمة

 يت ّلصرون  الرر  إىل السراعة  ويتطلعرون  للمملكةا بالدعاء يلهجون

 ...   االنقالبيني من فيها

 وامل لوع احلوثي مليشيا به تقوم مما الكثري مثة وأن السيما

إىل  إوررافة  حربرريا حمترروى  ذات إعالميررة ممارسررات  مررن صررا 

 حوثيررة عناصررر بترردريب تقرروم حمرتفررة إيرانيررة بكرروادر اسررتعانتهم

 .ةوفيلمي صحفية مواد على إنتاج مينية

 وُنوّظفرررها اإلعرررالما مرررع نتعامرررل حرررني كرررثريًا خنسرررر إننرررا

 مرا  أحروج  حنرن  وقرا  يف ا"ثرثرري " دعائي صوت أنه على ونستثمرت

 نرؤمن  الر احلقيقة صوت العام مسامعإىل  تتهادىإىل أن  نكون

 دمرراء  نزيررف  يتوّقررف  ال شرسررة  حرررب  يف ُمهجنررا  هلررا  ونبرر ل  بهرراا

 باحرتاف وُتنت  ُتعدُّ وبرامج مواد عرب وذلك. فيها. األطهار شهدائنا

 وبلإلرات  إليرها  ُتقرد م  الر ي  اجلمهرور  وطبيعة تتناسب حبيث شديد 

 جبهودنرراا نشرريد فيرره نظررل  الرر ي اإلطررار مررن خنرررج وأن. عديرردة.

 جديرد  منر  إىل  احلرزم   عاصرفة  مرع  وبواقعنرا  بها قمنا مبا ونتإلن ى

 وعررب  واقعيةا بلإلة احلقيقية العاصفة ه ت أهداف عن فيه نتحد ث
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 القتاليرررةا كفاءتنرررا وللعرررام لليمنررريني ُتقرررد م براجميرررة أشررركال

 تسررتهدفأن  ميكررن ال وأنهررا القصررفا دقررة علررى قواتنررا وحررر 

 الضر    علرى  رد ًا ذلرك  ليكرون  مردنيني  أو  مدنيرة  مؤسسةأو  منشأة

 عررب  صا  ونظام احلوثية اإلعالم مكينة به تقوم ال ي اإلعالمي

 علري ق اليمنية اليوم قناة متارس حيث اليوم  واليمن املسريةا قناتي

 عررب  التضرليلا  مرن  الكرثري (  احلوثيرة ق املسررية  وكر لك  ا(صا 

 للجمهررور بصررور الكرر  مررن أمناطررًا فيهررا تضرر   تلفزيونيررة تقررارير

أن  جيررد  القناترران  هاترران  تقد مرره  ممررا  كررثري  يف واملتأمررل  الرريمين. 

 املرررواطن تهيررريج حيررراول" املسررررية"و" اليررروم الررريمن" قنررراتي خطررراب

 املردمرة   املواقرع  وبعر   اجلرحرىا  لبع  لقطات مستإلاًل اليمينا

 الرمسيرة  احلوثيرة  املسررية  فقنراة  وللعلرم  مضلل. رأي صناعة ثمَّ ومن

 املنرار  قنراة  يف تردر ب  اهللا حرزب  من لبناني إعالمي كادر يديرها

   لسنوات. اهلل حزب إعالم يف وعمل

 العرام  يف اململكة صورة تكونأن  على حريصني كنا وإذا

 ود احلرب جانب يف وخباصة شائبةا أي تشوبها ال كله مجيلةا

 اململكررة  عررن ذهنيررة صررورة صررناعة علررى وحريصررني االنقالبررينيا

 حتمررًا سرريقود برر لك  االهتمررام عرردمأو  التإلاوررياأو  إغفررالا فررإن

 لكرل  مطيرة  اليمنيرة  األر  علرى  جيرري  ممرا  كثري يكونإىل أن 

 إعالمي ًا. إىل اململكة ُيسيءأن  يريد من

 وحربررريا قترررالي أداء لرررك يكرررونأن  مرررن أسررروأ مثرررة ولررري 

 املسررؤولية حيمررل ال إعررالم خيرر لك املقابررل ويف عاليررةا وبكفرراءة

 .يتحم لها. وال الكاملة



11 

 

 –2016  2015  
117 

 علررى يعمررل مررن بيننررا مررن أجررد حررني ش صرري ًا لرره آسررف وممررا

 يف مقالررة كتابرة أو  حروارا  فرصرة  لره  ُتتراح  حرني  جمتمعنراا  تشرويه 

 مرررا وكرررثريًا. جملتمعررره. عررردو الإلربيرررة.. وكأنررره  الوسرررائل إحررردى

 وال وطررنهما  هررم وشرربابنا مثقفينررا بعرر  حيمررل ال ملرراذا أتسرراءل:

 مرررن إىل حالرررة يتحو لرررون ملررراذاجتاهررره؟  مبسرررؤوليتهم يستشرررعرون

 ورروء يف حملي ررًا هم ررًا جعلررها ميكررن يسررريةا قضررايا يف املظلوميررة

 عرن  ُيكترب  مبرا  كرثرياً  هرؤالء  حيتفي ملاذا ؟.القائمة. احلرب حالة

 مرن  جرزء  ذلرك أن  مرنهم  احلصريف  علرى  خيفرى  ال نقرد  من اململكة

أن  بعرررد قيادتهرررا وتشرررويه اململكرررة إحرررراج ُتريرررد ممنهجرررة أجنررردة

 ؟.أمنها. ُتهد د كانا مشروعات تقوي  اململكة يف جنحا

 اإلعالميرة  أدواتنرا  كرل  نسرتثمر أن إىل  حنتاج ه ا مقابل ويف
 لتكرررون _والكفررراءات املهنيرررة أو العقرررولا التجهيرررزاتا سرررواء _

 هر ا  يف وخباصرة  اململكرةا  عرن  ُيثرار  مرا  لكرل  ميترد  حربي راً  صوتًا

 ...     وتفنيدت لدحضه الوقا

 تظهررر  احمللرري  إلعالمنررا  املهنيررة املمارسررة واقررع  حيررث ومررن

 املهنررررريني وآراء البحثيرررررةا واجلهرررررود الدراسررررراتا مرررررن الكرررررثري

 املقرروءا  اإلنتراج  يف املهنيرة  غيراب  ذلرك   تناولرا  الر واملت صصني

  يلي: إىل ما تعود ذلك ولعل أسباب واملرئيا واملسموعا

 عرررب خطابرره بهررا ُيقررد م الررر الواوررحة إىل الرؤيررة افتقررارت -1

 وغريها. اإلخبارية موادت يف املثارة املوووعات خمتلف

 احرتافيررررة  صررررناعة وصررررناعتها الررررربامج وررررعف خدمررررة -2

 اجلماهري لدى ذهنية صورة بناء يف ُيسهم أن ذلك بوصف

 واخلاصة. احمللية القنوات عن
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 للجمهررور اإلعالميررة املررواد إنترراج علررى القررائمني فهررم عرردم -3

 الكرثري  معرفرة  عردم  ثرمَّ  ومرن  املواد  ه ت إليه ُتقد م ال ي

 واحتياجاته. مساته من

  والفنية. اإلدارية املهنية والكفاءات املهين العمل غياب -4

 الر ي  احلرر   اإلعالمري  للعمرل  املناسرب  واملنا  البيئة غياب -5

 وصاية. دون يتحر  أن  لإلعالمي يتي 

 اإلعرررالم لوسرررائل يتررري  ال املرررالي االسرررتقالل وجرررود عررردم -6

 الكفررررراءات اسرررررتقطاب يف املنافسرررررة فرصرررررة احملليرررررة

 العالية. واملهنية اجلودة لتتحق  والتجهيزات 

 اإلبداع. وانعدام اجلديدة األفكار يف العقم -7

 تتوج ره  جعلرها  احملليرة   احملطرات  بع  خطاب يف القصور -8

   اجملتمع. من إىل فئات أحيانًا

إىل  بصررلة ُتمررا ال مبعررايري والعمررل املهنيررة املعررايري غيرراب -9

  املهين. ملالع

 ينتشررر حررني يف احملرتفررةا الكفرراءات اسررتقطاب عرردم  -10

   املنافسة. احملطات من جمموعة يف هؤالء

 وورعيف  هزيرل  إعالمنرا أن  احلرزم  عاصرفة  لنرا  كشرفا  لقرد 

 دور وتراجرررع بواجبهررراا تقرررم م اإلعالميرررة مؤسسررراتنا وأن األداءا

 يتسررر  حنرررو علرررى بواجباتهرررا الوفررراء عرررن واإلعرررالم الثقافرررة وزارة

 اإلعرالم  لروزير  يكن م بل .الطويلة وجتربتها العمريا وتراكمها

أو  ترررراتاأن  دون األيرررام مترررر  إذ مشررراركته أو  جهرررودت يظهرررر دور

  همسًا. له تسمع
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 الر ين  صرحفيينا  لردى  ورعف  وجرود  العاصرفة  كشفا كما

 املتحررردث مرررع اليرررومي اإلجيررراز يف ويشررراركون حيضررررون كرررانوا

 املسرؤولني  باهتمرام  حتظى ال أنها يبدو وسائلناأن  كما العسرييا

 إعررالن  األحررداث هرر ت  آخررر ولعررل  لل ررربا مصرردراً  تكررونأن  يف

 طرير   عرن  ذلرك  كران  إذ سوريا  يف الربية املشاركة عن العسريي

 بعررر  وهرر ت  .مررثاًل.  لإلخباريررة  مشرراركة أو  حضررور  دون العربيررة 

 مررن حنررن وأننررا إعالمنرراا وررعف وتؤكررد تكشررف الررر املظرراهر

 الر ي  العظريم  الردور  مرع  هر ا  يتسر   ال حني الضعف.. يف ه ا صنع

لكنره   لره   ُيقرد م  مرا  كرل  ومرع  وخارجي رًا.  داخلي راً  اململكرة  بره  تقوم

 كرررل يسرررتثمر وحررروثي إيرانررري إعرررالم وجرررود مقابرررل يف يتقهقررررا

 .اإلعالميرة.  الوسرائل  مرن  عدد يف املال من الكثري ويض   الفر ا

 براجميرة  صناعة دون احلوارية الربامج بع  العاصفة واكبا لقد

 األيراما  هر ت  بعضرها  عراد  ثرم  فررتةا  الرربامج  تلرك  توّقفا ثم جيدةا

 حواريرة  بررامج  وهري  اإلخباريةا عرب ُيقد م ال ي اليمين املشهد مثل

  أيضًا.

 تضر    إعالميرة  ومكينرة  إعالمري  إىل مطرب   فعرالً  إننا حنتراج 

 خناطرب أن  علرى  اخلارجيا إعالمنا منها ليفيد املواد  من الكثري

 وأن البرد  إذ الكرثري   ذلك كلفنا ولو بلإلاتهاا الشعوب من العديد

 ورؤيتنرراا خطابنررا _الكررربى الرردول يف خاصررة _ إىل النرراس نوصررل

 احلقيقيةا ولنردح   احلرب وأسباب كاملةا الصورة هلم ونشرح

 قامترررة صرررورتنا تكررون  ال وحترررى صرررا   ورجررال  احلررروثيني زيررف 
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 والريمن  املسررية  قناترا  متارسه ال ي والدجل الك ب بسبب سوداء

 صرور  اسرتدعاء  يرتم  حيرث  اإللكرتونية  الصحف من وعدد اليوما

 الطرائرات  بسربب  هر ا أن  على وُتعر  سوريا يفأو  غزة يف للدمار

   السعودية.

 فإنرررك اإلعرررالم  يف ورررعيفًا احلرررربا يف قوي رررًا تكرررون حرررني

 مرروادإىل  احلربرري اإلعررالم جانررب يف حنترراج إننرراالكررثري..  ختسررر

 تصرررنع مهمرررة  ورسرررائل تتضرررم ن حمتويرررات ومقنعرررة مرررؤثرة فيلميرررة

 الوطنيرررةا واالقتصررراديةا  بالقضرررايا وتهرررتم الصرررحيحةا الصرررورة

 إغاثيرة  أعمرال  مرن  احلربري  اجلهرد  مرع  يرتاف  ما خاصة والتنمويةا

 ومرا  البواسرلا  وجنودنرا  املسرلحة  القروات  مكانرة  وإبراز وإنسانيةا

 عرن  الردفاع  ويف العردوا  مواجهة يف وكفاءة قدرات من ميتلكونه

 القرروات برررامج مررن العديررد وإظهررار وحرردودتا وُمقد راتررها الرروطنا

 ردع يف وكفاءتهرا  واسرتعدادهاا  وأنشرطتهاا  املسلحةا وجهودهاا

 وحجمهرراا مصرردرها كرران مهمررا إىل الرروطن توج رره تهديرردات أي

 والتمكني. والعزةا النصرا وسائلينه اهللا على متوكلني

 علررى وقرردرتها التدريبيررةا كفاءتهرا  إظهررار إىل ذلررك وُيضراف 

 مرن  مناذج احلربيةا وعر  حربيةا وإقامة املعار  صناعات بناء

 الرروعي مسررتوى برفررع واالهتمررام تكنولوجي ررًاا املتطررورة األسررلحة

 إىل الروطن.  االنتمراء  وحدة وتأكيد املواطننيا مجهور لدى األمين

 تعبرروي حمترروى علررى تشررتمل الررر الررربامج لرري  عنرره أحترردث و مررا

 ليسرا  أخررى  حربيرة  وظرروف  خمتلفرةا  طبيعرة  هلا فتلك للجمهورا

 اهلل. بفضل نعيشه ما هي
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 رؤيترركا  ررل علررى القرردرة ومتتلررك احلقيقررةا متتلررك وحررني

 ومصررلحة تتفرر  أهررداف وهرري احلررربا هرر ت يف أهرردافك وشرررح

 املسررية  مثرل  لقنوات تتي  فأنا ب لك  تقوم ال ثم واليمنينيا اليمن

 لليمنرريني يقرروالأن  صررا  بنظررام املرتبطررة اليرروم والرريمن احلوثيررة

 عررن قامتررة سررلبية صررورة وصررناعة الكرر با مررن الكررثري وللعررام

 وهرو  واألطفرالا  النسراء  وتقترل  املدنينيا تستهدف وأنها اململكةا

   والتلفزيونية. الصحفية الفربكة عرب تقاريرهم يضم نونه ما

 مرن  لعرل  املووروعا  بهر ا  املهرتمني  تشرإلل  مهمرة  تساؤالت ومثة

 وكسرب  املشراهد  إىل قلرب  والوصول النجاح حنّق  كيف أبرزها:

 اإلعررالم واقررع عررن يإليررب _أهميترره برررغم _ السررؤال ثقترره..؟ وهرر ا 

 أحررد كنررا لقررد .املمارسررة. حيررث مررن األقررل علررى احمللرري املرئرري

 مسرتقلة  إىل هيئرة  التلفزيرون  حتويرل  يف الشريء  بعر   تفراءلوا  ال ين

 لكررن واملسررموع  املرئرري لإلعررالم هيئررة وإجيرراد األنبرراءا ووكالررة

 وطبيعررة يتسرر  شرريئًا يرررىأن  التفراؤل  هرر ا مثررل متررن  م املؤشررات 

 تردخالً  يتطّلرب  احمللري  إعالمنرا  مسرتقبل  فرإن  املنشود.. ول ا التإليري

 الروررا وعرردم األم مررن بكررثري يتسررب ب وأن البررد كرربريًا جراحي ررًا

 علررى آباءنررا وجرردنا إنررا بطريقررة: األمررور تسرريري اسررتمر أو مررن لرردى

 ...  أمة

 نعررم تقررول: مررؤثرةا فاعلرة  حقيقيررة إىل إرادة فعرراًل حنترراج إننرا 

 اجملتمعيررة الثقافيررة امل سررّلمات باسررتثناء يتطلبررها مررا بكررل للتإلرريري

إىل  تلتفرا  ال مهنيرة  طرير   إىل خارطة حنتاج وثانيًا: بها. نؤمن الر
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 خارطرررة وأمرررا. تتحّقررر .أن  فأملنرررا اإلرادة أمرررا  املاوررروية. األعمرررال

وتقوم  .أطرافها. بع  منتلك الر اإلعالمية الصناعة فهي الطري 

 كرثرياً  ُنعرو ل أن  هرو  أحردها أن  أرى مرتكرزات  على اخلارطة ه ت

 سربيل  فهرو  اخلرا ا  اإلنتراج  فلسرفة  علرى  احمللي املرئي إعالمنا يف

 عليهررا حيررر  الررر والرسررائل املضررامني مررن الكررثري لنقررل مهررم

 براجمية. جودة عرب احمللي اإلعالم
 

 البعيز: إبراهيم. التعقيب األول: د 

 أساسيني: حمورين تناولا الورقة الرئيسة

 مررن مهررم جررزء وأنرره احلربرريا اإلعررالم أهميررة :احملددور األول

 املعرررار  إدارة مكونرررات أبررررز أحرررد وهرررو العسررركريةا احلررررب

 .اإلعالمية

 الرر  املعقردة  القضرايا  مرن " احلربري  اإلعرالم " يرزال  ومرا  كان

 رماديررة منطقررة يف فهررو احلساسرريةا مررن معهررا بكررثري التعامررل يررتم

 والرقيرب  احلكومرة  عرن  املسرتقل  اإلعرالم  مسرؤوليات  فيها تتقاطع

 ُيعررف  ماأو  العامة العالقات ومسؤوليات ا(الرابعة السلطةق عليها

 ذاتهررااملنطقررة  وهرري العامررة(ا قالشررؤون العسرركرية القطاعررات يف

( سق يرررات فمررا". الدعايررة"و" اإلعررالم" مفهومررا فيهررا يتقرراطع الررر

 .دعاية(  ق يرات إعالمًاا

 مرع  يتعامل أنه أكربا بشكل املوووع تعقيد يف ُيسهم ومما

 املعنويرررةا روحهرررم لرفرررع احملررراربون : اجلمهرررور مرررن فئرررات ثرررالث
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 التأييررد لضررمان والعررام  الداخليررةا اجلبهررة لتحصررني واملواطنررون 

 هنررا مجهررور ولكرل . اخلصررم تشررويهات ومواجهرة  القضرريةا بعدالرة 

 .  خمتلفة خاصة رسالة

 الررر احلربرري لإلعررالم النمرراذج تلررك الكررثري علررى خيفررى وال

 النقديررررة والقررررراءات الدراسررررات مررررن للكررررثري حمررررورًا أصررررحبا

 ا"67 حررب  يف العررب  صروت " إقليمي راً  أبرزهرا  مرن  ولعرل  لإلعالما

 يفق األمريكيررة  القرروات وترتيبررات  ا"العلرروج ومفررردة  الص ررحاف"و

 embedded املررافقني  للمراسرلني ( والثالثرة  الثانيرة  اخللريج  حربري 

journalists  .األمريكرري اإلعررالم تإلطيررات العرراملي املسررتوى وعلررى 

 أنهرا  األمريكيرة  الردفاع  وزارة ترى كانا الر فيتناما يف للحرب

 . اهلزمية يف السبب

 حيرث  احلربري   اإلعرالم  يف إعالمنا قصور عن الثداني:  احملور

 العلمرري مبفهومرره احلربرري اإلعررالم يف مت صصررون لرردينا يوجررد ال

 .واملهين

 يف بررل احلربرري  اإلعررالم علررى مقتصرررة ليسررا ظرراهرة وهرر ت

 واإلعررالم االقتصرراديا اإلعررالم مثررل املت صصررةا اجملرراالت كررل

 مرررن وغريهرررا الصرررحيا واإلعرررالم العلمررريا واإلعرررالم النفطررريا

 صرناعة أن  تؤّكرد  الرر  العامرة  األعرا  من جزء وه ا اجملاالتا

 ه تإىل  نعود لعلناق مهني ًا النضج مرحلةإىل  تصل م لدينا اإلعالم

 (.األيام قادم يف القضية

 حررول التنرردر جمررال كرران مررا القصررورا ذلررك مظرراهر ومررن

 يف أغرقرررروا  ممررررن والعسرررركريني السياسرررريني احمللرررريني كثرررررة
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 تكررن م الررر املسررتهلكةا توالكليشرريها اإلنشررائية الكلمررات

 احلررب  عرن  احلرديث  حرني  خاصرة  تقرولا  ممرا  كرثري  خماطر تعي

 .طائفية حرب بأنها

 اإلعالمري   اجملرال  يف ترداعيات  مرن  هلا وما التقنية الثورة ومع

 السياسررية الن رب  لردى  خاصررة العرامليا  العرام  الرررأي أهميرة  تنامرا 

 توقيرا  يرتم  حيرث  ذلرك   أدركرا  قرد  اململكرة أن  ويبدو. والثقافية

 احلررزما عاصررفة برردءق املهمررة القرررارات مررن الكررثري عررن اإلعررالن

 مرع  يتناسرب  مبرا   (اإلرهراب  ورد  اإلسرالمي  التحراف  عرن  واإلعالن

 طرير   عنق فيديو لقاء هنا  كان كما. الإلرب مع التوقيا فارق

 أعضرراء مررع العسررريي أ ررد للعميررد املاورري األسرربوع( سرركايب

 املعنيررررررة االسرررررررتاتيجية الدراسررررررات زررررررررررررمراك مررررررن ملركررررررز

 . Center for a New American Securityباألمن
 

 املوسى: مسفر. التعقيب الثاني: أ 

 قطبيررة  علررى  أيضرراً  حيترروي  عنرروان الورقررة الرئيسررة   أن  رغررم

 لكرررنين(.. والنجررراح وقالفشرررل ا(واإلجيابيرررات السرررلبياتق التقيرريم 

.. حالة أي احلالة تقييم ألن ذلك.. أعالت كتابتها أتفادىأن  حاولا

 منهجري  وعمل للقياسا أدواتإىل  حيتاج فهو.. بالقل  يشعرني أمر

 ..للحالة دقي  ورصد متابعة ذلك وقبل حمكما

 مررررن جلملررررة قررررراءة هررررو سرررريأتي مررررا فكررررل عليررررها وبنرررراء

 املهنيرة  ةللممارسر  النظريرة  املرداخل  بع  على معتمدة املالحظاتا

 ..التسمية صح ان إ احلربية
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 والدعاية: الصحافة بني احلربي اإلعالم

 الصررررحايف العمررررل ممارسررررة بررررني الفصررررل حماولررررةأن  يبرررردو

أن  ذلرك  ومرهقرة   بائسرة  عمليرة  واحلرروبا  األزمات أثناء والدعاية

 أدوات أهرم  تعرد  أحرد   عام بشكل اجلماهريي واالتصال الصحافة

 املسررررتوى وعلررررى . والتطبيقررري  النظررررري املسرررتويني  علررررى الدعايرررة 

 احلرررب يف الدعايررة تقنيررةق الشررهري كتابرره السررويل قررد م النظررريا

 الرر  اجلمراهريي  االتصرال  وسرائل  لقروة  قراءة ُيمث ل ال ي ا(العاملية

 للترأثري  األوىل  العامليرة  احلررب  يف احلكومرات  ق بل من ا ست دما

 أول مررع مترروت احلقيقررةأن  فكرررة تسررود وبرردأت. العررام الرررأي يف

 هرر ت وفرر  _ احلربرري اإلعررالمأن  يعررين ممررا احلرررب  يف رصاصررة

 علررى حتررر   الررر العسرركرية اآللررة مررن جررزء إال مررا هررو _الرؤيررة

 نفررروس يف الرررروح ويبرررث  العررراما الررررأي اجتاهرررات وُيإلي رررر القترررالا

 علررى أمررا .املعاديررة اجليرروش قلرروب يف واخلرروف والرر عر املقرراتلنيا

 األمريكري  اجلريش علرى   فقرد ُعرر     التطبيقيةا املمارسة مستوى

 ملرراذاق مسررمى حتررا الوثائقيررة األفررالم مررن سلسررلة ذاتهررا احلررب  يف

 فعرل  كمرا  احللفراءا إىل  لالنضرمام  العام والرأي إلقناعهم  (نقاتل

 لردعم  العرراق   علرى  األمريكيرة  احلررب  يف الصرحاف  خطاب ذلك

 .الصمود أجل من العراقي اجليش

 الوطنية احلربية لألغنية املكثف اإلنتاج جتربة تعدُّ وحملي ًاا

 من واحدة الكويا  حترير إبان السعودية القناة تبث ها كانا الر

 والتفررروق االنتصرررار عرررن والتعررربري العررراما الررررأي حلشرررد النمررراذج
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 القردرات  تبري ن  الرر  بالصرورة  ارتباطها عند خصوصًا العسكريا

 .املتجاور املونتاج وأسلوب احلربيةا

 احلربيررررة للصررررحافة تطبيقيررررة منرررراذج ظهرررررت املقابررررلا ويف

 تقرارير  قرد ما  األمريكيرة  فالصرحافة . الدعاية مفهوم مع تتعار 

 نقرردت الصررحافة كمررا. فيتنررام حرررب يف الرردفاع وزارة فيهررا تنتقررد

 العرالج  علرى نقرص   يرربهن  تقرير خالل من اجليش إدارة الربيطانية

 .القرم حرب يف األمامية لل طوط والإل اء

 عرررن البحرررث مررع ( املهرررين اإلعرررالمق الصررحافة  عالقرررة ومبرردأ 

 األمرن  على واحلفاظ احلرب إدارة وظيفة مع يتواءم ال قد احلقيقة 

 حمايرررردة مهنيررررة صررررحافة عررررن احلررررديث فررررإن لرررر لك القررررومي 

 أطرراف  ألحرد  املطلقرة  احلقيقرة  عرن  إىل لبحث تسعى وموووعيةا

 الفضرراء زمررن يف الزائفررة واملثاليررة اهلررراء مررن شرريئًا يعرردُّ _ النررزاع

 املثررراليني والربيطانيرررة األمريكيرررة الصرررحافة مثرررالي ومرررا. املفتررروح

 السرريطرة فيره  ميكرن  زمرن  يف جرراءا _بزعمري  – ألنهمرا  إال أعرالتا 

إىل  الصرحافة  نزعا ل لك واحمللي  الدولي اخلطابني بني والفصل

 وتفسررريها واملعلومررات احلقررائ  مجررع علررى تعتمررد حديثررة أسرراليب

 ويف. احلرررب سياسررة تتبنررات الرر ي واإلطررار العرراما املوقررف وررمن

 والررباهني  األدلرة  نروع  علرى  تعتمرد  املهنيرة  أصبحا أخرىا كلمات

 مرحلرررةإىل  للوصرررول للررردح  أو  للررردعم احلقيقرررة  علرررى القائمررة 

 االحرتافيرة  ركرائز  على معتمدة العاما االجتات يقتضيه مبا اإلقناع

 والتقنيات واآلنيةا املمنهجة والتإلطية اإلخباريةا اخلدمة تقديم يف

 .العالية اجلودة ذات اإلنتاجية
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 برديالً  برات  واالحررتايف  املهين اإلعالمي العمل من النوع وه ا

. واألزمرررات احلرررروب أثنررراء خصوصرررًا املثاليرررةا للصرررحافة مناسررربًا

 غررري  يف الصررحافة كمررا  واملباشرررةا الفج ررة الدعايررة  عررن ناهيررك

 . اإلقناع على قادرة تعد م الر االحرتافية

 وأزمرررة السرررعودي اإلعرررالمإىل  وبرررالعودة سرررب ا مرررا ظرررل ويف

 مرن  ولرو  _ إعالمنرا ن إ شديد: وباطمئنان القول ميكن فإنه اليمن 

أو  الدعايرررةا إمرررا فكررري: مرررن خيررررج لرررن _املتلقررري ذهنيرررة خرررالل

 .االحرتافية غري الصحافة

 أزمررة  قبررل  ُيقررد م م مشررولي  إعررالم  العرراما امل يررال  يف وهررو

 وبالترالي  والرؤى  األصوات متعدد يكون لكي له يشفع ما اليمن

 قرد م  مهمرا  التروج   بعر   يشروبها  قرد  األزمرة  أثناء املتلقي ثقة فإن

 خمتلفرررة أفكرررارًا حيملرررون الررر ين أولئرررك خصوصرررًا حقرررائ ا مرررن

 براب  مرن  اخلرارجي  واملتلقري  الرداخلا  مرن  للحرروب  سلبية ومواقف

 كرران وإن حتررىق الرردعائي الصرروت يف الشررك حيررث مررن هرر ا. أوىل

 اإلقنررراعا علررى  والقرردرة  االحرتافيررةا  حيرررث مررن  أمررا   (.ذلررك  غررري 

 الحقًا. ذلك عن احلديث فسيأتي

 :والتكنيك التقنية... احلربي اإلعالم

 يف حيوي رررًا أدت دورًا اإلعرررالم تقنيررراتأن  فيرررها شرررك ال ممرررا

 املعاجلرررة أسررلوبية  مرررع جنررب إىل  جنبرراً  اإلقنررراعيا اجلانررب  تفعيررل 

. التقنيرة  بتأثري األسلوبية أثر يرب أن  املتتبع يكاد بل(. التكنيكق

 يف الررزمن مررن فرررتة يإليررب فيتنررام حرررب يف احلربرري املراسررل كرران
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 الكويرا  حتريرر  حررب  ويف. واحردة  إخبارية بقصة ليعود املعركة 

 إخباريرة  خدمرة  تقرديم  خرالل  مرن  العرام  ُت هلأن  CNN استطاعا

 علررى األمريكيررة احلرررب ويف. اليرروم مرردار علررى للحرررب مباشرررة

 بالصررروت رسرررائله يبرررث أن  احلربررري املراسرررل اسرررتطاع أفإلانسرررتان

 2003 العرررراق حررررب ويف. اخللررروي اهلررراتف خرررالل مرررن والصرررورة

إىل  إال حيتراج  ال أصرب   الر ي  التلفزيرونيا  املراسرل  تقنيات تطو رت

 صرررإلري والقررر  مونتررراجا حبقيبرررة مرررزو دة كرررام هانررردي كرررامريا

 .العام إىل كل مباشرة ويبث اإلشارة يلتق أن  يستطيع

 مقابرل  يف باملعلومرات  التحكم مصطل  بدأ ذاتها احلرب ويف

 حرر  حررول الواسررع اجلرردال ورغررم. املضرراد واإلعررالم الوسررائل وفرررة

 مررن اسررتطاعا التحررالف لكررن قرروات  املعلومررات  علررى احلصررول

 الفائقرة  القردرة  رغرم  املصادر  تنو ع من حتد أن  عناصر أربعة خالل

 :العناصر وتشمل ه ت. آن ا  اجلزيرة قناة أبدتها الر

 قطر. يف اإلعالمي املركز تهيئة -1

 اليومي. اإلعالمي اإلجياز إعداد -2

 التإلطيرة  رغبرتهم  عنرد  القروات  مبرافقرة  الصرحافيني  إلزام -3

 :مقابل يف املعركةا أر  من

 ذهرررابهم عنرررد املعركرررة أر  يف سرررالمتهم ورررمان عررردم -4

 حيروي  الر ي  فلسرطنيا  فنردق  تفجري متق مستقل بشكل

 املراسرلني  بعر   وقترل  ك لكا الصحافيني من جمموعة

 (.وأبو ظيب اجلزيرة قناتي من
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 الصور خالل من املراسل باملواطن ُيسم ى ما ظهر ذلكا وبعد

 األزمرررةا أثنررراء احملليرررون املواطنرررون بهرررا يشرررار  الرررر والفيرررديو

وقررررد . املراسررررلني علررررى متوقعررررة أخطررررار وجررررود عنررررد خصوصررررًا

 السررورية   الثررورة برردايات يف التكنيررك  هرر ا اجلزيرررة اسررت دما

 العربيرة  اسرت دما  كمرا . ال كيرة  لألجهزة اجلديد اجليل بفضل

 أنرراق تطبيرر  خررالل مررن احلرروثيني علررى احلرررب يف نفسرره األسررلوب

 تنقرل أن  العربية خالهلا من استطاعا مرئية مادة وّفر ال ي ا(أرى

 ذاتهررررا احلرررررب ويف .اليمنيررررة األراورررري داخررررل احليرررراة تفاصرررريل

 مرن  نيروز  وسركاي  اجلزيررة  قنراتي  مثل القنواتا بع  استطاعا

 للمراسرلني  اخلدمرة  جمهرز  تكنيرك  علرى  مباشرر  بشركل  االعتماد

. احملليررة اإلنترراج شررركات خررالل مررن معهمرراا املتعاقرردين احمللرريني

 وامل رراطر البيئررة معرفررة العتبررارات وررررًا  أقررل املراسررلون وهررؤالء

أو  املهمرةا  الش صريات  مع اللقاءات تنسي أو  املعلوماتا نقل عند

 .اليمن داخل من اخلرباءأو  الشهودا

 املتحرررد ث علرررى االعتمررراد برررأن القرررول ميكرررن سرررب ا وممرررا

 هرررو العسررررييا أ رررد ركرررن العميرررد التحرررالف لقررروات الرمسررري

 احلروثينيا  علرى  للحررب  احلربي اإلعالم يف حّظًا األوفر التكنيك

 اعتمرردت كمررا. السررابقة بالتجررارب احلاليررة التجربررة ربطنررا مرراإذا 

. الريمن  من الربعي خالد مثل حملينيا مراسلني على اإلخبارية قناة

 القنروات  عليره  اعتمردت  حمردد  تكنيرك  يظهرر  ال ذلكا عدا وفيما

 الشررهود جتهيرز أو  القرواتا  مرافقري  مثررل احلرربا  لتإلطيرة  احملليرة 

 . اليمين الداخل من واخلرباء
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 :الشهود أم اخلرباء.. الرأي أم املعلومة

 فرررتة( األزمررة أثنرراءق مرحلررة تعررد  األزمررات إعررالم أدبيررات يف

 علرى  للحصرول  ن ِهرم  ذاتره  حد يف املتلقيأن  كما. باملعلومات زاخرة

 القرراءة أو  املتابعرة  مرن  امللرل  يصريبه  وإمنرا . املعلومرات  مرن  قدر أوفر

 األمررر وهرر ا. ش صررية آراء إليرره ُيقررد م مررا ُجررل أن  يالحرر  عنرردما

 تعرد ها  الرر  األزمرةا  قبرل  ما ملرحلة االسرتاتيجي بالت طي  يتصل

 للوقرروف املستشررارين  مررن جمموعررة مررع للوسرريلة التنفي يررة اإلدارة

 املراسررلنيا وإعررداد األخبررارا نشرررات وبنرراء التإلطيررةا منرر  علررى

 اخلاصرررة القنرررواتأو ق اخلاصرررة والرررربامج اليوميرررةا العمرررل وخطرررة

 (.مباشر واجلزيرة احلدثا مثل أحيانًاا

 اجلزيررررة تإلطيرررة عرررن الوثرررائقي الرررتحكم غرفرررة فررريلم ويف 

 مررن جمموعررة امل رجررة عروررا العررراقا علررى األمريكيررة للحرررب

 العمررل خطررة تفاصريل  تتضررم ن والتحريرر  اإلدارة جملرر  اجتماعرات 

 توقعررررات ذلررررك يف مبررررا التإلطيررررةا يف اجلزيرررررة سررررتنتهجها الررررر

 والتحليرل  للمراسرلنيا  اجلإلررايف  والتقسريم  العسكريةا الضربات

 والرسررروم واجلررررافيك ا النهرررارا منتصرررف نشررررة يف اإلخبررراري

 .التحليل يف عليها سيعتمدون الر املعركةا ألر  االفرتاوية

 التحضرررررريات مررررردى عرررررن أدلرررررة منلرررررك ال أننرررررا واحلقيقرررررة

. السرعودية  اإلعالمية املؤسسات ق بل من احلرب قبل واالستعدادات

 علرى  الفرا  بشركل  يعتمرد  السرعودي  اإلعرالم أن  منلكره  ما وكل

 الصرحافة   يف اهلراتف  حتقيقرات أو  التلفزيونا يف احلوارية الربامج
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 مرراذاق عررن: عووررًا( رأيررك؟ مرراق هررو: الرردائم السررؤال فررإن وبالتررالي

. للشهود غياب مقابل يف لل رباء طاٍ  حضور مبعنى:(. اآلن؟ حيدث

 تواجرد  دون لل ررباء  قيمرة  ال فإنه االحرتايفا اإلعالمي العرف ويف

 نررص  ميلكرران مررن همررا املراسررل مررع والشرراهد. الشررهود لروايررات

 وحماولرة  الروايراتا  تلرك  بتفسري يقوم من هو اخلبري فيما الروايةا

 .وحتليلها فهمها

 اإلطار: بناء يف تكمن املهمة نصف

 املاكينرة  اسرت دمته  ال ي اإلطار هو( اإلرهاب على احلربق

 يسرت دم  كمرا . العرراق  علرى  حربهرا  لتربيرر  األمريكية  اإلعالمية

 بررراخلطر لإليهرررام  (األمرررين احلرررزامق إطرررار اإلسررررائيلي الكيررران

 علرررى احلررررب يف أبرررو ظررريب وقنررراة. إليررره تتعرررر  الررر ي والتهديرررد

 برنررامج خررالل مررن احلرررب ملسررمى العررام اإلطررار اسررتإللا احلرروثيني

 وكمرا . للحررب  اليوميرة  التطرورات  ُينراقش  الر ي  ا(واألمرل  احلزمق

 وإمنرا  دعائي رًا   وال مثالي ًا لي  احلربي اإلعالم فإن سابقًاا ذكرت

 املعلومرررات اسرررتنطاق خرررالل مرررن اإلقنررراع علرررى يعتمرررد إعرررالم هرررو

 تقررد م اإلعالميرة  األطرر  نظريرة  حيرث إن  معرني   اجترات  يف واحلقرائ  

 وسرائل  تقروم  خالهلرا  مرن  الر الطريقة إنها إذ العملية  هل ت تفسريًا

 لبنراء  وترتيبهرا   واألحرداثا وتصرنيفهاا   املعلومرات  بتقرديم  اإلعالم

 .حمددة تفكري وطريقة معينةا فعل ردود

 السرررعودي  اإلعالمررري لل طررراب حتليرررلإىل  حنتررراج قرررد وهنررا 

 والرتاكيررب  والشررعاراتا املعلومرراتا جررل   كانرراإذا  مررا ملعرفررة
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 نسرتطيع  ال ذلرك  وبردون . العرام  اإلطار ه ا ختدم والصور اللفظيةا

أو  شرعار  جمررد  يف اخلطراب  كامل خيتزل جزئي ًا حكمًا نقد مأن 

 .لوقو

 اإلعالم: من خوف ال... حتديدًا احلزم عاصفة يف

 ومسررو احلرررب هرر ت عدالررة مررن فقرر  يررأت  م احلكررم هرر ا

 مقدمتها يف يأتي االعتباراتا من مجلة من تكو ن وإمنا أهدافها 

 نظريرة  وحبسرب  _ أنره  األول: السربب . العردو  بإعالم متعلقان سببان

 مرا  كرل  يعرد   األسراس  يف امل تلرف  اجلمهرور  فرإن  _املعادية الوسائل

 الررردول أكثررررأن  ومبرررا. ورررد ت متحيرررزًا املعرررادي اإلعرررالم يطرحررره

 فرإن  احلررب   بعدالرة  شعور لديها والعامليةا بل والعربية  اإلسالمية

أن  الثرراني:. بررالرف  ُيقابررل معرراٍد إعررالم أي يطرحرره ممررا الكررثري

 اإلعرالم  كمرا  فهرو . املنطقرة  علرى  عبئرا  يشكل ال اإليراني اإلعالم

أن  كمرا  الواور ا  األبلرج  الكر ب  على يقوم ثوري إعالم الروسي

 . كبري حدٍّإىل  وعيفة احلوثي واإلعالم مهنيته مستوى

 املسررتوى علررى شررعبيتها أخرر ت احلررربأن  اآلخررر: واالعتبررار

 القنررروات مرررن احرتافيرررة أكثرررر وسرررائل فرررإن ومرررن ثرررم   اإلقليمررري 

 لعدالررررة كرررربريًا تأييرررردًا جمملررررها يف ُتشررررّكل العربيررررة اإلخباريررررة

 عنيروز.. ومر   وسركاي  واحلدثا والعربيةا اجلزيرةا منها احلربا

 اBBC قنراة  خصوصراً  دوليرةا  قنروات  مرن  اخلروف  يرأتي  رمبا ذلكا

 ..للحرب مناهضة مواقف اخت تا اللتني التاميز وصحيفة

 قضرية  ولكن... ُيرام ما على لي  احلربي فإعالمنا.. وختامًا

 مرهقة. ليسا حتديدًا احلرب ه ت يف اإلعالم
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 السعودي( احلربي املداخالت حول قضية: )اإلعالم 

 واق  اإلعالم احلربي السعودي وأوجه القصور الكامنة:

 احلربي يتمي رز  احلمود أن اإلعالم ناصر بن عبداهلل. د أوو 

 امليرزة  وهر ت . املت صرص  اإلعرالم  أنرواع  كافة دون به خاصة مبيزة

 ومن ثم  خيضرع . احلربية العمليات مكو نات من أصيل مكون أنه 

 مرن  النروع  هل ا ميكن وال. والعسكرية السياسية للسلطتني: جربًا

 :أمرين أحد من االنعتاق اإلعالم

 السرلطة  بهرا  تقروم  جرد اً  صرارمة  بعديرة أو  قبليرة  رقابة :األول 

 صرفها  يف اإلعرالم  هر ا  سرياقات أن  من لتتأكد السياسية 

 . متامًا

 :السرلطتني  إحردى  تتروىل أن  ذلرك  ويعين. أداء األدوار الثاني 

احلربرريا  اإلعررالم مررواد تصررميم العسرركريةأو  السياسررية

 .  ونشرها وبث هاا وتنفي هاا

 بتطويررع احلرررب أثنراء  السررلطتان اكتفرا  كررثرية حراالت  ويف

 أبرزهرررا كرررثريةا أسررراليب خررالل  مرررن أهررردافهما خلدمرررة اإلعررالم 

أو /و احلرربا  سراحات  يف إعرالم  ومؤسسرات  إعالمريني  اصطحاب

 . وجمررازة خمتررارة مبعلومررات حمررددة ومؤسسررات إعالمرريني إمررداد

 مكتوبًا علرى  الباحثون جيدت لن األمر هداإىل أن  التنبه املهم ومن

 الوظيفيررة  لكنرره  الدراسررات مسررتوى علررى وال النظريررةا مسررتوى

 والتحليليررررةا النقديررررةا الدراسررررات مررررن كرررربري عرررردد يف مثبررررا

 . وامليدانية
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 عوامررل احلربرريا حبسررب اإلعررالم يف وتقررل امليررزة هرردت وتررربز

 التررردخل ومسرررتوى ذاتهررراا احلررررب طبيعرررة أبرزهرررا: مرررن كرررثريةا

 أغررب  األر   ولكرن مرن   علرى  األمور جريان العسكريا ووترية

 كافرررة واقعرررًا أمامررره تسررراوت أنررره احلربررريا اإلعرررالم خصرررائص

.  حريررة أرحبهررا وحتررى تسررلطًاا أعتاهررا اإلعررالما مررن أيررديولوجيات

 عنردما  وخباصرة .. فاعرل  حربري  احلاجة إىل إعرالم  حني أنه.. مبعنى

 املكاتررب يف ُيرردار فإنرره.. جررد ًا مقلقررة ذاتهررا احلرررب وترررية تكررون

قليلرة   حاالت يف أنه أمكن غري.  العسكرية والثكنات السياسية

 مرررع والعسررركرية يتسررراحمان  السياسرررية السرررلطتنيأن  مالحظرررة

 تكرون أن  شرريطة  ما  إعالمي فعل يف جتتهد حني اإلعالم وسائل

 .ألوانها بكل جد ًا واوحة اخلطوط

 حبررررريي إىل األهميررررة الكرررربرية لإلعررررالم  حسررررام. وأشررررار م

 لرفرررع ولكرررن العسررركرية  املعلومرررة لنقرررل فقررر  احلربررريا لررري 

 وتبديرررررد التحرررررالفا يف املشررررراركة الررررردول مرررررواطين معنويرررررات

 النفررروسا  يف الثقرررة وزرع وإجنرررازاتهما ُمقرررد راتهم يف الشررركو 

 علررى وقرردرتها للدولررةا العسرركري الرر راع بقرروة األعررداء وترر كري

 القنروات  معظرم أن  نررى  ولألسرفا . أعردائها  وهزمية نفسها  اية

 أحرررداث أي إىل تإلطيرررة نال يرقرررو مراسرررلني علرررى تعتمرررد العربيرررة

 وذلرك  منهم  املطلوبأو  دورهم أهمية ما وال يدركون عسكريةا

أو  خررربةا أي هلررم لرري  العسرركريني مراسررليهم مررن الكررثري ألن

 احلربيرةا  املعار  تإلطية من ُتمّكنهم عسكرية خلفيةأو  إدرا ا
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 أنه وواو  للمشاهدين. ينقل ماذا ومعرفة إجيابيةا صورة وإوفاء

 صرور  نقرل  كيفية يف متبعة حمددة إعالمية سياسة أي هنا  لي 

 الووررع تصروير أو  جنودنراا  إجنررازات نقرل أو  املعرار  ومشراهدهاا  

 حيرة  املعركرة  وبقراء  واملواطنراتا  املواطنني انتبات جيب لشد  كما

منسيةا  حرب وكأنها اليمن معركة أصبحا واليوم. أذهانهم يف

 تركيرررز العربررري اإلعرررالم وقرررد فقرررد  أهميرررة. لررره لررري  حررردثأو 

 قلروب  يف يردب   وأهردافها  احلررب  يف التشركيك  وبردأ  املشاهدينا

 ورطرة  يف أننرا  آلخرر  وقرا  مرن  نسرمع  بردأنا  حيث األش ا   بع 

أن  واحلقيقرررة. مطلقرررًا صرررحي  غرررري وهررر ا الررريمنا يف عسررركرية

 يقرراتلون اليرروم وهررم خطررريةا ورطررة يف وقواترره وعفرراش احلرروثيني

 ويتحم ررل إعالمنرررا . تنضررب  بررردأت ومررواردهم  األخررريةا  معرراركهم 

 وسررائل يف احلربيررون فاملراسررلون اةاملسررؤولي هرر ت احلربرري العربرري

 لردى  املوجرودين  املراسرلني  وأذكرى  وأقوىا أهما األجنبية اإلعالم

 نظررررر وجهررررة عررررن تعرررربريًا تعرررردُّ تإلطيررررتهم ألن املؤسسررررات  هرررر ت

 أنهرررم نررررى ولررر لك بلررردانهم  لسياسرررة دعمهرررم ومررردى مرررواطنيهما

 العسررركرية األحرررداث تإلطيرررة يف قويرررة إعالميرررة سياسرررة يتبعرررون

 مإلررراير صررروتأو  مشرررهد أي أال يظهرررر علرررى وحرصرررهم لبلررردانهما

 أهرم  يسرت دم  الإلربري  فراإلعالم  وباختصرارا . اإلعالمية لسياستهم

بينمرا يسرت دم    العسكرية  والعمليات احلروب تإلطية يف مراسليه

 العمليات صورة لنقل ودراية  وأقلهم خربة مراسليه أوعف إعالمنا

 .إىل املشاهدين العسكرية
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 يف احلمود إىل أن اإلعرالم  صا  بن اهلل عبد. وبدورت أشار د

 اجملتمعيرة   واملطالرب  وتلقري القضرايا   األحداثا قراءة يعين األصل

 _ البرد  ذلرك  ومرع  وأمانرة   صردق  بكرل  العامرة  أمرام  نشرها ثم  ومن

 حضررور املت صررص لإلعررالم يكررونأن  _الزمرران هرر ا يف خصوصررًا

 يكررون حتررى ومطلررب  وقضرريةا حرردثا كررل بررني ومتميررز بررارز

 . هلا عائقًا ال احلياة ملسرية داعمًا اإلعالم

فيمكن  احلربيا اإلعالم الورقة الرئيسة حول موووع وألن

الرمسري   املتحردث  حضرور  برني  املقارنرة  أوجره  احلديث حتديدًا عرن 

 لردن  مرن  بره  اإلتيران  الواجرب  برل  املفررت    واحلضرور  الدفاع لوزارة

 . فروعها بكافة ممثلة واإلعالم الثقافة وزارة

 يفرروق الرردفاع لرروزارة الرمسرري املتحرردث دورأن  وقررد ل رروح  

 الثقافررة  وزارة فررروع  كافررة  يف العرراملني ودورهررم  حضررور  بكررثري

 لروزارة  الرمسري  املتحردث  لردن  مرن  املتميز احلضور وه ا. واإلعالم

 وال ومررتقن. رفيررع مبسررتوى أتررى بررل عادي ررًا  حضررورًا يعرردُّ ال الرردفاع 

 كرررل فمررع  واإلعرررالما الثقافررة  وزارة إعالميررري وبررني  بينررره مقارنررة 

 م _الشرديد  األسرف  ومع _لكن  الوزارة  هل ت املتاحة اإلمكانات

 مهمة كتلك احلالية. مرحلة يف مشرفًا إعالمي ًا حضورًا نلح 

أو  احلربرري اإلعررالم عصررر يف احلربرري: إننررا  فررايزة. وقالررا أ

 رجررل سررلمان امللرركأن  اآلخررر.. وحقيقررة ُيعررز ز وكالهمررا... النفسرري

 الروطينا أو  احلربري  يف اجملرال  خصوصراً  األوىلا بالدرجة اإلعالم

 عاليرررةا جبرررودة رسرررائل وبتصرررميم بررراإلعالما كرررثريًا وقرررد اهرررتم
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 وُتحسرررن حبكمرررةا والطررررح احلررروار وش صررريات جتيرررد وبررررامج

 ش صرريات استضررافة مررع املتطررورةا والتقنيررات الصررورة اسررت دام

 مررن ومرع أن  حرروهلم. ثمررا حيرد  للمجتمرع  حتكرري لواقرع ا مررن مهمرة 

 الررربامج بعرر  إعررداد يف األجنبيررة بالشررركات االسررتعانة املؤسررف

 تطلررعإىل  وُيحو لرره األسررف لكررن املنررتج يرفررع  السررعودية  احلربيررة

 اخلرربات  مرن  واالسرتفادة  كامرلا  سرعودي  بطراقم  ُمْست قبلي بإنتاج

 األجنبية.

 منرره نشرركو كنررا الرر ي الضررعيف اإلعالمرري األسرراس ومررع

 وهلل _ لكننرررا بررردأنا املتنوعرررة  اإلعرررالم جمررراالت شرررتى يف سرررابقًا

 خصوصرررا السياسرررية  ألهررردافناا بقررروة اإلعرررالم ُنسررر  ر _احلمرررد

 احلرزم  لعاصرفة  اإلعالميرة  األهما والتإلطية وهي منهاا والفكرية

 ذلك. على شاهد دليل

 مجيرررع اإلعالميرررة النهضرررة هررر ت تشرررملأن  إليررره عمرررا نتطلررر 

 وبرررامج إىل األسرررة املوجهررة الدراميررة خصوصررا اإلعررالما جمراالت 

 بقيمنررا ُمحراط  راٍق وفكرر  عراٍلا  جررودة مسرتوى  بتقرديم  األطفرالا 

 واالجتماعية. اإلسالمية

 يكررون لكرري الطريررري أن اإلعررالم  عبرردالر ن. وأكررد أ

 املعلومرررة لديررره يكرررونأن  فيجرررب العسررركرية  للقررردرة مواكبرررًا

 بالتحليررلا املعلومررة غيرراب علررى حيتررالون حمللينررا الصررحيحة. وُجررل 

 الإلربي. اإلعالم يف احلرب عن أد ق معلومات جتد وأحيانًا

 للقرروات املعنرروي التوجيرره دور مررا: املرشررد مطشررر. وتسرراءل أ

 اإلعرالما  تإلطيرة  نسرتطيع  املعنوي التوجيه خالل من املسلحة؟ وهل

 احلربي؟ اإلعالم أي
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 املعنروي  احمليرا أن التوجيره   مسراعد . ويف ه ا اإلطار أوور  د 

 املعنروي  التوجيره أو  املعنويرة  إدارات الشرؤون  وظرائف  أهرم أحرد  يعد  

العامة  ومرن ثرمَّ    بالعالقات ترتب  أحيانًا وهي املسلحةا القوات يف

 والكتيبررراتا واملنشررروراتا اجملرررالتا مرررن العديرررد يصررردر قرررد

 يف ُتسرهم  الرر  والرربامج  املناشر   مرن  العديرد  وتقيم والتسجيالتا

 اجليش. أفراد لدى املعنوية الروح رفع

 إعالمي راً  أدت دورًا األوىل الشرراري أن القنراة   حامد. ويعتقد د

 آنررر ا ا اهلمرررم شرررح  إبررران حررررب حتريرررر الكويررراا يف   برررارزًا

 اجلميرع   مسرؤولية   ايته وأن الوطنا ه ا من جزء أننا وأشعرتنا

. أمريكررا تقررودت دولرري حتررالف مررن جررزءًا كنررا مررن أننررا  بررالرغم

أن  برالرغم  احلاورر   الوقرا  يف إعالمري  تررا ٍ  من نرات ما وعك 

 عردد  يف املشركلة  الريمن. هرل   يف والتحرالف  احلررب  تقرود  اململكة

 ترأثريا  هلرا  االجتمراعي  التواصل وسائل هلأو  التلفزيونية؟ القنوات

 اإلعررالم هررل التلفزيونيررة؟ بررالقنوات مقارنررة جيرردًا دورًا هلرراأن مررع 

 كثررة  هرل  عاليرة؟  ومبهنيرة  املطلوب بالشكل دورت د يؤ م احلربي

 عرررن هامشرررية بقضرررايا وانشرررإلالنا وتنوعهررراا والقضرررايا احلرررروب

أو  تبّلردًا؟  عندنا أصب  هل اليمنا يف كاحلرب الوطنيةا القضايا

اليروم   شرباب  يشرعر  هرل أو  اهتماماتنرا؟  وتإلرريت  وتإلرينرا  كربنا هل

 !اخللل؟ أين الوقا؟ ذلك يف بالتطوع نف  اهتمامنا بدرجة ويهتم

 برررني فرقرررًا هنرررا  الشرررهريا فرررإن فرررايز. نظرررر د وجهرررة ومرررن

 فررررراإلعالم. احلربررررري واإلعرررررالم العسررررركري اإلعرررررالم مفهرررررومي
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 وقرر  يف العسركرية  للمؤسسات العالنية املمارسة هو العسكري

 املعبئرة  اإلعالمية اجلهود فهو احلربيا اإلعالم أما. واحلرب السلم

 أوقرات  يف اجليروش  يف القتاليرة  والرروح  احلماس وبث  العاما للرأي

 يردخل أن  ميكرن  احلربري  اإلعرالم  فرإن  وهلر ا  . واحلرروب  األزمات

 النشرراط فهررو العسرركري اإلعررالم أمررا األزمررةا إعررالم مفهرروم يف

 وبنرررراء الصررررورةا تعزيررررز يف العسرررركرية للمؤسسررررات الطبيعرررري

 وترررأتي .واخلارجيرررة الداخليرررة اجلمررراهري مرررع اإلجيابيرررة العالقرررات

إىل  املرؤدي  احلمراس  وقرودت  يكرون  حينمرا  عمومًا اإلعالم مشكلة

 .العسكريأو  السياسي اهلدف عن منفصاًل العاما الرأي حتشيد

 ورررعف مرررع االنطرررالق هرررو األزمررراتا إلعرررالم أخررررى ومشررركلة

 احلربرري اجملهررود يف يررؤثر برردورت وهرر ا التحليررل  وأدوات املعلومررات

 وهرري  ا(احلربرري قاألزمررات   إعررالم  يف ومثررة مشرركلة ثالثررة    .سررلبًا

   .احملرتفني وغياب اهلواة  اس

 لعرردم مسررتويات ثالثررة تشرر يص ميكررن احلررالي ووررعنا ويف

 : واحلربي العسكري اجلهد مع اإلعالمي اجلهد تكافؤ

 األحداث نفسها بسرعة يتم ال املعلومات توفري :أواًل . 

  ًوال املؤيررردا اجلمهرررور علررى  يرّكرررز املعلومررات  نشرررر :ثانيررا 

 .  التصحي أو  للمعرفة املعلومة حيتاج من يستهدف

 التحليل مشكلة تأتي وهنا والتحليل  التفسري مرحلة :ثالثًا 

 .  العسكري للنشاط السياسي والتفسري اإلعالمي

 نتيجررة والنفرري  والبيانرراتا التصررويباتا كثرررة جنررد وهلرر ا

 . الثالثة العناصر ه ت خطوط تقاطع
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 املعلومررررات إتاحررررة عرررردم بشررررأن احمليررررا مسرررراعد. د وأوورررر 

 تفرررر  أمريكرررا مقررردمتها ويف املتقدمرررةا للجمهرررورا أن الررردول 

 العسرركريني إعالمهررا وسررائل مراسررلي علررى القيررود مررن الكررثري

 العليا القومية مبصاحلها األمر يتعل  حني األخرى الدول ومراسلي

 حتر كرررات علرررى الصرررارمة العسررركرية الرقابرررة ُتمرررارس فهررري ...

 الإلالرب  يف تفروره  مرا  تفروق  بطريقرة  العمليرات  مسرح يف املراسلني

 حريرة  حتررتم  الأنهرا   على إليها ُينظر الر الثالثا العام يف الدول

أن  كمررا واملعلومررات. لألخبررار احلررر الترردف  وترررف  الصررحافةا

 احلربيررررة العمليررررات مسررررح  يف املوجررررودين الصررررحفيني املراسرررلني 

 الر الصارمةا وأوامرها العسكرية القيادة بقيود جد ًا منضبطني

 هررري العسررركرية اإلعالميررة  فالرقابرررة   التإلطيرررة يف حرررريتهم تقي ررد 

 العسركرية  قيادتهرا  عررب  التحرالف  قروات  بره  عملرا  الر ي  األسلوب

 بهرردف العررراق  احررتالل أثنرراء والثالثررة الثانيررة اخللرريج حربرري إبرران

 سرربيل وإدارتهررا. وعلررى  للحرررب اإلعالميررة التإلطيررة علررى السرريطرة

 مرررن متعرررددة أشررركااًل األمريكررري اجلررريُش مرررارس فقرررد لااملثرررا

 فرر   خرالف  والدوليرةا  األمريكيرة  اإلعرالم  وسرائل  علرى  الرقابة

 .  اخلليج حرب تإلطية يف شاركوا ال ي املراسلني على سيطرته

 إذ األمريكيررة  القرروات ُتمارسرره للرقابررة آخررر شرركل ومثررة

 العسرركريةا للحملررة الرئيسررة باألهررداف تضررر  أخبررار نشررر منعررا

 يف اجلويرة  القاعردة إىل  تصرل  الر األكفان صور مجيع حظر مثل

 اخلسرررائر تإلطيرررة مرررن للحرررد  املتحررردة  بالواليرررات Dover" دوفرررر"
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إىل  للعرراق  اجلروي  القصرف  صرور  وصرول  منرع  ومثلرها  األمريكيةا

 األمريكي. القصف بشاعة العام الرأي يشاهد ال حتى الصحافة 

 ال ممرن  بعضراً  يقود قد املعلومة ومن ناحية أخرىا فإن نقص

 خيتلقهررررا أو  مإللوطررررةا مبعلومررررات التصررررري إىل  العواقررررب يقررررد ر

 هررؤالء يرتكبررون  املعنويررة.. ومثررل  احلرررب يف تفيررد بأنهررا اعتقررادًا

 بنشرها. هلم مصر ح غري معلومات نشر يف جسيمة أخطاء

 قرررد احلرررالي إعالمنرررا الرديعررران أن تقصرررري خالرررد. ويعتقرررد د

 املعلومرات وتعرددها    علرى  احلصرول  مصرادر  تنرو ع إىل  مررد ت  يكون

 مصرادر  كانرا  اخلليج أزمة املتلقي. وخالل جهد شتا ال ي األمر

 بررررزت االقنررروات  وهنررر ذلرررك يف مبرررا للإلايرررةا حمررردودة املعلومرررات

 املتلقري  وجر ب  املنافسرة  علرى  الرمسري  إعالمنا قدرة عدم مشكلة

 ال القنرروات مررن البرردائل وهرر ت.. اإلعالميررة البرردائل وجررود ظررل  يف

 يف خمتلفررةا نظررر وجهررات تقررد م بررل دائمررًا  نظرنررا وجهررة تعكرر 

 مصرادر  تنرو ع  أي ذلرك   علرى  معتراد  غرري  السعودي اجلمهورأن  حني

 رمسيرةا  واحردة  قناة على عمومًا العربي وقد اعتاد املتلقي .املعلومة

 النقرردي ومررن ثررم  فرراحل  املعلومررات  مصررادر تنررو ع علررى يتعررو د وم

 وحيتاج إعالميا حقن وحية كان املواطن وه ا ..من ف  عندت

 عرردة مررن الواحررد اخلرررب مسرراع علررى يعترراد لكرري طويلررة فرررتةإىل 

 .القضية حول رأي بلورة من يتمّكن لكي مصادر 

 عرن  احلديثن البعيز: إ إبراهيم. ويف ه ا اإلطار أيضًا قال د

 قضرية إىل  يتطرر ق  م مرا  مكتماًلا يكون ال قد واحلرب اإلعالم
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 السرلطة ق الرقابيرة  ومسرؤوليتها  الصرحافة  تراري   يف معلمراً  أصبحا

. انتهائهرا  بعرد  احلررب  عن النشرإىل  تشري أال وهي قضية  (الرابعة

 بنشر القضية ه ت وتتعل ". البنتاغون أوراق" بر ُتعرف باتا ما وهي

 ترررى كانررا فيتنرراما حرررب عررن معلومررات األمريكيررة الصررحافة

 منرع  احلكومرة  حماولرة  مرن  الررغم  وعلرى  سررية  أنها  الدفاع وزارة

 جانرب إىل  وقرف  لكرن القضراء   املعلومرات   تلرك  نشر من الصحافة

 .  الصحافة

 األمريكرري الرردفاع وزيررر تبنررات مبشررروع القضررية وقررد برردأت

 احلرررررب ترررراري  لكتابررررة 1967 منتصررررف يف مكنمررررارا روبرررررت

. للمرررؤرخني موثررر  مرجرررع هنرررا  يكرررونأن  أجرررل مرررن الفيتناميرررة 

 يقرم  م  (سياسية ألهداف ورمباق املشروع ه ا سرية على وحرصًا

 وزيررر وال جونسرونا  لينرردن األمريكري  الرررئي  مكنمرارا برِإْطالع  

 .القومي األمن مستشار وال رسكا دين اخلارجية

 آالف أربعررة بتحليررل ا1969 ينرراير يف الدراسررة أ جنررزت وقررد

 جملردًاا  وأربعرني  سربعة  يف وانتهرا  الدفاعا وزير مكتب من وثيقة

 عرردم الحقررًا الرردفاع وزارة قررررت لكررن صررفحة  آالف ثالثررة تضررم 

 مرررن احتوتررره ملرررا نظررررًا سررررية  تبقيهررراأن  ورأت الدراسرررةا نشرررر

 عشرررة مخرر  إال منهررا ُيطبررع م لرر ا حساسررة  وقضررايا معلومررات

 .فق  نس ة

 الدراسرة   هر ت  من نس  ثالث على راند مؤسسة وقد حصلا

 ومعرار   سياسي ناش ق اليزبريج دانيل للباحث الفرصة أتاح مما

 ُتعرز ز  معلومات من فيها وجد وبعدما. عليها يطلع( أن فيتنام حلرب
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 املإللوطرة  واملعلومرات  األكاذيرب  من كثريًا وتكشف نظرتا وجهة

 نسر ة  وأعطرى  الصحافةاإىل  الدراسة ُيسر بأن  قر ر احلرب  عن

 تقرارير  بنشرر  بردأت  الرر  تاميزا نيويور  صحيفةإىل  الدراسة من

 األبري   البيرا  اسرتطاع  تقرارير  ثالثرة  وبعد ونتائجها. عنها صحفية

 األمرن  ُيهد د ألنه النشر  بإيقاف احملكمة من حكمًا يستصدرأن 

 .العليا احملكمةإىل  وصل باستئناف اجلريدة وتقد ما. الوطين

أن  التقررارير   علررى  االطررالع  وبعررد العليرراا  للمحكمررة  وثبررا

 والشررررعب الكرررروجنرس علررررى كرررر با قررررد األمريكيررررة اإلدارة

 أصرردرت لرر ا احلرررب  عررن تقولرره كانررا مررا كررل يف األمريكرري

 مررن ترررى مررا نشررر يف احلرر  ومنحتهررا الصررحافةا لصررا  حكمهررا

 واملسرتقلةا  احلررة  الصرحافة " برالقول:  ذلرك  وبرررت  الدراسرةا  ه ت

 مسرؤوليات  أهرم  ومرن  احلكومرةا  ك ب كشف على القدرة هي

 املرواطنني   خرداع  مرن  حكرومي  قطراع  أي متنعأن  احلرة الصحافة

 ."وطنهم عن بعيدة بلدان يف حتفهم ليلقوا بإرساهلم

الزهرانري يف مداخلتره حرول قضرية      سعيد. أ ومن جانبها قال

 معركررة أمررام لكننررا.. احلرررب يكرررت كلنرراقاإلعررالم احلربرري:  

 أ ررد للكاتررب مقررال مررن أسررتلها اجلملررة وهرر ت(.. ومصررري وجررود

 سررروريا؟ ومجلرررة إىل  السرررعوديون سررريدخل ملررراذا بعنررروان: عررردنانا

 مررن األعررم الطيررف قناعررة هرري أعررالت  العبررارة مررن الثرراني الشررطر

 األعمرىا  حترى  ويلمسره  يررات  ما وف  السعودي الداخل يف اجلمهور

 مبرا .. وشروارعهم  جمالسهم يف الناس نب  ببصريته يتحس   ال ي

.. املتعرددة  اإللكرتونية االتصالية تالتطبيقا وتفريعات تويرتا فيها

 صررواب عرردم ترررى الررر الن رربا بعر   مررن جررد ًا قليلررة لقلررة خالفراً 
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 القناعرررة حررر  للبقيرررة مثلمرررا االخرررتالف حررر  وهلرررا.. احلررررب قررررار

 ..واليقني

 الررر اجلمرراهري حقررول لتقسرريم التقررديم وررروري اً  ويعررد  هرر ت

 مجهرررور: حقررول  ثالثرررة وهرري  الررريمنا يف حربنررا  إعرررالم يسررتهدفها 

 الفضررراء ومجهرررور.. الررريمين امليررردان ومجهرررور.. السرررعودي الرررداخل

 مرن  امل تلفرة  التكروين  وأوروبا بفئرات  أمريكا فيه مبا اخلارجيا

 .وشعوب وإعالما ساسةا

 حتص رلا  _السراب   التقرديم  وفر   _ السرعودي  الرداخل  ومجهور

 إىل روحررره احلررررب هررر ت اسرررتجابا فطري رررًاا حرررني  التعبئرررة لديررره

 يف العميقرة  للقيمرة  واالنتصرار  القروة  نشروة  فيها وبعثا املكسورةا

 للفعررل تررأثري أي ألسررتبعد وذاتي ررًاا فطري ررًا أقررول:.. العربيررة الرر ات

 أخر   العرام  السرعودي  الطيرف  وكرأن .. التقليدي الرمسي اإلعالمي

 فمرراذا وإال.. اإللكرتونري  االتصرال  أدوات عررب  بنفسره  تعبئتره  مهمرة 

 أرتررال ملشرراهد املصرراحبة الوطنيررة األغرراني مقطوعررات غررري سرريجد

 منتظرررًا بقرري لررو فيمررا املكرررورة الطررائرات وأسررراب الرردباباتا

 !!الصدئة؟ الرمسي اإلعالم ملاكينة

 ُيبرث   مرا  واقرع  مرن  حراالً  بأحسرن  لي  اليمين امليدان ومجهور

 شرواهد  يتطّلرب  املسرار  هر ا  يف الررأي أن  مرع .. السعودي الداخل يف

 والنتيجة بالرقم الوقوف خالهلا من ميكن دقيقةا بصورة ورصدًا

 ..األداء واقع على

  ررالت عنهررا تنبررئ فاحلررال.. اخلررارجي الفضرراء مجهررور أمررا

 ُيعرو ل  ساكنًا حنر  أن  دون السعوديةا للصورة املتكررة التشويه
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 وزيرر  يقرف  ووحردت .. لإلساءة املمنهجة الربامج تلك مواجهة يف عليه

 أمسراء  مرع  واملواجهرة  الواجهرة  يف اجلربري  عادل( املفاجأةق اخلارجية

 الفعرررل منظومرررة تعررراني منررره  كررربري وهنرررا  خلرررل  ..أخررررى قليلرررة

 ألفرراأن  أحرراول فقرر .. احلرررب إعررالم إطررار يف لرردينا اإلعالمرري

 اجلمراهريي  الترأثري  لعبرة  وقروانني  القروةا  مواقرع  تبرد ل  حنرو  االجتات

 األدواتإىل  الرمسيررة اإلعالميررة الرسررائل صررياغة ماكينررات مررن

 .الفردية االتصالية

السرهلي رؤيتهرا حرول قضرية اإلعرالم احلربري        هيا. وأوجزت أ

 يف النقاط احملددة التالية:

   أواًل: الرقم -

 بررر ق ررد ر اإلعررالم وسررائل علررى العرراملي اإلنفرراق جممرروع كرران إذا

 فقرررد باملقارنرررة  2012 سرررنة أمريكررري دوالر ( تريليرررون5.1ق

 دوالر تريليررررون (7.1ق األسررررلحة علررررى العرررراملي اإلنفرررراق كررران 

  ولكرنهم نسربي اً   كمي رًا   كربرياً  الفرارق  يكرون  قد أمريكيا

 السرررنني يف تعرررادال الررررقمنيأن  املتوقرررع جرررد ًاا ومرررن متقررراربون

 .األخرية

   صورتنا ال تتكلم! -

 املتقرررردم املوقررررع يف وهرررري التحررررالفا تقررررود السررررعوديةأن  مررررع

 يف واورحاً  تراخيراً أو  إهمراالً  لكنَّ هنرا   اآلن  حتى واملنتصر

 اإلخباريررررة واسررررت دامهاا اإلعررررالم وسررررائل يف الصررررور إنترررراج

 صررورتك تكررن م إن"دول!  وبينهررا بيننررا حربررًا ُنإلطرري وكأننررا

 ."يكفرري مبرا  احلرردث مرن  قريبراً  لسررا أنرك  يعررين فهر ا  مرؤثرة  
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 أشرهر  كابراا  روبررت  األمريكري  احلربري  للمصور املقولة ه ت

 الرررأي يف تررأثريًا وأكثرررهم الثانيررةا العامليررة احلرررب مصرروري

 جمريررات توثيرر  يف الصررورة أهميررة جيهررل أحرردًا أظررن  وال .العررام

 السريما  كفرة  إىل  كفرة  من احلدث وقلب والوقائعا األحداث

 االجتمرراعيا السررياق الصررورة فيرره حتكررم زمررن يف نعرريش أننررا

 قائمررة اتصرال  وسريلة  أيضررًا ولكونهرا  والسياسريا واإلعالمري.  

 دوليررة  حمافررل يف ُيقررام لررو الصررور مررن واحررد برر اتهاا فمعررر 

 رأى مرن " تقرول:  واحلكمرة  عقربا  على رأسًا العام الرأي يقلب

 ."مسع كمن لي 

   الصورة: صدمة -

 توظيررف يف باحرتافيررة احملليررة إعالمنررا وسررائل تتحررر   م وإن

 التواصرل  قنروات " وهرو  اآلخررا  املعركة ميدان وتنزل الصورةا

 أظنهرررا فيررره  العررردو إعررالم  وترررزاحم ا"وتطبيقاتهرررا االجتمرراعي 

 املعركرررة ميررردان عسررركرية أكثرررر يف وعترررادًا قررروة تسرررتهلك

 لقنراة  الفيرديو  مقاطع على سريع ومبرور .األر  على احلقيقي

 قنواتنررا بررني الفررارق يتضرر  احلربرري للحوثررة   واإلعررالم املسرررية

 وإخررراج احلرررب أهررازيج مسررتوى علررى حتررى البسرريطة  وقنرراتهم

ن إ الصررورة": "الررتق  كتابرره يف مرروري  جررون الصررورة. يقررول 

 هر ت  بكرثري!! وأظرن   الكلمرة  من أكثر ال هن تصدم الصورة

 لي!! حدثا الصدمة

 مرررررن مكرررررررة نسررررر ة وعررررردوني أعررررررتفأن  وامسحررررروا لررررري

 احلروثي  احلربري  اإلعرالم  مقراطع  أشراهد أن فبعرد   االسعوديني
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أنرين   لدرجرة  واخلوف  واهللع الزمنا من فرتة باكتئاب أ صاب

 القتلى!! عدد يف خاصة إعالمناا أخبار من بعضًا ك  با

  املهلكة: الصورة -

أو  حقيقةا ليوث   الصورة  عن يبحث الساب  يف املشاهد كان

 اختلرررف الصرررور تررردّف  زمرررن يف األمرررر لكرررن معلومرررة  يطلرررب

 مبررا يف ذلررك يقاومهررا أن  دون دائرترره خترررتق فالصررورة كررثريًا 

 اتسرررببه الررر ي واخلررروف األم  بررررغم منهرررا  وامل يرررف البشرررع

داعرررش"!! " اإلسرررالمية الدولرررة تنظررريم فيرررديوهات ذلرررك ومثرررال

 فمررن إىل داعررشا وصررلا ومررا دمرراُ  بعيرردًاا بال نرر ه وحتررى

 احلررربا يف اإلعالميررة داعررش قرروة ُنحّلررلأن  بالرر كر اجلرردير

 كانرا أنهرا   وكيرف  احلرب. ه ت باحرتاف جتيدأنها  وكيف

: الرَُّجررُل َقررال  "قإذا وسررلم: عليرره اهلل صررلى الرسررول قررال كمررا

 َفُهررررو قأخرررررى:ق  روايررررة ويف .(َأْهَلك ُهررررْم( َفُهررررو  النَّرررراُسا ه َلررررَك

 واملردن  القررى  لتتهراوى   "داعش" طبقتها اآللية . ه ت(َأْهَلَكُهْم(

 مرن  اهلراربني  مقرابالت  ومرن  ما حردث.  فعاًل وهو مقاومةا بدون

 القتل! من خوفًا داعش  دخول قبل فر وا أنهم ديارهم

 حترى  نتقوقرع  امرا زلنر   فعاًل: العمودي سامية. قالا د وبدورها

 العررردو نفسرررية خناطرررب كيرررف وجنهرررل احلربيرررةا منجزاتنرررا علرررى

 احلررروب هرر ت تنتهرري وشررعبنا.. وعنرردما  أهلنررا وحتررى واملرتبصررني 

 أعرررررردائناا وُيسررررررائلنا أبناؤنرررررراا ويسررررررألنا الترررررراري ا سيسررررررألنا

 لألسرباب وصروتًا   صرورة  التوثير   أهميرة  ندر  م أننا وسنكتشف
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 كرل  علرى  منجزاتنرا  تنراول  يف غريرب  حياء عندنا زال السابقة. وما

 املعررار  يف منجزاتنرراإىل  واجملتمررعا املرررأة منجررزات مررن األصررعدة

 سباته. من يفي إىل أن  حباجة واحلروب.. اإلعالم
 

 السعودي: للجندي اإلعالم احلربي والروح املعنوية

 املعنوية الروح تناول مسألةالرديعان أن من املهم  خالد. يرى د

 بعر  أن  مرؤخراً  اتض  ومما اجلنوبيا احلد  يف السعودي للجندي

 كران  رمبرا  أسربابا  لعدة املعنوية حاالتهم أفضل يف ليسوا اجلنود

 وتإلطيتررره احلربرريا  احلرردث  مواكبرررة يف إعالمنررا  قصررور  أحرردها 

 األناشريد  برث   مرن  قنواتنرا  بعر   بره  تقروم  ما رغم مكث ف  بشكل

 سرنةا  30 عرن  عمرهرا  يزيرد  االغراني  تلرك  بعر  ق القدميرة  الوطنية

 خدمرررة يف الفرررن" ومهمرررة !!(.  عقمررروا وشرررعراءنا فنانينرررا وكرررأن

 اإليرانيرة  _العراقيرة   احلررب  أثنراء  حسرني  صدام فيها جن " احلرب

 _كربرية  وبدرجرة  _ العراقي اإلعالم س  ر حيث  (1989_1981ق

 أ ذيعرا  الرر  األغراني  وبع .. مسبوقة غري بصورة معركته خلدمة

 اجلنرود  يف املعنويرة  الرروح  برث   يف السرحر  مفعول هلا كان حينه يف

 مبرا  أخررىا  وسريلة  أي مرن  ترأثرياً  أشرد  كانرا نهرا  إ برل  العراقيني 

ن آ مرن  للجبهرة  صردام  بهرا  يقروم  كران  الرر  امليدانية الزيارات فيها

 عنررد مرتفعررة املعنويررة الررروح إبقرراءن إ .املعركررة سررري لتفّقررد آلخررر 

 املعركررة حسررم يف وأساسررية بررل األهميررة  غايررة يف مسررألة اجلنررود

 هررر ا يف ُتبررر ل جهرررودًا هنرررا أن  صرررحي .. تطرررول الأ نأمرررل الرررر

 وهنرا  . كافيرة  تكرون  ال قرد  نراهرا  الر بالصيإلة لكن اجلانب 
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 التقررارير فررأين عنهررا  مسررؤواًل اإلعررالم يكررون قررد قصررور أوجرره

 للنرررراط  الصررررحفي اإلجيرررراز وأيررررن اجلبهررررة؟ مررررن احليررررة اليوميررررة

 التإلطيررات وأيررن كرربرية؟ بصررورة ظهررورت تقّلررص الرر ي العسرركري

 شرهادات  وأين الشهداء؟ أسر مع اللقاءات وأين امليدانية؟ الصحفية

 واحلرال  جيرريا  ممرا  ومروقفهم  احملرررةا  املنراط   يف اليمنية األسر

 األفررادا  بع  مع اللقاءات أين احلوثيني؟ بسبب إليه وصلوا ال ي

 يتعامرل  كيرف  وجنران؟ جيزان يف املدارس وأطفال األسرا وربات

 ظررل يف حيرراتهم تسررري وكيررف احلرردث؟ مررع املنرراط  تلررك سرركان

 حنررن فعلنررا مرراذا آلخررر؟ن آ مررن املقرر وفات بعرر  سررقوط اسررتمرار

 الناحيررة هرر ت يف احمللرري اإلعررالم قص ررر وملرراذا اجلبهررة؟ يف جلنودنررا

 وعاديرةا  روتينية اجلنوبي احلد عن األخبار أصبحا ملاذا حتديدًا؟

 مطروحرة  كرثرية  عنَّا؟ أسئلة بعيد آخر مكان يف املعركة وكأن

 إجابة؟ لبعضهاأو  هلا سنجد فهل إعالمناا على

السهلي إىل موووع عنونته  هيا. ومن ناحية أخرىا تطر قا أ

الردم؟". ويف هر ا اإلطرار قالرا:      خيتلرف  هرل  واجلنديا بر "الضاب 

 األمرررا هرر ا عررن يكتررب مررن أجررد م واطالعرري  علمرري علررى حررد 

 اجملتمررع ثررم وذويهررما اجلنررود علررى اخلطررري النفسرري بعرردت لرره الر ي 

 عام.. بشكل

 الرررر النفسرررية للحررررب مضرررادًا فقررر  موقفررراً  لررري  فررراألمر

 من علينا نفسي ًا حربًا إعالمنا يقود عندما ولكن العدوا ميارسها

 الرر ي املفرررط واحلمرراس األمررورا بعواقررب وجبهررل ايال يرردر حيررث

 واملثرالا  احلالرةا  سرأذكر  املقصرودا  أوو ر   وحترى   ودت.. ينقلب
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 اإلعرالم  يتنراول  رتبةا ذو واب  يستشهد ذلك: عندما يف والصورة

 لسررريتها وسرررد أيرراما مررر  علررى وصررور وبتقررارير خمتلفررةا بطريقررة

 حرراالت يف _لألسررف – ولكررن خلفرره  مررن لليتررامى مررؤثرة ومقرراطع

 أرخرص  اجلنردي  وكرأن  عابرًاا اخلرب يكون أفراد جلنود كثرية

 هلم!! ةال أفئد وأهله دمًاا

 وثقرررتهم اجلنرررودا علرررى النفسرررية أبعرررادت لررره التنررراول وهررر ت

واملقامرررات.  الرترررب يف قال يفرررر  الررر ي الررروطن وعقيررردة بأنفسرررهما

أن  أنفسررهم يف تقررع عنرردما أهلرره يف النفسرري أثرررت ذلررك إىل أوررف

 يتبرع  ثرم   ومرن  زمالئره!  عرن  احلرب يف أهمية وأقل قدرًاا أقل ابنهم

 ملحمرة  ويسرطر  وشرجاعةا  ببسالة حيتفي عندما اجملتمع على ذلك

  عن األفراد! ويتإلافل االضباط

 املرررابطنيا أطفررال قلرروب يف ُيلقرري عنرردما آخرررا ومررن جانررب

 بردا  وهر ا  فقردهم!  وترّقرب  والوسرواس  وأمهاتهم القلر   وزوجاتهما

 وقعره  أما  واملقاتلني. املرابطني جنودنا أطفال تسأل عندما واوحًا

 موجعرةا  الضرربة أن  يشرعر  حينمرا  أيضًا مصيبة فأظن ه العدو  على

 الفيرديو  ومقاطع التقارير من تأثرنا مدى ويقرأ إعالمي ًاا ويستإللها

 العقيررد استشررهاد هررو قريررب مثررال املوجررع! وآخررر  للرثرراء املتداولررة

 صرور  من موجعةا وربة وكأنه إعالمنا تناوله وكيف السهيانا

 العررردو جرررريت وكيرررف حمادثاترررها وآخرررر أوالدا ورسرررائل فيرررديو

 الرر ي ومررا بينهمرراا  والرقيررب والعري ررفا اجلنررديا انتصررارًا! هررل 

 وآخرر  قصصرها  وآخرر  رسرائلها  آخر سج لوا أبناء له لي  استشهد

 يتعامررل إعالمنررا ولكررن مالحررم  سررج لوا أنهررم مكاملترره؟!! أظررن 

 العالي! بالصوت
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 يف النظرر  إعرادة  مرن  بد الشهراني بأنه ال سعد. د اللواء وعل 

 املسراواة مرن   قردم  ومعراملتهم علرى   للشهداءا اإلعالم تناول كيفية

 واحد. الإلالي والدم واحدا فالوطن لواء  أقدمإىل  جنديا أحدث

 املررواطنأن  كال شرر: احلمررود صررا  بررن اهلل عبررد. د وأورراف

 مرراإذا  خصوصررًا وآخرررا واحررد بررني نفررر قأن  وال ُيفرررت  واحرردا

 اإلعرالم  سرلبية  ترأتي  وهنرا  واحرد   خندق يف خيدمون اجلميع كان

 آخر. دون فرد عن باطراد أثنى ماإذا 

 واملكانررة الرتررب تسررق  املرروت يف: الشررهراني ليلررى. أ وقالررا

 تضرررحياته يف اجلنرررود بعررر  املواقرررف. فقررر  وترررربز االجتماعيرررةا

 تضررحية الررروح قررد م مررن اهلل رحررم كاملررةا ككتيبررة وبطوالترره

 وطن. ليعيش

 احمليررررا املسررررألة املتعلقررررة بالشرررربكات    مسرررراعد. وتنرررراول د

 يقرف  الر ي  وللشرعب  للجنود املعنوية احلالة يف وأثرها االجتماعيةا

 خرالل  مرن  االجتماعيرة  اجلنرود  بوصرف أن الشربكات    هؤالء خلف

 أصربحا  وغريهرا   والوات ا واالنستقراما وتويرتا شاتا السناب

 يصرو ر  حرني  مرثالً  والضراب   فاجلنردي  وسلبية. إجيابية بأدوار تقوم

 حتم لررهمإىل  اإلشررارة بقصررد معاناترره  بعرر  وينقررل هنررا ا حالترره

إىل  املقرراطع هر ت  تشرري أو  ُتفهرم  مررا كرثرياً ....  واملرتإلريات  للظرروف 

 يف العرردو يسررتثمرها وقررد الضررعيفةاأو  املرتبكررة النفسررية احلالررة

 .نفسها. ةاالجتماعي الشبكات عربأو  إعالمه

 يف وهررررم العسرررركريون إىل أن يرررردر  فإننررررا حنترررراج  ولرررر ا

أن  جيررررب النرررراس إىل عامررررة تصرررل  الررررر رسررررائلهمأن  اجلبهررراتا 
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يف  الرتحّكم  يرتم أن  الضرروري  مرن  فرإن  والبردا  كان تتوقف.. وإن

 الصرورة  بعالقرة  تهتم مهارية دورات عقد إمكانية مع منهاا كثري

 وانعكاساتها. النفسية بطبيعة احلالة

 أسررررقطا كيررررف يترررر كر فالكررررل التشرررربيها فررررارق ومررررع

 يف األمريكرري للجرريش األخالقيررة احلالررة الش صررية الكررامريات

 ُترتكرب  كانرا  الر البشعة اجلرائم لتكشف غريب  أبي سجن

 .... السجن داخل

 بعرر  حررال تنقررل الررر تالفيرديوها  مررن اطلعنرا علررى الكررثري 

 .نشرها. املصلحة من لي  تالفيديوها ه ت بع . جنودنا.

 مرررن يكفررريهم مرررا ميلكرررون ال برررأنهم يررروحي بعضرررها مرررثاًل

 متعبررةا النفسررية حررالتهم أصررحابها بررأن تشررعر وبعضررها الطعرراما

  الكفاءة.. إخ.أو  اجلاهزية عدم من حالة تنقل وأخرى

 بعرر  باستضررافة الشرربكات اسررتثمار مت آخرررا جانررب مررن

حيرث   رمسيرة   لتوجيهرات  وفقراً  الصرباحا  آل ماجرد  مثل من الرموز

 داخررل مررن الصررور مررن الكررثري ونقررل املنرراط ا مررن عرردد يف جتررو ل

 العملية متطلبات من جزءأنها  واجلبهة. وبرغم واخلنادقا الإلرفا

 يرتم أن  الشربكات  هر ت  وجرود  مرع  ُيفررت   كان لكن اإلعالمية 

 وآخرر  اجلويرةا  بالعمليرات  خيرتص   أحدها حسابات جمموعة إنشاء

  وهك ا. الربيةا بالعمليات وآخر اجلويا بالدفاع

 املعلومررراتا مرررن الكرررثري احلسرررابات هررر ت تقرررد مأن  وينبإلررري

أن  يتوّقررع حبيررث برراحرتاف  املعرردة اإلخباريررة والقصررص واألخبررارا
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 جنودنا حنو بالتقدير جديرة ذهنية صورة صناعة يف أثر هلا يكون

 بعر   تنشرر  الرر  األداة تكرون أن  ميكن كما... الباسل وجيشنا

 إىل اجلمهور. إيصاله جنودنا يود  ما

 اإلعررررالم يف املهمررررة اجلوانررررب مررررن احمليرررراا أن وأورررراف د.

 الواقرع  ويف الرمسيرة.  غرري  اإلعرالم  وسرائل  بره  تقروم  ما العسكري 

 الرسرررائل إبرررال  يف وأفضرررل مهنيرررةا وأكثرررر أهرررم فرررإن هررر ا ُيعرررد 

 ملرن  اجلبهراتا  يف واجلنرود  عامرةا  واجلمهرور  إىل العردوا  وإيصاهلا

 واجلزيررة  عليره. والعربيرة   االطرالع  أو ذلك مشاهدة فرصة هلم ُتتاح

 جبهرررد والتعريررف  احلررزما  عاصررفة  مناصرررة  يف حسررناً  بررالء  أبليررا 

 جيشرنا  بره  ممرا يقرو   بيران  يف العربيرة  تفو قرا  وقرد  القتراليا  جنودنرا 

 قروات  أداء رصرد  يف اجلزيررة  تفو قرا  حرني  يف اجلنوبيا احلد  على

 واجلررريش املقاومرررة بررره تقررروم ومرررا اليمنيرررةا األر  علرررى التحرررالف

 األخبرار  مرن  كرثري  نقرل  يف اتفاقهمرا  مرع  االنقالبرينيا  ورد  اليمين

 . اليمن داخل من

لكرن   اململكرة   داخل من تتم التحالف عمليات إدارة أن ومع

 فيرررديو مرررواد حتليرررل فرصرررة علرررى حيصرررل م أو يقرررم م إعالمنرررا

 يرررتم حرررني خاصرررة مرررثريةا خربيرررة مرررواد وهررري اليوميرررةا القصرررف

 حلالره  وأيضراً  قصرفها  سريتم  ملرا  واقعيرة  فيرديو  مرواد  على احلصول

 ودقررة بقرروة اإلقنرراع مررن الكررثري حتمررل مررواد إنهررا. القصررف. بعررد

 ومثلرررها التحرررالفا طرررائرات تسرررتهدفها الرررر احلربيرررة األهرررداف

 ميكررن مررواد وهرري اجلنرروبيا احلررد علررى جيررري مررا فيررديوهات
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 تقصرررري أن ويبررردو .يومي رررًا. منهرررا كرررثري علرررى احلصرررول إلعالمنرررا

 يقروم  أن يف يرغرب  العسركرية  املؤسسرة  يف املسؤول جعل إعالمنا 

 جيررري مررا ونقررل املنطقررةا بزيررارة اإلخباريررة الررربامج مرر يعي بعرر 

 أن مررثاًل. ومجيررل  يررا دوري أكشررن برنررامج دعرروة مت حيررث فيهررا 

 خطررًا   يعرد   مكران  يف الزيرارة  عناء ويتحم ل الفراج أ. وليد يسافر

 يف سرجله  مرا  قرد م  العردو. وقرد   مرمرى  يف املواقع من عددًا إن حيث

 اجلنررررود أشررررعرت إذ مجلتهررررا  يف جيرررردة كانررررا حلقررررات  عرررردة

 مثررل   لكررن والسررعادة بالسرررور _لتصرررحياتهم وفقررًا _ والضررباط

 اجلنررود بعرر  وباسررتفزاز باالرجتررالا تتسررم كانررا التإلطيررة هرر ت

 هر ا  أن فرريد   يشجعا عم ن الضاب  يسأل كان فمثاًل اوالضباط

 بر لكا  يبروح  أن علرى  الفرراج  كرورةا فيصرر    مكران  لي  املكان

 أو اجلنررردي  أن واحلقيقرررة انتمائررره. عرررن  يفصررر  الضرررإل  وحترررا

 انتمائره  عرن  واحلرديث  كبريا رمز إمنا هو اجلمهور أمام الضاب 

 لنرادٍ  منتميراً  بوصرفه  وعزله  وتأطريتا مكانتها إوعاف يف ُيسهم

 بعيرداً  ترتم  كانرا  املرواد  من وغريت ه ا اجلمهور. بع  حيب ه ال قد

 ترتم  أن األصرل    إذ العسكرية العمليات إدارة يف املسؤول عني عن

 ذلرك  خلطورة مبوافقتهم  إال لقطة أي نشر يتم وأال لرؤيتهما وفقًا

 اإلعالميني. مع مثاًل األمريكية القوات تفعل كما متامًاا

السهلي على ما طرحه د. مساعد برالقولا برأن    هيا. أ وع لقا

 اجلنررود  بعرر  تصرروير مررن التواصررل قنرروات تررداولتها الررر الصررور

 يرتحّكم  حربري  إعرالم  مرن  البرد  واالنكسرار  لر ا   بالضرعف  توحي
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 أنشرأتها  الرر  اإلدارة البرال  عن يإليب اإلعالم. وال ما يتداوله ويدير

 ورررم ا   حيرررث2003 عررام  للعرررراق غررزوت  يف األمريكيرررة القرروات 

 دول مررررن والبقيررررة أمريكررررانا مررررنهم (380ق ( صررررحفيا500ق

 توجيره  يف يتحّكمروا  أمريكران  عسكر املراسلني أخرى.. ويراف 

 قبرل  التقرارير  بهراا وال ُتجراز   واملسرموح  امللتقطرة  والصور الكامريا

 قبضرته  األمريكري  التحرالف  أحكم اإلدارة.. ل ا ه ت من مرورها

 الصررادمة وصررداما وأوجرردت الصررورة بإلررداد سررقوط يف اإلعالميررة

 صردام  متثرال  سقوط صو رت ا وكيفCNN بثتها حينما لسقوطه 

 ختدمهم. الر من الزاوية

 اإلعالم؟ حرب عن احلرب إعالم خيتلف هل

 عرن  احلررب  إعالم خيتلف هل: العناد عبدالر ن. د.تساءل أ

 البعيررز أن إعررالم  إبررراهيم . د اإلعررالم؟ ومررن جانبرره أوورر     حرررب

 حررول املوسررعة والتقررارير والتحقيقرراتا باألخبررارا خيررتص  احلرررب

 حرراالت يف تكررون الررر هرري اإلعالميررة الرردائرة. فرراحلرب املعررار 

 مسلحة. حروبإىل  تصل م الر السياسية والصراعات اخلالفات

 احلرب خالل كانا تلك الر اإلعالمية احلروب أشهر ومن

 إذاعررة يف ذلررك ومتث ررل السرروفيرا واالحترراد أمريكررا بررني البرراردة

 الشررقية.  أوروبرا إىل  املوجهرة  اRadio Free Europe احلررة  أوروبرا 

 السرروفير. االحتررادإىل  املوجهررة اRadio Liberty احلريررة وإذاعررة

 االسرررررت بارات مرررررن سرررررري بتمويرررررل كانترررررا اإلذاعتررررران وهاتررررران

 السرتينيات  يف اإلعالميرة  احلررب  كانا . وإقليمي ًاCIA األمريكية
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 املوج هرةا  السررية  اإلذاعات ذلكإىل  واململكةا وُيضاف مصر بني

 اململكة. ود العراقي النظام يست دمها كان الر تلك مثل

 اإلعالميرة  التقرارير  تإليرب  عنردما  عقيرلا أنره   مها. وأوافا أ

 وعنردما . والتكهنرات  اإلشراعات  تنتشرر  واملهنيرة   احملايدة امليدانية

 وتزيرررد مصرررداقيتهاا تفقرررد الرتوجييرررة احلربيرررة التقرررارير تكثرررر

 التأويالت.
 

 بددددداإلعالم وعالقتهمدددددا النمطيدددددة، والصدددددورة املهنيدددددة الكفددددداءة

 احلربي:

احلمرود هلر ت القضرية مرن خرالل       ناصرر  برن  عبداهلل. عر  د

 تناول حمورين أساسيني:

 احلربي: باإلعالم املهنية الكفاءة أواًل: عالقة -

حتررررى  عاليررررة مهنيررررة كفرررراءة إعالمرررري عمررررل كررررل حيترررراج

 الكرررررروادر مهنيررررررة ذلررررررك ويشررررررمل وفعررررررااًلا مررررررؤثرًا يكررررررون

 ملتطلبرررررات واإلنتاجيرررررة الفنيرررررة التجهيرررررزات ومالءمرررررة البشرررررريةا

أو  املؤسسررررررة إدارة يف العاليررررررة الكفرررررراءةإىل  املهنررررررةا إوررررررافة 

 .  اإلعالمية الوسيلة

 املهنيرة  الكفراءة  مرن  عرالٍ  قردر " إىل احلربري  اإلعالم" وحيتاج

 غالبررًا يف جيررد نفسرره اجملتمررع إىل أن ذلررك ويعررود خررا ا بشرركل

 عاصرررفة حررردث يف ومرررا.  مسرررب  دون إشرررعار احلررررب مرررع مواجهرررة

احلررربا  هرراج  دون النرراس نررام فقررد  ذلررك  علررى دليررل احلررزم

 . هديرها على واستيقظوا
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 الكفرراءة رفررع يف للررتفكري جمررال وال وقررا فررال وبالترراليا

 تدريبيررةا لرردورات جمررال فجررأةا فررال  لإلعررالما وهكرر ا  املهنيررة

 املرؤثر  املهرين  مري اإلعال مهنيرة  فالفعرل   منظومرة  وبنراء  واختبراراتا 

 .  جاهزًا يكونأن  والفع ال جيب

 إعالمنرا  ملسراهمة  املررتدي  املسرتوى  تفسرري  هنراا ميكرن   ومن

 يف وحترى  اليمنيرةا  األر  علرى  الريمن  أعداء مع حربنا يف الرمسي

 بشررركل نفسررره إعالمنرررا وجرررد وقرررد. سررروريا يف قضررريتنا مناصررررة

 التوعيرة  جمراالت  يف وفاعلرة  هائلرة  بقردرة  يتمت عأن  عليهأن  مفاجئ

 املهرين  اجلماهريا وبالقردر  النفسيةا وتعبئة واحلرب والتعريف  بل

 . قصور ودون تهويلا دون

 املعترراد ووررعه يف الرمسرري إلعالمنررا" املهنيررة الكفرراءة" وألن

 أثنراء  لره  حاسرم  دور ليتصو ر ميكن معتربة  فإنه م كفاءة ليسا

 .  احلرب

 وخباصرة ..  مترأخرة  بالظهور احملدودة جتاربه بع  بدت لقد

 وإذًا. نظرررر.  حمرررل  دائمررراً  جررردواها  ولكرررن  واملسرررموع   املرئررري  يف

مرا تكرون    دائمًا اإلعالم مسات من بوصفها مسة املهنية فالكفاءة

 .  احلرب قيام أثناء املهين فعله شروط من شرطًا

  احلرب: النمطية" بإعالم الصورة" ثانيًا: عالقة -

 تلرك  تكون ما وبقدر. إنساني جهد أي دائمًا" السمعة" تتقد م

 املعنويرة أو  احلقيقيرة  الش صية حنو الفعل ردات تتشّكل السمعة 

 واألشررياء النرراس النمطيررة" عررن الصررور" وتتكررو ن.  السررمعة مصرردر



11

  –2016     158 

 أهمهرررا كرررثريةا عوامرررل نتيجرررة الصرررورة تلرررك تررردرجيي ًاا وترتس ررر 

 مرن " . مبعنى.واحد اجتات يف والسلو  واألفكارا املعانيا تكرار

  ."به ُعرف شيء  من أكثر

 وتررررية يف اجملتمرررع النمطيرررة" عرررن  الصرررورة" ُترررؤثر هنرررا ومرررن

 بكافرررة  هنرررا احلربررري اإلعرررالم ينررروء  حيرررث  "احلربررري إعالمررره"

 وتارخيرررها بإنسرررانها اجملتمرررع عرررن النمطيرررة الصرررورة مكونرررات

 وكافررة أمنرراط وتقاليرردتا وعاداتررها وثقافتررها ومبادئررها وقيمررها

 .  باحلياة عالقته

 تلررك حنررو اآلخررر اإلعررالم اجتاهررات بررني هنرراا العالقررة واملهررم

 اجملتمرع  مرن  السرنواتا وموقفره   عررب  اجملتمرع  عرن  النمطيرة  الصورة

 تتعهررردأن إىل  اجملتمعرررات احلرررروب  ولررر لكا حتتررراج   قيرررام أثنررراء

الصررورة"   حتسررني برررامج"و باملراجعررةا النمطيررة" دائمرراً  صررورتها"

أو  معهراا  جتردت  أزماتهرا  أثناء اآلخر اإلعالم والء احتاجاإذا  حتى

 .  هلا حادًا مضادًا لي  األقل على

 لنرا  املنراو   اخلارجي احلربي اإلعالم تفسري هنا ميكن ومن

السررلبيةا  النمطيررة الصررور مررن منظومررة علررى يتكررئ فهررو.  اليرروم

 مركبرررات وكرررل.  حربيرررة إعالميرررة مرررواد يف اآلن إنتاجهرررا ويعيرررد

 توظيف عند اآلن يؤملنا ما اخلارج  هي يف السلبية النمطية صورتنا

 الراهنررة. وهرري مررن حلروبنررا تناولرره معررر  يف هلررا الرردولي اإلعررالم

تشرويه     الت من املنطقة يف خصومنا عليه يتكئ آخرا ما باب

 صرورة  ترس ر   نتيجة صاغية آذانًا جيد وافرتاء ك ب أحيانًا من بل

 . جيدة غري منطية
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 :  ومؤثرًا فاعاًل احلربي إعالمنا يكون وحتى

 يف الرمسري  إلعالمنرا " املهنيرة  الكفراءة " رفرع  من منا  فال -

أو  ترررردد دون لررر لك حيتاجررره مرررا األزمنرررةا وتسررر ري  كرررل

 .  مواربة

 املنطقرررة  يف" النمطيرررة  صرررورتنا " حتسرررني  دون لنرررا  خيرررار  ال -

 . عنا إجيابية صورة والعاما وتعزيز

 يتحققرران كليهمررا ال األمرررين هرر ينأن  إدرا  هررو واألهررما

 بررل   احللررول  أنصرراف علررى  املؤسسررة باالجتهررادات وال باألمررانيا

 تإلررريريات ذلررركا وإجرررراء  متطلبرررات لكافرررة احلقيقيرررة باملواجهرررة

 واحليراةا وأسرلوب   للكرون  رؤيتنرا  مسرتوى  على الداخل يف حقيقية

 . الرؤية ه ت إدارة
 

 توصيات لتفعيل الدور النوعي لإلعالم احلربي السعودي:

 إعالمنررا علررى البعيررزا فإنرره جيررب إبررراهيم. دمرن وجهررة نظررر  

 والرر  املعراديا  اإلعرالم  مرن  لره  توج ره  الرر  االتهامرات  جتاهل عدم

 تلررركإىل  اإلشرررارة جيرررب اإلنسررراني.. برررل  اجلانرررب خلرررف تتمررررس

 مرررع  لقررراءات  خرررالل  مرررن  التووررري ا أو  برررالنفي  إمرررا  االتهامررراتا

 غررررار علرررى املتبعرررة النمطيرررة عرررن يبتعرررد وبأسرررلوب العسررركرينيا

 ."مسؤول مصدر صر ح"

أو أن  االسررتفادة ميكررن الشررراري: كيررف حامررد. د وتسرراءل

 ظرل  يف _ُذكر كما _ اليمن يف احلربي اإلعالمي الضعف ُيتالفى

 سرورياا  يف بريرة  حررب  دخرول  يف اململكرة  اسرتعداد  مرن  نشهدت ما
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 فيهرراا الداخلررة األطررراف لتعررد د شراسررة  أكثررر تكررون قررد الررر

 مجيررع فيهررا وستسررت دم اململكررةا تقررودت الرر ي وحجررم التحررالف

 وتوعويررةا وتعبويررةا ومعنويررةا ماديررةا احلربيررة: والوسررائل اآلالت

 وإعالمية...؟!

 جتربتنررا نستنسرر  الأ العمررل احمليررا: يتطلررب مسرراعد. وقررال د

 كرررل يكرررون حبيرررث احلرررزما عاصرررفة واكبرررا الرررر اإلعالميرررة

 حنررن  مبررا  أنفسررنا إقنرراع  دور منررارس  نظررلأن  نقد مرره  مررا  حمترروى

 ...!!! به مقتنعون

 وحربررريا قترررالي أداء لرررك يكرررونأن  مرررن أسررروأ مثرررة ولررري 

 املسررؤولية  حيمررل  ال إعررالم  خيرر لك  املقابررل  ويف عاليررة   وبكفرراءة

 املراسرلا  ميتلرك أن  ك لك ومن الضروري .يتحملها. وال الكاملة

 تكرون أن  أهميرة  حرول  وعامرة  ختصصرية  معرفرة  وامل ررج  وامل يعا

تسرريئ إىل  وال الرروطنا مبصررا  تضررر  ال يبثونهررا الررر معلومرراتهم

 فيقررررد م وجيتهرررد  املرررر يع يتصرررر ف  قررررد إذ العسررركرية   املؤسسرررة 

 خاطئرةا أو  خمتلقرةا ألنهرا   نظرًا املسؤولة  اجلهات ُتحرج معلومات

 وصرررول مررردى إىل معرفرررة فعررراًل حباجرررة ُتبرررث. إننررراأن  ينبإلررري الأو 

 بهراا  قناعتره  ومردى  للجمهرورا  احمللري  اإلعرالم  يبث ها الر الرسائل

 م إذا :تقرررول القاعررردة ألن علميرررة  دراسرررات عررررب فيررره وتأثريهرررا

 شيئًا. تقل م فأنا أحد  يسمعك

 احلمود أن املرحلة احلالية تعرد   صا  بن اهلل عبد. وأوو  د

 مرا  كرل  تقرد م أن  مت صصة جهة من تتطّلب الر املراحل أشد من
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 يف واسررتقاللية مررالي دعررم مررن امررا لررديه  خررالل ومررن وسررعهاا يف

 لإلذاعررررة خاصررررة هيئررررة هنررررا أن  عررررن حترررردثنا مرررراإذا  العمررررلا

فهرري   ذلررك  ومررع  واملسررموع   املرئرري  لإلعررالم  وأخرررى  والتلفزيررونا

 إخباريرةا  مرواد  تقد م وكونها منها. مؤمل وما ه تقديم عن عاجزة

أو  منها مطلوب مبا هو أتاأنها  ذلك فال يعين حمدودة  لقاءاتأو 

 . لآلخرين مناف 

 مرحلرررة يف أننرررا مسرررؤولية يعررريأن  البرررد جهررراز أمرررام فرررنحن

 والنهررو  التطلررع وأن املاورريا مررن مفررردة التإلرريري أوررحا مسررألة

 املرحلرة   هر ت  يف يعرد  املطلرب   واجلاد  املت صص اإلعالمي بالعمل

 اإلعالمرري اجملررال يف إىل العرراملني رسررالة يعررد  مبثابررة  كلرره وهرر ا

 مرراإذا  أنرره مررن خاصررة  واإلعررالم الثقافررة وزارة ومسررؤولي عامررةا

 لرن  وخارجي راً  داخلي راً  إعالمنرا  فرإن  عليره   ومرا هر   على احلال استمر 

 مرا  بوصرفنا مرواطننيا   مبعطياته نفت ر لوطن ودعمًا سندًا يكون

 هرر ا ويف. املعطيررات هرر ت نشررر يف مقصرررًا اإلعالمرريني عطرراء دام

 اإلعالميرة  الوسرائل  مرن  العديرد  منتلرك  _السعوديني _ فنحن العصر

 التقينا التفوق قمة يف تعد  الر بل واملرئية  واملسموعةا املقروءةا

ال  _ولألسررف – هرر ا ومررع وغررريت. العربرري املشرراهد يف التررأثري وذات

 جعررل الرر ي األمررر املتواوررع  واإلخبرراري الرتفيهرري بالنشررر إال منهررت

 لنرراا كيررف . األخرررى اإلعالميررة الوسررائل أمررام يتهرراوى إعالمنررا

 القائمرةا  الشرمال  رعرد  منراورة  وقرادة  احلاليرةا  احلررب  قادة وحنن

 األخبار! عنه اآلخرين ينشرأن  ينتظر وإعالمنا
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إىل  يعررود اإلعررالم وزارة الرديعرران أن قصررور خالررد. ويعتقررد د

 يف نشرراطها احنصررر . ولررو.وإعررالم ثقافررة: وزارتررني أصرربحاأنهررا 

 مرن  هلرا  متراح  ومرا هر   ظل يف الكثري أجنزت   فلرمبا فق  اإلعالم

 الثقررايف النشرراط يف مقصرررة نفسرره فإنهررا  الوقررا . ويف.إمكانررات

 العامررة الرئاسررة السرراب  يف منرره جررزء علررى تشرررف كانررا الرر ي

 مسرتقلة   وبروزارة  اإلعرالم  عرن  الثقافرة  فصرل  . ولعل.الشباب لرعاية

 .أفضل يكون

. اخلرارجي.  براإلعالم  يتعلر   فيمرا  كرردي  أسرامة . أ بينما يرى

ن إ بررررررل اإلعررررررالم  وزارة يف إدارة كررررررثريًا يتجرررررراوز املطلرررررروبأن 

 عمررل األوىل بالدرجررة واملطلرروب. العمررل. هلرر ا ال تصررل  احلكومررة

 مدني. جمتمع

 تتطّلرررب املرحلرررة الزهرانررري أن هررر ت  سرررعيد. يف حرررني يررررى أ 

 وهري  ا(البديلرة  املأسسرة  أنظمرة ق عليره  ُنطلر  أن  ميكن ما تدشني

 داخررل  وفعليررة  حقيقيررة  منظمررات  وتررديرها  تقودهررا  أنظمررة  مبثابررة 

 عررررب النررراس نسررريج يف خالهلرررا مرررن لتتإللإلرررل االفرتاورررية  البيئرررات

.. ومزاجهررا وروحهرراا بوقتهرراا وتسررتأثر تسررتهويهاا الررر املنصررات

 الترأثري  أدوات بشرروط  أي.. معهرا  يتماهيران  اللر ين  واهلروى  وباهلوية

 حنررو طريقهررا تأخرر أن  ميكررن النظريررة الرؤيررة وهرر ت ..اجلديرردة

 إلنترراج والتررداعي احملاكرراة يف يتمث ررل مقرررتح منرروذج عرررب التطبيرر 
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 املأسسررة أنظمررة عرررب إيصرراله احلقيقررة املنظمررات تريررد مررا حمترروى

 .االفرتاوية البيئات داخل البديلة

 يتحد د فيما يلي: السهلي أن ما حنتاجه هيا. وأوافا أ

 يرتم  إجرراء  وهرو  املشراعرا  تهيريج  بآليرة  فمرا ُيعرر   توظيف -1

 وحشردت  العرام  الررأي  إثرارة  بهردف  حرادة   صرور  باست دام

 صرررور نشرررر مرررن خرررالل توسررريع  معرررنيا واحرررد اجترررات يف

 احلرروثي قصررف مررن الرريمن يف املرردنيني والقتلررى اجلرحررى

 العررراملي العرررام الررررأي هررر ت جمريرررات  وحصرررارت.. وتإلي رررر 

 السرعودية  ترتهم  مرؤخراً  بردأت  الرر  احلقوقيةا واملنظمات

 املدنيني. ح  يف بانتهاكات

 التقررراريرا منهرررا تصررردر احلربررري لإلعرررالم إدارةإجيررراد  -2

 كمرا  اإلعرالما  وسائل يف خيرج ملا ووواب  أطر وحتد د

 احملللرررون فيهرررا أن خيرررو  ُيفررررت  الرررر الررردائرة حترررد د

أو  احملليرة  لقنواتنرا  خرروجهم  يف نالسرعوديو  العسكريون

 واآلراء التصرررحيات مررن أن هنررا  السرريما احملليررةا غررري

 ُمبي ررا عسرركرية خططررًا ُتربرركأو  ورردناا حتسررب الررر

 السررعوديا جيشررنا يف معينررة منطيررة للعرردو تلمرر أو  هلرراا

 خاصرة  منهراا  ويسرتفيد  العردوا  عليهرا  يقري  أن  يستطيع

 بوصررفهم خرررباء  املتقاعرردون خيرررج العسرركريون  عنرردما

 توقعاتهم. يضربونأو  املوقف وحيللون
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 احرررتايف مسررتوى علررى وثائقيررة وإخباريررة  وتقررارير أفررالم -3

 انتقررررال االنتقاليررررة.. ويف مراحلرررره بتطررررو ر احلرررردث توث رررر 

 يكررن م األمررل  إعررادةإىل  احلررزم عاصررفة مررن احلرررب

 صرررور أو  معلومرررات علرررى حيتررروي إخبررراري إنتررراج هنرررا 

 كران  هأن مع مرحلة  كل وإجناز املرحلتنيا بني للتفري 

  يومي! عسكري إجياز هنا 
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 احلمود ناصر بن اهلل عبد. الورقة الرئيسة: د 

 البدء: قبل

 األزمررررات" موورررروع منترررردى أسرررربار  إدارة اقرتحررررا عنرررردما

 خمررتلفني أمرررين عررن للحررديث برر لك ترردفعين فإنهررا  "والكرروارث

 علرى  املهرتمني  مرن  الكرثري  درج حرني  ففي". الكوارث"و" األزمات":

 شريء  عرن  ُيعب ران بوصف أنهما والكارثةا األزمة كلمة است دام

 بهراا  التنبرؤ  ميكرن  فاألزمرة . إطالقه على لي  لكن األمر واحد 

 عن بعيدة الكارثة تبقى حني يف اإلنسانا صنع من غالبًا وتكون

 بشررركل وقررردرتا _تعررراىل – اهلل برررأمر الطبيعرررةا وتنتجهرررا التنبرررؤ

 .غالبًا مفاجئ

 أمكرن  أنره  مبعنرى  قطعيرةا  ليسرا  اخلصائص ه ت أن كما

 مررررن أن كمررررا كررررالزالزلا بكرررروارث التنبررررؤ معينررررة حرررراالت يف

أو  جرردةا سرريول ككارثررة اإلنسررانا بفعررل حرردث مررا الكرروارث

 يررؤث ر ال األمررر هرر ا لكررن هريوشرريما  قنبلررةأو  تشرررنوبلا كارثررة

 . والكارثة األزمة بني جوهرية فروقًا هنا  أن يف كثريًا
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 :"الكارثة"و" األزمة" بني الفروق أهم

 كاملة الكارثة مفاجأة بينما تصاعدية  األزمة مفاجرأة. 

 الكارثرررة خسرررائر بينمرررا غالبرررًا  معنويرررة األزمرررة خسرررائر 

 .ومعنوية وماديةا بشريةا

  يتفررراوت بينمرررا القررررار  صرررانعي علرررى األزمرررات تضرررإل 

 .الكوارث وإل  مستوى

 علنررًا ُتقررد م بينمررا األزمررات  خررالل سررري ًا املعونررات تقررد م 

 .الكوارث خالل

 علرى  الكروارث  ُتواجره  بينما داخلي ًا  األزمات مواجهة تتم 

 .والدولية واإلقليميةا الداخليةا املستويات: كافة

 "الكارثررة"و" األزمررة" مررن كررل مفرراهيم يف التباينررات ورغررم

 أقررتح  وبالترالي  هر ت الورقرة    موووع هي" األزمة"لكن  وتبعاتهما 

 البريوقراطيرة  ترأثري  حيرث  من عليهاا واملداخالت احلديث تركيز

 التنبرؤ  حرني  لألزمرات  فاعلرة  إدارة أجل من املمكنة فيهاا واحللول

 . حدوثهاأو  بها

 خيررص " كارثررة" مرردلول أن أهمهرراا العتبررارات ذلررك ويعررود

 وخسررائر شررامل دمررار عنهررا ينررتج الررر الكررربى األحررداث فقرر 

 ترأثري  وفع الة  لكن فرورية  متقدمة إدارة تطّلبا وإن وهي. كربى

 الررأي  اجتاهرات  احتقران  حردة  مرن  اهلل  ُيقلرل  بقضراء  فيهرا  الطبيعة

 موازنررة مبررا  بالتقصررري اتهامهرراأو  اجملتمررعا مؤسسررات وررد العررام

 متعراونني  النراس  يكرون  مرا  فإلالبراً  وبالترالي   األزمات  أثناء حيدث

 .  الكوارث مواجهة يف جد ًا
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إىل  وتشررري األزمررة الكارثررةا مررن وأمشررل فررأعم" األزمررة" أمررا

أو  اإلقليميرررةاأو  احملليرررةا والكررربريةا الصرررإلرية األزمرررات كرررل

 وُترررثري. الكارثرررة عرررن عرررام بشررركل األزمرررة ُتعررررب كمرررا الدوليرررةا

 جترات  العرام  الررأي  لدى سالبة اجتاهات بروز فروية غالبًا األزمات

 .  األزمة إلدارة إجراءات من الوطنية السلطات تت  ت ما

 :"أزمة" معنى

  "األزمرررات" برررر ُيعررررف ملرررا موحرررد إطرررار إجيررراد الصرررعب مرررن

 مفراهيم  أيسرر  ومن. املفهوم ه ا تناولا الر العلوم وتنو ع الختالف

 يعروق  مسردود  طري إىل  ما ملشكلة احلل وصول حالة" أنها األزمة

 لألزمررة اللإلرروي املفهرروم مررع ينسررجم ذلررك ولعررل". حلررها جتررات التقرردم

 ".والشدة الضي "

 األزمات: جماالت

 .  األزمات لدراسة املداخل من جمموعة الباحثون حد د

 االقتصرراد علمرراء فيرره ُيحررد د مررثاًل االقتصررادي فاملرردخل 

 والبطالةا التض ما مثل معايريا خالل من األزمة مفهوم

 . امليزانية وعجز والكسادا

 توّقررفإىل  السياسررة علمرراء فيرره يشررري السياسرري واملرردخل 

 حنرو  األحداث وسري اجليدا األداء عن السياسية الوظيفة

 برررنيأو  أكثرررراأو  دولرررتني برررني العالقرررات يف التصرررعيد

 اجملتمررررع مؤسسررررات مررررن وغريهررررا السياسررررية املؤسسررررة

 . وأفرادت
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 وتنظيميررة بيئيررةا مهمررة: أخرررى مررداخل هنررا  أن كمررا 

 ...ومعلوماتية إداريةا

 األزمات: إدارة تعقيدات

 يف واملرديرون  القرادة  يفكرر  أن وررورة  األزمرات  إدارة تتطّلب

 عررادة  حيرردث ال مررا حرردوث يتوقعرروا وأن عررادةا فيرره ُيفكَّررر ال مررا

 حرررول واورررحة إجابرررة وإداري قيرررادي كرررل ميلرررك هررر ا أن ويعرررين

 ذا مرا " برر  تبردأ  الرر  األسرئلة  لكافرة  اإلداريرة أو  القياديرة  مسؤوليته

 ". لو

 إمكانيررررة يعررررين إجابررررة  دون واحرررردة" لررررو مرررراذا" وجررررود إن

 إجابررررة وتسررررتلزم. املقبررررول احلررررل علررررى تستعصرررري أزمررررة حصررررول

 املسررررتمر املررررنظم والتقرررردير اإلعررررداد عمليررررة لرررروا مرررراذا سررررؤال:

 العالقررررة تررررربز هنررررا ومررررن واخلارجيررررة  الداخليررررة للمشرررركالت

". االسرررررررتاتيجي الت طرررررري "و األزمرررررراتا إدارة بررررررني الوطيرررررردة

 جررررد ًاا متقررررد م مرررردخل األزمررررات إدارة يف االسرررررتاتيجي واملررردخل 

 . فيه التفصيل جمال اآلن لي 

 األزمات: أثناء" البريوقراطية"

 مرن  أنره  _املالحظرة  أثبترا  كما _ املت صصة الدراسات دّلا

 أبررز  أحرد  البريوقراطيرة  تكون أن جد ًا كثرية حاالت يف املمكن

 اتقراء  عرن  اجملتمع يعجز وبالتالي لألزمات  الناجعة املواجهة عوائ 

 احرتافيرة  غرري  تكرون  مواجهتهرا  فرإن  حدثا وإذا األزماتا حدوث

 . جامدة بريوقراطية إدارة ظل  يف
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 وخروج وتفاقمهاا األزمة موووع يف تعقيداتإىل  ذلك ويقود

 :ذلك مؤشرات ومن أخرىا أزمات

 البريوقراطية األنظمة يف املعلومات نقص . 

 اخلاطئة املعلومات شيوع وبالتالي  . 

 لألمور اخلاطئ والتفسري  . 

  يف احملررررتف  الصرررمود  عرررن  البريوقراطيرررة  تعجرررز  كمرررا 

 . واخلارجية الداخلية الضإلوط مواجهة

 املهررارات بضررعف البريوقررراطيني مررن كرربري عرردد ويتسررم 

 .  واإلدارية القيادية

 بررررراجلمود واإلداري القيرررررادي سرررررلوكهم يتسرررررم كمرررررا 

 .  السهلة احللول واختاذ والتكرارا

 الشررررائعات  مواجهررررة عررررن البيئررررة هرررر ت تعجررررز وأخررررريًاا 

 األزمرررررات ظهرررررور يف قررررروي ترررررأثري للشرررررائعات فيكرررررون

 .وتعقيدها

 احللول: من شيء

 برر  هكر ا  حردوثها  عنرد  ومواجهتهرا  األزمرات  اتقراء  ميكن ال

 ويتطّلررب. مررنظم حمرررتف عمررل مررن بررد ال بررل  "الطمرروح"و" الررتمين"

 :ذلك

  وحتدياتها لألزمة الواقعي اإلدرا. 

 وتبعات خسائر من عليها يرتتب مبا الكاملة املعرفة. 
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 متكاملة مواجهة خلطة اجليد اإلعداد. 

 اخلطررة تنفيرر  علررى قررادرة مؤهلررة بشرررية كفرراءات ترروافر 

 .مبهارة

  أو  إخفاقررررات وجررررود وعرررردم لل طررررةا الرررردقي  التنفيرررر

 .التنفي  يف تراجعات

 حظيررا الررر املوورروعات مررن" األزمررات إدارة" موورروع ويعررد 

 عرررام جوتشرررو  روادهرررا أبررررز ومرررن بهررراا برررأس ال معرفيرررة بررروفرة

" االسررتاتيجي  الت طري  " مبردأ  علرى  تقوم رؤية قد م ال ي ا1993

 :مراحلها يف األزمات ملواجهة

 اإلن ار إشارات اكتشاف مرحلة. 

 والوقاية االستعداد مرحلة. 

 منها واحلد  األورار احتواء مرحلة. 

 النشاط استعادة مرحلة. 

 التعلم مرحلة. 

 االسرررتاتيجيات مررن بواحرردة األزمررات مواجهررة ميكررن حيررث

 :التالية

 األزمة مع التعامل يف العنف اسرتاتيجية. 

 النمو وقف اسرتاتيجية. 

 التجزئة اسرتاتيجية. 

 لألزمة الصانع الفكر إجها  اسرتاتيجية. 
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 لألمام األزمة دفع اسرتاتيجية. 

 املسار تإلري اسرتاتيجية. 

 منهررا نررورد.. وشررواهد أمثلررة االسرررتاتيجيات هرر ت مررن ولكررل

 اتبعررررا اململكررررة أن مالحظررررة أمكررررن حيررررث..  فقرررر  واحرررردًا

 مواجهررة يف وذلررك لألزمررةا الرردافع الفكررر إجهررا  اسرررتاتيجية

 أنره  مالحظة مع الفكريا واالحنراف والتطر فا للإللوا اململكة

 التصرردي  يف أخرررىا كررالقوة   متزامنررة  اسرررتاتيجيات  توظيررف  مت

 تشرررّكل منرررابع معاجلرررة حرررني النمرررو اإلرهابيرررةا ووقرررف لألعمرررال

 . املتشدد الفكر

 هرر ا يف جيرردة لنجاحررات اململكررة حتقيرر  علررى سرراعد وقررد

 البريوقراطرري اإلداري الفكررر بررني املراوحررة علررى قرردرتها الصررددا

 أمكرررن الرررر اإلخفاقرررات ومعظرررم. حمرررددة حررراالت يف واإلبررداعي 

 معينررة حرراالت يف البريوقراطرري هليمنررة إعادتهررا ميكررن تسررجيلها 

 .  لألزمة مواجهة خطة تنفي أو  ختطي  حني املبدعا على

 مبتطلبرات  الكامل الوفاء عن البريوقراطية األنظمة عجز إن

 للنجراح  أمامهرا  األكررب  يعردُّ العرائ    واالسررتاتيجيات   املراحل ه ت

 .األزمة مواجهة يف الكامل

 

 األزمررة مررن العررام الرررأي موقررف ذلرركا مؤشرررات أبرررز ومررن

 إدارة عالقرة  يف التفصريل  مرن  شريئاً  أورد هنا ومن إدارتها  وأسلوب

 .  العام بالرأي األزمات



11

  –2016     174 

 العام: والرأي األزمات

. العرررام الررررأي لتشرررّكل وثريرررة خصررربة مرررادة األزمرررات ُتعرررد 

 :منها العاما بالرأي متعلقة خصائص ولألزمات

 مبسررراحات وحتظرررى املرررؤثرةا األخبرررار جررروهر األزمرررات 

 .اإلعالم وسائل يف واسعة

 بشركل  تظهر م اجلانب به ا املتعلقة العربية الدراسات 

 .املاوي القرن من الثمانينيات يف إال ملحوظ

 اسرررت دام  خرررالل مرررن لألزمرررات اإلعالمررري التنررراول يرررتم

أو  الظراهرةا  علرى  للقضراء  املكثفرة  اإلعالميرة  احلمرالت 

 .األزمة ه ت ملعاجلة الصحي  والتوجيه اإلعالم

 األزمررة معاجلررة يف سررلبي ًا دورًا اإلعررالم وسررائل تررؤدي قررد 

 التررام التجاهررل علررى القررائم اإلعالمرري التعترريم طريرر  عررن

 وهما: بصورتنيا التجاهل ه ا ويتم. لألخبار

 عرن  العرام  الررأي  بعرزل  ويرتم  كليا وتعتيم جتاهل -

 .تامًا عزاًل أحداثها

 أطررراف أحررد بررإعالم ويررتم جزئرريا وتعترريم جتاهررل -

 .اآلخر الطرف وجتاهل األزمةا

 مراحل: بثالث باألزماتا العام الرأي تعريف ومير 

 بدايرررة يف املرحلرررة هررر ت وتكرررون املعلومررراتا نشرررر مرحلرررة   :أواًل

 .املعرفة يف العام الرأي رغبة ملواكبة األزمة 
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 األزمرةا  عناصرر  حتليرل  يرتم  وفيهرا  املعلومراتا  تفسري مرحلة :ثانيًا

 أخررى.  بأزمرات  ومقارنتها وأسبابهاا ج ورهاا يف والبحث

 اخلرررباء وآرائهررما  حتلرريالت أهميررة تررربز املرحلررة هرر ت ويف

 األزمة. جتات القرار وصانعي املسؤولني وموقف

 يرررتم وال. األزمرررة بعرررد مرررا مرحلرررة وهررري الوقائيرررةا املرحلرررة :ثالثرررًا

 برررل معهررا   والتعامررل  األزمررة  تفسررري  جمرررد  علررى  االقتصررار 

 الررأي  وتعريرف  الوقايرةا  طررق  مع التعاملإىل  ذلك يت طى

 يف حترردث قررد مشررابهةا أزمررات ومررع معهررا بالتعامررل العررام

 .املستقبل

 األكرب: احلل

 منطيرة  عن بالت لي األزمات مواجهة يف األكرب احلل يكمن

 اإلدارة حنرررو والنرررزوع تقليديرررةا بريوقراطيرررة منظومرررة وفررر  العمرررل

 إىل األبعرررراد الركررررون عررررن الت لرررري ذلررررك ويقتضرررري اإلبداعيررررة 

 املهنيرة  املعرفيرة  األبعراد إىل  األزمات ومواجهتهرا   فهم يف الش صية

 .إليها واالحتكام املعتربةا

 الصحاف: نصر. م.التعقيب األول: د 

 بوصرررفها حلظرررة األزمرررات تضرررم نا الورقرررة الرئيسرررة تعريرررف

 بعررردم تتسرررم جديررردةا أووررراعإىل  مؤديرررة حترررو ل ونقطرررة حرجرررةا

 إلدارتهرررا عاليرررة مهرررارة يسرررتلزم ممرررا قصرررري  وقرررا يف االسرررتقرار

 األوقررات. كررل يف املترراح برراألمر لرري  ذلررك أن غررري هلررا  والتصرردي

أو  مسرتعدة  غرري  املعنيرة  األطرراف  أن األزمرة  أثنراء  يكرون  مرا  وعادة

 .املواجهة على قادرة غري
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 حرل  أسراليب  بر كر  انتها الورقة الرئيسةا حيث من سأبدأ

 لألزمررات  مواجهررة كاسرررتاتيجيات التقليديررةا بررالطرق األزمررات

 األزمرات  إدارة متطلبرات  علرى  فسرأرّكز  ختصصي حبكم ولكن

 .  اجلإلرافية املعلومات نظم باست دام

 ملصررررطل  التارخييررررة اخللفيررررة لنسررررتعيد هرررر ا قبررررل ولكررررن

 أصروله  وترجرع  جرد ًاا  قرديم  أنره  جنرد  شرديدا  وباختصرار . األزمات

 يف حاسرم  قررار  حلظرة أو  حترول  نقطرة  وتعين اإلغريقيا الطبإىل 

 عشرر  السادس القرن يف املصطل  ه ا وقد ا ست دم. املري  حياة

 للداللرة  عشرر   السرابع  القررن  يف ا قتب  ثم  ومن الطبية  املعاجم يف

 الدولررة جهرراز بررني السياسررية العالقررة يف الترروتر درجررة ارتفرراع علررى

 للداللرة  اسرت دامه  ترواتر  عشرر  التاسرع  القررن  وحبلرول  والكنيسة.

 السياسرريةا العالقررات تطررور يف فاصررلة حتررو ل حلظررات ظهررور علررى

 (. ويكيبيدياق واالجتماعية واالقتصاديةا

 العلرررروم أفرررررع خمتلررررف يف املصررررطل  ا سررررت دم ذلررررك وبعررررد

 الرر  املفاجئرة  واألحرداث  الظرروف  جمموعرة  يعين وبات اإلنسانيةا

 .واو  تهديد على تنطوي

 األزمات: مسببات

 التنظيميررة القاعرردة غيرراب بسرربب تقررع وإداريررة بشرررية أخطرراء

 العلمية النظرة وغياب االرجتاليةا العشوائية كاإلنارة للت طي ا

 مرا  الصرراع  وإشراعة  للتسيبا جتسيد عنه ينتج مما االسرتاتيجية 

 وعرردم  األهرردافا  وورروح  وعرردم  العرراملنيا  ومصررا   اإلدارة بررني
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 مبرا  العراملني  اسرتيعاب  وعردم  حتقيقهراا  املطلروب  األولويات وووح

 وأخررياً  املستقبليةا إىل اخلط  املنظمة وافتقار منهما مطلوب هو

 .املنظومة داخل املالئمة غري اإلدارية القيادة

 يصرررعب الرررر الطبيعيرررة الكررروارث مثرررل أخررررىا وأسرررباب

 ملموسرررةا حبقررائ   مقرتنرررة ُوّظفررا  إن والشرررائعات بهرراا  الررتكهن 

  حمددة. بيئةو مالئما توقيا ويف ومضللا متعمد وبأسلوب

 تكرون  ألنهرا  لألزمرات   املسرببات  أهرم  أحرد  الفهرم  سوء ويعد 

 نقرص  بسربب  تكرون  ألنهرا  أسرهل  تكرون  مواجهتها ولكن عنيفة 

   القرارات. إصدار يف املعلوماتا والتسر ع يف

 إلدارة أساسررري ًا متطلبرررًا األزمرررات ملواجهرررة ويعرررد  الت طررري  

أو  حرردوثهاا  ملنررع لألزمررات  الت طرري  علررى بالترردريب األزمرراتا

 رد  برإجراء  املصراحبا  املفاجرأة  عنصرر  وتراليف  آثارهاا من التقليل

 بكفاءة. األزمة ملواجهة وفع ال منظم فعل

 إلدارة املتقدمررة الرردول يف املتاحررة املهمررة الوسررائل أهررم وأحررد

. املبكرر  واإلنر ار  والبيانرات  املعلومرات  واألزمات  تروافر  الكوارث

 اختراذ  دعرم  وسرائل  أهرم  أحرد  تعد  اجلإلرافية املعلومات نظم وتقنية

 االسررتفادة ميكررن املثررال سرربيل وعلررى اجملرراالتا معظررم يف القرررار

 والتنبرؤ  املبكررا  لإلن ار متكامل جإلرايف معلومات نظام بناء من

 يف طبيعيررة بيئيررة بوصررفها مشرركلة  وأخطارهررا  السرريول مب رراطر

 الرردفاع كرر لك ألجهررزة املركبررات تتبررع ونظررام. خاصررة اململكررة

 سريارة  كل حركة اجلإلرايف املعلومات نظام يرب  حبيث املدنيا
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 والسريطرة   الرتحكم  مبركرز  املثرال  سربيل  علرى  إسرعاف أو  إطفاء

 تفاديررررًا مستشررررفى  وأقرررررب طريررر   أسرررررعإىل  املسررررعف ليوجهررروا 

 خمتلرف  يف ومت صرص  خربري  مرن  أكثر وجود وك لك لالزدحام.

 فرير   يف عامرل  لكل واملطلوب السليم التصرف لتحديد اجملاالت 

 األزمررررات  ملواجهررررة  واملهيئررررة املت صصررررة  الكرررروادر مررررن  العمررررل

 األشرر ا  عررن بررديل يوجررد وال مرروردا أهررم واإلنسرران .والطرروار 

 احللرول  إجيراد  يف السرريع  للتصر ف العالية  اخلربات ذوي األكفاء

 أهميررة عررن سرريكيتش جررريي بإجيرراز وأختررتم .لألزمررات الناجعررة

 ُت تررررب ال امل ررراطر(: كافرررةق كتابررره يف األزمرررات إدارة ختطررري 

 األزمات!! وقا يف إال جيدًا اإلدارة

 الشهري: فايز. التعقيب الثاني: د 

 التقليرردي اإلعررالم توظيررف جوانررب علررى أرّكررز سررأحاول أن

 واملؤسسررررات الدولررررة منظررررور مررررن األزمرررراتا إدارة يف واجلديررررد

 هري  _عرام  بشركل  _ األزمة إدارة فإن نظريا وجهة ومن .الكربى

 ذلررك يف مبررا املؤسسررةا وإعررداد واإلمكانرراتا القرردراتا ترروفري

 (. (manage the unexpected يتوّقررع ال مررا إلدارة القرررار  مرونررة

 ظّلرررا األزمرررات إدارة أن عمومرررًاا العربيرررة اإلدارة يف الثابرررا ومرررن

 مرن  ردحراً  اخلررباء  وممارسرات  التجربرة  لرتاكمات مرتوكًا جمااًل

 . الزمن

 علمراً  اليروم  باترا  _اإلعرالم  قلبهرا  ويف _ األزمات إدارة أن ومع

 والعسركريةا  السياسريةا  اجملراالت  خمتلف يف وقواعدت أصوله له
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 جمرال  ويف وهنرا . اإلعالميرة  باألزمرة  ُيعررف  بات ما وحتى واألمنيةا

 إعرررالم مثرررل مصرررطلحات أصررربحا _قضررريتنا مووررروع _ اإلعرررالم

 ممرا  واسع  بشكل وممارسة رائجة باإلعالم األزمة وإدارة األزمةا

 العلمري  االهتمرام  مرن  حيرزاً  لتأخر   التجربرة  ميدان من تنتقل جعلها

 تإللإلررل ازديرراد مررع خاصررة املعاصرررا اإلداري الفكررر مرجعيررات يف

 .اليوم جمتمعات حياة يف االتصال وسائل

 مجلة عند قبلها واإلدارية اإلعالمية األدبيات استقرت وحيث

 يف اإلنرتنررا شرربكة لكررن حضررور األزمررة  إلدارة تقليديررة مفرراهيم

 والوسرررائلا الررردورا حرررول النقررراش اليررروم أعررراد  جمتمعرررات حيررراة

 اإلعالميررة  اإلدارة خطرر  فررإن هنررا  ومررن لألزمررة  الفع الررة واإلدارة

 كربري  بشركل  ترّكرز  باترا  اليروم  عرام  يف لألزمة وسيناريوهاتها

 هلا املصاحبة واخلدمات والوسائ  املعلوماتية الشبكة فر  على

 . إعالمي ًا األزمة إدارة مرتكزات ومن وحتدياتهاا

 معظررم ظلررا اليرروم حتررى إنرره القررول: ميكررن عررام وبشرركل

 إلدارة الوسررائل وررمن بوصررفه وسرريلة  اإلنرتنررا توظيررف حمرراوالت

 االتصراليةا بوصرف   للعمليرة  التقليديرة  املفراهيم  على ترّكز األزمة 

 علررى( مباشررر غررري أو مباشررر بشرركلق تهرريمن الكررربى املؤسسررة

 .  حمتواها يف التحكم وميكنها اإلعالميةا املؤسسة

 إمكانرات  يعروا  وم النظررةا  ه ت عليهم غلبا من فإن وهل ا

 األزمررةا دائرررة توسرريع يف االتصررالية وخرردماتها اإلنرتنررا شرربكة

 جرزءاً  العنكبوتيرة  ليكونروا   الشبكة مست دمي شرائ  وحتفيز
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 اجملتمعررات يف اإلنرتنررا مفاعيررل جيرردًا يتررأملوا م املشرركلة  مررن

 الفررررررررتة خررررررالل  اخلصرررررررو  وجرررررره  علرررررررى وشرررررربابها  العربيررررررة 

 عنرردما وخدماترره اإلنرتنررا دور أهميررة ورروء ويف . م2014_2011

 اسررت دام ميكررن كيررف السررؤال: يظهررر  (إعالميررةق أزمررة تنشررب

 اإلجيابية الرسائل لتعزيز الوسائل  من غريت مع ليتكامل اإلنرتنا

 سرؤال  يرأتي  أخرىا جهة املالئمة؟ ومن بالطرق األزمة مع والتعامل

 منشررؤها أزمررات مررع التعامررل ميكررن كيررف اكثررر أهميررة فحرروات:

  اإلنرتنا؟ شبكة( أصاًلق

 هررر ت ووررع  واخلرررباء  امل تصررني  مررن  آمررل  فررإني  هنرراا  ومررن 

 تقويرة  يف اإلعرالم  أثر لتحليل تصد يهم مع مووعهاا يف االعتبارات

 اتصررالي ًا واملتررأثرة املررؤثرة العوامررل ومررا تهرردئتهااأو  األزمررة عناصررر

 مراحلرها؟  خمتلرف  يف تأزميهرا أو  األزمرة  معاجلة جهود يف وإعالمي ًا

 واتصرال  معلومرات  قنراة  تكرون  أن ميكرن  _ جهرة  مرن  _ والشبكة

 وميكن جهةا من املعاونة والفرق األزمة إدارة فري  بني فيما مرنة

 مررع فع ررااًل( إقناعي ررًا معلوماتي ررًاق بوصررفها وسرريطًا مبهررارة توّظررف أن

 أن إغفرررال عررردم االجترررات هررر ا نتجررره وحنرررن ينبإلررري وال. اجلمررراهري

 مرثريو  فيهم مبن للجميعا متاحة حر ة وسيلة وسيبقى نشأ اإلنرتنا

 ترأزيم  وزيرادة  اسرتإلالهلاا  يف مهرارتهم  التجرارب  أثبتا ال ين األزمة

 التعقيربا  خامتة ويف. اجلديدة األزمات من املزيد وافتعال الووعا

 إطرارت  خرارج  للمووروع  حمراور  فرت   لردعم  التاليرة  التساؤالت أطرح

 :ذلك ومن األكادمييا
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 ملواجهتهراا  السربل  أفضرل  لألزمرات  اإلعالميرة  اإلدارة هل 

   املؤسسات؟ بع  يف احلال هي كما

 ورمن  إعالمي راً  األزمرة  إدارة فرير   يكرون  أن ميكرن  هل 

   للمؤسسة؟ اإلداري النشاط

 األزمررررات إلدارة خططررررًا األزمررررة إدارة فريرررر  ميلررررك هررررل 

 األفعال؟ ردود دائرة يف يظل أم إعالمي ًاا

 والكوارث( األزمات املداخالت حول قضية: )إدارة 

 التداخل بني مفهومي األزمة والكارثة، وأمثلة واقعية:

 األزمرة  برني مفهرومي   احمليرا أن مثرة ترداخالً    مسراعد . أوو  د

ميث رل   فرمبرا  نسبيةا تكون قد واألموروهو وارد جد ًا.  والكارثةا

 تكرون  حرني  يف معينةا وبيئة شركة لدى أزمة مثاًل طائرة سقوط

 منهمرا  لكل فاحللول هنا أخرى  ومن شركة لدى كبرية كارثة

أو  األزمرررة هررر ت بررره تتعلررر  الررر ي اجلمهرررور حجرررم بطبيعرررة تررررتب 

 الكارثة.

 األزمرة احلمرود إىل أن   صا  بن اهلل عبد. ومن جانبه أشار د

 وآخرر  وقا بني على نشوئهما البشرية اعتادت كالهما والكارثة

 دومرررًا األمرررر وأن الطبيعيرررةا وغرررري منهرررا الطبيعيرررة دوريرررةا بصرررفة

 ملضرررارهما. تفاديرررًا العرررالج أو  احللرررول بتررروافر جتاوزهمرررا يتطّلرررب

 تصررو ر يف هنررا الرباعررة وتكمررن والقحرر ا الشرردة تعررين واألزمررة

 إلطرالق  فرصرة إىل  خماطر  من حتمله وما األزمة حتويل إمكانية
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 إلعررادة بوصررفها فرصررة  األزمررة  تسررتثمر الررر اإلبداعيررة القرردرات

 السديدة.   احللول وإجياد الظروفا صياغة

 بعردم  يتسرم  انتقالي ظرف بأنها: األزمة رندام قاموس وُيعر ف

 املسررتقبلا أحررداث ورروئها يف حتررد د حتررول نقطررة وُيمث ررل الترروازنا

 الإلرما  مبعنى كرثا من الكارثة أما كبري. تإليريإىل  تؤدي الر

 األمررر هررو والكررارث املشررقةا منرره وبلررغ عليرره اشررتد فررالن ُيقررال:

 الكارثرة  عر ف فقد أكسفوردا قاموس أما. الشديد للإلم املسبب

 حر   سروء  وهري  عميقرةا  ومعانراة  واسرعاً  دمراراً  ُيسب ب حدث بأنها:

 وقرد  باألزماتا التصاقًا املفاهيم أكثر أحد من والكارثة. عظيم

 وُتعب ررر ذاتهررا. يف حررد  أزمررة تكررون ال ولكنهررا أزمررة  عنهررا يررنجم

 يف ورررر عنهررا وجنررم فعرراًلا حرردثا مرردمرة حالررة عررن الكارثررة

 حرردث بأنهررا: بعضررهم وعر فهررا. كليهمرراأو  املاديرراتاأو  األرواحا

 مب رراطر بأكملرره اجملتمررعأو  اجملتمررع مررن قطاعررًا ُيصرريب ُمرررو ع

 وخلرررلا ارتبرررا اإىل  ويرررؤدي وبشرررريةا ماديرررة وخسرررائر شرررديدةا

 للمواجهررةا اإلعررداد سرررعة يف االجتماعيررة التنظيمررات يف وعجررز

 .  املستويات خمتلف على األداء يف الفووى وتعم 

 الرزالزلا : مثرل  طبيعيرةا  فتكرون  الكوارثا أسباب وتتعدد

 مثررررل: بشررررريةا تكررررونأو  الطبيعيررررةا واحلرائرررر  والرررررباكنيا

 كيرران يف وتراكمهررا املشرركالت تعررددأو  اإلداريررةا الصررراعات

 معررردات اسرررت دام عرررن ناجترررة صرررناعية تكرررون وقرررد تنظيمررري.

 .مت لفة صناعية وأجهزة تكنولوجيةا
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الشهراني أوجه الشبه والتباين بني كرل   سعد. داللواء وحد د 

 من األزمة والكارثة يف النقاط التالية:

 أنهمرا  أهمهرا  لعرل  واألزمة خصائص مشرتكةا الكارثة بني  -1

 العاديررة  األحرروال يف األداء عررن وأداء خمتلفررًا جهررودًا تتطلبرران

 وتتابعهررررراا واآلثرررررار املفاجرررررأةا وكثافرررررة األحرررررداث بسررررربب

 قصري. وقا واحملتملة يف واخلسائر الواقعة

 سياسرررري طررررابع األحيرررران معظررررم يف هلررررا يكررررون األزمررررة   -2

 تتعلررر أو  الدولرررةا مسرررتوى علرررى كانرررا واسررررتاتيجيا إذا

 منظمررة يف وإن حرردثاقخارجي ررًا. أو  وظائفهررا: داخلي ررًا بإحرردى

 وتعصررف مبصرراحلهاا املنظمررة تربررك فقررد الدولررةا مررن أدنرري

 وتؤدي إىل انهيارها(.

  بالقدرنفسه. لي  واالسرتاتيجي للكارثة السياسي احملتوى -3

 قرد  األزمرة  منهمرا  فرإن   أي إدارة يف الفشرل  وبسبب ومع ذلكا -4

 تتحرو ل  والكارثرة قرد   كروارثا  سلسرلة أو  كارثةإىل  تتحو ل

 فيه. وقعا ال ي بالنظام تعصف أزمةإىل 

 اخلسررائر حجررم علررى وح ررد ة األزمررة يعتمرردان  حجررم الكارثررة  -5

 واملتوقعة. واملاديةا واملعنوية الواقعة البشريةا

 األزمرررات منرررع املعاصررررة الدولرررة وظرررائف أجهرررزة أهرررم إحررردى -6

 للتعامررل اجلاهزيررة ورفررع مسررتوى  وقوعهرراا والكرروارث قبررل 

 يقرروم ال حكررومي وقوعهمرراا وأي جهرراز  بعررد معهمررا الفع ررال

 ولررن ُيسرررهم  كارثرررةاأو  أزمررة  يتسرررب ب يف قررد  الوظيفرررة بهرر ت 
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 بعررررد مواجهتهمررررا وال يف منهمررررا أي منررررع يف فع ررررااًل إسررررهامًا

 وقوعهما.

 األفضرل   السبيل هي املشرتكة والتمارين الدورية الفرويات -7

 األجهزة احلكومية. أداء لرفع

 مررررر ت الررررر السياسرررري األمررررين الطررررابع ذات األزمررررات نمرررر  -8

 :نشأتها من  باململكة

 واجلمهورية  بسربب  امللكية اليمن حكومات مع األزمات .1

 مرروراً  ا(م!1934ق1353 عرام  حررب  الشرمالي منر    الريمن  أوواع

( املاركسيةق! احلكومة ومع ما1962 عام بعد االنقالبية بالفرتة

 وراب   حكرم  خرالل فررتة   ثرم  ا(الوديعرة  قحرب اجلنوبي اليمن يف

 العربرررري وأخررررريًا الربيررررع  والوحرررردة املصررررطنعةا  صررررا  الصررررف

 حاويرررة والررريمن يف قحنرررن احلاليرررة وتداعياترررها وحررررب التحريرررر  

 منا(.  له وال مفر منها لنا مفر ال وسياسية واحدة اسرتاتيجية

 اقتصادا واقتصادي ًا يف سياسي ًا اليمن دمج يف يكمن واحلل

إىل  البحررر مررن واجلزيرررة العربيررة العربرري وأمررن اخللرريج اوسياسررة

 آخر(. موووع ولكن ه ا البحر 

 سورياا يف الزعيم ثورة والقومية من  الثورية الفرتة أزمات .2

وأسردتا   والبعرث  ودمياغوجيرة القر ايفا   الناصرريةا  برالفرتة  مرورًا

 وصدامها وعفلقه.

 اهلجرررري القررررن مسرررتهل يف احلررررم علرررى االعترررداء أزمرررة .3

والتشرددا واإلرهرابا    التطررفا  مع أزمات من وما تبعها احلاليا

   والقاعدةا واآلن داعش.
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 للكويا. صدام احتالل أزمة .4

   والكوارث املرتبطة باحلج. احلوادث .5

 كرروارث والصررحيةا مثررل  والكرروارث الطبيعيررة  األزمررات .6

  وكوروناا وغريها. املتصدعا و ى الوادي السيولا

 وكلررها مرتبطررة الدولررةا نشرروء منرر  االقتصررادية األزمررات .7

 ق بيرل  االقتصرادية  اإلشركاليات  منر   العامرة  كبري باملاليرة  حدإىل 

الثانيرررة   العامليرررة احلررررب  ومرررع بدايترررها أثنررراء   الرررنف  اكتشررراف

 من اهلجرية السبعينيات أواس  يف العامة املالية أزمة ثم وبعيدهاا

 مررن أكثررر اسررتمرت الررر العررام الرردين أزمررة ثررم املاورريا القرررن

 تقريبررًا(ا وأخررريًا األزمررة    1424إىل  1403قالزمرران   مررن  عقرردين 

 ذروتها.إىل  تصل ونرجو أال تصلا م الر احلالية املالية

القنيررب  يف سررياق التطررر ق إىل بعرر  األمثلررة    نرردى. وقالررا أ

 عملري  خرربة  خرالل  من والكوارث: األزمات العملية يف جمال إدارة

 إدارة يف خطرررر  (3ق لرررردينا كرررران اHSBC_SABBجمموعررررة مررررع

وتطبيقهرا    عليها التدريب علينا يتوج ب حيث والكوارث  األزمات

 مرن  نروع  أي حردوث  عنرد  املفرت  من وكان مالي ًا. بوصفنا قطاعًا

 إعررادة يررتم لكرري نتبعهررا  الررر اخلطرر  لرردينا يكررون أن األزمررات

 نعمررل الرر ي املبنررى يف حريرر  حصررل سرراعات!!! (3ق خررالل العمررل

 ذلرك  يف عنره  وكنا املسؤولة احلواالتا وبالت صيص قسم فيها

 آخرر  مبنرى  مرن  العمرل  إعرادة  والفري  أنا وبالفعل استطعنا الوقا.. 

 .عليها التدريب مت الر اخلط  حسب
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واوررررحة وموزعررررة  خطررررة إىل وجررررود ا ممررررا سررررب وخنلررررص

عمررلا  لكررل احملررددة والصررالحيات األعمررال حسررب املسررؤولياتا

والت طري    والتنظريم  وقياس الزمن. التجريبيةا اخلط  وممارسة

 األنفرر  يف والنترائج السرلبية   اخلسرائر  مرن شرأنه تقلرريص   الصرحي  

 عامررة بصررورة األخرررى واملمتلكررات. وتفتقررد القطاعررات   البشرررية

 نسريطر  جيعلنرا  وجودهرا  عليهرا  لكرن   والتردريب  الوقائيرة  لل ط 

 .وإنهاء املشكلة الووعا على

جانبها تطر قا د. فاطمة القرنري إىل مثرال آخرر مهرم يف      ومن

 األزمررررررات إدارة يف السررررررعودية سررررررياق احلررررررديث عررررررن التجربررررررة

إلدارة العامرررة والكررروارث  حيرررث أشرررارت إىل أنررره مت اسرررتحداث ا 

نا ابترداء   وتضرم   اهرر 1433لألمن والسالمة يف وزارة التعلريم عرام   

 اوإدارة السالمة املدرسية اإدارة الطوار  هما:و اقسمني رئيسني

ب تشعب ما يتوليانره مرن مسرؤوليات إنشراء قسرم ثالرث حترا        وتطّل

اهتمررام إدارة الطرروار  ب فيمررا ينصررب  ااسررم: إدارة األمررن املدرسرري

وكرر لك  ا  باألزمررات األمنيررة الطارئررةعلرى العنايررة بكررل مررا يتعّلر  

ا االطبيعيررة املتعلقررة بالتقلبررات املناخيررة علررى مسررتوى االسررتعداد هلرر

وتررردريب العررراملني يف   اووورررع خطررر  واسررررتاتيجيات ملعاجلتهرررا   

ز اهتمررام إدارة السررالمة يرتّكررو .قطاعررات التعلرريم علررى مواجهتهررا 

وحتقيقهرا   ااملدرسية على كل ما يتعل  بصالحية املباني التعليمية

القيررام برراجلوالت  و ًااالشرررتاطات األمررن والسررالمة املعتمرردة دولي رر    

ومرن    ماثل يف واقع تلك املبراني واملنشرآت   وا همتتبع امليدانية الر 

أمررا إدارة  .الرفررع للرروزارة بأوجرره القصررور ومقرتحررات املعاجلررة     ثررم 

 انرربباجل األمررن املدرسرري فهرري كمررا يتضرر  مررن تسررميتها معنيررةٌ      



11 

 

 –2016  2015  
187 

ومنسرررروبي القطاعررررات   اوالطالبررررات ااألمررررين املباشررررر للطررررالب 

 ًاوتنسريقي   ًاي إشرراف  ًاكمرا ترؤدي دور   االتعليمية يف خمتلف املراحل

املوكرل إليهمرا مرن    أداء سرهم يف  ُي وما ابني اإلدارتني السابقتني ما

كرروزارة  امهررام مررن القطاعررات احلكوميررة األخرررى ذات العالقررة  

. وال شررك أن والرردفاع املرردني وغريهررا اواهلررالل األ ررر االداخليررة

املطلع على تفاصيل مهام ه ت اإلدارات الثالث  سريجد أن مواجهرة   

الررتإلريات املناخيررةا كاألمطررارا والعواصررف الرتابيررةا ممررا ينرردرج  

حتا تلرك املهرام واملسرؤولياتا بالتعراون مرع اجلهرات املعنيرة خرارج         

وزارة التعليم  ولكن االرتبا  ال ي حيردث يف كرل موسرم أمطرار     

خمتلف املناط ا ويف مقدمتها الريا ا فيمرا يتصرل برر    أو غبار يف 

"تعليرر  الدراسررة"  يسررتدعي التسرراؤل. وتررزداد دواعرري العجررب هنررا    

حرررني جنرررد أن وزارة الداخليرررة قرررد اعتمررردت آليرررة لتنظررريم تعليررر      

الدراسرررررة يف خمتلرررررف املؤسسرررررات التعليميرررررةا وأ علرررررن عنهرررررا يف  

لكرتونري  هرا وهي موجودة بتفاصيلها يف املوقرع اإل 22/5/1434

لوزارة التعليما ومعم مة علرى مجيرع إدارات التعلريم العرام والعراليا      

احلكرررومي واألهلررري يف خمتلرررف مررردننا وحمافظاتنررراا ويتصرررد ر     

األهررداف اخلمسررة إلعررداد هرر ت اآلليررة هرردفان يف غايررة األهميررةا    

 وهما:

توحيرررد اإلجرررراءاتا واحلرررد  مرررن االزدواجيرررة يف اختررراذ      -1

يتعلرر  بالعوامررل الررر تسررتدعي   القرررار أو االجتهرراد فيمررا  

تعليررر  الدراسرررةا وحتديرررد املسرررؤولية يف اختررراذ القررررار     

مبشرراركة اجلهررات امل تصررةا كالرردفاع املرردنيا وهيئررة 

 األرصاد و اية البيئة.
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احلرررد  مرررن الشرررائعات الرررر تنتشرررر ق بيرررل تقّلرررب األحررروال  -2

اجلوية الر ُتبث عرب وسرائل اإلعرالم امل تلرف عرن تعلير       

 الدراسة.

تأمرررل واقرررع احلرررال قالررر ي ال يسرررر( يف األسرررابيع القليلرررة      وب

املاوية  سنجد أنه ال يوجد  توحيرد مرنظم لإلجرراءاتا وال يوجرد     

منررع فعلرري لالزدواجيررة يف اخترراذ القرررارا وال يوجررد حتديررد بررني        

ملربرات التعلي   ومن ثم ال حدَّ لسيول الشائعات الر أخ ت تنهمرر  

الجتماعي!!.. حيدث ه ا مرع أن  من كل منف  يف مواقع التواصل ا

هيئة األرصاد و اية البيئرةا وكر لك الردفاع املردني مبرادران يف      

التبليغ اإللكرتوني االسرتباقي مل تلرف جهاتنرا العشررا والقرائمني      

على التعليم فيها بتوقعات التقلبات اجلويرةا واحملراذيرا واألخطرار    

اكتظرراظ الررر تنررتج عنهرراا الررر مررن شررأنها أن تتعرراظم يف حررال      

املرردارسا واملعاهرردا واجلامعررات بررالطالب والطالبرراتا واهليئررات    

 التعليمية واإلدارية.. فأين مكمن اخللل والعلة؟؟!

إن كل ما تضمنته تلرك اآلليرة مرن تفصريالتا وإيضراحاتا      

وإجررررراءات يف غايررررة الضرررررورة واإلجيابيررررة يف آن تكرررراد تفقررررد      

تعتمرردها وزارة التعلرريم جرردواها  بسرربب البريوقراطيررة الثقيلررة الررر 

يف عمليررة التنفيرر  نفسررها  وذلررك بكونهررا تتفرررد يف اخترراذ القرررار   

مبركزية معوقة بكل ما تعنيه الكلمرة مرن معنرى  مرع أن تنظريم      

اآلليرررة الررر ي أشررررت إليررره آنفرررًا ميرررن  إدارات التعلررريم يف املنررراط     

 صالحية اختاذ القرار باعتماد من مسو وزير الداخلية!
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  كيف ظل  الناس يف عدد من املناط  على ويكفي أن نلح

جردل متواصررل مررع مررديري إدارات التعلرريم فيهررا قفيرره تعليرر  وال مررا  

فيرره؟!(ا إىل أن يررأتي القررول الفصررل يف وقررا متررأخر مررن الليررل يف   

 موقع الوزارة أو من ق بل الوزير نفسه!

وعلررى مرردى سررنوات متتاليررة تكررر ر مررن ق بررل الشررورى الرفررع    

قمرررن  إدارات الرتبيرررة والتعلررريم االسرررتقالل   بتوصرررية تررررى وررررورة 

اإلداري واملالي عن الررروزارة(ا ومع ما هل ت التوصية من إجيابيررررات  

مرن أن   عال حرردَّ هلا  لكن تعررُ ر أو" ت عسُّرر" إنفاذهرا حاليرًاا ال مينر   

ُتقصر على الصيإلة التالية قمن  إدارات التعلريم االسرتقالل اإلداري   

ال الطرروار  املتعلقررة بررالكوارث الطبيعيررة(  بررل   عررن الرروزارة يف حرر 

 وحتى األزمات األمنية املباغتة.

إن مثرررل هررر ا االسرررتقالل لرررن ُيجرررر د الررروزارة مرررن مسرررؤولية      

اإلشررراف العررام علررى تلررك اإلداراتا ولررن جيعررل إدارات التعلرريم يف  

املنرراط  واحملافظررات تعمررل مبعررزل عررن وزارة الداخليررةا والرردفاع      

األ ررا وغريهرا مرن جهرات ذات عالقرة مباشررة       املدنيا واهلرالل  

مبعاجلررة مثررل تلررك الطرروار   بررل علررى العكرر  سرريكون لألمررر      

 مردودت اإلجيابي البي ن يف جوانب كثريةا منها:

سرررعة التعامررل مررع حرراالت الطرروار  تلررك وفرر  املناسررب      -1

لكل منطقة  بل ولكل حي يف كل مدينرةا فقرد تترأثر    

عداهرررا يف املدينررة منرراط  سرركنية باألمطررار أكثررر ممررا 

نفسهرررراا فلررم  ُتعطَّررل احلركررة التعليميررة بشرررركل عررررام     
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حرررني ال يسرررتدعي األمرررر ذلرررك. ومدينرررة باتسررراع مدينرررة      

الريررا  ُتجس ررد مررا أعنيرره واقعررًا هلرر ا التبرراينا وسرررعة      

التعامل ه ت ستحدُّ من نسبة األوررار املاديرةا وسرتحمي    
 من وقوع الضحايا. _بإذن اهلل _

 ا بالفعررل حرردط وقطررٌع للشررائعات املربكررة سرريكون يف هرر -2

علمي ًا واجتماعي ًا  بل "ووطني ًا"ا ولعل كثريين قرد بلإلرتهم   

بعرررر  املقرررراطع املرئيررررة والصرررروتيةا ورسررررائل الرررروات ا  

والتإلريدات الر تتم فيهرا املقارنرة برني منراط  اململكرةا      

وكررأن هنررا  تصررنيف فئرروي للمنرراط  وسرراكنيها مررن       

حلمايررة درجررة أوىل.. وثانيررة..   حيررث األهميررةا وورررورة ا  

 وثالثة.. إخ.

وه ت االستقاللية ستتي  ملديري التعليم فرصرة التصرر ف    -3

مبا يعو   عرن أيرام التعلير ا كرأْن يرتم الردوام املدرسري        

علررى فرتتررني يف األحيرراء غررري املتضررررةا الررر م تنقطررع    

فيها الدراسةا أو ُيعروَّ  عرن أيرام االنقطراع بالردوام أيرام       

ويف هرررر ا اسررررتعادة هليبررررة التعلرررريم ومكانتررررها السرررربا  

واستمرارية للحرا  العلمي  مبرا ال خيرل  براجلودة يف أداء    

املعلررما ويف متّكررن الطالررب مررن االسررتيعابا وهرر ا مررا      

حيدث  نظررًا لالنقطراع املتكررر حاليرًا لألسرف. وعمليرة       

التعرروي  هرر ت م يررزل معمررواًل بهررا يف كررثري مررن الرردول    

م يكن لعملية التعلي  العشروائية هر ت   اجملاورة لناا ولو 
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إال كونهررررررا غرسررررررا يف نشررررررئنا إحسرررررراس االسررررررتهانة 

باملدرسرةا وتصررويرها مبثابررة العرربء الثقيررل الرر ي نتحرري ن  

مررا وسررعتنا احليررُل السُّررربل  للتحلررل واهلررروب منرره .... لررو م 

يكررن هلررا مررن أثررر سررليب إاَل هرر ا  لكفاهررا اسررتحقاقًا      

  للمراجعة ومعاودة النظر!!.

 الدروس املستفادة من األزمات وكيفية إدارتها:

 حياتنررررا يف األزمررررات إدارة أخضررررر أهميررررة أروى. أّكرررردت د

 نزاعرات  هنرا   تكرون  مرا  العمرلا وكرثري   بيئرة  خصوصا اليوميةا

 لكرل  العليرا  القيرادات  لدى خصوصًا واملنظماتا املؤسسات داخل

 برررني التجررران  عررردم ومنهرررا ذلررركا يف األسرررباب وتتعررردد منظمرررة.

 األنظمررة  غيررابأو  املررؤهالتا أو  الت صصرراتا يف إمررا  األفرررادا

 التصرر ف أو  وغرريتا  الوظيفي كالتوصيل للعملا املنظمة واللوائ 

أو  برررررالقرارات  اإلداريرررررة كاألخطررررراء املطلررررروبا خيرررررالف مبرررررا

إىل  تتحرول  الر املشكالتا من العديد عنه ينتج مما التوجيهات 

 اليوميرة  األزمرات  هر ت  مثرل  وحلرل  املنظمة.  ه ت كيان ُتهد د أزمات

 اجليرد  الت طري   يف أهمهرا  يكمرن  متطلبرات  عدة فهنا  بالعملا

 أي ملعاجلررة ومهامرره  اختصاصرراته يف املتنررو ع العمررل فرررق إعررداد يف

 التجررارب عليهرراا ومررن  والسرريطرة متوقعررةا غررريأو  متوقعررة أزمررة

 للقرررارات اخترراذهم عنررد اليابرراني النمرروذج اجملررال هرر ا يف الرائرردة

 حمددة. قضية حل أو  امل تلفةا
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والكروارث   األزمرات  الشهراني أن إدارة سعد. د اللواء وأّكد

إىل  يشرررري األول فررراملفهوم الكارثرررةاأو  األزمرررة إدارة عرررن ختتلرررف

إىل  فينصررف  الثراني  واملواجهرةا أمرا   وإىل الوقايرة  املعرريفا  احلقل

 .وقوعها بعد الكارثةأو  األزمة مواجهة

أو  األزمرة  إدارة يف مهمران  عرامالن  واجلاهزية املسبقة والزمن

 .الكارثة

 ولكررل مررن  نفسررهاا األزمررة زمررن يطررارد األزمررة إدارة وزمررن

  واألثنائيا والبعدي. وزمنها: القبليا وإدارتها مراحلها األزمة

 عن:   احلديث يتم األزمة إلدارة العلمية ويف األدبيات 

Reductionواألزمات. امل اطر حدوث ومنع : التقليلا 

Readinessوالكرروارث األزمررات لكررل املسرربقة : اجلاهزيررة 

 احملتملة.

Responseاآلثرررار مرررن للتقليرررل األداء  وفاعليرررة : االسرررتجابة 

 توجررردها األزمررراتا  فرررر  هنرررا ق الكارثرررةأو  لألزمرررة السرررلبية

 .(باألزمات لإلدارة مفهوم وهنا 

Recovery إىل  األمرررررور  وإعرررررادة  أخررررررىا  مررررررة  : النهرررررو

   السيطرة. واستعادة طبيعتهاا

جرادةا ويبردو    وقفةإىل  والكوارث حيتاج األزمات يف وأداؤنا

 مرحلرة  آخر وال ُنقد ر أن ندر  ال وأننا جتاربناا من نستفيد ال أننا

والردروس   الرتعلم  مرحلرة  هري  الكارثرة  أو  األزمرة  إدارة مراحرل  من

 املستفادة.
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األزمرات. وبردورت أجراب:     من تعلمنا الشهراني: هل. وتساءل د

 يف وهرر ا واورر   أخطاءنرراا نكررر ر وحنررن أحيانرراً  كررثريًاا لرري 

 كررثريًا  حتس ررن األداء أن واألزمررات االقتصررادية. وال شررك القضررايا

 املطلوبة. بالدرجة ولكن لي 

الرر مت اإلشرارة إىل بعر      _ األزمرات  هر ت  كرل  وبالرغم من

يتعررززا وم  الرروطين وأمنهررا ترتفررعا اململكررة مكانررة فررإن _منهررا 

 العصررر معطيررات ترقررى تنظيماتنررا ال أن مررن كررثريًا  بررالرغم يتررأثر

 وحتدياته وال تواكبه.

 خررالل مررن العملرريا اجلانررب الشررراري علررى حامررد. د ورّكررز

 والطررروار : منشرررآت  األزمرررات حررراالت يف املكانيرررة البيئرررة تهيئرررة

 أن املعلروم  ومن .مثااًل _اهلل  ال مس  _ األزمات حاالت يف اجلامعات

 غالرب  يف انتشررت  اجلامعيرة الضر مة   والكليات اجلامعات مباني

 وقرد  املاوريةا  العشر السنوات خالل اململكة وحمافظاتها مناط 

 عردد  أكررب  السرتيعاب  جرد اً  مناسبة أماكن وهي غالبهاا اكتمل

 كيف نت ّكر ولعلنا والكوارث. األزمات حاالت يف املواطنني من

 إبران  الكويتيني اإلخوة إعاشة يف العام التعليم مدارس من أ ستفيد

 .(90ق الإلزو

تفعيلررها أو  للطرروار  االسررتجابة خطرر  عمررل ومررن الضررروري
 عمررل خررالل مررن فاعليتهررا مررن للتأكررد ومراجعتهررا  _ُوجرردت إن_

 غررري احلرروب  مرع  والتعامرل  للطرروار ا لالسرتجابة  تفصريلية  خطر  

 العالقررررةا ذات اجلهررررات فيهررررا تشرررررت  جامعررررة لكررررل التقليديررررة
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 تتسرم  إخ ...  األمنية واجلهات األ را واهلالل املدنيا كالدفاع

 وخمصصرات  مرنةا إدارة مع االستجابةا وسرعة التنفي ا بسهولة

 هرر ا يف العامليررة املمارسررات أفضررل مررن مسررتفيدة مسررتقلةا ماليررة

 علرى  امل لقراة  واملسرؤوليات  واملهراما  األهردافا  فيها ُتحد د اجلانبا

 املدربرررةا الفررررق هلرررا وُتشرررّكل بووررروحا واجلهرررات األفرررراد عررات  

 بيرران مررع دوريا بشرركل املهمررات تلررك تنفيرر  آليررة علررى والترردريب

 أوجررره وحتديرررد كليرررةاأو  جامعرررة لكرررل املتاحرررة اإلمكانيرررات

 بررررامج اخلطررر  تلرررك تضرررمني مرررع ُوجررردا إن الرررنقص اسرررتكمال

 األزمرات  حردوث  حالرة  يف واملقيمني املواطنني لدور وتثقيفية توعوية

 .معها تعاطيهم وكيفية والكوارثا

 مررن تعرردُّ الررر اجلارفررة والسرريول الإلزيرررة األمطررار حالررة ويف

 واإلنقراذ  التوعيرة  مهامره يف  تنحصرر  املردني  فإن الردفاع  الكوارث 

 للشرباب  رادعرة  قروانني  وجرود  عردم  يف مفقرودة  حلقرة  وهنرا   .فق 

 جتاوزهرررااأو  األمطرررار وقرررا األوديرررة يف دخررروهلم عنرررد املتهرررورين

 االجتماعي التواصل وسائل يف نشاهدت وما _األسر بع  وك لك

 املررردنيا الررردفاع منهرررا األمنيرررةا للجهرررات وإشرررإلاهلم _دليرررل  خرررري

 يرتت رب  ممرا  إلنقراذهم   بعيردة  ملسافات والتجهيزات املعدات وانتقال

 إىل اإلنقرراذ احلاجررة بررأم   املرردن داخررل حرراالت إنقرراذ عرردم عليرره

 عرررن الت ررراذل املررردني يف الررردفاع جهررراز يلومرررون برررل ..كررراحلري 

 املتهررررور هرررر ا ُتحم ررررل قرررروانني ووررررعا الرررردول وبعرررر  ..إنقرررراذهم

 املرردني الرردفاع ومعرردات جتهيررزات انتقررال علررى املرتتبررة التكرراليف

 .إلنقاذت
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 الضرروحيي علررى أهميررة مسررألة الترردريبا   عبررداهلل. ورّكررز أ

والكروارثا   يف التعامرل مرع األزمرات    والبدني النفسي واالستعداد

 مرؤهلني  لسنا أننا أّكدت كثرية أمثلة وقال يف ه ا الشأن: هنا 

 رغررم _ بسرريطة كرروارث أو أزمررات مررع التعامررل يف األحيرران بعرر 

 الإلرقرى انقراذ  و اوالسريول  احلرائر ا  وأبسطها _الفنية اإلمكانات

   واملصابني يف حوادث بسيطة.

 احلادثرة   أو نفسرها  الكارثة بسبب ليسا املآسي من وكثري

 والتردافعا  معهاا والتعامل مواجهتها على قدرتنا عدم بسبب وإمنا

 .بها هلم شأن ال من وتدخ ل

 لررو وأكثرهررا خطررورة املواقررع أهررم أيضررًا مررن موقعرران ولرردينا

لكنهمررا  _اهلل مسرر  ال _ بسرريطة حرروادث حتررى أو وقعررا كارثررةا

 والتردريبا  التأهيل حيث من وال التجهيزاتا حيث من ال مهمالن

 :وهما

 وإن للطررروار ا خمرررارج ُتوجرررد حيرررث إنررره ال .املررردارس. :أواًل

 ولرري  الرردواما وقررا حتررى دائمررًا  مإللقررة فهرري بعضررها  يف ُوجرردت

 اإِلخالء. خط  على واملعلمني للتالمي  تدريب هنا 

 فيهرا  يوجرد  حيرث إنره ال   .الكربرية.  واجلوامرع  املسراجد  :ثانيًا

 ويقة. وأبوابها طوار ا خمارج

 الرديعرران إىل مسررألة مهمررة تتعّلرر  بالسررلو    خالررد. د وتطررر ق

 وعري  عرن  ترنم   ال غالبراً  فمرواقفهم  األزمرة   لألفراد أثناء االجتماعي

 اجملرال  يفسرحون  وال املبرادرةا  زمرام  يأخ ون بعضهم إن بل كاٍف 
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 وهنا .. وجه أكمل على بدورها تقوم لكي احلكومية لألجهزة

 تقروم  ال وأنهرا  كفاءتهراا  بعدم منه اعتقادًا األجهزة  ه ت يعوق من

 حرائررر ا حررردوث عنرررد ذلرررك مالحظرررة وميكرررن .املطلررروب بالررردور

 سرريول كارثررة يف ذلررك ول رروح  مصررابني. ووجررود سررريا وحرروادث

 مجاعرات  يف الحقراً  تبلرورت  ُتشركر  فرديرة  جهرود  ظهور جدة  رغم

 .الكارثة تبعات مع التعامل أثناء املتطوعني

 تصرب   ورمبرا  كافيرةا  الفرديرة  اجلهرود  بعر   تكرون  ال وقد

 واو  نقص فهنا  سب ا ماإىل  وإوافة .األزمات تعاظم يف سببًا

 علررى كالترردريب األزمرراتا مررع التعامررل علررى املررواطنني ترردريب يف

 وهنرا  . احلرائ  حاالت يف واألبراج والعماراتا املساكنا إخالء

 يكرون  أن يلرزم  وهنرا  الرزالزل   حراالت  مرع  التعامل بطرق عام جهل

 واألجهررزة املرردني الرردفاع عمررل مررن مهم ررًا جررزءًا السرركان ترردريب

 .املعنية

 العنراد إىل مسرألة التعامرل    عبردالر ن . د.ومن جانبه تطر ق أ

والكرروارث  حيررث أوورر  مل صررًا لورقررة    األزمررات مررع اإلعالمرري

 أوقررات يف ودورهررا العامررة العالقررات عمررل لرره يف هرر ا الشررأن حررول 

 العامررة العالقررات إدارة يف واملوقفيررة وعنوانهررا: "الت طرري  األزمررات

. ومرن أبررز مرا ورد    "بعرد؟  مراذا "و" اآلن؟ ومراذا " "لرو؟  ماذا" :لألزمات

 مواجهررررة يف العامررررة للعالقررررات اجليررررد بهررررا اإلشررررارة إىل أن األداء

 يعتمررد املسررتقبل  يف منشررأة ألي حترردث أن ميكررن الررر األزمررات

 الوقرا  ففري  وقفياامل والتعامل املسب  الت طي  بني املزاوجة على
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 emergency plans طرروار  خطرر  املنشررأة تعررد  أن ينبإلرري الرر ي

 توقعررات  علررى مبنيررة  حمتملررة افرتاوررية  وظررروف بأزمررات  خاصررة

 فرإن   " ?What If كر ا؟  حردث  لو ماذا" للسؤال: منطقية وإجابات

 مررع" تفاووررية" طبيعررة ذا يكررون وقوعهررا عنررد األزمررة مررع التعامررل

 بشرررركل خيضررررع وال ا(situational مرررروقفيق وتطوراترررره املوقررررف

 يتفاعرل  أن املهرم  مرن  حيرث  مسربقًا   امل عرد ة  الطروار   خلطر   صارم

 مررع اخلطرر  وتنفيرر  األزمررة مواجهررة خررالل العامررة العالقررات أداء

 تإلطيررة طبيعررة مثررل املررؤثرةا اخلارجيررة والعوامررل املوقررف ظررروف

 باألزمرةا  امل تلفرة  اجلمراهري  ترأثر  وقروة  واجتاههراا  اإلعالم وسائل

 البرديل  الختيار سريعة  قرارات اختاذ ذلك ويتطّلب التأثريا واجتات

 What اآلن؟ نفعرل  مراذا " للسرؤال:  املتعرددة  اإلجابرات  مرن  املناسرب 

Now?".  ومراذا " السرؤال:  بإجابة األزمة انتهاء بعد العمل . ويستمر 

 التررأثريات ومعاجلررة العررربا   السررت ال  "What Next بعررد؟

 ومواقرررف اجلمررراهريا باجتاهرررات املتعلقرررة تلرررك خاصرررة السرررلبيةا

 .املنشأةأو  األزمةاأو  القضيةا من اإلعالم وسائل

 وسرائل  املناسرب مرع   ومن املهم ك لك الرتكيز على التعامرل 

 تأثرياتهررررا ومعاجلررررة التإلطيررررةا توجهررررات يف للررررتحّكم األعررررالم 

 ديلنشرررررررنايدر مرررررررن كرررررررل رؤيرررررررة اعتمرررررررادًا علرررررررى  احملتملرررررررة 

Dilenschnedeider  وفورسررررررررتالForrestalووررررررررعا اللرررررررر ين ا 

 ا"قبرل " األزمرات  مرع  العامرة  العالقرات  لتعامرل  األساسرية  املكو نات

 Curtis لنرك  كرورت   مبراد   وكر لك  وقوعهراا " بعد"و ا"أثناء"و
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G. Linke  ذلرك  يتضرم ن  كمرا  ا"املتوقرع  غرري " مرع  للتعامرل  لإلعرداد 

 ملسرؤولي  األساسرية  operations checklist األعمرال  قائمرة  تقرديم 

 .معها والتعامل األزمة مواجهة مرحلة يف خاصة العامةا العالقات

 whatو what if البرازعي برأن مبردأ    عليراء . وبدورها علقرا أ 

now وwhat next الرررتفكري الشررر ص سررريعّلم عبقرررري أسرررلوب 

 وأورافا: أنره بعرد    ..األمرور  مرع  التعرايش  وُيسه ل عليره  مبوووعيةا

 وسررائل معظررم علررى واحرردة عبررارة سرريطرت سرربتمرب (11ق أحررداث

 وقاهلررررا خرررررج األمريكرررري الرررررئي  حتررررى...األمريكيررررة اإلعررررالم

إىل  عرررودوا" Go back to normal :هررري العبرررارة هررر ت...للنررراس

 إن حيرث    what next ملبردأ  تفعيرل  هر ا  ا ويف"الطبيعية حياتكم

 النراس  اسرتمر  تسرتمر. ولرو   أن جيرب  وانتهرا. واحليراة   وقعا األزمة

 وتتطرو ر األمرور   أخررى  مشراكل  تظهرر  قرد  نفسها  اخلوف يف حالة

 للحيرررررررراة العررررررررودة ولرررررررريكن الرتكيررررررررز علررررررررى ...إىل األسرررررررروأ

 لطبيعتهررررا وعررررادت احليرررراة ..بسرررريطة وبالفعررررل.. أيررررام...الطبيعيررررة

 يف الش صررية األزمررات إدارة علررى أيضررًا وينطبرر  هرر ا  ..ترردرجيي ًا

 مثرل  اإلنسرانا  يعرا   ءيال شر ... واالكتئاب بالر ات  احلزن حاالت

 .احلياة واستشعار مباهج الطبيعيا إىل الروتني العودة

أزماتنرا؟ وأشرارت إىل أنره     ُيوجرد  من: السهلي هيا. وتساءلا أ

 بردون  ناجحراً  منهرا  واخلروج احلل نال يكو قد األزمة  إدارة وعند

 دائمراً  املشركلة  تكمن فادحة أحيانًا.. وقد والر تكون خسائرا

 أمور: ثالثة يف أزماتنا إدارة يف
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 مفقود!! الثلث

 :اأزمرررة تقرررع أال بت طررري  ُتعنرررى حقيقرررة إدارة دال توجررر أوهلرررا 

 حّلا. لو منها واخلروج أزمة بافرتا  والت طي 

 املبنيررة يتمث ررل يف املعلومرة  املرحلرة  هر ت  يف ُيفتقررد الر ي  والعامرل 

 يف عليهررا االعتمرراد ميكررن ةوحتليليرر إحصررائية دراسررات علررى

 احلنيرف  ديننرا  لدرئره.. ولعرل   اخلطر   ووورع  اخلطررا  افرتا 

 برالرقم  فيره  يتعامرل  دنيروي  شرأن  كرل  ففري  مرنريا  وسرراج  هاٍد

 وشرررابه أكلرره يف الفرررد صررحة مسررتوى علررى حتررى والنسررب 

 والثلررث الثلررثق والصرردقة والوقررفا ا(ااااالطعامررك ثلررثق

   كثري. ذلك وغري. العجاف السنني خري(ا وسبع

 : الت طي  تكاملية

 الدولرررررة وزارت برررررني وتكامليرررررة ترررررراب  دال يوجررررر: الثررررراني 

 ذلرك  علرى  والشرواهد  وقعراا  إن األزمرات  إدارة يف ومؤسساتها

 املشرراريع مسررتوى علررى وحتررى مررر ت  الررر األزمررات يف كررثرية

 ممرا  متكاملرة   أطرراف  بردون  ُنّفر ت  الر توالقرارا العمالقة

 الزمين! عمرها أو فاعليتهاا أو نفاذهاا يف يسبب

 األزمة!! مولد البريوقراطية

 بالرأسا ثم والفأس األزمة وقوع بعد إال  ال نتحر : أنناالثالثة 

 ملعررربا مرررن أكثرررر يف الكررررة ورمررري العشرررواءا خرررب  يبررردأ

 باإلقاالت! الإلضب امتصا  وحناول

 مررررن أزماترررره إدارة يف أكثررررر اخلررررا  القطرررراع يررررنج  وقررررد

 خطرررر  لوجررررود أصرررراًل  بأزمررررات ر ال ميرررر وقررررد احلكرررروميا



11

  –2016     200 

 آخرر  يف ذلرك  نقري   أن األزمرةا ولنرا   تقرع  برأال  مسب  واستعداد

 املعاشرررات مؤسسرررة أزمرررة وهررري بررراألف ا تلررروح الرررر األزمرررات

 .االجتماعية التأمينات والتقاعدا وجناح

 والكوارث: األزمات إدارة التجربة السعودية يف

 األزمررات إدارة يف السررعودية الرديعرران التجربررة خالررد. تنرراول د

احلررج  حيررث   موسررم إدارة أثنرراء أكثررر تتضرر  الررر والكرروارثا

 إدارة يف األفضرل  اململكرة  يف نكرون  أن املفررت   من أشار إىل أن

 بسرربب  واإلقليمرري  العربرري  املسررتويني: علررى  والكرروارث األزمررات

 مررن ختلررو ال الررر املناسرربة هرر ت سررنوي ًا. احلررج إدارة علررى اعتيادنررا

 احلجراج  جتم رع  بسربب  احلرج   تراري   طيلة كوارث وأحيانًا أزماتا

يوجررد  الرر ي األمررر حمررددة  زمنيررة فرررتات ويف ورريقةا أمرراكن يف

 .املب ولة اجلهود رغم وتنظيمية  لوجستية إشكاالت أحيانًا

 بكفرراءة" بر لك  إننرا نقرروم  يقرول:  الرمسرري واإلعرالم  والوقرائع 

 رغرم  تنظريم   سوءإىل  يعود ال مآٍس من جرى ما معظم وأن ا"عالية

 واحلرج  اللبيرب.  علرى  ختفرى  ال أخررى  ألسباب ولكن النقص بع 

 إيران عن وأحتد ث الدولا بع  من تسيسه يتم دينية مناسبة وهو

 كلمرا  احلرج  يف واملشركالت  البلبلرة  ترثري  فترأت  مرا  الرر  حتديدًاا

 لرردينا يكررون أن اخلصررو  بهرر ا وُيفرررت . الفرصررة هلررا سررنحا

 أوجره  تراليف  علرى  تسراعدنا  احلرج   بأزمرات  ومعرفة خربات تراكم

 التجربررة مررن اإلفررادة اخلصررو  بهرر ا احملتملررة. وميكررن القصررور

 .ذلك يف بارعون فهم احلشودا إدارة يف الصينية
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 :باحلج تتعل  مقرتحات عدة اخلصو  به ا وهنا 

 مجيرررع تتبعهررا  للحررجا  واحررردة مركزيررة  إدارة ُي ص ررص : أواًل 

 مررررع وتسرررهيلها  احلررررج بتسررريري  املعنيررررة احلكوميرررة  اإلدارات

إىل  الرجرروع دون ا"كاملررة صررالحيات" اإلدارة هرر ت تفرروي 

 مرن  اإلدارة هر ت  لترتمّكن  أزمرة   حردوث  حرال  يف أعلرى  جهات

 بريوقراطيررررة سرررررعةا ودون بأقصررررى احلرررردث مررررع التعامررررل

 حبررردوث القررررار اختررراذ يف الرررب ء يتسرررب ب وأحيانرررًا. م ر ورررية

 وسربب . عليها السيطرة ميكن صإلرية أزمة تفاقمأو  كارثةا

 ".اوامر ماكو" نظريةإىل  يعود التأخر

  ًيرررتم حبيررث  ا"دوليررة  جمموعررراتإىل " احلجرراج  تقسرريم  :ثانيررا 

 أوقررررات يف دول عشررررر ولنقرررل:  دولا جمموعررررة كررررل تفرررويج 

 بر لك  اجلميع إلزام مع واالصطداما االزدحام لتاليف حمددة 

 .تهاون دون

 حيررروي إلكرتونررري سررروار حررراج كرررل يرررد يف ُيوورررع :ثالثرررًا 

 حرررررال يف عليررررره للتعرررررر ف دولتررررره  وعرررررن عنرررررها معلومرررررات

 اإلجررررراء هرررر ا ولعررررل. اهلل مسرررر  ال لررررها مكررررروت حرررردوث

 يكرررررون أن فيلرررررزم كررررر لكا األمرررررر كررررران وإذا.. ُمطب ررررر 

 رقررررم ذلررررك يف مبررررا احلرررراجا عررررن كافيررررة معلومررررات هنررررا 

 سرررفرتا جرررواز ورقرررم ودولترررها املسرررؤولا وامل طرررو ف امل  ررري ما

 مهمررة  ُيسرره ل فهرر ا الصررحية  وبياناترره  لتررها تلفررون ورقررم

 .وإسعاف عالجإىل  احتاج حال يف عالجه
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  ًاأل رررا واهلررالل األمرنا  لرجررال مكث فرة  دورات عقررد :رابعرا 

 قمرررع مجررراعي بشررركل والشررررطة واملررررورا املررردنيا والررردفاع

 هرر ت وُتكث ررف... احلررج مشرركالت مررع التعامررل حررول( بعرر 

 اإلفرادة  ويتم. ذلك أمكن كلما امليداني التطبي  مع الدورات

 أن بسرربب ميررداني ًا  القادمررة السررنة يف أنفسررهم األشرر ا  مررن

 .هباء ت هب أال الضروري من مرتاكمة خربات لديهم

 نردر   أن لنرا  احلمرود أنره البرد    صا  بن اهلل عبد. وأوو  د

 ترنجم  أوررار أو  سرلبيات  غالبراً  هلمرا  والكارثرة  من األزمرة  كّلًا أن

 .الدولرة  كيران أو  البيئرةا أو  اإلنسرانا  على سواء حدوثهماا جراء

 حلررول ترروافرإىل  للسررعي الالزمررة الترردابري تواجررد أهميررة تررربز وهنررا

 معرررًا وشررعبها  حكومرررة أي تتصرردى  وأن حقيقررريا مبفهرروم  عمليررة 

 زمرن  يف خصوصراً  وقتيةا حللول جمال وال األمرينا ه ين مل اطر

 أحررايني يف جسررامتها عررن فضرراًل متتاليررةا أحررداث دومررًا فيرره تنشررأ

 أخرى.

 مشررروع هلرر ا ُيؤس رر  أن ُيفرررت  هنررا  ناجعررة حلررول وإلجيرراد

إىل  حتترراج معنيررة جلهررات ورافرردًا داعمررًا يكررون متكامررلا وطررين

 كالردفاع  اجملتمرع  جندة تعد  الر اجلهات وهي واملؤازرةا اإلسناد

 السرعوديا  األ رر  واهلالل الصحةا ووزارة احلجا ووزارة املدنيا

 العالقررة ذات اجلهررات مررن وغريهررا والكهربرراءا امليررات وشررركات

 .واملمتلكات األرواح بسالمة

 حترا  خاصرة  هيئرة  إنشاء يف املشروع ه ا يتمث ل أن البد وهنا

 دولرة  حريا  وكمثرال  ا(والكروارث  األزمات مواجهة هيئةق ُمسم ى
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 ُمسرم ى  حترا  اهليئرة  ه ت مثل أنشأت الر املتحدة العربية اإلمارات

 العرام  يف ا(والكوارث واألزماتا الطوار ا إلدارة الوطنية اهليئةق

 .م2007

 األزمررات مبواجهررة ُتعنررى ميكررن اقرررتاح تأسرري  هيئررة وبهرر ا

 امل نس ررر  تكرررون وأن السرررعوديةا العربيرررة اململكرررة والكررروارث يف

 اهليئررةق ُمسرم ى  حتررا واخلدميرةا  األمنيرة  اجلهررات لكافرة  الررئي  

 يلي: فيما دورها يتمث ل وأن والكوارث(ا األزمات إلدارة الوطنية

 برإدارة  املتعلقرة  واللوائ  واألنظمة املعايري وووع سي االتن -1

 والكوارث. واألزماتا الطوار ا

 حلراالت  لالسرتجابة  وطنيرة موح ردة   خطرة  إجيراد  مسؤولية -2

 الطوار .

 واإلجرراءات  والسياساتا القواننيا إدامة وتوحيد تطوير -3

 علرررى والكرروارث  واألزمرراتا  الطررروار ا بررإدارة  املتعلقررة 

 الوطين. املستوى

 اقررتاح  خرالل  من االستجابة قدرات تطوير على اإلشراف -4

 البالد. مستوى على املعنية اجلهات بني الربامج وتنسيقها

 علرررى والتهديررردات امل ررراطر سرررجل إعرررداد يف املشررراركة -5

 الوطين. املستوى

 السعودية العربية اململكة يف املعنية اجلهات أدوار تنسي  -6

 الكوارث.أو  األزماتاأو  الطوار ا وقوع عند
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 الالزمررة  الطرروار  خطرر   وتنسرري  إعررداد  يف املشرراركة -7

 .للدولة التحتية والبنية احليوية للمنشآت

 خررالل مررن الالزمررةا العلميررة واألحبرراث الدراسررات إعررداد -8

 واألزمرررررراتا بررررررالطوار ا معلومررررررات مركررررررز إنشرررررراء

 معهررا التعامررل وكيفيررة بوقوعهرراا والتنبررؤ والكرروارثا

 العالقة. ذات اجلهات مع بالتنسي 

 واألزمرررراتا الطرررروار ا بررررإدارة اخلاصررررة التمررررارين تنفيرررر 

 املعنية. اجلهات مع بالتنسي  والكوارثا
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