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  :111احلكمي صديق بن علي. د الورقة الرئيسة 

 :114الوايل عبدالسالم. د  التعقيب األول 

   :118حجازي. عائشة. د التعقيب الثاني 

  :125املطريي منصور. د التعقيب الثالث 

 132املداخالت حول القضية 

 132واإلرهاب: الدور والفاعلية األسرة و حتصني األبناء من التطرف -

 157اباألسرة ملكافحة التطرف واإلره متكني آليات -

 

 

  :175.خالد الرديعاند.  الورقة الرئيسة 

  :185مساعد احمليا.. د التعقيب األول 

  :190خالد احلارثي. أ التعقيب الثاني 

 191املداخالت حول القضية 

 البحعععو  ومراكععع  اجلامععععات الواقعععع العععراهن للبحعععف العلمععع  يف -

 191.واألهلية احلكومية

 ومراكع   اجلامععات  رؤية استشعرافية لررتقعاء بالبحعف العلمع  يف     -

 199.واألهلية احلكومية البحو 

مراكععع  البحعععو  و قافعععة  مسعععاهمة العععدكتور ييعععى اليحيعععاوي:    -

 216.التفكري االسرتاتيج .. دروس للعامل اإلسرم 

 239املشاركون يف نقاشات التقرير 

 241كشاف األعرم 

 242كشاف األماكن 
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 (م2016ضكتععوبر  نععاقأ ضعضععاء منتععدر ضسععبار  ععرل شععهر    

املهمة، واليت مت طرحها للحعوار علعى معدار     وووعاتالعديد من امل

 الشهر، ومشلت القضايا التالية:  

 هلم. منافع ليشهدوا..  احلج 

 السعععععودية العربيععععة اململكععععة يف البيئععععة علععععى احملافظععععة 

 القادم. والتقنني

 واإلرهاب. التطرف من مكافحة سرةاأل متكني 

 البحععععععو  ومراكعععععع  اجلامعععععععات يف العلمعععععع  البحععععععف 

 والتطلعات. الواقع: واألهلية احلكومية
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 كردي: أسامة. الورقة الرئيسة: م 

 احلععج: شعع ن يف الكععريم كتابعع  يف-جععلععع  و– اهلل يقععول

 .(معدودات( ضيام يف اهلل اسم ويذكروا هلم منافع  ليشهدوا 

 فهمعع   ولكععن  ، الكععريم القععرآن  بتفسععري املعرفععة  ضدععع  ال

 العيت  الدنيويعة  األمعور  تشعمل  ضنهعا ( هلم منافع اليشهدو   لع: اخلاص

 .ومجاعات ضفراًدا املسلمني تنفع

 احلعج ضن  نعرر  وحنعن  ملكرمعة ا مكعة  يف ضظافري نعومة فمنذ

 ذلعع  عرمععات ومععن..  اقتصععادية مصععاح هععو مععا قععدر علععى عبععادة

 اآليععة يف ورد مععا يتحقعع  وبهععذا سععب؛"  بيععع و "حععج الشععهرية: املقولععة

 .الكرمية

 حعول  دراساتضو  حتليرتضي  تقديمإىل  الورقة هذه تهدف ال

 مععن جمموعععة طععر إىل  -ا تصععار وبكععل - تهععدف بععل احلععج 

 للحععج املصععاحبة الفعاليععات بتطععوير املتعلقععة والتوصععيات تاملقرتحععا

 للمملكعة  القيعادي  للدور وت كيًدا الكرمية، اآلية لصدر حتقيًقا

 تقييمنععا إعععادة إطععار ويف اإلسععرم ، العععامل يف السعععودية العربيععة

 (.مساعد د. من مستعارة مجلة  اإلسرمية البيئة يف لعملنا

 :رةمباش املقرتحاتإىل  اآلن وضنتقل
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 العرقعات  لتطعوير  احلعج  معع  مت امنة سنوية إسرمية قمة عقد -1

 تكليعع  وميكععن. املواقعع  وتنسععي  اإلسععرمية، الععدول بععني

 .املهمة بهذه اإلسرم  التعاون منظمة

 .للغرض نفس  عسكرية تنسيقية قمة عقد -2

 التععععععاون مسعععععتور لرفعععععع إسعععععرمية اقتصعععععادية قمعععععة عقعععععد -3

 منطقععععة مععععةإقا ضهععععدافها وععععمن مععععن يكععععون االقتصععععادي،

 .املنورة املدينةضو  املكرمة مكة يف حرة اقتصادية

 لرفععع اإلسععرمية واخلععدمات للمنتجععات سععنوي معععرض تنظععيم -4

 وميكعععن. اإلسعععرمية العععدول بعععني التجعععاري التبعععادل مسعععتور

 لتنظععيم مؤسسععات  ضحععدضو  للتنميععة اإلسععرم  البنعع  تكليعع 

 .ذل 

 بينهعا،  فيما التعاون لتطوير اإلسرمية للجامعات لقاءات عقد -5

 .والتطوير العلم  بالبحف يتعل  فيما وبالذات

 و عدمات  البنكية واخلدمات البنوك قطاع يف االستثمار فت؛ -6

 يف وبالذات اإلسرمية الت مني وشركات البنوك ضمام الت مني

 .املنورة واملدينة املكرمة مكة

 مععدن زيععارة ضيضععًا تشععمل حبيععف احلععج، ت شععرية فععرتة تعععديل -7

 الصعورة  نفعل  يف إجيعاب   ض عر  ل  يكون مما رر،األ  اململكة

 حععول خمتلفععة شعععوب لععدي وشعععبها اململكععة عععن احلقيقيععة

 يف مسععاهمتها الدا ليععة للسعياحة  ويكععون اإلسععرم ، الععامل 

 ذلع   إقعرار  مت وقعد .  ال ائعرين  للحجاج املناسبة الربامج إعداد

 .التنفيذ ضعاقت التفاصيل ولكن املبدض ناحية من
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 :ةمتفرق مالحظات

 السععنة  ععرل هععذا كععل تنظععيم ميكععن إنعع  قائععل: يقععول قععد -ض 

 االهتمععععام درجععععة ارتفععععاع مععععع  تصععععوروا ولكععععن كلععععها،

 .احلج مع ت امنت لو واملشاركة

 مععع بععالت امن املقرتحععات هععذه تنفيععذ صعععوبة الععبع  يععرر قعد  -ب 

 توزيعهععاضن  ضنععا وضرر املطلععوب، العمعل  حجععم ناحيععة مععن احلعج 

 .النجا  حتق  قد خمتلفة جهات على

 مععن ولكنهععا التنفيعذ،  صعععبة املقرتحععات هعذه  بععع ضن  ضعلعم  -ج 

 .الصندوق  ارج التفكري قبيل

 املقرتحععات هلععذه اجلغععرايف التوزيععع ضهميععة مرحظععة مععن بععد ال -د 

 .املنورة واملدينة املكرمة مكة بني

 هععو  م(،2030  اململكععة لرؤيععة  مرتكعع  ضهععم ضن  ننسععى ال-هععع

 فاصعععيلت ولكعععن اإلسعععرم ، الععععامل قلععع  اململكعععة كعععون

 .االعتبار يف هذا ت  ذ مل الرؤية

 الدريس: زياد. التعقيب األول: د 

 بشعع ن  قععدمها  الععيت ورقتعع   علععى  كععردي ضسععام   م. ضشععكر

 معععوج ة ورقتععع  كانعععتضن  علعععى وضغبطععع  وضهنئععع  احلعععج،" منعععافع"

 :التال ( املطّول  تعليق  طر  يف وإياكم وضست ذن  وعملية،

 جتعععاه بالغعععة حساسعععية يلعععد ضصعععب؛ بالبعيعععد لعععي  زمعععن منععذ : ضواًل

 توظيع   بعذل   وضعع   العبعادات،  ومواسعم  العبادة ضماكن( رمسلة 

 العبععععادات ومواسععععم( واملدينععععة مكععععة حتديععععًدا  العبععععادة ضمععععاكن
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 اسععتثمارية مشععاريع يف ذلعع  توظيعع  ،(واحلععج رمضععان حتديععًدا 

 .الناس د ل منضو  البلد د ل من ت يد

: تععععاىل  قولععع ضسعععامة م. ووعععع عنعععدما ضنععع  سععع عرتف اآلن

 ألول الكرميعة  اآليعة  ضقعرض  وكع ن   شععرت ( هلم( منافع  ليشهدوا 

 يوًمعا  ضفطعن  ومل حيعات   يف كعثرية  مرات عل  مّرت ضنها رغم مرة،

ضو  مصععلحتني بععني مجععع الععذي الربععان  األمععر هععذاإىل  األيععام مععن

 ،(هلععم منععافع ليشععهدوا  دنيويععة األوىل املنفعععة احلععج، يف منفعععتني

 يفت؛ ش  بر وهذا ،(اهلل اسم وليذكروا  ض روية الثانية واملنفعة

 هععذا لكععن احلععج، موسععم مععن واالسععتفادة للتكسعع  املبععا  البععاب

 االنغمعععاس دععععواتإىل  لرسعععتجابة ضجنعععّر جيعلععع  لعععن االععععرتاف

 تعن   اآليعة  نععم  املكانية، واملواسم ال مانية املواسم يف الرضمسال 

 وضن بعذل ،  اإلقرار من مناص ال وبالتال  الدنيوية، االستفادة على

 ينبغع   احلعج  موسعم  وبالتحديعد  العبعادات  مواسم ب ن يظن من كل

 علععى يتجععاوز فهععو فيعع  منععافع ال صععرًفا شععرعيًّا دينيًّععا يكععونضن 

 لكعن  املقعدس،  الربعان   األمعر  وعلعى  الكرميعة  اآليعة  هعذه  منطوق

 ضرر ال املنعورة  املدينعة  ويف املكرمعة  مكعة  يف اآلن جيعري  معا  بعع  

 بعععالقول الكرميعععة اآليعععة تقدمععع  العععذي التعععوازن معععع جممنسععع ضنععع 

 اسعم  وليعذكروا   الثعان   والشعطر  شعطر،  يف( هلم منافع ليشهدوا 

 الثعان ،  الشعطر  علعى  يطغعى  ضصعب؛  األول الشعطر  ب ن ضشعر ،(اهلل

 منسعجماً  يع ت   ضراه وهذا اهلل، ذكر على تطغى تكاد املنافع وضن

 حتعععى اآلن، لععع ك الععععامل يغشعععى العععذي الرضمسعععال  اهليجعععان معععع

  عم  مرمسلعة،  والفنعون  مرمسلعة  والرياوعة  مرمسلة الثقافة ضصبحت
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 االنغمعاس  ععن  تتمنعع ضن  ميكعن  كعان  العيت  املعاقعل  من معقل آ ر

 يف الحظنعععا ولألسععع  والعععوع ، العععدين معقعععل هعععو الرضمساليعععة يف

  ععرل مععن ُمخرَتقععًا ضصععب؛ اجملععال هععذا حتععى  ضنعع األ ععرية السععنوات

 .اآلن تفاصيلها يف الد ول دضري ال رضمسالية دوافع

 ضشعععر فععين  احلععج، تسععيي  مععن حساسععية هنععاكضن  ومثلمععا

. احلععج رمسلععة جتععاه حساسععية لععدينا يكععونضن  جيعع  ب ننععا ضيًضععا

 املقاصعد  ُتفسعدا ضن  ميكن سوضتان كلتاهما والرمسلة فالتسيي 

 .املبارك احلج ملوسم واإلنسانية الروحية

 العععيت املقرتحعععات علعععى التعليقعععات بعععع إىل  سعععيقودن  هعععذا

 يععتمضن  مثععل مجيلععة، مثاليععة مقرتحععات وهعع  ضسععامة،. م ذكرهععا

 عسععكرية وتنسععيقية إسععرمية تنسععيقية قمععة لعقععد احلععج توظيعع 

 لقعععاءات وعقعععد للمنتجعععات، سعععنوي مععععرض وتنظعععيم واقتصعععادية

 هععععذه البنععععوك، قطععععاع يف اسععععتثمار وفععععت؛ اإلسععععرمية للجامععععات 

 فعاليععة لتكععري  جيابيًّععاإ جانًبععا تقععدم ضنهععا شعع  بععر التوصععيات

. فيع   دنيويعة  منعافع  ال ديع   طقع   جمرد يكون وضلَّا احلج، موسم

 قضعععية معععن خنشعععاه معععاإىل  عنعععا رغًمعععا سعععيجّرنا بعضعععها لكعععن

 يف هعع  إيععران مععع مشععكلتناضن  نعععرف إننععا شعع  وبععر. التسععيي 

 العيت  اجلميلعة  التوصعيات  نطّب ضن  ضردنا وإذا احلج، تسيي  قضية

 احلععج تسععيي  فعع  يف وقعنععا ضنفسععنا جنععد فقععد ضسععامة. م ذكرهععا

 .ذل  بعد علي  السيطرة مبقدورنا يكون ال الذي

 العذي ضو  بع   نسعم؛ ضن  ميكعن  العذي  التسعيي   حعدود  هع   ما

 !؟ السياسعععية للشعععارات   موسععم إىل  احلعععج يتحععول  ال حتععى  مننععع  
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 احلعج  موسعم  يكعون  بع ن  التم  يف ضسامة. م مع ضتف  ضن  صحي؛

 ضنظعر  املنطلع   هعذا  معن  اإلسرمية، وللشعوب لدولل سنوية قمة هو

 اآلن الععامل  عليها اليت الووعية يف ولكن التوسع، بهذا احلجإىل 

 م لقعععًا يغععدو  قعععد احلععديف  والسياسععع  الععدول   التكعععوين ظععل  يف

 وللشععوب  اإلسعرمية  للعدول  مؤمتًرا احلج موسم جعل على االنفتا 

 .  اإلسرمية

 واخلعدمات  اجلهود ينكرضن  مكابر ألي ميكن فر وبعد،

 الشعريفني  للحعرمني  السععودية  العربيعة  اململكة بردي تقدمها اليت

 معععن مينعععع ال هعععذا لكعععن قبعععل، معععن تارخيهمعععا يف يعععد  مل مبعععا

 .حني كل واملسارات اإلجراءات مراجعة ورورة

 احلمود: ناصر بن عبداهلل. التعقيب الثاني: د 

 هلععذا ورقتعع  علععى الكععردي ضسععامة م. القععدير لل ميععل شعكًرا 

 ولوجاهة.. طرحها اليت جدًّا املهمة املقرتحات مجلة وعلى.. األسبوع

 وضجتعاوز ..  ضهميتهعا  على مع  ضتف  فين ..  مقرتحات من ذكره ما

 ..تكامل  بشكل األسبوع هذا قضية ملوووع النظر حملاولة ذل 

 مووععوع علععى فقعع  مركععً ا املووععوع علععى تعليقعع  سععيكون

 بشعكل  احلعج  معن  االسعتفادة  ميكن كي  وصل :  الذي الورقة

 .(اإلسرمية؟ الدول بني العرقات لتطوير ضكرب

 ..مدخل

 األ ذ من بد ال.. اإلسرمية الدول بني العرقات عن للحديف

 يف هعع  اإلسععرمية الععدول بععني الراهنععة العرقععاتضن  االعتبععار بعععني

 .الثانية العاملية احلرب بعد ما منذ مراحلها ضسوض
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 بقع   مبعا  العربع   الربيعع  عصع   فقعد .. كثرية اهدشو ولذل 

 رغعم  عليهعا  احملافظعة  حتعاول  اإلسعرمية  الدول كانت عرقات من

 اإلسععرائيل  االحععترل تععداعيات نتيجععة.. عععدة زوايععا مععن تصععدعاتها

.. ومحعاس  فعت؛  الفرقعاء  األ عوة  وا عترف .. قعرن  لنص .. لفلسطني

.. ضفغانسععتان ربوحعع.. اخللععيج وحربعع ..  لبنععان يف اهلل حعع ب وبععروز

.. السعودان  وانقسعام .. احلاليعة  األلفية بداية الشيع  املثلف وتشكل

 ض عرر  ومنعاط   والصعومال  والشيشان البوسنة يف األوواع وتدهور

 ..اإلسرم  العامل يف

 لعرضب  حمعاوالت  هنعاك  كانت..  األسى ذل  كل رغم لكن

 ععاون الت من آفاق لرتق  األنقاض على ولو والوقوف.. دوما التصدع

 ..والكوار  احملن وجتاوز اإلسرم 

 والنعدوة  اإلسرم  العامل كرابطة املسلمني منظمات كانت

 جتعاوز  حتاول اإلسرم  املؤمتر ومنظمة اإلسرم  للشباب العاملية

 يف  ارجيعة  ووعغو   األيعديولوجيا  يف دا لع   فسعاد  من تواجه  ما

 .. ش ء كل

 تشععكل الععذي عالواقعع األمععر ويغلبهععا..  حيًنععا تععنج؛ وكانععت

 وإغرق نهائيا للرتجل بعضها اوطر حتى..  كثرية ضحياًنا.. ودها

 .. للندوة حد  كما..  ضبوابها

 العدول  بع   معرت  العذي ..  األسعى  ذل  وكل.. املعاناة تل  كل

 ووالءاتهعععععا عرقاتهعععععا وكعععععدر.. عضعععععدها يف فعععععتَّ..  اإلسعععععرمية

 كععنمي ال..  ذلعع  كععل رغععم ولكععن..  كععبري بشععكل.. وبراءاتهععا

 شعهد  العذي  م(2010  الععام  بععد  حعد   مبعا  وسطوت  سوئ  مقارنة

 ..  العربية الثورات بداية
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 ضريعدت  العيت .. اخلرقعة  الفووعى   لعلها..  بل ...األقدار..  لعلها

 .. اص بوج  من  العرب  واإلسرم  األوس  للشرق

 جمال يف الراهن الووع لتشخي  حماولة من بد ال..  وللبدء

 .اإلسرمية الدول بني العرقات

 الةةةدول بةةةن للعالقةةةات الةةةراهن الوضةةةع لتشةةة ي  حماولةةةة

 .اإلسالمية

 الععامل  ععا    م(2010  العام يف.. العرب  الربيع ضحدا  منذ

 ..  كاحلات..  عجاف سنني سبع اليوم حتى العرب 

 اخليانععععات كععععم املعاصععععر التععععاري  يف املسععععلمون يشععععهد مل

..  والشععرق الغععرب مععع توالعمععاال والتععرمر العهععود ونقعع  والفسععاد

  السبع. السنوات هذه يف اآلن ويد  حد  مثلما

 يف وتعععيأ..  ضصععًر دواًل تعععد مل اإلسععرمية الععدول مععن عععدد

  ضبرزهعا:  معن ..  وجمتمعع   واقتصعادي  سياسع   وختل  دائم، صراع

 .  واليمن والعراق، وسوريا، ليبيا،

 متاسععكت لكنهععا..  تهلعع  كععادتضن  بعععد متاسععكت دول

 التععرمر ومسععتور.. بهععا مععرت الععيت التضععحيات وضوجععاع آالم بكععل

 تععون ، ضبرزهععا: مععن.. جنباتهععا بععني العععني رؤيععا اليععوم تععراه الععذي

 . ومصر

 املععاء يف لرصععطياد تلععهف..  متععرمرة ب نظمععة..  مععاكرة دول

 التخريبيععة ووكاالتهععا مليشععياتها بكعل  إيععران تتسععيدها..  العكعر 

 .املنطقة يف
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 تغعيري  ععن  جبنون يبحف بات الذي للغرب .. تروق تعد مل دول

 نظعر  يف يععودوا  مل العذين  املاوع   حلفعاء  ضنقعاض  علعى  ولو.. حلفائ 

 ..  واخلليج السعودية وتتقدمهم..  األمانة حلمل ضهًر الغرب 

ضن  وميكعن .. شع ء  لكعل  خميع   مرتع لكنها..  عميقة دول

 ختعرج  فمنهعا  وسعرًما  بعرًدا  تكونضن  ميكن كما.. وقوًدا تكون

..  باكستان ضبرزها ومن.. متطرفون يقرب وفيها.. متطرفة مجاعات

 وضفغانستان.

 (11  بععععد مععا  ملرحلعععة تصععميمها  مت العععيت القاعععدة  اسععتبدال 

 مواصععلة عليهععا الععيت  داعععأ( واملطععورة املعدلععة بالنسععخة  سععبتمرب

 ..العرب  الربيع بعد ما مرحلة ب دوات املشوار

 اإلسعرمية  العدول  جمموعة بني ةاملتجدد للعرقات ومقايي  معايري

 وعبثعت .. مو وقعة  وال..  ن يهعة  وال واوعحة  تععد  مل.. العظمى والدول

 .. جدًّا عمي  بشكل لألحدا  املفاجئة التحوالت بها

 املسععلمني  بععني  للعرقععات  الععراهن  املشععهد  يصععب؛ ..  وهكععذا 

.. حقيقيععععة م سععععاة..  األ ععععرر والععععدول وبيععععنهم.. بععععبع  بعضععععهم

 .. ش ء وكل..  وسياسيًّا..  تصاديًّاواق..  عسكريًّا

 ضهععل هععم مععن..   مبععؤمتر غروزنعع  يف امل سععاة عقععد ليكتمععل

.. ومكععر.. قععوة بكععل العمععل يععتم.. هنععا حيععف( .. واجلماعععة؟ السععنة

 مت اليت.. للمسلمني كلها الفوقية البنى ملصادرة..  وعمالة.. و يانة

 (11  بعععد  مععا  حتععى  الثانيععة  العامليععة  احلععرب  نهايععة  منععذ  تعظيمهععا

 اإلجهععاز متضن  بعععد ..العربعع  الربيععع بكععوار ..  مععروًرا..  سععبتمرب

 ..  للمسلمني التحتية البنى معظم على
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 ورؤاهعم ..  والشعرق  الغرب  ط  يف اإلسرم  العامل ويصب؛

 املشعععردين الضععععفاء معععن مسعععًخا...  العععراهن وفعلعععهم.. املسعععتقبلية

 النمععاذج بععيبراز.. كععًراوف ومنهًجععا عقائععديًّا واملفععرغني ..املععتخلفني

 ومناهجهعا  عقائعدها  وجععل  باإلسعرم  تتسعمى  طوائع   معن  املبتدعة

 .. ش ء كل..  فينته  ..للمستقبل.. املعتربة املرجعية

..  اإلسععرمية للععدول..  للمسععلمني.. الععراهن املشععهد هععو هععذا

 معن  نرممهاضن  ن مل اليت العرقات لطبيعة.. اإلسرمية للمجتمعات

 ..جاحل موسم  رل

 ..حبق العظيم السؤال وليربز

 املتينععة العرقععات حتقيعع  يف احلععج يفعلعع ضن  ميكععن الععذي مععا

 التعاري   معر  علعى  األردر الواقعع  هعذا  وسع  ..  اإلسعرمية  الدول بني

 املعاصر؟. اإلسرم 

 املوقعع  بيععان مععن بععد ال.. الععرؤر بععع  تقععديم ميكععن وحتععى

 . ننشده الذي والتطلع

   وتطلعنا:.. ..  موقفنا

 فعين .. إحباطعات  معن  الواقعع  إليع   يقود ما كل من الرغم على

 ضراد كمعا .. كلمتع   ويعلع   دين  ينصر ب ن تعاىل باهلل معقود األمل

 عليع   اهلل صعلى  املصعطف   نبيع   سعنة  ويف املعبني  كتاب  يف سبحان 

 ..وسلم

.. بع   الوعد تعاىل اهلل حكمة اقتضت الذي الذكر حف  إن

 املبتدععة  معن  اآلمثعني  علعى  تعدور  وائرالعد  بع ن  آمعن  شعور يف جيعلنا
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 ولرسععععول  هلل الععععع ة وضن..   لفهععععم ومععععن.. واخلععععائنني واملخععععربني

 مراحععلإىل  ويسععتند.. اليعع س ينبععذ.. هكععذا..  التطلععع  ..وللمععؤمنني

 متضن  بععد  وعع تهم  ديعنهم  فيهعا  املسعلمون  اسعتعاد .. كعثرية  تارخيية

 ..  ا تطافهما

 التغعععيري ضجعععل معععن مهمعععة ضشعععياء فععععل يقتضععع  التطلعععع وهعععذا

 معععن كغعععريه لعععي  احلعععج فموسعععم..  احلعععج موسعععم معععن باإلفعععادة

 يف املسعععلمني بعععني العرقعععة ععععرر إععععادة ضجعععل الععععام  معععن مواسعععم

  َوُقعععععِل وتععععععاىل:  تبعععععارك احلععععع  يقعععععول.   اصعععععة احلعععععج موسعععععم

 (َواْلُمْؤِمُنوَن( َوَرُسوُلُ  َعَمَلُكْم اللَُّ  َفَسَيَرر اْعَمُلوا

 ..بالقول ليس .. بالعمل.. فاحلل

ضن  ميكععن.. سععواه يف ليسععت كععربر فععرص احلععج موسععم ويف

..  العع ة  واسعتعادة  والتععاون  التقعارب  معن  قعدر  لتحقيع   توظيفها يتم

 ..اجلرو  رغم

 :فاحلج

 ..املسلمني معظم حوهلا يتف  حمددة وضمكنة ضزمنة -

 علعععى املسعععلمني جعععل يتفععع  اإلسعععرم ضركعععان معععن ركعععن -

 ال التوافععع  معععن شععع ء ففيععع .. وشعععروط  وواجباتععع  صععفت  

 املخعععععتلفني بعععععع  رغعععععم.. غعععععريه يف املسعععععلمون يشعععععهده

 بهم يعتد الذين ال

 بكعل  األرض مسعلم   كعل  معن  غفرية ألعداد التقاء زمن -

 .وغريها السياسية ا ترفاتهم
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 وللطبيععععة.. الواقعععع مسعععات معععن ذكعععره سعععل  معععا وعععوء ويف

 رة،املباشع  العمعل  لربامج إوافة ضن ، ضعتقد.. احلج مبوسم اخلاصة

 رمبعععا..  الكعععردي ضسعععام  م. ذكعععره ممعععا.. وحنوهعععا كعععاملؤمترات

 املشععرتك واملصععري.. الوحععدة قععيم وتع يعع  إلجيععاد األولويععة تكععون

 .. اإلسرمية الدول جملموعة

 ضشياء فعل يتيسر سوف..  األمر هذا حتقي  ضمكن حال ويف

 وتع يع   تكوين فرص جدًّا ترتفع وسوف.. تعاىل اهلل بيذن.. كثرية

 ..اإلسرمية الدول بني وصلبة وإجيابية متجددة قاتعر

 قععيم  إلنتععاج..  احلععج موسععم مععن اإلفععادة ميكععن..  وبالتععال 

 الوحعدة  ضهميعة  تعظعيم  اجتعاه  يف تعدفع ( حاليعة  قيم  وتع ي ( جديدة

 مشععروع يف.. الععع ة واسععتعادة.. واخلصععام الفرقععة ونبععذ.. والتوافعع 

 تسميت : ضقرت 

 جملموعععة والععتمكني الععع ة عادةالسععت العشععر القععيم مشععروع 

 (بينها متينة عرقات وبناء.. اإلسرمية الدول

 آرائع   يف الفعرد  تقعود  عليعا  ض رقيعة  منظومعة  ععن  تععرب  والقيم

 قعادرة  وجتعلها الشخصية نسيج القيم وتصنع. وسلوك  واجتاهات 

 .والعامل اجملتمع مع التفاعل على

إىل ضن  اليععوم  اإلسععرم عاملنععا يف ظععاهرة حباجععة ضننععا ضعتقععد

.. عنعدنا  القعيم  سلم بناء لنعيد تفاصيل  بكل احلج موسم من نفيد

ضي  يف الععتفكري ذلعع  بعععد ليمكننععا..  واقًعععا متثلععها علععى ونعمععل

 .. رشيد وفعل سلوك
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 جمموععة  امعترك  معن  الت كعد  معن  بعد  ال ضنع  .. هنعا  واملقصود

 التحعول  عمليعة  إدارة علعى  والقعدرة .. إرادة التحعول  اإلسعرمية  الدول

 وإعععادة التحععول مبقتضععيات لرلتعع ام الكاملععة األهليععة مععع تلعع ،

 ووحععدة بشععفافية اإلفشععال عوامععل كععل ومواجهععة. العرقععة تقويععة

 .قويم ومنهج وع مية وصربة

 االسعرتاتيج   للفععل  موحعدة  مرجعيعة  بناء  رل من ذل  ويتم

 ...واخلارج الدا ل مستوي  على اإلسرم 

 مشاعر يف املسلمني اجتماع صةفر توظي  ميكن ذل  وبعد

 :التالية القيم وتع ي  إلجياد  احلج

 احلرية:-1

.. ضو حريععاتهم مبصععادرة إمععا اليععوم املسععلمني مععن كععثري يشعععر

.. ضحععراًرا النععاس اهلل  لعع  وقععد  .احلريععة قيمععة وتطبيعع  فهععم بسععوء

 القيمعة  باعتبارهعا  مسعلم  لكعل  احلرية قيمة بناء بيعادة البدء فل م

 يف فينعععادر . واإلبعععداع واملنافسعععة واإلنتعععاج للعمعععل فععععةالدا األهعععم

 مكفولععة حريععات هلععم.. ضحععراًرا  لقهععم اهللضن  احلععج يف املسععلمني

 واختععاذ عنعع ، والتعععبري والععرضي، والتععدين، االعتقععاد، يف بالشععرع

 اإلسعرمية  العدول  منظومعة  وتعمعل . عنهعا  املشروع والدفاع املواق ،

 .وحكًما نوًناقا ذل  صيانة على ضمم  مشروع وف 

 املساواة: -2

 يف فينععادر. شعع ء كععل يف مععع  يتسععاور املسععلم ض ععو املسععلم

 وقععوانني دسععاتري وفعع ..  الععدول وتكفلععها.. املسععاواة بقيمععة احلععج

.. ضوال احلعج  مشاعر يف املساواة مظاهر كل جتريم ويتم. حمكمة

 .  اإلسرم  العامل بقع من بقعة كل ويف
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 العدالة:-3

 نفوس تطمئن.. عليها املؤسسات ومحل.. عدلال قيمة فبيظهار

 اإلنتاج. ويرتفع.. الناس

   البنائية:-4  

 الشععور  إذكعاء .. املهمة القيمة هذه لتحقي  يقود ما ضهم ومن

 داعًمعععا العععدنيا احليعععاة يف وجعععوده يكعععونضن  بضعععرورة الفعععرد لععدر 

 احلعج  يف فينعادر . فعلع   ميكنع   شع ء  ب ي لبيئت  ومفيًدا ومساهًما

 مسعععتقلة قويعععة جمتمععععات لبنعععاء الرشعععيد والفععععل اإلنتعععاج لتعظعععيم

 .حميطها مع ومتكاملة

 اإل رص:-5

 يف فينعادر . فيع   النجعا   ومنعا   كل  اإلنتاج قوام واإل رص

 القعععول يف واإل عععرص النيعععة يف اإل عععرص حتعععري بضعععرورة احلعععج

 .الفعل يف واإل رص

 واملودة: والرتاحم التعاط -6

.. املت نة الشخصية بناء يف عظيمة داملقاص  ر ية القيمة هذه

 والععر تععراحم والععر تعععاط  الععر مععن مظععاهر رضينععا، احلععج، ويف

..  املقدسعة  املشعاعر  ووعي   الشعديد  ال حعام  يقعوده  معا  نتيجة.. مودة

 الععنف  إيثععار مععن..  احلجععاج بععع  عنععد القيمعع  السععلم واوععطراب

 ..والذات

 احعععموالرت التععععاط  رو  إذكعععاء بضعععرورة احلعععج يف فينعععادر

 اهلل رسعالة  الرمحعة  ألن..  كافعة  النعاس  ومعع .. املسعلمني  بني واملودة

 .. كافة للعاملني
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 التسام؛:-7

ضن  احلعج  يف فينعادر .. التسعام؛  النبيعل  املعرء  صفات ضعظم من

 النعععبرء تسعععام؛.. اآل عععرين معععع ونتسعععام؛..  بيننعععا معععا يف نتسعععام؛

 الفرقعععة و والغعععل الثععع ر  تعععرا  وننبعععذ.. العظعععام  األعععع ة.. الكعععرام

 ..واخلرف

 والفردية: اخلصوصية  -8

 القعيم  إحعدر  ألجعلعها .. والفرديعة  ةاخلصوصعي  من هنا س رفع

 املسعلمون  يشعهده  معا  نتيجعة  وذلع  . احلج يف إليها ندعو اليت العشر

 مععرض  يف.. وفعرديتهم  النعاس   صوصيات على التضيي  من حالًيا

 العقععود يف  بعع ابتلينععا الععذي احملمععود غععري اجملتمععع  للتما ععل السععع 

 .املت  رة

 النعععععاس معععععن األفعععععراد معععععن؛ بضعععععرورة احلعععععج يف فينعععععادر 

 ذل  يؤ ر ال طاملا يريدون  الذي بالشكل وفردياتهم  صوصياتهم

 .الناس من اجملموع على سلًبا

 واألمانة: القوة-9

 عليع   نععول  معن  هو.. األمني القوي املسلم ب ن احلج يف فينادر

 املعاصر. تارخينا نم العصيبة املرحلة هذه الجتياز

 اخلل : حسن-10

 اخللع   املسعلمون  جيععل  بع ن . اخللع   حبسعن .. احلعج  يف فينادر

 يعععدفعوا وضن.. الفعععل  وردود وضفعععاهلم  ضقعععواهلم يف  يععارهم  احلسععن 

 ..ضحسن ه  باليت دائًما
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..  للمسععلمني الفوقيععة البنيععة لرتمععيم العشععر القععيم هعع ..  تلعع 

.. وضعظععم..  ضفضععل اهلل ولحبعع فنكععون..  بهععا نعععربضن  ميكععن الععيت

 ..وللعاملني لنا وضنفع.. وضجود

 والعمعععععل.. الطريقعععععة بهعععععذه العععععتفكري دون ضنععععع ..  وض شعععععى

..  نقع   معن  اعتدناه ما.. إىل نفعل  فعل كل فسيؤول..  مبقتضاها

 ..واجملتمعات األفراد على عكسية وعوائد.. وعج 

.. رشعيد  ضمعر  كعل  لنعا  ويسعر .. محيعد  ضمعر  كعل  لنا اهلل حف 

 . اال رتاق مريدي من غرينا وضشرار.. ضنفسنا شر كفاناو

 عقيل: مها. التعقيب الثالث: أ 

 مععا  و اصععة  القيمععة  ورقتعع   علععى  كععردي  ضسععامة . م ضشععكر

 املووعوع  يف مباشعرة  بالد ول حذوه وس حذو مقرتحات من طرح 

 وضهميعععة احلعععج مكانعععة نعععدرك مجيًععععا إننعععا حيعععف مقعععدمات  دون

 بععني وتطويرهععا املسععلمني بععني رقععاتالع ترسععي  يف منعع  االسععتفادة

 .جديد بش ء ولي  اإلسرم فجر منذ وذل  اإلسرمية، الدول

 عقعد إىل  حباجعة  ضننعا  ضعتقعد  ال كعردي . م ورقعة  علعى  وتعقيبا

إىل  حاجتنععا بقعدر  احلعج  مععع املت امنعة  واملعؤمترات  القمععم معن  امل يعد 

 ضواصععر وتقععوي احلجععاج ختععدم وبععرامج وضنشععطة فعاليععات تنظععيم

 مكعة  وتثبعت  املسعلمني  بعني  التجارية العرقات وتطور بينهم رفةاملع

 التعععاون فمنظمععة. و قافيععة واقتصععادية دينيععة كعاصععمة املكرمععة

 يف معرة  وكعل  سعنوات،   عر   كعل  إسعرمية  قمعة  تعقعد  اإلسرم 

 إسعطنبول  يف األ عرية  القمعة  وبععد   األعضعاء  العدول  مدن من مدينة
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إىل  باإلوعععافة ،(نيسعععنت كعععل عقعععدها تقعععرر م(2016  ضبريعععل يف

 يف كععان منهععا وا نععان  العاديععة القمععم بععني فيمععا االسععتثنائية القمععم

 قمععة عقععد وبالتععال   (م(2012  وعععام م،2005  عععام يف مكععة،

 عععن ناهيعع  التكععرار مععن نوًعععا يصععب؛ مكععة يف سععنوية إسععرمية

 .  احلج يف و اصة واإلجراءات والتكلفة التنسي  متاع 

 احلعععج نعععدوة  والعمعععرة احلعععج وزارة تعععنظم ض عععرر جهعععة معععن

 هعععذه يف ويشعععارك وشعععارك. م(1970  منعععذ ععععام كعععل( الكعععربر

 اإلسعرم ،  الععامل  وضدبعاء  ومثقفع   ومفكعري  علمعاء  كبار الندوة

 العوزارة  حبسع   النعدوة  هعذه  معن  واهلدف. احلج مواسم  رل وذل 

 املطروحعة  القضعايا  ومناقشعة  دراسعة  حضعر  ملعن  الفرصعة  إتاحة: هو

 والتععاون  اإل عاء  وتكعري   واحلجعاج  بعاحلج  علقةواملت الساحة على

 االعتععدال  طععاب وترسععي  اإلسععرمية األمععة ومفكععري علمععاء بععني

 بععع  تضعععطلع العععذي واحلضعععاري الثقعععايف العععدور وإبعععراز. والوسعععطية

 الثقععايف الععدور علععى والت كيععد. واحلجععيج احلععج خلدمععة اململكععة

 وإبعراز . فعة املختل العصعور  ععرب  وضبنائها املقدسة للمدينة واحلضاري

 يف املترحقعععة والتطعععورات الرائعععدة واملشعععروعات اإلجنعععازات ضهعععم

  عععادم عهعععد يف  صوًصعععا املسعععلمني خلدمعععة الشعععريفني احلعععرمني

 لقضايا اهلادئ الفكري احلوار مبدض وترسي . الشريفني احلرمني

 األععداد  هعذه  تواجعد  ععرب  احلعج  موسعم   عرل  معن  اإلسعرمية  األمة

 املؤسسعععات معععع البنعععاء العلمععع  اصعععلوالتو. احلجعععيج معععن الغفعععرية

. الععععامل دول معظعععم يف املتخصصعععني والبعععاحثني العلميعععة واحملافعععل

 األمععة ضبنععاء بععني والتعععارف والتععر   التكامععل مععن امل يععد وحتقيعع 
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 العععامل ألبنععاء املوحععد اجلمععاع  للعمععل قواعععد وإرسععاء. اإلسععرمية

 األمعة و العقيعدة  حعول  حتعوم  العيت  الشعبهات  علعى  العرد  يف اإلسرم 

 وذلع   واحلجعاج  احلعج  خلدمة الوزارة بيجنازات والتعري . والثقافة

 ضفضعععل لتقعععديم اهلادفعععة الدولعععة سياسعععة تنفيعععذ يف منهعععا إسعععهاًما

 .وال وار والعمار للحجاج اخلدمات

 وهععذه  عقععود منععذ طرحععت احلععج  مععن االسععتفادة فكععرة إًذا

. م اقرتحع   مبعا  اتسعاًقا  االسعتفادة  لكيفيعة  جتسعيد  السعنوية  النعدوة 

 بيعنهم  التععاون  لتطعوير  اإلسعرمية  للجامععات  لقعاءات  بعقعد  كردي

 تقعديري  يف ولكعن  والتطعوير،  العلم  بالبحف يتعل  فيما و اصة

 على نتائجها ف ين. جمدية ليست ضيًضا رمبا بل كافية  ليست ه 

ضو  اململكععة دا ععل سععواءضحععد  تابعهععاضو  بهععا علمنععا وهععل األرض؟!

 .احلجاج؟! منها استفاد وهل  ارجها؟!

 ضيععام قبععل انتهععت والععيت املثععال سععبيل علععى العععام، هععذا نععدوة 

 التطععععورات ..واحلاوععععر املاوعععع  بععععني احلععععج  بعنععععوان وكانععععت

 ،(الكعربر  احلعج  مقاصعد  حتقيع   يف وض رها احلج يف والتنظيمات

 لرصد متخصصة وحدات بينشاء واهليئات العلمية اجملامع وضوصت

 مقاصعد  حتق  ضحكام قريرت يكفل مبا والعمرة احلج مستجدات

 .  احلني  الشرع

 واألمععععور الشععععرعية باألحكععععام احلجععععاج توعيععععةإىل  ودعععععت

 هلعذه  السعليم  األداء يضعمن  مبعا  بعاحلج،  املتعلقعة  الشعاملة  التنظيمية

 وتعع احم افععرتا  مععن املتكععررة السععلبية املظععاهر وتععريف الشعععرية،

 دورالع  مناقشعة  فيهعا  مت علميعة  جلسعة  النعدوة  شعهدت  كما. وتدافع
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. ووسعائل   ومقاصعده  احلعج  مبناسع   املسعلمني  تعريع   يف اإلعرم 

 احلعععج  قافعععة نشعععر يف وض عععره اجلديعععد لإلععععرم جلسعععة و صصعععت

 .احلج مقاصد وحتقي  باإلسرم والتعري 

 مععع مشعكلتنا  دائًمعا  ولكعن  آنيعة،  ومواوعيع  مهمعة  توصعيات 

 االجتماععععات معععن م يعععد لعقعععد داعععع  ضرر وال والتطبيععع ، املتابععععة

. عمليعة  واستفادة تطبي  هناك يكن مل إذا واحملاورات دواتوالن

 طريع   ععن  معثرً  املعدن   اجملتمعع  دور تفعيل املقابل يف اقرت  ولكن

  دمععععة يف ومباشعععر  مهعععم  بعععدور  تقعععوم  فهععع   الطوافعععة  مؤسسعععات 

 دينيعة  توعوية فعاليات تنظيم يف منهم االستفادة وميكن احلجاج،

 منهعا  بقع   إن  والتارخيية األ رية األماكن لبع  وزيارات وصحية

 .القدمية واألحياء واملدينة مكة يف واملتاح ( ش ء

 واملنعععافع املصعععاح تطعععوير حعععول لرقرتاحعععات بالنسعععبة ضمعععا

 نظمتعع  الععذي ضن امللتقععى وضعتقععد وععروري، شعع ء فهععو االقتصععادية

 ملتقععى  بعنععوان: ضيععام بضعععة منععذ العععام هععذا للتجععارة مكععة غرفععة

 يهععععدف فهععععو جيععععدة،   طععععوة( مارياالسععععتث االقتصععععادي منععععافع

 لتبعادل  املكرمة، مكة يف العظيم اإلميان  التجمع من لرستفادة

 منعو  لتحقيع   التجعاري  التبادل ولتع ي  املسلمني، التجار بني املنافع

 االقتصععععادية الفععععرص ولتحقيعععع  مسععععتدام، إسععععرم  اقتصععععادي

 هعععذا وليكعععون اإلسعععرم ، الععععامل اقتصعععاديات يف واالسعععتثمارية

 العععدول مجيععع  يف املسععلمني  لشععباب  وظععائ   لتوليععد  بدايععة  تقععى املل

 باالهتمعام  اجلعديرة  التوصعيات  من العديد طر  في  ومت. اإلسرمية

 امللتقعى  هعذا   عرل  معن  يتطلعع  ضنع   احلج وزير ذكر فقد والتنفيذ،
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 اإلسععععرم ، االقتصعععاد  عاصعععمة  املكرمععععة مكعععة  تصعععب؛ إىل ضن 

 ملقابلعة  املكرمعة  مبكة الدول  سلمان املل  مطار إنشاء وبضرورة

 .  م(2030  اململكة رؤية  لفية على سيتولد الذي الكبري الطل 

 مبكععة، واملععؤمترات للمعععارض دولعع  مركعع إىل  وباحلاجععة

إىل  واحلاجعة  والعدول،  الشركات استقطاب على للمساعدة وذل 

 عععن عبععارة سععيكون حيععف السععلع، وتبععادل للتجععارة دولعع  مركعع 

يسععمى  ومععا األسععواق مععن وغريهععا. مراملسععت للتبععادل دائععم معععرض

 يعنعك   مبعا  احلعرة  واألمعاكن  السعفن  بعني  التجعارة ضو  "باملسافنة"

 يف ستسععاهم وزارتعع ضن  احلععج وزيععر وقععال. اململكععة اقتصععاد علععى

 فيمععا التجععار لتواصععل وسععيلة سععتكون والععيت اإللكرتونيععة املنصععة

 .االستثمارية الفرص وعرض وتبادل بينهم

 تبعععادل فيععع  ومت للملتقعععى،  مصعععاح مععععرض هنعععاك وكعععان

 جانع  إىل  والتجعار،  الدول بني الصفقات وعقد التجارية األفكار

 للتعريععععع  الناشععععئة  والشععععركات  السعععععودية  الشععععركات  وجععععود 

 .م(2030  لرؤية وتطلعاتهم خبدماتهم

 الغعععذائ  األمعععن" عمعععل ورشعععة مكعععة غرفعععة عقعععدت كمعععا

 نواملسععععتثمري األعمععععال لرجععععال"  تضععععامنية مسععععؤولية احلععععج يف

 تعععدوير مووعععوع نظعععري ولفعععت مبكعععة، والعمعععرة احلعععج قطعععاع يف

 باسعععععععتثمارها واملطالبعععععععات املقدسعععععععة، املشعععععععاعر يف املخلفعععععععات

 ضنعععع  والعمععععرة احلععععج وزيععععر ضووعععع؛ اقتصععععادية، صععععناعة لتصععععب؛

 املووعععععععوع يف اإلسعععععععرم  البنععععععع  معععععععع شخصعععععععيًا سعععععععيتحد 

 .املقبلة الفرتة  رل ومناقشت 
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 رمضعان  معن  سعتفادة لر بسعيطة  لفكعرة  مثعال  ضذكر  تاًما،

 املنعافع  وتبادل اإلسرمية الشعوب بني والتعري  التقري  يف واحلج

 تصعوير  مسعابقة  وهع   العام، هذا اإلسرم  التعاون منظمة نفذتها

 اإلسععرمية الععدول يف لرمضععان االجتمععاع  التواصععل وسععائل عععرب

 ضداء هعع  صععور سععتة ألفضععل واجلععائ ة النععاس عامععة فيهععا يشععارك

 ناجحععة جتربععة وكانععت الصععور مععن املئععات تلقينععا. احلععج فريضععة

 وتكفلنععععا الفععععائ ين السعععتة  وا رتنععععا. لتطويرهعععا  نسعععععى وممتععععة 

. احلعععج ألدائهععم  بالصععور  ت ويععدنا  مععنهم  وطلبنععا  للحععج  حبضععورهم 

 االجتمععاع  التواصععل وسععائل منصععات مععن االسععتفادة هععو اقرتاحعع 

 لسععلعوا التجععارب وتبععادل واألفكععار واملشععاريع االقرتاحععات لتقعديم 

 معادي  عائعد  هنعاك  يكعون  ال وقد مكلفة، وغري مبتكرة بطريقة

 الشعععوب بععني وتقععارب وترحععم معنععوي عائععد هنععاك ولكععن مباشععر

 املسعلمني  مجيعع  حتتعوي  ب نها اململكة صورة حتسنيإىل  باإلوافة

 .واملسلمني اإلسرم خلدمة اآلراء خمتل  على ومنفتحة

 واخلطابعععات األمععع  اهلعععاج  ضصعععب؛ األ عععرية السعععنوات يف

 يععؤ ر هععذا. احلععج حععول  طاباتنععا يف الطععاغ  تقريًبععا هععو العدوانيععة

 ضهميعة  ورغعم . اململكعة  صعورة  وعلعى  عامعة  بصعفة  احلج صورة على

 والععرد واحلجععيج احلععج وضمععن سععرمة علععى للت كيععد اخلطععاب هععذا

 يف كعثرًيا  نركع   ال ضننعا  ضرر ولكعن  ض عرر،  دول من يثار ما على

 مععن واملقاصععد الروحانيععة اجلوانعع  لععىع احلععج فععرتة قبععل إعرمنععا

 .االقتصادية واملنافع احلج
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 الغيث: عيسى. التعقيب الرابع: د 

 وضعجعععب  طرحععع ، علعععى الكعععردي ضسعععامة. م ضشعععكر

 العرؤر  وتقعديم  عنع   التسعاؤل  مت طاملعا  الذي املوووع بهذا االهتمام

 :وه  الفكرة هذه مبدض ضؤيد ولذا بش ن ،

 ودنيانا؟. ديننا يف احلج من نستفيد كيف

 احلعععج موسعععم معععن االسعععتفادة كعععوطن حقنعععا فمعععن وبعععالطبع

 واالقتصعععععععادية واألمنيعععععععة السياسعععععععية األصععععععععدة مجيعععععععع علعععععععى

 يف فّرطنععععععععا ضننععععععععا وضرر وغريهععععععععا، واإلعرميععععععععة والفكريععععععععة

 العععذي مقابعععل يف والعمعععرة احلعععج معععومَس  فرصعععة معععن االسعععتفادة

 كعععععون نتخيعععععلضن  ولنعععععا الشععععععريتني، هلعععععاتني ونقدمععععع  ندفعععععع 

 فمععععععاذا - اهلل قععععععدر ال - مععععععثًر إيرانيععععععة بععععععيدارة نياحلععععععرم

 املشععععععروع ملصععععععلحة والتوظيعععععع  حينئععععععذ االسععععععتغرل سععععععيكون

 واملدينعععععة املكرمعععععة مكعععععة  احلعععععرمنيضن  حعععععني يف الصعععععفوي،

 قرابعععة منعععذ إدارتنعععا حتعععت( والعمعععرة احلعععج  والشععععريتني( املنعععورة

 ذلععععععع  معععععععن االسعععععععتفادة يف مسعععععععتمرًا التقصعععععععري زال وال قعععععععرن

 واإلنسعععععانية، والدينيعععععة والقوميعععععة الوطنيعععععة امعععععةالع للمصعععععلحة

 مععععن ذهعععع  لعصعععع  فاعلعععة  عمععععل ور  تعقععععدضن  فعععع رجو وعليععع  

 إوعععععافة العرقعععععة ذات واألهليعععععة احلكوميعععععة اجلهعععععات مجيعععععع

 عنععععع  يعععععتمخ   عععععم العععععرضي وضصعععععحاب املتخصصعععععني لألفعععععراد

 خبططهععععععا وشعععععاملة  كاملعععععة  اسعععععرتاتيجية  مشعععععروعات  تقعععععديم 

 الرزمععععععععة األداء ايي ومقعععععععع ال منيععععععععة وبراجمهععععععععا التنفيذيععععععععة

 حعععرج مبنعطععع  ميعععر العععوطنضن  السعععيما ذلععع ، معععن لرسعععتفادة
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 فقععع  ألمعععرين نظرنعععا ولعععو ذلععع ، ععععن التعععورع ينبغععع  وال و طعععري

 اجلمعععععة و طعععع  بععععاحلرمني رمضععععان يف الرتاويعععع؛ قنععععوت وهمععععا

 بيمكاننعععععا ضنععععع  ألدركنعععععا والعيعععععدين عرفعععععة و طبعععععة فيهمعععععا

 واخلطععععععع  للقنعععععععوت وذكيعععععععة حكيمعععععععة نصعععععععوص توظيععععععع 

 مشععععاريع نقععععاوم وبهععععذا حمععععرتف، بشععععكل إعرميععععًا غطيتهمععععاوت

 جانععع  يف فقععع  وهعععذا العامعععة، ومصعععاحلنا وطننعععا وعععد األععععداء

 الشعععععامل بعععععالتوظي  فكيععععع ( واخلطععععع  القنعععععوت  اخلطعععععاب

ضن  وجيععععع  احلعععععرمني، معععععن الكاملعععععة واالسعععععتفادة للشععععععريتني

 علععععى قععععادر والشعععععريتني احلععععرمني شععععؤون ميلعععع  مععععنضن  نععععدرك

 معععن بعععداًل الععععامل يف مسعععلم مليعععاَري قرابعععة لوعقعععو قلعععوب قيعععادة

 وقعععععانون  شععععرع   اسععععتغرل  بععععر  تععععذه   الفععععرص  هععععذه  تععععرك 

 السععععععودي العععععوطن ختعععععدم العععععيت اجملعععععاالت شعععععتى يف وض رقععععع 

 مجعععععععاء، واإلنسععععععانية اإلسععععععرم  والععععععدين العربيععععععة والقوميععععععة

 ظعععل يف وطننعععا بهعععا ميعععر الععيت  الصععععبة الظعععروف هعععذه يف السععيما 

 وكيعععععد  طعععععائف ، وتغعععععول ة،حو يععععع وحعععععرب صعععععفوي، ععععععداء

 .و ارج  دا ل  و ذالن صلييب، ومكر صهيون ،

 بشععععكل واحلععععرمني الشعععععريتني اسععععتغرل هععععذا يععععع  وال

 املقبعععول وفععع  وإمنعععا وضدًبعععا، وعرًفعععا وقانوًنعععا شعععرًعا مقبعععول غعععري

. املسععععلمون. العععععرب. السعععععودية  األربععععع األمععععم مصععععلحة فيعععع  ملععععا

 (.البشر

 قابلعععة ومسعععودة  ذهععع عصععع  جمعععرد األسعععطر هعععذه وتبقعععى

 .  العامة املصلحة منا  لتحقي  والتعديل واإلوافة للحذف
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 هلم(: منافع ليشهدوا..  املداخالت حول قضية: )احلج 

 حتليل لألبعاد ذات الصلة بقضية احلج  

 حمسعوس  هلعم  ملنعافع  احلجعاج  شعهود : ضن القععود  ناصعر . د يرر

 جوتععع او ، جتعععاري تبعععادل ، خمتلفعععة وبصعععي  التعععاري  معععدر علعععى

 ، بع   التعدري  ضو  الشريفني احلرمني يف بالدراسة و قايف حضاري

 املؤسسعععات مسعععتور علعععى ولعععي  األفعععراد، مسعععتور علعععى وغالًبعععا

 فيكعون  العبع    ضشار كما كذل  يبقىضن  واألفضل الرمسية،

 ومؤسسعععات األفعععراد جهعععود  عععرل معععن التجعععاري التبعععادل تشعععجيع

 التواصعععل وتشعععجيع والصعععناعة التجعععارة غعععرف  اصعععة ، األعمعععال

 كلمععا والثقافيععة العلميععة املؤسسععات  ععرل مععن والعلمعع  الثقععايف

 خمتلع   علعى  اإلسعرمية  العدول  بعني  تقويعة العرقعات   ضمعا  ، ضمكن

 يف يععتم لععن وضنعع  السععيما ومنتدياتعع  ومؤسسععات  آالتعع  فلعع  األصعععدة

 .معدودات ضيام

ضن  شعرًعا  جيعوز  ال ضنع   ضعتقعد : الرديععان بقولع     الد. د وعق 

 مععع اتسععاًقا مكععة يف عليهععا للحصععول دنيويععة بفوائععد حلععجا يقععرن

 عن . اهلل رو  عمر رواه الذي النية حديف

الضععوي  ضن املنععافع املشععار إليهععا يف   عبععداهلل. ض بينمععا ضووعع؛

 معلومعات  ضيعام  يف اهلل ويعذكروا  هلعم  منافع  ليشهدوا قول  تعاىل: 

 البعائ   وضطعمعوا  منهعا  فكلعوا  األنععام،  بهيمة من مما رزقك على

 (.(الفقري

  حرل. جتارة من ودنيوية اهللإىل  بالتقرب دينية هنا املنافع
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 ليشعهدوا     اآليعة:  بن  واج  نقل  ضن  ضسامة. ض بينما ذكر

 (.(معلومات ضيام يف اهلل ويذكروا هلم منافع

. د معع  االتفعاق إىل  ضميل: العثمان  الد. م ويف اإلطار ذات  قال

 اجلانع   وطغيعان  احلعج،  شعرية رمسلة نم خماوف  يف الدري  زياد

 قععد كنععت..  والروحععان  الععدي  اجلانعع  علععى واالقتصععادي املععادي

" بالعععدين املتعععاجرة" ظعععاهرة سعععنوات قبعععل سعععاب  مقعععال يف ناقشعععت

 الفندقيعة  األبعراج  مشعهد  ومنهعا  املتعاجرة  هلعذه  منعاذج  ععدة  وطرحت

 اإلطرلععة حبسعع  الفندقيععة الغععرف وتسعععري احلععرم حععول الشععاهقة

 املكععان لروحانيععة جارًحععا رضيتعع  مععا وهععو والكعبععة، احلععرم لععىع

 احلد . وقدسية

 املنعافع  حتصعيل  فكعرة  ضقرت الكرمية اآلية فين..  ذل  ومع

 بععني التععوازن حتقيعع  يععتم ضظنعع  مععا وهععو الشعععرية ضداء جانعع إىل 

 ومععارض  معؤمترات  تنظعيم  فكعرة  فين ظ  ويف..  اجلانبني هذين

 طغيععان جانعع إىل  بععاملي ان متيععل رمبععا احلععج موسععم ض نععاء ومناشعع 

 العبع   ض عاره  معا  علعى  ععروة  الروحان  اجلان  على املادي اجلان 

إىل  ينجععرف رمبععا الععذي الفكععري واجلععدل التسععيي  خمععاوف مععن

 احلج. يف والفسوق الرفف حد

 املنفععة  يف التفريع   هنعا  ضود: احمليا مساعد. د ومن جانب  قال

 علععى املهععيمن بوصععفها الدولععة وبععني احلجععاج عامععة بععني مكععة يف

 ... احلرام والبيت مكة يف القرار

 تفتخععر اإلسععرم قبععل قععريأ كانععت الفععردي املسععتور علععى

 .. ذل  يف يتنافسون وكانوا.. للحجيج خبدمتها



19

 –2016     
36 

 املسعلمون  تناف  حيف الشرف هذا ضكد اإلسرم جاء وحني

 امليعععاه وضوصعععلوا واألربطعععة السعععبل ضقعععاموا و..  اخلدمعععة هعععذه بععع داء

 .. وويوف  هلل تقرًبا للحجاج الطعام وقدموا

 ومشعروع  ب بيدة بدًءا مكة  ارج من اآل رين ذل  مشل وقد

 تقعديم  يف واهلنعود  املصعريني  مشعاركة  العذبة، وحتى املياه توصيل

 اهلل ولبيعت  للحجعاج  يقعدم  ومعا  ونظافتع   احلرام للمسجد اخلدمات

 ... احلرام

 وبعدض  واملشاعر، احلرم حال تغري الع ي  عبد املل  عهد ومنذ

 قععادرة لتكععون تتحععول األمععاكن هععذه جعععل  ععاص، اهتمععام فيهععا

 الععيت اخلععدمات كععل وتقععديم احلجععاج اسععتيعاب علععى اهلل بفضععل

 حيعععف احلاليعععة الكعععبرية التوسععععةإىل  وصعععلنا حتعععى.. يتاجونهعععا

 تكلفتهععا وكانععت سععنوات (6   عبععداهلل امللعع  توسعععة اسععتغرقت 

 ت يعد  للحعرم  االسعتيعابية  الطاقعة  صعبحت ض ريعال، ولعذا   مليار (70 

 .الساعة يف طائ  آالف (105و . مريني مصل  (3  عن

 االمجعال ،  احمللع   النعاتج  معن  (%3  بعع   احلعج  مسعاهمة  تقدر و

 والتشعععغيلية الرضمساليعععة النفقعععات ضمعععا. ريعععال مليعععار (100  حنعععو

 .واحلجيج للحج   دمًة  السعودية  فتخصصها

 يبتغع  ضن  للحاج ضذن قد اهلل   فينالشخص  املستور على ضما

ضن  جنععا  علععيكم اهلل تعععاىل:   لععي   قععال حيععف اهلل مععن فضععًر

 ((... ربكم من فضر تبتغوا

 عكععاظ  "كانععت قععال: عبععاس ابععن  عععن البخععاري رور وقععد

 تع مثوا  اإلسعرم  كان فلما اجلاهلية، يف ضسواًقا اجملاز وذو وجمنة
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 معن  فضر تبتغواضن  ا جن عليكم   لي  فن لت: فيها التجارة من

  ."ربكم((

 رسعول  فسع لوا  يتجعروا ضن  الصعحابة  تع  م  اإلسعرم  جاء وحني

 .. اآلية هذه اهلل ف ن ل.. ذل  عن-صلى اهلل علي  وسلم- اهلل

 يف والتجعععارة البيعععوع يتقعععون "كعععانوا قعععال: عبعععاس ابعععن وععععن

 علععيكم   لععي  اهلل فعع ن ل ذكععر ضيععام يقولععون: واحلععج، املوسععم

 ربكم((". من فضر غواتبتضن  جنا 

 ومعع   يعج  الرجعل  ععن  سئل عمر ابن مسعت جرير: ابن وقال

 معن  فضعرً  تبتغعوا ضن  جنا  عليكم عمر:"   لي  ابن فقال جتارة،

 ربكم((".

 البععن قلععت قععال: التميمعع ، ضمامععة ضبعع  عععن مرفوًعععا روي وقععد

 بالبيعت،  تطوفعون  ضلعي   قعال  حعج؟  معن  لنعا  فهعل  نكعري،  إنعا  عمر

 بلى. قال: رؤوسكم؟! وحتلقون اجلمار، وترمون ف،املعرو وت تون

 -صععلى اهلل عليعع  وسععلم  – الععنيبإىل  رجععل جععاء عمععر: ابععن فقععال

 - جربيععل عليعع  نعع ل حتععى جيبعع ، فلععم سعع لت  الععذي عععن فسعع ل 

 فضعرً  تبتغعوا ضن  جنعا   علعيكم  لعي  " : اآليعة  بهعذه  -السرم علي 

 ضنععتم فقععال -صععلى اهلل عليعع  وسععلم – الععنيب فععدعاه"  ربكععم مععن

  ضمحد(.  رواه حجاج.

 كنعتم  املعؤمنني  ضمري يا "قلت قال: عمر موىل صاح ضب  وعن

 ..احلج" يف إال معايشهم كانت وهل قال: احلج؟ يف تتاجرون

 هشعيم،  حعد نا  إبعراهيم،  بعن  يعقعوب  حعد   : جريعر  ابن قال

 لععي  : "  قععال  ضنعع  : عبععاس ابععن  عععن  عطععاء، عععن  حجععاج،  ض ربنععا

 " .  احلج مواسم يف ربكم من فضر تبتغواضن  جنا  عليكم
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 "ال:  اآليعة  هعذه  يف عبعاس  ابعن  ععن  طلحعة،  ضبع   بن عل  وقال

 رور وهكعذا .  وبعده" اإلحرام قبل والبيع الشراء يف عليكم حرج

 . عباس ابن عن العويف،

 ععععن احلضعععرم ، عمعععرو بعععن طلحعععة "حعععد نا:  وكيعععع وقعععال

ضن   جنععا علععيكم لععي : " يقععرض كععان ضنعع  عبععاس ابععن عععن عطععاء،

: الععرزاق عبععد وقععال" . ]  احلععج مواسعم  يف ربكععم مععن فضععر تبتغعوا 

 العع بري ابععن مسعععت: ي يععد ضبعع  بععن اهلل عبيععد عععن عيينععة، ضبيعع  عععن

 مواسعم  يف ربكعم  معن  فضعر  تبتغواضن  جنا  عليكم لي : " يقول

 " [ .  احلج

 بعن  محعاد  ععن  الفضعل،  بعن  حممد عن ، محيد بن عبد ورواه

 فعذكر  يقعرض   الع بري  ابن مسعت ي يد، ضب  بن اهلل عبيد عن زيد،

 جععععبري، بععععن وسعععععيد جماهععععد، فسععععرها وهكععععذا.  سععععواء مثلعععع 

 النخعععع ، وإبعععراهيم وقتعععادة، املعتمعععر، بعععن ومنصعععور وعكرمعععة،

 .  وغريهم ضن ،.. بن والربيع

 حمملعة  تع ت   القوافل كانت حيف قدمية، احلج يف والتجارة

 حتععى.. لثمععراتوا بالبضععائع حمملععة والععيمن والغععرب، الشععرق مععن

 كعان  حتعى  جهعة،  كل من املنتجات لعرض مكاًنا مكة ضوحت

 .. مكة يف الكت  ويبيعون يبتاعون والنساخ العلماء

 مكعة  معؤر    معن  وغريهمعا  واألزرقع   الفعاكه   ذكر وقد

 حمععددة بضععاعة يف واحععد كععل يتخصعع  سععوًقا (47  مععن ضكثععر

 شي . سلعة ولكل
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 تقععدم الععيت للخععدمات سععوق بينشععاء االهتمععام لععذل  يضععاف

 والسععععكن احلجععععاج وإرشععععاد وال مازمععععة كععععاملطوفني للحجععععاج

 ... واملطاعم

 يتاجع   معا  بكعل  ت  عر  كعبرية  مدينعة  ضوحت اليوم ومكة

 زوار بكععل تعنععى العععام طععوال ضصععبحت واملعتمععرون  بععل  احلجععاج

 تولتهعا  العيت  والفعا رة  الكبرية الفنادق بعد السيما..  العتي  البيت

 .. الشركات كربيات

 ... الفردي املستوى على اهذ

 النصععوص وال الواقعععضن  ضظععن فععر الدولععة مسععتور علععى ضمععا

 وسعيلة  احلعج  جتععل ضن  للدولعة  يتعي؛  السياسع   الظرف وال الشرعية

 ... مباشرة املادية ملواردها تع ي 

 والدولعععة الشعععريفني، احلعععرمني  عععادم لقععع  ا تعععار امللععع  إذ

 ال وحنععوه لعع وذ الععرمحن لضععيوف و ععدمتها رعايتهععا عععن تتحععد 

 ..  دماتها الدولة تبيع ب ن إطرًقا يسم؛

 سععتفت؛ الععيت األسععبابضحععد  هععو التجععاري البعععدضن  ضشعع  وال

 ستتسعاب   إذ املقدسعة  واملشعاعر  احلعرم  علعى  اإلشعراف  تدويل علينا

 إذ للمملكعة،  فضعل  ععدم  ععن  وسعيتحد ون  كعثرية  دول ذلع   على

 مععن تقدمعع  ومععا لألمععوال هععؤالء جابيععة نظععر يف اململكععة سععتكون

 الكثري. وعف  ست  ذ  دمة

املعلومععات املشععار  مصععدر هععو مععا: الصععحاف نصععر. م.وقععال د

 للحععرم  االسععتيعابية  الطاقععة  خبصععوص  إليهععا مبدا لععة د. مسععاعد  

 احلعععرمني رئاسعععة معععن املو قعععة معلومعععات  فحسععع   مريعععني؟  ر عععة
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 ععععن ت يعععد ال للحعععرم الدا ليعععة االسعععتيعابية الطاقعععةضن  الشعععريفني

ضن  ذلععع  ومعنعععى!! اجلديعععدة التوسععععة قبعععل مصعععلٍّ ضلععع  مخسعععمائة

 سععتة للحععرم االسععتيعابية الطاقععة سععق  رفعععت اجلديععدة التوسعععة

 .!!! اإلمجالية للمساحة بالنسبة جدًا كبري الرقم.  ضوعاف؟؟؟

 العامععة احمليععا يف هععذا الصععدد ضن اهليئععة    مسععاعد. وضووعع؛ د

 إحصعاءات  ئجنتعا  احلجة ذي من التاسع األحد ضعلنت يوم لإلحصاء

 احلجععاج عععدد إمجععال  بلعع  حيععف هععع(،1437  العععام هلععذا احلععج

  عععارج معععن حاًجعععا( 1.325.372  معععنهم حجعععاج،( 1.862.909 

 حاًجععا،( 537.537  الععدا ل حجععاج إمجععال  بلعع  فيمععا اململكععة،

 مععععنهم السعععععوديني غععععري املقععععيمني مععععن مععععنهم العظمععععى الغالبيععععة

 و اململكععة، مععدن بععاق  مععن مكععةإىل  وفععدوا حاًجععا( 207.425 

 .املكرمة مكة دا ل من حاًجا(  330.112 

(  1.692.417   السعععوديني غععري مععن احلجععاج إمجععال  وبلعع 

(  170.492   السعععععوديني احلجععععاج إمجععععال  بلعععع  فيمععععا حاًجعععا، 

 حاًجععععا،( 1.082.228   الععععذكور احلجععععاج وإمجععععال  حاًجععععا،

 . حاجة(780.681  اإلنا  من احلجاج وإمجال 

 القعادمني  احلجعاج  حبصعر  لإلحصعاء  العامعة  يئعة اهل قامت وقد

 وغعععري سععععوديني اململكعععة دا عععل معععن املكرمعععة مكعععة مدينعععةإىل 

 معدا ل  علعى  الواقععة  احلعج  إحصاءات مراك  طري  عن سعوديني

إىل  القععادمني احلجععاج نسععبة بلغععت حيععف املكرمععة، مكععة مدينععة

 السعريع  مكعة  /جدة طري  عن اململكة دا ل من املكرمة مكة

 نسععبت  مععا املكرمععة مكععة /السععيل وطريعع  (%35.5  ت نسععب مععا
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 نسعععبت  معععا املكرمعععة مكعععة /املنعععورة املدينعععة وطريععع  (،28.5% 

 مكعة  /اجلنعوب  طريع   وه  األ رر الثر ة الطرق وبقية (،21% 

 بنسعععبة القعععديم مكعععة /جعععدة وطريععع  مكعععة /الطعععائ  وطريععع 

 .(%15  مقدارها

 ا عععلد معععن القعععادمني للحجعععاج القعععدوم ضيعععام خيععع  وفيمعععا

 والثعععامن السعععابع األ عععرية الثر عععة األيعععام شعععهدت فقعععد اململكعععة،

 إمجعال   معن  (%80  نسعبت   معا  توافعد  احلجعة  ذي شعهر  من والتاسع

 ععدد  حيعف  معن  ضمعا  املكرمعة،  مكعة إىل  القعادمني  الدا ل حجاج

 فقععد املكرمعة  مكعة  مدينعة إىل  العدا ل  حلجعاج  الناقلعة  السعيارات 

 .سيارة( 29.169  بلغت

دقيقععة   املععال إىل ضن هععذه اإلحصععائيات   بيععت   ةمحعع. د وضشععار

كمععا  الدا ليععة، احلاسعع  لععدر يف   ألنهععا مسععجلة كععبرية بدرجععة

 حمعععدد بععععدد العععدا ل شعععركاتضو  التصعععري؛ ملؤسسعععات ضنععع  يعععتم

 .جدًّا حمدود هامأ يف إال جتاوزه ميكن ال مسبًقا

 للحج: املصاحبة الفعاليات مقرتحات عملية لتطوير

 اجتهعدت  ومهما السنني، مر إىل ضن  وعلى نقل  ضسامة. ض ضشار

 وتقععديم املقدسععة، املشععاعر تطععوير يف(   ععرًيا اهلل ج اهععا   الدولععة

 املععوىل إرادةضن  إال..  احلععرام اهلل بيععت لضععيوف التسععهيرت كافععة

 العذنوب  تصعفري  جائ تهعا  مشعقة،  احلعج  يكعون ضن  شعاءت  وجل ع 

  ضم . دت ول كيوم اليوم هذا يف املسلم ليخرج وجلها، دقها

 ضداء يف والتيسعري  للحعج،  السعفر  يف املشقة كانت املاو  ويف

 املقدسعة  للمشعاعر  الوصعول  يف التيسري ضصب؛ اليوم الشعرية، بينما
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 ضداء يف املشعععقة بينمعععا وسعععهولتها، املواصعععرت وسعععائل تقعععدم معععع

 ضداء وتراتبيعععة ال معععان، وحمدوديعععة املكعععان، وعععي  معععع الشععععرية

   الشعرية.

 الشععرية  يؤِد مل -وسلم علي  اهلل َصلى - ولالرسضن  ورغم

 إال تسري وضن ت بى للمسلمني الروحية الن عةضن  إال واحدة، مرة إال

 معععن العععرغم علعععى وذلععع  للشععععرية، ضداءه يف الرسعععول  طعععى علعععى

 واملطعاف  السعع   توسعيع  مثعل  احلعج  ذرائع باب بفت؛ العلماء حماولة

 لع   املخصصعة  اعاتالسع  غري يف الرم  وإباحة بل اجلمرات، ورم 

  اال تناقات. لف 

 حتععاول الععيت املعضععرتضحععد  يشععكل الروحعع  اجلانعع  وهععذا

 بعثعات  مع والتنسي  والتنظيم اإلرشاد ب سلوب معها التعامل الدولة

 .  احلج

 غعرار  علعى  السعاعة،  قيعام  حتعى  مشعقة  احلعج  سعيظل  ذل  ومع

 كلمععا..  املخععاطرة نسععبة زادت كلمععا املعععروف االقتصععادي املبععدض

 واخلسارة. الرب؛ نسبة زادت

 ضسعععامة م. طرحععع  الرديععععان ضن معععا   العععد. د ومعععن جانبععع  يعتقعععد  

 وهع   اململكعة،  على( وتنظيمية إدارية  إوافية وغوًطا سيشكل

إىل  احلجعاج  ومغعادرة  احلعج  موسعم  جنا  األول املقام يف يهمها اليت

 .وقت ب سرع بلدانهم

 ننعع رضن  ميلعع  وبالتععال  للجميععع  مقلقععة احلععج تسععيي  قضععية

 غعري  صورة ب ي استخدام ضو  تسييس إىل  يدفع ما كل عن باحلج

 .اخلالصة الدينية الشعرية صورة
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 وإدارة اململكعععة خيععع  فيمعععا هنعععا طرحععع  ضود العععذي املقعععرت 

 احلعععرمني تضععم  كدولععة  اململكععة  بسععلوك  يتعلعع   مععا  هععو  احلععج، 

 على: ينص  مقرتح .. الشريفني

 اململكععة فيعع  تعلععن( احلععج وقععت غععري يف  عععامل  مععؤمتر عقععد •

  ععارج حعرب ضي  يف طرًفعا  تكعون  لععن وضنهعا  التامعة،  حياديتهعا 

. الشعععريفني للحعععرمني كحاميعععة موقعهعععا حبكعععم حعععدودها

 سويسععرا مثععل متاًمععا حععدودها حلمايععة فقعع  تكععون حروبهععا

 حعروب ضو  مشعكرت ضي  ععن  بنفسعها  تنع ر  حبيف والنمسا،

 .األساسية مهمتها وه  احلرمني  محاية عن تشغلها

 وحتالفعات  عسعكرية  ضحعرف ضي  ععن  بنفسعها  اململكعة  تن ر •

 .سب  ما مع تتعارض

 العععرزم الععععون بتقعععديم( دولعععة ٥٦  اإلسعععرمية العععدول تتعهعععد •

 صعفو  يعكر ما كل ومتنع عليها االعتداء حال يف للمملكة

 .والعمرة احلج لت دية اململكةإىل  الوصولضو  احلج

 سعنوية   انيعة مي لعذل   وختصع   احلعج  إلدارة اململكعة  تتفرغ •

 تربععات  بصعورة  منهعا  جبع ء  السعودي الشع  يشرتك معروفة

 معععن معععانع وال" احلعععج صعععندوق" تسعععمى ال اميعععة غعععري سعععنوية

 الصندوق هذا دعم يف ض رر دول من املسلمني سائر اشرتاك

 .نقدية بتربعات

 يف تصععع  العععيت النقعععا  معععن ععععدًدا العثمعععان  العععد. وطعععر  م

 كما يل : احلج وشعرية ملوسم املصاح  االقتصادي احملور
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 ميثععل وهععو..  منععى ملشعععر االسععتيعابية الطاقععة توسعععة .. ضوال •

 رؤيععة طرحتعع  مبععا احلجععاج عععدد زيععادة يف األكععرب التحععدي

 عععدة قبععل ختطيطيععة دراسععة ضعععددنا قععد وكنععا..  م(2030 

 االسععتيعابية الطافععة ل يععادة تصععميمية حلععوال وطرحنععا سععنوات

 وبتكلفععععة حععععاج، نمليععععو ونصعععع  مليععععون حبععععوال  منععععى يف

 العمائر ولي  اخليام توظي  تبنينا كوننا معقولة استثمارية

 املووعوع،  هعذا  حعول  ضجنع ت  ض عرر  دراسعات  ضيًضا وهناك.. 

..  والتنفيعذ  لرعتماد اآلن حتى طريق  منهاضي  جيد مل لكن

 الععام  القطعاعني  بعني  بالشعراكة  تنفيعذه  ميكعن  مشروع وهو

 واخلاص.

 يف يكعععععونضن  جيعععع   ظعععع   يف ريالتجعععععا التبععععادل  ..  انيععععا  •

 كنععاضن  بعععد احلععج فقععدها الععيت السععمات.. ضحععد  االجتععاهني

 منتجعات  بيعع  معن  احلجاج متكني هو القديم ال من يف نراها

..  ذلعع  وغععري ومنسععوجات معع كوالت مععن بلععدانهم مععن وسععلع

 املنعافع  لتحقيع   املنافع إلي  دعت ما يق  ظ  يف اآلمر هذا

 تغطيععة علععى ويعيععنهم احمللععيني، للتجععار فقعع  ولععي  للحجععاج

 مععن شععيئا يسععتل م الطععر  هععذا مثععل وبععالطبع..  احلععج نفقععات

ضن  معععثر وضذكعععر..  واملكعععان  اإلجرائععع  والتنظعععيم التقعععنني

 ضشاع  الذي النبوي السوق هو املنورة املدينة يف املنا ة سوف

 التجععاري  للتبععادل  والسععرم  الصععرة عليعع   الكععريم  الرسععول

 سلمني.امل لعموم املفتو 
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 ت شعريات  متديعد  حعول  ضسعامة . م طعر   معع  متاًمعا  ضتف  ..  الثا •

 ضحنعاء  يف بالتنقعل  واملعتمعرين  للحجعاج  والسما  والعمرة احلج

 ضدري وال..  واجتماعيععة و قافيعة  سعياحية  مناشع   يف اململكعة 

 مععن  بععالرغم  الطععر  هععذا  تطبيعع   تعطيععل وراء السععر  هععو  مععا

 اجلهععععات معععن  ارمسيًّععع  اعتمعععاده  حعععول  املتكعععررة  األحاديعععف 

 وهيئععععة الدا ليععععة وزارة رضسععععها وعلععععى املختصععععة الرمسيععععة

 السياحة.

 فسعيبقى  عملنعا  مهمعا  الشهران  ضن  سعد. د ومن جهت  ضواف

 وآ عر  حني بني اململكة ضعداء علي  يدندن موووًعا احلج موووع

  يل : ما ضهمية وضرر

 هععذا  ضداء ضلَّععا يشععوب  علععى ومسععتمر دائععم بشععكل احلععرص -1

 العععدول نظعععر  وجهعععة معععن علينعععا حتسععع  ئبةشعععاضي  العععركن

 تسعععيي  ععععدم علعععى اإلصعععرار معععع اإلسعععرمية، واجملتمععععات

 ومل حجاجهععا منعععت الععيت هعع  إيععرانضن  الحظنععا احلععج  ولععو

 يقععوي حنععن  هععذا نفعععل ومل تسيسعع  الععيت وهعع  حنععن منععنعهم

  األ رر. اإلسرمية واجملتمعات الدول مع نظرنا وجهة

 وحمععععددة منظمععععة اكنضمعععع يف بععععازارات هنععععاك يكععععون ضن -2

 هععذه يف عروع   ميكععن معا  بععرض  للحجععاج ويسعم؛  ومراقبعة 

  بسي . رسم بدفع األسواق

 جممعععات منهععا قريبععاضو  املشععاعر ويف احلععرم حععول تقععام ضن -3

 ضقعل  مبواصفات احلال ميسوري واملعتمرين للحجاج  سكنية

 منطقعة  علعى  املقتدرين فنادق تطغى ال حتى منخفضة وب جور
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 د ععر األقععل الععدول حجععاج يعع  ال وحتععى واملشععاعر احلععرم

 الفنعادق  هعذه  يسكن من غالبيةضن  املرح  ومن بتهميشهم 

 ومتييع   تفرقعة  هنعاك  وكعان  واخلليجعيني  السععوديني  معن  هم

 اآل رين. ود

 يف املعؤ رين   واإلعرمعيني   واملفكعرين  السياسعيني  استضافة -4

 معهعععم، ا تلفنععا ن إ و حتععى  والعمعععرة احلععج  ألداء جمتمعععاتهم 

 إيعران  معن  للمملكة املضادة الدعاية  واء ب عينهم يروا ىحت

 احلععععج قضععععايا الطبيعععععة علععععى هلععععم ونشععععر  غريهععععا، مععععن و

  عرًيا  يريعدون  ال العذين  األفراد و والدول الفئات مع وقضايانا

 باململكة. وال باحلج ال

 جلعععل هععو الرديعععان ضن مقرتحعع   الععد. د ومععن جديععد ضووعع؛ 

 خبصوصععية مسععاملة دولععة... سععرم ةدولعع السعععودية العربيععة اململكععة

 وتفاهعات  احلعروب  ععن  تبتععد  وضن فيهعا،  الشريفني احلرمني وجود

 ..احلعروب  ويشععلون  الشععوب  بني الفروق يعمقون الذين السياسيني

 يف والنفعععي  الغعععال  ويبعععذل يرتمهعععا الكعععل حمايعععدة دولعععة نريعععد

 .عنها الدفاع

 فارسععيةال باللغععة تبععف كاملععة قنععاة كمععا ضن مععن املهععم وجععود 

 الشععع  ألن اجلانعع  هععذا يف اململكععة وجهععود احلععج ض بععار لتغطيعة 

 كهعذه  قنعاة ... واحعدة  جهعة  معن  معلومات  ب ، ويتلقى مغرر اإليران 

 قنعاة  تكون واملقصد ضن ال .تنفيذه يصع  وليست مما للغاية ملحة

 عععدد يعع داد حتععى دائمععة كقنععاة ولكععن بععاحلج،  اصععة مومسيععة

 .قوي ت  ري هلا ب؛ويص الوقت مبرور مشاهديها
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 معن  القادمعة، اإلفعادة   كذل  من املقرتحعات املفيعدة للسعنوات   

 للعمععل وذلعع ( السعععوديني احلجععاج بععع  ضنفسععهم  احلجععاج جهععود

 األمع   الووعع  مراقبعة  مهعامهم  وتشعمل  احلعج،  موسم يف التطوع 

 املقدمععععة واخلععععدمات النظافععععة مسععععتويات ومراقبععععة املشععععاعر، يف

 معععا وتععوفري  ومسععاعدتهم  إرشعععادهم،و احلجععاج  وتوجيعع   للحجععاج، 

 اجلهعععات معععع ينسعععقوا وضن متعععا  هعععو معععا حبعععدود إليععع  يتعععاجون

 يكعون ضن  املقعرت  .  احلعج  محعرت  وضصعحاب  املختصة احلكومية

 (.باآلالف املتطوعني عدد

 مهمعععات إليضعععا  احلعععج تسعععب  دورات عقعععد ذلععع  ويسعععتوج 

 ..للحج ب دائهم خيل ال مبا عملهم تنفيذ وكيفية املشاركني

 املسععؤولية وحتمععل العمععل يف احلجععاج بععع  إشععراكضن  ضعتقععد

 وسعيعم   املختلفعة  احلكوميعة  األجهع ة  علعى  الع ء بع  سيخف 

 .احلج يف التطوع  العمل فكرة

 اآليعععة ععععن العععدري . د معععع ضتفععع : البعععازع  عليعععاء. ض وقالعععت

 ضنعععا و ضنععع  شععع ء ضغعععرب "!!معععرة ألول ضقرضهعععا كععع ن " الكرميعععة

 عععن mbc قنععاة يف و ععائق  فععيلم هدضشععا الكلمععات هععذه ضكتعع 

 :في  جاء ..عبدالع ي  املل  ضيام احلج

 بعثعات  رؤسعاء  امللع   يسعتقبل  احلعج  مناسع   اكتمعال  بععد  ضن 

 بعمعععل السععععودي اجلعععيأ يقعععوم احلعععج ملوسعععم كتعظعععيم و احلعععج

 ..احلجيج وكافة وويوف  املل  يشهده استعراض

 تبععاآلال اجلععيأ  ععم سعععودية عروععة بفرقععة بععدض العععرض هععذا

 !!  العسكرية املوسيقية
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 ضم اآلن مقبعول  هعو  وهعل  اجلعيأ  اسعتعراض  ععن  النظعر  بغع  

 النعاس  ويتقبلعها  حتعرًرا  ضكثر كانت ضفكارهمضن  يبدو لكن...ال

 .!!األدجلة عن بعيًدا عادي بشكل

 .!!املشهد ضحببت هذا الواقع يف

 ضنع   هعع(، وضعتقعد  1438  حج ملوسم لنخط  شهًرا 12 لدينا -1

 غعريه  ععن  تطوعيعة  شععبية  مبشاركة ىسيحظ مشروع ضكثر

 .!!املشاريع من

 ومبدعععععة وذكيععععة...وعظيمععععة كعععبرية  شععععبابية طاقععععة لعععدينا  -2

 ..ودينها وطنها على وتغار...ومتجددة

 ذهع   عصع   عمعل  ورشعة  إقامعة  القعرار  بيعده  معن  علعى  ضقرت  -3

 العظيم. املوسم هلذا مقرتحات تقدم وطنية شبابية

 وكععل اململكععة منععاط  مجيععع يف صععغرية ور  منهععا تنبثعع  -4

القعيم العشعر املعذكورة مبدا لعة      من قيمة كل تناقأ ورشة

 .احلمود. د

 الرمسيععة طاقاتهععا بكععل السعععودية اإلعرميععة اآللععة اسععتخدام -5

   القيم. لتكري  الرمسية وغري

 (10  اسععتغرق  الععذي الشععقريي  ععواطر ض ععر يععوم كععل نلمعع  -6

 شععخ  وهععو ...واملفععاهيم السععلوكيات بععع  ليثبععت سععنوات

!! بعناية بث  توقيت ا تيار لو مت لكن ..واحد وبرنامج ..واحد

 .!!األ ر بال  ل  فين  سيكون
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 حجعاج   دمعة  مسؤولية وحتميل  سعودي مواطن كل إشراك -7

 كععان لععو حتععى ..كععان ضينمععا مكانعع  مععن احلععرام اهلل بيععت

 الواقع يف وه " االجتماع  التواصل وسائل" اإلميان ب وع 

 والوطنيعة  ضيًضعا  وطنيًّعا  مومًسعا  جاحلع  ليصعب؛ !...ت  رًيا األكثر

 "..هلم منافع" حتت تندرج هنا

 مععن هلععا وسععخر الععبرد هععذه -وتعععاىل سععبحان - اهلل ا تععار

ضن  فعلينععا ...السععرم  عليعع   إبععراهيم بععدعاء  بععدضت  والععنعم  اخلععريات

 .اجلديد اجليل بها ونشعر ونفعلها نستشعرها

 إلعرميععةا التغطيععة املرزوقعع  ضن متابعععة  حععامت. د بينمععا ذكععر 

 تطعوير إىل  حباجعة  تؤكعد ضنهعا  .. السععودية  القناة عرب احلج ملراسم

 ضهميععة يعكعع  مبععا التقليديععة عععن منفعع  مهعع  وعمععل حقيقعع ،

ضن  ينبغعع  مععاإىل  وحمتواهععا بلغتهععا الوصععول يقعع  ومبععا احلععد ،

 للمملكععة بالنسععبة العععام يف حععد  ألهععم إعرميععة تغطيععة لعع  تصععل

 .اإلسرم  والعامل

 ض بعار  نشعرة  شعاهدت : املوسعى يف هعذا السعياق    مسفر. ض وقال

 نع ف  وك ننعا ... احلج ضمن تستعرض.. السعودية القناة على كاملة

 العامل.. خناط  عقلية ب ي... اإلرهاب موسم للعامل

 شخصععية  يطععاردون  احلععج ضمععن  رجععال .. املشععاهد وععمن  مععن

 ضكرب  حنتاج إىل قدر ضكرب من الوع . اهلل: يصرخ وهو.. إرهابية

 هعع  األزليععة إعرمنععا الصععحاف ضن مشععكلة نصععر. م.يععرر دو

 بعدون  املاوع   القعرن  منعذ  اإلدارة علعى  تسعيطر  العيت  الباليعة  العقلية
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 اإلدارة وال اإلرادة   فعععر تطويرهعععا حيعععال ةباملسعععؤولي شععععور ضدنعععى

 موجودة.

 إعرمنععاضن  لعع  العمععري إىل ضنعع  ممععا يؤسعع  سععلمان. ض وذهعع 

 منعذ  احلعال  يعتغري  ولع ق، ومل   قع  شعغل  واحدة وك ن  وترية على

 توظيفع   يف الكبري اإلسرم  املؤمتر من نستفد سنوات  ومل عدة

 .الصحي؛ التوظي 

 كععل موسععم مععن االقتصععادية املنفعععة السععتخرص ويف قععراءة

ضن  هنعا  يف مدا لتع : ضود  احلمعود  صعاح  بعن  اهلل عبعد . د حج، قعال 

 ميععة،الكر اآليععة هععذه حععول كععثري ابععن تفسععري مععن جعع ًءا ضقععدم

 (هلم منافع يشهدو 

 العدنيا  منعافع :  قعال (  هلعم  منعافع  ليشعهدوا :    عبعاس  ابن قال

 فمعا  العدنيا  منعافع  وضمعا  اهلل، فروعوان  اآل عرة  منعافع  ضما  واآل رة

 جماهعد،  قعال  وكعذا . والتجعارات  والرب؛ البدن منافع من يصيبون

 لععي :   تعععاىل كقولع   ، واآل ععرة العدنيا  منععافع إنهعا :  واحععد وغعري 

 .[198:  البقرة( ]  ربكم من فضر تبتغواضن  جنا  ليكمع

 كسع   وهعو  اآل عرة  منعافع  بععد  ضن  األمر لنا يت كد هنا من

 والعععرب؛ البعععدن يف دنيويعععة منعععافع هنعععاكضن  تععععاىل، اهلل روعععوان

 اقتصعادي  منطلع   معن  قلت كما انطل  لعل  هنا فمن والتجارات،

 . العظيم كبريال املؤمتر هذا من الكربر االستفادة حنو صرف

 املنعافع ضن  معن  مشعاهد  ومعا هع    عرل  معن  لنا تتض؛ االستفادة

 املتععددة  املنعافع  هعذه ضن  احلج  إال موسم حلول عند األوج  متعددة

( اخلصعوص  وجع    علعى  منهعا  االقتصعادية  واملنفععة  طويل زمن ومنذ
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 لال تشعك  الواقعع  يف هع   اقتصعاديًّا  لوطننعا  تععود  ضنهعا  نعتقد واليت

 تبذلععع  العععذي الكعععبري العععوط  اجلهعععد ذاك معععن ئيلةوععع نسعععبة إال

 واالجتمععاع ، األمعع  اجلهععدين  صوًصععا احلكوميععة، قطاعاتنععا

 مععردود مععن للنيععل بعع  اإلتيععان مععن لنععا وميسععر متععا  مععا هععو  وضمععام

 . حجم  بضخامة  ضج م اقتصادي

 وزارة سعواء  االقتصعادي  بالشع ن  املعنيعة  اجلهاتضن  ضرر وهلذا

 باالقتصعاد  عرقعة  ذات ض عرر  جهعات و ضي ض والتخطعي ،  االقتصاد

 املكرمععة، مكععة يف احلععج ضحبععا  معهععد مععن تعععاون مععع الععوط ،

 الكعبري،  العدي   املعؤمتر  هعذا  ونوعيعة  يتف  جهًدا يبذلواضن  عليهم

  ععرل ومععن الععركن، هلععذا اإلميانيععة األنشععطة طبيعععة مععن اسععتفادة

 ضصعقاع  نمع  يفعدون  الذين البشر ضولئ  من اهلائلة الكبرية األعداد

 ض نعاء  احتياجعاتهم  ععن  فضعرً  و قافعاتهم،  جنسياتهم بتعدد الدنيا،

 .للحج ت ديتهم وبعد

 منظومعععة ذات منهجيعععة هنعععاك نال يكعععو ملعععاذا هنعععا والسعععؤال

 منهععا  وطنيععة، ومكاسعع  مبنععافع  رهلععا مععن خنععرج متكاملععة،

 .  مباشرة غري بطريقة السياسية ضيضا ومنها االقتصادية

 حشعد  تواجعد  ضمام حمظوظون وشعبا حكومة ضننا ضج م بل ضعتقد

 .نسمة مليون  من ضكثرإىل  تعداده يصل عام كل بشري

 منهععا يسععتفادضن  دون وتععذه  الوفععود هععذه تعع ت ضن  ومسعع لة

ضن  ومسعع لة قبولعع ، نال ميكعع ضمععر فععذاك ، سياسععياضو  اقتصععاديا

 النيعل  دون احلمعد،  وهلل ضمعن  حبج اخلروجضو  إحصاء هناك يكون

مععا  ضن  يععع  فهععذا ، السياسععية مععن وشعع ء قتصععاديةا منععافع مععن
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 كان وإن للكل، تقدم عامة  دمات هو عام كل حج من  يتحق

 احلعرمني  جتعاه  العدي   الواجع   علينعا  يفروع   إسرم  واج  ذل 

 اهلل قععولإىل  اسععتناًدا اإلفععادة مععن عال مينعع هععذاضن  إال الشععريفني،

 (. اآلية... هلم منافع اليشهدو   تعاىل:

 تطعععوير معععن الغامعععدي فينععع  البعععد  نعععوف. د نظعععر جهعععةو ومعععن

 شراكة فرص إجياد لع والعمرة للحج املعرفية واملنتجات اخلدمات

 والصعغرية  واملتوسعطة  الكعبرية  والشعركات  األفعراد  بعني  وتكامل

 واملنصععات والععربامج التقنيععات تطععوير مععن نععتمكن حتععى والناشععئة

 واإلسعهام  ،م(2020  العوط   التحعول  بعرامج  حتقي  يف للمساهمة

 ....م(2030  اململكة رؤية حتقي  يف

 لتقعديم   املععرفيني  األعمال رواد دور تفعيل من البد ضن  كما

 للحعج  اخلعدمات  وتقعديم  لتطعوير  جتاريًا منها واالستفادة اخلدمات

 لووعع  والبلديعة  كالنقل اخلدمية الوزارات بني والتنسي  والعمرة،

 لتطعوير  بالقطعاع  ترتب  ليتا املعلومات باستعمال والسما  مشاريع

 تلع    عرل  معن  اخلعدمات  لتقعديم  األعمال لرواد والسما   دماتها

 .املشاريع

 موسععم مععن االسععتفادة مععن متكننععا آليععة مععن ضلععي : والسععؤال

 ِلَيْشععَهُدوا:  تعععاىل لقولعع  حتقيًقععا ومعرفيًّععا   قافيًّععا، الععدوري احلععج

 ؟.(َلُهم َمَناِفَع

 املعرء  يتصعّوره  كمعا  صععًبا   لعي  ذلع   فعين  قناعة د. نوف ويف

 وتهيئعة  عمعل،  ودقعة  رؤيعة،  ووعو  إىل  يتاج لكّن  األوىل، للوهلة

 الشعبكة   عدمات  من االستفادة واألهم ذل ، بعد لرلتقاء مكان
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 إدارة ت سعععي  وعععرورة ذلععع  وقبعععل دقيععع ، بشعععكٍل العنكبوتيعععة

 عاتقهعا  علعى  يقعوم  احلعج،  موسم يف الثقايف بالش ن متعّلقة مستقلة

  ععرل الفنععون خمتلعع  يف املععثقفني كععل قععدوم لتو يعع  آليععة إجيععاد

 بعثععات باسععتمارات مرفقععة متخصصععة اسععتمارة كيرفععاق املوسععم،

 .  مثًر احلج

 وكععع ن األوىل للوهلعععة يبعععدو احلعععار   فينععع   علععع . وبعععرضي د

ضن  مععن بععالرغم جهععةضي  مععن بععر رضو  بشععكل يبحععف مل املووععوع

  رل من حبثها كانباإلم اقرتاحات من ضسامة م. سطره ما بع 

 والنعدوات  واألحبعا   املواويع تتبعنا لو فق  اإلسرمية، املنظمات

 اجملععال  عععن صععدرت الععيت واجلمعيععة الفرديععة والععرؤر واملععؤمترات

 اإلسعرم   الععامل  لرابطعة  التابععة  واملؤسسعات  واهليئعات  واجملمعات

 ومؤسسعععة وجملععع  هيئعععة (20  معععن ضكثعععر ععععددها يفعععوق والعععيت

 واالقتصادية، السياسية، والتخصصات روحاتالط بكل خمتصة

 والتجاريعة،  والتمويلية، والتقنية، البشرية، والتنمية واالجتماعية،

 واإلعرميعععععة، والبيئيعععععة، والثقافيعععععة، والتعليميعععععة، والقانونيعععععة،

 العععدول بعععني والعععرواب  العرقعععات تعععع ز العععيت املتععععددة وفروعهعععا

 البحف مؤونة فتنالك عامًا (٥٠  من وألكثر وشعوبها اإلسرمية

 بقيععة يفضو  والعمععرة احلععج مععومس  ض نععاء سععواٌء ، املووععوع هععذا يف

 .السنة ضيام

 عععن الصععادرة اجلهععود بععع إىل  عقيععل مهععا ض. ضشععارت وقععد 

 مينعع  ومعا  ، وغعريه  احلعج  موسعم  ض نعاء  اهليئعات  هذه مؤمترات بع 

 واجملععال  اهليئععات هععذه ععن  الصععادرة والقععرارات التوصععيات تنفيعذ 
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 ومؤسسععاتها اإلسععرمية الععدول بععني التكامععل لتحقيعع  سسععاتواملؤ

 الواقععع ععن  تعقيبع   يف احلمعود  عبععداهلل د. ضووعح   معا  إال وشععوبها 

 القويععة  الععدول  متليعع   ومععا  اإلسععرمية،  الععدول  بععني  املتنععافر  املريععر 

 التععاون ضو  التنفيعذ  بععدم  الدول هذه من كثري على بالذات الغربية

 مكععة يف مقرهععا الععيت الرابطععة قبععل مععن املبذولععة اجلهععود تلعع  مععع

وجلانهععا  اإلسععرم  التعععاون منظمععة قبععل مععن وكععذل  املكرمععة،

 معا إىل  إوعافة  اإلسعرم ،  كالبنع   املتخصصة وضجه تها الدائمة

 سياسععية  مشععاكل  سععيثري  ذلعع  ضن  مععن  الععبع  سععلفا   إليعع   ذهعع 

 ، متنعافرة  وضيعدولوجيات  فقهيعة   رفعات  بسعب   ولغريها للمملكة

 . عنها غنى يف اململكة وضمنية إدارية وغوطات من جيسده وما

 وكعذل   وهيئاتهعا،  اإلسرم  العامل رابطةضن  نرر كّنا إذا

 يذكر شيئًا حتق  مل وضجه تها وجلانها اإلسرم  التعاون منظمة

 تو يع   معن  ءش  لتحقي   الطويلة الفرتة وهلذه األصعدة كافة على

 املي انيععات رغععم الععدول، هععذه بععني والتكامععل والتعععاون الععرواب 

 سعينتج  آ عر  ءشع  ضي  فهعل  اململكعة،  معن  السياس  والدعم القوية

 نريد؟. ما عن 

 موسعم  معن  االسعتفادة  قضعية  البكعر علع    فوزية د.ض ورك ت

 عامليععة شعركة  ضي إىل قعدمت  لعو  هائلعة  اسعتثمارية  كفرصعة  احلعج 

 ععرب  بعل  احلجعاج   علع   ورائ   رل من لي  البريني منها جلنت

 التجربعة   عرل  ومن احلاج. يتاجها اليت املختلفة تاخلدما تطوير

 معع  يعترءم  العذي  باملسعتوي  ليسعت  ضنهعا  ونعري  نسعمع  معا   عرل  ومن

 .. حتمل  الذي البشري ال  م مبستوي وال كهذه عظيمة مناسب 
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 األوراق وتنظعيم  والرعايعة  والتنقعل  األكل ال  حباجة احلجاج

 وعشعععوائ  متفعععرق بشعععكل مرتوكعععة املهعععام هعععذه وكعععل ... إخل.

 بععععع  ضو الغربيععععة املنطقععععة مععععن وحتديععععًدا األشععععخاص ملبععععادرات

 كعععل بعععالطبع عليهعععا وتتفعععوق كالكشعععافة التطوعيعععة اخلعععدمات

 تقعععدمها العععيت اجملانيعععة واللوجسعععتية واألمنيعععة الطبيعععة اخلعععدمات

  الشعرية. هذه رعاية يف التارخي  بدورها قياما حكومتنا

 الدولععة  لكععن  موجععودة كععبرية  اسععتثمارية فععرص  إًذا هنععاك

 املطعاعم  بعع   عوائعد  مثعال   مناسعبة  بعوائعد  منهعا  حتظ  ال نفسها

 ( إخل التجارية... واحملرت واألسواق

 املنفععععة يف املشععاركة  تععتم  ال ملععاذا  هععو  ضيًضععا:  والسععؤال اآلن 

 منععاط  كععل قبععل مععن احلععج مععن بالضععرورة املتحققععة االقتصععادية

 املفهعوم  معن . ة؟!الغربيع  املنطقعة  علع   تركيعً ا  فقع   ولي  اململكة

 االسععتثمارية بععالفرص وعيععا ضكثععر الغربيععة ضبنععاء يكععون ضن طبًعععا

 معن  البعد  لكعن  بعضعهم  مع وتواصلهم املكان يف وجودهم حبكم

 التوقععات  سعق   ورفعع  الوطن ضبناء جلميع الفائدة لتعميم الشفافية

 املنافسة.  رل من

 البكعععر مقالعععة مهمعععة منشعععورة بصعععحيفة    فوزيعععة د.وضوردت ض

فتععي ،  والعمعرة كتبهعا ض. بسعام    احلععج عنعوان: اقتصعاديات  مكعة ب 

 وجاء فيها:

 ضكثععر مععن املكرمععة مكععة سععتكون مععا يوًمععا األرقععام "بلغععة

 عليهعععا واملعتمعععرين احلجععاج  توافعععد بسعععب  زيععارة  اإلسعععرمية املععدن 

 والعمععرة للحععج ضن يععع  وذلعع  السععاعة، تقععوم حتععى دائععم بشععكل
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 خلدمعععة وتطويعععع  طعععويرهت علينعععا كعععبرًيا، اقتصعععاديًّا انعكاًسعععا

 وع   يف تتعوان  مل السععودية  العربيعة  فاململكة واملسلمني، اإلسرم

 للجمعرات  جسعًرا  ف نشع ت  التحتية البنى بتطوير تبخل ومل األموال

 العيت  املشعاكل  معن  للكعثري  حلع   ععن  فضًر معمارية حتفة ضوحى

 الرمعع ، وصعععوبة والتععدافع كال حععام يععذكر ال ماوععًيا ضصععبحت

 للمشععععاعر تععععرام اسععععتحدا  علععععى اململكععععة حكومععععة وشععععرعت

 احلعععرمني، كقطعععار للنقعععل وعععخما مشعععروًعا وضقعععرت املقدسعععة،

  دمعة  واألبعرز  األوعخم  ليكون مليارية مببال  جدة مطار ووسعت

 .واملعتمرين للحجاج

 احلكومعععة جمهعععودات بععععد معععاذا بععععد؟ معععاذا اآلن والسعععؤال

 علعى  ابعة ولإلج اآلن؟ دور معن  اخلعاص  القطعاع  على وماذا الرمسية؟

 ضكثععر ولتبسععيطها الحتياجععات األرقععام حتويععل علينععا السععؤال هععذا

 األعععداد السععتيعاب السععوق يتاجهععا الععيت التبعععات مععا نقععول دعونععا

 يف توقععع حععني احلجععار بنععدر. د األسععب  احلععج وزيععر ذكرهععا الععيت

 (30  وحوال  حاج مريني (5  اململكة ختدم ضن القادمة السنوات

  دماتيعة  ألرقعام  الضعخم  الععدد  هعذا  ولحن فكي  معتمر، مليون

 ضن علينععا ضسععهل وبشععكل املتوقععع؟ اخلدمععة جمععال علععى تععنعك 

 الفندقة جمال يف لرستثمار مستعد ضنت هل اخلاص القطاع نس ل

 ونفععع  الععععدد؟ هعععذا إلسعععكان اجلعععاه ة الوحعععدات ععععدد وزيعععادة

 – اللوجسععتية واخلععدمات اإلعاشععة جمععال يف للمسععتثمرين السععؤال

 .إخل..  التشغيل– الصيانة – النظافة
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 الفرصععة هععذه يسععتوع  ضن اليععوم املكعع  الشععاب علععى لععذل 

 حكوميعععة وظيفعععة جمعععرد يف العععتفكري جسعععده علعععى معععن ويععنف  

 ال قععد احلقيقيععة الفععرص إن الشععهر، نهايععة براتعع  عليعع  تتصععدق

 الصععحي؛ التوقيعت  ا تيعار  العذك   القنعاص  وعلعى  دائًمعا،  تتكعرر 

 كمعا  واألجعرة  األجعر  ليكس  زالال حرال االجتهاد بغنيمة للظفر

 جمععرد اآلن ضكتبعع  مععا ضن الععبع  يعتقععد وقععد مكععة، ضهععل يقععول

 التعاري   لكعن  مقعال،  يف سعردها  مت و عواطر  وضمنيات رومانسيات

 تعاري   يف والبحعف  التنقيع   فقع   وعليع   شطارة، التجارة إن يقول

 بشعكل  ارتبعا   هلعا  جناحهم بدايات ضن وستجد الشرفاء، األ رياء

 سع قول  دقة ضكثر ضكون ولك  واملعتمر، احلاج خبدمة ر رب ضو

 معن  التذكارية اهلدايا جمال  ذ الفرصة القتناص املت ه  للشاب

 مععن  رجععت ضنعع  وسععتجد والتجععارة، للتطععوير حمععوًرا مكععة قلعع 

 األراوعع  مععن عينيععة هععدايا لتكععون صععينية سععلع اسععترياد صععندوق

 !فهيم يا وافهم املكية

 العلعم  إال املكعان  يعمعر  ولن النف ، سينض  ما يوما  امتة:

 اسعتخدام   فقع   فعليع   بالعقعل  اهلل ميع ه  اإلنسعان  وألن واإلنسعان، 

 .اهلل" بتوفي  حمالة ال وسينج؛

   احلعاج  معن  املتحصعلة  الرديععان بع ن الفوائعد     العد . د وعق 

 صعاح   ويقعوم  حبملعة  ينتظم فاحلاج للغاية  حمدودة تظل( حاج ضي

 للحععاج ننظعر  ال ضن يفععرتض.. احلعاج  اتاحتياجع  كععل بتعوفري  احلملعة 

 يصععل بعضععهم.. شععاء كيفمععا وينفعع  بععالنقود ملعع ء جيبعع  كسععائ؛

 .جدا والقليل القليل إال مع  ولي  للمملكة
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 .سياحة يف ولي  عبادة يؤدي احلاج

 احلعج  بععد  معا  إىل احلعج  ت شعرية  فرتة متديد هو املفيد املقرت 

 يكعون  قعد  العذي  هعو  فهذا اململكة مناط  بع  زيارة يرغبون ملن

 .ملموس اقتصادي ت  ري ل 

 السعنة  ضيعام  طيلعة  املعتمعرين  معن  املتحصلة الفوائد تكون وقد

 ضن حبكععم معععدودات  ضيععام يف احلجععاج ينفقعع  ممععا فائععدة ضعظععم

 .العام طيلة مستمرة العمرة

 شععرف عليعع  لإلنفععاق اوععطررنا لععو حتععى احلععاج  دمععة وتظععل

 هععذه علععى الرضمسععال   احلعع نغلعع  فععر وبالتععال  للمملكععة كععبري

 .حتديدا الشعرية

والعمعععرة  البكعععر ضن اقتصعععاديات احلعععج فوزيعععة د.ض وضوعععافت

 جنععل  ضن ميكن ال إذ احلديف اإلداري بالتعري  تنظيم إىل حتتاج

 سععيارة امتلعع  مععن لكععل  ععاص شعع ن املعتمععرين ضو احلجععاج نقععل

 يف السعرمة  ضو األمانة شرو  تتوافر ضن بالضرورة لي  إذ  اصة،

 مععع صععادقون اجلميععع ضن نفععرتض ضن السععذاجة ومععن األحععوال كععل

  زوارنا.

 هلعا  يفع   مبعا  الدينيعة  الشعائر هذه اقتصاديات تنظيم علينا

  ربتع   ععن  إجيابيعة  صعورة  لدي  ويكرس ال ائر قل  يف روحانيتها

 مؤهلعة  معدن  واملدينعة  مكعة  جععل  معن  مينعع  العذي  معا  بردنا،  م يف

  يف؟!.احلد باملع  الدينية للسياحة
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 زيارتهعا  ميكعن  العيت  التارخييعة  األمعاكن  معن  الكعثري  هناك

 وميكعن  بينهمعا  املعدن  يف  وكعذل   الشععائر  ضداء بععد  املدينتني يف

  إوافيا. د ر لتكون السياحية للشرو  طبقا تنظم ضن

 يعع ورون ضنهععم يعرفععون الععذين املسععلمني مععن الكععثري ضن ضتوقععع

 لرؤيعة  والر ي  الغال  ذللب مستعدون وحيدة ملرة املدينتني هاتني

 ستشعععكل النهايعععة يف وكلعععها. األمعععاكن معععن ميكعععن معععا وزيعععارة

 املدينتني. هلاتني والدينية التارخيية الذاكرة

 جعدة  وبني املشاعر بني النقل عملية البازع  ضن علياء. ض وترر

 األمعاكن  معن  كعثري  وتنظعيم، كمعا يوجعد    لرتسعيم  حتتعاج  ومكة

 لألس . إهماهلا وداملقص ضو...املهملة التارخيية

 احلجعاج  من املستفيدين ضكثر امل روع إىل ضن محيد. د وضشار

 واحملععععرت الفنععععادق ضصععععحاب هععععم مباشععععر بشععععكل واملعتمععععرين

 سبيل عل  مناسبة ورائ  للدولة يدفعوا ضن جي  لذل  التجارية،

 ورسععوم األ ععرر، اإليععواء مرافعع  ضو إجيععار الغرفععة مععن (٪5  املثععال

 املنعععاط  حععول  تقععع  الععيت  التجاريععة  رتاحملعع  ر عع   علعع   مناسععبة 

 . املرك ية

 ختضعع  ال احلعج  اقتصعاديات  املرزوقع  ضن  حعامت . د بينما يعرر 

 شععق ، فنععادق،  احلجععاج سععكن.. السععياح  االقتصععاد ملعطيععات

 الطاقعععة ضوال.. متععععددة وعععغوطات معععن تععععان ( معععواطنني مسعععاكن

  عرل  معن  يعتم  املسعاكن  اسعتئجار .. االحتيعاج  من ضعلى االستيعابية

 ال احلجععاج .. لألسعععار  رهيًبععا  وععغًطا متععارس  والععيت  احلععج  بعثععات

 لسععنوات البعثععات مععن مسععت جرة عمععائر وإمنععا الفنععادق، يسععكنون
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 ضلع   معن  ضقل إىل آالف مخ  من تهاوت  منافسة ب سعار متواصلة

 مكععة لفنععادق السععنوي اإلشععغال نسععبة ،(املتعع  رة املواسععم يف ريععال

 .املدن نم بغريها مقارنة جدًّا وعيفة

 حقيقعة  احلعار   يف مدا لتع : وددت    العد . ض ومن جانب  قعال 

 قضعايا  معن  بع   المسعت   ملعا  الرئيسعة  املعدا رت  كل على ضعل  ضن

 ضن ضحببعت  العيت  النقعا   يل  فيما وس وج . اإلطالة لوال ومعاجلات

 . الضوء عليها ضسل 

 :حماور  ر ة على تصوري يف األسبوع قضية حساسية تدور

 :  حلجا تسييس

 ب نهععا اهلل حباهعا  قععد اململكعة  إىل ضن اإلشعارة  مععن البعد  وهنعا 

 ينافسعها  ضن الطبيعع   ومعن  الشعريفني،  احلعرمني  وبلعد  العروبة مهد

 موقعهععا إىل إوععافة املكانععة، هععذه علععى والشععيعة والسععنة العععرب

 املائيععة املععابر  ضهعم  علعى  واملطلععة العثر   القعارات  بعني  االسعرتاتيج  

. املعذكورة  العدوائر   عارج  معن  األطمعاع  جيعذب  الععامل  يف واملضائ 

 للترعع   اهلادفعة  املناورات ضو احلج لتسيي  حماولة ألي والتصدي

 وضطمععاع ومكائععد تمبععؤامرا وضساسعع  ضولعع  وععع  هععو  بالسععيادة

 واملذهبيعة  الطائفيعة  للدعوة احلج شعرية استخدام يف وغريها إيران

 .  احلجاج نةبطم ني والعبف املسلمني على احلج موسم وتفويت

 ضفععال " معن  هعو  تدويلع   ضو احلعج  لتسيي  دعوة ضي ضن وضعتقد

 الشع ن  بهعذا  عامعة  سياسعات  تفععل  ضن وحبذا Act of War" احلرب

Public Policies ، بالشعععائر العنايععة مععن اململكععة بعع  تقععوم ومععا 

 دون اهلل بيععت وععيوف و دمععة املقدسععة املشععاعر  ععدمات وتطععوير
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 حتعى  اململكعة  بع   قامعت  بل  ايدات،م ضي عن يغ  كيد ضو متيي 

 دورهعا  عن تعبرًيا صعوبة واالقتصادية السياسية الظروف ضحل  يف

 رغععععم الرصععععني وسععععلوكها تواوعععععها يف بعععع  اجلععععديرة الرسععععال 

 . املنغصات

 :  احلج اقتصاديات

 الععيت االمتيععازات مععن النععاس ينتفععع ضن الطبيعععة بععديهيات مععن

 مقدسعة،  ومواقعع  ض رية اقعومو طبيعية موارد من ، بها اهلل منحهم

 ضن الضعروري  ومعن  احلكمعة،  معن  لعي   األ عيم  احلاسد على والرد

 النبويعععة وال يعععارة والعمعععرة احلعععج مواسعععم طاقاتنعععا بكعععل نسعععتثمر

. والتقنيععات التطبيقععات وضحععد  الوسععائل وضجنعع؛ احلععدود ب قصععى

 تشععمل احلععرمني  دمععة يف اململكععة بهععا قامععت الععيت االسععتثمارات

 واإلعاشععة واإليعواء  ، وحبعًرا  وبعرًّا  جععوًّا للنقعل  تحتيعة ال البنيعة  كافعة 

 و عدمات  شعؤون  إىل وتتععدر  للمملكعة،  املتاحعة  املعايري ضعلى على

 هلعا  وترصعد  املليعارات  مئعات  تبلع   وبلدية وضمنية ومصرفية لوجستية

 احلكمععة ومععن. السعععودية املوازانععات يف املليععارات عشععرات سععنويًّا

ما  بكل احلرمني خلدمة احمللية اريةاالستثم البيئة وحتفي  تطوير

 .نستطيع

 : اململكة وخيارات احلج تطوير

 ضجنععع ت الصععععد كافعععة علعععى الدوليعععة مبكانتهعععا اململكعععة

 يف مهمًّععا قياسععيًّا عنصععًرا باتععت واالسععتدامة متعععددة، اسععتحقاقات

 ضهميعة  هنعاك  وبالتعال   اجملتمعع،  حنعو  اجلذور ومد املنج  تركي 

 األكادمييعععععة الفعاليعععععات زيعععععادةو وتنشعععععي  توظيععععع  يف كععععربر 
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 املنافسعة  تع يع   يف واإلرشعادي  التعوجيه   العدور  وقيعادة  اجملتمعية،

 حتسعععني هندسعععة منعععاهج وتطعععوير احلديثعععة التصعععاميم ابتكععار  يف

  عربة  وضعظعم  ضرقعى  والعمعرة  احلعج  مواسم لتكون امل هولة البيئات

 . اهلل شعائر لتعظيم ضتى مسلم ضي بها يقوم وحضاريًّا مدنيًّا
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  :أ. ليلى الشهرانيالورقة الرئيسة: 

 السعععودية العربيععة اململكععة العامليععة الصععحة منظمععة صععنفت

 وضشععارت, اهلععواء يف التلععو  نسععبة ارتفععاع يف عامليًّععا دولععة كخععام 

 املرجانيعة  الشععاب  معن  (%80  ضن إىل احمللية الرمسية اإلحصائيات

 نعاقرت  حعواد   ععن  النعاتج  التلو  بسب  ت  رت العرب  اخلليج يف

 ومعا  النعاقرت  هعذه  يف التعوازن  مياه تفري  ضو, ال يت وتسرب النف 

 معاجلععة وجععود عععدم وضيضععا, كيماويععة مععواد مععن امليععاه هععذه حتويعع 

 يعؤ ر  ممعا  البحعار  يف معظمع   يصع   والعذي  الصح  للصرف فاعلة

 احليعاة  يف الغعذائ   التوازن يف  لر ويد  املرجانية الشعاب على

  ععرل ال املرجانيععة الشععع  ا تفععاء مععن خمععاوف وهنععاك البحريععة

 عععن رنقعع" عليعع  ومععا هعع  علععى الووععع بقعع  إن القادمععة سععنة (30 

 .احلياة صحيفة

 وفعععرض الرقابعععة يف جهعععد معععن اململكعععة بععع  تقعععوم معععا ومعععع

 ضن إال البحريععة، بالبيئععة يضععر مععن علععى الكععبرية املاليععة الغرامععات

 املسعتور  علعى  جلهعود  حتتعاج  زالعت  ومعا  مطمعئن،  غري مازال الووع

 املتنعع هني خملفععات مععن ختتنعع  فالشععواط  والشعععيب، احلكععوم 

 يفسععدها الععيت األمععاكن هععذه جتععاه ةباملسععؤولي حعع  ضدنععى بععدون

 يف جاعععل  إنعع  للمرئكععة  ربعع  قععال  وإذ}: اإلنسععان، قععال تعععاىل  
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 هععو واإلنسععان ،{فيهععا يفسععد مععن فيهععا ضجتعععل قععالوا  ليفععة األرض

 .املخلوقات كل بني للبيئة مفسد ضكرب

 مبثابععة الصععحية فالبيئععة: البيئععة ضهميععة عاقععل علععى خيفععى ال

 يف يشعارك   معن  كعل  بعل  فحس ، نلإلنسا ولي , للبلدان احلياة

 .ومجاد ونبات حيوان من الكوك  هذا

 مثعل  النبات  الغطاء على التعدي: البيئة مهددات ضكرب من إن

 بععع  يف اخلضععراء املسععاحات علععى والتعععدي" اجلععائر االحتطععاب"

 .استثمارية سكنية خمططات إىل الغابات بع  وحتويل املناط ،

 منععع  وتغععري  الصععناعية  الثععورة  تقععدم  ومععع  -ضنعع   واملرحعع  

 سعوء  ومنهعا ,  بالبيئعة  تضعر  خمعاطر  نشعهد  بعدضنا  -املعيشية احلياة

 يف البلعدان  بعع   جتعارب  معن  االسعتفادة  وععدم " النفايعات " تصري 

 . من؛ إىل احملن حتويل

 تععععدويرها" مععععع الشععععقيقة الدولععععة اإلمععععارات بتجربععععة لنبععععدض

 ةإععاد  جمعال  يف تعمعل  متخصصعة  مؤسسعات  ععرب " منهعا  واالستفادة

 تعيععد  ضو, واحلديععد  والبرسععتي  وال جععاج  واألملنيععوم الععورق  تععدوير

 وحتويلعها  األطعمعة  بتعدوير  ضو, والكهربائيعة  التقنيعة  األجه ة تدوير

  الشوارع وتشجري العامة احلدائ  يف منها واالستفادة زراع  لسماد

 فق ، البيئية املخاطر يقلل ال ضن " التدوير" مس لة يف واملفيد

 نسع   بتقليعل  احملليعة  السعياحة  وخيعدم  اقتصعادية   يلمعدا  يفعت؛  بل

 .وراقية نظيفة مدن يف والعيأ التلو 

ضو  شععواطئنا ضو السععياحية مناطقنععا بععع  علععى سععريعة بنظععرة

 املعدنيععة والعلعع  والععورق البرسععتي  لعلعع  منععاظر نععرر, صععحارينا
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 تسعببت  فكم, األماكن بع  مجالية شوهت اليت األطعمة وبقايا

 والثععروة  احليوانيععة  باحليععاة  حتععى  ضو النبععات   الغطععاء ب اإلوععرار يف

 .السمكية

 معن  شعديد  تقصعري  وهنعاك  املواطنني بع  من مباالة ال هناك

 تعنعععى العععيت املؤسسعععات هعععذه ملثعععل غيعععاب شعععب  وهنعععاك البلعععديات

 معن  بعدال  عروع   وإعادة بتجديده التال  استخدام وإعادة بالتدوير

 ويكون ,للبيئة املهددة اياتالنف من ضطنان بردنا يف لترتاكم رمي 

 األرض بعاطن  تلعو  : والنتيجعة  العدفن   ضو باحلرق إما منها التخل 

  . "وظاهرها

 العامععة واملرافعع  املععدن تشععوي  يف ودورهععا البلععديات مععن لنبععدض

 اهتمععام  هنععاك فلععي !  املطلععوب بالشععكل  بواجبهععا القيععام بعععدم

 جانعع  خيعع  فيمععا ومراقبععة تنظععيم هنععاك ولععي  املععواطن، بتوعيعة 

 وبعع   وال هعور  باألشجار ت ينها حديقة بووع فتكتف ,  النظافة

 كمعا  ومنظمعة  كافيعة  نفايعات  حاويعات  تضعع  ضن دون معن , األلعاب

 .املتحضرة البلدان كل تفعل

 مسعع لة مععن تععئن جتععدها األحيععاء مععن للكععثري تنظععر عنععدما

 يف بالسعععنوات بعضعععها وتبقعععى البنعععاء وخملفعععات املن ليعععة النفايعععات

 .! مكانها

 :  البيئة على للحفاظ املقرتحة احللول ومن

 علععى املععواطن وحععف وبعع لوان منفصععلة حاويععات بتوزيععع البععدء -1

 . املخالفني على مادية غرامات وفرض, يرمي  ما تنظيم
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 مععا خمععاطر علععى النععاس لتنبيعع  التوعويععة النععدوات تكثيعع  -2

 . األرض هذه ح  يف اإلجرام من ب  يقومون

 مدرسععت  يف واملعلععم منععربه علععى الداعيععة يتحععد  ضن بعع س وال

 ينقصعهم  ال ضن  وضج م,  عنها مرواه مع والطبي  ضوالده بني واألب

 ال مسعافات  لقطعنعا  فقع   نسعمع  معا  ربعع  نعمل ضننا ولو, بذل  العلم

 .املتعثرة احللول طري  يف بها ب س

 هو لدينا والفتيات النساء بع  في  تربع الذي الديكوباج فن

  ععم الصععني يف عععرف مععا وضول لألشععياء ويرتععد عععن عبععارة ضصععل  يف

 املععواد ضو األوراق اسععتخدام وهععو,  الفقععراء بعع  اشععتهر وقععد فرنسععا

 توحعدت  لعو  معاذا , مجاليعة  جمسعمات  ضو فنيعة  لوحات لصنع القدمية

 اخلامعات  هلعم  وتعوفر  وتعوجههم  تعدعمهم  مؤسسعات  يف هعؤالء  جهود

 شععكلةم الععبع  يراهععا الععيت التالفععة اإلطععارات حتععى بععل, الرزمععة

 يف مجاليعععة وجمسعععمات وطعععاوالت لكراسععع  حتويلعععها باإلمكعععان

 .احلديدية ضو اإلمسنتية األسوار من بدال والطرق احلدائ 

 منظمعة  وبطرق عاجل بشكل تعاجل مل إن مشكلة ضمام حنن

 .حقيقية بيئية كار ة على إال نفي  ولن تعقيًدا األمور ست داد وإال

 املزروع: محيد. التعقيب األول: د 

 :  البيئة ريفتع

 شععيوًعا ضكثرهععا لعععل للبيئععة، تعريعع  مععن ضكثععر هنععاك

 والععذي بعع ، نعععيأ الععذي بالوسعع   البيئععة يصعع  الععذي التعريعع 

 احليويعععة  البيئعععة : األول قسعععمني إىل مبفهومععع   يقسعععم ضن ميكعععن
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 الكائنات مع عرقت  وطبيعة تكا ره مكان حيف من لإلنسان،

 والفي يقيعة  الطبيعيعة  البيئعة :  الثان.  ب  احمليطة واحليوانية النباتية

 املتعععوفرة الطبيعيعععة املعععوارد ومجيعععع واجلعععو وامليعععاه األرض وتشعععمل

 البيئععععة مثععععل  املتنوعععععة ب مناطهععععا باململكععععة املوجععععودة بالبيئععععات

 . روض ر جلبليةاو والساحلية، الصحراوية،

 رصد من انطرًقا األسبوع لقضية العام اإلطار حتديد ميكن

 العربيعة  باململكعة  البيئعة  لشعئون  التنظيميعة  ضو ةالتشعريعي  املتطلبات

.  عرجععع  وضسعععالي  ومصعععادره البيئععع  التلعععو  وضنعععواع ، السععععودية

 : باآلت  ذل  تصني  وميكن

 يف البيئيعة  الشؤون إدارة عن املسؤولة احلكومية اجلهات :ضوال 

 . وضدوارها اململكة

 الصناع و الطبيع   ومصادرة البيئ  التلو  ضنواع : انيًا  .) 

 ب نواع  البيئ  التلو  عرج ضسالي  ضو طرق : الثًا. 

 ععععام ت سسعععت العععيت الفطريعععة للحيعععاة السععععودية اهليئعععة تعتعععرب

 احلكوميعععععة اجلهعععععات الريعععععاض، ضهعععععم ومقرهعععععا هعععععع(،١٤0٦ 

 ، باململكععة وإمنائهععا الفطريععة احليععاة عععن واملسععؤولة املتخصصععة

 اململكعععة،ب والبحريعععة الربيعععة البيئعععة محايعععة إىل نظامهعععا ويهعععدف

 املراكع   معع  وتتواصعل  للبحعو   مركع   عليهعا، ولعديها   واحملافظة

 .جتاربها من واالستفادة االتفاقات لعقد العرقة ذات الدولية

 البلديعععة شعععئون وزارة فهععع  الثانيعععة  احلكوميعععة اجلهعععة ضمعععا

 الشعؤون  علعى  معظمهعا  َيص  متنوعة باحلقيقة ومهامها ، والقروية
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 بنظافععة تععرتب  الععيت تلعع   اصععة ئيععة،والبي( إجرائيععة التنظيميععة 

 . املواطن وصحة البيئة

 احلكوميعة  اجلهعات  هعذه  تبذهلا اليت اجلهود من الرغم وعلى

 حتقيع   يف متع  رة  زالعت  معا  ضنهعا باحلقيقعة   إال ، متفاوتعة  بدرجات

 ملسععتوي ترتقعع  الععيت بالدرجععة مهامهععا ومتابعععة وإكمععال ضهععدافها

 يف هيكلعة  إععادة  الع   ضوال جحتتعا  باحلقيقعة  وهع  .  املتطورة الدول

 واملختصععات املختصععني مععن مبجموعععة كوادرهععا وتع يعع  إدارتهععا

 وتفعيلععها، احلاليععة األنظمععة حتععديف مععن انطرًقععا البيئععة مبجععاالت

 البدايععععة ولعععععل براجمهععععا، لتنفيععععذ الكافيععععة املي انيععععات وتععععوفري

 لثقيع   دائمعة  توعويعة  إعرمية اسرتاتيجية بيعداد تنطل  األساسية

 تفعيععل وكععذل  البيئععة، علعع  باحملافظععة شععريًكا وجعلعع  واطناملعع

 وفًقعععا تعععدويرها وإععععادة النفايعععات بعععيدارة اخلاصعععة اجلعععودة مععععايري

 تطبيعع  كععذل .  اخلععاص القطععاع يشععرك وهنععا احلديثععة للتقنيععات

 وعمن  تقعع  ضصبحت واليت املصانع، بيدارة اخلاّصة البيئية األنظمة

 الصعععناعية  العععور    اصعععة اإلنسعععان  لسعععكن العمرانععع   النطعععاق

 .اإلمسنت ومصانع

 جهعععة معععن ضكثعععر بعععني وتدا لعععها البيئيعععة األنظمعععة تشعععتت إن

 يف والتهععاون األداء وععع  يف -تقععديري يف - ضسععهم حكوميععة

 .  ومتابعتها األنظمة هذه تطبي 

 مجعيععات  مععن عععدد لت سععي  ملحععة  احلاجععة ضصععبحت كمععا

 حارسعة  ولتكعون  البيئعة،  علع   باحملافظعة  اخلاصعة  املعدن   اجملتمع

 ألدوارهعععا إوعععافة املختصعععة، احلكوميعععة اجلهعععات ألداء ومقومعععة
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 املععؤمترات إقامععة مثععل  العمريععة الفئععات جلميععع املوجهععة التثقيفيععة

 .  النوعية العمل وور  واحملاورات

 اجل يععرة يف األمطععار قلععة عععن الناجتععة الصععحراوية الطبيعععة إن

 بالتععال  و النبععات ، الغطععاء ا تفععاء العع من عععرب عنهععا نععتج العربيععة

 النعام مثل واحليوانية النباتية الكائنات من خمتلفة ضنواع انقراض

 الصعخرية  الرسعوم  لنعا  حفظعت  وقعد  وغريهعا،  واألسود واجلوامي 

 الرتابيعة  العواصع   ظهعور  ازديعاد  ذلع   علعى  ترتع   صعورها،  األ رية

 الطبيع  التلو  مظاهر ضبرز ضحد يعد والذي الغبار ذرات تثري اليت

 احملميعات  بيقامعة  والتوسعع  اخلضراء املسطحات زيادة ينف ولذل . 

 تععدرج ضن ، وجيعع  ملحععة ووطنيععة بيئيععة مطالعع  ضوععحت الطبيعيععة

 . م(2030  اململكة  لرؤية الوطنية االسرتاتيجية ومن

 وبشعكل  اإلنسعان  يصعدره  العذي  الصعناع   البيئع   التلو  ضما

 ومعععن بالبيئعععات تطلععع  العععيت امللو عععات معععن متععععددة وبععع نواع ، دائعععم

 واألد نعة  الغعازات  ضبرزهعا  فعين  ،(  ععامل   ، حمل   خمتلفة مصادر

 معن  تنبععف  العيت  السعامة   والغازات  ، ب نواعها املصانع من الناجتة

األحفعععوري،  لل يعععت املقعععنن غعععري واالسعععتهرك السعععيارات ععععوادم

 واألمسعععدة احلشعععرية املبيعععدات اسعععتخدام يف اإلسعععراف وكعععذل 

  . اإلنسان وصحة البيئة عل  دائمة مضار هلا واليت الكيميائية

 املنتجعععععععات ورمععععععع  اسعععععععتخدام إىل ضن الدراسعععععععات وتشعععععععري

،  للرتبعععععة  اصعععععة التلعععععو  يف ضساسععععع  لععععع  دور البرسعععععتيكية

 العضعععوية املعععواد مثعععل الععع من ععععرب حتللعععها إمكانيعععة لععععدم وذلععع 

 الوقععععععود اسععععععتخدام ض ععععععر ولتخفععععععي .  الععععععورق مثععععععل األ ععععععرر
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 النظيفععععة الطاقععععات لتوليععععد املتطععععورة الععععدول اجتهععععت األحفععععوري

 معععا وهعععذا ، الشمسعععية واأللعععوا  طاقعععة الريعععا   مثعععل املتجعععددة ضو

 ناحيععة  مععن البيئععة حلمايععة وقععت ب سععرع اململكععة تتبنععاه ضن جيعع 

 ضو القادمعععععة  لألجيعععععال األحفعععععوري الوقعععععود  معععععن ولرسعععععتفادة ،

 اسععععتهرك  عععععن بععععدال للمملكعععة  التصععععديرية القععععدرات لتع يععع  

 قريًبععععا  اململكععععة  ستشععععهد  وهععععل .مقععععنن  غععععري  بشععععكل  حمليًّععععا

 .  األحفوري؟! ال يت استخدام مينع قانون إصدار

 تسعععهم الكعععربر الصعععناعية العععدول بععع ن هنعععا اإلشعععارة جتعععدر

 بيطرقهععععا ،  اصععععة والبيئعععع  اجلععععوي للتلععععو  العظمعععع  بالنسععععبة

 مباشععععر دور لعععع  ، والععععذي الكربععععون ضكسععععيد لثععععان  املتواصععععل

 ال العععدول هعععذه ضن واملؤسععع  احلعععراري، باالحتبعععاس يععععرف مبعععا

 علعععع  باحملافظععععة اخلاصععععة العامليععععة باالتفاقععععات ورد مبععععا تلتعععع م

 علعععع  حتععععاف  حععععيت وذلعععع  ومحايتهععععا، العامليععععة البيئععععة سععععرمة

 بعععع ن الدوليععععة اإلحصععععائيات وتؤكععععد. االقتصععععادية مكتسععععباتها

  ععععان  مععععن سععععنويا طععععن (2.795  لمععععا يعععععاد  تبعععععف ضمريكععععا

 طعععععن، (2.680  بنسعععععبة الصعععععني ، يليهعععععا الكربعععععون ضكسعععععيد

 سععععنويًّا، طععععن  (661  بنسععععبة الثالععععف بععععاملرك  روسععععيا وتعععع ت 

 االحتعععاد اهلنععد، ضسععرتاليا   مثعععل دول ضقععل  وبنسعع   ذلععع  بعععد  يعع ت  

  .رض ر ودول  ب واألور

 اإلوعععععاءة مثعععععل رض عععععر حمليعععععة ملو عععععات هنعععععاك ضن شععععع  ال

 البيئعععة بتجريعععد ضيًضعععا تسعععهم الثقيلعععة املععععدات وضصعععوات العاليعععة

 .سكونها مجال من
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 الشريف: فاطمة. لتعقيب الثاني: أا 

 فيهععا وضنبتنعا  رواسع   فيهعا  وضلقينععا معددناها  واألرض    :تععاىل  قعال 

 .(احلجر( سورة 19  اآلية.  موزون( ش ء كل من

 :   االتزان مبدأ

 املسععععؤولية وكععععذل  املشععععرتك، الععععرتا  البيئععععة متثععععل

 فيععع  يععععيأ العععذي الوسععع  فهععع  اجملتمععععات لكافعععة املشعععرتكة

 مععن احمللعع  املنععاخ تشععمل: عناصععر جمموعععة وهعع  ،احلعع  الكععائن

 تضعععاري  معععن األرض وطبيععععة ، وريعععا  وضمطعععار ورطوبعععة حعععرارة

 واحليععوان وكمععًا، نوعععًا ، ونباتععات وميععاه وتربععة وصععخور وسععهول

 ومنعع  وفعالياتعع  واإلنسععان ، الغذائيععة ومتطلباتعع  وضعععداده ضنواععع 

 ملعوارد  اسعتغرل  من يتطلب  وما واالجتماعية، اليومية حيات  وطراز

 يرجعع  البيئعة  تدهور ضن جند البحث  املنظور ومن.  الطبيعية األرض

 األسععالي  وسععوء والتصععحر، اجلفععاف   عععدة، منهععا:  ضسععباب إىل

 والصععيد املععاء، اسععتخدام يف والتبععذير الرتبععة، وتععدهور ال راعيععة،

 الطبيعيعععة، املعععوارد حسعععاب علعععى االقتصعععادية والتنميعععة اجلعععائر،

 املدنيععة، املنععاط  واتسععاع السععكان، وزيععادة بيئععة،ال إدارة ووععع 

 العععوع  وقلعععة,  املفعععر  الصعععناع  والنشعععا  والتنقيععع ، والتععععدين

 (. السكان لدر البيئ 

 :  الدولة جهود

 وععمن  ُضعتمععد ومحايتهععا البيئععة مووععوع ضن املعععروف مععن

 األساسع   النظعام  معن ( 32  للمعادة  وفقعاً  للحكم األساس  النظام

. ومحايتهععا  البيئععة  علععى احملافظععة  الدولععة  امالتعع  علععى تععن   الععيت
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 م(1950  ععام  اجلويعة  لألرصعاد  العامعة  املديريعة  اململكعة  وضنش ت

 مصعععلحة لتصعععب؛ م(1981  ععععام يف هيكلتهعععا ذلععع  بععععد ليععععاد

 الرئاسععة ضصععبحت م(2001  عععام يف  ععم البيئععة، ومحايععة األرصععاد

 وتهعدف  وزارة، درجعة  إىل ورفعهعا  البيئعة،  ومحايعة  لألرصعاد  العامة

 التعامعععل بكيفيعععة والتعريععع  البيئيعععة، اجملتمعععع  قافعععة تنميعععة إىل

 بينشعاء  الرئاسعة  وقامعت , الطبيعيعة  والثعروات  البيئعة  على واحملافظة

 يف التصعحر  مبشعكلة  الدولعة  اهتمعت  كمعا ,  حممية منطقة (16 

 عععام التصععحر مكافحععة اتفاقيععة ووقعععت متقدمععة زمنيععة مراحععل

 الرمعال  زحع   ملنعع  وقائيعة  اءاتإجعر  باختاذ كما قامت. م(1998 

 امتعداد  علعى ( احلرجيعة   األشعجار  معن     بينشاء  طورتها وإزالة

 حسع   املشعروع  هعذا  ضدر حيعف  األحسعاء،  لواحعة  الشمالية اجلبهة

 حععوال  ومحايععة إنقععاذ إىل آنععذاك الصععادرة والتقععارير اخلععرباء رضي

 .بالدمار مهددة كانت قرية عشرين

 عضوية اىل اململكة انضمت البيئ  لاجملا يف لسعيها واستكمااًل

 .البيئية واملنظمات اهليئات من العديد

 :         بها عضوية للمملكة اليت والدولية اإلقليمية االتفاقيات

 ععععام( Ropme  البحريعععة البيئعععة حلمايعععة اإلقليميعععة االتفاقيعععة -

 بهعا  وتشرتك العرب  باخلليج االتفاقية هذه وختت . م(1978 

 .اخلليج على لةاملط الدول مجيع

 و لعيج  األمحعر  للبحر البحرية البيئة حلماية اإلقليمية االتفاقية -

 .م(1982  عام عدن

 م(.1972  عام العاملية والطبيع  الثقايف الرتا  محاية اتفاقية -
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 اتفاقيعة    املتوحشعة  احليوانات من املتنقلة األنواع حف  اتفاقية -

 ععععام يعععةاالتفاق هلعععذه اململكعععة انضعععمت وقعععد(  م1979 بعععون

 (.م1990  هع1410

 معععن بعععاالنقراض املهعععددة األنعععواع يف الدوليعععة التجعععارة اتفاقيعععة -

 سعايت   CITES اتفاقيعة    الربيعة  والنبعات  احليوان جمموعات

 باالتفاقيععة كعامرً  عضععوًا اململكعة  ضصععبحت وقعد  ،( م 1973

 (.م1996  هع1416 عام

 بشععكل ربطهععا ويععتم ُتفّعععل مل إن اجلهععود تلعع  مجيععع وتبقععى

 باالعتبعارات  ت  عذ  ال العيت  فالتنميعة ,  ورق علعى  حعرًبا  واو؛ نمويت

 والععيت حاليععًا املوجععودة البيئيععة املشععاكل تفععاقم مععن سععت يد البيئيععة

 ضن مجيععاً  علينعا  يعتعني  فينع   لعذا  ملعظمهعا،  الرئيسة الورقة تطرقت

 علعى  الطبيعع   البيئع   النظام وقدرات املوارد حمدودية حقيقة نفهم

 طععابع ذات تنميععٍة إىل تععؤدي  طععٍ  ووععع عليعع  نييععتع ممععا التحمععل

 تلبيعععة إىل هادفعععة والتعععدمري، االسعععتن اف إىل متيعععل ال اسعععتمراري

 األجيععال مقععدرات للخطععر تعععرض ضن دون احلاوععر اجليععل حاجععات

 .  البيئية القادمة

 تنمع   العيت  البيئية والرتبية البيئ  الوع  نشر ضهمية تربز وهنا

 سععلوكيات بععني العرقععة ب هميععة بععاجملتمع فععرد كععل لععدر الشعععور

 و قافيعععة اجتماعيعععة معععن بنفسععع  صعععنعها العععيت واألنظمعععة اإلنسعععان

 املوجعودة  الطبيعيعة  العنظم  وبعني  وتكنولوجيعة  وسياسية واقتصادية

 .فيها يعيأ اليت البيئة يف ضصًر

 : املقرتحات لبع  هنا ض ل  ولعل 
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 :  الفرد مستوى على

 منععاهج ضععمنيت طريعع  عععن صععغره منععذ بععالفرد االهتمععام (1

 ذلعع   وشععر  البيئيععة،  املفععاهيم واجلععامع   العععام التعلععيم

 احملافظععة  ألهميععة وإدراكهععم تفاعلععهم  يضععمن ب سععلوب

 .عليها

 طريععع  ععععن وتكثيفهعععا البيئيعععة التوعيعععة ضسعععالي  تطعععوير (2

 الصعععورة بعععني جيمعععع ب سعععلوب احلعععديف اإلععععرم وسعععائل

 والتعريععع  املععععربة  املقارنعععات وبعععع  والشعععر  اجلذابعععة

 .الش ن هذا يف املؤ رة والدولية اإلقليمية ارببالتج

 منعععععععاط  يف سعععععععياحية ترفيهيعععععععة مهرجانعععععععات إقامعععععععة (3

 تلععععع  يف البيئيعععععة املكونعععععات ب حعععععد حتتفعععععل خمتلفعععععة

 وتععععرف(  القصعععيم يف التمعععور مهرجعععان   كعععع املنطقعععة

 مهرجعععان   الدوليعععة املهرجانعععات بعععع  غعععرار علعععى بععع 

 ( .توماتينا ال   إسبانيا يف الطماطم

 البيئيعععة املخالفعععات وجتعععرم تعاقععع  العععيت قعععواننيال سعععن (4

 وقعععد بهعععا والتعريععع  حعععازم بشعععكل وتطبيقهعععا الفرديعععة

 . األمثلة لبع  الرئيسية الورقة تطرقت

 :   الدولة مستوى على

 للمصعععانع الراهنعععة البيئيعععة األووعععاع معععع حبععع م التعامعععل (1

 العمرانععععععع   والنشعععععععا  للتلعععععععو   املسعععععععببة واملنشعععععععرت

 دون البيئعععة مقومعععات علعععى الصعععارخ والتععععدي العشعععوائ 
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 باالعتبعععار ي  عععذ شعععامل ضو سعععليم اقتصعععادي حتليعععل ضي

 .ت هيل  وإعادة الطبيع  املال رضس

 واملصععععانع الشعععركات  علععععى الصعععارمة  القععععوانني فعععرض  (2

 مال تلتعععععع  الععععععيت الكععععععربر االقتصععععععادية والكيانععععععات

 هعععذه حتعععدد ضن علعععى العامليعععة البيئيعععة السعععرمة مبععععايري

 . واملراقبة الرصد لووسائ العقوبات القوانني

 الرتا عععي  إعطعععاء قبعععل للمشعععاريع البيئععع  األ عععر تقيعععيم (3

 صعععناع  ضو جتعععاري مشعععروع بععع ي اخلاصعععة العععر   ضو

 . سياح  ضو

 املشععععععاكل معاجلععععععة مععععععنهج ضن نعععععععرف ضن ض ععععععرًيا يبقععععععى

 علعععى يؤكعععد وشعععامل املعععدر طويعععل تكعععامل  معععنهج هعععو البيئيعععة

 تورمسعععع علععععى بيئعععع  وععععع  لتكععععوين الفرديععععة الذهنيععععة مراجععععة 

 املبكععععرة عمععععره مراحععععل يف رشععععيد اسععععتهرك  وتوجعععع  الفععععرد

" احللععول  مععن  ععري الوقايععة" مبععدض ينععتهج دائععم سععلوك إىل ليتحععول

,  اجملتمعععععع يف األصعععععلية واحلضعععععارية الثقافيعععععة القعععععيم ويوظععععع 

 معععع وختتفععع  املشعععكلة حعععدو  معععع تععع ت  آنيعععة مبعععادرات ولعععي 

 . القري  السط؛ عن غيابها

"  احلمععععر اهلنععععود قبائععععل رئععععي  مبقولععععة التعقيعععع  سعععع  تم 

 قروععععا ولكنهععععا آبائنععععا عععععن ور نععععاه إر ععععا ليسععععت األرض بعععع ن

 ." ضبنائنا من اقرتوناه
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 احلارثي: وليد. التعقيب الثالث: أ 

 ضنهععا علععى ومشععكرتنا قضععايانا مععن كععثري مععع نتعامععل إننععا

 قضعيتنا  مثل احلالية، القضية هذه ومثل ،"فرصة" وليست ،"ضزمة"

 بهعذا  قضعايانا  معع  نتعامعل  عنعدما . احلعج  معن  ادةاالسعتف  يف السابقة

 تقعدم  ععن  ععاج ة  تقع   واحللعول  تسعتمر،  املشكرت يف التفكري

 يف تع ت   القضية هذه مثل قضية ضن الظن ويف. تطوير ضو حتسني ضو

 ضصععحاب  علععى ينسععح   ورمبععا العععادي، اإلنسععان  اهتمامععات ذيععل

 .البيئة محاية عن املسؤولية

 ضن البيئعيني  اخلعرباء  ضحد ذكر دفق الكرم، هلذا وت كيًدا

 ععدم  نتيجعة  سعنويًّا  ريعال  مليارات (4  على ي يد ما ختسر اململكة

 إهعدار  جانع   إىل النفايعات،  تعدوير  إعادة مشروعات من االستفادة

 الصععععح  الععععدفن عمليععععات يف األراوعععع  مععععن كععععبرية مسععععاحات

 !فق  واحد جان  من هذا. للنفايات

 مجيلعععة حضعععارية ورةبصععع البيئعععة علعععى احملافظعععة ضجعععل ومعععن

 وصععورتنا العريقععة، و قافتنععا العظععيم، اإلسععرم  ترا نععا تعكعع 

 ضن ضظععن..  تشععويهها علععى جاهععدين ضعععداؤنا يعمععل الععيت اجلميلععة،

 :ي ت  مبا عال اهتمام إىل حتتاج القضية

 وبنعاء  البيئعة،  علعى  باحملافظعة  التوعيعة  حنعو  املتوجع   اإلعرم، (1

 ومععنهم واهتماماتعع ، فئاتعع ، مبختلعع  اجملتمععع، لععدر  قافععة

 قضعععية ضن مبعنعععى. ورعايتهعععا البيئعععة محايعععة ععععن املسعععؤولني

 وضن النععاس، كععل إىل تصععل ضن جيعع  البيئععة علععى احملافظععة

: مثعل  ضدوات  عرل  معن  األساسية، قضيتهم ك نها ي  ذوها
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 تنميععة علععى يعمععل ، بذاتعع  قععائم بالبيئععة  ععاص إعععرم إجيععاد

 يتعلع   معا  كعل  ةوتغطيع  وترشعيده،  لإلنسعان،  البيئ  السلوك

 .جديدة ومشاريع وفعاليات، ض بار من بالبيئة

 للمحافظة القائمة القوانني تل  تفعيل هو واملقصود .القوانني (2

 ال ضساسعيًّا،  ضمعًرا  بهعا،  والعمعل  تطبيقهعا   وجععل  البيئعة،  على

 .في  وتهاون ، حماباة

 يتعلععع  فيمعععا بعععاإلعرم النهضعععة علعععى الدولعععة تعمعععل وعنعععدما

 معن  مستور ضعلى إىل بها واالرتفاع القوانني، لوتفعي بالبيئة،

 لعدر  ترًفا ال ورورة ستكون البيئة فين ، والتطبي  التشريع

 . فيها يعيأ الذي اإلنسان
 

 اململكةةة يف البيئةةة علةةى املةةداخالت حةةول قضةةية: )احملافظةةة 

 القادم( والتقنن السعودية العربية

  ململكة:ا يف البيئة على واقع اجلهود املبذولة للمحافظة

 والتصعععحي؛ الصعععحاف ضنععع  يعععود اال تصعععار نصعععر. م.د ضووععع؛

 عوضوعاف: الواقع   البلعديات،  ععن  العدفاع  لغرض لي  ورد ما لبع 

 بعععع  لتبيعععان ولكعععن ضعماهلعععا معععن كعععثري يف جعععدًا مقصعععرة ضنهعععا

 :واإلنصاف احلقائ 

 ينععا  دور هععذا بععل املععواطن  تثقيعع  البلععديات دور مععن لععي  -

 ضن ويكفعع  املسععتويات، تلعع خم علععى التعليميععة باملؤسسععات

 كمععا فيعع  التقصععري وعععدم املطلععوب بععدورها البلععديات تقععوم

 نرر.
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 ولقعد  للنفايعات  حاويعات  تضعع  ال البلعديات  بع ن  صعحيًحا  لي  -

 ووعععت البلديععة ضن كيعع  البحععر ينبععع يف بنفسعع  شععاهدت

 واللوحععععات  اجلديععععد الكععععورنيأ منت هععععات يف احلاويععععات

 ورمععى ذلعع  سععتخدمامل ضهمععل ذلعع  مععن وبععالرغم اإلرشععادية،

 كععل عنععد املشععهد وتكععرر!!!  احلاويععات جبانعع  بالنفايععات

 ضنهعا  وجعدت  للتحقع   حاويعة  كعل  إىل ذهبعت  وعنعدما  حاوية،

 قععع  تسعععتخدم مل ضنهعععا علعععى يعععدل ممعععا نظيفعععة بعععل فارغعععة 

 تووع؛  ضن ؟ البلديعة  معن  املطلعوب  هو فما الصحيحة بالطريقة

 ؟!. احلاوية استخدام كيفية للمستخدم

: ليلععى األسععتاذة ورقعة  يف عنهععا ذكععر ومعا  البنععاء اتخملفعع ضمعا  -

 النظافععة عاصععمة  بريععدة كتععاب مععن صععفحة ن  ععذ فياليععت

 معععع واملقعععيم املعععواطن تععععاون يف( اململكعععة يف منعععازع بعععدون

 !!بلديتهم

 ضملانيعا  يف ك نع   ونظيفعة  مرتبة اإلنشائية املشاريع كل جتد

 .!! حب  كةاململ يف زرتها مدينة ضي عن متامًا خمتلفة فالصورة

 بلديععععة مي انيععععة تكععععون ضن البعععععد كععععل اسععععتبعد كععععذل 

 يف سعععكانية وكثافعععة حجمعععًا مثيرتهعععا املعععدن معععن ضكعععرب بريعععدة

 الواوععععع؛ التععععععاون فهعععععو شععععع ء علعععععى ذلععععع  دل إن!  اململكعععععة

 املععععواطن كععععان فععععيذا!!  املدينععععة وسععععّكان البلديععععة بععععني واملثمععععر

 العععععوع  معععععن العاليعععععة الدرجعععععة هعععععذه علعععععى بريعععععدة يف واملقعععععيم

 ض عععرر ضحنعععاء يف ذلععع  ينطبععع  ال فلمعععاذا بلعععديتهم معععع والتععععاون

 ؟؟!. اململكة مدن من
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 مشعاكل  لكعل  احلعل  هع   األسعئلة  هعذه  علعى  اإلجابعة  معرفة

 .!! با تصار اململكة يف البيئة

 علعى  الرتكيع   معن  شعيًئا  ضملع   ك ن : العثمان  الد. م وقال

 البيئعة ب املتعلقعة  القضعايا  كعل  بعني  معن   صوًصعا  النفايعات  موووع

 النفايععات ألن رمبععا..  وتلععو  تععدمري مععن البشععر بنععو فيهععا يعيععف ومععا

 البيئع   فعالتلو   ذلع   ومعع ..  اليوميعة  حبياتنعا  والتصعاًقا  قرًبا ضكثر

 التشععوي  عععن النععاتج البصععري التلععو  ضيًضععا تشععمل متعععددة صععورة

 عععن النععاجم السععمع  والتلععو .. األشععجار وتقعع يم وقطععع العمرانعع 

 عوادم عن الناجم اهلواء وتلو ..  وغريها طائراتوال املدن ووواء

 الكثري. ذل  وغري..  الكريهة والروائ؛ واملصانع السيارات

 الرئيسعة  اجلهعة  ذكعر  واملعقعبني عليهعا   الورقعة  مععد  على فات

..  البيئعة  ومحايعة  األرصعاد  هيئعة  وهع   البيئة قضايا إدارة بها املنا 

 اهليكلعة  وعمن  والبيئعة  اععة وال ر املياه بوزارة مؤ ًرا ضحلقت واليت

 الدولة. ألجه ة األ رية

 البيئعة  مل  إدارة يف دورها ضداء يف كثرًيا قصرت البيئة هيئة

 هعو  األسعباب  ضحعد  يكعون  ورمبعا ..  ت سيسعها  منعذ  جوانب  مبختل 

 مثعل  األ عرر  احلكوميعة  اجلهات من عدد مع اال تصاصات تنازع

 البلديعة  النفايعات  فعات مل تعدير  العيت  والقرويعة  البلدية الشؤون وزارة

 وغريهما. الفطرية احلياة وهيئة البيئة وصحة

 العدفاع  لعوزارة  تبعيتهعا  هو سابًقا البيئة هيئة تعثر ضسباب ضحد

 القطعاع  علعى  سعلطتها  معن  وحعد  كبلها الذي األمر وهو والطريان،

 يف اهليئعة  تنطلع  ضن  واملع مول ..  ض عرر  حكوميعة  جهات مواجهة يف
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 الصعرحيات  منحعت ن إ هعذا ..  االرتبعا   ذاهع  فع   بععد  مهامها ضداء

 الرزمة. واملوارد واإلمكانات

 ععن  احلعديف  يتكعرر   صوًصعا  البلديعة  النفايعات  موووع يف

 النفايعات  وتدوير معاجلة ركائ  ك حد املصدر من الفرز ورورة

 وجعود  ظعل  يف بالضعرورة  صعحيًحا  لعي   هذاإىل ضن  اإلشارة وضود.. 

 دول معن  وكثري..  للمعاجلة الرح  فرزوال املرادم يف للفرز تقنيات

  اصععة عنعع  بععالتخل  بععدضت املصععدر مععن الفععرز تطبعع  الععيت العععامل

 ناهيعع ..  املفععروزة للنفايععات اخلاصعة  والعبععوات النقععل ضعبععاء بسعب  

 ينعتج  وما علي ، يعتد مل جمتمع على الفرز  قافة فرض صعوبة عن

 عوائعده  معن  لالتقليع  وبالتعال   ودقتع   الفعرز  كفعاءة  يف تعدن  من عن 

 العملية. ونتائج 

 للمعرادم  اململكعة  فقعر إىل  وبشعده  ضنب ..  باملرادم يتعل  وفيما

 منهعا  يتعلع   معا  و اصعة  العامليعة  الفنيعة  املععايري  وفع   املصممة الفنية

 وهععععذه..  اخلطععععرة والكيميائيععععة والصععععناعية الطبيععععة بالنفايععععات

 اإلنسععان وصععحة اجلوفيععة وامليععاه للبيئععة مععدمرة  صوًصععا النفايععات

 عموًما. احلية والكائنات

 مععع القععول بعع ن بشععدة الصععحاف ضنعع  يتفعع  نصععر. م.د وضووعع؛

 التلععو  ذلعع  يف مبععا الورقععة يف ذكععر ممععا ضكثععر ضبعععاد لعع  التلععو 

 ......إخل/ العمران / البصري

 هععع  القرويعععة والشعععؤون البلعععديات وزارة هعععل  :هنعععا والسعععؤال

 شعععب  مؤسسعععات توجعععد ذلععع ؟ ضال ععععن املسعععؤولة الوحيعععدة اجلهعععة

 مؤسسعة  غعرار  علعى ( العمرانع   والنم  اجلمال  لتحديد حكومية

 ؟!. توجد ال وملا ؟ الشهرية(  سانتاباربارا ض وات 
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 الريععاض  يف العضععوية العثمععان ضن النفايععات   الععد. م وذكععر

 هيئعة  ضعدتها دراسة آ ر حس  البلدية النفايات من (٪56  حوال 

 الرياض. تطوير

 والعنصعر  األكعرب  التحدي ه  العضوية تومن  م فين النفايا

 نظعًرا  البلديعة  النفايات مكونات بني من اململكة يف بالبيئة الضار

 ضخبعرة  من ردمها عن ينتج وما حاليًّا ملعاجلتها جهود ضية وجود لعدم

 اجلوفية. واملياه األرض لطبقات وتسرب وحتلل سامة

..  لقيمعة ا وععال   جدًّا  طر النفايات من آ ر نوع ضيًضا هناك

 االلكرتونيعة  األجهع ة  بقايعا  تضعم  العيت  االلكرتونيعة  النفايات وهو

 واهلواتعع  املدجمععة واألقععراص والكومبيععوتر التلف يععون وشاشععات

 الستخرصععها  حلععول ضيععة  اململكععة يف حاليععا  يوجععد وال..  اجلوالععة

 مععادن  تشعمل  العيت  مكوناتها من واالستفادة وتدويرها ومعاجلتها

 مثينة.

مهمعة   العمران  الشري  ب ن مس لة التشوي  اطمةف. ض وعلقت

 حضعارة  ومتثعل  تبقعى  األنهع  التلعو    مشعاكل  ضهم من جدًّا، ولعلها

 عععععن واأل ععععري األول االنطبععععاع آ ععععرضو  بشععععكل تعطعععع  عمرانيععععة

 اجملتمعات.

 الععععنم  لتحديععععد مؤسسععععة توجععععد هععععل سععععؤال عععععل وإجابععععة

 ة  بعدليل توجد مثل هعذه املؤسسع   ال علمها حد على العمران ، فين 

 لععنم  منهععا ضي تبعيععة وعععدم العمرانيععة واألسععالي  الععنم  ا ععترف

 احمللية. بالبيئة  اص عمران  طرازضو  حمدد
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 البيئععة سععرمة تهععدد اإللكرتونيععة علععى ضن النفايععات وضكععدت

 العععيت السعععامة الكيماويعععة واملعععواد والبرسعععتي  املععععادن وتعععراكم

 وضنابيعع  دوائرالعع كلوحععات اإللكرتونيععة، األجهعع ة منهععا تتكععون

 األجعع اء مععن وغريهععا واملكثفععات واملقاومععات واألسععرك ال جععاج

 الثقيلعة  املعادن من (%70  من ضكثرضن  معروف الدقيقة، الدا لية

 والقصدير. والكاديوم، ال ئب ، فيها مبا

 خملفععاتضن  احلديثععة الطبيععة الدراسععات معظععم كمععا ض بتععت

 ضشعد  معن  تعتعرب  راعيعة ال  للمنتجعات  تنفذ واليت الرتبة يف الرصاص

 الرصعاص  تعراكم  يعؤدي  حيعف  اإلنسعان  صحة على  طورة املعادن

 ضنسعععععجة يف ووعععععمور العععععدماغ،  ريعععععا يف تلععععع إىل  اجلسعععععم يف

 األ رر. األمراض من والعديد  الكبد، يف وتل  الكليتني،

 لعع  نتطععرق مل لعلنععا التلععو  جوانعع  مععن مهععم جانعع  وهنععاك

 معن  يصعاحبها  ومعا  اءوالضوو السمع  التلو  وهو كامل بشكل

 الناحيععة مععن سععواء اإلنسععان علععى ووععارة متعععددة سععلبيات ظهععور

 .القري  املدرضو  البعيد املدر على العقليةضو  الصحيةضو  النفسية

 التعععع  ريات علععععى العلميععععة الدراسععععات  مععععن العديععععد وهنععععاك

 األفعععععال ردود تععععرب  فروععععية عنهععععا ونععععتج للضووععععاء اجلسععععدية

 إجنعععاز علعععى الفعععرد وبقعععدرة الصعععحية، باالنفععععاالت الفسعععيولوجية

 متقن. بشكل عمل  يف واألداء اليومية مهام 

الرديعععان يف مدا لتعع  حععول قضععية احملافظععة      الععد. د وقععال

 واملعاء  اهلعواء : عناصعر  سعتة  البيئعة  لع   على البيئة يف اململكة: تعع  

 احلفعاظ  جي  اليت العناصر وه . والرتبة والطري واحليوان والنبات
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 ولسععععرمة االنهيععععار مععععن االيكولععععوج  النظععععام انةلصععععي عليهععععا

 .فوق  ومن كوكبنا

 غعري  ععن  وبعضع   قصد عن بعض  العناصر هلذه إترف هناك

 الغابععات ض شععاب كقطععع املاسععة  وللحاجععة قسععري وبعضعع  قصععد

 ذلعع  مععع   متعععددة إنسععانية وحلاجععات جتاريًّععا اسععتغرهلا بغععرض

 البيئععع  تععوازن ال لضعععمان صععارمة  قيعععوًدا ووعععت  املتقدمعععة فالععدول 

 (.ض رر مرة الغابات منو ولضمان التصحر من وللحد

 مجيلععة السعععودية العربيععة اململكععة بيئععةضن  كععذل  ضعععرتف

 عموًمعا  واهلعواء  ومنا   تضاريس  تنوع فهناك ذل   غري قيل مهما

 الكععربر املععدن يف حمععدود هععوائ  تلععو  مععن نععراه مععا رغععم نقعع 

 يف امليععاه شعع؛ ورغععم. الشععرقية واملنطقععة ومكععة وجععدة كالريععاض

 واحلفعاظ  الرعاية منا وتستح  مجيلة تظل بيئتنا فين املناط  بع 

 مل رمبعا  بكعر  مناطقهعا  وبعع   جذابعة  احلمعراء  فصعحارينا  عليها 

 احملاذيععة واملنعاط   اخلعال   الربعع  منطقععة و اصعة  بشعر  قعدم  تط هعا 

 .شرق وجنوب جنوبا مانُع وسلطنة لليمن

 البيئععة عناصععر جتععاه  االجتمععاع سععلوكنا هععو حبعع  يقلعع  مععا

إىل  ضعيععده مععا وهععو جتاههععا، الوطنيععة املسععؤولية بانعععدام وشعععورنا

 يف جععائرون فععنحن عليهععا  درجنععا الععيت االجتماعيععة التنشععئة منعع 

( النبععات   االحتطععاب يف جععائرون وحنععن( واحليععوان الطععري  الصععيد

 وحنعن  ،(النبعات   الغطعاء    over-grazing الرع  يف جائرون وحنن

 األ عععرر  واالسعععتخدامات  لل راععععة  امليعععاه  اسعععتهرك  يف مسعععرفون

 مسرفون وحنن( اهلواء  سياراتنا بكثرة اهلواء نلو  وحنن ،(املاء 
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 ممععا صععحيحة بطريقععة منهععا نععتخل  ال الععيت القمامععة كميععات يف

 (.الرتبة  األرض على اعتداء يعد

 :التال  النحو على ضفسره سلوكنا

 احلصععول تسععتطيع مععاف  "الغنيمععة" بنظريععة يسععمى مععا هنععاك

 ب  ععذه بععادر لععذل  غععريك سععي  ذه تركتعع  وإن حقعع  فهععو عليعع 

 .العواق  عن النظر بصرف

 الصعيد  يف سعلوكنا  علعى  تعنعك   النظريةضو  الفروية هذه

 السعت  البيئعة  كعناصعر  مشعاع  ما هعو  امترك وحماولة واالحتطاب

 فنصعيد  الطعرق   بكعل  البيئعة  علعى  واالعتعداء  اجلعور إىل  يدفعنا ما

 طاقعة  فعوق  األغنام ضعداد ون يد مواسم لعدة وحنتط  حاجتنا فوق

 . ضحياًنا حنتاج مما ضكثر ون رع املراع 

 نععدرة بعععدم جيععادل غععييب فكععر علععى النظريععة هععذه تتوسععد

 عناصععرها، مععن يععنق  مععا بتعععوي  كفيععل فععاهلل البيئععة  عناصععر

 البيئععة إتععرف هععو هنععا والباطععل باطععل، بهععا يععراد حعع  كلمععة وهعع 

 . بنظامها واجلهل طمعال بداع 

 الرادععععة، القعععوانني غيعععاب" الغنيمعععة" نظريعععة شعععيوع ويعضعععد

 املسيئني سلوك ومراقبة تنفيذها صعوبة فهناك توفرها عند وحتى

 لتفسعععري كعععذل  تصعععل؛ الغنيمعععة نظريعععةضن  بعجالعععة ضشعععري. للبيئعععة

 حتعععت تنعععدرج ضنهعععا حبكعععم الدولعععة ضمعععوال وسعععرقة املعععال  الفسعععاد

 .غريك نهبها بهاتنه مل فين" الغنيمة"

 :ما يل  البيئة إترف يف ساعدت اليت األسباب ومن
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 بصعورة  البيئعة  علعى  االعتداء يف السيارة د ول ضسهم: السيارة -1

 مل ضمعاكن إىل  الوصعول  اسعتطاعوا  السيارات فقادة واوحة 

 تعروععت وبالتععال  سععابًقا، إليهععا الوصععول السععهل مععن يكععن

 طعععرقضن  املعلعععوم معععن. السععائقني  بسعععب  للتلععع  الربيعععة البيئععة 

 النباتععات لنمععو مناسععبة وغععري صععلبة الرتبععة جتعععل السععيارات

 كعبرية  الربيعة  املنعاط   يف تتوغعل  اليت السيارات ضعداد. الربية

 العيت  احملميعات  عدا السلوك هذا على كافية قيود يوجد وال

 هنعاك  .والرتبعة  النبعات  مشعل  هنعا  االعتداء. إليها الد ول ُيمنع

 وضذكععر البيئععة إتععرف يف السععيارة ض ععر عععن كععثرية دراسععات

 جامععععة معععن شعععات (  دون املسعععتعربة دراسعععات بعععع  منهعععا

 ويف مانُع سلطنة يف حقلية بدراسات قامت اليت اوكسفورد

 واجلماععات  البعدو  ععن  دراسعة  يف معهعا  العمل ل  وسب  لبنان

 .العامل يف الرحل

 يسععمى مععا والسععيما الصععيد بنععادق و اصععة األسععلحة انتشععار -2

 الطيععور مععن كععبرًيا عععدًدا يصععي  الععذي( الععر  سععاكتون 

 النوع، هذا من األسلحة محل تقنني وصعوبة الواحدة بالرمية

  عاص  تعر ي   هلعا  كعان ن إ ضعلعم  وال األسعواق  يف تبعاع  فه 

 باألسععلحة االعتععداء. األتوماتيكيععة واألسععلحة كاملسدسععات

 بعضعععها ا تفعععى العععيت الربيعععة واحليوانعععات الطيعععور مشعععل هنععا 

 .اجلائر الصيد بسب 

 األمعر  الصعقارين  ععدد  وزيعادة  بالصقور الصيد رياوة ازدهار -3

 وغع الن  الربيعة  واألرانع   احلبارر طيور ضعداد من قل  الذي

 .العربية الصحراء ب  تشتهر الذي الريم
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 دولإىل  الصععقارون توجعع  فقععد بيئتنععا يف الطيععور قلععة وبسععب  -4

. هععوايتهم ملمارسععة وباكسععتان واملغععرب السععودان مثععل ض ععرر

 علعى  ض عر  ممعا  الصعقور  معن  كعبرية  ب ععداد  يعذهبون  وبعضهم

 .احلدود  ارج البيئة

 ضوعيعععععة اسعععععتخدام يف التوسعععععع البيئععععة  تلععععع  ضسعععععباب ومععععن  -5

 يف منهععا الععتخل   ععم ومععن معهععودة غععري بصععورة البرسععتي 

 .لضررها مراعاة دون الصحراء

 بقتعل  اهلعوس  و..  العبثع   املطريي ضن الصعيد  منصور. د وضوو؛

 كعل  و جبناحيع ،  يطعري  طعائر  كل و األرض، على تدب دابة كل

 مكتوبعة  قعوانني  يوقفع   لعن  إليها، اهتدر جبل قمة ب على الذ وعل

 البيئعة  معع  متصعاحلة  عميقعة  لثقافعة  نشعر  و للمنعع،  صعارم  تنفيذ بل

 .. التهامها يف ال املخلوقات مع العيأ يف اجلمال ترر

 جتار ضيضا املرشد ضن  رضر مطشر. ض ويف السياق نفس  ضواف

 جتعول  ومعن ..  ضجنبيعة  وعمالع   سعوديني األشجار، يقطعون احلط 

( وحمعارق  سعاقان   بعاأل    الريعاض  من القريبة الصمان عروق يف

 اقعترع  مت لقعد ...  الفعرق  سعرير  اليعوم  وي ورهعا  ، قليلة سنوات قبل

 معععن واقترعهعععا  الشعععجرة حعععول "كيبعععل" بعععرب  األشعععجار كافعععة

 احلط . عبي الغرض..  بالسيارات جذورها

 التضعععيي  مت اآلونعععة ضنععع  يف الشعععراري يبعععدو حامعععد. د وذكعععر

 ضععداد  وقلعت  الطعرق  ضمعن  وبالذات املختصة اجلهات قبل من عليهم

 احلط . سيارات

 علععى نركعع  ملععاذا: الشععهران  ليلععى. ض ويف سععياق متصععل قالععت

 ، تلعععو  كععل  ضسععاس  البيئعععة؟ ألنهععا  عععن  احلععديف  عنععد  النفايععات 
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 السعلبية  واملعاجلعة  ، والسعائل  والصعل   الغعاز  منهعا  ضنعواع  فالنفايات

 بتصعريفها ضو  باحلرقضو  األرض باطن يف بالطمر إما منها للتخل 

 العبع   لكعن  البيئعة  مشعاكل  تفعاقم  حلعول  وهع   ، البحر مياه يف

 ت نيعع  بعع دنى يشعععر وال ، ومريععة مكلفععة غععري ألنهععا هلععا يلجعع 

 . للضمري

 العرب  معن  ن  عذها  وممسع  جمعرد  للبحعر  طريقها جتد اليت فالنفايات

 .! واملرجانية البحرية احلياة بها وتت  ر ، البحر يف لنفرغها

 ضكععرب فهعع ( النفايععات مععردم  العشععوائية الطمععر عمليععة ضمععا

 املععواد بععع  حتلععل مععن املنبثقععة فالغععازات ، وللصععحة للبيئععة ملععو 

 بعععع  يف وتتسعععب  اإلنسعععان صعععحة علعععى  طعععورة فيهعععا املطمعععورة

 للمواليعد  بالنسعبة  العاهعات  وبعع   لكبد،ا سرطان مثل األمراض

 اجلوفيععة امليععاه خمعع ون علععى فتععؤ ر األرض لبععاطن تتسععرب وقععد ،

 حعععرق ضمعععا ، النبعععات  للغطعععاء حقيقيًّعععا مهعععدًدا وتكعععون ، وتلو ععع 

 بيئيعة  مشعاكل  عدة عن  ينتج مما للهواء ملو  ضكرب فهو النفايات

 طعععارواألم الصععدرية  األمععراض  وانتشععار  احلععراري  االحتبععاس  مثععل 

 .احلمضية

 ضمعراض  معن  سعكانها  بعع   يعانيع   ومعا  العذه   مهعد  منطقة

 معاجلععة يف لإلهمععال ذلعع  تععع و دراسععات هنععاك وجلديععة صععدرية

 ت ايعًدا  هناك املستشفيات وتشهد ، هناك التعدين مناجم خملفات

 باملسععؤولية ترمعع  جهععة وكععل ، الربععو مروععى ضعععداد يف ملحوًظععا

 األسوض. جينبنا حلول نع اجلاد فالبحف إًذا . األ رر على
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 البيئعة  مووعوع  يظعل  شع   احمليعا: دون  مسعاعد . د وبدوره قال

 لإلنسعان  السعي   االسعتخدام  وعوء  يف مهمًّا مطلًبا عليها واحملافظة

  .. اجلائر والرع  اجلائر باالحتطاب نسمع ضصبحنا حتى

 ال راعععة لععوزارة يتبععع جععدًّا كععبري منتعع ه يف كنععت ضيععام قبععل

معا   حعول  معلومعات  زرع حتعاول  العيت  األقسام من الكثري في  كان

 تقععدم مهمععة معععارض يوجععد كمععا النبععات  الغطععاء بتنميععة ىيسععم

 ... التعريفية الصور من الكثري

 كبععار مسععؤولون إال يعع وره ال الغالع   يف املنتعع ه هععذاضن  املهعم 

 ..  ممنوعون املواطنون بينما

 اسعاهمو  والعذين  مشعتل  ولي  منت ه امس  هذا للمسؤول قلت

 معععرة فتحنعععا قعععال للمعععواطنني يفعععت؛ ال ملعععاذا..  التجعععار كبعععار فيععع 

 ... اجلائر التن ه فواجهنا

 ... ءش  كل ألغلقنا التحو  بهذا ض ذنا لو ل  قلت

 اسععتخدام كععل مواجهععة حنععاول وحنععن ضننععا ضقععولضن  ضريععد هنععا

 معن  الناس حلرمان اجلائر املنع فعلنا ضننا يبدو البيئة ضجل من جائر

 ومعن  الدولعة  معن  جعدًّا  كعبري  معال   و  مع م، السيماحقوقه ضدنى

 املواطنني.

 اإلجرام حجم تعرفضن  ضردت اذا الشهران : ليلى. وضوافت ض

( الرتا ع   اجمللع  ( ضو  الشعر بيت  لظاهرة ف نظر األشجار ح  يف

 للمفعععا رة ، األ عععرية السعععنوات يف كعععبري بشعععكل توسععععت العععيت

 لصعنع  شعجرة  وإشععال  طع  احل ضنعواع  ضجود بعرض املذموم واهليا 

 !!! الشاي من إبري ضو  قهوة دلة
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 لعديهم  املتعوفرة  الوسعيلة  ألن  احلط  على الطب  كان سابًقا

ضو  التصععحر  مععن يعععانون وال ازديععاد يف اخلضععراء بيئععتهم وكانععت

 مببعدض  الشعجر  مع يتعاملون ال ضنهم السب  ، النبات  الغطاء ا تفاء

 بععل ، احليععاة معععان  كععل الشععجرة يف يقتلععون( والضععحية القاتععل 

 األشعجار  بعع   معن ضو  املهشعمة  اليابسة األغصان يتطبون كانوا

 . األ طار بهذه فطري ح  لديهم كان ، فيها حياة ال اليت

 حتتعاج  والعيت  واملظعيب  املنعدي  مطعاعم  النتشعار  باإلوعافة  هذا

 هعذه ن إ بل ، لألشجار املخي  االستن اف هذا إليقاف جاد حترك

 يف نراهعا  فلمعاذا  األطبعاء  معن  الكعثري  بشعهادة  يةصح غري الطريقة

 ! ازدياد

 بهععا تقععوم البلععدان بععع  غابععات يف األشععجار قطعععضن  الغريعع 

 نقطعععع حنعععن ، وغريهعععا واأل عععا  العععورق لصعععنع جتاريعععة شعععركات

 ويععا( النععار شععبة  غطععاء حتععت يكععون والععذي فقعع  للعبععف الشععجر

 !! شب  كلي  يا النار ش  كلي 

( عسععري و ععائ   حبسععاب قدميععة يقععةو  علععى اطلعععت مععدة قبععل

 معع  شعهران  معن  رشيد آل قبيلة شيوخ وقعها اتفاقية عن عبارة وه 

 مل حقيقععة وفاجعع ت  ، اخلضععراء األشععجار قطععع ملنععع مشععي  ابععن

 خيععع   فيمعععا حتعععى وتنظعععيم اتفاقيعععات هنعععاكضن  ضتصعععور ضكعععن

 ! األشجار على احملافظة

 النخع   نيبع  حتعى  املبعادرات  هعذه  ملثل غياب شب  هناك واليوم

 . قبائل وشيوخ ومثقفني وعلماء جتار من املؤ رة
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 احللعول  بعبع   املشعاركة  يف املعدن   اجملتمع دور عن نتحد 

 ضرض علعى  لع   فاععل  دور ضي نعرر  ال لكعن  املشعكلة  معن  جع ء  ألن 

 الصععيد وععد االتفاقيععات هععذه مثععل اليععوم رضينععا لععو مععاذا ، الواقععع

 ؟. اخلضراء تواملساحا األشجار حب  اإلجرام وود اجلائر

 اإلنسععان علععى جلعع  ض ععر العمععري ضن للبيئععة  سععلمان. ض وضشععار

 .وترا ع   حياتع   من ج ًءا رامسة تكونضن  تكاد بل ورقي   وتطوره

 معن وجهعة نظعره كونهعا مل     جعدًّا  كعبرية  دالالت هلعا  ج ئية وتناول

 النخلععة  حيععف متثععل   وهعع  ضال املطلوبععة والرعايععة باالهتمععام حتعع 

 وتارخييعة  وطنيعة  قيمعاً  املباركة البرد هذه يف يناإل بالنسبة النخلة

 يف ذكرهعععا ورد مباركعععة شعععجرة فهععع  واجتماعيعععة، واقتصعععادية

 ِمععَن َوَن َّْلَنععا:  تعععاىل قععال مووععع، مععن ضكثععر يف الكععريم القععرآن

 َوالنَّْخععَل*  اْلَحِصععيِد َوَحعع َّ َجنَّععاٍت ِبععِ  َفَ نَبْتَنععا مَُّباَرًكععا َمععاء السَّععَماء

 النَّْخَلعةِ  ِبِجعْذعِ  ِإَلْيع ِ  َوُه ِّي}:تعاىل وقول  ،(نَِّضيٌد َطْلٌع لََّها َباِسَقاٍت

 ورور ،{َعْيًنعا  َوَقعرِّي  َواْشعَرِب   َفُكِلع  * َجِنيًّعا  ُرَطًبعا  َعَلْيع ِ  ُتَساِقْ 

 بقنعاع  - وسعلم  عليع   اهلل صعلى  -العنيب  ضتع  : قعال  مال  بن ضن 

 النخلعة،  هع  : قال( َطيَِّبٍة رٍةَكَشَج َطيَِّبًة َكِلَمًة:  فقال ُبْسر، علي 

 إلع   ال هع   ب نهعا  العلم ضهل بع  فسرها فقد الطيبة الكلمة وضما

 منهعععا جيعععت  صعععاحبها اليععع ال الطيبعععة كالشعععجرة فهععع  اهلل، إال

 .عمرًةضو  حجًةضو  صدقًةضو  صيامًا:  ريًا

 ابعن  فععن , جعدًّا  فكعثرية  النبويعة  السنة يف النخلة فضائل وضما

 اهلل صعلى  - اهلل رسعول  قعال : قعال  - عنهما اهلل رو  - عمر

 ال ضي(  ورقهععا يتحععات ال كشععجرة املععؤمن مثععل:  -وسععلم عليعع 
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 من رجال وعنده خنلة، ضنها نفس  يف فوقع: عمر ابن قال(. يسق 

 - اهلل رسعول  قعال  حتعى  ضصعابوا،  فمعا  الشعجر  فعذكروا  العرب،

 يف وقعع  لقعد : ألبع   فقلعت (. النخلعة  هع  :   -وسعلم  علي  اهلل صلى

: فقلعت . بهعا؟  تعتكلم ضن  منعع   معا  بع   يعا : فقعال  النخلة ضنها نفس 

 حييععًا تكععون ألن: فقععال سععنًا، القععوم ضصععغر مععن وكنععت احليععاء،

 وض رجع   الوصول، تيسري يف احلديف.  وكذا كذا من إلّ  ضح 

 (.يسري ا ترف مع الشيخان

 الععوطن رمععوز مععن رمعع ًا بوصععفها بالنخلععة الدولععة اهتمععت وقععد

 النخلعة  رسعم  معن  السعودية العربية اململكة شعار يت ل  ل  وشعارًا

 شععجرة ا ععتريت وقععد متقاطعععان، منحنيععان عربيععان سععيفان حتتهععا

 فيهعا  توجعد  حيف اململكة ضرجاء مجيع يف النتشارها نظرًا النخيل

 هلعا  كان الشجرة هذه وألن.  النخيل ضنواع خمتل  من مريني عدة

 النخلعة  ترمع   كمعا  عربيعة، ال اجل يعرة  سعكان  حيعاة  يف كبري دور

 طريع   ععن  إال يع ت   ال الر عاء إىل ضن  املتقاطعني السيفني وس  يف

 .العدل

 وكعان  بعيعد،  ضمعد  منعذ  وترا نعا  بتارخينا النخلة ارتبطت وقد

 شعجرة  فهع   والعتعمري،  والكساء، الغذاء، يف امللموس ت  ريها هلا

 صعناعات  يف وععذقها  جريدها من ويستفاد مثرها يؤكل مباركة

 كانععت فقععد ولععذا الصععناعات  مععن وغريهععا وبنععاًء فرشععًا عديععدة

 والعمععععران والبنععععاء الغععععذاء حيععععف مععععن احليععععاة يف مهمععععًا عنصععععرًا

 فجععر منععذ التمععر منععافع عرفععوا قععد القععدماء كععان وإذا, واحلضععارة

 فععين القدميععة، الصععناعات ضساسععيات يف ود ولعع  غععذاًء، التععاري 
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 املباركعة  الشعجرة  هلعذه  العديعدة  الفوائعد  ضيًضعا  ضدركعوا  املت  رين

 متي ت ما املنطقة يف وضهميتها النخلة حضور يف ساعد ومما .طبيًا

 األحعوال  معع  والتكيع   الثبات، ضبرزها م ايا من النخيل شجرة ب 

 املعواطن  معن  القعدم  منذ العربية اجل يرة وكانت القاسية، املنا ية

 .احلار وطقسها الصحراوية لطبيعتها نظرًا للنخيل، األوىل

 معععن وضنعععواع ضصعععناف وفيهعععا إال بردنعععا يف م رععععة معععن ومعععا

 وحينمعععا هلعععا، تبعععع األشعععجار معععن وغريهعععا األصعععل فهععع  النخيعععل،

 كانعععت الشعععوارع وتشعععجري ب راععععة والبلعععديات األمانعععات فكعععرت

 عنعععد و صوصعععًا معععدننا معععدا ل ت ينعععت كمعععا املقدمعععة يف النخلععة 

إىل  نععابرد تهديعع  ممععا وكععان بععل اجلميلععة، احلليععة بهععذه املطعارات 

 رمععوز مععن رمعع  ألنهععا النخلععة، اإلطععار هععذا وععمن العامليععة احلععدائ 

 .بردنا

 الشعععوارع تععع ينيإىل  السعععباقة وهعع   الريعععاض، منطقعععة وضمانععة 

 مععع اجلفععاء األ ععرية اآلونععة يف هلععا عععنَّ بالنخيععل وامليععادين واملععدا ل

إىل  الطويعل،  والعشع   احلع   هعذا  ععن  وحتولت املباركة، شجرتنا

 الععيت الغربيعة  األجنبيععة هعذه  ت لفنععا، ومل ن لفهعا  مل ضجنبيععة حمبوبعة 

 فقعععد ،(واشعععنطونيًا  األمريكيعععة النخلعععة هععع  حمبوبتنعععا وعععايقت

 وطععرق شععوارع ضرقععى يف وحبيبتنععا ورم نععا شعععارنا تعع احم رضيناهععا

 اعتبارهعا  للنخلعة   األمانعة وبلعدياتها   تعيدضن  الرياض، ون مل مدينة

ضو  مثععرًا منعع  فائععدة ال الععذي األجععنيب النخععل مجيععع وإتععرف بقطععع

 املنععازل ضصععحاب بععع  مععن نسععتهجن كنععا وإذا ظععًر،ضو  شععكًر

 نتعجع   فيننا الغريبة، الشجرة هلذه ووعهم اخلاصة واالسرتاحات

 .األمانة ب  قامت مما
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 البيئة ومعاجلة قضاياها: على للمحافظة املقرتحة احللول

يعاة   للح إععادة  هع   الشجرة الشراري ضن إعادة حامد. د ضوو؛

 رقععععة زيعععادة معععن تععععان  العععيت الععععامل دول ضكثعععر معععن فاململكعععة

 وععدم  واالحتطعاب  اجلعائر  للرعع   معرده  يكعون  قعد  الذي التصحر

 محايععة يف تسععهم الععيت القععوانني تطبيعع  يف وععع ضو  املععواطن وععع 

 البيئة. خي  فيما اجلهات بني املسؤوليات وتضارب البيئة

 يف وتسععهم لبيئععةبا تعنععى مدنيععة جلمعيععات حباجععة نكععون فقععد

 يكعون  قعد  _معثرً _ د. محيعد،  ل  ضشار ما وهو التصحر، من احلد

 ملكافحعة  وصعندوق  مدنيعة  مجعيعة  إنشعاء  يف التفكري املناس  من

 ضحنععاء كععل يف فععروع هلععا يكععون النبععات  الغطععاء وزيععادة التصععحر

 وال راععععة امليعععاه وزارة جبانععع  التعلعععيم لقطعععاع ويكعععون اململكعععة،

 ومععن الدولععة قبععل مععن الصععندوق يععدعم فيهععا، حمععوري دور والبيئععة

 عملععها الععيت واملؤسسععات والشععركات اجلهععات علععى تفععرض رسععوم

... واحملتطبععون الكسععارات مععثًر البيئععة علععى سععلًبا يععؤ ر وإنتاجهععا

 البيئعة  محايعة  يف فاععل  وتوععوي  عملع   دور للجمعيعة  ويكون إخل،

 .اخلضراء الرقعة وزيادة

 يف النظعر  إععادة  يف فكريالعت  املناسع   معن  يكعون  قد ضيًضا،

 معن  اهلعدف  حتقع   ومل ض عر  هلعا  يكعن  مل العيت  واألنظمة اإلجراءات

 مععا يف النظععر إعععادة :ومععن ذلعع  مععثرً   البيئععة، محايععة يف إجيادهععا

 ضسعهم  ضن  يتض؛ مل الذي التوعوي السنوي" الشجرة ضسبوع" يسمى

 يف واحععد يععوم خيصعع ضن  ذلعع ، عععن وبععدًلا القضععية، معاجلععة يف

 بدايععة يف سععبت ضول يكععون" التصععحر مكافحععة يععوم" سععمبا العععام
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 يصعاحب  .. واإلمكانيعات  اجلهعود  لع   تسعخر  األشعجار  زراعة موسم

 رئعععي ضو  احملعععاف ضو  املنطقعععة ضمعععري قبعععل معععن وتكعععريم احتفعععال

 حنعن  .وقريعة  مدينعة  كعل  يف التصعحر  معاجلة يف ضسهم ملن املرك 

 ومعاجلععة يئععةبالب تعنععى الععيت الفاعلععة اجلمعيععات يف للتوسععع حباجععة

 التصحر.

التصعحر إىل   معاجلعة  خيع   الشري  فيما فاطمة. وضشارت ض

 بطعععرق الرمعععال وتثبيعععت للتشعععجري إوعععافة فعالعععة طرًقعععا ضن هنعععاك

 حلععني معينععة زمنيععة ملععدة مكانهععا يف الرتبععة حتفعع  ميكانيكيععة

من  للتخل  األمثل احلل هل: التشجري. كذل  فقد تساءلت  بات

 حسععع  واحلعععرق، والكعععب ، لطمعععر،ا يتمثعععل فقععع  يف النفايعععات

 العاملية. التجارب

 البيئعة  قضعايا  ملعاجلعة  األهم العثمان ضن السبيل  الد. ويرر م

 جوانعع  كععل يف االسععتدامة مفععاهيم وتععب  رايععة رفععع هععو عموًمععا

 وعناصععرها البيئععة علععى للحفععاظ املفتععا  هعع  االسععتدامة..  التنميععة

 رؤيعة ضن  ، والغريع  تضعمها  العيت  الطبيعيعة  واملعوارد  فيهعا  يعأ ومن

 االستدامة.   كلمة فيها ترد مل م(2030 

 حتويلعها  هعو  العضعوية  للنفايعات  بالنسعبة  األمثعل  احلعل  ضما عن

..  الععامل  يف تنحسعر  تقنيعة  نباتية  فاحلرق ضمسدةضو  تربة حملسنات

 ووارًّا مسرطًنا رماًدا تنتج ألنها بتحرميها بدضت الدول من وكثري

 معن  يملع   معا  كعل  معع  بعالردم  إال معع   عامعل للت سعبيل  وال بالبيئة،

 خماطر.
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 بقضععايا يتعلعع  املرزوقعع  ضنعع  وفيمععا حععامت. د ومععن جانبعع  يععرر

 القطععععاع، هععععذا اقتصععععاديات دراسععععةإىل  حباجععععة فععععنحن البيئععععة،

 الدراسعة  هعذه   رل من ميكن وكي  النفايات، تدوير وخباصة

 تطعععويرإىل  حباجعععة حنعععن كعععذل  .فرصعععةإىل  املشعععكلة حتويعععل

 يف باملسعاهمة  واملقعيمني  املعواطنني  وحفع   النفايعات،  تعدوير  ةصناع

 النفايعات  تعدوير ضن علعى   الت كيعد  معن  والبعد  .الربنعامج  هعذا  إجنا 

 عععده تشععمل والععيت بيمجاهلععا، البيئععة قضععايا يف حمععوري غععري هععو

 علععى احملافظععة ومنهععا النفايععات، تععدوير عععن ضهميععة تقععل ال حمععاور

 .وغريها ةالبيئي امللو ات من والوقاية الوط ، البيئ  املكون

الوابععل يف مقععال لعع  بصععحيفة عكععاظ  العععدد     وقععال ض.  الععد 

 . هل حنن ضعداء للبيئة؟( بعنوان: 5569

 .الحتطاب اجلائرا

 .تق يم األشجار وقطعها من قبل بلديات املدن

 .املخلفات البرستيكية

 .تدمري املنت هات

 .الصيد اجلائر يف الرب والبحر

 .الرع  اجلائر

 .ملو ات الصرف الصناع  وتصريفها يف مياه البحر

 :لنر ماذا تقول األ بار

 (٤٠ يف معععدالت التلععو ، وتنفعع   االسعععودية اخلامسععة عامليًّعع    

 (.بليونًا سنويًا ملعاجلت ..  جريدة احلياة
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ملو ععات الصععرف الصععناع  تسععمم البيئععة البحريععة السعععودية.. 

 .) جريدة مكة

ضلعع  هكتععار سععنويا..   (120 ن ف يسععت "االحتطععاب اجلععائر "

 .) جريدة الوطن

ومععا يععتم  ،كميععة النفايععات يف اململكععة  ،مليععون طععن (12 

 (...  جريدة الرياض(%5 إعادة تدويره  ليجيًا ال يتجاوز 

مليعععون طعععن نفايعععات    (12 مليعععار ريعععال للعععتخل  معععن   ( 29 

بالشععرقية..  جريععدة « بيئتنععا حياتنععا»ا.. كشعع  عنهععا معععرض سععنويًّ

 (.نةاملدي

.. االسععععودية تفعععرز مليعععون  طعععن نفايعععات برسعععتيكية سعععنويًّ  

 (. جريدة احلياة

رئععي  احليععاة الفطريععة: ال توجععد عقوبععات تععردع اجملععاهرين      

 (.بالصيد اجلائر..  جريدة االقتصادية

يف ظل غياب تطبي  التشريعات.. احلطابون يقتلعون األشجار 

 (.جريدة الرياضاليابسة واخلضراء دون تفري  من ضجل املال..  

 .!ال يعقل ما نقوم ب  ود بيئتنا

مشكلة يتحملها تهاون مسؤول وعدم وعي  حبجم املسعؤولية  

 .!اليت يملها، ومواطن فاقد للوع  مبا يرتكب  يف ح  بيئت 

الصور املنشورة يف وسائل اإلععرم ععن اجلعرائم العيت متعارس      

ا عقعل،  وقتعل احليوانعات الربيعة ال يصعدقه     ،يف ح  قطعع األشعجار  

واملشكلة األعظم ضن من ينشر هذه الصور هعم اجملرمعون ضنفسعهم    

 .!!كنوع من املباهاة
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نظعرة إىل منت هاتنععا وبرارينععا وحجعم املخلفععات الععيت يرتكهععا   

 .ا ش ء ال يصدقاملتن هون بعدهم  ضيًض

فين مل يكن هناك وع  من قبل البع  ف عتقعد ضن العقوبعة   

 .موتطبيقها كفيلة برتسي  الوع  لديه

كععذل  منظععر بععائع  احلطعع  وبكميععات كععبرية جععدًا يف       

شععوارع مععدننا دون  ععوف وال رادع مععن قبععل األجهعع ة املعنيععة، ومععع     

األس  غالبية من يقوم بهذا التععدي هعم معن العمالعة الوافعدة العيت       

ا مععن همهععا الكسعع  املععادي. ومععا يعع ن ضكثععر ضنهععا تلقععى تشععجيعً 

 !!املواطن وذل  بالشراء منهم

 .نعهم من تكرار التجربة؟فما الذي مي

مععا حنتاجعع  اليععوم هععو شععرطة بيئيععة تطوعيععة، وضقععول تطوعيععة 

حتى نضمن عملها على ضكمعل وجع   فعاملتطوع هعو معن يعع   طعر        

 .التلو  البيئ  وض ره الكار   على األرض والبشر

األمعععر اآل عععر وجعععود متخصصعععني يف اجلهعععات احلكوميعععة      

البلععديات مععن تقعع يم  املعنيععة، فمععن غععري املعقععول مععا متارسعع  بععع   

حيععف تكفععل املهمععة لعمالععة ال تععع    ،وقطععع لألشععجار يف الشععوارع

دور الشجرة يف احلف  على التوازن البيئ  وختفي  درجة احلرارة 

 .وزيادة مساحة الظل

البد من الرقابة املستمرة وتطبي  العقوبات، فعنحن ال   اوض رًي

وتطبيعع ،  حنتععاج إىل سععن قععوانني جديععدة ولكععن حنتععاج إىل رقابععة  

فعععالقوانني الصعععادرة كافيعععة لووعععع حعععد هلعععذه امل سعععاة، وهععععذا        

باإلمكان بلوغ  عندما تكون املهمة مناصفة بني الدولة واملواطن 
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يف مجعيععة ضصعدقاء البيئععة والعيت جيعع  ضن متلع  صععرحيات     ممعثرً 

 .تطبي  املخالفة على كل متعد على البيئة

ا وإمنعا  ا اجتماعيًّع احملافظة على البيئة ليسعت ترًفع   وض رًيا فين

 .امس لة حياة ضو موت لنا مجيًع

 واليت املهنية للجمعيات الشراري ضننا حباجة حامد. د وضوو؛

 التوسعععع ععععن الععععام، وعليععع  فقعععد تسعععاءل: معععاذا    الصعععاح ختعععدم

 للبيئععععة  دمععععة وحتقعععع  تتكامععععل الععععيت التخصصععععية باجلمعيععععات

 ايعععةحلم ومجعيعععة البحريعععة، للبيئعععة مجعيعععة :فمعععثر ، السععععودية؟

 لتوعيعععة ومجعيعععة األوديعععة، ضشعععجار حلمايعععة ومجعيعععة الشعععواط ،

 مععن للحمايععة ومجعيععة البيئععة، خبصععوص املواشعع  وضهععل احملتطععبني

 وهكذا....  الغابات حلماية ومجعية التصحر،

 واإلطععار للععهيكل يعيععدنا العثمععان بعع ن هععذا   الععد. م وذكععر

 ال ضسعع  وبكععل حالًيععا وهععو املععدن  اجملتمععع ملؤسسععات التنظيمعع 

 الشعرطة  فكعرة  املهم. كذل  فين القطاع هذا نهوض على يشجع

 فيها. املدن  اجلهد توظي  ضهمية مع رائعة فكرة البيئية

 ماركعت  السعوبر  القبان  إىل ضن حمال احملسن عبد. ض وضشار

 غعري  الطععام  إفسعاد ضو  رم  من على سبيل املثال ممنوعة فرنسا يف

 اخلريية. اجلمعيات: املباع. احلل

الشعهران  علعى معا تقعدم معن معدا رت حعول         ليلى. ض توعقب

 نصعر  د. ذكعره  معا  قضية احملافظة على البيئة يف اململكة بقوهلعا: 

 مععن جعع ء ضيًضععا التوعيععة لكععن فيعع ، مععع  ا تلعع  ال التوعيععة حععول

 إلكرتونيععة شاشععات عععرض البلععديات تسععتطيع ، البلععديات مهععام
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 وال املععدن، مععدا ل وعلععى والشععوارع احلععدائ  يف توعويععة ولوحععات

 احلقيقيععة البدايععة فهعع  التوعويععة اجلهععود بتكثيعع  ضبععًدا نسععتهني

 مدينعة  مبعد ل  ترحيبيعة  لوحعة  هناك كان صغري يف تغيري، لكل

 يف علقعت  عبعارة  ضكثعر ( جعدة  يف ف نعت  ابتسم  فيها مكتوب جدة

 .  احلني ذل  منذ الذهن

 ناشعع   وينشعع   واألسععرة  املنعع ل مععن تبععدض  احلقيقيععة التوعيععة

 تعامععل يف الصععغار يععراه مععا( ضبععوه عععّوده نمععا كععا علععى منععا نالفتيععا

 لععبع   مععربرة غععري عدوانيععة هنععاك  يقلدونعع ، البيئععة مععع الكبععار

 ضنهععم جتععد  ععم الععدا ل، يف العامععة واملرافعع  احلععدائ  مععع املتنع هني 

 املععواطنني بععع  والعكعع  اخلععارج، يف واالنضععباطية الرقعع  قمععة

 ومبجرد مدينت  يف الربية واملتن هات احلدائ  على وياف  نظي 

 البلعديات  ضمعا  خمتلع ،  آ عر  بوج  تراه سياحية ض رر ملدينة ذهاب 

 بععر ضماناتهععا املععدن بععع  أل ععرر، مدينععة مععن فتختلعع  و ععدماتها

 مهملعة  حدائ  يف ذل  ض ر وترر هلا، وجود ال فيها البلديات ضمانة،

 .  بالنفايات خمتنقة وضحياء

 لعي   الوطن واج ، ضمر فهذا والبلدية املواطن تعاون عن ضما

 بعل  مقابل، دون اخلدمة على فق  لنحصل باجملان نسكن  فندًقا

 لصعورة  انعكاس إال ماه  وصورت  واالنتماء، والنب  األرض هو

 هععذا تعععذر وإن ،(اإلنسععان رقعع  مععن املكععان رقعع   فيعع  يعععيأ مععن

 يف واحلع م  للتنظعيم  قعوانني  سعن  معن  ضفضعل  فعر  البداية يف التعاون

 !  تطبي  دون واألنظمة القوانني مئات ضوعضن  يكف  ال ها،تطبيق

 ببعضعععها، متصعععلة حلقعععة هععع  عليهعععا واحلفعععاظ البيئعععة مووعععوع يف
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 ممكنعععة واحللعععول اجلميعععع، فيهعععا ويشعععرتك كعععثرية، فاملسعععببات

 وتكات . جدية حتتاج فق  اجلميع، ويستطيعها

 املعواطنني  معن  (%82األربأ ضن ما يوازي   كو ر. ض وذكرت

 كيععع . السعععاعة قضعععية البيئعععة علعععى يعتعععربون احلفعععاظ روبعععاضو يف

 هععو هععل احلععد؟! هععذاإىل  األوروبعع  املععواطن لععدر الععوع  تصععاعد

 يبحعف  عاًمعا  استفتاًء ضجرينا لو مؤسسات ؟! وماذا ضم فردي مسعى

 البيئعة  علعى  احلفعاظ  يعتعربون  العذين  السععوديني  املعواطنني  نسبة عن

   املتوقعة؟! النسبة فكم الساعة، قضية

 حنصعل ضن  فيمكننعا .  اآلن لعدينا  رقم  إحصاء دال يوج ألن 

 العامعة،  املرافع   نظافعة  . واالستنتاج املشاهدة  رل من إجابة على

 واجلعاموس،  كالنعام احليوانات بع  انقراض التصحر، مساحة

 احلعع  خيعع  فيمععا. لعع ن يعععاجل مل ممععا وغريهععا البحععار، تلععو 

 ملحعوظ  فعارق  هنعاك  هعل  اه،امليع  وترشعيد  املرافع ،  لنظافعة  الفردي

  عاما؟!.  ر ني مدر عل 

 فارًقعا  ضملع  ضن  ميكعن  . للواقعع  اجحعاف  ودون صعدق  بكل

 معععن تقلصعععتضو  ا تفعععت كعععثرية سعععلبية مشعععاهد هنعععاك كعععبرًيا،

 األغذيعة  بقايا تركضو  السيارة، نافذة من املخلفات كرم  حولنا،

 السعععلوكيات هعععذه تقلصعععت.  معععثر ويف احلعععدائ  الشعععواط  علعععى

 اجلاليعات  يف ولألسع   وعًيعا،  األقعل  الععائرت  بع  يف واحنصرت

 حععني السعععوديضن  غريًبععا ضلععي : آ ععر سععؤال !  والسععيا  والعمععال

 بينمعععا بالنظافعععة، الت اًمعععا ضكثعععر يصعععب؛ األ عععرر للبلعععدان يسععافر 

 فيها؟!. تسيًبا ضكثر لنا الوافد يصب؛
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 اسالنعع نلعع مضن  احمليععا فيننععا حنتععاج إىل مسععاعد. ويف تصععور د

 يكونععععواضن  علععععى نسععععاعدهم وعًيععععا،  ععععم ضكثععععر يكونععععوا بعععع ن

 للبيئة. برشد مستخدمني

 يف مععروف  وهعذا  النعرويج  يف ضيعام  قبعل  كنعت  وضواف: معثرً 

  ععر  للنفايععات املخصصععة احلاويععات الععدول، وكانععت مععن كععثري

 األطعمععة، وقسععم لبقايععا وحنععوه، وقسععم للبرسععتي  : قسععم ضقسععام

 إال يفتحهعععا ال إذ مغلًقعععا اويعععاتاحل معععن كعععثري للنفايعععات، وكعععان

 غععري يف النفايعات  ووعع  يف كعبرًيا  حرًجعا  ضجعد  ضصعحابها، وكنعت  

 رحلعة  يف النفعود  يف منذ فرتة إحداها، وكنت امتألت إذا مكانها

 للمدينعععة وضحضعععرتها كعععي  يف النفايعععات كعععل فووععععت مبيعععت

 علعى  بنعاء  تشعكلت  لدي احلاويات  هذه القناعة إحدر يف ألوعها

  ععرًياضو  كععان كمعا   ععرًيا املكععان ضتعرك  وضن النظيفععة البيئععة حع  

ضو  حلديقعة  بن هعة  ض عرج  حعني  لدي يتع ز السلوك مما كان  وهذا

 هعذا  ضنقعل  لعذا ..  شعديد  ب مل ف شعر..  جائًرا استخداًما ف جد للرب

 فععرً  يتعاج  السعي   االسعتخدام  ألوالدي. هعذا  دائًما والشعور األمر

سعععلوكها،  سعععيتعدل حينهعععا صعععارمة، والنعععاس وعقوبعععة نظعععامإىل 

 إطرًقا. وع  يتحق  فلن ذل  وبدون

 غعععري احملليعععة املنظمعععات دور حبعععريي ععععن  حسعععام. م وتسعععاءل

 ال وملععاذا  توجععد؟.  وهععل بالبيئععة  والتوعيععة االهتمععام  يف احلكوميععة

 وبععرامج بالبيئععة تهععتم حكوميععة غععري منظمععاتضو  مجعيععات ننشعع 

 . توعيتها؟!
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 علعى  بالبيئعة  والتوعيعة  الهتمعام با املسؤولية نلق ضن  ال ميكن

 يف ومقعيم  ومواطن  مواطن كل خي  األمر هذا ألن فق   الدولة

 اجلمعيعات  إنشعاء  صععوبات  تعذليل  من نتمكنضن  بلدنا، ومن املهم

 مععن متويلععها علعى  تعتمععد والععيت احلكوميعة  غععري املدنيععة واملنظمعات 

 جالععربام علععى والصععرف البيئيععة التوعيععة لنشععر واملؤسسععات األفععراد

 .  العلمية واألحبا  الدراسات مثل احليوية

 ضشعرتي ضن  ضردت سعنني  ععدة  قبعل  وضواف م. حسعام: ضتعذكر  

 والطيعور  واحلشعرات  واحليوانات النباتات عن مفصًلا علميًّا كتاًبا

 مفصعل  علمع   كتعاب  ضي وجعود  لععدم  وصععقت  باململكعة  املوجودة

 واةهع  قبعل  معن  نشعرت  املوجودة الكت  ضفضل. الفطرية احلياه عن

 حياتنعا  ععن  مجيلعة  معلومعات  لعديهم  توجعد  ولكعن  ضكادمييني غري

 علعى  احلفعاظ  . اجملعال  هعذا  يف  عبرًيا  يعتعرب  منهم والبع  الفطرية

 يف يقعيم  معن  كعل  ععات   علعى  تقعع  اجتماعيعة  مسعؤولية  فعليًّعا  البيئة

 الكععل. مععواطن غعري ضو  مواطًنععا كععان إذا عمعا  النظععر بغعع  العبرد 

 البيئعة  علعى  احلفعاظ  يف باملسعاهمة  ورهمبعد  يقومعوا ضن  معنهم  متوقع

 طريععع  ععععن الفعليعععة املشعععاركةضو  املاليعععة باملسعععاهمة كعععان سعععواء

 املنظمعة  القعدرة  عندنا تكونضن  املهم آ ر، شكل ب يضو  التطوع

 .بالبيئة والتوعية احلفاظ يف ضهدافنا حتقي  على

 مجيعع  احلار   فذكر يف مدا لتع  ضنع  يتفع  معع      الد. ض ضما

 كعبرية  مسعؤولية  هنعاك ضن  يعتقعد  لكنع   سبقت ، اليت الطروحات

 وعع   يف والقرويعة  البلديعة  ووزارة التخطعي   وزارة ععات   علعى  تقع

 واملععايري  ومواصعفاتها،  السععودية  املدن شكل عن التصور وقصور
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 خمععاطر دون املدينععة يف بععالعيأ لإلنسععان تسععم؛ الععيت واملقععايي 

 ملختلع   لليوميعات  عيشعية امل واملمارسعة  والسعرمة  احليعاة  على عالية

 ومسعارات  الظعرل،  وفعرة  معن  واحلواوعر،  املدن ضرجاء يف األعمار

 معن  ختفع   العيت  اخلضعراء  واملساحات والدراجات، الراجل التنقل

 وختطععي  املععدن، فيهععا توجععد الععيت القاسععية والطبيعععة املنععاخ آ ععار

 ودون والسعرمة  بعاألمن  التمتعع  الطعرق  ملسعتخدم   يتعي؛  مبعا  الطرق

 تعدا ل  وعحية  بالكامعل  تذه  قد اليت األسر على عالية خماطر

 االسععتقرل ومواصععفات معععايريإىل  الشععوارع، مععع السععريعة الطععرق

 احلجميععععة والكثافععععة السععععكنية، لألحيععععاء األدنععععى واالكتفععععاء

 املدينععة ضرجعاء  يف الععرزم وتوزيعهعا  اخلضععراء للمسعطحات  والعدديعة 

  . اهلواء وتيارات الظرل لتوفري

 هو ضحجامها با ترف وقرر مدن من امل هولة يئاتالب تطوير

 احلضععري، والتخطععي  املدنيععة اهلندسععة يف املووععوعات ضهععم ضحععد

 الظعروف  لتحسعني  والدوليعة  احمللية االبتكارات من الكثري ويولد

 .  ككل واجملتمع واألسرة األفراد حلياة املرئمة

ربيعة  السهل  ضن من احللول للحفاظ علعى البيئعة ال   هيا. ض وترر

 املفسعدة  العمالعة  خترج كمهنة  حتى االحتطاب حتديًدا ضن يصن 

 رزقع   مصدر على سيحاف  املهنة صاح  منها، وبالتال  واجلائرة

 ضمععععاكن يف قععععوانني سععععن األصععععل، وكععععذل  علععععى احلفععععاظ يف

 معن  ال يتطبعون  كعانوا  سعابًقا  البعدو  .ونوعع   وكميات  االحتطاب

 بعع  مععن ضكثععر البيئععة علععى وحتععرص تفهععم البهععائم اجلععذور، حتععى

 .! ضوراقها إمنا النبتة جذر ال ت كل رعت اإلنسان، إذا
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 يف بالبيئععة رضفععة ضكثععر كععانوا البععدو الرديعععان بعع ن. د وعلعع 

 ضعععداد يقلصععون وكععانوا اجلععائر، الرععع  ميارسععوا فلععم السععاب ،

  .متا  ما هو حس  احليوانات

 ب هميعععة مجعععاع  وعععع  ينشععع  مل معععا الرديععععان ضنععع . د ويعععرر

 الضعروري  معن ... تغعيري  يعد   لعن  فينع   الربيعة،  البيئعة  على احلفاظ

 املعدارس  وعلعى . بيئتع   على للحفاظ البلد هذاإىل  االنتماء استشعار

 هلعععذا مجعيعععة نشعععكل وليتنعععا .العععوع  هعععذا تعميععع  يف كعععبري دور

 .بيئتنا على للحفاظ اخلضر ح ب ضتباع ب  يقوم ما تشب  الغرض

 يف يكفعع  ال وحععده ن ضن الععوع العثمععا  الععد. بينمععا يعتقععد م

 البعد  العوع  ب نع    مت اإلشعارة هلعا سعلفًا، معع     اليت الغنيمة  قافة ظل

 ضحعد  ضيًضعا، كعذل  فعين    والتحفيع   والعقوبعة  والرقابة الفرض من

 هيئعة  ا تصاصعات  ضحعد  وهعو  بيئيعة  شعرطة  لدينا يكونضن  احللول

 البيئة. ومحاية األرصاد

معن   الوع ، نشر قبل ن احلمود ض صاح بن اهلل عبد. د ويرر

 العوع ،  يعتم نشعر    عم  ومعن  البعديل،  املتنع ه  املهم العمعل علعى إجيعاد   

 إجيععععاد نظععععام .مكتععععوب قععععانون حسعععع  الععععرزم العقععععاب ويعقبعععع 

 .شعامل  شعب   ولعو  حعل إىل  قعد يصعل بنعا    رقابية، وضجه ة متكامل،

 لععوط  شععديد انتمععاء ذا ال يكفعع   فقععد ضكععون   لوحععده االنتمععاء

إىل  ضحتععاج متعنف ، إىل  ضحتعاج  لكعن   فيهععا، ضععيأ  العيت  وللبيئعة 

 .القول ص؛ن إ التمرد عن تغني  بيئية  دمات

 ضيًضعا  ضن يكون جي  امل روع، فين  محيد. د ومن وجهة نظر

   علع  اإلمكاناتهع  وفُقا  البيئية بالشؤون حيوي دور ال راعة لوزارة



19 

 

 –2016  2015  
107 

 معععن حمعععددة ضنعععواع زراععععة ةلإلععععاد محلعععة ُتطلععع ضن  املثعععال: سعععبيل

 املععدارس طععرب وإشععراك املناسععبة، املنععاط  يف املعمععرة شععجاراأل

 .النأء عند االجتماعية  املسؤولية وتع ي   للتوعية، احلملة بهذه

 اململكعععة حععدود  حععرم  الشععراري ضن زيعععادة  حامععد . د وضووعع؛ 

 كععم (20إىل   تصععل قععد مبسععافة( والعععراق األردن مععع  الشععمالية 

 احليععاة ضعععاد ،(دودياحلعع الشععري  توسعععة  الدوليععة احلععدود مععن

 وكععذل  بكثافععة، تعع داد الربيععة األشععجار فبععدضت الشععري  دا ععل

 يرحظ  ما وهذا .. اص بوج  الربي األرن  منها الربية تاحليوانا

 مععن الربيععة األرانعع  و ععروج...للحععدود احملاذيععة الطععرق يف املسععافر

. فقعد  .اجلعائر  الصعيد  بسعب   ضبيعدت  كانعت شعب   ضن  بععد  الشعري  

...  املسعتطاع  قعدر  األنثعى  ويتجنبعوا  حعاجتهم  حسع   ايصيدو كانوا

 دمععار، مععن البيئععة لعع  تتعععرض مععا مععدرك الكععل !املاوعع  يف هععذا

 يف ببيئتنععا حلععت الععيت الكار ععة هععذه عععن الكععثري وحتععد  وكتع  

 يف االسععتمرار.!!!. النتععائج هعع  مععا لكععن..  اإلعععرم وسععائل مجيععع

 البيئة ملو ات واعمت التطرق ألن وقد وع ،ضو  رادع دون البيئة دمار

ضن  إال ،(إخل...وإلكرتونيعة  ونوويعة،  وكيمياويعة،  سامة، نفايات  

 والتوعيععة التطوعيععة األعمععال يف زيععادة مععن نععراه مبععا يععدونا األمععل

 التواصععل وسععائل يف نشععاهده مععا وهععو الشععباب، فيهععا يقععوم الععيت

 للمقرتحعععات اسعععتكمااًل _ اقعععرت  املنطلععع  هعععذا معععن االجتمعععاع ،

 :التال  _ سابقةال النوعية

 علعععى فاحلفعععاظ احملليعععة  بيئتنعععا حلمايعععة األولويعععات حتعععدد ضن -1

 ،(التصععحر مععن احلععد  عععددها وزيععادة الصععحراوية الشععجرة

 هلععا تكععون قععد الشععواط  ومحايععة الفطريععة، احليععاة ومحايععة

 .األولوية
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 اسععتهداف العمععل علععى االجتمععاع ، التواصععل وسععائل ظععل يف -2

 محايععة يف فععاعلني ءك عضعا  وإشععراكهم وتععوعيتهم الشعباب 

 يكعون  قعد  واحملافظات املناط  شباب جمال  فهناك. البيئة

 .عليها واحلفاظ محايتها يف فاعل دور هلم

 وزيعادة  البيئة حبماية العرقة ذات اجلمعيات إنشاء يف التوسع -3

 .اخلضراء الرقعة

 ب حبعا   العرقعة  ذات الوطنيعة  املراكع   وجهعود  ضعمعال  تقييم -4

 وتطويرها. البيئة

 اسععتثمارها علععى والعمععل احلاليععة احملميععات يف النظععر دةإعععا -5

 للسعععيا  تفاعليعععة توعويعععة بععرامج  إجيعععاد معععع للسعععيا  وفتحهععا 

 .عليها واحلفاظ البيئة ب همية

 علععى السععليب ض رهععا ودراسععة السععدود بععع  يف النظععر إعععادة -6

 .والشعاب األودية يف األمطار ملياه مكامن وعمل البيئة،

 يف البيئععة محايععة يف الفاعلععة واملؤسسععات األشععخاص تكععريم -7

 .كبري سنوي ملتقى

 مباشر دور هلا اليت والشركات املؤسسات على رسوم فرض -8

 ،...(والكسعععارات اإلمسنعععت، كمصعععانع  البيئعععة تعععدمري يف

 البيئععععة محايععععة صععععندوق" باسععععم  ععععاص صععععندوق يف تووععععع

 ".وتنميتها

 عععام الصععادر وتطععويره، للبيئععة العععام النظععام يف النظععر إعععادة -9

 هع(.1422 
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 احلكمي: صديق بن علي. الورقة الرئيسة: د 

 وعنصععر الععدفاع  عع  وهعع  للطفععل، األول املعلععم هعع  األسععرة

 علععى اقععدامهمضو  التطععرف، يف الععنأء وقععوع مععن الععرئي  الوقايععة

.  معهععا التعععاط ضو  مسععاعدتها،ضو  إرهابيععة، جلماعععات االنضععمام

 احتماليعة  معن  يقلعل  ذل  فين بفاعلية، بدورها األسرة تقوم وعندما

 والعنعع  واإلرهععاب التطععرف وانتشععار والشععباب األطفععال احنععراف

 .عام بشكل

 ضنهعا  جند العرب  عاملنا يف األسر من الكثري لواقع نظرة ويف

 والسعلوكيات  االجتاهعات  تشعكل  يف تسعهم  مشعكرت  من ان تع

 قعدرة  معن  وحتعد  املتطرفعة  لألفكار واعتناقهم النأء لدر السلبية

 والطعرق،  األسعري،  فالتفك . بفاعلية معها التعامل على األسرة

 ل بعاء  الفاععل  العدور  وغيعاب  املتعدن ،  التعليمع   واملستور والفقر،

 الوالععدين  لععدر  الرتبويععة هععارات امل وععع إىل  باإلوععافة  الرتبيععة يف

 عنعد  الغض  موجات مع والتعامل الصراع إدارة على قدرتهم وعدم

 كمعا . األسعرة  هلعا  تتععرض  اليت اخلطر لعوامل ضمثلة ه  املراهقني

 األبنعاء  معع  التعامل على القدرة وعدم بالعج  تشعر األسر بع  ضن

 .عندهم والعن  التطرف مؤشرات بع  ظهور عند
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 اجلهععععات مععععن يتطلعععع  املتوقععععع، بععععدورها سععععرةاأل قيععععام إن

 والرتبويععععة الدينيععععة واملؤسسععععات األهليععععة واجلمعيععععات الرمسيععععة،

 متكينهععا يف اإلسععهام املعنععيني ومجيععع واألكادمييععة واالجتماعيععة

 ضطفاهلعا،  هلعا  يتععرض  العيت  املخعاطر  مع التعامل على قادرة وجعلها

 متععععععععدد احلاوعععععععر الوقعععععععت يف ضصعععععععب؛ التطعععععععرف ضن  اصعععععععة

 ويسععتطيع بفاعليععة، للتقنيععة وموظعع  واألسععالي ، اتيجياتاالسععرت

 التقليديععة األسععالي  جعععل ممععا بسععهولة، واملراهعع  للطفععل الوصععول

 .فعالة غري املراقبةضو  املباشر التوجي ضو  املنع على تعتمد اليت

 يعيش  الذي للووع وفقًا األسرة متكني اسرتاتيجيات وتتنوع

 لثر ععة تقسععيم  ميكععن الععذي األسععرة، دا ععل املراهعع ضو  الطفععل

 :رئيسة ضقسام

 ضي فيعع  تععربز ال الععذي الووععع وهععو الطبيععع ، الووععع :ضواًل

 املتطرفعة،  باألفكار املراهقنيضو  األطفال ت  ر على تدل مؤشرات

 الععربامج علععى الرتكيعع  يكععون وهنععا األسععر، معظععم حععال وهععذا

 لبشععريةا املععوارد هلععا ُتععَوفر والععيت واملسععتدامة، املوجهععة، الوقائيععة

 ومعن . خمتصعون   عرباء  وتنفيعذها  بتصعميمها  ويقوم الرزمة واملادية

 :الووع هذا يف عام بشكل األسر متكني اسرتاتيجيات ضهم

 باملؤشعععرات( العلمعع   البحععف  علععى  اسععتناداً   األسععرة  تعريعع   •

 .املتطرفة باالجتاهات املراه ضو  الطفل ت  ر على الدالة

 علعععى للتععععرف همعععاوتعاون واملدرسعععة األسعععرة تواصعععل تع يععع  •

 ومتكععععني املتطرفععععة واالجتاهععععات السععععلوكية املشععععكرت

 فاعلعة  لتصب؛ قدراتها وبناء واالجتماعية، الرتبوية املؤسسات

 .األسرة مع تعاون جسور بناء يف
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 علععى اجلنسععني مععن العع واج علععى وامُلقععدمني الوالععدين تععدري  •

 .الفعالة الرتبوية املهارات

  اصععة، ضووعاعاً  تعععان  يتالع  لألسععر واملسعاندة  الععدعم تعوفري  •

 مسعععؤولة األم وتكعععون األب فيهعععا يغيععع  العععيت األسعععر مثعععل

ضو  التفكع   معن  تععان   العيت ضو  الرتبيعة،  ععن  كامعل  بشكل

 .اإلدمانضو  للمخدرات الوالدين استخدام

 

 االبعن  العتناق املؤشرات بع  في  تظهر الذي الووع : انيًا

 فةباإلوععععععا يتطلعععععع  وهععععععذا املتطرفععععععة، لألفكععععععار والبنععععععت

 :ضعره املذكورة العامة لرسرتاتيجيات

 امليدانيعة  األسعرية  االستشعارات   عدمات  تقعدم  مراكع   إنشاء •

 والرتبيععععة السععععلوكية املشععععكرت مععععع التعامععععل كيفيععععة يف

 .للنأء اإلجيابية

 احلكعوم   القطعاع  يف النفسعية  الصحة مؤسسات دور تفعيل •

 اخلععدمات تقععديم يف ضكععرب بعع دوار للقيععام واخلععريي واألهلعع 

 .والتوعية واإلرشادية والعرجية الوقائية

 حالعة  يف لألسعر ( Referral Services  اإلحالة  دمات توفري •

 ضكثعر،  عرجيعة ضو  وقائيعة  لتعد رت  الشابضو  الطفل حاجة

 تقعععدم جمتمعيعععةضو  رمسيعععة ملؤسسعععات األسعععرة بيحالعععة تقعععوم

 األسعرة  بعني  التواصل تع ي  يق  مبا متخصصة، مساعدات

 .هلا الدعم توفري تستطيع اليت واجلهات
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 ضحععد اعتنععاق األسععرة لععدر فيعع  يت كععد الععذي الووععع : الثععَا

ضو  عنع   ألعمال الن عةضو  متطرفة اجتاهاتضو  ألفكار ضفرادها

 تتععوفر ال ب نهععا األسععرة تشعععر الغالعع  يف الووععع هععذا ويف إرهععاب،

ضو  معع ،  التعامعل  علعى  القعدرة ضو  املناسعبة  باألسعالي   املعرفعة  لديها

 تعروعها ضو  سعوءاً  األمعر  ت يعد  قعد  حمعاوالت  علعى  األسعرة  تقعدم  دق

 األمضو  األب علعى  اعتعداء  حاالت بع  يف حد  كما  للخطر ه 

 (.لذل  نتيجة وقعت اليت والضحايا األسرة ضفراد ضحدضو 

 املسععؤولة اجلهععات تقودهععا اسععرتاتيجيات يتطلعع  الووععع هععذا

 ضهعععععم معععععن ملواجهتععععع ، مبفردهعععععا األسعععععرة تعععععرتك وال الرمسيعععععة

 :تبنيها ميكن اليت االسرتاتيجيات

 وكيفيععة لععديها حالععة وجععود علععى باملؤشععرات األسععر توعيععة •

 .معها التعامل

 بطريقععة املعنيععة الرمسيععة اجلهععة مععع األسععرة تواصععل تسععهيل •

 وتوظيعع  للمخععاطر تعروععها وعععدم سععرمتها تضععمن سععرية

 .متعددة اتصال وسائل

 علععى حمععدق  طععر وجععود حععال السععريع للتععد ل آليععات تععوفري •

 .ضفرادها ضحدضو  األسرة
 

 الوايل: عبدالسالم. التعقيب األول: د 

 آ ععر يتعلعع  بعععد علععى الورقععة هععذه علععى تعقععييب يف سعع رك 

 بعرا ن  يف األبنعاء  لسعقو   القابليعات  زرع يف لألسرة احملتمل بالدور

 .التطرف
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 الفعععرد ت هيعععلإىل  يشعععري" االجتماعيعععة التنشعععئة" مصعععطل؛ إن

 للتنشعععععئة الرئيسعععععة املؤسسعععععات و. جملتمععععععا يف عضعععععوًا ليصعععععب؛

 وحبكعم . واألقعران  واملدرسعة،  األسعرة،  ه  بالرتتيع :  االجتماعية

 كععثرًيا األفععراد وقضععاء حلياتنععا االجتمععاع  التواصععل وسععائل غعع و

 فينععع  معععنهم، األطفعععال حتعععى افرتاوععع ، ععععامل دا عععل وقعععتهم معععن

 للتنشعئة  رابععة  كمؤسسعة  االفرتاوع   العامل هذا إوافة ميكن 

 .االجتماعية

 السععودي،  للمجتمع اجلدية بال  واإلرهاب التطرف وموووع

 السعععودي املشععهد عععن تغعع  مل الععيت اإلرهابيععة الظععاهرة حبكععم

 هعو  املقلقعة  الظعاهرة  هعذا  ضوجع   ضحعد . متعواليني  عقعدين  من ألكثر

 جعلعهم  ممعا  الشعباب  هعؤالء  تلقاهعا  العيت  االجتماعية التنشئة طبيعة

 وميكععن. وسععرمت  اجملتمععع ضمععن تتهععدد قععور ضيععد يف طيعععة ضدوات

 االجتماعيعة،  التنشعئة  مؤسسعات  ضي: التعال   البسعي   السعؤال  إ ارة

 ضذهعععان معععن اإلرهعععاب  اخلطعععاب مّكعععن ضععععره، ذكرهعععا السعععاب 

 غيعاب  يف صععبة  اإلجابعة  سعتكون  يدي ؟. يف طيعني وجعلهم ضبنائنا

 القعول  ميكعن  املباشرة املرحظات من لكن. صارم ضمربيق  حبف

 مععن الت ويععد بريئععا لععي  االجتماعيععة التنشععئة مؤسسععات مععن ضي ضن

 ضدواًرا االجتمعاع   التواصعل  ووسائل األقران يلع  وفيما. بالتطرف

 لألسرة، ما دوًرا تبني اإلرهاب يف التور  حاالت بع  فين بارزة،

 األ رية القائمة حاالت ضحد توو؛ كما ل  مباشرة االبن بدفع إما

 األ طعر،  وهعذا . املاوع   األسعبوع  الدا ليعة  ةوزار عنها ضعلنت اليت

 واجتاهععات مواقعع  تععب  عععرب األسععبوع، هععذا بقضععية املععع  وهععو
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 مثععرة مععنهم جتعععل األبنععاء طفولععة  عع  طععول وعلععى األسععرة، دا ععل

 .اإلرهاب لشر البغي  الصحن يف للسقو  جاه ة

 ملت مًا ،"التمكني" مفهوم من منطلقة رؤية عل  د. طر  لقد

 ضسعععالي  طعععر إىل  احلعععال بطبيععععة قعععاده وهعععذا. وعاألسعععب بقضعععية

 مكافحععة يف دورهععا ممارسععة مععن األسععرة" متكععني"لععع ومقرتحععات

 وجعود  فروعية  معن  منطلًقا ضبنائها، لدر اإلرهاب ون عات التطرف

 مكافحعععة يف دورهعععا معععن حتعععد العربيعععة األسعععرة يف بنيويعععة عيعععوب

 تشععكل يف تسععهم مشععكرت"بععع وتتمثععل ضبنائهععا، لععدر التطععرف

 لألفكعار  واعتناقهم النأء لدر السلبية والسلوكيات جتاهاتاال

.  بفاعليعععة معهعععا التعامعععل علعععى األسعععرة قعععدرة معععن وحتعععد املتطرفعععة

 التعليمعععع  واملسععععتور والفقععععر، والطععععرق، األسععععري، فالتفكعععع 

إىل  باإلوعععافة الرتبيعععة يف ل بعععاء الفاععععل العععدور وغيعععاب املتعععدن ،

 إدارة علععى قععدرتهم وعععدم الوالععدين لععدر الرتبويععة املهععارات وععع 

 ضمثلععة هعع  املععراهقني عنععد الغضعع  موجععات مععع والتعامععل الصععراع

 األسععر بععع  ضن كمععا.  األسععرة هلععا تتعععرض الععيت اخلطععر لعوامععل

 ظهععور عنععد األبنععاء مععع التعامععل علععى القععدرة وعععدم بععالعج  تشعععر

 التقيعيم  هعذا  يصعدق  وإذ". عنعدهم  والعن  التطرف مؤشرات بع 

 واإلرهعاب  التطعرف  بعرا ن  يف ضبناؤها وقع اليت األسر من ج ء على

 كعل  معن  سعلمت  ضسعر  يشعمل  ال فينع   دا لعها،  بنيويعة  عيوب بسب 

 مواقعع إىل  ونافرين وإرهابيني متطرفني ضنتج  لكنها العيوب تل 

 ".  اجلهاد" داع  تلبية بدعور اخلارج يف الن اعات
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 األسععر ظععاهرة ضي الظععاهرة، بهععذه لإلملععام املععد ل ضن وضظععن

 حتولعوا  ضبناءهعا  لكعن  بنائها يف عويصة مشاكل من  ال تعان يتال

 ".اإلرهاب" و" التطرف" مفهوم  بني التفري  يف يكمن لإلرهاب،

 اإلرهعععاب معرفعععة ميكعععن وإذ. اإلرهعععاب هعععو لعععي  التطعععرف

 اسعتخدام  ضهمهعا  واوعحة،  مقعايي   ععرب  وضصعحاب   مساتع   ومعرفة

 ضجنعدات  فيعذ لتن الدولعة   عارج  وتنظيمعات  ضشعخاص  قبعل  من العن 

. ينتهعع  ال نعع اع وحمععل سععهلة ليسععت التطععرف معععرية فععين سياسععية،

" املتطرفععة" األسععرية البيئععات بععع  ضن منهععا ضنطلعع  الععيت والفروععية

 هععذه كانععت لععو حتععى لعع ، ومفر ععة لإلرهععاب إىل حواوععن حتولععت

 الوالديععة األدوار ووععع  الفقععر مععن تعععان  وال متماسععكة األسععر

 ضقصعد  فين  والتحديد، الووو  ضجل ومن. ضسرية علل من و رف 

 حيعععال النعععاقم األسعععري املنعععاخ ذاك هعععو املتطرفعععة األسعععرية بالبيئعععة

 قعد  ،"إخل... والصعليبيني  الكفعار "كعا   عقائدية غالبًا ما، مفاهيم

 اإلرهععاب  اخلطععاب تقبععل علععى وبععرجمهم األطفععال" نّشعع " يكععون

  فععين كهععذه، مقاربععة علععى وبنععاء.  للعععامل ورؤيتعع  وعععوده وتلقعع 

 ض ععرر اسععرتاتيجية د. علعع ، طرحهععا الععيت لرسععرتاتيجيات ضوععي 

 بتععاط   اآلباء وع  وورورة التطرف مناخ عن األسرة بيبعاد تتعل 

 يبعععد مبععا األسععرة حمععي  دا ععل وعقرنيععة سععببية، إجيابيععة، لغععة

 حععني قععابليتهم مععن يقلععل وبالتععال  التطععرف، منا ععات عععن األطفععال

 الوحشععية ألهدافعع  والتّجنيععد اإلرهععاب  اخلطععاب لتلقعع  يكععربون

 .واملدمرة
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 حجازي: عائشة. التعقيب الثاني: د 

 تربيععة  يف كععبرًيا  دوًرا لألسععرة  ضن علععى  املتخصصععون  ضمجععع 

 وبعذل  . االجتماعية التنشئة مؤسسات ضهم ضحد إنها حيف النأء،

 األبنعععاء ورعايعععة الفكعععري، األمعععن تع يععع  يف مهعععم دور هلعععا ضصعععب؛

 وكعذل   والسعلوكية،  الفكريعة  اتاالحنرافع  من عقوهلم ومحاي 

 ضعلععععىإىل  ضدنععععى مععععن التطععععرف ظععععواهر حماربععععة يف ضعظععععم دور

 .واإلرهاب والقتل والتفجري كالتكفري مستوياتها

 كععان مهمععا األسععرة ضن علععى العلمععاء مععن كععثري شععدد كمععا

 العرئي   العدور  وهلا اجملتمعات وتطور بناء يف األساس فه  حجمها

 واالجتماعيعة  الرتبوية شكرتامل من كثري ومعاجلة اكتشاف يف

 يصعع   الشاملة االجتماعية للمسؤولية وحتملها مشاركتها وبدون

 فععالكثري  .كعبرية  ضم كانععت صعغرية  اجملتمععع مشعكرت  مواجهعة 

 مععععن كععععثري بععععني ربطععععت واالجتماعيععععة النفسععععية الدراسععععات مععععن

 ومعاجلتها منها الوقاية يف األسرة دور وبني السلوكية االحنرافات

 .هلا

 واملعيشعية  املاديعة  النعواح   تعوفري  علعى  يقتصعر  ال األسعرة  رفدو

 لألبنعاء  والتوجي  والتهذي  الرتبيةإىل  يتعدر دورها إن بل فحس  

 ععن  مسعؤولة  فاألسرة احلسنة، السلوكية تاملهارا على وتعويدهم

 املناسعع  األسععري اجلععو إجيععاد  ععرل مععن االحنععراف مععن وقععايتهم

 سعلوكهم  يف السعوية  غعري  تغرياتالع  ومرحظعة  ورععايتهم  ومتابعتهم

 العديعد  استعراض وعند . سليم بشكل معها والتعامل وضفكارهم

 بعععذور وظهعععور وتعاملعععها األسعععرة بعععني ربطعععت العععيت الدراسعععات معععن

 :  ضنإىل  توصل ضغلبها ضن جند والتطرف اإلرهاب
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 األمعععم تهعععدد باتعععت  طعععرية ظعععاهرة واإلرهعععاب العنععع  -1

 .استثناء بدون كلها والشعوب

 وخمتلفععة متعععددة وضسععباب دوافععع واإلرهععاب نعع للع ضن -2

 .منها للتخل  جذرية معاجلةإىل  حتتاج

 و واإلرهعععاب التطعععرف مواجهعععة يف كعععبري دور لألسعععرة -3

 ضبنائهععععا عععععن املسععععؤولة فهعععع  السععععلوكية، تاالحنرافععععا

 إجيععاد يف يسععهم األسععري التفكعع  وضن األوىل، بالدرجععة

 . املشكرت تل  مثل

 معن  كعبرية  نسعبة  ضن ذكعرت  ةالعربيع  الدراسعات  إحعدر  فف 

 علعى  هنعا  يعدل  ممعا  األسعري  التقصعري  ععن  ناتج األحدا  اجلاحنني

 تسعاعد  والعيت  الطفل حياة من الفرتة هذه يف األسرة متاس  ضهمية

 .االحنرافعات  معن  الكعثري  ععن  وبععده  وسعليم  مت ن بشكل منوه يف

 األسعععرة دا عععل عليهعععا العمعععل ميكعععن العععيت االسعععرتاتيجيات ومعععن

 مععن وذلعع  واإلرهععاب التطععرف مععن ضبنععائهم محايععة نمعع لتمكيععنهم

 : رل

 بيعنهم  واملسعاواة  األوالد بعني  والععدل  املناس  األسرة مناخ توفري •

 .املعاملة يف

 لع   ملعا  واجللسعاء  األصعدقاء  ا تيعار  حسعن  على األوالد مساعدة •

 معععن تنتقعععل األ عععرق ألن شخصعععياتهم  علعععى عميععع  تععع  ري معععن

 .ض ررإىل  شخصية

 والعمعل  الشعريرة  الن اععات  ععن  وإبععادهم  ألبناءا سلوك مراقبة •

 .وآبائهم األوالد بني للتفاهم املعيقة احلواج  إزالة على
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 وزيععادة األبنععاء ميتلكهععا الععيت الفعالععة القععدرات عععن الكشعع  •

 .واجتماعية نفسية مشكرت من يعانون ما مبعاجلة العناية

 نمعع فهععو األسععرة، دا ععل واعتمادهععا احلععوار ولغععة  قافععة تنميععة •

 واجتاهععات سععلوك وتغععري املعرفععة آفعاق  لفععت؛ جععدًّا املهمععة األمعور 

  السععوية األبنععاء شخصععية تكععوين يف يسععهم ضنعع  األبنععاء، كمععا

 التطعععععرف مظعععععاهر معععععن ومحعععععايتهم األ رقيعععععة  وهوايعععععاتهم

 .واإلرهاب

 علععى يقععوم سععليم مبنظععور بعع ول ضواًل األ طععاء إصععر  حماولععة •

 .السلبية ان اجلو ملختل  واملكاشفة والعدل احل م

 يتعلعع   ععريف طععابع ذات مووععوعات وفععت؛ األبنععاء مععع احلععوار •

 باالحنرافععععات عرقععععة هلععععا الععععيت واألفعععععال األفكععععار بععععبع 

 وتعععديل هلععا األبنععاء نظععرة علععى والتعععرف والتطععرف الفكريععة

 . منها املنحرف

 بعع   مبشعاركة  رغبعت  املووعوع  هعذا  حول تعقييب إطار ويف

 االسعععرتاتيجيات يف آرائهعععم رفعععةومع األسعععر وضربعععاب املتخصصعععني

 التطعععرف معععن ضبنائهعععا محايعععة معععن األسعععرة متكعععن العععيت والطعععرق

  .واإلرهاب

 ردود يف معا  نوًععا  عني  ابن لدي  ضن اآلباء ضحد ل  ذكر فقد

 وضمسعاك  عصعافري  جبلع   فقعام  العرضي،  يف وتعصعب   وغضعبة  ضفعال 

 رععععايتهم علعععى وحثععع  اهتمامععع  للفعععت األليفعععة احليوانعععات وبعععع 

 الرمحععة  برسععول اقتععداء  األفعععال ردود يف االعتععدال  علععى دربليتعع
"معا   قول : يف والرمحة الرف   قافة نشر يف _صلى اهلل علي  وسلم_
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 ضيًضععا األمهععات إحععدر وذكععرت .زانعع " إال شعع ء يف الرفعع  نكععا

 مععن بععداًل ضنعع  ذلعع   علععى مثععال يعع داد، قععد حناربعع  مععا ضن فكععرة

 كعن  التعد ني  حماربعة  معن  وبعدالً  العمعل،  مع كن البطالة حماربة

 .السرم مع كن اإلرهاب حمارب  من وبداًل اجليدة، الصحة مع

 عععععن للبعععععد األبنععععاء مسععععاعدة يف اجملديععععة الطععععرق مععععن وضن

 واملبععادرات العطععاء مشععاريع يف االخنععرا  علععى حععثهم االحنرافععات

 اجتاه ضسباب ضحد ضن حول كثرية فالدراسات اخلدمية، التطوعية

 علععى حععثهم كععذل  .واجلهععل هععو البطالععة طععرفاملت للفكععر الفععرد

 نتعائج  معن  لع   ملعا  اجلمهعور  معع  اخلدمية العطاء مشاريع يف االندماج

 الكشععافة شععباب مععن احلععج يف يصععل مععا منهععا إجيابيععة، نفسععية

 التوصعيات  و رصعة  .احلعج  يف واخلدمعة  اإلرشعاد  يف مكة وشباب

 يف املتخصصعني  معن  آرائهعم  اسعتطرع  مت معن  قبل من ذكرت اليت

 : ما ي ت األسرة ورعاية االجتماعية العلوم

 غعرس  يف ودورهعا  الرتبيعة  ب سعالي   واجملتمعع  لألسعرة  التوعية -1

 يف والتفرقععة والتععدليل كالقسععوة واالحنععراف التطععرف بععذور

 .املعاملة

 وعععع  األحعععوال معععن حعععال بععع ي تعععع  ال الثقعععة بععع ن التوعيعععة -2

 سعواء  لألبنعاء،  االجتماعيعة  العرقعات  مرحظعة  وععدم  الرقابة

 اجنععراف يف ض ععر لعع  مععا اإللكرتونعع ،ضو  اإلنسععان  التواصععل

 بعععد إال هلععا االنتبععاه وعععدم سععوية، غععري مجاعععات حنععو األبنععاء

 .األوان فوات
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 وانشعغال  العربيعة،  لألسعرة  احلياة ضمنا  تغري ض رإىل  االنتباه -3

 دورهمعععا ععععن مغيبعععان جيعلعععهما ممعععا احليعععاة ب عبعععاء األبعععوين

 .ضبنائهم جتاه الفطري

 االجتمععاع  التواصععل ومواقععع اإلعععرم وسععائل بتعع  ري التوعيععة -4

 لألبناء والقدوة النموذج ميثلون جاذبني ضشخاص بيبراز وذل 

 .األبوين من القدوة غياب ظل يف األ ر هذا وي داد

 املراهقعة،  مرحلعة  يف  صوًصعا  األبنعاء  تسعاؤالت  على اإلجابة -5

 .واال تصاص اخلربة بذوي واالستعانة

 احلديثععة  الرتبيععة وسععائل وممارسععة تعلععم علععى الوالععدين حععف -6

 .األجيال تغريات ومواكبة الستيعاب

 بطريقعة  ومعاجلتهعا  املختلفعة  النظعر  ووجهعات  اخلرفات قبول -7

 .سليمة

 .علي  والتشجيع األبناء لدر واالطرع القراءة دور ت صيل -8

 حتعى  سعلوكياتهم  كانعت  مهمعا  هم كما العائلة ضفراد قبول -9

 اجلماععات إىل  واللجعوء  التواصعل  يف عانقطعا  هنعاك  يكون ال

 .للقبول طلًبا املنحرفة

 األبنعععاء تصعععرفات علعععى تطعععرض العععيت العععتغرياتإىل  االنتبعععاه -10

 .سريع بشكل ومعاجلتها وسلوكياتهم،

 دوًرا اسعتقراره  وععدم  النفسع   للجان  فين ض رر، ناحية ومن

 ومععععن ضشععععكاهلا، بكععععل االحنرافععععات وظهععععور منععععو يف كععععبرًيا

 األسعرة  مسعاعدة   رهلعا  معن  ميكعن  العيت  والطعرق  االسرتاتيجيات
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 قعععد العععيت األبنعععاء واحنرافعععات سعععلوكيات تععععديل معععن ومتكينهعععا

 :واإلرهاب للتطرف توجههم

 املعتدلععة  والقععيم الصععحيحة اإلسععرم  الععدين تعععاليم غععرس -1

 والتكافععععل للغععععري، اخلععععري وحعععع  والرفعععع ، كعععععالرمحة،

 عععون  يف العبععد  نمععا كععا   العبععد  عععون  يف واهلل االجتمععاع ، 

 تعدل  العيت  الصعحيحة  واألحاديعف  اآليات من والكثري..  ض ي 

 .  اهلل بعباد الرف  فضل على

 األبنععاء  لععدر اخلاطئععة للمفععاهيم القوميععة الرتبيععة علععى العمععل -2

 رسعععولنا نبعععذها العععيت والعنصعععرية والظلعععم، العنععع ، كنبعععذ

 فينهعا  دعوهعا "  يف قول : -صلى اهلل علي  وسلم -الكريم

 جتععععاه إجيابيععععة تكععععوين اجتاهععععات علععععى واحلععععف ،"منتنععععة

 الرقابععة دور وتععرك الغععري، مععع السععلم  والتعععايأ اآل ععرين،

 واإلصععر  والععدعوة العبععاد، لععرب العبععاد ألفعععال واحملاسععبة

 الصحي؛ والفهم ، وا تصاص  جمال  حبس  كٍل باحلسنى

 . بيده يغري ضن ضحد ضي ح  من فلي  املنكر لتغيري

 والرمحععة باحلكمعة  لعدعوة ا -السعرم  عليع  - العنيب  هعدي 

 وال لتح بعات،  فيهعا  رغبعة  ال هلل، النية  الصة..  احلسنة واملوعظة

 . طائفة وال فئة لصاح حتي ات

 حاجععات سععواء االجتاهععات مجيععع يف األبنععاء حاجععات إشععباع -3

 املسعععتقل، العععرضي وإعطعععاء واالحعععرتام، كالتقعععدير معنويعععة 

 ماديععة حاجععاتضو  بالنقععا ، الوجععود إل بععات فرصععة وإتاحععة

 الكامععل والععوع  الفععراغ، ضوقععات اسععتغرل علععى وتععدريبهم
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 وعععرًرا حتمعععل ال العععيت السعععليمة بعععالطرق احلاجعععات بيشعععباع

 . وباآل رين بالذات

 غعري  بعالفرد  التواصعل  ووسائل احلديثة التقنية ب ورار الوع  -4

 . كافية نفسية وحصانة واعية فكرية حصانة احملصن

 شخصعععية ضمنعععا  ىعلععع بعععالتعرف اجلعععاد احلثيعععف االهتمعععام -5

 سعهلة  العدا ل  معن  اهلشعة  الضععيفة  الشخصية فهناك األبناء،

 التبعيعة  مسعار  واختاذ املسمومة، األفكار وتشرب االصطياد

 . ول  ر للذات املؤذية بالطريقة الذات وإ بات

 طريع   ععن  األبناء ضفكار يف املعريف اخللل جوان  اكتشاف -6

 تتولعد  ملنحرفعة ا األفكعار  بعع   والتقبعل،  واالسعتمتاع  احلوار

 مشعاعر  معهعا  وتت امن وامل اج االنفعال يف االستقرار عدم من

 . الذات تدمري يف ورغبة اكتئابية

 مععن املراهقععة فععرتة بعع  ومععا متععر لألبنععاء، النمععو مراحععل تفهععم -7

 التعععذمر، ككثعععرة وسعععلوكية  ونفسعععية هرمونيعععة تغعععريات

 لعوح   حيعف . بعاالحتواء  تفهمًهعا ..  العذات  إ بعات  عن والبحف

 بالعمليععات قععاموا ممععن الغالبععة النسععبة ضن األ ععرية األعععوام يف

 . ( سنة21-16  بني ضعمارهم ترتاو  اإلرهابية

 الواعيعة  باألفكعار  وحتصعينهم  األبنعاء،  نفوس يف الثقة تع ي  -8

 لنفسعع ، احرتامعع  وتع يعع  الفكععري، االحنععراف  طععر جتععاه

 الصحيحة، باحلجج للواقع والنظر واملنط ، الفكر وإعمال

 املنحرفعععة األفكعععار شعععبهات ودحععع  التعععدلي  ععععن بععععدوال

 .  املتطرفة
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 الشععخ  علععى ميععر مععا كععل وحتليععل الناقععد الععتفكري تنميععة -9

 .  واخلط  السليم والرضي والطاح الصاح بني بالتفري  ليقوم

 وتع يع   وتثقيع   رعايعة  على اململكة حرص إطار ويف وض رًيا

 مناشعع  عععدة متقععا واإلرهععاب التطععرف مععن الوقايععة يف األسععرة دور

 جامعععة تعتعع م الععذي العلمعع  امللتقععى املثععال  سععبيل علععى وملتقيععات

 شعهر  يف القادمعة  الفعرتة   عرل  إقامتع   األمنيعة  للعلعوم  العربيعة  نعاي  

 :منها األهداف من عدد لتحقي  في  وتسعى العام، هذا من حمرم

 مععععن الوقايععععة يف لألسععععرة الععععراهن الوقععععائ  الععععدور إظهععععار -

 .التطرف

 معن  الوقايعة  يف األسعرة  لعدور  الوقائيعة  الوسائل على التعرف -

 .التطرف

 االجتماعيعة  التنشعئة  ومؤسسعات  األسعرة  بني العرقة تع ي   -

 .التطرف من الوقاية جمال يف

 جمعال  يف الرائعدة  والعامليعة  العربيعة  التجعارب  من االستفادة  -

 .التطرف من الوقاية يف األسرة دور تفعيل

 .التطرف من والوقاية ألسرةا توعية يف اإلعرم ضهمية إبراز -

 املطريي: منصور. التعقيب الثالث: د 

 املركعع ة ورقتعع  علععى احلكمعع  علعع . د ضشععكر البععدء يف -

 صعراحة  وضعلعن . والعملية الواقعية منحى حنت اليت واملفيدة

 ضعععرتاض وال ضفكععار، مععن طععر  مععا كععل يف ضوافقعع  ضنعع 

 لو( مال رضس ليست واألمان    متنيت لكن   طر  ما على
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 ألنععع  واإلرهعععاب  التطعععرف يف ُتحصعععر مل املعاجلعععة كانعععت

 ضن ويبععدو..  ومقرتحععات حبثععًا ُدفععن و وُكفِّععن ُقتععل مووععوع

 ض طعععارإىل  اإلرهعععاب مووعععوع متجعععاوزة تتسعععارع األحعععدا 

 يف ضسرتسعل  ضن لع   وامسحوا..  والوجود بالبقاء تتعل  ضفظع

 الععذي  صععلب  عععن  بعيععًدا املووععوع  حواشعع  حععول  احلععديف

 احلكمععع  علععع . د ضورد معععا كعععل علعععى افقيتمعععو ضعلنعععت

 .خبصوص 

 قيمتهعا  علعى   الورقة تضمنتها اليت األفكار طر  ضن ضشعر -

إىل  التفاتععععة ك نهعععا  الوقعععت  هععععذا يف( نظعععري  يف الرفيععععة 

  الترشع   على وضوشكت مرت اليت العاصفة ملتابعة اخلل 

 الرائععة  األفكعار  هعذه ..  وكعذا  كعذا  فعلنعا  ضننعا  لعو  لنقول

 مخع   قبعل  وتنفعذ  تطعر   ضن حقهعا  وكان ة،مت  ر وصلت

 تتجمعععع العاصعععفة كانعععت حينمعععا ضكثعععر،ضو  سعععنة عشعععرة

 يععععيأ مؤسسعععات  بكافععة  اجملتمعععع كععان  وحينمعععا لتثععور، 

 وضععع    .الظععاهرة مععع التعامععل يف واحلععرية الدهشععة حلظععة

 باألووعععاع ال باألسعععرة واإلرهعععاب التطعععرف معاجلعععة ربععع 

 .(لتغريوا بالتجدد تتسم اليت مثًر السياسية

 املووعوع  وحتعوير  تطعوير  والع مرء  عل  د. على ضمتنى لذل  -

 يف دورهعععا ضداء معععن  األسعععرة متكعععني ليتنعععاول العنعععوانضو 

 والقيمعع ،  الفكععري،   عععام بشععكل االحنععراف مواجهععة

 تكعون  ضن جيع   فعالنظرة  املهعم  هعو  املستقبل(.  والسلوك 

 كمعثقفني  بها نهتم ضن جي  اليت واملشكرت..  األمامإىل 
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 حتملعع  ومععا التشععكل طععور يف هعع  الععيت املشععكرت هعع 

 ضن ميكععن ال وهععذا..  رمحهععا يف املقبلععة والعقععود السععنوات

 وطبيعععة احلععال  األسععرة واقععع يف متعمقععة دراسععة دون يععتم

 هنععا ومععن. األسععرة هععذه تواجههععا الععيت والتحععديات األ طععار

 .السعودية األسرة مستقبل استشراف ضهمية ت ت 

 التاسععععة املادتعععان شعععكلت للحكعععم سععع األسا النظعععام يف -

 كنعواة  األسرة بدور من  مناص ال طبيعيًّا اعرتاًفا والعاشرة

 العقيعدة  علعى  ضفعراده  يربع   العذي  املسعلم  السعودي للمجتمع

 األمر، وألول  ولرسول  هلل الوالء من يتبع  وما اإلسرمية،

 كمعا . بع   واالعتع از  العوطن  وح  وتنفيذه، النظام واحرتام

 .األسرة ضواصر تو ي  يف الدولة دور ىعل نصتا

 العيت  املتنوععة  والعربامج  املشعاريع  يف النظر علينا يتم وهذا -

 هعذه  إبقعاء  يف مسعاهمتها  ومعدر  جمتمعنعا  يف األسرة خت 

 املععروف  دورهعا  ضداء على وقادرة ومتماسكة قوية املؤسسة

 .دستوريًا علي  املنصوص

 األسعععرة دور ضن االجتمعععاع علعععم يف الوظيفيعععة املدرسعععة تعععرر -

 التنشعئة :  همعا  ضساسعيني  ضمعرين  حتقيع   يف يتمثل األساس 

 .الشخصية يف االستقرار وحتقي    االجتماعية

 يف املقبعول  والسعلوك  القيمية املعايري األطفال بتعليم يتم األول

 .اجملتمع

 النفسعع  واالسعتقرار  واألمعان  العاطفععة بتعوفري  يكعون  والثعان  

 .للفرد والشعوري
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 عطعل  وضي الفعرد،  شخصعية  فيع   تصعنع  العذي  صعنع امل ه  إذًا

 .املصنوع جودة على سينعك  املصنع هذا يف

 ضي  والعوملعة  احلدا عة  بصعفيت  يتصع   الذي احلاور العصر يف •

 التغعيري  معن  إليع   تعدفعان  ومعا (  ضراهعا  كما واألمركة التغري 

 واملدرسععععة الوظيفيععععة املدرسععععة رضي يصععععب؛ املتسععععارع املسععععتمر

 املععايري  نقعل  عع ء  إلقعاء  معن  جمتمعنعا  عليها درج اليت التقليدية

 معن  وعرًبا  وحدها األسرة على واألمان العاطفة وتوفري والقيم،

 علعععى وحعععده العععع ء نلقععع  حينمعععا..  غيبوبعععة يف والععععيأ العتععع 

 هععدمها يف بععذل  ونسععارع تطيعع ، ال مععا حنملععها فيننععا األسععرة

 حينمعععا.. وسعععتنهار دورهعععا ضداء ععععن سعععتعج  ألنهعععا وتقويضعععها

 القعيم  علعى  األطفعال  بتنشئة البيت ورب األسرة ضمر ول  نطال 

 مهعارات  وتكوين الصحة، ومصاري  التعليم وتوفري السليمة،

 الرتفيع   وتعوفري  السعلبية،  املعؤ رات  معن  علعيهم  واحلفاظ ضطفال 

 وسعععائر املسعععكنإىل  إوعععافة األعبعععاء معععن ذلععع  غعععريإىل  هلعععم

 علعى  حنكم حنفن مساندة، ألي تام غياب ظل يف الضروريات

 فعععل يسععتطيع لععن ألنعع  والفشععل  بالترشعع  املسععكني هععذا دور

. يفتعل  ما وتنق  يب  ما تهدم ض رر عوامل ظل يف وحده ذل 

 البيعععت، رب يقعععول معععا عكععع  يلقعععنهم العععذي اإلععععرم فهنعععاك

 ، سعععلبًا عليععع  يعععؤ روا ضن احملتمعععل معععن العععذين الرفعععاق وهنعععاك

 بلعععة الطعععني وزاد ، شعععيئا لععع  تضعععي  ال العععيت املدرسعععة وهنعععاك

إىل  إوععافة.. احلديثععة التواصععل وسععائل بوصععول العقععد انفععرا 

 حتقيعع  علععى الفععرد تسععاعد الععيت املؤسسععات وععع ضو  وععمور

 .النجا  و اإلجناز يف ورغبت  وجوده معنى
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 فععرتة طععول و امتععداد األسععرة علععى الطععوام  ضكععرب مععن ولعععل

 ظععل يف العمععر مععن الثالععف العقععدإىل  لتصععل والبنععت االبععن حضععانة

 تع ت   ض رر ناحية ومن..  مسكن على احلصول صعوبةضو  البطالة

 وراءهعا  تقع   العيت  دولية منظمات من املدعومة املفاهيمية األ طار

 مقابعل  يف املبدعة باألسرة تنادي واليت املتطرفة األنثوية االجتاهات

 وسعليمة  وحيعدة  كمؤسسعة  الع واج  علعى  التمعرد    التقليدية األسرة

 وال يكععل ال الععذي الطععْرق عععن فضععًر .( واملععرضة جععلالر بععني للجمعع 

 واملعرضة،  الرجعل  بعني  الشعريعة  رمستع   العذي  األدوار توزيعع  وعد  ميل

 بعني  العرقعة  وتصعوير  ، الع وج  قوامعة  علعى  التمعرد  ذلع   مقدمة ويف

 دور يع ت    عم ..  تكامعل  ال صعراع  عرقعة  ضنهعا  على واألنثى الذكر

 األمضو  وال وجعة  الع وج  الطعرفني  لكعر  البيعت   عارج  العمعل  فلسفة

 ضنعع   عععن رغمععًا املعاصععرة احليععاة طبيعععة إليعع  تععدفع الععذي واألب

 الععذي عليعع  املتعععارف التععارخي  األمنععوذج بععذل  متجععاوزة اجلميععع

 اآل ععر يتععوىل بينمععا املنعع ل  ععارج بالعمععل الوالععدين ضحععد فيعع  يقععوم

 املنع ل   عارج  العمعل  مبمارسعة  اإل عرل  دون واألطفعال  البيت شؤون

 كمعا  يعع    األسعرة  دا عل  األدوار يف التخص  هذا. احلاجة عند

 العع وج يقععوم "ضن:  ( جععدن  ضنتععون    الشععهري االجتمععاع عععامل يقععول

 العدور  ال وجعة  تتعوىل  بينمعا  العرزق،  لكسع   النفع  األدات  بالدور

 حعول  كت  ما املعلوم ومن. البيتية" األنشطة يف العاطف  الشعوري

 . الكل  االقتصاد يف القيمة مت مساه ناحية من التوزيع هذا

 يف األسعرة  مسعتقبل  توقعع إىل  تعدفعنا  السعريعة  اإلشارات هذا

 كعل  بعل  الووعع   هعذا  يف بعدًعا ضو  فريدة ضعتربها ال اليت السعودية
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 تشععر  جمتمععات  هنعاك  ولكعن ..  التحديات هذه تواج  اجملتمعات

 املتوقعععة السععلبيات لععتريف التخطععي  يف ف  ععذت املشععكلة حبجععم

 معا  حسع   الصعني  ضن وضظعن .  األسعرة  فيع   تسعري  العذي  االجتعاه  ذاهل

 لععتغري تبعععًا لععدورها األسععرة ضداء يف سععلبية بععتغريات شعععرت قععرضت

 ضسعععريًّا املرتععع  التقليعععدي الععع واج تشعععجيعإىل  فلجععع ت شعععكلها،

 التععارخي  شععكلها يف األسععرة علععى احلفععاظ ألهميععة منهععا إدراًكععا

 .املعروف

 يف وعخمة  حتعديات  تواجع   سعرة األ ضن سعب   ما كل من ضقصد •

 وسعتؤدي  وجودهعا،  تهعدد  املترحقعة  السعريعة  العتغريات  هذ ظل

 علعععى تكععون  قعععد التطععرف،  مععن  ضشعععد مشععكرت  ظهععور إىل 

 حصعل  كما بالكامل، ال واج عن انصرافضو  احنرل شكل

 نقعل  يف  لعل  معن  ذلع   يتبعع  ما مع الغربية، اجملتمعات بع  يف

 منعاص  فعر  ولعذل  . جعدان  وو ععاطف    لل من يتبع  وما القيم

 عليهععا  واحملععاف   لألسععرة  الععداعم  احلكععوم   التخطععي   مععن

 فلسعفة  يف جبعد  النظر ذل  ومن..  الشرع حدده الذي بالشكل

 تقلعي   ناحيعة  ومعن  بهعا  تعمعل  العيت  البيئعة  ناحية من املرضة عمل

 معععن بعععداًل األسعععري دورهعععا علعععى وتشعععجيعها عملعععها، سعععاعات

 جملعع  إنشععاءه ضقععر الععذي ةاألسععر جملعع  ولعععل. فيعع  ت هيععدها

 والتخطعي   السععودية  األسعرة  مشعاكل  جتليعة  يف يسهم الوزراء

 التعليميععععة الرسععععالة بتوحيععععد واالهتمععععام. سععععليم بشععععكل هلععععا

 وتع ي  تقوية  انة يف لتص  والرتفيهية   والشرعية واإلعرمية

 الفكععري  االحنععراف  ضن الثابتععة  احلقععائ   . فمععن .. األسععرة  دور
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 األسعرية  البيئعة  بضعع   _ غالبعاً  _ معرتب   والسعلوك   والقيم 

 ممعا  ضبنائهعا،  سعلوك  وعب   علعى  القعادرة  وغري املتماسكة غري

 عععن بعيععًدا األبنععاء هععؤالء شخصععيات تتشععكل ضن تلقائيًّععا يععع 

 .  السليمة وقيمها األسرة إطار

 املسعاس  ذات احلكومية املؤسسات كافة تفعيل فين ولذل 

 ورعايعة  واإلسعكان  واإلععرم  مكعالتعلي  والشعباب  باألسرة املباشر

 وفعوق  والتطوعية، اخلريية واملؤسسات الدينية واملؤسسات الشباب

 مععن البععد..  بععدورها األسععرة لتقععوم وععروريًّا ضصععب؛ التوظيعع  ذلعع 

 ..التطوعية و اخلاصة واملؤسسات الدولة مساندة

 ضن ضرر زلعت  وال كنعت  واإلرهعاب  التطرف مبوووع يتعل  فيما •

 تنظعععيم جهعععد هعععو الشعععباب لعععبع  اباسعععتقط معععن يصعععل معععا

 واالقتصععادية واالجتماعيععة النفسععية الظععروف يسععتغل( منظمععة 

 ولععي  العععامل ضحنععاء مجيععع يف األشععخاص لععبع  والفكريععة

 ضن والغالع  .  املنظمعة  هلعذه  ووعمهم  لتجنيدهم السعوديني فق 

 وضشععد ضقععور هلععا ضتباعهععا والء جعععل يف تععنج؛ التنظيمععات هععذه

 تنظعيم  عمعل  ولكونع  ..  وضوطعانهم  سعرهم أل والئهم من مبراحل

 ضبنائهعععا انضعععمام ععععن تعلعععم ال األسعععر معععن األغلععع  األععععم فعععين

  صعائ   ضشعد  معن  ألن األمنيعة   اجلهات طري  عن إال للتنظيم

 لععوم فععين ولععذل . يصععل مععا هععذا. والتكععتم السععرية التنظععيم

 إ رهلعععا حعععني معينعععة حعععاالت يف إال نظعععري يف  طععع  األسعععرة

 رفيقععاً  كععان  شععاباً  ضعععرف  شخصععيًّا  ضنععا .. فععة املعرو بواجباتهععا

 شعقة  ويؤ ثعان  جيهع ان  مععاً  كانعا  و ورحرت  سفرات  يف لوالده



19

 –2016     
132 

 الععععراقإىل  ابنععع  بسعععفر الوالعععد تفاجععع  وفجععع ة للععع واج، الولعععد

 ..لداعأ منضًما

 الشععععباب بععععع  عنععععد لرسععععتقطاب القابليععععة قضععععية تبقععععى

 لععل  دةمتععد  عوامعل إىل  رضيع   يف ذلع   بعع   يعود حيف السعودي،

 هلعععا  املسعععاندة النععععدام دورهعععا ضداء يف األسعععرة فشعععل ضهمهعععا معععن

 التحعديف  مراحل  رل عميقة لتغريات تعروت السعودية فاألسرة

 االجتمععاع  الضععب  قععوة ضفقععدها ممععا اململكععة، بهععا مععرت الععيت

 وضمتنعى .. التحديف تعم  قبل ب  تتمتع كانت اليت التنشئة وفاعلية

 املمتعدة  األسعرة  دور تفعيعل  بهعا  يعاد ريقةط إلجياد الباحثني تشجيع

 حلمععًا يكععون قععد   وتعععان  تصععارع النوويععة األسععرة تععرك مععن بععداًل

 (. املمتدة األسرة عن جدًّا بعيدة مرحلة قطع فالواقع

 

  مةةةةن مكافحةةةةة األسةةةةر  املةةةةداخالت حةةةةول قضةةةةية: )متكةةةةن 

 واإلرهاب(: التطرف

ر واإلرهةةاب: الةةةدو  األسةةر  وحتصةةن األبنةةةات مةةن التطةةةرف   

 والفاعلية:

ضن  سيعرض قبل ضن يشرع  احلمود صاح بن اهلل عبد. د ضشار

 حتععى واإلرهععاب التطععرف ماهيععة عععن خمتصععًرا تعريًفععا مدا لتعع  يف

 األمعرين،  هعذين  بعني  الطعر   يف املوازنة املدا لة  رل من يستطيع

 العذي  الضعرر  درجعة  هل وضيضا واحًدا، معًنا يعطينا كرهما وهل

 . ال؟! ضم واحٍد تساٍو يف ي ت  منهما يقع
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 : التطرف

  مععععا ينععععاق  كععععل علععععى للداللععععة يسععععتخدم مصععععطل؛ هععععو

 نسععععععبيًّا يععععع ت   االعتعععععدال  وألن نقصعععععان، ضو  زيعععععادة  االعتعععععدال، 

 لقععيم وفًقععا آل ععر جمتمععع مععن تباينعع  عععن فضععًر احلععال، بطبيعععة

 وبالتعععال  التطعععرف مفعععاهيم تععععددت فقعععد ، منهمعععا كعععل و قافعععة

 .ضطرها حتديد الصعوبة من

 العديعد  من ضمامنا يكن مهما ضن  نؤكد ضن لنا البد ذل  ومع

 ضن معن  نعؤمن  ضن يعتم  هنعا  األمر ضن إال التطرف حول التعاري  من

 ضن القععول ميكننععا هنععا مععن ، االعتععدال نقععي  تععع  املفععردة هععذه

 : هو بيجياز التطرف

 والعععععادات واملعععععايري القععععيم عععععن اخلععععروج هععععو التطععععرف -

 . اجملتمع يف الشائعة

 متشعععدًدا موقًفعععا اجلماععععةضو  الفعععرد اختعععاذ هعععو لتطعععرفا -

 . قائمة قضيةضو  قائمة ضيديولوجياضو  فكر إزاء

 التععععام بععععالقبول ويتمثععععل إجيابيًّععععا، يكععععون قععععد التطععععرف -

ضو  ذاتهععععععا، القضععععععيةضو  واأليععععععديولوجيا الفكععععععر لععععععذل 

 . هلما التام بالرف  ويتمثل ضيًضا سلبيًّا

إىل  تعععععؤدي العععععيت األبعععععواب ضوسعععععع ضحعععععد هعععععو التطعععععرف -

 اإلرهابيععععة الوقععععائع مععععن حععععد ت العديععععد فقععععد اإلرهععععاب،

 هعععععو ضوعععععحى العععععذي منتهعععععاهإىل  التطعععععرف بلعععععوغ نتيجعععععة

 .  بعين  اإلرهاب
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 :اإلرهاب

 بغيععة دولععة،ضو  مجاعععةضو  فععرد ترويعععإىل  يهععدف عمععلضي  هععو

 .  الدوليةضو  احمللية القوانني اال جتي ه ضهداف حتقي 

 العيت  األشعكال  وكعذا  ة،ععد  ضنعواع  لإلرهاب تكونت وبهذا

 معنظم  الغري اجلماع  اإلرهاب- الفردي اإلرهاب   وه  يتخذها
 (. الدول  اإلرهاب- املنظم اجلماع  اإلرهاب _

 ضتععى قععد ،(  متكععني  مبفععردة  يبععدض الععذي القضععية ولعنععوان

 األسعرة  وألن األسعرة،  مبفعرده  اتبععت  متكعني  مفردة ألن بشمولية 

 ضلقععى القضععية عنععوان ضن يععع  افهععذ وضوالد، وضمضب  مععن مكععون

 األمعر  كعان  فعيذا  جمعتمعني،  األسعرة  ضفعراد  كافة على باملسؤولية

   فحس  األبوين عات  على عال تق املسؤولية ضن يع  فهذا كذل 

 واحعععد، سعععق  حتعععت يعيشعععون ضفعععراد جممعععوع هععع  األسعععرة ألن

 األسعرة  تكعون  ضن ضردنعا  معا إذا  توجهاتهم يف متضامني وباعتبارهم

 .للرتبية... نتجامل ه 

 ضمععا يفععرت  وهععذا األبععوين، علععى املسععؤولية حصععرنا مععاإذا  بينمععا

 العععرئي  السععب   مبفهومهعععا األسععرة  مععن  جنععععل ضن ال فيعع ،  القععول 

 تقعع  معن  ومنهعا  الصعاح،  وغري الصاح وفيها منها والذي ، تربويًّا

 .  علي .. ةال مسؤولي من ومنها الرتبية مسؤولية علي 

 معن  األصعل  يف تت تى الصاحلة وغري حلةالصا الرتبية ولكون

 ضن نقعععول هنعععا معععن ، األم معععنضو  األب معععن سعععواء الرتبويعععة النبتعععة

 . غريهما دون األبوين عات  على تقع املسؤولية



19 

 

 –2016  2015  
135 

 األبععوين علععى الرتبويععة املسععؤولية نضععع ضن نال ميكعع ولكععن

 يف مباشعععرة  غعععري مسعععؤولية  مسعععؤوًلا برمتععع   فعععاجملتمع فحسععع ،

 . صاح جيل بناء يف األبوين مشاركة

 الطعر   معع  طبًععا  الرديعان يف مدا لت : ض تلع    الد. وقال د

 عموًمععا األسععرضن  بقععوة وضجععادل حتديععًدا، املووععوع هععذا يف املقععدم

 فكريًّععا صععوره بشععتى التطععرف مععن حتصععنيإىل  حباجععة الععيت هعع 

 وبالتعال   ،"املتطرفعة " األسعرة  منظومعة  معن  جع ء  هعو  الطفل . ودينيًّا

 لع   تقعدم ضن  تسعتطيع  لن اليت املتطرفة األسرة هذه شئةتن نتاج فين 

  . يعطي  ال الش ء ففاقد اجلان  هذا يف الكثري

 تعع  ري عععن مبععع ل يتطععرف قععد األسععرة يف االبععنضن  قولنععا إن

 وضنع   ضسعرت ،  ععن  منفصعل  ضن  نعتقد ألننا تطرف  في  قول األسرة

 .نفسها األسرة ت  ري من ضكثر  ارجية عوامل لت  ري خيضع

 معكعععم صعععادق لكعععن  الععبع   يغضععع  قعععد هنعععا كرمعع  

 معن ضو  والديهم من التطرف يتشربون قد األبناء بع ضن  العتقادي

 متطرفة مجاعاتإىل  لرنضمام ابنها تدفع ال األسرة نعم.. إ وتهم

 ولكعععن احلعععاكم، وتكفعععري والعععرباء العععوالء ععععن لععع  تتحعععد  وال

 األقععوال عع  ب وترديعد  السعلوكيات  لععبع  األسعرة  ضفعراد  ممارسعة 

 غعععري ضو  مباشعععرة غعععري بطريقعععة  االبعععن عنعععد التطعععرف  يعمععع  قعععد

 التوعية برامج تتوج ضن  هو اخلصوص بهذا ضقرتح  ما .. .مقصودة

 لععن .حتديععًدا والوالععدين عععام بشععكل األسععرة حنععو التطععرف وععد

 األمعور  من كثري يف وتنطعنا تديننا فطريقة ضصابع    ل  ض تف 

 زيعادة  يف ذلع   حنصعد  فنحن بالتال و ضطفالنا، عند التطرف يعم 

 .ضبنائنا.. عند التطرف وترية
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  العد بقولع : ضن  . احلكمع  علعى معا ذكعره د     علع  . د وعق 

 بصععراحة التطععرف، لكععن مععن إىل حتصععني حتتععاج عموًمععا األسععر

 يتطعرف  قعد  يتطعرف،  قعد  األسعرة  يف استغرب من القول ب ن االبعن 

. كعثرًيا  يصعل  ذاهع ضن  الواقعع .  األسعرة  ععن   ارجعة  عوامل بت  ري

 عععدة لعع  والتطععرف . متدينععة غععري ضسععر يف تربععوا املتطععرفني بععع 

 ضكثععر ضيهمععا.  ارجهععا مععن وبعضعها  األسععرة، مععن بعضععها ضسعباب، 

 .حتكم علمية إىل دراسات حنتاج ت  رًيا

 ضسباب ضهم ضحد برضي  ه  العثمان ضن األسرة  الد. م وضكد

 نتيجعة  عنع   غافلعها لتضو  املتطعرف،  للفكعر  باحتضانها إما التطرف

 جوانعع  كععل تقريًبععا متعع  ممارسععة وتشععتتها. التطععرف تفككهععا

 وغعري  الرياوع   التعصع   ويف الطعرق،  يف القيادة يف حتى..  حياتنا

 اآل عر،  العرضي  لتقبعل  النشع   عقليعات  تعروي   علينعا ..  الكثري ذل 

 املختلفة. بصوره التطرف حناصرضن  ميكننا حتى

ضن  بسعععيطة، وهععع   رتععع الرديععععان ضن فك  العععد. د وضووععع؛

 التطعرف  معن  ضبناءهعا  حتمع   فكيع   رمبا كانعت متطرفعة   األسرة

  ارجيعة  عوامعل  علعى  التطعرف  تهمة ورم  .متارس ؟! اليت قد وه 

 األسععرةضن  قلععت وعنععدما  . اطئععة تكععون فروععية قععد األسععرة غععري

 ضردت .ذلعع  مععن ضبعععد ضقصععد فععين  للتطععرف، ض ععرر وععحية هعع 

 اليعععععوم  العععععدي  خبطابنعععععا الصعععععلة و يععععع  التطعععععرفضن  القعععععول

 وبالتعععال  ضنفسعععهم، األسعععر هعععم وعععحاياه ضول وضن ومبمارسعععاتنا،

 التطعرف،  وجع   يف منيًععا  سعًدا  تكعون ضن  األسعرة  من نتوقع كي 

 الشع ء  فاقعد ضن  كتبعت  وقعد .. يسعاعدها  منإىل  حباجة اليت وه 

 .ب  القيام تستطيع ال ما األسرة من نتوقع فر يعطي  ال



19 

 

 –2016  2015  
137 

 وضن ضسععباب، عععدة للتطععرفضن  مجيًعععا فعع نت فيننععا وبععالطبع

 هععذه ضحععد واألسععرة الظععاهرة هععذه يف تععؤ ر مععتغريات عععدة هنععاك

ضشارت املدا رت  وإرهاصات مؤ رات من ل  تتعرض مبا املتغريات

 تععثري ض ععرر مشععكلة .ذكععر مععا ضكععرر لععن ولععذل  إىل بعضععها،

 متطرفعون  إننعا " القعول:  هو املوووع حبف من وحتد البع  حفيظة

 ينعربي  فينع   العبعارة  هعذه  يقعول  معن  ي ت  حاملا إذ ض رر" ضو  بصورة

 يسعوق ضن  يعاول  العبع  ن إ بعل  قائلها  ختوين ورمبا لنفيها البع 

 ب ننعععا نععععرتف مل معععا... "وسعععطيون" علعععى ضننعععا  للربهنعععة ضدلعععة ععععدة

 نتقعدم  لعن  فيننا متفاوتة بنس  وإن األمور، من كثري يف متطرفون

 بالشعععجاعة نتحلعععىضن  جيععع . املشعععكلة ععععرج يف واحعععدة  طعععوة

 هعذا  ألن ونعاجلهعا،  اخللل مواطن وحندد ضنفسنا ونواج  الكافية

 .القائم الووع وتصحي؛ النجا  متطلبات من

 قاتلععة، عّلعة  لديع   العذي  بععاملري  ضشعب   كعذل   واحلعال  حنعن 

 اععرتف  عنعدما  وحتعى . وجودهعا  ينكعر  الع من  من ردًحا ظل لكن 

 ونظامعععع  جسعععم   ختععع   ال ضسععععبابإىل  نسعععبها  فينععع   بوجودهعععا، 

 لع   يكيعد   عارج   جسعم  معن  ععدور  بنظعره  هع   بعل  الفسيولوج  

 مفيعععدة، تععععد مل اخلشعععبية اللغعععة هعععذه .لفنائععع  ويسععععى املكائعععد

 مصععدرها نعععرف وضن ب نفسععنا، علتنععا نشععخ ضن  علينععا وبالتععال 

 األمعور ضن  القعول  ضمعا . بهعا  نفعل ماذا غرينا خيربناضن  دون ونعاجلها

 ال وحتعى  .املشكلة يل لن فهذا مطمئن الووع وضن ،مما يرا على

 التطعرف  اجلميعع  يعرر  ضمعور  ععدة إىل  ضشري مرسًر الكرم يكون

 :ومنها فيها
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 .كثرية وه  املرضة قضايا -

 .منهما واملوق  والرتفي  ودور الرتفي  الفنون، قضية -

 منيًععا  سعًدا  يقع   العذي  اال تر  وبعبع عمل املرضة قضية -

 .ملالع قطاع سعودة وج  يف

 معن  اخلوف بداع  اإلبداع وشل األدب  اإلنتاج من املوق  -

 .التغري 

 يطعر   معن  كل على والليربالية العلمنة تهم الصاق سهولة -

 .السائد عن خمتلفة فكرة

 و اصععة القطاعععات مععن كععثري يف التحععديف مععن املوقعع  -

 .واملناهج التعليم قطاع

 يتعد ر  متطعرف  فكعر  هعو  إلي  ضشرت ما بوج  يق  من كل

 ذلعع  ضجععل مععن وجيععيأ اجملتمععع، علععى ضجندتعع  ويفععرض دين،بالعع

 .البلد مصلحة يف يص  خمل  جهد كل لشل الغوغاء

مععن ضن   الععد د. مععا ذكععره  الشععري  مععع  فاطمععة. ض واتفقععت

 وععرج  منابتع   وضحعد  للتطعرف  الرئيسعة  احلواوعن  ضحد األسرة ه 

 هعععذا كعععان التطعععرف  سعععواء لععععرج متكينهعععا معععن ضبعععدر األسععرة 

 اجتماعيًّا. حتىضو  فكريًّاضو  ادينيًّ التطرف

 األسععباب إنكععار القصععد احلععار   ضنعع  لععي   الععد. ض وذكععر

األسعرة    عن مبع ل الذات  الدافعضن  نغي  الضن  ولكن والبيئات،

 اجملتمعع  تع  ري  وكعذل   ضواًل، النفسع   واالسعتعداد  الذات  فالدافع

 والتشريعات.
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 احلواوعن  حعد بع ن األسعرة ض   كما ضشار إىل ضن قول ض. فاطمة

 األسععرة تكعون ضن  األسعرة  فاالسعتثناء   وعد  الرئيسعة، فيع  تطعرف   

 اجملتمع. يف نتقاتل كنا وإال متطرفة،

 لع   الشعري  ضن التطعرف صعحي؛    فاطمعة . ض وبدورها ضووحت

 األسععرة هع  السععب   تبقعى  لكععن ضسعباب ودون قصععد التعمعيم   ععدة 

 ظهععور يف ورئيًسععا مهمًّععا عامًلععا األسععرة اعتقادهععا، وتبقععى يف األهعم 

اخلارجيعة.   األسعباب  تنوعت مهما ضطفاهلا، لدر تبني  ويف التطرف

 كانععت وإن األسععرة، يف فقعع  التطععرف حصععر نال ميكعع صععحي؛

 ضحياًنعا  ةالبيولوجيع  واملعؤ رات  العوامل من العديد يبقى لكن األهم

إىل  بععر رضو  بشععكل تععؤدي الععيت والدينيععة والثقافيععة واالجتماعيععة

 الوسعععطية ععععن  عععارج متطعععرف كعععرف تبنيععع ضو  الشعععخ  تطعععرف

  الععد .د ضشععار كمععا نسععبية كانععت وإن عليهععا املتفعع ضو  املتعععارف

 سابًقا.

 األمععور مععن: احلمععود ناصععر بععن عبععداهلل. د ومععن جانبعع  قععال 

 واقععع  يف العععيأ  مععن ( حالععة    احليععاة ضن  اليععوم  العلععم  يف املسععتقرة 

 (.احلالة  تل  يف تتحكم( املتغريات  وتل (. املتغريات متعدد 

 نوع: من لكتابات الرجوع مثًر ميكن

Life Balance: Multidisciplinary Theories and Research 

 توسكا( ما لع  كاترين

لألشعععياء.  علميعععة بواقعيعععة تنظعععر العععيت األطروحعععات وكافعععة

 ملناقشعة ( معثرً  األسعرة   واحد متغري عن احلديف ميكن ال.. وعلي 

 هعو  واحعد  ملعتغري ..  اللجعوء  هذا (.احلياة  قضايا من جوهرية قضية
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 حيعاة  لبنعاء ( الكليعة  املسعؤولية   مواجهة من( وم  هروب  نتيجة

 محايعة  يف(  األسعرة   دور ععن  احلعديف  ميكن فر .راشدة إنسانية

( املتغريات  بكافة الكامل الوع  دون..  مثًر التطرف من النأء

 العععدور فهعععم ميكعععن.. هنعععا ومعععن . األسعععرة هعععذه يف تعععتحكم العععيت

 األدوار ومنععا  حوامععل مقابععل الععنأء تربيععة يف لألسععرة يقعع احلق

 تكعون  لعن  املعتغريات  لكافعة  الععام  السعياق  ا عترل  فعنعد  .األ رر

 تسعععتطيع ال..  جمتمعععع إلحباطعععات (فعععداء كعععبأ  سعععور األسعععرة

 يف ننصعع  حتععى.. األشععياء وبالتععال   مععن كععثري فعععل فيعع  األسععرة

  نعععوع معععن ضعععيةق يف لألسعععرة جعععدًّا واملهعععم العععدقي  العععدور حتديعععد

 يف املتحكمعة  املعتغريات  كافعة  حقيقعة  فح  ضوال جي .. التطرف

.. إذا مععثًر .نفسعع  التطععرف مووععوع وعلععى عليهععا واملععؤ رة األسععرة

 وإذا.. بشعدة  اجملتمع يف الفكري القل  تثري اإلعرم وسائل كانت

 وإذا.. وت نعععدقهم اإلعرمعععيني علعععى تعععدعو املسعععاجد منعععابر كانعععت

 يعتقعد  وكمعا  معلم كل يشاء كما بالتعليم فتعب املدرسة كانت

 يف قععانون دون منفلًتععا الشععارع كععان وإذا.. احليععاة وععرورات يف هععو

 العنأء  تطعرف  وزر األسرة حتميل فين.. والتعامرت العامة األ رق

 ..علًما وال.. عقًر يستقيم ال ضمر.. صرح  محلضو 

 معععن  حبعععال  ميكعععن  ال الشعععهران  فينععع    ليلعععى . ض ويف تصعععور 

 وضيًضعا  األبنعاء،  تطعرف  يف األسعرة  على اللوم كامل ووع حوالاأل

 فاألسعرة  ، لعديهم  التطعرف  تغذيعة  يف دورهعا  من نقللضن  ميكن ال

ن إ السععلوكيات كععل األطفععال يتلقععى ومنهععا األول احلاوععن هعع 

 . فشر شًرا وإن فخري  رًيا
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 فع بواه  الفطعرة  علعى  يولعد  مولعود  كل  الشري : احلديف يف

 مععا كععل علععى ينطبعع  وهععذا ،(ميجسععان ضو  ران ينصععضو  يهودانعع 

 نابًععا  التطرف يكونضن  بالضرورة لي .  األبناء يف األسرة تغرس 

 ولععو املفرطععون، األشععخاص حتععى يتطععرف قععد ، ديعع  تشععدد مععن

 مععن حتولععوا ضنهععم جنععد املتطععرفنيضو  اإلرهععاب رمععوز لععبع  نظرنععا

 ذاهع  كعل  لعديهم  ضصعب؛  وفجع ة  اليسعار،  ضقصعى إىل  اليمني ضقصى

 حماوععنإىل  دفًعععا باألبنععاء تععدفع األسععر بععع .  والتطععرف العنعع 

 فحولعت  والعدنيا،  العدين  ضمعور  يف فيها املبال  بالشدة إما اإلرهاب،

 معن  ضفكعار ضو  قناععات  من فيها يد ل ما حمكمة ألقفال عقوهلم

 التطعرف  مسعتنقعات  يف يسعقطهم  ممعا  بيهماهلمضو  ، تغيريه احملال

ضو  للتطععععرف النهايععععة يف يععععؤدي همععععاوكر الععععدي ضو  األ رقعععع 

 عنعععدنا، لكعععن..  إمجعععاال األسعععر بتطعععرف ضقعععول ال ضنعععا . اجلرميعععة

 لألسر( اجلمع  للسلوك  الغالبة السمةضن  فكرة ضقبلضن  ميكن

 هعذه  .متحعررة  ضسعوارها  دا عل  األسرة كانت لو حتى.. التشدد ه 

 كمععا.. ظععاهر تشععدد فيعع  للمجتمععع العععام املنظععور جعلععت.. السععمة

تطرًفعا   ضفرادها ضحد ينحرف عندما األسرة على كبرًيا عبًئا قتضل

 ضو ميععععي  التطععععرف نععععوع كععععان ضيععععا.. -مجيًعععععا اهلل محانععععا -

 مععن األسععرة متكععني علععى العمععل ضولويععات مععن وبالتععال  .. يسععاري

 .التشععدد مععن البيئععة تنظيعع .. واإلرهععاب التطععرف مععن ضبنائهععا وقايععة

 ..اإلرهاب دوقو والتطرف.. التطرف وقود فالتشدد

 تقعوم ضن  مبعنى  ....الذات محاية باب من فهو ذل  دون ما ضما

 يف موجععودة مشععكرت مععن ضبنائهععا حلمايععة ذاتيععة جبهععود األسععرة

 .. بيئتها
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 اجلععععدار ضصععععبحت املععععال ضن األسععععرة بيععععت محعععع ة. د ويععععرر

 الذر نرم  علي  كل مشكلة تظهر يف اجملتمعع. األسعر   املنخف 

  صوًصعا  املشعكلة  معن  يسري ج ء ًا ه سلف ال مرء ذكر ما مثل

 ضبنععاء  ضحععد  ينععتظم عنععدما  نسعععد كنععا  التطععرف  كلنععا  مووععوع

 هععذهضن  الحقععا عرفنععا لكععن... القععرآن حتفعع  مجاعععة يف األسععرة

 يف نثععع  ك سعععر كنعععا ...األوىل اإلرهعععاب حاوعععنات هععع  كانعععت

 مسععععتقلة جهععععات وجععععود عععععدم بسععععب   ععععذلتنا لكنهععععا املدرسععععة

 املععدارس  بععع  إدارة حتععى ألنعع  روف مععع السععب  ولعععل...تراقبهععا

وعععحية   األسعععرةن إ با تصعععار .املشعععكلة معععن جععع ًءا هععع  كانعععت

ضبنعاء:   وجمموععة  زوجعة  مع يكاف؛ واحد وكل ضسر ضرباب فكلنا

 عمريعععة متفاوتعععة، ومراحعععل معرفيعععة وضوالد، ومسعععتويات بنعععات،}

 هعذا  وكعل  {خمتلفعة  مرحليعة  احتياجعات  لع   واحعد  متعددة، وكل

 .املساكني ألموا األب رضس على

جملتمعنعا   النظعرة  يف احمليا: يوجعد تطعرف   مساعد. د وضواف

 يعؤمل   ... فععرً  والوسعط   الطيع   اجملتمعع  هعذا  متثعل  العيت  ولألسر

 منعع   شععذ جمتمععع علععى حكمنععا  يف متطععرفني نكععونضن  كععثرًيا

 ضننعا  نعرر  النرجسية؟ ملاذا هذه قليلة، ملاذا ضسر من  قرئل، وشذت

  طعورة  تتع ملوا ضن  وضدععوكم  ذل ؟ ضرجعوكم  غري وغرينا األطهار

 فهعععو ينشعععر ال وضن عنععع ، تتوقفعععواضن  اخلطعععاب، وضرجعععوكم هعععذا

 هنععاك تقولععواضن  يععا سععادة، ضفهععم  منطقععيني لععنكن.. فعععًر كار ععة

 وااللتع ام  التعدين  جنععل ضن  متطرفون  لكن متطرفة، وهناك ضسر

 نفعلع   معا  ضسعوض  ... والفهم التصور يف ءسو فهذا تطرًفا، واحملافظة
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ضن  متاًمعا  نعدرك  اللعه ، وحنعن   كرة نتقاذفضن  هو الباحثون حنن

  ر عة  األقعل  علعى  ضسعرة  كعل  لنعا  ألنتجت متطرفة كانت لو األسر

 مريعني  عشعرة  معن  ضكثعر  ضمعام  نكعون ضن  يفعرتض  متطرفني  يع 

 ظلمععا بععالتطرف املععتهمني األسععرة ربععا إلععيهم ضوععفنا وإذا متطععرف،

 ..!!معقول هذا هل .. متطرف مليون عشر مخسة لدينا سيكون

 املععدارس ويف املسععاجد ويف املرععع  يف شععبابنا نشععاهد حنععن

 والبيئعة  بعالظروف  ميعرون  تقريًبعا  ، وهعؤالء  جدًّا عاديون وضكثرهم

 العذين  شعبابنا  غالع   بينمعا  احنرفعت  قليلعة  فئعة  هنعاك  ملاذا..  نفسها

 وحعععده نفسععع ؟ هعععذا الطريععع  خيتعععاروا مل الظعععروف ذات يعيشعععون

 ... األسرة جتاه منص  لرضي لوصلل كاف

 يسعععتمتع وهعععو بعععالتطرف، اجملتمعععع ووصععع  تطعععرف ضحععدهم 

 اتهععم آ ععر بتطععرف خيععرج بععذل ، ولكعع   اجملتمععع باتهععام كععثرًيا

 سعببها  سعلوكياتهم  وضن بعالتطرف،  والنصعر  اهلرل ضندية مشجع 

 تطرفعع  فععر  مععن الرجععل .. هععذا.. يعيشععونها الععيت املتشععددة البيئععة

 مبعا  اململكعة  معدن  كعل  يف النعاديني  هعذين  جع مشع ضن  مثًر نس 

 املشعععكلة، ويضعععع كعععل اجملتمععع  يمعععل العععبع ... منطقتععع  فيهععا 

 اجملتمعع  هعذا  يسعمي   ما إ راج ضجل من املكاف؛ دائرة يف املسؤول

 ال وهععذه..  املععتهم هععو واجملتمععع بععريء املسععؤولضن  ضي... الع لععة مععن

 .. إطرًقا النخبوي تناس  ضراها

 العوط   اليعوم  مثاًلعا: يف  ومطلعوب، س وعرب   ع ي  اإلنصاف

 دععاة ضو  علعم  طعرب  إما وهؤالء في ، االحتفاالت يرف  من هناك

..  بالتشعدد  ونصفهم هؤالء من نغض  حنن... املواطنني عامة منضو 
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 رموز من هناك بالتشدد  لكن وصفهم مقبول، ضع  عندي وهذا

 فتععاور ولعع  فيع   ويشععدد العرضي  هععذا يتبنعى  مععن العلمعاء  كبععار هيئعة 

 معن  الشخصعية  هعذه  .. برضي  ي  ذون واآل رون وبالصوت مكتوبة

 معا  يقعول  وكيع   ،..العلمعاء.؟!.   هعرم  قمعة  يف جعلعها  ومعن  ا تارها

 يرينعع  األمععر .. هععذا.. املسععؤول؟! هععذا منعع  يغضعع ضن دون  يقععول

 علعى  نقسعو ضن  ضتقبعل  ال عديدة ضحيان يف جيعل  مما كثريا، وهو

طعول    وال هلعا  حعول  ال مسكينة األسرة .. سراأل وخباصة اجلمهور

،  كرميعة  معيشعة  على احلصول ضجل من تكاف؛ األسر ضكثر بل

 األكععرب املععؤ ر ضبنائهععا  لكععن استصععر  ضجععل مععن الكععثري وتبععذل

 املدرسة.  ارج ورمبا  األسرة،  ارج هو اليوم

 الرغبععة نفقعد ضن  ض شعى : العمعودي بقوهلعا   سعامية . د.ض وعقبعت 

 معاجلعة  حماولعة  مبجعرد  التهم يكيل مبن نواج  حنفن احلوار، يف

 نععاجل  كيع   لكن ضنفسنا، مع بالشفافية مطالبون الووع، حنن

 مشعكلة  لعدينا ضن  مقتنعني غري وحنن نناقأ؟ كي  ننكر وحنن

 املفرغة. احللقة هذه يكسر من

 التشعععدد علعععى تّربعععت عقليعععة الرديععععان ضن هنعععاك . د وذكعععر

 بععبع  املعتععدلني الشععيوخ بععع  هلععم ضفتععى لععو فحتععى والتطععرف،

 وجتعععذره تشعععددهم ضمعععد لطعععول ذلععع  يتقبلعععون ال فعععينهم القضعععايا،

 احلديثعععة احليعععاة ملظعععاهر تقبلعععهم يصعععع   عععم ومعععن عقليعععتهم، يف

 التشععععععدد، مععععععن عقععععععود نتععععععاج عقليععععععتهم . املعاصععععععرة والفتعععععاور 

 يف للحكومععععة ممععععؤازرتهضو  مععععواقفهم تغععععيري يصععععع  وبالتععععال 

 .  قرارات من تتخذه ما كل
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  طع   لعرقلعة  العلم قليل  من العامة يؤلبون فينهم ذل  قوفو

 اجملتمعععع حتععديف  حنععو  تطمعع؛  احلكومععة ضن  مؤكععد  .احلكومععة 

  ععم  ومععن هععؤالء،  ب عيعع  تواجعع   ولكنهععا احلكومععات،  كبقيععة

 موقعع  يف هعو  معن  علعى  كعثرًيا  ضشعف  . األمعور  من كثري عن ترتاجع

 بع   اإلسعراع و التحعديف  يف الرغبعة  نعار . نعارين  بني فهو القرار اختاذ

 . ططها يعرقلون ممن املتشددين ونار بالرك  للحاق

 هو ملاذا مساعد: د يقول كما متا  غري هو عما هو والسؤال

 ععععدة منعععذ اجملتمعععع يف إد الععع  يف نتعععدرج مل ملعععاذا متاًحعععا؟ لعععي 

 ذلع ؟  كعل  معن  حعدت  اجتماعيعة  كواب؛ هناك يكن ضمل سنوات؟

 ف؟!.والتطر التشدد تكن ملن إ الكواب؛ هذه ما

 يف الصعععغرية السعععنية املععع روع إىل ضن الفئعععة  محيعععد. وضشعععار د

 تسععععميتها ميكععععن مرحلععععة تعععععيأ ،(16-6  السعععععودي اجملتمععععع

 الغعري    النظريعة  القعيم  بني ما املختلطةضو  التائهة االنتقالية باملرحلة

 قعععيم علععع  واملنفتحعععة ، التقليديعععة السععععودية لألسعععرة(  ممارسعععة

 . الغربية األسرة ومعايري

 بهعا  املعمعول  واألنظمة املرشد ضن اجملتمع مطشر. ض يف تصورو

 األسعرة  ضفعراد  مجيعع  ويراجعهعا  حيعاة  متع   العيت  الدوائر يف  اصة

 معععن تععععان  األسعععر معععن كعععثري ..ضدائهعععا وحتسعععني تطويرهعععا جيععع 

 وعععياع ، الععععدل غيعععاب ، ةالبريوقراطيععع بسعععب  والقهعععر اإلحبعععا 

 وحعني ... وتنع ل با اإلح عليها يسيطر األسر . بع  إخل.. الفرص

 تتكعون  سعوف  طويلعة،  زمنية وملدة والع لة القهر من األسرة تعان 

 بععل التيعارات   لتتلقفعع  واملشعحون  احملععب  الشعباب  مععن ضجيعال  لعدينا 
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 مجيعع  وميارس مجيعها، التيارات بني يتنقل الشباب بع ضن  جند

 بتطرف. إلي  املنتم  التيار احنرافات

 يف الطفععل نعععذب عنععدما :مخععي  مسععري. ض ومععن جهتعع  قععال  

 بععذل  فععنحن االجتمععاع ، حميطعع  يف طفولتعع  مععن وحنرمعع  املنعع ل

 ونعاملع   املراهع   علعى  حنجر عندما ..بيننا التطرف ظهور يف نسهم

 كبتعًا،  املت ججعة  عواطف  ن يدضن  وحناول اجملرمني، نعامل مثلما

 سعهامنا  نصوب عندما ..لدينا التطرف ظهور يف نسهم بذل  فنحن

 باسععم سععلطان مععن اهلل ضنعع ل مععا باليععة بعععادات ونل مهععا ملععرضةا جتععاه

 فعنحن  اال عتر ،  حماربعة  وباسعم  العذرائع،  سعد  وباسم احلجاب،

 اجلسعععد نععععادي عنعععدما ..لعععدينا التطعععرف ظهعععور يف نسعععهم بعععذل 

ضو  مووعة ضو  فعن  معن  بع   يتعلع   معا  كل ونفس  ومجاليات  اإلنسان 

 ..التطرف هورظ يف نسهم بذل  فنحن فكريةضو  بدنية رياوة

 ميؤوسععًا حالععة ونعتععربه لععدينا السععن كععبري حعع  نهمععل عنععدما

 عنععدما ..التطععرف يف نسععهم بععذل  فععنحن األبنععاء، تتقاذفهععا منهععا

 األمععل، بععوادر وتنغلعع  وإليعع ، اجملتمععع مععن السععلبية النظععرة تشععيع

 ععن  للتععبري  حماولعة ضي  اعتبعار   عرل  من ل  سوداوية صورة ونرسم

 وعنعدما  الوطنيعة،  اللحمعة ضو  الوط  للص   رقًا الرضيضو  النف 

 صعغار،  وسعوالي   طيأإال  ه  ما للتفرد شبابية حماولةضي  نعترب

 اهلل ضمرنععا ألشععياء حتععى شعع ء ألي التحععريم  طععاب يسععود وعنععدما

 .. والتشدد التطرف سينش  فحتمًا عنها بالسكوت

 جنععودًا ويقتععل سععرح  يمععل خمتععل يف فقعع  لععي  التطععرف

 بهععا يفخعع  قنبلععة فقعع  لععي  التطععرف. تفتععيأ قطععةن يف مسععت منني
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 ..ومعاهععدات  لنععا معاهععدين  وسعع  بهععا  يفجععر  ععم  سععيارت  جمنععون

 الشععععارع يف عرقاتنععععا يسععععود الععععذي العنعععع  يف نلحظعععع  التطععععرف

 التحععر  مقععاطع يف نلحظعع  التطععرف ..والسععوق وامللععع  والطريعع 

 يف خنافعع  التطععرف ..نكتععة نتناقععل كنععا لععو كمععا نتناقلععها الععيت

 ..والكعوار   احلعروب  ععدد  وعحايانا  ععدد  ينعاه   عنعدما  راتناسيا

 املسعمو ،  وحنعارب  املبعا ،  ونفسع   اجلميعل،  نقب؛ عندما التطرف

 .عليها فطرنا اليت اهلل فطرة نعك إال ضن  ون بى

 مععن _ والتطععرف والتشععدد املوسععى ضن الغلععو مسععفر. ض وضووعع؛

 متسععتخد مجيعهععا.. متقاربععة مصععطلحات _ املصععطل؛ انتشععار حيععف

 Extremism معنى لتحقي 

 ال تتحمععل األسععرة: حبععريي حسععام. م ويف السععياق ذاتعع ، قععال 

 املثقفعة  املتعلمعة  األسر من كم. التطرف انتشار يف الكامل الع ء

ضن  وجعععدوا حياتهعععا ضسعععلوب يف والتعقعععل الوسعععطية متعععارس والعععيت

 اجملتمعع   الفكعر  بسب  وذل  التطرف طري  يف ااحندرو ضبناءهم

 سعيخرجون  النهايعة  يف منازلنعا  يف ضوالدنعا  علمنعا  مهمعا  .بهم احملي 

 األعععراف معا  ضمععامهم؟. سعيجدون  ومعاذا  بعع ، لرحتكعاك  للمجتمعع 

 ويتوقعع  ويلقنون نيقرؤو ماذا العام؟. جمتمعنا يف املقبولة واملقايي 

 هععذه بهععم؟....  احمليطععة القريبععة البيئععةضو  املنعع ل إطععار  ععارج مععنهم

 طريقعععة علعععى سعععتؤ ر العععيت هععع  افواألععععر واملسعععلمات املقعععايي 

 والتقبل باالنتماء الشعور ليلقوا النهاية  يف وسيتبعونها تفكريهم،

 يف مباشععًرا تعع  رًيا يععؤ ر والععذي مععع ، يتعععاملون الععذي اجملتمععع مععن

 . األفراد تفكري
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 التصحي؛ضو  ،Political Correctness لدينا دال يوج لألس 

 املعععواطنني كعععل نمععع املطلعععوب واالجتمعععاع  السياسععع  الفكعععري

ضو  االجتماعيعة  اخللفيعة  ععن  النظعر  بغع   سعودي كمواطن إتباع 

 . املذهبيةضو  املناطقية

 ... هععل ويرفضععها؟ املععواطن يقبلععهاضن  البععد الععيت املسععلمات مععا

 لعو  حتى اجتماعيًّا مقبول سنة (11 ضو 10  عمرها طفلة من ال واج

 طعععرقان معععدر علعععى نفسععع  ينطبععع  املووعععوع مشعععروًعا؟!... كعععان

 مسععلم كمععواطن اليععوم واجععيب هععل. الدينيععة ضمورنععا يف تفكرينععا

 لععو كععان  حتععى األرض بقععاع يف ضذهعع  ألجاهععد  ضن سعععودي عربعع 

 والتقاليعد  الععادات  ضلغينعا  طويلعة  فرتة منذ ضننا مشروًعا؟ مشكلتنا

 هعل  وهو واحد منظور من ءش  كلإىل  ننظر وضصبحنا واألعراف

 عععن النظععر بغعع  اتبععع  عليعع  وبنععاء شععرع ؟ غععريضو  شععرع  األمععر

. األول املقعام  يف اجملتمععات  حلمايعة  ووعت واليت املوجودة القوانني

 يف الغًيعععا تلقائيَّعععا يصعععب؛ الشعععرع يف يعععذكر مل موجعععود قعععانونضي 

 يعذهبون  األشعخاص  بعع   بعل  بع    وال يعمعل  عال يتبع  النعاس،  ضذهان

 علععى طععرف  وليسععت ضطععراف عععدة علععى تقععع ةاملسععؤولي. لتحرميعع 

 العيت  هع   الثر ة األطراف هذه  واجملتمع., واملدرسة, األسرة .واحد

 جمتمعنعا،  يف فقع   لعي   الفكر، اجتاه وحتدد الشخصية تصقل

 .املتحضرة الدول جمتمعات كل يف ولكن

 نيعة  حبسعن ...  السععودية  األسعر : العنعاد  عبدالرمحن. د.ض وقال

 ىعلع  اإللتع ام  عرمعات  تعرر  عنعدما  وتصعف   وتكعرب  وتهلل تفر ... 

 بعني  لع   الرتويعج  ويعتم  بي وانع ،  مقارنعة  بع   اهتمامهعا  االبن، ويع داد 
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  وبع   وصعل  وقعد  جنعم، إىل  فيتحعول  واملعارف، واألصدقاء األقارب

 ونعدفع  مسؤولون حنن !!!خيتف  صدره،  مإىل  وحليت  ركبت إىل 

 والتطرف. الغلو حنو دفًعا ضبناءنا

 وهعو  دًّاجع  مهعم  جانع   البعازع  إىل ضن هنعاك   عليعاء . ض وذهبت

ضو  األسعععرة يف سعععواء األبنعععاء هعععؤالء فيععع  يععععيأ العععذي التنعععاق 

 تهعععععتم ال لكعععععن املظهعععععري، التعععععدين األسعععععرة تشعععععجع...اجملتمعععععع

 يتعععدين ..ويقعععذف يتعععدين...بعععالتجهم التعععدين يقعععرن...بالسعععلوكيات

 شخصعية  تنشع   هنعا ...ضسعرت   علعى  مما يعر  لنفس  يلل ..ويكذب

 .  !!اخلط   طرقال بكل وجودها إ بات حتاول سوية غري

 يع  ال األسرة على احلكم  ضن الرتكي  حسني. د وضوو؛

 كلنعا . ضبنائهعا  وتطعرف  احنعراف  يف تعؤ ر  ض عرر  عوامل وجود عدم

 د عول  معع  حتعى  األسعرة،  ب  تقوم الذي الرتبوي الكبري الدور يعلم

  . واو؛ ت  ري ذات جديدة عوامل

 ألسرةا عن نتحد  فيننا األسرة، متكني عن نتحد  عندما

 بكععععل الفكريععععة االحنرافععععات مععععن اخلاليععععة املنضععععبطة السععععوية

 منهمععا تطععرف فكععل   الشععمالضو إىل  الععيمنيإىل  سععواء ضشععكاهلا

ضو  لفًظعا،  يكعون  قعد  اإلرهعاب  هعذا  إرهعاب ،  عن  ينتج قد مذموم

 الطفععلضن  املعلععوم مععن . تعاطًفععاضو  دعًمععا،ضو  حتريًضععا،ضو  فعًلععا،

 فيبعدض  املدرسعة  متغري يذهل  م ، سةاملدر يد ل حتى ب سرت  يت  ر

 املرحلععة ويف ، املعلععم بسععب  خمتلعع  بشععكل يععتغري الطفععل سععلوك

 ذا معتغرًيا  املدرسعة  وزمعرء  الرفقعة  تع  ري  يكعون  والثانوية املتوسطة

 املراهع  ضن  ض بتعت  العيت  السعلوكية  الدراسعات  حبسع   ضكعرب  ت  ري

 .يقل األسر ت  ري وضن رفقت  لسلوك وميًر ت  ًرا ضكثر
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 عنعععدما األسعععرة معععن الفعععردإىل ضن  منهعععا نصعععل املقدمعععة هعععذه

 سيسعتطيع  فينع   ضسعرت ،  قبعل  معن  كعافٍ  بشعكلٍ  حمصعًنا  يكون

 مل العععذي الفععرد  معععن ضكععرب  بشععكل  املنحرفعععة األفكععار  مواجهععة 

 إال يتعع تى لععن وهععذا الكععافيني، والتوعيععة التحصععني علععى يتحصععل

 مكنيبععت واحلكوميععة األهليععة ومؤسسععات  اجملتمععع يقععوم عنععدما

 االحنرافات مع للتعامل واملناس  السليم بالشكل وتهيئتها األسرة

 معن  األسعر  ُيحصعن  العتمكني  هذا. العنيفة والسلوكيات الفكرية

 العنيع   فالسعلوك  ، ينحرفواضن  ميكن ألفراد حماون تكونضن 

 البيئعة  وجعد  حال يف السط؛إىل  يظهر جمتمعضي  يف طبيع  سلوك

 .  ل اخلصبة والرتبة املناسبة

 يف مسععععاعد عامععععلضو  منحرفععععة، ضسععععرناضن  عععععن يقععععال مععععا

يعععد   ضبناءهععا  حتمعع ضن  منهععا  نرجععو  فععر الفكريععة،  االحنرافععات

 العامععة فباملرحظععة ، لدراسعات  الرجععوع بععدون حتعى  جععائًرا تعميًمعا 

 تنبعذ  األسعر ضن  جنعد  حولنعا  العيت  األسر من عشوائية عينات وب  ذ

 احلالية قضيتنا. وتستنكرها إرهابيًّا واملتطرفة املنحرفة األفكار

 منهعا  يسعتفيد ضن  ميكعن  اسعرتاتيجية  حللعول  منها نصلضن  يفرتض

 ألبنعععاء مناسععبة  حاوعععنة لتكععون  األسعععر تهيئععة  يف القعععرار صععاح  

 قعد  العيت  املنحرفعة  األفكعار  تععديل  وضيضا ، املستقبل وبناة الوطن

 . األسرة ضفرادضو  اآلباء بع  جهل، عن ضحيانا ، يتبناها

 حعع  يف متطععرف ف نععا ، مجععيًر يكععون قععد ضحياًنععا التطععرف

 املثاليعة  ندع . ضن األحوال من حال يف بالسوء ل  ضروى وال وط ،

   واقعع   غعري  فهعذا  وتصعرفاتنا،  ضفكارنعا  كل يف وضننا عقرنيون
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 منطقعة  ضلتع م  لعن  فمعثر  ، ضفكارنعا  بع  يف ونتطرف نتحي  حنن

الرسعول صعلى اهلل   ضو  وجعل  عع   بعاهلل  يهع ض  معن  ضجعد  عنعدما  احلياد

 وال مبفعردي  علع   ينطبع   ال هعذا . والديع   ضحد حتىضو  علي  وسلم،

 يف اال عترف  حتعى . اجملتمععات  ضفعراد  كعل  علعى   بل جمتمع  على

فهعا   البشعر،  عنعد  الفكري التطرف من ضنواع جند االهتمامات يف

 وكوكععععاكوال وبيبسعععع  وسامسععععونج ضبععععل بععععني منقسععععمون هععععم

 .ونايك  وإديداس

 األسعر  كتع  بع ن   الرديعان ضنع  عنعدما    الد. د وبدوره ذكر

 عنعد  موجعودة  مسعة  التشعدد ضن  ذلع   معن  قصعد  متطرفعة  تكون قد

 هعع ... "متشععددة" ضنهععا األسععر هععذه تععع ضن  دون األسععر مععن الكععثري

 بهعذه  نفسع   يصع   ال عموًمعا  واملتشعدد .. "متدينعة"  ضنهعا  تعتقعد  فق 

 التفريع   تسعتطيع  ال األسعر  وسعطًيا  فعبع    نفسع   يرر بل الصفة،

 تفعع ضن  للتوعيععة املقرتحععة الععربامج ومهمععة.. والتشععدد التععدين بععني

 مععن بينععة علععى األسععر تكععون حتععى والتشععدد التععدين بععني االشععتباك

 .ضمرها

 احلعععار   فقعععال يف مدا لتععع : ضتفععع  معععع مجيعععع   علععع . د ضمعععا

 يسعتوع   فاملووعوع  ، الرؤر تغايرت وإن حتى واآلراء، الطروحات

 املطععععريي منصععععور. د طرحعععع  مععععاإىل  يععععلوضم ، اال ترفععععات تلعععع 

 واأل رقع   واملععريف  والثقعايف  والسلوك  القيم  األسرة لتمكني

 يصعفون   العذر  وتعاليمع   وقيمع   احلنيع   العدين  مبعادئ  من املستمد

 لععي   ألنعع  .والتطععرف باإلرهععاب  وال نقيععده والتطععرف، باإلرهععاب

 ععععن ال املتحعععدة األمعععميف العععدول  بعععني عليععع  متفععع  تعريععع  هنعععاك
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 باإلسععرم وضلصعق   الغعرب  صعاغ   ومعا  ، التطعّرف  ععن  وال اإلرهعاب 

ضو  ضنفسعععنا بععع  نصعععمإىل ضن  يسعععتدرجناضن  جيععع  فعععر واملسعععلمني،

 ومؤسسعععاتنا ومناهجنعععا ضسعععرنا علعععى األطعععر لععع  نضعععع  عععم ديننعععا،

 املضععلل وإعرمهععم وسياسععتهم لععدعواهم وتثبيتععًا تصععديقًا و قافتنععا

ضن  األسععرة وعلععى طرفععًامت ضصععب؛ وتععدين إلتعع م مععنإىل ضن  لنصععل

 ملعاذا .  العدين  ععن  والبععد  يرغبعون  العذر  التحضعر  حظعرية إىل  تعيده

يف الشععبية   وحشودها إيران إسرم يصمون ال سايرهم ومن الغرب

 األبريعاء  يقتلعون  وهعم  واإلرهعاب  بعالتطرف  اإلسعرمية  العدول  معظعم 

 وكععععذا السياسععععيني ويغتععععالون السععععفارات ويرقععععون ويغتصععععبون

 كشععععمري،يف واهلنععععدوس   بورمععععا سععععابقا( رماينمععععا يفالبععععوذيني 

 طالعععت العععذين واملسعععيحيني فلسعععطني، األطفعععال يف قتلعععة واليهعععود

 مععن األمريكيععة الواليععات تسععلم ومل البلععدان، مععن كععثرًيا ضيععديهم

 بسعماد  كريهعة  قعذره  سياسعية  زراعع   حولنعا  معن  جيعري  معا .  ذل ؟

 دينناوتعع ديننععا علععى ليقضعع  الرائحععة  نععن غربعع  سياسعع  إعرمعع 

 مسعععو هم  معععن  مسعععخاً  نصعععب؛  حتعععى  وترا نعععا،  ومبادئنعععا  وقيمنعععا

 بلعده  ععن  الصعائل  دفعع  يعاول  معن  كعل  حتعى  ضصعب؛ .  الرض رقية

 تشععربنا حتععى نظععرهم إرهابيًّععا يف وفكععره ونفسعع  ومالعع  وعروعع 

 غطرسعععتهم لنروععع  األرض فعععوق معععن جنتثععع ضن  وعلينعععا الطععععم،

 . علينا وعدوانيتهم

 وصعموه  معن  منعا   عرج  حتعى  بهعا  نااسعتف و  اليت األسباب هذه

  ععم ، بععدء ذي بععادئ السعع  اإلسععرميف وجًسععدوه  متطرفًّععا إرهابيًّععا

 لبلعععدنا  اًصعععا تفصعععيًر وهابيًّعععا فًصعععلوه فيمعععا حصعععرًا اآلن جعلعععوه
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 معن  هلم املسايرين من وغريهم والصويف اإليران  اإلسرم ليخرجوا

 اعتعداء  كعل ضن  اعتربنعا إذا  التطّرف مع بهذا لست.  القذرة لعبتهم

 انتقائيعععًا األمععر  يكععون  حينمععا  ولكعععن ، إرهععاب   عمععل  بلععد  علععى 

ضو  ديعن ضو  بلعد ضو  إنسعان يف ترق   ال اليت املتغطرسة القور ملصلحة

 وتبعيععتهم تصععديقهم جيعع  فععر  ذمععة، والإال  فاوععل  وقععيم مبععادئ

 نعع رع ب ننععا ضنفسععنا ونقنععع ، وعععداًل صععدقًا واستشعععاره وسياسععتهم

 القعرآن  ويفظعون  يصلون رضيناهمإذا  ضبنائنايف اب واإلره التطّرف

 فلععن.  ذلعع  مععن منععنعهم ومل  واإلرهععاب، للتطععرف مؤشععًرا ونعتععربه

 . يستحقون ما اهلل من عليهم ملتهم، تتبع حتى عن  يرووا

احلعععار    علععع  د كتبععع  مععا  الرديععععان علعععى  العععد. د وعقعع  

 اولوحتع  وبعديننا،  بنعا  ترتبع    ارجيعة  قعور  وجعود  معع  بقول : حتعى 

 احملافعععل يف إلينعععا واإلسعععاءة بنعععا، والتطعععرف التشعععدد تهعععم إلصعععاق

 معن  مينعنعا  لَّعا ض جيع   هعذا  فعين  مكائعد،  معن  ب  تقوم وما الدولية،

. والتطعرف  التشعدد  مشعكليت  فيهعا  مبعا  عموًمعا  مشكرتنا فح 

 وعرجهععا، ض طاءنعا  لنعتلم   الكافيععة بالشعجاعة  نتحلعى ضن  جيع  

 مععن نصععل؛ حنععن طاملععا يعنينععا ال فهععذا يقولععون، مععا اآل ععرون وليقععل

 يقعال  معا  فح  من مانع وال. اخلاصة وبطريقتنا وب يدينا ضوواعنا

 .نفي  يف ونستميت مساع  نكره كنا وإن عنا

 فحسعع ، دينيًّععا لععي  فهععو واسععع  عنعع  ضحتععد  الععذي التشععدد

 اجملتمععع حتععديف عمليععة مععن يععد اجتمععاع  تشععدد ضيًضععا ولكنعع 

 مععن الععنم  هععذاضن  واملشععكلة. الطبيعيععة منععوه مسععارات ويعرقععل

 الشععرعية إلكسععاب  دينيععة منطلقععات مععن يععربره مععن جيععد التشععدد
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 حبيععف اجتماعيععة بقضععايا الععدين إقحععام  طععورة وهنععا املطلوبععة،

 نقععده علععى قععدرة دون اليوميععة املمارسععة مععن جعع ًءا التشععدد يصععب؛

 نقعععًدا يتناولونععع  معععن وحتعععى. إليععع  اإلشعععارة حتعععىضو  وتفكيكععع 

 الععتهم ورمعع  للوصععم يتعروععون فععينهم اإلعععرم ووسععائل بالصععح 

 ض ععرر مشععكلة وهعع  اجملتمععع، إرادة وععد يعملععون وضنهععم حبقهععم

 تقععدم وال وقدميععة، مشععرو ة ضسععطوانة بععالطبع هععذه.. العععرج تعيعع 

 .إصرحية  طواتضي  تؤ ر بل كثرًيا 

 املؤسسععة  ععرل مععن وعميعع  واسععع تغععري هععو معع مول هععو مععا

 وتتقععدم اجلمععود غبععار نفسععها نععع تععنف  حبيععف نفسععها  الدينيععة

 الععذي التحععديف شععرو  يراععع  عصععري بفقعع  األمععامإىل   طععوات

 مهمععة  طععوة هععذه. لنععا املقععربني ضقععرب مععن إقصععائنا كععذل  مينععع

 حتظععععى ضنهععععا حبكععععم الدينيععععة املؤسسععععة بهععععا تقععععومضن  يفععععرتض

 السياسع   من ي ت  لن املنشود التغيري. العامة عند عالية مبصداقية

. املسععتمر ودعمهععا الدينيععة املؤسسععة ذراعإىل  اجععةحب فهععو مبفععرده،

 مشعكرت  لع   سعيخل   هعذا  فين مبفرده السياس  حترك حال ويف

 يعرقلعون  ممعن  العرمسيني  غعري  وضتباعهعا  نفسها الدينية املؤسسة من

 . القرار صناع  ط 

 يف ومتعععدده اإليرانععع  النظعععام معععثًر اخلصعععوص بهعععذا يقلقععع 

 حعععدوده،  عععارج وتععع  ريه ربععع احل التصعععنيع علعععى وقدرتععع  املنطقعععة

  عرل  حبقع   وقعت اليت العقوبات رغم الدولية احملافل يف ونشاط 

 لقدراتععع   تطعععويره نهايتهعععا كانعععت والعععيت املاوعععية سعععنة العععثر ني

 آسعيوية  عمالة عندهم ضرر ال فين  لإليرانيني ضنظر عندما. النووية
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 صعادية اقت إمكانعات  منتلع   ضننا حني يف ، عنهم نيابة بالعمل تقوم

 معظععم فععين ولألسعع . اجلنسععني مععن هائلععة شععبابية وطاقععة ممتععازة

 نصعع  تعععادل وافععدة عمالععة منهععا تسععتفيد االقتصععادية إمكاناتنععا

 هعذه إىل  ضنظعر  إنع  . اخللعيج  دول بعع   يف ضكثعر  ورمبعا  السكان

 حالعععة ظعععل يف اخللععيج  دول ألمعععن مهععدد  ضكعععرب ضنهععا  علعععى العمالععة 

 نفععل  ماذا. سياسيا ستقرارهاا وعدم املنطقة يف السياس  احلراك

 للعمالععة املصععدرة الععدول هععذه إحععدر مععع العرقععة سععاءت لععو مععثر

 مشعكرت؟ وععوًدا   لنعا  سعيخل   الذي األمر ضفرادها سح  وقررت

 كالتشععععدد جانبيععععة بقضععععايا ضنفسععععنا نشععععغل فيننععععا بععععدء، علععععى

وغريهعععا معععن   تقعععود؟ الضم  السعععيارة املعععرضة تقعععود وهعععل والتطعععرف،

 حساسعيتنا  بسعب   املطلوبعة  اإلصعرحات  تنفيعذ  يف ونت  ر قضايا،

 علعى  واإلمكانعات  القعدرة  لعدينا  ختصعنا  قضعايا  تنعاول  معن  املطلقة

 سعريع  ووع ظل يف بي نط  جدلإىل  ضحياًنا ينقل  جدلنا. عرجها

 .الت جيل يتمل ال التغري

 ضنهعا  املفعاهيم  معن  كعثري  يف املشكلة: احمليا مساعد. د وقال

 وحمافًظععا متععديًنا اجملتمععع يكععون قععد.. ولواملععدل الفهععم يف نسععبية

 التععدين هععذا يععرون آ ععرين وحمافظتعع ، لكععن  تدينعع  يف ووسععطًيا

 هعو  هعذا  علعى  املععول  إذ املشعكلة  تكمعن  تطرًفعا، وهنعا  ضو  تشدًدا

عليع  الصعرة    املصطفى عن ؛ما صضو  الكتاب يف الشرع  الن 

 ... والسرم

 وخيلععع تعع هوي عععن يتخلععىضن  اجملتمععع هلععذا يريععدون كععثريون

 غربيعة  حيعاة  األسعرة  بيئة وس  يف الفرد ليعيأ واحلياء العفة رداء
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 معععن البعععد ولعععذا ..واالقتصعععادي والثقعععايف االجتمعععاع  سعععلوك  يف

طبيعتععع ،  يف والنظعععر املطعععرو  التغعععيري هعععذا تفاصعععيل يف العععد ول

 املرء يكون قد إذ... موق  مفهوم ولكل حال، حالة لكل وض ال

 ال االنفتععا  مععن صععورة يعععيأ ضسععرت  دا ععلو االجتماعيععة حياتعع  يف

 احليععاة يف خمتلفععة رؤر يتبنععى وهععو وم اجعع  هععواهإال  هلععا وععاب 

 علعععى ويعمعععل يععععيأ معععا اآل عععرون يععععيأضن  يريعععد  عععم... والتعامعععل

 التغعيري  مسعمى  حتعت  اآل عرين  سلوكيات على النم  هذا إسقا 

 يف املنضعععبطة حليعععاتهم مهعععدًدا ذلععع  يعععرون آ عععرينضن  حعععني يف..

 ال وضعنيع   عنع   ضحتعد   معا  طبًععا .. الوح  بهدي  وتعاملها كهاسلو

 الشرع  املفهومضو  سلطان من بها اهلل ضن ل ما اليت العادات يشمل

 جًدا. واسع هذا يف فاألمر النصوص من ن  ألي الراج؛ غري

 السععلوك يعععد احلععار   ب نعع  مل  علعع . د ومععن جانبعع  ضوععاف  

 والسياسع   العدي   رمس ال حتى وال واالجتماع  واألسري الفردي

 علينعععا ضغعععارت بععععدما وقيميعععًا وسعععلوكًا دينيعععًا منضعععبطًا بلعععدنا يف

 واالقتصعععععادية والسياسعععععية الثقافيعععععة بالعععععذات الغعععععرب عواصععععع 

 الدميوقراطيعععععة املتععععععددة بعععععدعاواها واستضععععععفتنا واالجتماعيعععععة

 حعع  دعععاور كانععت وإن والتعدديععة، واملسععاواة والعدالععة واحلرّيععة

 وعععع  بععدون  نستشععععر ضصععبحنا  حتععى  حقنعععا،يف  باطععل  بهععا  ضرادوا

 التطعّرف  نفعرخ  ب ننعا  واقتنعنا علينا وميلون  صورونا كما همجيتنا

إىل  فهععل األ رقعع ، وترا نععا وقيمعع  بععديننا الت منععاإذا  واإلرهععاب

 ؟!.  سبيل من اخلروج
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 األسر  يف مكافحة التطرف واإلرهاب: متكن آليات

 جنعد ضن  ضردنعا  نع  إذا معا  ض احلمعود،  صعاح  بن اهلل عبد. يرر د

 وباءضو  داء معاجلة من اجلميع ومتكِّن تكاف؛ متكاملة منظومة

ضن  حبكععم ، تنهيعع  يقععول وال اإلرهععاب منععو وتضععع  ، التطععرف

 وملمععوس واوعع؛ تغععول اجملتمععات  يف وتغولعع  لعع ، وطععن ال اإلرهعاب 

 املنظومععة  هلععذه يكععون ضن  البععد فينعع   األمععة، علععى  شععرره بطبيعععة

 واملدرسععععة، املسععععجد،  مثععععل ، األبععععوين مععععع ةمتعععععدد شععععراكات

 . االجتماعية اخلدمات ذات واجلهات واجملتمع، واجلامعة،

 ملكافحععععة قومًيععععا مسععععلًكا جنععععدضن  نال ميكعععع ذلعععع  ودون

 مععععن جنعععععلضن  ضردنععععا لععععو وحتععععى ، واإلرهععععاب التطععععرف آفععععات

 هنعععاكضن  نعععع ضن  لنعععا فربعععد األبعععوين، علعععى الكعععربر املسعععؤولية

 بسعععب  األبعععوين بعععني تائععع  هعععو ومعععن ، يتعععيم هعععو معععن األوالد معععن

 واملشعععععععععكرت الظعععععععععروف مععععععععن  العديعععععععععدإىل  ، انفصععععععععاهلما 

 لال نععععو حتعععى ، دوًمعععا اسعععتدراكها معععن البعععد العععيت االجتماعيعععة

ضو  للتطعععرف مكافحعععة معععن للنيعععل ، فحسععع  األبعععوين تربيعععة علعععى

 .م مولة اإلرهاب

 متكعععني احلعععار   يف مدا لتععع  حعععول قضعععية    العععد. ض وقعععال

 يف الرئيسععة الورقععة عنععوانضن  التطععّرف: ضعتقععد  كافحععةمل األسععرة

ضن  ويعتم  الرئيسعية،  القضعية  يعتعرب  التطعّرف  وعد  األسرة متكني

 وكمقععدم األجهع ة،  وسعلبيات  إلجيابيععات كمتلقع   لألسعرة  ننظعر 

 مكافحععععة عمليععععة مععععن واملفقععععودة املطلوبععععة واألدوات لرحتيععععاج

 .  التطّرف
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 :الضحية األسرة

 معععن بعععدًءا األ عععرر اجملتمعععع اتمؤسسععع وعيعععوب تقصعععري يقعععع

 بعاإلعرم،  وانتهاًء األ رر، واملراف  واجلهات التشريع، مؤسسات

 االجتماعيععععة التنميععععة يف العلمعععع  والبحععععف باجلامعععععات ومععععروًرا

 ملإذا  باهًظعا  مثًنعا  تدفع قد األسرة. واإلرهاب التطّرف ومكافحة

 يف فالتقصعععري. وجععع  ضكمعععل علعععى بواجباتهعععا اجلهعععات هعععذه تقعععم

 منقععوصضو   ععاط  بشععكل دورهععا عععن الرسععالة فهععمضو  باتهععاواج

 يف واملعال  العمر وضنفقت اجلهدع بذلت اليت األسرة قيم ضحياًنا يهدم

 العادلعة  الفعرص  معن  احلرمعان  نشر يف تتسب ضو  ، وتع ي ها بنائها

 التجاريعععة الفعععرصضو  املنصعععفة واملعاملعععة واخلعععدمات الوظعععائ  يف

 فكععًرا التطععّرف تشععل  ضساسععية عوامععل وهع   الشععريفة، واملنافسعة 

 . واإلحبا  واحلرمان الظلم ملقاومة وفعًر

 التجربة: منبع األسرة

 اجلهعد  تصعدر  يف األسعرة  موقع من الثان  اجلان  يظهر وهنا

 األسععرة قععيم املسععؤولة اجلهععات تتبنععى بعع ن وذلعع  للتطععرف  املضععاد

 رئيًسععا منبًعععا واملواصععفات االحتياجععات هععذه وتضععع واحتياجاتهععا،

 للعمعل  ومرتكعً ا  حمعوًرا  األسعرة  تكعون  وضن والعربامج،  للمبادرات

 دكتععور هلععا تطععرق الععيت األ ععرر الظععواهر ووععد ، التطععرف وععد

 .املطريي منصور

 متكععني العمععودي علععى ضهميععة مووععوع   سععامية. د.وضكععدت ض

 فيعع  واإلرهععاب، فمععن املهععم ضن نراجععع  التطععرف ملكافحععة األسععرة

 ملسعتقبل  للتحضعري  مهعم  كواقعع  اهعذ  ملناقشة ضوصلنا الذي املاو 
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 معع  االععرتاف  معن  البعد  هلعذا  نصل في . وك  التغيري من البد قادم

املاوعية..    رؤانعا  من اخلروج من الشفافية، والبد من النف ، والبد

 حنتععاج األوىل، العمععر سععنوات يف األول البيععت ألنهععا لألسععرة  نعععود

 ولكععععن للتجسععع    لعععي   ومؤ رتعععع ، العععرضس  مقدمعععة  يف عيوًنعععا 

 الطفععل صععغرية.. كانععت مهمععا األبنععاء سععلوكيات تطععور ملرحظععة

 هعذا   فيًّا منهًجا يدس معلم من متطرف بفكر مشبًعا يعود الذي

 ضوًلعا  مضعادة  جرعة يف البيت مسؤولية لكن بسهولة، إلي  نصل ال

 تنعاه  ضو  العدين  وسطية عن تبعد اليت األفكار هذه إلزالة ب ول 

 همعا نعرا   عنع   ينعتج  وضبنعائهم  األهعل  بعني  املفقود الوطن..احلوار حمبة

 وليعدة  وليسعت  تراكمعات  وهع   فجع ة،  األبعوين  تصدم حتوالت من

 يف كعثري  وعملعها.  بعلمهعا  مرتبًطا يوًما يكن مل األم اللحظة.. دور

 بالعذن ،  تشععر  ألنهعا  ناجحعة   ضًمعا  العاملعة  املعرضة  جتعد  األوقعات  من

 د. مععع  تلعع األبنعاء. وضوععافت: ض  ولتعععوي  للعمععل وقتهععا فتكعرس 

   فكرتني: يف ل  احرتام  مع منصور

 الرجعل  يكعون  لَّاض عليناضن  تؤكد واألحدا  ال من يتم ضواًل: •

 تطلقععتضو إذا  تتعع وج ملن إ املععرضة حيععاة يف الوحيععد احملععور هععو

 احتيعاج  ضنثعى  كل دا ل يفضن  يتعارض ال وهذا حياتها، انتهت

 الواعيعة  العاملعة  ةحياتهعا.. املعرض   يف الرجل لوجود علي   رف ال

 مععن وللشعباب  لألبنععاء محايعة  يكونععان العاملعة  الواعيععة واأل عت 

 التطرف.

 العيت  ال وجعة  لكعن  شعرح   يطعول  مووعوع  وهذا القوامة : انيًا •

 نفسعيًّا،  متعوازن  إنسعان  هع   األهليعة  كامعل  هلا شريكة تعيأ
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 نفسععععيًّا معتععععدلني نععععاجحني ضبنعععاء  تربيععععة علععععى قععععدرة وضكثعععر 

 واجتماعيًّا.

 التطعرف  حماربعة  ضدوات ضحعد  هعو  املعرضة  فعين متكعني   و تامًا

 واإلرهاب.

..  نقوهلا اليت احلمود ضن الوسطية ناصر بن عبداهلل. وضشار د

 تطعرف  ععن  نتحعد   األمور، وعنعدما  من كثري يف واقًعا نتمثلها ال

 التطععععرف ولععععي  التشععععدد املقصععععود فيبععععدو اجملتمعععععضو  األسععععرة

 سوء. كليهماضن  مع بالضرورة

 ال مععثرً  وحنععن .. اجملمععل  يف بوسععطيتنا العععامل  قنععاع إ يصععع 

 السعيارة  املعرضة  تقعود  وال.. الععامل  بقيعة  مثعل  للسعينما  دوًرا ضبًدا منل 

..  الععامل  بقيعة  مثعل  اجتماعيعة  منتعديات  منلع   وال.. الععامل  بقية مثل

 موقفنعا  وحتعى  ..الععامل  بقيعة  مثعل  بينهعا  فيمعا  تلتقع   ال ضسرنا وحتى

 وبيئععة.. ظععاهرة ع لععة العععامل.. لععدينا بقيععة لمثعع لععي  اال ععتر  مععن

 مواربة. دون مواجهتها من بد والتطرف ال للتشدد  صبة

 رسعول  الغامعدي يف معدا لتها: قعال    نوف. د ومن جانبها قالت

 علععى ويولععدإال  مولععود مععن مععا" : -وسععلم عليعع  اهلل صععلى - اهلل

 حلعديف ا هعذا   ."ينّصعران  ضو  ميّجسعان  ضو  يهّودانع   فع بواه  الفطرة،

 ضصعغر  فاألسعرة  الفعرد،  علعى  األسعرة  تع  ري  يف كعبرًيا  منهًجعا  ميثل

 منعذ  اجملتمعع  ضفعراد  تهيئعة  على تعمل اليت املدن  اجملتمع مؤسسات

 وكيفية مكّونات ، ومعرفة اجملتمع، مع واالندماج للعيأ الصغر

 املؤسسععات تعععددت ومهمععا .. .. ضفععراده مععع والتعامععل فيعع  التعععايأ

 لعملععها مكملععة بععل األسععرة  لععدور بععديًلا كععونت لععن االجتماعيععة

 من: البد ضهدافها وحتقي  األسرة دور ولتفعيل .الرتبوي
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 . وضوالدهما األبوين بني الفّعال والتفاهم احلوار لغة اعتماد -1

 قعيم  جتعايف  العيت  االسعتبدادية  واألسالي  العن  عن التخّل  -2

 . اإلسرم يف الشورر

 ومعايشععععة ضحععععواهلم وتفّقععععد األبنععععاء متابعععععة علععععى العمععععل -3

 . حلها على والعمل مشكرتهم

  عرف  يصعل  ال حتعى  التعامعل  عنعد  بيعنهم  والعدل املساواة -4

 واالنطعواء،  الع لةإىل  يؤدي رمبا بالظلم، شعورضو  حقدضو 

إىل  املعععععؤدي الفكععععري ضو  اخللقععععع  االحنععععراف   عععععم ومععععن 

 اآلن نعيشها اليت الظروف هذه مثل يف  صوصًا اإلرهاب،

 قبعععل معععن شعععبابنا عقعععول خلطععع  اوالتوحمععع إرهعععاب معععن

 جاهعدة  تسععى  العيت  وغريهعا  داععأ  مثل الفكرية التيارات

 .األسرية ظروفهم واستغرل الشباب هؤالء الصطياد

 ومراقبععة االجتمععاع  والتواصععل التقنيععة وسععائلإىل  االنتبععاه -5

 اسععتخدام وحتععاول ضسععاليبها تتطععور التيععارات فهععذه األبنععاء

 االجتمعععاع  التواصعععل لوسعععائ كعععل علعععى الشعععباب منافعععذ

 .وجذبهم قناعاتهم وبف لتجنيدهم

 معن  فكري احنرافضي  من األبناء ووقاية ومراقبة حتصني -6

 والبعف  الغع و  هعذا  ظعل  يف  اصعة  األسعرة،  مسعؤوليات  ضهم

 الضعروريات  تعوفري  األسرة مهمة فليست املباشر، اإلعرم 

 تعذليل  يف املشعاركة  بعل  فقع ،  ألفرادها العيأ ومتطلبات

 فيكعون  حلعها   وحماولعة  مشعكرت  معن  األبنعاء  ضيعرت ما

 . ووقائيًّا استباقيًّا دورها بذل 
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 واملسعجد  املدرسة" األ رر اجملتمع مؤسسات مع املشاركة -7

 تكععععوين يف" والدعويععععة واألمنيععععة اإلعرميععععة واملؤسسععععات

 األسعرة  بعني  ومتينعة  قويعة  عرقعة  وإجيعاد  الصحيحة املفاهيم

 . فكريال األمن لتع ي  املؤسسات وهذه

 مععععن كععععثريإىل  يععععؤدي قععععد األبنععععاء متابعععععة يف التهععععاون إّن

 االجتمعععاع ، والرهعععاب التوّحعععد،: مثعععل واألمعععراض السعععلوكيات

 باملسععؤولية، الشعععور وعععدم ، والتشععّرد ، الدراسععة مععن والتسععّرب

 ..اإلرهاب وشبكات املخدرات ضحضان يف والوقوع ، والرمباالة

 تعطيععل تععع  ةمسععتهلك كلمععة" الفكععري األمععن" حقيقععة 

 ! املسعتقبل  سعيدمر  وهعذا  وعي   قالع   يف اجملتمعع  وقولبة الفكر،

  عععم التعلعععيم  عععم بعععالتعليم  عععّم األسعععرة، معععن بدايعععة يكعععون الفكعععر

 تصععب؛" ضن  : إليهععا وينتهعع  واحععدة بنقطععة يبععدض التعلععيم، وتطععويره 

 فكععر الحظنععا . ولععو" اخلععرجيني ألفضععل جاذبععة مهنععة املعلععم مهنععة

  ععرل مععن ضسععوياء كععانوا والععذيّن إرهععابيني إىل املتحععولني وسععري

 عععن وانطععواء ع لععة يف كععانوا ضنهععم َسععنجد مععنهم املقععربني وصعع 

 اإلعرميععة الكتائعع  ضصععبحت .. بهععم التغريععر سععّهل ممععا اجملتمععع،

 علععى احلعرب  كتائع   معن  فتكععًا ضشعد  الضعالة  الفكريعة  للتيعارات 

 ضبنائنا.

  العععدعم، تعععوفري معععن البعععد كعععردي ضنععع   ضسعععامة. م وذكعععر

 ضبنائهعا  جتعاه  بواجبها القيام من لتتمكن نفسها باألسرة واالهتمام

ضو  تطععرف مبؤشععرات ت ويععدها  ععرل مععن ذلعع  يعع ت  و بناتهععا، و

 يف األمعععور  ضصعععع  معععن  األوالد تربيعععة ضصعععبحت  .األوالد احنعععراف
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 ضقعور  اإلنرتنت مثل اخلارجية املؤ رات ضصبحت..  احلاور عصرنا

إىل  تظهععر احلاجععة   هنععا ومععن  ا،معهعع للتعامععل  األسععرة مقععدرة  مععن

 .األسرة مساعدة

 ولألسعع  األسععر مععن الشععهران  ضن كععثرًيا  ليلععى. ض وذكععرت

ضن  جمتمعععضي  يسععتطيع ولععن ،(املضععاد والتطععرف التطععرف  وعحية 

 والكراهية االحتقان مظاهر كل بيزالة يبدض حتى التطرف يعاجل

 نسعتخدمها  فضفاوعة  كلمعة  الوسعطية  . اال ترفعات  تقبعل  ورف 

 التطبيععع  عنعععد لكعععن ، وحواراتنعععا معامرتنعععا يف تطرفنعععا طيعععةلتغ

 مؤسسععة تهدمعع  األبنععاء يف األسععرة تبنيعع  مععا رمبععا ، حقيقععة ختتفعع 

 ملكافحعععة سياسعععة هنعععاك ، تقنيعععة حتعععىضو  إعرميعععةضو  تعليميعععة

 تقبععل علععى عسععًفا النععاس وعسعع  ضكععرب، بتطععرف وذلعع  التطععرف

 ذلعع . عواقعع  يف النظععر دون مععن ي لفوهععا وال تناسععبهم ال قععد ضمععور

 األبنععاء تععدفع الععيت املسععببات مععع التعامععل يف ضسععري ختععب  هنععاك

 هذاإىل  بهم تدفع الدينية الرتبية قيل ، واإلرهاب للتطرف والبنات

إىل  فانعدفعوا  ذلع ،  معن  ختعوف  األسعر  بعع   لعدر  ف صعب؛  النف ،

 معععدمن يلتحععع ضن  مينعععع مل ذلععع  ولكعععن احلعععواج ، كعععل إزالعععة

!  املظلعم  النفع   هلذا والشذوذ االحنراف مع  تاري ل  ومن املخدرات

 فرضينعا  ، حعرً  سعيكون  معهعم  واالنعدماج  الععامل  علعى  االنفتا  قيل

  .! إرهابية جبماعات ليلتح  بعثت  يف الدراسة مقاعد يرتك من

 طععععوارئ  طععععو  ففععععت؛ ، يسععععاعدها ملععععن حباجععععة األسععععرة

 قععد فكععرة واألمععن اال تصععاص ضهععل مععن اجملانيععة لرستشععارات

 وطمععع نتهم، وتعععوجيههم مسعععاعهم يف قلعععير ولعععو مسعععاعدة نتكعععو



19

 –2016     
164 

 عليعع  اخلعوف  مينعهعا  ضفرادهععا ضحعد  بتطعرف  املبععترة األسعر  فعبع  

 الععرج  يتعاج  املتطعرف  بع ن  إشععارهم  لكعن  ، املسعاعدة  طل  من

ضن  قبعل  لع   ععرج  ععن  البحعف  على ويشجعهم يريهم قد واالحتواء

 اآل عرين  وعلعى  ضوًلا نفس  على وورره شروره وي داد حالت  تتفاقم

 . انًيا

 رضيع   عند ضن  األسرة خي  وفيما  الد الرديعان ضن . د ويرر

 مواجهععة مععن ومتكينهععا العععون يععد هلععا ميععد مععنإىل  حباجععة ضنهععا

 ال .جمتمعيعة  بعرامج   عرل  معن  يتم قد ذل  وضن والتطرف، التشدد

"  تقعععول العععيت كتلععع  ملصعععقات اجلعععدران علعععى نضععععضن  يكفععع 

 . التععد ني ملكافحععة حبملععة قمنععا ضننععا نقععول  ععم "ممنععوع التععد ني

 تعنج؛  حتعى  في  ومشاركا العمل صل  يف األسرة تكونضن  جي 

 يف التعلععيم  علععى  التبعععة إلقععاء ضن  كمععا  .التطععرف معاجلععة   طعع 

 ومبتكعرة  إبداعيعة  حلوًلعا  حنتعاج .. يكفع   ال التطرف عرج مس لة

 بعب ء إال  تمعع اجمل هلعا  يسعتجي   ال العيت  اململعة  التقليديعة  عن وبعيدة

 .واحدة جهة يف عرجها حنصرضن  من ضوسع املشكلة.. شديد

 كسعععائر سعععويًّا جمتمعنعععا يكعععونضن  مطلعععوب ومعععا هععع  كعععل

 مبعا   ومعا هع   وفع   احتياجعاتهم  حتقيع   ألفعراده  تتا .. ضن اجملتمعات

 جمتمعنععععا نصعععع ضن  ميكععععن ال.. عنععععتضو  تشععععدد دون ومسععععمو 

 عنعدما  نلحظع   ناقًضعا وت حعادة  ازدواجيعة  يععيأ  العذي  وهو بالسوية

 ضبينعا ضم  شعئنا  يتعومل جمتمعنا ..جماورة جمتمعاتإىل  ضفراده خيرج

 بتخطعي   ولعي   ضفعراده  جبهعود  وذلع   الععامل   قافعات  علعى  ومنفت؛

 جمتمعنعا  معع  التعامعل  نسعتطيع  ال قد حلظة وست ت  مسب ، تنموي
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 - يقودنا قد تشدد من سائد وما ه ظل يف مطالب  تنام  حبكم

 .اآلن مععن نتععداركها ملن إ اجتماعيععة كار ععةإىل  -اهلل مسعع؛ ال

 السععنوات يف االجتماعيععة التععوترات هععو مسععتقبًر ض شععاه مععا كععل

 يف هع   ضمور عرج يف وإ فاقات تراكم نتيجة ه  واليت القادمة،

 التشعدد  قضعية  ومنهعا  عليهعا   السيطرة وميكن اليوم، اليد متناول

  .والتطرف

 يصععع  الععيت - وسععطيةال مظععاهر مععن ومععن جهععة ض ععرر فععين

ضو  ختوينضو  تفسي  دون بع  آراء نتقبلضن  هو -مدلوهلا حتديد

 ولعي   ا عترف  هناك يكونضن  ورورة على نتف  وضن  ومل ، غم 

 خلععري نسعععى ومفيععد، فكلنععا  صععح  اال ععترف.. بععالطبع  ععرف

وبثرائهععا الثقععايف.   بتنوعهععا قويععة دولععة تصععب؛ وضن ورفعتهععا بردنععا

 يف بهععا قمنععا الععيت الرمسيععة اإلجععراءات مععا: انالرديععع. وضوععاف د

 الدي ّ؟!. التطرف من للحد اجملتمع

 باملناسععبة وهعع  الدراسععية  املنععاهج يف طفيفععة بتغععيريات قمنععا •

 للمععنهج تقلععي  ضنهععا بععدعور للععبع  مروععية غععري تغععيريات

 فقع   انشعغلنا . دوليعة  لضعغو   اسعتجابة  مت ذلع   وضن ..الدي 

 لععع  وتركنعععا مناهجنعععا، ععععن والعععدفاع الدوليعععة بالضعععغو 

 حمععدوًدا اجلانعع  هععذا يف حتركنععا كععان ولععذل  املووععوع،

 .وبطيًئا

 معادة  نشعر ضو  املنعابر  اععترء  معن  والدعاة اخلطباء بع  منعنا •

 وزارة بعذل   وتقعوم .. للتطعرف  تعدعو ضو  متشعددة  ب نهعا  توص 

 ومسعععاءلتهم إيقعععافهم مت العععدعاة بعععع . اإلسعععرمية الشعععؤون
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 والععبع  سععلوكهمإىل  العععودة عععدمب علععيهم تعهععدات وض ععذ

 .مناصحة لربامج  ضعوا

 مووععععوع يف ودوليععععة حمليععععة عمععععل وور  مععععؤمترات عقععععدنا •

 الرفععوف علععى ضكثرهععا ووعععت بتوصععيات و رجنععا التطععرف

 العدعاة  وبع  البع  ممانعة بسب  القليلإال  منها ينفذ ومل

 .للدين متييع ذل  يف رضوا ممن

 الععدعوة تربئععة علععى يععةواألكادمي اإلعرميععة جهودنععا انصععبت •

 هلععا لععي  وضنعع  والغلععو، والتشععدد التطععرف تهمععة مععن السععلفية

ضن  حعععععني يف واجلهاديعععععة التكفرييعععععة باجلماععععععات عرقعععععة

 رحععم مععن  رجععت اجلماعععات هععذه معظععمضن  تقععول املؤشععرات

 .السلفية

 العيت  والصعيفية  الدعويعة  كاملخيمعات  املناش  بع  إلغاء مت •

 والعدعاة  املعلمعني  بعع   ةمراقبع  ومت رمسيعة  جلهعات  ال ختضع

 .الناشئة على مؤ رة  فية مناهج ميررون ضنهم قيل ممن

 ضنهععا بععدعور التععداول مععن ومنعهععا الكتعع  بععع  سععح  مت •

 تععثري مععادة علععى حتتععوي وضنهععا اجلهععادي الفكععر علععى حتعرض 

 قضعايا  تتنعاول  العيت  و اصعة  الوطنية اللحمة وش  الكراهية

 سععيد كتععاب مععثر ومنهععا. احلكععام وتكفععري والععرباء الععوالء

 بعع  ضن  علًمعا  املعودودي،  وكت  الطري ، يف معامل:  قط 

 ال حمليععة وهعع  اسععتفهام كععبرية عرمععة عليهععا الععيت الكتعع 

 .واسع نطاق وعلى متداولة ت ال
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 ملعن  املناصعحة  جلعان  كينشعاء  وتوعويعة  ضمنيعة  بعيجراءات  قمنا •

 الكثري وهناك .إرهابية ضعمالإىل  وتطرفهم تشددهم قادهم

 .حصره ع يص مما

 الكتعع  كمعععارض الثقافيععة األنشععطة لععبع  البععاب فتحنععا •

 عامعل  ذلع  ضن  بعداع   الكتاب على الرقابة حدة من و ففنا

 معععن يقلعععل ممعععا األطروحعععات وتنعععوع التسعععام؛ نشعععر يف مهعععم

 يواجعع  ال املنحععرف الفكععر وضن والتطععرف التشععدد مسععتويات

 .معتدل بفكرإال 

مت ذكعره   معا  ممعظع . املشكلة يل ومل كاِف غري ذل  كل

 التطرف مشكرت من حتد ومل ووقائية ضمنية حلول كانت سلفًا

 اإلرهعاب  منهعا  العيت  بنتائجع   مسعتمر  التطعرف ن إ بل عن   ينتج وما

 اجلماععععات حتعععت املنضعععوين ععععدد وزيعععادة الدولعععة علعععى واخلعععروج

 وقرانعا  مدننا يف النائمة  رياها يوميا لنا تتكش  اليت اإلرهابية

 يعتغري  ومل نفسعها،  هع   واللغعة  هعو  كمعا  الدي  اخلطاب. وهجرنا

 للخطعاب  وجعادة  عميقعة  فكرية مراجعاتضي  عمل يتم ومل ش ء،

 .السائد الدي 

 إرهابيعععة ضعمعععال معععن هواجسعععنا فيععع  تععع داد العععذي الوقععت  ويف

 اجملتمعع  فعين  اخلريعا،  هعذه  ووجعود  تكفعريي  فكعر  شعيوع  بسب 

 والتنقعل  علومعات امل انتقعال  وسعرعة  اجلديعدة  التواصل وسائل وبفعل

 بتطعرف  تتمثعل  مشعكلة  لعدينا ضن  يعع   معا  مذهلة  وبسرعة يتعومل

 ينعتج  قد الذي األمر األ رر  اجلهة من  قايف انفتا  يقابل  متنام 

إذا  عليهععا السععيطرة يصععع  حععادة وتععوترات اجتمععاع  انشععقاق عنعع 
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 برميعل  علعى  يرقعد  مبعن  ضشعب   حنعن . هع   كمعا  املعاجلعات  استمرت

 تقععديري يف خمطًئععا ضكععونضن  ضمتنععى. ينفجععر متععى مال نعلعع بععارود

 د. عنععد  تتععوفر  نفسععها الععيت  القناعععة  عنععدي  يكععون  وضن للووععع،

 .للخوف داع  ال وضن  مما يرا على ش ء كل ب ن احمليا مساعد

احلكم  مع هذا الطر  الساب ، وضوعاف   عل . د وضتف  مع 

 ععن  بععد ، وال العلميعة  باملنهجية اإللت ام الوسطية ضس  ضهم ضن من

 بوصع   التعمعيم  معن  نعراه  العذي  مثعل  املطلقة واألحكام التعميمات

 . والتشعدد  بعالتطرف  ععام  بشكل اجملتمع وضحياًنا السعودية األسرة

 وال عاطفيعة  وانطباععات  فععل  ردود معن  تنبعع  غالًبعا  التعميمعات  هذه

 .العلم  باملنهج ملت مة دراسات على تستند

إىل  حباجعععة  تصعععارالعمعععري ضن األسعععرة با  سعععلمان. ض ويعععرر

 يف األ عععرق مكعععارم لرتسعععي  وض عععرر للتحصعععني  فاعلعععة بعععرامج

 تععاون  دون العربامج  هذه مثل تنفيذ مبفردها تستطيع ولن اجملتمع،

 مؤسسععيًّا عمًلععا ليكععون ودوره كععل اجملتمععع مؤسسععات وتكععات 

 ععععن نبتععععدضن  ذلععع  واألهعععم معععن .التناقضعععات ععععن بعيعععًدا سعععليًما

 املباشرة. الوع  لي األسالي  التقليدية وضسا

 يف للوقععوع حععاالت الوايععل إىل ضنعع  مثععة  عبدالسععرم. د وتطععرق

 كصانع و كحاون األسرة دور استبعاد معها ميكن ال اإلرهاب

 نعععداء لتلقععع  جعععاه ين يكونعععون حبيعععف األبنعععاء، لعععدر لقابليعععات

 بسعب   فق  لي  اإلرهاب يف األبناء وقوع .مع  والتجاوب اإلرهاب

 األدوار ووعع   والفقعر  كعالطرق  األسرة منها تعان  بنيوية عيوب

 وعامًلعا  للظعاهرة  صعانًعا  تكعون  قعد  نفسعها  األسعرة ن إ بل الوالدية 

 .امتدادها يف
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 ب ننعا  اعرتافنعا  يف يكمن احلل بدايةضن  مخي  مسري. ض ويرر

 .ضزمة يف

 إال وال يععارب فكععر، السععهل  ضن اإلرهععاب  هيععا. وذكععرت ض

 مل إن - ضهعم  معن  اآل عر  اءوإقصع  للفكر. التطرف ووع  بفكر

  طععععاب مثالعععع  ، ومععععن لإلرهععععاب الرئيسععععة األسععععباب -تكععععن

 ضو  قافيععة ضو شععرعية سععواء معينععة كتعع  علععى ركعع  ضنعع  الصععحوة

 قعععادة ركعع    ععم  بسععهولة  حلصععرناها  حبصععرها  قمنععا  ولععو  ضدبيععة، 

 نال يعع م ألنعع   غريهععا  قععراءة مععن الشععاب ويرهعع  ُينّفععر ضن الصععحوة

 الصعرا   ععن  قلعوبهم  ي يع   وقد خالفة،امل الكت  حجج من الفتنة

 تعنيعع  اجلامعععات. وضووععحت ضن الععذي مسععتور علععى حتععى املسععتقيم

 مؤسسات  جبميع اجملتمع ضو األسرة تسطيع لن ضن  املقدمة هذه من

 القععراءة مععع تنمععو الععيت الععوع   قافععة نشععر بععدون اإلرهععاب حماربععة

 ابن :   واالطرع. وضوافت: لتحصن

 .!عن  ال خيتار كتاب  خيتار ، دع  عن  ُيقرض ال يقرض دع  •

 وليفععل  اال ترف، وليمارس اال ترف، حبور يف يسب؛ دع  •

  .! الكربر بالتجربة يتفاج  ضن قبل الصغرر جتربت 

 املدارس. يف األحياء يف املنازل يف املكتبات تشييد ضعيدوا •

 ال يتسععيدهم حتععى الكتعع  يف وطربنععا ضبنائنععا عقععول ضعتقععوا •

 !وّشذاذه الجتماع ا التواصل رعاع

 السعتف از  وجتاوزها احلريات حدود احرتام وضصافت ضن عدم

األطعراف    خمتلع   ومعن  املستويات مجيع اإلرهاب على يولد اآل ر

 تسعتف ه   ارجيعة  عوامعل  هناك الدا لية عوامل  لإلرهاب ضن  كما
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 مولعدة  األديعان  وتصارع التصادم ! عنده اإلرهاب ن عة فتيل وتشعل

 البعد  سفهائنا يد على الضرب الواج  من يكون مالإلرهاب  حين

 اآل عر  احرتام يل م  دول  نظام من البد  سفهائهم.. ضيدي ك  من

 للثان  األول ضفضى ما فكثرًيا !  القتل قبل القول إرهاب وحماربة

ضو  املتعدينني  يصعادم  العذي  احمللع ، اخلطعاب   الصعيد على وكذا! 

  زانعع ..إال  شعع ء يف عووععمععا  الرفعع  الضععد.. يقلعع  قععد املتشععددين

 قبععول لتع يعع  وحنتععاج معهععم التصععادم ال املتشععددين لتنععوير حنتععاج

 حعععرق ال نعععور معععن قعععب  التنعععويرين معععن بعرتععع ، وحنتعععاج  اآل عععر

 .!لألصول

 للقبععول مهععم معيععار البعيعع  إىل ضن التععدين  إبععراهيم. د وضشععار

 ركع   املعيعار  هعذا  لكعن  السععودي،  اجملتمعع   قافعة  يف االجتماع 

ضن  مبعنى باجملتمع، الفرد عرقة وضهمل باخلال  الفرد عرقة على

 املععامرت،  وضهمعل  العبعادات  علعى  اقتصعر  املعيعار  هعذا  يف األساس

  .(اهللإىل  والتقعرب  العبعادات   املنظور ذل  من ضتت للجهاد والنظرة

 كمعيعار  التعدين  ملفهعوم  التغعيري  يف وضسعريًّا  تعليميًّا نبدضضن  يفرتض

 الفععععرد عرقععععة علععععى الرتكيعععع  يكععععون بعععع ن لعععع وذ اجتمععععاع ،

 ب . ألحد ش ن ال فردي ش ن باخلال  عرقت  وضن باجملتمع،

 بععععرامج حنتععععاج العمععععودي ضننععععا ضيًضععععا سععععامية. د.ض وضوععععافت

 ععرب  تكعون ضن  ممكعن  وهذه واألمهات، اآلباء تستهدف ومحرت

 األسعر،  وتنعوير  الوع  لرفع دوري بشكل واآلباء األمهات جمال 

 وهعذا  األبنعاء،  عنعد  التطعرف  مظعاهر  معع  التعامعل  كيفية وتووي؛

 التعليم. ومطلعوب ضن تقعوم وزارة   وزارة ضهداف ضحد يكونضن  جي 
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 وزارة معععع وبالتنسعععي  ومناهضعععة مكثفعععة توعويعععة حبملعععة اإلععععرم

 الصععورة وتغععيري املنععاهج التعلععيم.. ومععن املهععم العمععل علععى حتععديف    

 يف العوع   الدين، ونشعر  جوهر صور ونشر اإللت ام ملفهوم النمطية

 يكععونضن  نتمنععى واملسععتقبل.. كنععا احلاوععر ضسععر فهععم اجلامعععات

 آمالنا.  ي  لكن  فطن برنامج مهام ضحد هذا

 محايعععة يف األسعععرة دور ععععن نتحعععد  كعععذل  فينععع  وعنعععدما

 يف نتحعععد  فعععنحن واإلرهعععاب، التطعععرف يف االنععع الق معععن ضبنائهعععا

: مؤسسعات   ضربعع  بهعا  تقعوم  وهعذه  االجتماعيعة،  التنشعئة  ععن  الواقع

 .  اإلعرم - املسجد - املدرسة - األسرة

 حالععة يف ليسععت األربععع املؤسسععات هععذهضن  لععدينا اإلشععكالية

 قععيم مععن تقدمعع  فيمععا التنععاق  مععن الكععثري يشععوبها بععل تكامععل،

 منعذ  األبنعاء  يععيأ ضن  املسعتبعد  معن  لعي   لعذا . واجتماعيعة  ض رقية

 سعوف  التنعاق   معن  حلالعة ا وهعذه  املراهقعة،  مرحلة وحتى الطفولة

 الشععاب  قععة كسعع  يف املؤسسععات هععذه مععنضي  قععدرة علععى تععؤ ر

 هععذه  بععني  املنافسععة  هععذه  ظععل  ويف. ويشععاهد  يسععمع  مبععا  واقتناععع  

 ختيلععوا. هامشععيًّا دورهععا ويصععب؛ األسععرة تنهعع م األربععع املؤسسععات

 األربع، املؤسسات هذه بني تتناق  ه  وكي  القيم من الكثري

 مععن واملوقعع  اآل ععر جتععاه واملوقعع  املععرضة جتععاه  املوقعع مععثًر ومنهععا

 األسعرة،  علعى  كعثريًّا  نععول  الضن  علينعا  . نقعي   ذلع   وعلى الفنون

 تلعبعع ضن  ميكععن الععذي الععدور. الوقايععة يف دور هلععا ضنهععا ضعتقععد فععر

 السععلوكيات عععن التبليعع  يف ويتمثععل املتعع  ر املراحععل يف سععيكون

 .الغياب عن والتبلي  املشبوهة،
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 الععع ء تتحمععل األسععرة القنيععب  فععين نععدر. ض ويف تصععوربينمععا 

 :والسرعة التقنية زمن يف األكرب

 يسعتغل  العذي  والتطعّرف  الفكعري  اإلرهاب ظاهرة مواجهة يف -1

 احلديثعة  والتواصعل  االتصعال  وسعائل  تقنيات الشديد ولألس 

   االجتماع . التواصل ووسائل إنرتنت شبكة من

 معن  اليوم حتولت وديةالسع األسر معظمضن  الشديد ولألس   -2

 بععني والتعععاط  التماسعع  بععالفطرة عليهععا يغلعع  طبيعيععة ضسععر

 جتمعهعم  قعد  Virtual Families افرتاوعية  ضسرإىل  ضفرادها،

 مشعغوالً  يكعون  األسعرة  معن  فعرد  كعل  ولكعن  واحعدة،  غرفة

ضو  اتصعال  وسعيلة  بع ي ضو  الذك  بهاتف  إما اآل ر عن والهًيا

 ض رر. حديثة تواصل

 واإلرشعاد  املتابععة  عن بعيًدا يسب؛ فلٍ  يف كل ء،األبنا ضصب؛ -3

جعدًّا   مبكعر  عمعر  يف ضطفالنعا ضن  لدرجعة  الصعحي؛،  والتوجي 

 العععععععامل مبترزمعععععة يسعععععمى مبعععععا اليعععععوم مصعععععابني ضصععععبحوا 

 االفرتاو .

 اإلرهععععاب مكافحععععة مسععععؤولية و لصععععت إىل القععععول بعععع ن  

 ضيًضععا هعع  كمععا ضكععرب، بنسععبة األسععرة مسععؤولية هعع  والتطععّرف

 اإلعرميعة  واملؤسسات واملسجد املدرسة ما بني مشرتكة يةمسؤول

 اجلنسعععني مععن  شعععبابنا احتضععان  واالقتصععادية، كمعععا ضن  واملدنيععة 

 معنعوي  وتقعدير  اهتمعام  معن  يسعتحقوه  ما ومنحهم حوهلم وااللتفاف

 طعوق  مبثابعة  سيكون  احلياة تطورات مع تتواك  بطريقة ومادي

 حعدٍ  علعى  وللعوطن  هلعم  رةاملعدم  واألعمعال  التهلكة يف وقوعهم مينع

 .سواء
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 الرديعان: خالد. الورقة الرئيسة: د 

 ععدة  ويشعمل  واسع القضية هذه فعنوان العذر اجلميع ستمي؛ض

 البحععو  مراكعع  اجلامعععات، العلمعع ، البحععف: متدا لععة قضععايا

 مناقشععععة يسععععتح  منهععععا وكععععل والتطلعععععات، الواقععععع األهليععععة،

 تقعععديم سععع حاول ذلععع  معععع. هنعععا اجملعععال هلعععا يتسعععع ال مستفيضعععة

 العععع مرء  مععععدا رت علععععى حمفععععً ا يكععععون ضن ضرجععععو خمتصععععر

 .يرتوال م

 اجلامعات: 

 السياسععية للدراسععات املصععري املركعع  ضعععدها دراسععة تشععري

 (100  مععععن ضكثععععر وجععععود( إىل م2016 ينععععاير،  واالسععععرتاتيجية

 17 القصععيم، جلامعععة 20   اململكععة جامعععات يف حبثعع  مركعع 

 وذلعععع  عبععععدالع ي  امللعععع  جلامعععععة 11 و سعععععود، امللعععع  جلامعععععة

 العيت  اجلامععات  معن  هامتويلع  علعى  املراك  هذه وحتصل(. ك مثلة

 معععن كعععبري ععععدد البحثيعععة املراكععع  تلععع إىل  يضعععاف. حتتضعععنها

 يف كرسعع  (100  مععن ضكثععر عععددها يبلعع  البحثيععة الكراسعع 

 عبعدالع ي ،  امللع   جامععة  يف كرسيًّا (27  و سعود، املل  جامعة



19

 –2016     
176 

 سعععععود بععععن حممععععد اإلمععععام جامعععععة يف حبثيًّععععا كرسععععيًّا (24  و

 بقيععة  يف ض ععرر كراسعع   لوجععود ضمثلععة جمععرد  وهعع  اإلسععرمية،

 .  السعودية اجلامعات

 الطبيعععة للبحعععو  فيصعععل امللععع  مركععع إىل  كعععذل  ضشعععري

 معن  ععدًدا  يضعم  والعذي  جبدة عبدالع ي  املل  جامعة يف( م1980 

 حعععععل يف اهتماماتهعععععا تنحصعععععر املتخصصعععععة  البحثيعععععة املراكععععع 

 والنععععانو اجلينععععوم يف ضحبععععا  وللمركعععع . الصععععحية املشععععكرت

 الكراسععع  بعععع  املركععع  يستضعععي  كمعععا. امالعظععع وهشاشعععة

 احلميععععة الفريوسععععات ألحبععععا  العمععععودي كرسعععع  مثععععل: العلميععععة

 بعن  وهيع   وكرس  السرطان، ألحبا  ال امل وكرس  الن فية،

 امللع   مرك  ويعد. الط  ض رقيات وكرس  املناعة ألحبا  زقر

 باحثني من علي  يتوفر مبا مركً ا متقدًما الطبية لألحبا  فيصل

 .طبية دروكوا

 امللعع  جامعععة اململكععة يف قاطبععة البحثيععة املراكعع  ضهععم ومععن

مناقشععة  اصععة  حتتععاج والععيت( كاوسععت  والتقنيععة للعلععوم عبععداهلل

 علعى  حبثيعة  بيئة على العاملية اجلامعة هذه تتوفر. كقضية مستقلة

 والرياوععيات واحلاسععوب والبيئععة اهلندسععة ضحبععا  يف متقععدم طععراز

 خمصصعععة ضوقعععاف معععن متعععول لفي يعععاء،وا والكيميعععاء التطبيقيعععة

 علععى  كاوسععت  تعتمععد  ضن دون الععدوالرات مليععارات  تبلعع   للجامعععة

 .األ رر اجلامعات يف ب  معمول هو كما سنوية، مي انية

 معن  تعان  اجلامعية البحو  مراك  فين كاوست وباستثناء

 وعععدم والبريوقراطيععة، التمويععل، نقعع  ضهمهععا مشععكرت  عععدة
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 املباشععر ارتباطهععا وعععدم البحثيععة، تهععاخمرجا ووععع  الشععفافية،

 تعععرتب  الكراسععع  كعععل ولعععي  بعععع . الصعععناعية باملؤسسعععات

 وحتديعًدا  اجلامعيعة  كاملستشعفيات  طبيعة   جبهات مباشرة ضحبا ها

 . عبدالع ي  املل  وجامعة سعود املل  جامعة يف

 والتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة: 

 ممتعازة،  معلومعات  قاععدة و حبثيعة  بيئعة  علعى  املدينة هذه تتوفر

 متويعل إىل  إوعافة  التطبيقية، العلوم يف متقدمة حبو  يف وتنخر 

 العلععععوم فيهععععا مبععععا جمععععاالت عععععدة يف اجلامعععععات ضسععععاتذة حبععععو 

 .اإلنسانية

 األهلية البحوث مراكز: 

 ممععا  واخلاصععة األهليععة  البحععو  مراكعع  إىل  وبعجالععة ضشععري

 ويبلع   اململكعة  يف جدًّا حمدودة فهذه Think Tank حتت يندرج

 واإلسرتاتيجية السياسية للدراسات املصري املرك  حس  عددها

 :ت سيسها تاري  حس  ه  فق  مراك  (3 

( م1994  واإلععععرم والبحعععو  للدراسعععات ضسعععبار مركععع  -1

 .الرياض ومقره

 والدراسععات للبحععو  جلععوي بععن عبداحملسععن األمععري مركعع  -2

 .الشارقة ومقره( م1999  اإلسرمية

 .دب  ومقره( م2000  لألحبا  جاخللي مرك  -3

 :ذكر ماإىل  وضوي 
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 العرس  ومقره (م2003  االجتماعية للدراسات رؤية مرك  -4

 .بالقصيم

 اخلريية واجلمعيات األخرى املراكز: 

 الثن " ومن تندرج ال لكنها البحثية املراك  من عدد هناك

 فيصععل  امللعع  مركعع   ومنهععا ضكادمييععة صععبغة  ذات فهعع   "تانعع 

 امللععع  مؤسسعععة ويتبعععع( م1983  اإلسعععرمية اسعععاتوالدر للبحعععو 

 وتارخييعععععة إسعععععرمية بقضعععععايا املركعععع   يهعععععتم. اخلرييعععععة فيصععععل 

 كمعا  اململكعة   عارج  معن  للبعاحثني  العدعم  تقعديم  معع  واجتماعية،

 .الندوات عقد يف ينش 

 سعنوية  عامليعة  جعائ ة  اخلرييعة  فيصعل  امللع   مؤسسة عن وينبث 

 والدراسععات الطع ،  ولحقع  يف تقععدم العيت  فيصعل  امللعع  جعائ ة  هع  

 .والعلوم العربية، واللغة واألدب اإلسرمية،

 ب نشععطة  اخلرييععة  اجلمعيععات  بععع   تضععطلع  ذلعع   جانعع   إىل

 الراجحعععع  مؤسسععععة ومنهععععا اخلععععريي  العمععععلإىل  إوععععافة حبثيععععة

 بععع  متععول فهعع  وغريهععا اخلرييععة السععبيع  ومؤسسععة اخلرييععة،

 املسعؤولية " امجبرب علي  ضصطل؛ ما حتت يندرج ذل إال ضن  البحو 

 ".  االجتماعية

 العلمي للبحث خيص  ما: 

 علعععى  لإلنفعععاق الععععامل  املععععدلإىل ضن  املصعععادر بعععع  تشعععري

 معظععم يف القععوم  النععاتج مععن  (٪3  حبععدود هععو العلميععة البحععو 

 يف العدول،  تلع   بعد ول  قياًسعا  جيعدة  نسعبة  وهع   املتقدمعة،  الدول
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 إشعارة  ععدا  عربيعة، ال العدول  عن كافية معلومات يتوفر ال ضن  حني

 ختصع   فهع   العربيعة  اخلليج لدول كمثال البحرين توفره ماإىل 

 بعد ل  مقارنعة  ه يلعة  نسعبة  وهع   باملئة، نص  من ضقل ضي  (0.4٪ 

 يف للتعلعععيم خيصععع  معععا مععععدلإىل ضن  وضشعععري. البحعععرين مملكعععة

 العربيععة، الععدول نععاتج مععن ( ٪5  حبععدود هععو عموًمععا العربيععة الععدول

 العذي  العلمع   للبحعف  ختصيص  ميكن ما ختيل ميكننا وبالتال 

 .األساس  بالتعليم قياًسا" ترًفا" يعد قد

 العربةةةةةي العةةةةةام يف البحةةةةةوث ومراكةةةةةز البحةةةةةث مشةةةةةكالت 

 :  عموًما

 .التمويل نق  -1

 .الغال  يف البحو  توجي  بسب  العلم   احلياد صعوبة -2

 صععناعية وجهععات بقاعععدة التطبيقيععة البحععو  ارتبععا  عععدم -3

 .وتقنية

 .ذل  حلساسية  ارج  متويل على احلصول صعوبة -4

 مم سسععة غععري  ععم ومععن ضفععراد  ملعع  هعع  املراكعع  بععع  -5

 .كافية بدرجة

 مركعع  غععرار علععى مراكعع  املتخصصععة  املراكعع  غيععاب -6

 العدكتور  يرضسع   العذي  اإليرانيعة  للدراسعات  العربع   اخلليج

ضن  دون البحعععف متعععارس املراكععع  معظعععم. السعععلم  حممعععد

 متطلبععات وعمن  وتعمعل  دةحمععد بقضعايا  متخصصعة  تكعون 

 .السوق
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 املقرتحات: 

 دولععة كععل ويف اململكععة يف العلمعع  للبحععف وزارة إنشععاء -1

 .عربية

 تقعععومضن  علعععى العععوزارة هلعععذه كافيعععة معععوارد ختصعععي  -2

 حبثيعععععة جهعععععات ععععععدة بعععععني تنسعععععيق  بعععععدور كعععععذل 

 البحعععععععف معععععععن مسعععععععتفيدة جهعععععععاتضو  كاجلامععععععععات

 .والطبية والتقنية الصناعية كاملؤسسات

 وربطهعا  البحثيعة  األولويعات  فيها ُتحدد ثيةحب  ارطة عمل -3

 .الوطنية باملشروعات

 الععععامل ضحنععاء  مجيععع  معععن األكفععاء  البععاحثني  اسععتقطاب  -4

 .هلم املناسبة البحثية البيئة وتوفري بالبقاء وإغرائهم

 علععى املععال  واهلععدر الفسععاد لوقعع  الشععفافية مبععدض تطبيعع  -5

 ".الصورية" البحو 

  *(السعودية  العربية ململكةا يف البحو  مراك  ب هم قائمة

 .االجتماعية للدراسات رؤية مرك  •

 والدراسعععات للبحعععو  جلعععوي بعععن احملسعععن عبعععد األمعععري مركععع  •

 .اإلسرمية

 .واإلعرم والبحو  للدراسات ضسبار مرك  •

                                                           
 ووعع  معن  هعم .. واالسعرتاتيجية  ياسعية الس للدراسعات  املصعري  املرك  عن منقولة القائمة هذه *(

 جبامععة  الشعباب  ضحبعا   مركع   :ومنها معثرً  إدراجها يتم مل حبثية مراك  وهناك التصني 

 والبحو . للدراسات الوط  سعود، واملرك  املل 
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 .اإلسرمية والدراسات للبحو  فيصل املل  مرك  •

 .لألحبا  اخلليج مرك  •

 .السعوديني الصحفيني مجعية •

 .الوط  للحوار الع ي  عبد  املل مرك  •

 .اإلنسان حلقوق الوطنية اجلمعية •

 .العال  التعليم بوزارة الواعدة األحبا  مراك  •

 .والدراسات للبحو  مناء مرك  •

 .العال  التعليم بوزارة والدراسات البحو  مرك  •

 .القرر ضم جامعة – االستشارية والدراسات البحو  مرك  •

 .القرر ضم جامعة – ةالطبي والعلوم الط  حبو  مرك  •

 .القرر ضم جامعة – واملعمارية اهلندسية العلوم حبو  مرك  •

 .القرر ضم جامعة – والعمرة احلج حبو  مرك  •

 ضم جامععععة – احلعععج ألحبعععا  الشعععريفني احلعععرمني  عععادم معهعععد •

 .القرر

 .املنورة باملدينة طيبة جامعة – واالستشارات البحو  مرك  •

 ضم جامععة  - اإلسعرم   ا العرت  وإحيعاء  العلمع   البحف مرك  •

 .القرر

 .الع ي  عبد املل  جامعة – الطبية للبحو  فهد املل  مرك  •

 .الع ي  عبد املل  جامعة – املياه ضحبا  مرك  •

 .الع ي  عبد املل  جامعة – واالستشارات البحو  معهد •
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 .الع ي  عبد املل  جامعة – البيئية الدراسات حبو  مرك  •

 .الع ي  عبد املل  جامعة – الطيب اجلينوم حبو  مرك  •

 .الع ي  عبد املل  جامعة – البيئية الدراسات يف التمي  مرك  •

 جامعععة -اهلندسععة كليععة – الصععغر متناهيععة تقنيععات مركعع  •

 .الع ي  عبد املل 

 فهععد امللعع  مركعع  – الطبيععة اجلينععوم لبحععو  التميعع  مركعع  •

 .اجلينوم لبحو 

 عبععد امللعع  جامعععة – الشععام بهععدي ال راعيععة األحبععا  مركعع  •

 .الع ي 

 .فيصل املل  جامعة - املائية الدراسات مرك  •

 .فيصل املل  جامعة – اجلمال ضحبا  مرك  •

 .فيصل املل  جامعة - والتمور النخيل ضحبا  مرك  •

 امللعع  جامعععة – والبيطريععة ال راعيععة واألحبععا  التععدري  حمطععة •

 .فيصل

 .فيصل املل  جامعة – التعليم وتقنية وسائل مرك  •

 امللعع  جامعععة – احليععوان  واإلنتععاج البيطريععة البحععو  مركعع  •

 .فيصل

 .سعود املل  جامعة - األسنان ط  كلية حبو  مرك  •

 – الطبيععة والدراسععات للبحععو  فهععد بععن حممععد األمععري مركعع  •

 .فيصل املل  جامعة



19 

 

 –2016  2015  
183 

 .بالرياض واملياه ال راعة ألحبا  الوط  املرك  •

 . راعةال وزارة – بلجرش  – ال راعية األحبا  حمطة •

 .فيصل املل  جامعة – املعلومات تقنية مرك  •

 .ال راعة وزارة – باإلحساء ال راعية لألحبا  اإلقليم  املرك  •

 امللع   جامععة - واملعلومعات  احلاس  علوم كلية حبو  مرك  •

 .سعود

 .ال راعة وزارة – بديراب العربية اخليول مرك  •

    .   ال راعة وزارة – باخلرج ال راعية األحبا  حمطة •

 .ال راعة وزارة – عني ة – بالقصيم ال راعية األحبا  مرك  •

 - جعدة  – املكرمعة  مكة منطقة – ال راعية األحبا  مرك  •

 .ال راعة وزارة

 .ال راعة وزارة – جنران – البستنة ضحبا  مرك  •

 وزارة – باجلوف احليوانية والثروة املراع  تنمية ضحبا  مرك  •

 .ال راعة

 .موروالت النخيل حبو  مرك  •

 .ال راعة وزارة – واملياه ال راعة ألحبا  الوط  املرك  •

 .ال راعة وزارة – اجلراد وضحبا  ملكافحة الوط  املرك  •

 .السعودية ضرامكو – والتطوير البحو  مرك  •

 للععبرتول فهععد امللعع  جامعععة – املتجععددة الطاقععة حبععو  مركعع  •

 .واملعادن
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 امللعع  جامعععة عععع التطبيقيععة الطبيععة العلععوم كليععة حبععو  مركعع  •

 .سعود

 .اإلسرمية والدراسات للبحو  فيصل املل  مرك  •

 شعععركة- تنعععورة بعععرضس العععبرتول وهندسعععة التنقيععع  مركععع  •

 .ضرامكو

 امللع   جامععة - والكيماويعات  العبرتول  تكريعر  حبعو   مرك  •

 .واملعادن للبرتول فهد

 .باجلوف واملراع  اإلبل ضحبا  مرك  •

 .ديةالسعو ضرامكو - والتطوير األحبا  مرك  •

 .بديراب األصيلة العربية للخيل الع ي  عبد املل  مرك  •

 .باألحساء والتمور النخيل ألحبا  الوط  املرك  •

 .سعود املل  جامعة ع الصيدلة كلية حبو  مرك  •

 .واملعادن للبرتول فهد املل  جامعة – البحو  معهد •

 وزارة – بالسعععععيبان  احلمضعععععيات وتطعععععوير التجعععععارب حمطعععععة •

 .ال راعة

 .ضرامكو شركة - الفنية واخلدمات والتقنية األحبا  إدارة •

 .اإلسرم  االقتصاد ضحبا  مرك  •

 امللع   جامععة  – الطبيعة  والدراسعات  العلوم ضقسام حبو  مرك  •

 .          سعود

 .سعود املل  جامعة - الط  كلية حبو  مرك  •
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 .سعود املل  جامعة - اهلندسة كلية حبو  مرك  •

 فهد املل  جامعة – اآللية سباتواحلا االتصاالت حبو  مرك  •

 .واملعادن للبرتول

 .التخصص  فيصل املل  مستشفى – األحبا  مرك  •

 .سعود املل  جامعة - اهلندسة كلية حبو  مرك  •

 .واملعادن للبرتول فهد املل  جامعة - اهلندسية البحو  معهد •

 احمليا: مساعد. التعقيب األول: د 

 يف العلمعع   البحععف حععول ورقتعع  يف  الععد د. ال ميععل اسععتطاع

 الواقعععععع: واألهليعععععة احلكوميعععععة البحعععععو  ومراكععععع  اجلامععععععات

 معلومعة  يضعي  ضن  ألحعد  يبق  وضَلا مرتدًما، يغادر والتطلعات(، ضلَّا

 لعع  فشععكًرا البيانععات مععن فتععات سععور العلمعع  البحععف جمععال يف

 ضوعي  ضو  وضرقعام،  معلومعات  منإلي   ضشار ما بع  على س عل ...

هعع   العععامل يف جامعععة ضفضععل  تعععد اليععوم ... احوهلعع اجلوانعع  بععع 

التعلعيم   جمعال  يف نقطة (89  نالت  بريطانيا، حيف – ضوكسفورد 

 وجامعتعان  معهعدان  جاء  م العلم ،  البحف جمال يف نقطة (99  و 

 اجلععدول السادسععة، وس وععع املرتبععة يف جععاءت الععيت هارفععارد قبععل

 الحًقا يف نهاية التعقي . هلذا

 جيد اململكة يف العلم  البحف على اإلنفاق محج يف املت مل

 مليععار (24 إىل  الدراسععات إلحععدر وفًقععا م(2012  عععام وصععل ضنعع 

 بلعع  احمللعع  الععذي النععاتج مععن (%09  نسععبت  مععا يعععادل وهععو ريععال،

 مقارنعة  (%7  بنسبة ارتفعت قد النسبة ترليون ريال  وهذه (2.73 
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 بلغععت قععد كانععت  احمللعع النععاتج زيععادةضن  مععع قبلعع  الععذي بالعععام

 ذلععع . ضحعععد  يف نهايعععة التعقيععع  يووععع؛  جعععدواًل (، وس وعععع30% 

 العدول  كعل  علعى  تتفعوق  اململكعة إىل ضن  ضشعار  عامني قبل التقارير

 يف وخباصعة  اال عرتاع  بعراءات  ويف العلمع   البحف جمال يف العربية

 التقريعععر إىل تفعععوق  ضشعععار التطبيقيعععة، كمعععا  التخصصعععات بعععع 

 هعذه  تكعون  قعد .. العلمع   البحعف  ىعلع  قعدرتها  يف جامععات  مخ 

 تظععل بععدول مقارنتهععا تقععديري يف اخلطعع  مععن لكععن جيععدة األرقععام

  جدواًل س وع.. والتمي  التفوق نتوهم حنن هنا منا ضوع ضو  مثلنا

 التعلعيم  ملؤسسعات  الفكعري  اإلنتعاج  حجعم  يف نهاية التعقي  يوو؛

 إنفعاق  حجعم  ععن  ضعلنعت  ضيعام  قبل البلديات ضمانةضن  كما .. العال 

 ... هذا الحقًا يوو؛ جدواًل وس وع لديها العلم  للبحف جيد

 علعى  املتدن  اإلنفاق حجم ميثل فهو ب  احتفينا وإن هذا كل

 حنعن  ... الععامل  دول معن  كعثري  يف ينفع   مبعا  ةمقارنع  العلم  البحف

كعثرًيا،   العلمع   البحعف  علعى  ننفع   ال األرقعام  حيعف  معن  كنا وإن

 كعثرًيا  ينتشعل  من حتتاج املتاحة البحف ومراك  مؤسسات لكن

 .. والفساد الشللية بيئة من منها

 الباحععف فيهععا يتمتععع حععرة حبثيععة إىل بيئععة حتتععاج ضنهععا كمععا

 يقوده اليت النتائجإىل  وليصل البحف، يف ليبحر ل  حدود ال مبدر

 الضن  تريععد جهععة مععن وصععايةضو  ضحععد مععن تسععل  دون البحععف إليهععا

 اجلامععات  يف حنعن  ... ممعا يعرا   على ش ء كلإال ضن  البحو  تقول

 شعخ   يقعرر  حيف منها، االنتهاء بعد البحو  لفح  جلان لدينا

 وفصععول مباحععف حععذف مبووععوع  وال بالبحععف لعع  عرقععة ال مععا
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 وألنهععا العلميععة، لقيمتهععا البحععف مععا يف ضهععم هعع  تعععد قععد ونتععائج

 البحعف  تفريع   يعتم  العبف بذل  لكن عن ، وتتحد  الواقع تص 

 واملؤسسععات الععدول تعمععل مععدر ضيإىل  األهععم . والسععؤالقيمتعع  مععن

 فيهعععا بعععذل العععيت البحعععو  ونتعععائج مبخرجعععات  اصعععة احلكوميعععة

 ... اجلهد من الكثري

 الدراسععات بععع  يطلعع  القععرار صععانعضن  ضقععول قععد شخصععيًّا

 الكععثري عليهععا وينفعع  قراراتعع  صععنع يف عليعع  يعتمععد ممععا لتكععون

..  الدراسعات  هعذه  تقول  امب يعمل ضن  يف ضش  عام حنو على لكن

 ...!! ومعرفة ودراية  ربة ضكثر ضن  يرر ضحياًنا فهو

 بالشع ن  تتعلع   بدراسات يعنى مهم حبث  مرك  مدير س لت

 وقلعت  نعيشع   العذي  الواقعع  وعوء  يف املنطقعة  يف والروسع   اآلسيوي

 "رمبععا فقععال: فيهععا، مبععا يؤ ععذ دراسععاتكم بعع ن تشعععر مععدرإىل 

  طعة  إطعار  يف وحنعن  ضنفسعنا  لنسع ل  ... "ضفضل الواقع كان سابًقا

  ططعت  العيت  االقتصعادية  البحعف  مراك  ه  ما اقتصادي حتول

 خنبنعا  معن  ضحعد  الضن  سعنجد  م(2030  اخلطعة  هعذه  إلنتاج وعملت

 صعناعة  يف االرجتال إن ..  ذل  يف شارك مراك نا وال االقتصادية

 وال االجتماعيعة  البيئعة  تععرف  ال جهات تضعها  ط  وف  املستقبل

 يف حنتععععاج حنععععن.. وجمتمعهععععا اجلغرافيععععة للمملكععععة وال الثقافيععععة

 تتحعد   حقيقيعة  حبعو   مراكع   لعدينا  البحعف  ومراكع   جامعاتنا

 ومععا الععداء ضيععن لنععا بشععفافية، وتقععول وتتناولعع  احمللعع  املشععهد عععن

 املشعكلة  ختتع ل  فروعيات  على تقوم دراسات تكون وضلَّا الدواء،

 ... جتاوزها يعتستط ال معينة ضطر يف احللضو 
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 ... اجلمل من جمموعة ألقول ضتوق  هنا

 ... االحرتافية العلم  البحف مؤسسات تكتب  مستقبلنا •

 لقيمعة  تهميشعنا  هعو  ضسعبابها  ضحد اليوم نواجهها اليت التحديات •

 علععععيهم نعععععول حععععني إذ البععععاحثني  وملكانععععة العلمعععع  البحععععف

 وال. . والصعواب  للحقيقعة  وقرًبعا  عمًقعا  ضكثعر  مواقفنا ستكون

 وملواجهععة بهععا منععر الععيت ولألزمعات  ملشععكرتنا حععًر اليععوم ضجعد 

 ... العلم  بالبحفإال  التحديات كل

 ضحععد هععو البحععو  تقدمعع  الععذي والعلمعع  املعععريف الكععم حجععم •

 لععع  واحلعععاف  املمهعععد وهععو  العلمععع ، التقعععدم مسعععتور مؤشععرات 

 البحعو   هعذه  واسعتثمار  توظيع   يف اجملتمعع  يعنج؛  حعني   اصة

 بعر  قعوة  وال تنميعة  وال تقدم ال إذ..  التنموي مستقبل  صناعة يف

 ... جمال كل يف التقدم ضساس فه  علمية حبو 

 والثقافيعععة والسياسعععية االقتصعععادية مشعععكرتنا حنعععدد وحتعععى •

 للبحعععف حنتعععاج... والرتفيهيعععة وغريهعععا واالجتماعيعععة والتعليميعععة

 معن  كعثري  إصعر   كيفيعة إىل  لنصعل  والرصعني  العمي  العلم 

 ... ب  وللنهوض عالواق

 هعو  األهعم  حبثية، ولكعن  مؤسسات من منتل  كم مهًما لي  •

ضن  هلععا  نتععي؛  حععد ضي البحععو ، وإىل  هععذه  ونقععدم نعععد  كيعع 

 .  احللول ضفضل لنا وتقدم لتطر  مشكرتنا ضدق تتناول

 

 

 



19 

 

 –2016  2015  
189 

 

 

 

 



19

 –2016     
190 

 احلارثي: خالد. التعقيب الثاني: أ 

 وععتنا و والعيت  الثمينعة  ورقتع   علعى  الرديععان   العد  .د ضشكر

 يف مبسعع   بشععكل  العلمعع   البحععف  ووععع  عععن  مبععدئ   تصععور يف

 ذكعر  تسعتوف  مل املعذكورة  املصرية الدراسةضن  ضعتقد . اململكة

 ومراكعع  األغععر، جمموعععة مثععل األهليععة البحععو  مراكعع  كافععة

 والدراسععععات للبحععععو  الععععوط  املركعععع  مثععععل حكوميععععة حبععععو 

 ووعععع عواقععع يف كعععثرًيا شعععيًئا يغعععري ال ذلععع  ولكعععن االجتماعيعععة،

 بطعرق  العلمع   للبحف ننظر ضننا ضعتقد .اململكة يف العلم  البحف

 يف العلمعع  البحععف لواقععع حباوععرنا الوصععول عععن وبعيععدة خمتلفععة

 املطلوبععة املكانععة واحععترل التحفيعع  بعع دوات مععروًرا اليععوم، العععامل

 الثقعايف  احلراك ويف القرارات صناعة يف العلم  والبحف للباحثني

 .معا بشكل واملعريف

 :اجلامعات دور

 شعبيهة  تبدو األكادميية واملؤسسات العلمية التدري  هيئة دور

 يقتصعر ضن  ولكعن  وعروري،  وهو واملعلمات املعلمني ب دوار كثرًيا

 وظيفعة  تكعون ضن  ععن  فبعدالً  ، املشعكلة  تكمعن  فهنعا  ذلع ،  على

 يف الععدكاترة ينخععر  ضساًسععا العلمعع  البحععف هعع  التععدري  هيئععة

 فائععدة دون ضوقععاتهم تسععتن ف الععيت اإلداريععة األعمععال مععن الكععثري

 كعبرًيا  هعدًرا  يعتعرب  وهعذا  ، وضنشعطت   العلمع   البحعف  على تذكر

 تنميععة  عليعع   الععذي  األكععادمي   املسععتور  علععى  وبالععذات  للمععوارد،

 يقع امل مول اجلامعات حتولضن  تصوري يف .العلم  البحف وتطوير

 :ج ضين يف
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 معن  واالقرتاب العلم  للبحف األكادمي  الكادر تكري  -

 . احمللية اجملتمعات

 يف اجلامععات  انشعغال  تضعمن  العيت  احلعواف   منظومة تطوير -

 يف األول املركعع  واحترهلععا العلمعع  البحععف مكانععة تطععوير

 .والثقايف العلم  الطر 

 :األهلية البحو  مراك  دور

إال  األهليعة،  بعاملراك   احلكعوم   االهتمام غياب عن فضر

 اجلامععات  معع  التععاون  غيعاب  معن  ضيًضعا  ان تعع  األهليعة  املراك ضن 

 مجيعععع معععن القبعععول يلقعععى إطعععار يف رمسععع  وغعععري رمسععع  بشعععكل

 :اآلت  يوفر مما األطراف

 البحعف  ومراكع   اجلامععات  بعني  العلم  للتعاون اجملال فت؛ -

 .األهلية

 . والتطوير التحفي  وآليات التمويل -

 ارجتع " ععن  الرقابعة  وغيعاب  األجعنيب  مع املنافسة من احلماية -

 . ومرحقتهم" الشنطة

  :املداخالت حول القضية 

 ومراكةةةةةز اجلامعةةةةةات الواقةةةةةع الةةةةةراهن للبحةةةةةث العلمةةةةةي يف  

 واألهلية: احلكومية البحوث

يف مدا لت : معن الضعروري    احلمود صاح بن اهلل عبد. د قال

 عععام كمععد ل العلمعع  البحععف عععن مععوج  البععدء بتقععديم تعريعع   

 : للمدا لة حول القضية
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 حلعلّ  الوصعول  حتاول اّليت الّناقدة احملاولة هو العلم  البحف -

 .معّينة إنسانّية مشكلة

 عبععاراٍت باسععتخدام مععا حلقيقععة تفسععري هععو العلمعع  البحععف -

 .اجملتمع يف توجد عاّمة بقوانني تطّب  واقعّية

 املنتظمععععة اخلطععععوات مععععن جمموعععععة هععععو العلمعععع  البحععععف -

 معّينعة،  مشعكلة  حعول  جتمعع  معلومات على تبنى واملدروسة،

 .  املشكلة حلّل وذل  والّتدقي ، للفح  و ضعت

 يعععدعى شعععخ  بععع  يقعععوم معععنّظم فكعععر هعععو العلمععع  البحعععف -

 مووعوع   تسّمى قضّية حلّل احلقائ إىل  للوصول ،(الباحف 

 ليصعل   (البحف منهج  تسّمى علمّية طريقة يّتبع إذ ،(البحف

 (.البحف نتائج  تسّمى حلولإىل 

 َعصعع  هععو العلمعع  لبحععفالبكععر إىل ضن ا فوزيععة د.ض وضشععارت

 ععن  متاًمعا  غائع   ذل  لكنها تري اجلامعات، وجود ضسباب وضحد

 ختعع حتععى  العلميععة الرتقيععة هععو اهلععدف وكععل األسععاتذة، ضذهععان

 لكعن  العلميعة  املكانعة  تع داد  و املرتع   ويسعتقر  التدريسعية  األعباء

 ضيضن  بععدليل تطبيقيععة،ضو  معرفيععة جععدوي ذات حبثيععة إنتاجيعة  دون

( ملكيعععة  موافقعععة علععع  احلصعععول معععن لععع  البعععد  جعععامع ضسعععتاذ

 بعع ي املشععاركة لألسععتاذ يسععم؛ ال مععؤمتر، وكععان يف للمشععاركة

 الع   ضدر الووع هذا  العال . التعليم وزارة عليها تواف  ملإذا  ورقة

 العليععا الدراسععات طععرب ضذهععان يف العلمعع  البحععف مفهععوم تشععوي 

 دويجععع عععن  النظععر  بغعع   الدرجعععة علعع   للحصععول  يسعععون  الععذين 

 تووعع  البحو  ب ن شعوًرا هناكضن  وبدا ب ، يقومون الذي البحف
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 ال لكعن  مقبلعون  عليا دراسات طرب كنماذج ليقرضها الرف عل 

ضو  ضوليعععة معرفعععة سيضعععي  عملععع ضن  األسعععتاذضو  الطالععع  يتصعععور

 ضسعئلة  علع   اإلجابعة ضو  مشعكلة ضو  احتيعاج  ملعاجلعة  فعليعة  تطبيقات

 .مبدئية

 مثقععل  قععايف منععاخ مععن ضتعع  بععل فععراغ نمعع يعع ت  مل طبًعععا هععذا

 اإلنسعانية  اجملعاالت  يف  اصعة  العلمية البحو  بنواتج باالستخفاف

 الفكععر راج هنععا ومععن شعععبيًّا يشععاع مععاضو  رمسيًّععا يقععال مععا مقابععل

 علع   متاًمعا  مشعجًعا  نكا ما وهو إخل، الشعيب...  والط  اخلرايف

  الرمس . املستوي

 مسعلًطا  سعوًطا  احلكوميعة  املراقبعة  كانعت   ض عرر  ناحيعة  من

 كّنعا  فعرتة  يف ضنناحتى  بتناوهلا( املسمو    واملواويع البحو  عل 

 الضو  يبحععف مععا يف تتععد ل اجلامعععات  ععارج مععن جلععان بعع ن نعععرف

 باألقسعععام عصعععفت العععيت التشعععدد موجعععة ذلععع  علعععى زاد . يبحعععف

 دراسعععة كعععل توجععع  العليعععا الدراسعععات جلعععان وجعلعععت اإلنسعععانية،

 هائلععة بريوقراطيععة إىل إوععافة تععراه كمععا كتوراهوالععد للماجسععتري

 وعععععدم هلععععا التحسعععع  جيعععع  وحمسععععوبيات تصععععنيفات حتوطهععععا

. للعليععا الدراسععاتضو  الكليععة جلععان مسععتوي علعع  بهععا االصععطدام

 غععري ءشعع  بعع ي تصععطدم ال حبيععف بدقععة حمسععوبة حبععو  احملصععلة

 حبثيعة  ضسعئلة  علعى  اإلجابعة  وال يهمها  منهجيةضو  موووًعا.  م لوف

  جمال. ضي يف املعا  الواقع ختدم عليةف

 الوسععيلة يعتععرب العلمعع  العمععري ضن البحععف  سععلمان. ض وضووعع؛

 األمععة ماوعع إىل  رجعنععا ولععو األمععم، ونهضععة تقععدم يف األساسععية
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 نفعععت الععيت والعلععوم والدراسععات باألحبععا  حععافًر لوجععدناه العريعع 

 للععامل  اضساسعيًّ  قطًبعا  األمعة  هعذه  من وجعلت األ رر، واألمم األمة

 واملعععارف، العلععوم الستحصععال اجلميععع، ينشععده ومكاًنععا ضمجععع،

ضن  رضينعععاإذا  عجععع  ال وهلعععذا قاطبعععة، األرض دول احعععرتام ونالعععت

 طععرق يف تسعععى الععيت األمععم بهمععا توصعع  إمنععا احلضععارةضو  التقعدم 

 علععى احرتامهععا وتفععرض وضتعابهععا، نصععيبها فتنععال وسععبل ، البحععف

 ليسعت  احلعال   واقعهعا  يف _ لألسع  _ ضمتنعا  فين وبالطبع اآل رين،

 الدراسات وكل النف ، يف وي  يؤمل ما وهذا علم ، حبف ضمة

 سعبيل  على العربية البلدان ختصص  ماإىل ضن  تشري واإلحصائيات

 مبععا مقارنععة للغايععة زهيععدة نسععبة تتجععاوز ال العلمعع  للبحععف املثععال

 األ ععرر الععدولضن  ضذكععر وضوععاف: لععن .املتطععورة الععدول ختصصعع 

ضن  حبيعععف األمعععة، تسععود  عامعععة حالععة  فيهعععا العلمعع   البحعععف تعتععرب 

 بعع ، تفكععر واخلاصععة العامععة واملؤسسععات بعع ، يفكععرون األفععراد

 ضركعع  ولكععن علمعع ، حبععف حركععة يف كلعع  والبلععد بعع ، وتقععوم

 فلععدينا بردنععا، يف اجملععال هععذا يف املفتععا  تكععون رمبععا نقطععة علععى

 الرمسيعععة، ائروالعععدو واخلاصعععة، العامعععة املؤسسعععات معععن العديعععد

 علععى حتععى بالعمرقععة تصععن  والععيت وغريهععا، العلميععة، واهليئععات

 _احلمد وهلل _ لديهم الذين املستثمرين عن ناهي  العامل، مستور

 معن  (%1  مبلع   ذكعر  ممعا  جهة كل  صصت ولو يستثمرون ، ما

 إطعار  يف د لعت  قعد  طائلعة  مبعال   لوجعدنا  العلمع   للبحعف  موازناتها

 ولتلعع  للبلععد، وشععاملة عامععة النهضععة نوسععتكو العلمعع ، البحععف

 ضمعا  البعاحثني،  ملعع   يف الكرة تصب؛ وبهذا واألفراد، املؤسسات
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 والبعاحثون  والثعروة،  القعرار  ذات اهليئات ملع  يف الكرة فين اآلن

 .إال لي  وحسرتهم ضملهم يعيشون

 ومبجعرد  البحعف،  مبصعادر  جدًّا غ  بردنا يف احلال واقع إن

 اجلعادة  الدراسعات  من العديد جتد سوف عمليًا الباب هذا يفت؛ضن 

 الدراسععات هععذه مععن العديععد بالفعععل هنععاك بععل والعمليععة  والواقعيععة

 حنعو  توجيهها ميكن واليت والدكتوراه، املاجستري برسائل ممثلة

 إلمكانيععة باإلوععافة ومععدروس، خمطعع  بشععكل الواقععع دراسععة

 لععهاوحتلي دراسععتها باإلمكععان الععيت املتعععددة، املشععكرت حصععر

 .ذل  وراء من مجة لفوائد والوصول

 وهعذا  بعاآل ر،  ومعرفعة  اهتمعام  لعدينا  لعي   اآلن حتعى  لألس 

 ذلع   يف ألن عنها، التخل  ينبغ  ال اليت العصر ورورات من صار

 ونهضععة و قافيععة، واسععتثمارية وسياسععية واقتصععادية دعويععة فائععدة

 .هللا بعيذن  األ طعار  معن  للكعثري  وجتنبعاً  اجملعاالت،  كل يف شاملة

 البحعو   مراكع   جتعد  اخلصعوص  وجع   على وضمريكا الغرب، يف

 يف بععل فحسع ،  اجلامعععات يف لعي   مكععان، كعل  يف والدراسعات 

نفسعع   الشعع ءضن  العع عم ضسععتطيع وال ضغلبهععا،ضو  املؤسسععات كععل

 هععل حكوميععة دائععرةضو  جهععة ألي بسععي  وبسععؤال لععدينا، يصععل

 ضم محي ،والت والدراسة العلم  البحف  رل من مشاكلها حتل

 . !غالبًا؟ االرجتالية والقرارات باالجتماعات

 باملعلومععات اجلهععات بععع  خبععل وهعع ال ض ضيًضععا ض ععرر نقطععة

 البعو   يف الرغبعة  لععدم ضو  توفرهعا  لععدم  إما الصحيحة،ضو  الدقيقة

 الصععحف  الععتفكري وطغيععان العلمعع ، البحععف جلهععات حتععى بهععا

 .الدوائر من العديد على والفضائ 
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 لعو  -  عروتهم  معن  بعالكثري  وعّحوا  بردنا يف ضشخاص هناك

 العلمع ،  البحعف  امسع   شع ء  ضجعل  معن  الشخصعية  - التععبري  جاز

 معينععة، جهععات مععن الععدعم مععن قسععطًا ولععو ينععالواضن  األوىل وكععان

 القعرار،  ينعابيع إىل  توجيهها جي  وكلمة يصل، مل ذل  ولكن

 يف القعرار  صعاح   هو وبالتال  معطاء، بطبع  الباحفضن  وه ال ض

 ييع س  جنعلع  ال ض وعلينعا  ضجلع ،  من والر ي  الغال  ويقدم حبث ،

 يف ألن اليوميعععة، احليعععاة وراء الهثعععًا ليصعععب؛ البحعععف ععععن ويتخلعععى

 الباحععف مععن وحبرماننععا ككععل، األمععة مسععتقبل يكمععن البحععف

 الباحف، هو اخلاسر يكونضن  قبل األكرب اخلاسر فيننا وحبو  

 تععععد مل املبدععععة لعقعععولا معظعععم حيعععف اآلن ذهبيعععة فرصعععة هنعععاك

 البحعار،  وراء معا إىل  بالسعفر  احلعال   الوقعت  يف األقعل  علعى  تفكر

 العيت  احلضعارية  معركتنعا  يف واكتسابهم الفرصة، اغتنام وعلينا

 معن  نفسع   بتطعوير   عم  ومعن  تععاىل،  اهلل بععون إال  ضحعد  فيها يفوز ال

 .العلم  البحف  رل

 ناشعئة   قافعة  لم الع البحف  قافة: العمودي سامية. د.وقالت ض

 خترجع   وبععد  الط  يف طالبة كنت عندما جمتمعاتنا يف وجديدة

 وقتهعا  عندي اهلدف لكن البحو  مع رحليت بدضت م(1981  عام

ضن  الحقععًاإال  ضدرك ومل الرتقيععة، علععى للحصععول جيلعع  مثععل كععان

 كرسعع  توليععت املنععاح . وعنععدما كععل يف التقععدم عصعع  البحععف

 امللع   جبامعة الثدي سرطان حبا أل العمودي حسني حممد الشي 

 العوع   قيعاس  يف مهمعة  ج ئيعات  علعى  الرتكيع   حاولعت  عبدالع ي 

 يكععععون وحتععععى السععععرطان، قضععععية جتععععاه اجملتمععععع شععععرائ؛ بععععني
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 الفعت  تطعور  هنعاك  الواقعع. اآلن  علعى  مبنيًّعا  االسرتاتيج  التخطي 

 فثقافعععة ك سعععاتذة وفينعععا الطععع  كليعععة يف وابعععنيت ابععع  يف ضراه

 االبتعععا  ومتطلبععات اهليئععة متطلبععات ومععن منتشععرة معع العل البحععف

 معععع بالتععععاون الصعععحية الكليعععات بعععني يعععتم هعععذا كعععل  والتمعععاي .

 نركعع  وضصععبحنا البحثيععة، التميعع  ومراكعع  العلميععة الكراسعع 

 علعى  الرتكيع   املتمكعنني، وحنعاول   البعاحثني  معن  جيل إنشاء على

 هنعاك ضن  عائقًا.. ضعتقعد  ليشكل التمويل عاد لكن الوطن قضايا

 يتجدد. وضمل حتسن

 مشععكلة الصععحاف يف مدا لتعع :  نصععر. م.د ومععن جانبعع  قععال 

 معن  متشعابكة  جمموععة  فهع   واحعدة  ليسعت  عنعدنا  العلم  البحف

/ املاليعععععة/  اجملتمعععععع  العععععوع  درجعععععة رضسعععععها وعلعععععى املشعععععاكل

 العلمع   البحعف  علعى  املعؤ رات  بسرد س قوم ....... إخل/ االقتصادية

 :ومنها ترتي  وبدون

 علعى  والرتكيع   العلمع ،  البحعف  ألهمية اجملتمع إدراك عدم -

 العلمية. لألحبا  الشخص ضو  املادي املردود

 التمويل. وع  -

 ه ليعة ضو  ه يلعة،  العلمع   البحعف  ععن  السعائدة  اجملتمع  قافة -

 مبنظععور االسعتخفاف  يف مرحعع  هعو  كمععا حعال،  ضحسعن  يف

 ككل. العلمية البحو 

 واملعاهععد للمععدارس مالعععا العلمعع  التحصععيل مسععتور وععع  -

 عقعول  معن  املخرجعات  وعع   وبالتعال   السعودية، واجلامعات

 املطل . العلم  البحف ضجل من العلم  بالبحف شغوفة
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 العلمعع  للبحععف احملسععوبة احلكوميععة اجلهععات إدراك عععدم -

   التمويل. ووع  مجاعيًا

 هعععذه يف القعععرار ضصعععحاب عنعععد املسعععتقبلية الرؤيعععا وعععبابية -

 الع يععع  عبعععد امللععع  مدينعععة بالتحديعععدو العلميعععة، املؤسسعععات

 الشخصععية للمصععاح الطاقععات وتكععري  والتقنيععة، للعلععوم

 األحبعععا  وعرقلعععة بعععل اجلعععاد  العلمععع  البحعععف حسعععاب علعععى

  الرؤية. وي  بسب  ضحياًنا الناجحة

 ضسععاس سععب  يعععد اإلحصععائيات تععوفر وعععدم املعلومععات ُشعع؛ -

 اململكة. يف العلمية األحبا  لضع 

 معن  جيعل  إععداد  يف برسعالتها  السععودية  اتاجلامع استخفاف -

  دمعة " حملعرت  الواسعع  االنتشار بدليل العليا الدراسات طلبة

 ضدنى بدون  واملنقولة املعلبة البحو  علنًا تقدم واليت" الطال 

 مووعوع  هعذا  ولكعن  - العلمع   البحعف  ض رقيعات  يف حرج

ضن  والواوع؛  اإلنرتنت من" ول ق نس " طري  عن للطلبة( آ ر

 يف الظعاهرة  هعذه  لشيوع نظرًا ذل  على تواف  التدري  ئةهي

 .!! اململكة مدن كل

 وزارة توصععيت  باسععتحدا   يف وا تلعع  مععع د.  الععد الرديعععان  

!!   العذريع  الفشعل  سعيكون  الوحيعد  طريقهعا  فحتمعاً  العلم  للبحف

 املسععتنري العلمعع  للبحععف األول العععدو هعع  البريوقراطيععة ألن. ملععاذا؟

 .!! املستنري وغري

 علععى كععبرية مظلععة حتععت العلمعع  البحععف يكععونضن  ولكععن

 بععد  األمثعل  احلعل  هعو  NSF األمريكيعة  الوطنية العلوم هيئة غرار
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 القطعاع  من مشرتكة كمي انية القوم  الناتج من  (٪3  تكري 

 يف األمعععل كعععل واألمعععل! والتطعععوير للبحعععف واحلكعععوم  اخلعععاص

 نيويورك يف ضطل  الذي م(2030  رؤية ومن كود مشروع مبادرة

 !للمملكة املعريف السق  رفع يف يسهمضن 

 مععا نصععر: .م.الرديعععان خبصععوص مععا ذكععره د   الععد. وتسععاءل

 فاهليئعععة العلمععع   البحعععف خيععع  فيمعععا ووزارة هيئعععة بعععني الفعععرق

 صععرحيات للهيئععة كععان.. إال إذا الععوزارة مثععل حكوميععة سععتكون

 ومي انيتها.  قراراتها يف ومرونة ضوسع

 هيئععععة يقصععععد الصععععحاف ضنعععع  ال نصععععر. م.وبععععدوره ضووعععع؛ د

 ضعضعععاء معععن مكونعععة اعتباريعععة جهعععة ولكعععن البتعععة، حكوميعععة

 ومرتبطعععة  عععربة ضصعععحاب/ وصعععناعيني/ وإداريعععني / ضكعععادمييني

 الوزراء. جمل  برئي  مباشرة

   رؤيةةةةةةةة استشةةةةةةةرافية لالرتقةةةةةةةات بالبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةي يف 

 واألهلية: احلكومية البحوث ومراكز اجلامعات

 املهعم  العدور  علعى  ا نعان  خيتلع   اري ضنع  ال الشعر  حامد. ضشار د

 املشعععكرت وحعععل الصعععناعة تطعععوير يف اجلعععامع  العلمععع  للبحعععف

 ضصعب؛  التطبيقع   العلمع   البحعفُ ضن  شع   وال تواجهها، اليت الفنية

 الصععناع ، القطععاع تواجعع  الععيت املشععاكل غالعع  حععل يف شععريًكا

 العدول  يف اقتصعادي  وتقعدم  صعناع   تطور لكل ومنطلقًا وركي ة

 دوًرا ويؤدي االقتصادية، األنشطة من نشاطًا وضوحى بل. املتقدمة

 هععو  بععل  ومنوهمععا،  واالقتصععاد  الصععناعة  تقععدم  يف ومهمًّععا  كععبرًيا

 . وتوطينها التقنية نقل يف األساس العنصر
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  البحثيععععة واملراكعععع  واملعاهععععد باجلامعععععات الصععععناعة عرقععععة

 يف وسعععائلال خمتلععع  يف وحبًثعععا ودراسعععة نقاًشعععا ُض عععري وضهميتهعععا،

 العلمع   فللبحعف  بينهمعا،  ومتبادلعة  و يقة فالعرقة. زال وما الساب 

  دمعة  يف دور وللصناعة الصناع ، التطور  دمة يف دور اجلامع 

 حمف ة حبثية بيئةإىل  ماسة حباجة فنحن. اجلامع  العمل  البحف

 إنتعاج  يف امللحعة  والرغبعة  العذهن  بصعفاء  يتمتعع  العذي  املفكر للعقل

  دمععة علععى اإلجيععاب  ض رهععا هلععا يكععون رصععينة، ثيععةحب خمرجعات 

 .الوط  االقتصاد وتنمية اجملتمع

 العوطن   دمعة  يف تسعهم  نوعيعة  حبعو   علعى  لنحصعل  حنتاج قد

 مععع احلكوميععة والصععنادي  كععالبنوك متويليععة ذراع ذراعععني إىل 

 وذراع ضرباحهعا،  معن  تسعتقطع  بنسعبة  اخلعاص  القطعاع  معن  مساهمة

 اجلهعععةضو  للباحعععف واللوجسعععيت اإلداري العععدعم وتعععوفر تقعععيم فنيعععة

 .والتقنية للعلوم عبدالع ي  املل  كمدينة البحثية

 التعلععيم موافقععات القبععان  ضن مسعع لة  احملسععن عبععد. ض وذكععر

 كمععا نظععر، واجلامعععات إعععادةإىل  حتتععاج املععؤمتر حلضععور العععال 

 تنعععوع علعععى وت كيعععد مرتفعععع حريعععة سعععق إىل  حتتعععاج.. الصعععحافة

 املنشع ة " بفكر تسريضن  ال وب فكارهم بهم القبولو فيها العاملني

 ."احلكومية

 حبثيععة احمليععا إىل ضهميععة ت سععي  مراكعع   مسععاعد. د وتطععرق

 لعدر  تصعنع  نوعيعة  حبوً ا ينتجواضن  هلم لنتي؛ طربنا من للموهوبني

 الشععاب  وقععدرة العلمعع  البحععف ب هميععة  إحساًسععا اجلديععد اجليععل

 حنتعاج  عديعدة  فعنحن    وجعوائ  ضومسعة  على احلصول على السعودي
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 املوهععوبني الشععباب جليععل تتععا ضو  للشععباب تكععون حبثيععة ملراكعع 

 ا رتاعاتهم. وبراءات حبو هم عرب إبداًعا لينتجوا

 معن  تبعدض  عنعدنا  العلمع   البحف عقيل ضن مشكلة مها. ض وترر

 الععنأء يف نغععرس عنععدما والثععانوي املتوسععطة املرحلععة مععن املدرسععة

 ععععرب واآلن املكتبعععة يف ملعلومعععةا ععععن والبحعععف االسعععتطرع حععع 

 يف ومجعهعععا ولععع ق نسععع ضو  نقعععل بهعععدف لعععي  ولكعععن اإلنرتنعععت،

 الفععرد يععد ل. واسععتنتاج ونقععدها املعلومععة لتحليععل ولكععن" تقريععر"

 اجلامععات  تقريعر. إن  وكتابة البحف مبادئ يعرف ال وهو اجلامعة

 هع   وتكعون  عملعها  وضسعلوب  ضهعدافها  يف النظعر  إععادة إىل  حباجعة 

 شععتى يف اجملتمععع تفيععد خمرجععات تنععتج حقيقيععة حبععا ض مراكعع 

 معن  بعدالً  مي انيتها من كبرية نسبة ذل  ضجل من وتنف  اجملاالت،

 يف عععال  تصععني  علععى حتصععل كعع  ضمواًلععا تععدفعضن  تضععطرضن 

 اجلامعات. مرات 

 البحعف ضن  القعول  احلمعود: ضود  صعاح  بعن  اهلل عبد. وضواف د

 معععن البعععد ، ضكادمييًّعععا مقبعععول مبنعععتج لنعععا يظهعععر العععذي العلمععع 

 طريع    ارطة يعد  رل  من الذي واألمنوذج الطري  ضن  االعرتاف

 العلمع   البحعف  ضداء ينتقعل ضن  البعد  املرحلة هذه ويف . اجملتمع لبناء

 ليكعون  وضرحع   ضوسعع  آفعاق إىل  ، الصعرف  األكعادمي   النهج من

 كافعة  يف منافعع   تت تى وضن اجملتمع، خلدمة فعَّاًلا إسهاًما مسهًما

 باقتصععاد باالهتمعام  املسععتمرة املنعاداة   ععرل ومعن  فمععثر . اجملعاالت 

 وجععوب مععن تامععة قناعععةإىل  نصععلضن  البععد هنععا والععذي ، املعرفععة

 العلمع ،  البحف خلدمة الوط  االقتصاد من كبرية نسبة تسخري
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 ضهععدافإىل  للوصععول صععحية غععري بطععرق سععائرون فيننععا ذلعع  عععدا

 .حقيقية

 يف م مولععة مكاسعع  حنععو البلععوغضن  مضجعع  نفسعع  الوقععت ويف

 والقواععد  األسع   يتطلع  ووعع   العلمع ،  البحف مبكانة النهوض

 وهعذا  مقعدرة،  مكانعة  العلمع   للبحف يكونضن  من متكننا اليت

ضو  جامعععة  ععرل مععنضو  شخصععية مبععادرات  ععرل مععن يتعع تى لععن

 فومعا يلبع   متواوععة  بدايعة  يبعدض  قعد  حبثع   مرك  حتىضو  جامعتنا

 .ل  الرزم الدعم توافر عدم بسب  نشاط  ق يتو ضنإال 

 ورو  مكانعة  العلمع   للبحعف  يكعون  ن ب مؤمًنا ضكون وحتى

 ، اجملععاالت كافععة يف شععريًكا ذلعع  وقبععل املنافسععة، يف كععبرية

 فينع   ، اخلصعوص  وجع   علعى  الوط  االقتصاد مما خيد  صوًصا

 ،العلمعع  بالبحععف تقععرتن وضن العععال  للتعلععيم وزارة إجيععاد مععن البععد

 يسعهل  هنعا  من (.العلم  والبحف العال  التعليم وزارة  مسمى حتت

 يكعون  وضن العلم ، بالبحف ينهضانضن  واملنفذ املشرع على األمر

 بشعععؤون ختعععت  جهعععة ضمعععام املنعععال سعععهل واملعععادي املعنعععوي العععدعم

 .العلم  البحف وشجون

 مظلعة  إجيعاد  املهعم  العنعاد فعين معن    عبعدالرمحن . د.ض ويف تصور

 ترا يصعها  تتعوزع  العيت  والدراسعات  البحعو   ملراك  حدةوا رمسية

 غععري  الزالععت  جماالتهععا وبععع  ...  الدولععة  قطاعععات مععن  عععدد  بععني

 الرت عي   عن احلكومية اجلهات ومتتنع ضصًر مرجعيتها معروفة

 يتمضن  ويفرتض...  ا تصاص  من لي  هذا تقول واحدة فكل هلا

 مدينععة مععن( ضو  العلمعع والبحععف  التعلععيم وزارة مععن هلععا الرت ععي 
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 اخلاصعععة البحثيعععة واملراكععع ...  والتقنيعععة للعلعععوم عبعععدالع ي  امللععع 

 ومراكععع  معاهععد  منافسععة  معععن احلكوميععة  املناقصععات  يف تعععان  

 تسعتعني  اخلاصعة  املراكع   هعذه ضن  رغم للجامعات التابعة األحبا 

 للجامععات  التابععة  املراكع   وضن...  التعدري   هيئعات  ب عضاء ضيًضا

 مسعتهععا عمولععة، لكععن  وت  ععذ شععنطة" "كتجععار ةاألسععاتذ تشععغل

..  اخلاصعة  املراكع   ومو وقيعة  مسعة من ضقور القرار ضصحاب عند

 احلكوميععة النشععاطات جععلضو  كافععة لتخصععي  نسعععى كنععا إذا

 القطاعععععات  وععععمن مععععن العلمعععع  البحععععف يكععععونضن  فععععيفرتض

 اخلاصعععة املراكععع  دععععم  عععرل معععن ذلععع  ويكعععون... املسعععتهدفة

 العلمية. لبحو ا مشاريع وإعطائها

 وال العقععععععول ينقصععععععنا ال الرديعععععععان ضنعععععع    الععععععد. د ويععععععرر

.. البحثيعععة والبيئعععة واملثعععابرة العمعععل فقععع  ينقصعععنا... اإلمكانعععات

 اجلامععات   صخصة كذل  فين .وتشجيعهم باملبدعني واالحتفاء

 ممععععا واهلععععدر والفسععععاد البريوقراطعععع  الرتهععععل مععععن ينتشععععلها قععععد

 .بسعهولة  يعنج؛  ال الععام  طاعالق.. حبو ها خمرجات على سينعك 

 األقسععام بععع  ربعع  مثععل كفععاءة وضكثععر ضسععرع طريقععة وهنععاك

 يف الكيميعععاء كقسعععم كعععربر شعععركات معععع العلميعععة اجلامعيعععة

 متعول  حبيف املثال سبيل على ساب  شركة مع سعود املل  جامعة

 .ساب  خيدم ما على حبو   القسم ويرك  القسم

 الشعع ء عمععل سععةاهلند كليععات يف األ ععرر لألقسععام وميكععن

 والقطعععاع اجلامععععات بعععني الشعععراكة دائعععرة تتسعععع نفسععع ، وهنعععا 

 املععذكور القسععم يعقععد فقععد سععاب  مثععال خيعع  وفيمععا .الصععناع 
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 وحتععى  .البحععف جمععاالت  لتوسععيع ض ععرر  شععركات مععع  اتفاقيععات

 شعركات  قبعل  معن  متول قد العلمية اجلوان  يف الدكتوراه حبو 

ضن  الت كعععد تميععع وهنعععا .العععدول بعععع  يف بععع  معمعععول هعععو كمعععا

 .للتطبي  وقابلة مفيدة ستكون البحو  خمرجات

 اجملتمعع  توعيعة  جي  كبداية الصحاف ضن  نصر. م.د وضواف

 نعرر  كما تهميشهم وعدم العلماء باحرتام العلم  البحف وتشجيع

 فقعع  ولععي  بععالعلم العععامل درجععة تووععي؛ ذلعع  ومععن جمتمعنععا، يف

 احلالعععة هعععذه ففععع  !! جمتمعنعععا يف بععع  معمعععول هعععو كمعععا بالعععدِّين

 يف فقعع  الشععركة تطلعععات خيععدم مبععا البحععو  وتوجعع  سععتكرس

 .!! جدًا وي  معريف إطار

 ويف متويليعة  جهعة  الشعراري ضن املدينعة   حامد. د وبدوره ضوو؛

 للتمويعل  قنعاة  هنعاك  يكعون ضن  األفضعل  ضلي .  حبثية نفس  الوقت

 رابطععة  الثععة جهععة هنععاك وتكععون البحثيععة، اجلهععة عععن منفصععلة

 متميع ة  شعراكة  هنعاك  .  ضيضعا !اللوجسيت؟ والدعم للتقييم مابينه

 جبامععة  اهلندسة بكلية املتقدمة للتقنيات سلطان األمري معهد بني

 اجلوية. القوات مع سعود املل 

 عن القنوات الصحاف ضن  إذا زادت نصر. م.د ومن جديد رضر

 وتشععابكت األمععور تاهععت املمولععة واأل ععرر البحثيععة اجلهععة ا ععنني

 وخمرجاتها. البحو  تتعطل وبالنتيجة اكثرًي

 متويليعة  ضتف  ضن تكعون هنعاك جهعة   : الشراري حامد. د وقال

 مثر:  ..حبثية وجهة فنية

NSF .متويلية 
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NASA .حبثية 

الصحاف يف إشارة إىل جتربتع  الشخصعية يف    نصر. م.د وقال

 عبععدالع ي  امللعع  مدينععة يف عايشععت  مبععا ضبععدض هععذا الصععدد: لعلعع  

 معادة  يف التفكري حلظة من تبدض حقيقية معاناة من التقنيةو للعلوم

 العمعل  فريع   ا تيعار   عم  والتقعديم،  اإلععداد  مبرحلعة  معروًرا  البحف

 املشععكلة. إال ضن قبععل مععن البحععف مووععوع وعلععى عليعع  واملوافقععة

 وععدم  اإلداري االسعتبداد  امسيع   معا  يف تكعون  معا  بقدر هنا ليست

 املعانععاة تسععتمر ! العمليععة اتجمريعع يف الععرئي  الباحععف اسععتقرلية

ضو  املعلومعات  لش؛ نظًرا البداية من" البحثية التجربة" مراحل  رل

 حيععف كععذل ، ليسععت وهعع  بالسععرية تصععنيفهاضو  مصععادرها قلععة

 علعى  إيعر   - جوجعل  معن  استحضعارها  األحيعان  بع  يف ميكن

 .  اإلنرتنت

ضن  وميكعن  البحعو ،  يف اإلجرائيعة  بالعمليعة  يتعل  فيما هذا

. ختتلع   االسرتاتيجية ولكن العامل يف ضحبا  معهد ضي يف حتصل

 الشعععللية هععع  عبعععدالع ي  امللععع  مدينعععة يف البحثيعععة املعوقعععات ضحعععد

 البعاحثني،  معن  األعظعم  السعواد  حساب على ما جملموعة والتفضيل

 األ عرر  تلعو  باألحبا  يست  ر معني  حبث  فري ضو  جمموعة فتجد

 يظعى ضو ضن  باألحبعا ،  للقيعام  ةالفرصع  يعطعى  ال آ ر فري  بينما

 النظععر بغع   احملظيعة  الشعلة   عارج  تصعنيف   جملعرد  ألحبا ع   بتمويعل 

 . ... إخل.  ربت ضو  العلمية ضهليت  عن

 املاليععة وإدارتعع  للمشععروع احملاسعع  حتكععم ذلعع إىل  ضوعع 

 على املوافقة بعد وذل  املالية، اإلدارة توجيهات على بناء للمشروع
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 لعععدر للعمعععل وتععع  رًيا كعععبرًيا عبًئعععا كليشععع ممعععا املشعععروع بعععدء

السعععنوات  يف املدينعععة انتهجتععع  العععيت الطريععع  ننسعععى وال. البعععاحثني

 ومنافسعة  حبث  مقرت  ألي املادية العوائد تغلي  يف األ رية الثمان 

 ذلع   ميكعن  طاملعا  كعرم  وضي معلبة حلول بتقديم اخلاص القطاع

 للعلععوم األسععاس عاملرجعع ب نهععا حمليععًا املدينععة مسعععة علععى واالتكععاء

 العلمععع  البحعععف وضد شععع ن  معععن طبععععًا هعععذا. اململكعععة يف والتقنيعععة

 إوععافية مععدا يل عععن تبحععف املدينععة ف صععبحت !! والنععاج؛ اجملععرد

 وعلعى  ؟ األمعوال  هعذه  مصعري  هعو  ضيعن  ذل إىل  ضو  ؟ ملاذا ولكن

 الواليعات  يف مكاتع   ضربعة لديها عبدالع ي  املل  ؟ مدينة تنف  ما

 : املتحدة

  فرانسيسكو. سان قرب فال  سيليكون -

   ضجنلوس. لوس -

  س . دي واشنطن -

 بوسطن. -

 قعععدمت ومعععاذا عملعععها؟ هعععو ومعععا ؟ املكاتععع  هعععذه يعععدير معععن

  عع  يعتععرب ذلعع  عععن االستفسععار وجمععرد يعلععم ضحععد ال. للمملكععة؟

 !! املدينعععة معععوظف  معععن ذلععع  نفسععع  لععع  تسعععول معععن لكعععل ضمحعععر

ضن  معع  املدينعة  لعدر  السعرتاتيجية ا الرؤية غياب يف تتمثل واملشكلة

 للبحععو  اسععرتاتيجية  طععة وجععود علععى دنععدنت طاملععا املدينععة إدارة

!!  اآلن حتعى  مثارهعا  نعر  مل" ضجنبيعة " استشعارية  شعركة  من مقدمة

 نعواب  ضحعد  فاجع ن   حيعف  لع ،  بالنسعبة  واوعًحا  كعان  هعذا  وكل
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 ذلع   وضن العلمية، باألحبا  ضصًر معنية ليست املدينة ب ن الرئي 

 .!!! املدينة ولي  اجلامعات هموم ضحد هو

 عععععام يف حضععععرت  اجتمععععاع ضنسععععى نصععععر: لععععن. م.وضوععععاف د

 مووعععوعات ضحعععد وكعععان باملدينعععة، الفضعععاء معهعععد يف م(2001 

 نظم برجميات لشراء احمللية الشركات ألحد دعوة تلبية االجتماع

 النسع   ععن  رؤيعيت  يف فا تلفعت .  معينة لشركة جغرافية معلومات

 طلبيعة  وإععداد  الشعركة  دععوة  تلبيعة  حيف من األمور هذه يف العام

 االحتياجاتنعععع مصععععنفة وليسععععت حاجتنععععا، تفععععوق الربجميععععات مععععن

! العام للمال وهدر مفيدة غري الربجميات هذه جيعل مما التطبيقية

 اململكعة  يف الرمسع   الوكيعل  هع   املعذكورة  الشعركة ضن  وحيف

 بالشعع ء الشعع ءن ض ومبععا عامليًّععا، اجملععال هععذا يف رائععدة لشععركة

 يف دراسعيت  ض نعاء  بهعا  معررت  شخصعي   جتربعة  فاستحضرت يذكر

 عععادة مععن فقععد كععان .كاليفورنيععا جامعععة يف الععدكتوراه برنععامج

 وُا عرر  فرتة بني جامعتناإىل  احلضور العاملية الشركة هذه رئي 

 علععى املشععرف وكععان الربجميععات، إحععدر تطععوير يف العععون وطلعع 

 ملتابععة  ضكثعر ضو  شعهرين  لفعرتة  بعاحثني   عة  رضو  ا نني يعني رساليت

 كانععت األحيععان مععن كععثري ويف املناسععبة، احللععول وإجيععاد البحععف

 واإلقامععة لوالتسععجي السععفر نفقععات بتحمععل تقععوم العامليععة الشععركة

 متويلإىل  باإلوافة البحث  الفري  ألفراد عاملية مؤمترات حلضور

 .  القسم يف العليا الدراسات لطلبة مستقبل 

 يف جعدياً  التفكري ميكننا ب ن  وضوفت التجربة هذه تضورد

 برجميعات  شعراء  ععن  عووعاً  عبعدالع ي   املل  مدينة يف ذل  تطبي 
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 شخصعيًا،  الشعركة  رئي  ضعرف وب ن  احتياجاتنا مع تتطاب  ال

 اجلامعععة يف زمرئعع  مععع برجميععات عععدة تطععوير يف ضسععهمت ألنعع 

 ممعا  اململكعة،  يف انفس  هنع  بالش ء القيام ميكن وب ننا آنذاك،

 كانعت  األمعر  يف معا  وضغرب !!التقنية وتوطني املعرفة يف نقل يسهم

 شعععراء بقعععراره( احلعععال  العععرئي   آنعععذاك املعهعععد معععدير فععععل ردة

 .!فق  الربجميات

 فععين سععابًقا ذكععرت الرديعععان بقولعع : كمععا    الععد. د وعلعع 

 كثرًيا يلغ  كانت مؤسسة ضي يف الرب؛ مبدض وتغلي  اخلصخصة

 واملماحكعععات الشخصعععية احلععع ازات فيهعععا مبعععا ملشعععكرتا معععن

 عمععل لععو ..البحثيععة املؤسسععات يف كععثرًيا حنتاجعع  وهععذا والشععللية،

 بقطاععععات نعمعععل لكننعععا الصعععورة، لعععتغريت العععرب؛ بعععدافع النعععاس

 واالعتبععارات الشخصععية اجلوانعع  بتعع  ري مثقلععة( عامععة  حكوميععة

 ..االجتماعية

 ععععععام يف ضنشعععععئت الشعععععراري ضن املدينعععععة حامعععععد. د وضووععععع؛

 التنميعة  خلدمعة  والتقنيعة  العلمية اجلهود تنظيم ضجل من هع(1397 

 املاليععة املععوارد يف قلععة هنععاك كععان وقععت يف وتوجيههععا، باململكععة

 وععدد  املدربعة،  البشعرية  الطاقعات  يف ونعدرة  العلمع   البحف لغرض

 ال من مرور ومع الوطنية، البحو  ومراك  اجلامعات من حمدود

 بيجنعاز  والقيعام  البحو ، دعم بني ما وضعماهلا ملدينةا مهام تشعبت

 للتنميععة السعععودية كالشععركة شععركات وإدارة تطبيقيععة ضحبععا 

 ألصععععحاب اللوجسععععيت والععععدعم ،(... تقنيععععة  الععععتق  واالسععععتثمار

 املدينة ..إخل...وتسجيلها اال رتاع وبراءات واالبتكارات، املبادرات
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 البحعو  ( متول  نفس  تدعم وبالوقت البحو  بتنفيذ تقوم _حالًيا_

 والتصعحر  املياه قضايا فمثًر الوطنية األولويات  عامة سياسة وف 

 عليع   يتنعاف   التمويعل  هعذا   ( تطبيقيعة   تكعون ضن  علعى ... والطاقة

 ..السعودية اجلامعات وباحث  املدينة باحث 

 البحعف  فاعليعة  زيعادة  يف تسهم اليت األفكار من يكون وقد

 :العلم 

 اجلهعود  لتوحيعد  -هيئةضو  مؤسسةضو  وزارة - زجها إنشاء •

 اجلامععععات  العرقعععة ذات اجلهعععات بعععني وتنسعععيقها البحثيعععة

 ،(اخلععععاص القطععععاعضو  احلكوميععععة واملؤسسععععات السعععععودية

 .بعد فيما الفكرة هذه على الضوء ضسل  ولعل 

 البحثيععة املراكعع  بععدعم احملليععة واملصععانع الشععركات إلعع ام •

( احلكعوم   اإلنفعاق  معن  بعدالً  ات ذ متويل  ضرباحها من جب ء

 والقطعاع  اجلامععات  بعني  الفعالعة  الشراكة من الفائدة وإبراز

 ككعععل اجملتمعععع مسعععاهمة وعععرورة آ عععر مبعنعععى اخلعععاص 

 العلمع   البحعف  مسعرية  دعم يف( واألهل  احلكوم  القطاع 

 الرائععدة الشععركات معظععمن إ إذ متويلععها، اسععتقرار وحتقيعع 

 للبحعف  مي انيتهعا  معن  كبرًياقسًما  ختص  اإلنتاج عامل يف

 (.٪11-7إىل  يصل قد  والتطوير

  صوصعععععا _ الصعععععناع  للقطعععععاع املل معععععة اآلليعععععات ووعععععع •

 األحبعععا  معععن لرسعععتفادة _ الكعععبرية الصعععناعية الشعععركات

 .الوطنية البحثية واملراك  واملعاهد اجلامعات يف والباحثني
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 اجلامعععععات بععععني سععععنوية تناوبيععععة دوريععععة مصععععغرة مععععؤمترات •

 قليلة الفرتة، قصرية احلجم، صغرية املؤمترات هذه: ةالوطني

 بعني  تعنظم  حمعدد،  مبووعوع  تهتم الفائدة، كبرية التكلفة،

 املعرفععة تثععري تنععاوب  بشععكل سععنوية اجلامعععات يف األقسععام

 الشخصعية  العرقعات  وتعب   مععني،  حقعل  يف والبحثية العلمية

 .واملتخصصني الباحثني بني واالجتماعية

 بردنعا  يف العلمع   البحعف ضن  الشعبيك   زياجلعا . وضووحت د

 ملععا وزاره مسععتور علععى كععربر مظلععة حتععت يكععونإىل ضن  حباجععة

 يف املتقدمعة  العدول  جملعاراة  احلثيعف  السعع   ظل يف ضهمية من ميثل 

 . امُلستدامة الشاملة التنمية جمال

 للعنايعععة السعععليمة األسععع  ووعععع العععوزارة هعععذه تتعععوىل حبيعععف

 هلععا وتكععون للععنأء األوىل التعليميععة لاملراحعع منععذ العلمعع  بالبحععف

 املععدارس مععع دقيعع  وتنظععيم بعنايععة املتدا لععة و طوطهععا عرقاتهععا

 واملؤسسعععات  املختلفعععة  األحبعععا   ومراكععع   واجلامععععات  واملعاهعععد

 بعني  التنسعي   العوزارة  هعذه  مهعام  من يكون وضيًضا .األ رر العلمية

 مراكععععع  وبعععععني واإلنتاجيعععععة اخلدميعععععة القطاععععععات احتياجعععععات

 مععن  الععيت املقرتحععات  كععذل  مععن  . العلميععة  األحبععا  سسععاتومؤ

 يف العلمع   بالبحعف  املطلعوب  االهتمعام  تع يع   يف تسعهم ضن  املمكن

 ُتعطععى حبيععف  اجلامعععات تقيععيم آليععة يف النظععر يعععادضن  جامعاتنععا

 بععني تعوازن  ذات ُمخرجاتهععا ُتكعون  حينمعا  األعلععى التقيعيم  اجلامععة 

 .اجملتمع و دمة العلم  البحفو التعليم الثر   وظائفها جماالت



19 

 

 –2016  2015  
211 

 رائعععدة جتربعععة استنسعععاخ يعععتم ال ملعععاذا: الرديععععان. د وتسعععاءل

 مالي يعععا جتربعععةضو  األمريكيعععة الوطنيعععة العلعععوم هيئعععة كتجربعععة

 مثععل استنسععاخ... عليهععا واإلشععراف بععالبحو  يتعلعع  فيمععا وكوريععا

 معع  املرءمعة  يسعتوج   ممعا  ،ولعي   شيًئا يكلفنا لن التجارب هذه

 تتصعادم  وال األول املقعام  يف وتنظيميعة  إدارية عملية املس لةف قيمنا 

ن إ حبععذافريه ونطبقعع  النمععوذج ن  ععذ قععيم  فقعع  ضو  معتقععدات مععع

 .التجري  ممارسةضو  الصفر من البدء من بداًل ضمكن

 جلميعع  ينظعر  جلهعاز  حباجعة  حنعن : الشعراري  حامد. وضواف د

 واوععحة ب وعوا  وفع   التمويعل،  حيععف معن  املسعاواة  بععني  البعاحثني 

 املظلععةضو  اجلهععاز هععذا إلجيععاد املععربرات مععن يكععون وعادلععة  وقععد 

 ..(: مؤسسة هيئة، وزارة، 

 البحعف  ودععم  إدارة يف اجلهعود  يوحعد  مسعتقل  مؤسس  جهاز •

 البحثيعة  واجلهعات  للبعاحثني  العادلعة  املنافسعة  ويق  العلم ،

 واوعععحة مبععععايري املطلعععوب املعععال  العععدعم علعععى احلصعععول يف

 .ميسرة داريةإ وبيجراءات

 مععا مععع ومقارنتع   خمرجاتعع  وتقيعيم  قيععاس يسعهل  واحععد جهعاز  •

 .مال  دعم من علي  يصل

 وحتديد وإدارت  البحف دعم آلليات العريضة اخلطو  يرسم •

 تنميعععة  يف البحعععف لععع   يهعععدف معععا  ليحقععع  بدقعععة  األولويعععات

 .الوط  االقتصاد

 القطععاع ارتبععا  تضععمن فعالععة وآليععات مناسععبة وسععائل يوجععد •

 بععني الععرواب  وتو يعع  والتقنيععة، العلععوم قطععاع مععع تععاج اإلن

 . اص بوج   ومراك  األحبا الصناع  القطاع
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 البحثيعععة اجلهعععات بعععني والتكامعععل والتنسعععي  التععععاون زيعععادة •

 املثلعى  واالسعتفادة  التكعرار، ضو  االزدواجية لتجن  والباحثني

 .املتوفرة املعملية والتجهي ات اإلمكانات من

 .موحدة ةحبثي قاعدة ت سي  •

 القطعععاع معععن سعععواء للبحعععو  الداعمعععة اجلهعععات يف التوسعععع •

 لعععدعم كعععبرية مبعععال  معععن الدولعععة ختصصععع  معععاضو  اخلعععاص

 اجلامععععععات ععععععدد وزيعععععادة التطبيقيعععععة، الوطنيعععععة البحعععععو 

 .البحثية واملراك  املتخصصة

 ، الدولععة  ختصصعع   مععا  مععن األحبععا ،  لتمويععل  املععوارد  تنععوع •

 البحععو  خمرجععات ومععن اخلععاص، القطععاع ضربععا  مععن ونسععبة

 .اجلهاز هذا يدعمها اليت التسويقية ومنتوجاتها

 السياسعععة ضهعععداف لتحقيععع  الرزمعععة املاليعععة املصعععادر تعععوفري •

 .والتقنية للعلوم الوطنية

 .االبتكارات تنمية يف يسهم •

 مصععادر  تنويععع  يف م(2030  اململكععة رؤيععة  ضهععداف  حتقيعع  •

 العلمعع  البحععف مرتك اتهععا ضحععد سععيكون والععذي الععد ل،

 .النوع 

ضن  علعى  متفع   احلار   إىل ضن  يبعدو ضن اجلميعع   عل . وضشار د

 عرقع   وجعود  لععدم  للتطبي ، قابلة ضحباً ا تنتج ال األحبا  مراك 

 ومععع( صععناعية مؤسسععات شععركات   اخلععاص القطععاع مععع متينععة

 وعع   ذلع  إىل  ضوع  . مموًلعا  بعضعها  كان وإن حتى احلكومة،



19 

 

 –2016  2015  
213 

 وتوصعععياتها، نتائجهعععا يفضو  منهجيتهعععا يف سعععواٌء نفسعععها األحبعععا 

 معثرً   عذ .  واملسعاعدة  العدعم  ععن  القطعاعني  كعر  يجم وبالتال 

 منهعععا اسعععتفاد والتقنيعععة للعلعععوم الع يععع  عبعععد امللععع  مدينعععة ضحبعععا 

 التطبيع   يعني  ال وبالتال  الباطن، مقاول بطريقة األجنيب الباحف

 .  ندر ماإال 

 علععى يصععرف ومععا خمصعع  هععو مععا جممععل :الثانيععة النقطععة

 ضحباً عا  نطلع   فكي  ، جوع من يغ  وال يسمن ال العلم  البحف

 ؟. بالتطبي  جديرٌة

 اجلامعععععات يف األحبععععا  مراكعععع  كثععععرة :الثالثععععة النقطععععة 

 معع  التمويعل  علعى  للحصعول  بينهعا  فيمعا  املتنعاحرة  العلميعة  وضقسامها

 . نفس  والتوج  التخص  ممارسة

 البنععاء هععذا ظععيمبتن تعنععى مظلععة وجععود عععدم: الرابعععة النقطععة

 البشعععرية الكعععوادر وتطعععوير والفععع  والعععتق  التنظيمععع  العلمععع 

 الع يععع  عبععد  امللعع   مدينععة  تنظععيم  يعععاد ضن  وميكععن . واسععتقطابها 

 والبحثععع  العلمععع  للنشعععا  مظلععع  جهعععاز بيوعععافة والتقنيعععة للعلعععوم

 وتقيعيم  ومتويلها وختصصاتها األحبا  مراك  بني فيما والتنسي 

 والبحثيععة العلميععة الناحيععة مععن البنيععة ملععةمكت ألنهععا خمرجاتهععا،

 وقعت إىل  حتتعاج  ض رر هيئةضو  وزاره إنشاء من بداًل القور، واملورد

 وهيكلتها. لبنائها

 العلميعة  البحو  حتكيم امل روع ضن منظومة محيد. وضواف د

 تطععوير  مسععتوي علعع  سععواء ، جوهريععة معاجلععة العع  ضيًضععا حتتععاج
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 وكعذل   العلميعة  للمجعرت  حريعر الت هيئعات  ضعضعاء  ا تيار معايري

 .البحو  مراك  عل  املشرفني

ويف تعقيبععع  علعععى معععا ورد باملعععدا رت السعععابقة حعععول قضعععية   

 :حمورين يف التعلي  ضود: احلار    الد. البحف العلم ، قال ض

   السعودية. يف العلم  البحف تطوير حمور -1

 وجدواه. وقيمت  العلم  البحف ت هيل حمور -2

 تطعوير ضن  ضعتقد : السعودية يف العلم  البحف يرتطو حمور -3

 باخلصعوص  والدراسعات  البحعو   ومراكع   بالعموم العلم  البحف

 . اجلامعات يف ينته  وال املدارس من يبدض

 معععععن ععععععدًدا يتطلععععع  اململكعععععة يف العلمععععع  البحعععععف تعععععب  

 يف العلمع   البحعف  معن  املبتغعى  لتقعديم  توجهع   العيت  االسرتاتيجيات

( ضنظمعة   قنعوات  لعلعها ضو  االسرتاتيجيات هذه ضبرز. وبلدنا جمتمعنا

 اجلامععات  مشعاركة  وتضعمن  تعوازن  والعيت  العلمع   البحعف  ضنشعطة 

 ذات األقععل علععى واحعدة  وجهععة تعليمعع  وكعادر  طلبععة مععن واملعدارس 

 التجمعععععات ضو  األحيععععاء مععععن وعععععدد  البحععععف مبووععععوع العرقععععة

 ةاملنظومعع هععذه تعمععل. العلمعع  البحععف متويععل وجهععات السععكانية

 البحعععف ولصعععيانة األطعععراف بعععني املسعععؤوليات يف الععععادل للتوزيعععع

 العلمع   البحعف  وخمرجعات  مبووعوعات  جهعات  استئثار عن العلم 

 العلمععع  البحعععف وتعععداول لنشعععر تعمعععل كمعععا اجلهعععات، بقيعععة دون

 اجملتمععع تواجعع  الععيت املشععكرت وحععل لبحععف ضسععاس كمصععدر

 بععني  والشععراكة  ، وطموحاتعع  حتدياتعع   وا ععترف فئاتعع   بكافععة

 واإلنتععاج، اخلدمععة وجهععات احملليععة والبيئععات األكععادمي  اجملتمععع
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 متعع  الععيت املباشععرة املنععافع يف العلمعع  البحععف يف اإلنفععاق وتوجيعع 

 . وضفراده اجملتمع

 ليسعععععت التقليديعععععة واخلطععععع  حعععععًر، ليسعععععت اخلصخصعععععة

إذا  احملعععععوري األكععععادمي   دور مععععن  حنععععد  ضننععععا  ورؤيععععيت  حععععًر، 

 ومسعععئوليات ضعبعععاًء وحنملععع  إليهعععا، شعععارامل املنظومعععة ععععن ابتععععدنا

 مشعععاريع يعيععع  ممعععا العلمععع ، البحعععف يف دوره إطعععار ععععن  ارجعععة

 واألطععععععراف ض رهععععععا ويقلعععععع  ويقلصععععععها، ويعطلععععععها األحبععععععا 

 .  األحبا  يف املشاركة

 يف العلمععععع  البحعععععف وضهميعععععة مرك يعععععة نشعععععرضن  ضعتقعععععد 

 مفهعععوم واسعععتيعاب فهعععم طبقعععات ضهعععم ضحعععد هعععو الوجعععود تطعععوير

 وت سععععععي  اجملتمععععععع وعععععع   يف املبتكععععععرة واحللععععععول االبتكعععععار 

 املنظومعععة هعععذه ععععرب ذلععع  ويتعععوفر االجتماعيعععة، وحواوعععن  بيئاتععع 

 . للحل املد لية

  :وجدواه وقيمت  العلم  البحف ت هيل حمور -2

 حتفيععع   يف تععع طريه ميكعععن احملعععور هعععذا غعععرضضن  ضتصعععور

 هلععععععععا االحتيععععععععاج وحوكمععععععععة األحبععععععععا ، عععععععععدد وتكثيعععععععع 

 دععععم هعععوإليععع   يرمععع  العععذي واملغععع ر(. ياهاوقضعععا وملووعععوعاتها

 ووععععمان عليهععععا والرقابععععة األول احملععععور يف املععععذكورة املنظومععععة

 بغعععرض املراحعععل كعععل يف عليهعععا والرقابعععة وخمرجاتهعععا فعاليتهعععا

 .تواجهها اليت البريوقراطية العقبات وإلغاء التيسري
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     مراكز البحوث وثقافة الةتفكري االسةرتاتيجي.. درو

 :يللعام اإلسالم

يف مدا لتعععع  املنشععععورة بععععاملوقع    ييععععى اليحيععععاوي ضشععععار د. 

اإللكرتونعع  ملركعع  ضسععبار للدراسععات والبحععو  واإلعععرم حععول      

زادت إىل ضنع  قععد   مراكع  البحعو  و قافععة العتفكري االسععرتاتيج    

وترية االهتمعام بعالعقود األ عرية معن القعرن العشعرين وبدايعة القعرن         

البحو  واألفكعار، حتعى   احلادي والعشرين مبراك  الدراسات و

ضوععحى وجودهععا مؤشععرًا مععن مؤشععرات اهتمععام الععدول واجلماعععات 

بتطعععوير البحعععف واملعرفعععة، كيحعععدر ضدوات النهعععوض احلضعععاري  

 والثقايف، وإحدر روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وباتت مس لة دراسة وتشري؛ املشاكل واملعوقات اليت تعرتض 

ضهعم املعدا ل العيت تعتمعدها مراكع        اختاذ القرار السعليم، إحعدر  

البحعععو  والدراسعععات بغعععرض تعععوفري املعطيعععات الناجععععة وصعععياغة    

 احللول واالقرتاحات العملية لتجاوز هذه املشاكل واملعوقات.

وهلذا االعتبار، غالبًا معا يعتم اللجعوء إليهعا  إىل هعذه املراكع        

ضقصعععد( بغايعععة اإلسعععهام يف إماطعععة اللثعععام ععععن مكعععامن اخللعععل،     

تكار احللول االسرتاتيجية متوسعطة وطويلعة املعدر، والعيت معن      واب

شعع نها لععي  فقعع  تنععوير الععرضي العععام وصععاح  القععرار، بععل ضيضععا   

مسعععععاعدتهما علعععععى تووعععععي؛ الرؤيعععععة، وت ويعععععدهما باألفكعععععار     

واملقرتحععات الععيت تضععمن تشععاركية يف اختععاذ القععرار وتفاعليععة يف   

 اعتماده وتنفيذه.
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بحثيعة قعد زادت ضهميتهعا إىل حعد     ويعترب البع  ضن املراك  ال

ضصبحت فاعلة ومؤ رة يف رسم التوجهات السياسعية واالجتماعيعة   “

واالقتصادية والرتبوية، ومشاركة يف ووع احللول هلا، وذلع  معن   

 ععرل توظيعع  البحععف العلمعع  يف  دمععة قضععايا اجملتمععع، بتقععديم  

العععرؤر وطعععر  البعععدائل واخليعععارات، مبعععا يعععدعم عمليعععات صعععنع        

 .[ ]”ورسم السياسات القرارات

، يقععول العععبع ، ت ايععد االهتمعععام   "السععععيدة"ومععن املفارقععات   

بالعديد من الدول العربيعة بهعذه املراكع ، ال سعيما يف ظعل انفتعا        

االقتصععاديات الوطنيععة، وت ايععد تيععارات تبععادل السععلع واخلععدمات،   

ضمنععا  اإلنتععاج والتوزيععع واالسععتهرك، وت ايععد دور املعلومععة   وعوملععة

واملعرفععة، إذا مل يكععن يف صععناعة القععرار، فعلععى األقععل يف التعع  ري 

 .[ ]يف صاحب 

وقد كان للقطعاع اخلعاص مسعاهمة كعبرية يف هعذا اجملعال،       

العديد من املراك  وبيوت اخلربة وخمتعربات   حيف عمد إىل إنشاء

البحف، حتى بات لبعضها، مبشرق الوطن العرب  ومبغربع ، بعات   

هلا صيت إقليم  ودول ، يعتد بتقاريرهعا ودراسعاتها ومنشعوراتها،    

 ويعرتف ألطرها و ربائها بالكفاءة والتمي .

ويعتععرب بععع  البععاحثني ضن الععذي يؤشععر هلععذه الطفععرة يف ت ايععد 

همية مراك  البحو  والدراسعات، يكمعن يف ت ايعد ععدد     عدد وض

تبحعف  "املؤمترات العلمية واألكادمييعة واملنشعورات العلميعة. وهع      

يف خمتلععع  شعععؤون احليعععاة احملليعععة واإلقليميعععة والدوليعععة، يف ظعععل   

العععتغريات الرئيسعععية اجلاريعععة يف منطقعععة الشعععرق األوسععع  والععععامل 

 .[3]"بشكل عام

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn1
http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn2
http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn3
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صحي؛ ضن هذه املراكع  مل يتسعن هلعا بععد بلعوغ حجعم ولعع         

األمريكيعة واألوروبيعة علعى وجع  التحديعد،        دور املراك  الغربية

تبوض املكانة اليت باتعت هلعذه األ عرية معن بعني ظهرانع  العرضي        ت ومل

 ال العععام ولععدر صععاح  القععرار، لكنهععا مععع ذلعع  ضسععهمت وال تعع     

تسهم يف نشر املعلومة العلمية واملعرفة الدقيقة، وباتت تتعوفر علعى   

بنوك معلومات وبيانات ومعطيات تنهل منها املؤسسعات اإلنتاجيعة،   

 وتوفر مادة جيدة و صبة للبحو  باجلامعات وباملدارس العليا.

ا ضن العديععد مععن املراكعع  العربيععة مل تسععتطع    وصععحي؛ ضيًضعع 

إىل صانع القرار كمعا احلعال بالواليعات     حلد اآلن، النفاذ مباشرة

، لكنهععا مععع ذلعع  قععد  [4]املتحععدة، صععاحبة السععب  يف هععذا امليععدان 

 ،جنحععت وإىل حعععد بعيعععد، يف ت  يعععف املشعععهد السياسععع  والثقعععايف 

لعععام ا لطععر  القضععايا الكععربر بالفضععاء ا  وفسععحت اجملععال واسعععً 

للنقععا  والتععداول، واإلسععهام يف رفععع اللععب  وإزاحععة االلتبععاس عععن  

بععع  اإلشععكاليات الععيت كانععت ولعهععود طويلععة مضععت، جمععال       

 النخبة الصرفة، ضو فضاء حبف حمصور يف ضهل العلم واملعرفة.

إن مراكععع  البحعععو  والدراسعععات إمنعععا تكتسععع  ضهميتهعععا     

ثني، ومععن وشععرو  وجودهععا مععن احلاجععة إليهععا، يقععول بععع  البععاح

مقتضعععععيات الضعععععرورات السياسعععععية واالقتصعععععادية واإلعرميعععععة     "

واألكادمييععة واالجتماعيععة والتنمويععة، وذلعع  باعتبارهععا الطريقععة     

األمثعععل إليصعععال املعرفعععة املتخصصعععة، معععن  عععرل معععا تقدمععع  معععن  

إصدارات علمية وندوات متخصصة من ش نها ضن تضاع  مستور 

فعراد، وتسعاعدهم علعى    الوع  لعدر صعانع القعرار واملؤسسعات واأل    

 .[5]"الرب  بني الوقائع امليدانية وإطارها العلم  النظري

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn4
http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn5
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واملقصعععود ممعععا سعععب  إمنعععا القعععول بععع ن: ملراكععع  البحعععو        

يف توجيعع  ععععامل باتععت تتجاذبعع  األزمعععات     ارياديًّعع  اوالدراسععات دورً 

دا ل من بعني ضوعلع  التعقيعدات معن كعل األنعواع،       واأل طار، وتت

وتتقاذفع  املنافسععات االقتصعادية والعلميععة والتكنولوجيعة، ناهيعع     

ععععن بعععروز مظعععاهر التعععوترات جعععراء بعععروز مشعععاكل ذات طبيععععة      

 كونية، وتهم اإلنسانية برمتها.

ا ضن هذا الدور الريادي قعد تع تى هلعا    واملقصود مما سب  ضيًض

اة مهمعععة إلنتعععاج العديعععد معععن املشعععاريع   ضد"حبكعععم ضنهعععا ضصعععبحت  

احليوية اليت تتصل بالدولة واجملتمع والفرد، ووسيلة لدراسة كعل  

معععا يتصعععل بتلععع  املشعععاريع وفععع  معععنهج علمععع  مععععريف. كمعععا تععععد  

همعععة واحليويعععة، العععيت مراكععع  األحبعععا  معععن القضعععايا الوطنيعععة امل

تعكععع  اهتمعععام الشععععوب بعععالعلم واملعرفعععة والتقعععدم احلضعععاري       

 .[ ]"راف آفاق املستقبلواستش

مععن جهععة ض ععرر، فععين العديععد مععن دول العععامل اإلسععرم  قععد 

باتععت تتععوفر علععى مراكعع  للدراسععات والبحععو ، مععن بععني ظهرانعع  

اجلامعععات، كمععا بععدا ل مؤسسععات الدولععة، كمععا بععالقرب مععن     

الذي بعات مطالبعا بتبنيهعا وتعضعيدها،     شبكات القطاع اخلاص، 

ال سيما يف ظل ت ايد مد العوملة وانفتا  األسواق واشتداد املنافسعة  

وتقعععععدم احلاجعععععة إىل سياسعععععات اليقظعععععة التجاريعععععة والصعععععناعية    

 واالقتصادية والتكنولوجية وما سواها.

لن نروم يف هذه الورقة، التوق  بالتفصعيل عنعد طبيععة هعذه     

الكربر اليت  وت  لع  إنشعائها، بقعدر معا      املراك  ضو اخللفيات

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn6
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سععنحاول الت شععري علععى ضهميتهععا يف إشععاعة الععتفكري االسععرتاتيج   

دا ل الععامل اإلسعرم ، وعلعى مسعتور كعل دولعة علعى حعدة، يف         

ضف  جتدير هذا التفكري وحتويل  إىل سلوك منظوم  يف اسعتقراء  

 معطيات احلاور واستشراف آفاق املستقبل.

 ":بيوت خرب "ث والدراسات كةعن مراكز البحو

ا إجياد مصطل؛ جعامع معانع، بيمكانع     من املتعذر حًق . .  

تغطيعععة التنعععوع العععذي يطعععال هياكعععل وبنعععى ومؤسسعععات البحعععف       

ه  التسمية الطاغية ” مرك  البحف“والدراسة. ومع ضن مصطل؛ 

يف األدبيات الرائجة حول املوووع، فين تعمعيم هعذه التسعمية علعى     

البحثية ذات العرقة بالدراسات والبحعو  يطعر    خمتل  الوحدات 

السعععؤال املباشعععر التعععال : إىل ضي حعععد ميكننعععا اعتبعععار مراكععع        

الفكععر منظمععة قائمععة الععذات كمععا تنصعع  علععى ذلعع  ضدبيععات         

 [7]. سوسيولوجيا التنظيم واملنظمات؟

لي  فق  لتحديد ماهية هعذه   افيد منهجيًّإن هذا التساؤل م

املراكععع  وطبيعتهعععا و صائصعععها، بعععل ضيضعععا لعععتمكني تصعععنيفها  

وترتيبهععا واسععتنبا  اآلليععات الكععربر الععيت تشععتغل وفقهععا. يععدد     

، وهععو عععامل اجتمععاع املنظمععات، هععذه املراكعع     "إت يععون "اميتععاي 

بععالقول: ميكععن اعتبععار مراكعع  البحععو  كمنظمععات باعتبارهععا     

ا لتحقيعع  غايععات حمععددة   ت اجتماعيععة متععت إقامتهععا إراديًّعع   وحععدا"

تشععكل ". بالتععال ، فععين هععذه املراكعع   "بواسععطة هياكععل مناسععبة

ا من املنظمات السياسية واملهنية والثقافيعة املتععددة العيت تقعوم     ج ًء

عليها اجملتمعات العصرية، وتنتظر منها تقديم احللول واملقرتحات 

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn7
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احلاجيات املت ايدة يف ميدان صنع القعرار  العقرنية والفعالة لتلبية 

 .[8]"الراشد

ا مععا علععى هععذا التحديععد، جنععد ضن هععذه املراكعع  غالًبعع     بنععاًء

تتمحععور إمععا حععول فععرق عمععل ضو خمتععرب حبععو  ضو وحععدة حبععف ضو      

ا ا مععا يكععون مرتبًطعع ا غالًبعع، الفععارق بيععنهم مجيًععع [ ]مركعع  حبععف

بعدد الباحثني يف كعل بنيعة معن هاتع  البنعى ضو بطبيععة االشعتغال،        

فردي ضو مجاع  ضو على شعكل شعبك ، ضي ععن بععد معن  عرل       

 توظي  تكنولوجيا اإلعرم واملعلومات واالتصال.

ر علعى جوانع  ععدد البعاحثني     بيد ضن هذا التصعني  ال يقتصع  

ا علعى طبيعععة االرتباطععات  ضو  اصعيات ختصصععهم، بعل ييععل ضيًضعع  

وضشكال التمويل العيت حتصعل عليهعا هعذه البنيعة ضو تلع ، وكعذا        

 درجات قربها  من عدم ( من مستويات اختاذ القرار.

وعلعععى العععرغم معععن التمعععاي ات العععيت ميكننعععا معاينتهعععا بهعععذا  

ملؤسسعاتية والتنظيميعة تشعرتك    اخلصوص، فعين كعل هعذه البنعى ا    

يف حقيقة ضنها ليست جمرد ضطر قائمعة معن ضجعل جتميعع املعلومعات      

بعل هع  هياكعل إلنتعاج األفكعار باعتبارهعا         والبيانات واملعطيعات 

تل  املضامني النظرية والعملية العيت تفععل يف الواقعع وتتفاععل معع       

عمليععععة صععععنع األفكععععار ال تععععتم لععععذات  "يف العععع من واملكععععان، إذ 

األفكار. فالفكر ضصب؛ لع  عرقعة حتميعة بعالواقع، ومعا لعي  لع         

ت  ري يف الواقع ال قيمة ل . فاألفكار عندما تصعنع ال يعتم الوقعوف    

عند صعنعها، وإمنعا يعتم نقلعها للمجتمعع معن ناحيعة ولصعانع القعرار          

السياس  من ناحية ض رر، من  رل وسائل متعددة. هعذه العمليعة   

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn8
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صععناعة الفكععرة، يععتم ت هيععل اجملتمععع  تععتم يف  ععر  مراحععل: بعععد  

هلععا،  ععم تلقععى يف يععد السياسعع  ليععب  عليهععا قععرارات وسياسععات،    

 .[  ]"فتكون هذه القرارات والسياسات مقبولة اجتماعيا

على الرغم من الفروق اليت قعد نرحظهعا علعى مسعتور      . . 

لععة والتنظععيم وا ععترف ضشععكال التمععويرت، فععين مراكعع     اهليك

مفادهععا ضنهععا   ،البحععو  والدراسععات جتتمععع حععول  اصععية ضسععاس    

تضععم ضي منظمععة ضو مؤسسععة ضو مركعع  للتحلععيرت حععول املسععائل   "

العامععة واملهمععة، املنظمععة بهععدف إجععراء حبععو  مركعع ة ومكثفععة.    

يف  وه  تقدم احللول واملقرتحات للمشاكل بصعورة عامعة و اصعة   

اجملاالت التكنولوجيعة واالجتماعيعة والسياسعية واالسعرتاتيجية ضو     

 .[  ]".ما يتعل  بالتسل؛

يف العتفكري   ال تتمثعل وظيفتهعا األسعاس    [  ]إنها بيوت للخعربة 

والتحليعععل فحسععع ، بعععل ضيضعععا يف إنتعععاج ضعمعععال يكعععون مبقعععدور    

صععاح  القععرار السياسعع  اسععتيعابها وهضععمها ومععن مثععة تصععريفها  

عمليععة ناجعععة و اوعععة ملعيععار  ،إىل بععرامج يف السياسععات العموميععة

التقيععيم املععب  علععى النتععائج. ولععذل ، فهعع  تنظيمععات ومؤسسععات      

عمعل وفعرق استشعراف، تنعتج      ومراك  وبنيات حبثيعة وجمموععات  

األفكار واملعارف، لكنها تتعداها إىل مستور تقعديم التصعورات   

والتوجيهات والسيناريوهات ذات الطبيععة االسعرتاتيجية، العيت معن     

شععع نها تعظعععيم املصعععلحة ضو درء عناصعععر املفسعععدة، ضو التععع  ري يف     

سياسععية ومععا   جمريععات احليععاة االجتماعيععة واالقتصععادية واجليععو/   

 .[3 ]اسواه

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn10
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يبدض األمر إذن بالتفكري،  م بصياغة الدراسعات والتقعارير،   

 عععم بووعععع االحتمعععاالت والسعععيناريوهات، وينتهععع  بيقامعععة ضروعععية   

، والععيت تععؤمن  [4 ]السععتنبات سععبل اليقظععة واحلععذر االسععرتاتيجيني   

مسعععاقات احلاوعععر وحتتمععع  وعععد تقلبعععات املسعععتقبل، املتوسععع       

 والبعيد املدر.

بالتععال ، فلععو ض ععذنا اإلشععكالية مععن هععذه ال اويععة، فينعع  لععن  

يعععود مثععة مععن ضهميععة كععربر للطععابع التنظيمعع  هلععذه املراكعع   ضو    

ور اسعتقرليتها ععن   بيوت اخلعربة( وال لووععها القعانون ، وال ملسعت    

هعععذه اجلهعععة ضو تلععع ، بقعععدر ضهميعععة النظعععر يف طبيععععة العرقعععات      

والتعع  ريات والتععدا رت الععيت هلععذه املراكعع  مععع مسععتويات صععنع      

وتصعععري  القعععرار، وكعععذا ضهميعععة األفكعععار املنتجعععة يف تطعععوير      

اسعععرتاتيج  ومعععن مثعععة اليقظعععة االسعععرتاتيجية،    العععذكاء اجليعععو/ 

 .[5 ]وهكذا

 :هل مراكز البحوث والدراسات جمموعات ضغط؟ 

عندما نتحد  عن مراك  البحو  والدراسعات، فيننعا إمنعا     

نتحععد  عععن هععذه البيععوت يف الععتفكري واخلععربة الععيت تتخععذ مععن          

ضنشععطة البحععف والدراسععة واالستشععراف مععادة اشععتغاهلا، بغععرض       

قرار باآلراء والتوصيات العيت تعنري لع  مسعال  اختعاذ      ت ويد صانع ال

القعرار وآليعات تصععريف  يف الع من واملكعان. وعلععى هعذا األسععاس،      

فينهععا ال تقععوم مبهمععات حمععددة لفائععدة احلكومععات، وإال لفقععدت   

هامش  حريتها ومصداقيتها، وال لفائعدة جهعات  اصعة، وإال لعتم     

هعععا ال تقعععدم ارتهانهعععا معععن لعععدن مصعععاح فئويعععة  الصعععة. كمعععا ضن   
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مساقات ضكادميية ضو شهادات جامعية. إنها تطمع؛، بصعورة جليعة    

خلدمععععة اجلمهععععور ومحايتعععع  مععععن السععععلوكات ذات "ضو مضعععمرة،  

. وملا كانت كذل ، فينهعا حتمعل   [  ]"اخللفية التجارية ضو الرحبية

 واصفات األربع التالية:بالضرورة إحدر امل

إنها وحدات جامعية  جامعات بدون طلبة( تعمد ألن تنتج  -

فرقهععا وجمموعععات حبثهععا دراسععات جامعيععة مععن مسععتور عععال ،       

تسعععتخدم فيععع  مسعععتجدات املنعععاهج الكميعععة والنوعيعععة، وختضعععع   

للصرامة العلميعة يف جتميعع معطيعات الواقعع، يف طعر  الفروعيات       

 عععم تعععرتك  …احملتملعععة للمسعععتقبل  املمكنعععة ويف رسعععم التوجهعععات  

ضن ي  ععذ بهععا ضو يتععربم عنهععا، ” حريععة“لصععاح  القععرار بعععد ذلعع ، 

ا حلسععععععابات  الذاتيععععععة ضو بالقيععععععاس إىل مععععععوازين الععععععرب؛  اعتبععععععاًر

 .[7 ]وللتكلفة

هعععا  ط"وهععع  وحعععدات حبثيعععة ال تتنكعععر يف توجهاتهعععا و   -

ألفكار حمددة وقعيم معينعة، بعل تعدافع عنهعا وتتبناهعا        "التحريري

وتضمنها بتقاريرها. إنها تدافع ععن توجهاتهعا بقعوة، وال تتعوانى يف     

اجلهععر خبلفياتهععا والطروحععات النظريععة الععيت تلععهمها علععى مسععتور   

 .[8 ]التفكري وعلى مستور صياغة السياسات العمومية

وهع  وحععدات حبثيعة، تقععوم الوكعاالت احلكوميععة علععى     -

متويععل مشععاريعها، لكععن دومنععا ضن حتععدد هلععا األفعع  ضو حتععد مععن       

سععق  حريععة باحثيهععا، ضو توجعع  نتععائج دراسععاتها وتوصععياتها بهععذه    

الوجهععة ضو تلعع . إنهععا تشععب  الوحععدات اجلامعيععة ضعععره، لكععن مععع   

تكم علعععى مي انيعععة ضكعععرب، وبالتعععال  علعععى سعععبل   فعععارق ضنهعععا حتععع

 تكوين فرق متخصصة ومتعددة املشارب.
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ا مراكعع  البحععو  والدراسععات الععيت تكععون    ومثععة ض ععريً  -

تابعععععة ألحعععع اب سياسععععية بعينهععععا، فتقععععوم بت ويععععدها باألفكععععار   

ا والتوصيات العيت تفيعدها يف صعياغة براجمهعا، وتكعون هلعا رافعدً       

عنععدما تتسععنى هلععا فرصععة الوصععول  يف إعععداد السياسععات العموميععة

 .[  ]للسلطة

بيععد ضنععع ، بصعععرف النظعععر عععن هعععذا التصعععني  ذي احلمولعععة   

التحليلية البارزة، فعين ضهميعة  ومشعروعية( هعذا املركع  ضو ذاك،      

س ضيضعا  ال تقاس بالبعد اجلامع  ضو األكادمي  فحسع ، بعل تقعا   

مبعيعار اسععتمراريتها وشععيوع ضعماهلععا ومععدر مسععاهماتها يف حتديععد  

طبيعععة ووجهععة السياسععات العموميععة. لععذل  نرحعع  ضن ضكثععر مععن   

باملائعععة معععن ضنشعععطة هعععذه املراكععع  هععع  موجهعععة للنعععدوات        (60 

، ضكثععر مععن ”ضوراقهععا“واللقععاءات واملععؤمترات، حيععف سععبل تععرويج 

ا ن جعع ًءإ املنتععديات العامععة: اللقععاءات مععع اجلمهععور ضو املسععاهمة يف 

ا من قوتها يتع تى معن بلوغهعا للمنعابر العيت يرتادهعا ضصعحاب        كبرًي

 القرار ضو الدائرة احمليطة بهم ضو املتعاملة معهم.

ه  فرصة مثينعة   "النخبوية"إن الندوات واملؤمترات واللقاءات 

لععععععدعوة ضصععععععحاب القععععععرار السياسعععععع  املتقاعععععععدين وععععععمنهم    " 

ذين جيععدون سعععادة بالغععة للقععاءات  ارجععة عععن    واملستشععارين، والعع 

اإلطععار الرمسعع  الضععي . هععذه اللقععاءات هعع  إىل اجملاملععة ورصععد      

 .[  ]"العرقات ضقرب منها إىل فضاء للتباري احلر لألفكار

مراكععع  ضن العديعععد معععن  وهلعععذا االعتبعععار، فيننعععا جنعععد معععثرً 

البحعععو  والدراسعععات يف الواليعععات املتحعععدة األمريكيعععة ال ينطبععع   
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عليها معيار احليادية. إنها ج ء معن احليعاة السياسعية واالجتماعيعة     

سعععرتاتيجية، والعديعععد منهعععا يعععدور يف فلععع  جمموععععات  ا واجليعععو/

املصاح إما مباشرة، ضو من  رل عمليات الت  ري  والضغ ( اليت 

لقرار، التنفيذيون منهم والتشريعيون علعى  متارسها على ضصحاب ا

 .[  ]حد سواء

ا االدعععاء بعع ن هععذه  بالتععال ، فينعع  مععن اجملانعع  للصععواب حًقعع  

املراكععع  كاملعععة االسعععتقرلية ومطلقعععة احلياديعععة بعععيزاء السعععلطة    

ا . بيععد ضنع  لععو مت التسعليم جععدلً  السياسعية ضو االقتصععادية ضو اإلداريعة  

ب ن مراك  البحو  والدراسات، املرتبطعة بالدولعة ضو باملؤسسعات    

ا إىل توجيهاتها ضو توجهاتها العامعة، فعين   العمومية ال ختضع كثرًي

بهذه اخلاصية، إذ  "تنعم"تل  اليت تدور يف فل  القطاع اخلاص ال 

ل معن بعني ظهرانع     تبقى ضعماهلا يف حدود ما يتطلع إلي  ضو ما يعتم

 خمططات  االسرتاتيجية.

 :مراكز ال تبحث عن تفسري العام، بل عن تغيريه

الغايععة األوىل مععن إنشععاء مركعع  حبععف ضو خمتععرب دراسععات  ن إ

الرتويععج لنبععوءة دينيععة ضو العمععل علععى إنقععاذ ضروا  ضو إدراك      “لععي  

احلكمععة، إذ مل تكععن ضكادمييععة ضفرطععون مركعع  حبععف مععن       

وال لتعمععععيم املعرفععععة يف الثانيععععة  كمععععا يف     ا مضععععى،قرًنعععع (25 

اجلامععععات(، وال البحعععف ععععن معععدارك العقعععل  كمعععا احلعععال معععع    

ضكادمييعععععة الفنعععععون اجلميلعععععة ضو ضكادمييعععععة العلعععععوم األ رقيعععععة  

والسياسية(، وال انتقاد العامل يف انتظعار الثعورة  كمعا الشع ن معع      

 مدرسة فرنكفورت(.
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لواقعع معن  عرل    ععن ا  "إزاحعة الغمعوض  "إن دورهم يكمن يف 

البحف عن سبل الفعل في . بالتال ، فعين األفكعار العيت ينتجونهعا     

، القصععد منهععا تنععوير خميععال الفاعععل  ”تصععورات حللععول“إمنععا هعع  

العموم  وتوجيع  قراراتع  مبعا خيعدم هعذه املصعلحة العامعة ضو تلع .         

مبعنععى ضن األفكععار الععيت يععتم إنتاجهععا ال تكتسعع  قيمععة يف حععد       

جعععم إىل مقرتحعععات عمليعععة وإجعععراءات ملموسعععة     ذاتهعععا، إذا مل ترت

بيمكان صعانع القعرار  العمعوم  ضو اخلعاص( األ عذ بهعا وإعماهلعا        

 إلدراك هذا اهلدف امللموس ضو ذاك.

الععععتفكري جيعععع  إذن ضن يفععععرز اإلقنععععاع  ععععم الفكععععر. بهععععذه  

الفعععل  الفكععر  ىاجل ئيععة، يظهععر الفععرق بععني املراكعع  الععيت تتغيعع  

 "اخلعععال  "تشعععتغل علعععى الفكعععر    املفععععل( وبعععني املراكععع  العععيت   

 العععتفكري معععن ضجعععل العععتفكري(، وعلعععى توجيععع  الفكعععر جبهعععة       

الرتاكم املعريف. حنن يف احلالة الثانية، بعيزاء فكعر  ضو تفكعري(    

للفكععر،  "ضدواتعع "لذاتعع ، يف حععني ضننععا باحلالععة األوىل، بععيزاء دور 

ضي ذاك الدور الذي يتطلعع لتقيعيم ومعاجلعة املشعاكل وفع  دراسعة       

 قة ملعطيات واقع احلال.دقي

ا ولعععذل ، فعععين العععتفكري يف احلالعععة الثانيعععة، يبقعععى تفكعععريً 

ا، تبقى سلطت  حمصورة يف مسعتور إنتعاج املعرفعة، يف حعني     جمرًد

تنتمععع  احلالعععة الثانيعععة إىل ذاك النعععوع معععن العععتفكري ذي احلمولعععة   

االسععرتاتيجية وذي البعععد العملعع  والنفععع  املباشععر. وهلععذا السععب ،  

حمععععععام  "ذه املراكعععععع  تتخععععععذ لنفسععععععها وظيفععععععة  جنععععععد ضن هعععععع

 .[3 ]اليت تدفع بتمثل معني للكون [22]"األفكار
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وملععا كععان األمععر كععذل ، فععين هععذه املراكعع  ال تتععوانى يف     

كثي  الدراسات والتوصيات واملقرتحات، إما مباشرة من  رل ت

االتصال والتواصل مع ضصعحاب القعرار، ضو بطريقعة غعري مباشعرة،      

تلجعع  فيهععا لوسععائل اإلعععرم واالتصععال بغععرض حتويععل آرائهععا إىل       

 م إىل متثرت، تعتمعل معن بعني ظهرانع  مسعتويات القعرار،       ” قيم“

 ضو ذاك.وسرعان ما ي  ذون بها بهذا الشكل 

الشعرق  “إن املراك  األمريكيعة العيت  عوت  لع  ضطروحعات      

، ومعا  ”القوة الناعمة“ م ” الفووى اخلرقة“ م ” األوس  الكبري

التمعععثرت اجلديعععدة “سعععواها، قعععد دفععععت باجتعععاه ضن يؤ عععذ بهعععذه 

بعععاإلدارة ” احملعععافظني اجلعععدد “، فكعععان لقعععاؤهم بتيعععار   ”للععععامل

هم وحتويلعها إىل الزمعة يف   األمريكية  ري وسيلة لتصري  منظومت

السياسععة اخلارجيععة للواليععات املتحععدة األمريكيععة مبنطقععة الشععرق   

األوس  كمعا بيفريقيعا كمعا بالعديعد معن بلعدان ضوروبعا الشعرقية         

 .[4 ]سابقا

ها تشعتغل ضوال  إن املراك  من هذا القبيل ال تتعجل النتائج. إن

ا إىل صعانع  ا رويعدً على األفكار والقيم والتمعثرت،  عم تنفعذ رويعدً    

القرار  بعدما يكون قد تشعبع بهعذه األفكعار والقعيم والتمعثرت(      

إللباسععها اللبععوس العملعع  املناسعع ،  ععم تععدفع بهععا لتصععب؛ قععرارات   

سارية تطال األفراد واجلماعات، الدول والشعوب واألمم على حعد  

 سواء.

اهلعععععوة "نعععععدما حتعععععد  إميانويعععععل طعععععود يف منتعععععداه ععععععن   فع

يف فرنسعععا، فعععين العععرئي  الفرنسععع  األسعععب  جعععاك     "االجتماعيعععة
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( وركع   م1995ا حلملتع  االنتخابيعة    شرياك، قد اختعذها عنواًنع  

 ضن يسععل   ععم عمععد فيمععا بعععد إىل …ناصععيتها للفععوز بهععذه األ ععرية 

، بعنف   سياسة عمومية كانت الغاية منها التقلي  معن ذات اهلعوة  

 .[5 ]التوصيات واملقرتحات اليت قدمها طود وهو يفكر يف املس لة

مراك  البحو   " رباء"ا، بالنسبة لطود وال لباق  لي  مهمًّ

وال ضن يععععتم تبنيهععععا دون  ،والدراسععععات، ضن تسععععتقط  ضفكععععارهم

، ما دامت ضنها سعت  ذ مسعارها حنعو التفعيعل     إىل منتجيها اإلشارة

 ائية.جرواإل

املفارقعععة هنعععا تكمعععن يف مراكععع  تعععدع  اسعععتقرليتها ععععن   

املستور السياسع ، فعيذا بهعا وإن بصعورة مضعمرة، تغازلع ، تنشعد        

تبنيعع  ألفكارهععا وتتطلععع إىل ضن يعمععد إىل األ ععذ بهععا عنععد إعععداد   

علعى حعد سعواء.     السياسات العمومية، العامة منها كما القطاعيعة 

 "مسعتودع األفكعار  "هناك ما يشب  التقاطع بني املستويني: مستور 

 ومستور استعماهلا وترمجتها إىل سياسات عملية.

والفضعاء العملع     "الععال  "إنها نقطعة تقعاطع بعني بعرج املعرفعة      

والرباغمعععات  للفععععل االسعععرتاتيج . ولعععذل ، فهععع  ال تعععدافع ععععن     

عععن مرجعيععة هععذه األفكععار  ا ضفكارهععا فحسعع ، بععل تععدافع ضيًضعع 

وحمدداتها وضصوهلا. يقول بول وولفويت ، ضحد منظعري احملعافظني   

ن دور القععععوة العظمععععى  الععععيت هعععع  الواليععععات املتحععععدة    "إاجلععععدد: 

متنعع ضيعة قعوة تتطلعع للهيمنعة علعى جهعات معن         "األمريكية( هع  ضن  

العععامل، توظعع  مواردهععا لتبلعع  ووععع القععوة العظمععى والوقععوف يف     

الصناعية املتقدمة من ضية حماولعة لتحعدي زعامتنعا، ضو    وج  الدول 

 .[  ]"قل  النظام السياس  واالقتصادي القائم
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الذي سار عليع  السعيناتور جعيم  هعيلم        وهو الطر  نفس

ضن تقعود   إنع  علعى الواليعات املتحعدة    ": م(1996 عندما قال يف عام 

العامل من  رل محلها للمشعل األ رق  والسياس  والعسعكري  

 .[7 ]"ا لكل الشعوبللقانون وللقوة، وضن تكون مثاًل

 :الدرو  املستقا  بالنسبة للعام اإلسالمي

د الععدروس علععى مععا سععب ، عنعع  لععو كععان لنععا ضن نقعع ، بنععاءً   

املسععتقاة مععن إنشععاء ووجععود مراكعع  البحععو  والدراسععات بالنسععبة   

 دروس ضساس:  للعامل اإلسرم ، لتوقفنا إمجاال عند مثان

  الدرس األول:-

لي  مثة من ضوج  مقارنة بعني معا يوجعد يف الععامل اإلسعرم       

من مراك  حبو ، وما هو موجود بالغرب، ال مبقياس ععدد هعذه   

وطبيعتها واألهداف املوكولعة إليهعا ضو املتو عاة     املراك  ووظائفها

مععن إنشعععائها. والسعععر  لعع  ذلععع  متععع ت مععن تبعععاين البيئعععات العععيت    

ا مععن اشععتداد احلاجععة إليهععا، ال سععيما لععدر الععدول وضيًضعع ،ضفرزتهععا

وتتخعذ معن توصعياتها     "مسعتودع ضفكارهعا  "الكربر اليت تنهل معن  

تيجيات ضداة عمليععععععة لصععععععياغة السياسععععععات العموميععععععة واالسععععععرتا

 السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعرمية وما سواها.

ولذل ، فين ت  ر بروز هذه املراك  بالعامل اإلسرم  إمنعا  

ا ب هميععة هععذه املراكعع ، وعععدم تععوافر     مععرده تععدن  الععوع  نسععبيًّ   

القابلية الكافيعة لأل عذ بناصعيتها، إذا مل يكعن يف صعنع القعرار       

يف تقييم  ب ف  تقومي  على املديني العموم ، فعلى األقل لإلسهام 

 املتوس  والبعيد.

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn27
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 الدرس الثان : -

وجود مراك  للبحو  والدراسات يف هعذا البلعد ضو ذاك،   ن إ

ا يعتعرب عنواًنع    بعل   ال يؤشر فق  على التمي  احلضاري والنهضعوي 

للتقدم والتنمية املرتك ة على العلم واملعرفة والدراسة والتخطعي   

مععععن منظععععور تعظععععيم املكاسعععع ، املاديععععة     واستشععععراف اآلفععععاق  

والرمادية، وكذا توفري مسعال  للنمعو ذات مناععة عاليعة يف وجع       

التقلبات واالوطرابات واملنعرجات القوية. ولذل ، فين توفري هذه 

املراكعع  للععرؤر املتاحععة والبععدائل واخليععارات املمكنععة يف اآلمععاد      

ووسعيلة لرسعم    ال منية املختلفة هعو معن ضدوات صعنع القعرار السعليم     

السياسات القابلة للتنفيذ،  م للتقييم يف ضف  التقويم علعى مسعتور   

مضعععامينها وعلعععى مسعععتور ضدوار الفعععاعلني املتعععد لني إلجنازهعععا ضو 

 رفدها ضو مصاحبتها.

  الدرس الثالف: -

ا حقيقيععة بععني  مراكعع  البحععو  والدراسععات متثععل جسععورً  ن إ

ال خيعععدم الفعععرد ضو  العلعععم والدولعععة واجملتمعععع، ومعععا يرتتععع  عنهعععا      

ا. إنها مؤشر على اجلماعة فحس ، بل خيدم الدولة واجملتمع ضيًض

درجععة نضععج مؤسسععات احلكععم واإلدارة يف اجملتمععع وعلععى تطععور     

. واآلية يف ذل  ضن هذه املراكع  تقعوم   [8 ]اجلماعة العلمية والبحثية

قعععديم التحلعععيرت املعمقعععة واملنهجيعععة حعععول القضعععايا الكعععربر،   بت

دا ليعععة كانعععت ضم ذات ضبععععاد وتبععععات قوميعععة  ارجيعععة، تووععع؛      

الصععععورة وتعععععرض احللععععول والبععععدائل لصععععاح  القععععرار، وتقععععدم    

التوصععيات الععيت باإلمكععان إعماهلععا وجتسععيدها يف كععل امليععادين    

 موووع الدراسة والبحف.

http://asbar.com/ar_lang/?p=18562#_ftn28
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  الدرس الرابع: -

العديعد معن املراكع  البحثيعة يف الععامل اإلسعرم         انتشارن إ

 رل العقود األ رية، إمنا يش  باألهمية الكربر اليت باتت توىل 

لععامل األفكعار القابلعة للتجسعيد علعى األرض، وكعذا للتصعورات        

اليت تستمد مادتها ومواويعها من مشاكل واقع احلال، ال بعل ضن  

سوب الثقة بني عامل الفكعر  إمنا يدلل على ت ايد من  االنتشار ذات

وضصحاب القرار، دع عن  تراجع الرقابعة ععن العتفكري اجلمعاع      

يف قضععايا الشعع ن العععام الععيت مععن شعع نها تعطيععل احلاوععر وارتهععان   

 املستقبل.

ن مكانتهعععا مل تبلععع  بععععد املبتغعععى املرجعععو،    إمعععن دون شععع   

لكنهععا ضسععهمت وإىل حععد مععا، يف إشععاعة الععتفكري االسععرتاتيج     

يكععن إىل حععني زمعن قريعع ، مفكععر فيع ، فمععا بالعع  ضن   العذي مل  

 يعار االعتبار املنشود.

  الدرس اخلام : -

ضهمية التفكري واعتربه وعرورة   لقد نب  الدين اإلسرم  إىل

،  -صلى اهلل علي  وسلم - واعتربه البع  فريضة(، والرسول

زمعن احلعرب.   يف زمعن السعلم كمعا    هعا يف  باألهمية ذات هكان ي  ذ

ا وبالتحديععد هنععا مطلععوب لذاتعع ، لكنعع  مطلععوب ضيًضعع      الععتفكري

، ومعاجلة القضعايا  ”الرتتي  االسرتاتيج “ا من ضبعاد باعتباره بعًد

الكربر معن منظعور واقعع احلعال القعائم واملمكنعات القادمعة علعى         

 مستور الكم وعلى مستور الكي .
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ومع ضن األصل يف بناء االسعرتاتيجيات تضعبط  آليعات القعرآن     

إلمجعععاع، فعععين العععدين اإلسعععرم  يلععع؛ علعععى العععتفكري      والسعععنة وا

ا ال يهبعع  اهلل تعععاىل إال ملععن لعع  االسععرتاتيج  باعتبععاره عمععر إنسععانيًّ

سععبل التصععور االجتهععادي الشععامل لألمععور، ضي ذي امللكععة العععابرة   

 للحدود املعرفية والعلمية واإلدراكية.

 الدرس السادس: -

رل مراكععع  إشعععاعة  قافعععة العععتفكري االسعععرتاتيج  معععن  ععع 

ا ضو مضععععيعة وقععععت يف البحعععو  ال تعتععععرب وال جيعععع  ضن تعتعععرب ترًفعععع  

ا، إذ العععتفكري العععتفكري اجملعععرد. علعععى العكععع  معععن ذلععع  متاًمععع 

االسرتاتيج  وسيلة من وسائل حتقي  األمن الوط  والقعوم ، ضي  

على مستور كل بلد إسرم  وعلى مسعتور األمعة مجععاء، إذا مل    

و  مشرتكة، فعلى األقعل علعى   يكن من  رل إقامة مراك  حب

مستور تقاسم املعارف واملعلومات وآليات التفكري وبنعاء القعدرات   

ا، االجتهادية الذاتية. صحي؛ ضن الطريع  لبلعوغ ذلع  ال يع ال متعثعرً     

لكن إشاعة  قافة التفكري االسرتاتيج  مد ل ال بد منع ، حتعى   

 وإن مل يكن كافيا بالوقت احلال .

  الدرس السابع: - 

إشععاعة الععتفكري االسععرتاتيج  ال تنحصععر عنععد مسعععتور       نإ

مجععع األمععة علععى املقاصععد واألولويععات العليععا ضو التقليععل مععن فجععوة    

بل من شع ن  ترشعيد اجلهعود املهعدرة       اخلرف يف القضايا اجل ئية

يف العمعععل البحثععع  اإلسعععرم  واإلسعععهام يف إععععادة إحيعععاء مفهعععوم     

 املسؤولية الفردية واجلماعية.
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شعع ن إشععاعة هععذا الععتفكري حصععر ضمععراض األمععة    ن مععنإ ععم 

وإتاحة املرونعة الكافيعة للتعامعل     ،ووص  عرجها بنجاعة، بدقة 

مع التحديات القائمة والقادمة، والتجاوز على املثبطعات واأل طعاء   

اليت طالت األمعة جعراء قعراءة غعري اسعرتاتيجية للسعياقات احمليطعة        

 والظروف القائمة، وهكذا.

  الدرس الثامن: -

الرتكي  هنعا علعى  قافعة العتفكري االسعرتاتيج  ال جيع        ن إ

ضن يفهم من  حصر ذلع  علعى خنبعة قليلعة معن رجعاالت العلعم وضهعل         

بعععل جيععع  ضن يطعععال الفعععرد    املعرفعععة معععن ضبنعععاء الععععامل اإلسعععرم   

سععواء، يف سععياق تفكععري تشععارك  مجععاع    واجلماعععة علععى حععدٍّ 

ى الفكعععرة ا علعععهعععادف، يكعععون الكعععل معععن بعععني ظهرانيععع  ضميًنععع 

 ا.ا هلا على ضرض الواقع ضيًضوجمسًد

 

 خامتة: 

التحعديات العيت يملعها القععرن احلعادي والعشعرين كععثرية       نإ

وكبرية ومتشعبة، وال ميكن لصاح  القرار السياس  ضن ينه  

ا معا تكعن قعوة إرادتع  وع ميتع  وصعدق نوايعاه. إنهعا         بها لوحده، ضيًّ

اسرتاتيج  دقي  ملا هعو  حتتاج إىل رؤية شاملة، مبنية على تفكري 

 علي  احلال واملراد إدارت  يف القادم من ضيام.

ن هذا التفكري االسرتاتيج  ال ميكن ضن يقوم عليع   إ :نقول

ضصعععحاب القعععرار وحعععدهم. إنهعععم حباجعععة إىل خمرجعععات مراكععع      

البحععو  والدراسععات الععيت مععن مهامهععا تشععري؛ الواقععع وبنععاء صععورة  
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املنهج  ترتك  على حتديعد   للمستقبل، عرب منظومة يف التفكري

املسارات وبناء املشاهد احملتملة واملمكنة وإدراج مساقات للتقيعيم  

 عوجاج وتدارك ض طاء األداء.تكون دورية يف ضف  تقويم اإل

إن الععععامل اإلسعععرم  ال يععععدم اإلمكانعععات إلقامعععة مراكععع   

حبععو  ودراسععات وطنيععة ضو قوميععة يكععون مععن مهامهععا لععع  هععذه      

ضن  ال يعدم اآلليات خلل  سبل التععاون والعترق؛ بعني    األدوار. كما 

خمتل  هذه املراك . إنها عملية ممكنة ومقدور عليها وال حتتاج 

 إال إىل بع  من عناصر التنسي  والت طري والتتبع.

إننععا ال نقععول بهععذا مععن بععاب الععرتف الفكععري. إننععا نععؤمن بعع      

قبل إشعاعة  وندعو إلي ، ألن مستقبل العامل اإلسرم  هو من مسعت 

 قافععة الععتفكري االسععرتاتيج  مععن بععني ظهرانعع  الفععرد واجلماعععة،  

 كما من بني ظهران  الدولة واجملتمع.
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 ض. كو ر األربأ 

  ض. ليلى الشهران 

 احمليا د. مساعد 

 ض. مسفر املوسى 

 ض. مطشر املرشد 

 د. منصور املطريي 

 ض. مها عقيل 

 د. ناصر القعود 

  ض. ندر القنيب 

 د.م. نصر الصحاف 

 د. نوف الغامدي 

  ض. هادي العليان 

 السهل  هيا. ض 

 احلار   وليد. ض 

 د. ييى اليحياوي 
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 38 براهيم النخع إ -

 38ابن ال بري   -

 37 ابن جرير -

 50، 38، 37، 36 بن عباسا -

 93، 92، 37 ابن عمر -

 50 ابن كثري -

 91 ابن مشي  -

 37 ضب  ضمامة التميم  -

 37 ضب  صاح -

 38 األزرق  -

 226 ضفرطون -

 91 آل رشيد -

 176 سعود بن حممد اإلمام -

 204 سلطان األمري -

 177 جلوي بن عبداحملسن األمري -

 182 فهد بن حممد األمري -

 129 جدن  ضنتون  -

 92 ضن  بن مال  -

 228 إميانويل طود -

 220 إت يون اميتاي  -

 36 البخاري -

 55 بسام فتي  -

 229 بول وولفويت  -

 228 جاك شرياك -

 230 جيم  هيلم  -

 17 ح ب اهلل -

 38محاد بن زيد   -

 17 محاس -

 87 دون شات  -

 -17رابطعععععة الععععععامل اإلسعععععرم    -

53-54 

 178 الراجح  -

 38 الربيع بن ضن  -

 176 ال امل -

 36 زبيدة -

 178 السبيع  -

 38 جبري سعيد بن -

 166 قط  سيد -

 48 الشقريي -

 196 العمودي حسني حممد الشي  -

 38 طلحة بن عمرو احلضرم  -

   38 عبد بن محيد -

 38- 37 عطاء -

 38 عكرمة -

 38 العويف -

 38 عيينة -

 38الفاكه   -

 38 قتادة -

 139 توسكا ما كاترين -

 50-38 جماهد -

 17 منظمة املؤمتر اإلسرم  -

 166 املودودي -

 125 ناي  -

للشعععباب اإلسعععرم  النعععدوة العامليعععة  -

17 
 37 هشيم -

 38 وكيع -

 176 زقر بن وهي  -
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 72 االحتاد األوروب  -

 184، 183، 74 اإلحساء -

 107 األردن -

 76 إسبانيا -

 72 ضسرتاليا -

 26 إسطنبول -

 19، 17 ضفغانستان -

 80 ضملانيا -

 181 ضم القرر -

 237، 66 اإلمارات -

 185، 87 اوكسفورد -

 ،60، 46، 45، 18، 15 إيععععععران -

152 
 88، 19 باكستان -

 179 البحرين -

 80 بريدة -

 237، 185 بريطانيا -

 183 بلجرش  -

 152 بورما -

 206 بوسطن -

 17 البوسنة -

 75 بون -

 18 تون  -

، 85، 59، 56، 41، 40 جععععععععدة  -

101 ،176 ،183 

 184، 183 اجلوف -

 183 اخلرج -

 177 دب  -

 184، 183 ديراب -

 36 ذو اجملاز -

 184 تنورة رضس -

 178 الرس -

 72 روسيا -

، 88، 85، 83، 69 الريععععععععععععععاض -

94 ،98 ،177 ،183 

 88 ساقان -

 فرانسيسكو سان -

 87، 85 مانسلطنة ُع -

 88، 17 السودان -

 18 سوريا -

 17الشيشان  -

 17 الصومال -

 130، 72، 68 الصني -

 41 الطائ  -

 74 عدن -

 132، 107 العراق -

 91 عسري -

 97 عكاظ -

 138عني ة  -

 19 غروزن  -

 228، 100، 68 فرنسا -

 152، 17 فلسطني -

 183، 178، 175، 76 القصيم -

 207 كاليفورنيا -

 152 كشمري -

 211 كوريا -

 87، 17 لبنان -

 206 ضجنلوس لوس -

 18 ليبيا -

 211 مالي يا -

 152 رماينما -

 36 جمنة -



19 

 

 –2016  2015  
243 

 88 حمارق -

، 32، 14، 13، 12 املنورة املدينة -

41 ،44 ،181 

 18 مصر -

 236، 88 املغرب -

، 26، 14 – 11 املكرمععععة مكععععة -

29 ،30 ،32 ،40 ،41 ،51 ،

54 ،55،183 

 89  مهد الذه -

 103 النرويج -

 43 النمسا -

 199 نيويورك -

 185 هارفارد -

 72 اهلند -

 206 واشنطن -

، 206 الواليات املتحدة األمريكيعة  -

218 ،225 ،229 ،230 ،237 

 38، 18 اليمن -

 80 ينبع -
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 د. فهد العرابي احلارثي-

- 

 
 (اللجنة رئيس) خالد عبدالرمحن العثمان م.-
  (أمن عام املنتدى)أ. عبداهلل الضوحيي -
 أ. أجمد املنيف-
 أ. امسهان الغامدي-
 د. حا  مرزوقي-
  د. حسن حكمي-
 د. خالد بن دهيش-
 اللوات د. سعد الشهراني-
 د. عبدالرمحن العناد أ.-
  د. عبدالسالم الوايل -
 عبد احملسن القباني-
 احلارثياللوات د. علي -
 أ. عليات البازعي-
 فاطمة الشريف أ.-
 د. فوزية البكر أ.-

 

 
 األمانة العامة للمنتدى-
 اللجنة اإل رافية-
 جلنة التقارير الشهرية-
 جلنة الكتاب السنوي-
 اللجنة التحضريية للقات السنوي "منتدى أسبار"-

 

282015 


