
37 

–1028  1022  
1 

 

 

 

 

 

0202 

 

0202 
 

0202

 

–0228

 

 0    



37

 –1028     
2 

 

 
 

 



37 

–1028  1022  
3 

 

 

 غٗسٟ ٜؿدز عٔ    تكسٜس 
 

-  

 د. فَد العزابي احلارثي

-  

 د. اجلاسي الشبيكي

-  

 مسري مخيط الشٍزاىيأ. 

-  

 )رئيط اللجية( ىوف الػامديد. 

 حمنود رمضاٌد. أ. 
 

-  

 عبدالزحيه عايش أ. إبزاٍيه
 

-  

 عالء رجب حضً د. 

 



37

 –1028     
4 

 

 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 6  متَيد 

 

 :8   .أ. حمند الدىدىي الورقة الزئيضة 

 :13  .و. خالد العثناٌ التعكيب األول 

 :16    .د.ىوف الػامدي التعكيب الثاىي 

 10   :  ت حول الكضيةاملداخال 

 77   . التوصيا ت املكرتحة 

 79   .امللخص التيفيذي 

 33  نل واألعنالعالكضية: احملتوى احمللي.. توطني ال 

1030

  :22   .عبري بزٍنني. دالورقة الزئيضة 

  :59  .عبدالعشيش احلزقاٌد. التعكيب األول 

 59    .أ. امسَاٌ الػامديلثاىي: التعكيب ا 

 12  : املداخال ت حول الكضية 

 77   . التوصيا ت املكرتحة 

 79   .امللخص التيفيذي 

  :79   ..1030املزأة يف الكطاع الضياحي ورؤية الكضية 



37 

–1028  1022  
5 

1030 

 :د. ىوف الػامدي الورقة الزئيضة.    
 87 

 88    .د. خالد الزديعاٌ :التعكيب األول 

 :92   .أ. حمند الدىدىي التعكيب الثاىي 

  .املداخال ت حول الكضية 
 93 

 .التوصيا ت املكرتحة  
 221 

 227   .امللخص التيفيذي 

  :1030دعه الكطاع غري الزعي ورؤية الكضية                                            
 227            

1030
 

  :229   .أ. عبدالزمحً الطزيزي الورقة الزئيضة 

 :و. حضاو البحريي  التعكيب األول  
 212 

 د. فَد العزابي احلارثيالتعكيب الثاىي : 
 218 

  .املداخال ت حول الكضية 
 231 

 227   .امللخص التيفيذي 

  :اجليوصياصييي واحملييي  1030 الزؤييية شييزءاء.. لعَييدا ولييي جولييةالكضييية 

 227                                                                                                     املضطزب

 املػازنٕٛ يف ْكاغات ايتكسٜس 
 041 

 ّنػاف ا٭ع٬ 
 041 

 ٔنػاف ا٭َان 
 042 



37

 –1028     
6 

 

ايعدٜهد  ّ  1028غهٗس برسٜهٌ   از خ٬ٍ أضب ًتك٢ْاقؼ أعكا٤ َ

امل١ُٗ، ٚاييت متٻ طسسٴٗا يًشٛاز ع٢ً َداز ايػٗس،  ٛقٛعاتَٔ امل

 ٚسلًت ايككاٜا ايتاي١ٝ:  

 

 ٍاحملت٣ٛ احملًٞ .. تٛطني ايعٌُ ٚا٭عُا 

  1000املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ ٚز١ٜ٩. 

  1000دعِ ايكڀاع غرل ايسعٞ ٚز١ٜ٩. 

 ٚاحملههههٝ   ١1000 غههههسنا٤ ايس٩ٜهههه- دٛيهههه١ ٚيههههٞ ايعٗههههد

 .اؾٝٛضٝاضٞ املكڀسب
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تٓاٚيت ايٛزق١ ايس٥ٝط١ اييت قدٻَٗا أ. قُد ايدْدْٞ، قكه١ٝ  

٬ٍ َهٛازدٙ  احملًٞ ٚدٚزٙ يف رٓا٤ اجملتُع ايطعٛدٟ، ٚاضهتػ  احملت٣ٛ

بغههايٝات احملته٣ٛ   ايبػس١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ، ٚذيو َٔ خه٬ٍ َٓاقػه١   

احملًههٞ، ٚع٬قتهه٘ رههاملٛازد ايبػههس١ٜ ٚايتعًههِٝ ايؿهه ، تههٛطني رعهه   

ايؿهههٓاعات ٚا٭عُهههاٍ، قهههسٜب١ ايهههدخٌ، ايػهههسنات ايٛطٓٝههه١،      

ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايتذازب ايدٚي١ٝ ٚدعهِ احملته٣ٛ احملًهٞ، ايتٓاُٝهات     

ايتشؿٝص١ٜ، ٚع٬ق١ احملت٣ٛ احملًٞ رس٩ٜه١   ٚايتػسٜعات ٚاٱدسا٤ات

، راٱقههاؾ١ بو ٚقههع عههدد َههٔ ايتٛؾههٝات ايههيت     0111املًُههه١ 

 تطِٗ يف دعِ احملت٣ٛ احملًٞ.

 

 .الورقة الزئيضة: أ. حمند الدىدىي 

 َُٗهه١ غاٜهه١ احملًههٞ احملتهه٣ٛ أٚ شٜههاد٠ ٚا٭عُههاٍ ايعُههٌ تههٛطني

 َهههٛازدٙ ٜٚطهههتػٌ ٜطهههتجُس إٔ ٜسٜهههد فتُهههع أٟ رٓههها٤ يف ٚأضاضههه١ٝ

ّٳ، عكهههاز٠ ٚا٫يتشهههام يًسقهههٞ ٚايبػهههس١ٜ ايڀبٝعٝههه١ ٛٵ ٝٳههه  غهههسق١ٝ ايڃ

ٌ  ٚطه   نُػسٚع دٚزٙ عٔ ْاٖٝو. أٚ غسر١ٝ ناْت  عُهٛد  ٜػههل

ٛټٍ،  يًتشههدٜح  تطههع٢  دٚيهه١  يف ا٫ضههتكساز   ا٭ُٖٝههه١ ٚرههٓؿظ  ٚايتشهه

 يف رههههٌ ٜٚطههههاعد  اـازدٝهههه١، ٜعهههههظ ايطٝاضهههه١  َٗههههِ عٓؿههههس

 ايهٓؿظ   عًه٢  ُهاد ا٫عت َهد٣  ٜعهظ ؾكًڄا عٔ نْٛ٘ تػهًٝٗا،

ِٻ َٚٔ ٝٽٶا ايطٝاد٠ تك١ٜٛ ثٳ ٝٽا ٚبقًُٝٝٽا قً  . ٚدٚي
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أرطهڀٗا   احملًهٞ،  ٖٚٓاى تعسٜؿات نجرل٠ َٚتكازره١ يًُشته٣ٛ  

 ٚت٦ٝٗتهه٘ ٚايػههع ، ايؿههسد بْتادٝهه١ ٚشٜههاد٠ أْهه٘: عبههاز٠ عههٔ تٓػههٝ   

 اٱقههاؾ١ٝ  قُٝتٗهها ٚشٜههاد٠ ايڀبٝعٝهه١، املههٛازد ٚاضههتػ٬ٍ ٫ضههتجُاز

 .  ٚايتهٓٛيٛدٝا اٱداز٠ طسم يف ٜحسد َا ٖٛ نٌ رتب 

 احملًههٞ احملتهه٣ٛ َؿههڀً  عًهه٢ ايطههعٛد٠ نًُهه١ يكههد طػههت 

 ٚيههدت ٚيههرا احملًههٞ  احملتهه٣ٛ َههٔ دههص٤ ٖههٞ رُٝٓهها. طًٜٛهه١ يطههٓني

ٞ  ايهٛط   احملته٣ٛ  متجٌ ٫ ٭ْٗا ٚاضتُست  عسدا٤  بسهد٣ . اؿكٝكه

 قًهه١ َههع َُٗهه١ ملٓاؾهه  رههاـسهني ايههصزټ ٖههٞ يًطههعٛد٠ ايطههًبٝات

ٍ  يف أَهها  .ايطهههسٜع١ ايذلقٝههات ٚ اـههدل٠   َٚههها ايڀبٝعٝهه١  املهههٛازد فهها

 ؾكهد  ٚاـهدَات،  ٚايتذهاز٠  أْػڀ١  نايتؿٓٝع، َٔ عًُ٘ ميهٔ

ٛ  احملًٞ احملت٣ٛ َؿڀً  ْس٣ ايس١ٜ٩ َٚع ٚاٯٕ، يطٓني. أڂًُٖت  ٖه

 ايههدخٌ، َؿههادز تعههدټد عههٔ ٚايطٝاضههات اؿههدٜح ْٚههس٣ املٗههُٝٔ،

ٛ  ايبػسٟ، ايعٓؿس تأٌٖٝ ٜبك٢ ِ  ٖٚه ٔ  نهسز  ٢سته  ا٭ٖه  ضٝاضه١  َه

 . احملًٞ احملت٣ٛ عكد ٜٚهتٌُ ايسع١ٜٛ، ايدٚي١

ٟ  أْها  ٖٚٞ:" ضًب١ٝ، ثكاؾ١ ايطعٛد٠ أْتذت ثكاؾٝٽا  أزٜهد  ضهعٛد

 عًُڄهها، أزٜههد ضههعٛدٟ أْهها ايجكاؾهه١:" تهههٕٛ إٔ ههه  رُٝٓهها ٚظٝؿهه١" 

 . َ٪ٌٖ" ٚأْا

 احملًٞ احملت٣ٛ َعٛقات: 

 . ٚاملٗ  ٚايؿ  ا٭نادميٞ ايتعًِٝ ْٛع١ٝ -

 َههع -ناًَهه١ ْٴؿلههرت بٕ -ايتُٓٝهه١ خڀهه  ازتبهها  عههدّ -

 رأْٛاع٘. ايتعًِٝ كسدات
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ٌ  تٓبهر  غا١ًَ غب٘ ثكاؾ١ ٚايتكايٝد، ايعادات -  ايؿه ،  ايعُه

 ْاهس٠  ٚدهٛد  ؾكهًڄا عهٔ غٝهاب    املٗ ، ايعٌُ رايكًٌٝ يٝظ سد ٚبو

ٔٵ َعٝب١  .  ٫ ٜعٌُ ملځ

 ٚايكڀههاع ايدٚيهه١ َٚ٪ضطههات ٚشازات رههني ايتٓطههٝل غٝههاب -

ِ   اـاف، ٚراي  دٗه١  ره٬  يهٓٗها  ٚا٭ٚاَهس،  سغِ َهٔ ٚدهٛد املساضهٝ

 ٚاملط٪ٚيٝات. ايؿ٬سٝات ؼٌُ

 ٚا٭دهههٛز ايسٚاتههه  يف ا٭دْههه٢ يًشهههد قهههإْٛ ٚدهههٛد عهههدّ -

 ْٚؿهٛذ  ا٭داْه ،  يهجهس٠  زمبها  املٗٓٝه١   ا٭عُاٍ يف أقًٗا ايػٗس١ٜ،

 .  املؿاحل أٌٖ

ُٻ٢ أٚ ايتػههدد ؾههذل٠ -  بو اجملتُههع سٛيههت ايؿههش٠ٛ، َهها ٜٴطهه

 ا٭زض. بعُاز زضاي١ ٚتسنٓا يعؿب١ٝ ايد١ٜٝٓ،را ا٫ٖتُاّ

 ايڀبٝع١ٝ: املٛازد 

 سهههر تعهههدٜٔ، ٚغهههاش، ْؿههه  نهههجرل٠: رجهههسٚات تهههٓعِ ر٬دْههها 

ايطهههٝاس١ ايذلؾٝٗٝههه١، راٱقهههاؾ١ بو   ايعًُٝههه١، ايطهههٝاس١ ٚعُهههس٠،

ٌ  ٚيتهٛطني  ايؿهشٝش١.  ايٛدٗه١  تٛدٝٗ٘ مت بٕ ايبػسٟ ايعٓؿس  ايعُه

 قُٝتٗهههها ٕتهههههٛ إٔ ههههه  -ايكؿههههٝد رٝههههت ٖٚههههٛ -ٚا٭عُههههاٍ

 قًههٞ قتهه٣ٛ بو يٓؿههٌ ا٭َجههٌ، ا٫ضههتػ٬ٍ َطههتػ١ً َٚٛازدٖهها

 يرا ؾإْٓا متاز بو:   ْاد  

ٟ  ايعٓؿهههس بعهههداد - ٔ  َهههع ا٫ضهههتؿاد٠  امل٪ٖهههٌ، ايبػهههس  َههه

 . ٚايهؿا٠٤ اـدل٠ ذٟ ايعٓؿس ا٭دٓيب

 ا٭غًبٝهههه١ رٓطههههب١ أدٓبٝهههه١ غههههسنات عًهههه٢ ا٫ضههههتشٛاذ -

 ٚتٛطٝٓٗا.
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 سٝهح  ايبشهح،  طهٛز  يف ايهيت  ايتهٓٛيٛدٝها  يف ا٫ضتجُاز -

 نطهههٛم املهههاٍ ضهههٛم يف ٚبدزادٗههها ٚتٛطٝٓٗههها قتًُههه١، ايتهًؿههه١

 املههاٍ  متُّههو ٚنههرا ؾٝٗهها، أضههِٗ متُّههو ايهههٌ ٜطههتڀٝع َٛاشٜهه١،

ٔ  يٓكًهٗا   ايبشجٝهه١ اؿاؾاهات  ايتذازٜه١.  ايكُٝه١  بو ا٭عههاخ طهٛز  َه

 ٜػڀههٞ َٓٗهها ٪٠١ لهها  إٔ ٚأدههصّ ايتُٜٛههٌ، ٚؼتههاز ايعههام متههٮ

 ايهًٞ. ا٫ضتجُاز

 .ايُٓٛ ٚضسع١ ي٬ضتُساز ا٫ْدَاز ع٢ً ايػسنات سحٸ -

 بقًُٝٝٽهههها ٚتٓههههاؾظ ؽههههسز عًهههه٢ إٔ ايػههههسنات تػههههذٝع -

ٔ   ايؿهعب١،  ايعُه٬ت  ؾًه   ٚعاملٝٽا   ايدٚيه١  َٝصاْٝه١  اْتاهاز  رهديڄا َه

 َٚػازٜعٗا.

ِ  يًدٚيه١  ع٢ً ايدخٌ تطهُ   تڀبٝل قسٜب١ -  خهدَات  رتكهدٜ

 َهها ٜٴؿههسف خؿههِ ٚتؿعٝههٌ ايتشتٝهه١، ايبٓٝهه١ ٚشٜههاد٠ ٚؾههٝا١ْ دٝههد٠،

 .ايكسٜب١ َٔ ٚايتدزٜ  ا٭عاخ ع٢ً

 املًُههههه١ شٜههههاز٠ ٚتطههههٌٗٝ ايٓههههاؾع، ا٫ضههههتجُاز تطههههٌٗٝ -

 داخٌ املًُه١. اضتجُاز  ؾسف عٔ يًُطتجُسٜٔ  يًبشح

 :سًٍٛ َكذلس١ 

ٚيف ايٓٗاٜههه١ أقهههذل ٴ رعههه  اؿًهههٍٛ يف ضهههبٌٝ دعهههِ احملتههه٣ٛ      

 :احملًٞ

 ٚؾههه٬سٝات ضهههٝاد٠ ذات ًَهٝههه١ ٦ٖٝههه١ أٚ ٚشاز٠ بْػههها٤ -

 ناؾهه١ ٚعًهه٢ احملًههٞ، احملتهه٣ٛ َػههسٚع عًهه٢ تػههسف َطهه٪ٚيٝاتٚ

 .أٚ اـاف( ايعاّ )يف ايكڀاع املٓػآت
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 ؽكهع  َٓػأ٠ نٌ يف ايٛط  يًُشت٣ٛ أقطاّ ؽؿٝـ -

َٶها  ٚيٝطهت  ع١ًُٝ، ٚمبعاٜرل ايٛط ، احملت٣ٛ ١٦ٖٝ يسقار١  ره٬  أزقا

 .ق١ُٝ

ٞ   تڀهٜٛس  أٚ تكٓٝه١  نًٝهات  بْػها٤  -  يف تهٓٝههو تٴػهب٘ ايبهٛي

 . ٚأملاْٝا رسٜڀاْٝا اؾ١ املٛدٛد٠ يفأٚزٚرا، خ

عٝههح   اـدَٝهه١، ايههٛشازات  تكًههٝـ سذههِ َٚطهه٪ٚيٝات   -

 ْٚكههههٌ َٚساقهههه ، َتههههارع قههههٟٛ ؾسٜههههل عًهههه٢ زأع تؿههههب  ٚشٜههههسٶا 

ٔ  ايٛشاز٠ ٜعؿٞ ٫ ب٫ إٔ ٖرا يًُٓاطل، ٚاملط٪ٚيٝات ايؿ٬سٝات  َه

 . ايتٓؿٝر يف َسنص١ٜ ٫ٚ ايطٝاضات يف َسنص١ٜ املط٪ٚي١ٝ  أٟ

 ٚأخ٬قٝاتههه٘، ايعُهههٌ يف ا٫يتهههصاّ ثكاؾههه١ زعش عًههه٢ ايعُهههٌ -

 .املط٤ٞ ٚعكاب املٓتر، َٚهاؾأ٠

 مبٓطهٛرٝٗا  يتٴعٓه٢  ٚتڀٜٛسٖها  املعٓٝه١  دٚز اؾُعٝات تؿعٌٝ -

 املٗٓٝه١  ايهًٝه١  أٚ اؾاَع١ يف ايڀاي  ٚدٛد َٔ ٚقت أٟ َبهسٶا،

ُٿ٘ بو ٖرٙ اؾُعٝات  .  ٚايؿ١ٝٓ، عٝح ٜتِ ايطعٞ يك

 .  ايػٗاد٠ ٚيٝظ اٱْتاز  سط ٚايدخٌ بقساز إٔ ايسات  -

ِ  املههٛاطٓني،  بغههساى  عًهه٢  ايعُههٌ - ٘  ٚبميههاْٗ  َػههسٚع  رأْهه

 .َٚادٜٽا ؾٝ٘ َعٜٓٛٽا ٜطِٗ ه  إٔ ايهٌ ٚط ،

 ايػها٥ه١،  قكاٜاْا َٔ نجرل سٌ ع٢ً املػسٚع ٖرا ضٝعٌُ

 ايتشهههدٟ. ادتُاعٝٽههها ٚخًًڄههها أَٓٝههه١ َههه٪ثسات رعكهههٗا وُهههٌ ٚايهههيت

 ٚاـههسهني ايػههباب َههٔ ضهههاْ٘ َههٔ ٪41 رًههد يف أْٓهها ا٭نههدل

ٚنهريو   راٯ٫ف، ب٫ إٔ ٖٓاى اْتػازٶا يًبڀايه١ ٚايبڀايه١ املكٓعه١،   

 ايطهإ. عدد ثًح َٔ أنجس تػهلٌ أدٓب١ٝ عُاي١ دٛد
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 .ٌالتعكيب األول: و. خالد العثنا 

ٞ  قُهد . ؼؿَّظ أ تعكٝب٘ ع٢ً ٖرٙ ايٛزق١ يف  َها  عًه٢  ايدْهدْ

ٔ  ايٛزق١ تبٓت٘ ٟ  اؾاْه   عًه٢  تسنٝهص  َه  احملته٣ٛ  قكه١ٝ  يف ايبػهس

 ايعٓؿهس . ايككه١ٝ  شلهرٙ  نُؿتا  ايطعٛد٠ قك١ٝ ٚمتشٝـ احملًٞ،

ٌ  -رايتأنٝهد  -ايبػسٟ  يف ٚاحملٛزٜه١  املُٗه١  ايعٓاؾهس  أسهد  ميجه

 -رسأٜهههٞ -شاٍ َٚههها نهههإ يهٓههه٘، احملًهههٞ احملتههه٣ٛ َٛقهههٛع

 ٖههرٙ  عٓاؾههس رههني ا٭ٚيٜٛهه١ تستٝهه  يف ٚا٭دْهه٢ ا٭قههعـ ايعٓؿههس

ٌ  ا٭خهس٣   ايكك١ٝ ٘  ره ٞ  بْه ٌ  ستُٝه١  نٓتٝذه١  ايكهسٚز٠ ر ٜهأت  يًتعاَه

 ناْههت َػهههًتٓا. احملًههٞ احملتهه٣ٛ يككهه١ٝ ٚاملُأضههظ احملههذلف

ُٶههها  َهههٔ ٚمتهٝهههِٓٗ ايطهههعٛدٜني، تٛظٝهههـ ضٴهههبٴٌ عهههٔ ايبشهههح دا٥

 عههٔ رعٝههدٶا زقُههٞ، ضههڀشٞ رأضههًٛب عُههٌ ؾههسف عًهه٢ اؿؿههٍٛ

 اٱْتههاز ٚضههبٌ املعسؾهه١، َؿههاتٝ  َههٔ اؿكٝكههٞ ٚايتههٛطني ايههتُهني

ٔ  ايهيت  ٔ  إٔ ميهه ّ  تههٛطنياي تكهُ  ٚا٫ضههتجُازات يًُعهازف  املطهتدا

 احملت٣ٛ يتشكٝل املتها١ًَ ايعٓاؾس -رسأٜٞ -ٖٚٞ، ٚايٛظا٥ـ

 .احملًٞ

 احملًههٞ احملتهه٣ٛ تُٓٝهه١ َٛقههٛع 0111 املًُههه١ ز٩ٜهه١ تبٓههت

ِ  ٚأسهد  ايس١ٜ٩، ٖرٙ قاٚز أِٖ نأسد  َؿهادز  تٜٓٛهع  َؿهاتٝ   أٖه

ٛټٍ ايههدخٌ،  ػههسضاي شلههرا ايدٚيهه١ ٚأضطههت. ايػههاٌَ ايههٛط  ٚايتشهه

٘  يف ٜتبهع  ايس٩ٜه١،  رهساَر  قُٔ َتخؿؿٶا رسْافڄا  اٱدازٟ ازتباطه

ٕ  فًظ ٘  مبها  ٚايتُٓٝه١،  ا٫قتؿهاد١ٜ  ايػه٪ٚ  َٓاضهبٶا  َطهت٣ٛ  ميٓشه

 املختًؿهه١ اؿهَٛٝهه١ ا٭دٗههص٠ أدا٤ عًهه٢ ايتههأثرل يف ايههتُهني َههٔ

 غٝههاب ايههسأٖ ايٛقههع عًهه٢ ٜٴعههاب َهها يهههٔ. اشلههدف ٖههرا ملؿههًش١
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 ٚاـههاف ايعههاّ ايكڀههاعني يههد٣ ٛسههدامل ٚايؿٗههِ ايػهها١ًَ، ايس٩ٜهه١

 متهههني بو تهه٪دٟ ايههيت ا٭دٚات ْٚكههـ احملتهه٣ٛ احملًههٞ، ملٛقههٛع

ٞ  اشلههههدف ٖهههرا  ؼكٝهههل   املجهههاٍ: اضههههتكڀاب  ضههههبٌٝ ؾعًههه٢ . ايطهههاَ

 بْتهاز  َٚسانهص  َٚؿهاْع  نٝاْهات  يتأضهٝظ  ا٭دٓبٝه١  ا٫ضتجُازات

ٝٶهها يههٝظ ايطههعٛد١ٜ يف  تههٛطني دٕٚ احملًههٞ، احملتهه٣ٛ يتشكٝههل ناؾ

 ٞ  رتًهههو املستبڀهه١  ٚايتكٓٝهه١  ايؿهسٜههه١ ٚاملًهٝههات  عههازف يًُ سكٝكهه

 املٓػآت تًو يف ٚايطعٛدٜات ايطعٛدٜني تٛظٝـ إٔ نُا. املٓػآت

ٞ  متههني  ٜؿاسب٘ م بٕ ناؾٝٶا يٝظ  املعسؾه١  يًٝٓٗهٛا  شلهِ،  سكٝكه

 .ا٭عُاٍ رتًو املستبڀ١ ايعُٝك١ ايتڀبٝك١ٝ ٚايعًّٛ

 ايهيت  ١املٓاؾطه  داْه ٳ  أغؿًهت  ايٛزقه١  إٔ أز٣ أخهس٣،  دٗه١  َٔ

ٔ  ايٛطٓٝهه١ امل٪ضطههات  تٛادٗٗهها ٞ  ا٭دٓبٝهه١،  ايهٝاْههات َهه  يف ٖٚهه

ْٶهها ٜٚػههٛرٗا عاديهه١، غههرل َٓاؾطهه١ ا٭سٝههإ َههٔ نههجرل  رعهه  أسٝا

 ايطهًع١  دهٛد٠  ٖٛ ا٭ِٖ املعٝاز ٚبٕ نإ. ا٭دٓيب يًڀسف ا٫مٝاش

 املعسؾهه١ رٓهها٤ َههٔ ايٛطٓٝهه١ امل٪ضطههات متهههني يهههٔ، اـدَهه١ أٚ

 يتشكٝهههل َُٗههه١ ٚضههه١ًٝ ميجهههٌ ٗههها،ٚتٛطٝٓ ٚتعًُٗههها ٚاضهههتكڀارٗا،

 إٔ بو ْسنٔ إٔ ميهٔ ٫. احملًٞ احملت٣ٛ رصٜاد٠ ا٭زل٢ ايػسض

 املعسؾههه١، ْكهههٌ بو ذاتٗههها تًكههها٤ َهههٔ ضهههتعُد ا٭دٓبٝههه١ ايػهههسنات

 أْاُه١  رهريو  تًصَٗا إٔ دٕٚ ايٛط١ٝٓ ٚامل٪ضطات ايهٛادز ٚتدزٜ 

 ٤يبٓها  سكٝك١ٝ ؾسؾٶا ايٛط١ٝٓ امل٪ضطات ػد ٚئ. ؾاع١ً ٚضٝاضات

 تصٜٚههد يف ايكٝادٜهه١ املٗههاّ بيٝٗهها تٴٛنههٌ م بذا ٚاـههدلات، املعههازف

 .ٚاـدَات ايطًع َٔ راستٝادات٘ ا٫قتؿاد َٓا١َٛ
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 ٖههٞ احملًههٞ، احملتهه٣ٛ قكهه١ٝ تٛادهه٘ ايههيت ا٭خههس٣ املػههه١ً

ٔ  ْٚهس٣  ْطُع مما نجرل ع٢ً اٱع١َٝ٬ ايدعا١ٜ طػٝإ  اؾٗهات  َه

 ايتههارع "انتؿهها٤" َررسْهها إٔ ٚأتؿههٛز. ايككهه١ٝ ٖههرٙ سههٍٛ املختًؿهه١

 ؾكاع١ نبرل سد بو ٖٛ -املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً -أزاَهٛ يػسن١

ٞ  احملته٣ٛ  تهٛطني  يف اؿاٍ ٚاقع رهجرل تتذاٚش بع١َٝ٬،  يف احملًه

 َٚ٪ضطههههات نُهههها لههههد إٔ ٖٓههههاى ٚشازات . ايػههههسن١ عًُٝههههات

غههههرل  ٚرػهههههٌ نههههجرلٶا، تتشههههدخ سهَٛٝهههه١ ٚغههههب٘ سهَٛٝهههه١

ٞ  رُٝٓها  احملًهٞ   احملته٣ٛ  َٛقٛعٞ عٔ  عًه٢  ا٫تهها٤  بو بهادز ت ٖه

 ٚاـهههدَات، ايطهههًع َهههٔ استٝاداتٗههها تهههٛؾرل يف ا٭دهههٓيب ايعٓؿهههس

 يف ٚايعساقٝههٌ ايعكبههات َههٔ ايهههجرل ٚبدسا٤اتٗهها رأْاُتٗهها ٚتكههع

 ايههرٟ" ْطههاْد" ب٫ إٔ رسْههاَر. ايٛطٓٝهه١ ايهٝاْههات متهههني ضههبٌٝ

 ستهه٢ ايٛسٝههد ايدلْههاَر زمبهها ٜعتههدل َهه٪خسٶا ضههارو غههسن١ أطًكتهه٘

 ٚطٓٝهه١، نٝاْههات يبٓهها٤ ٚاعههد٠ َ٪ضطهه١ٝ ٬ََهه  وُههٌ ايههرٟ اٯٕ

 اٱرهههداع يتشؿٝهههص ايبهههاب ٚتؿهههت  احملًهههٞ، احملتههه٣ٛ َؿٗهههّٛ ؼكهههل

ٝٽهها، املعسؾهه١ ٚؾههٓاع١ ٚا٫رتهههاز،  ضههٝاٌ رايتأنٝههد يهٓهه٘ قً

 .ٚاملع١ًٓ املسض١َٛ أٖداؾ٘ وكل ست٢ اجملٗس ؼت

ٕ  إٔ ه  احملًٞ احملت٣ٛ شٜاد٠ ٖدف ٚيف ايٓٗا١ٜ، أز٣  ٜههٛ

 رٓطهه  اـادعهه١ ا٭زقههاّ عًهه٢ قاؾههسٶا ٚيههٝظ َطههتداّ، َٓاههٛز ذا

 شٜههاد٠ يف ايههس٥ٝظ ايعٓؿههس. ا٭دٓبٝهه١ ا٫ضههتجُازات ٚقُٝهه١ ايطههعٛد٠

ٞ  احملت٣ٛ ٛ  احملًه ٌ  املعسؾه١،  اَهت٬ى  ٖه ٞ  -ٖٓها  ٚايتعٜٛه  -يف زأٜه

 عههٔ غا٥بهه١ شايههت َهها أدههدٖا ايههيت ايؿهسٜهه١ املًهٝهه١ ٦ٖٝهه١ عًهه٢

 ايس٩ٜهه١ رههساَر ٌٚفُهه رايتشدٜههد، ايككهه١ٝ ٖههرٙ يف ايعههاّ املػههٗد
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ٕ ، ذيو ٚقبٌ. عاّ رػهٌ ٞ  احملته٣ٛ  شٜهاد٠  ٖهدف  ؼكٝهل  ؾهإ  احملًه

 رطههًڀات تتُتههع َطههتدا١َ، غها١ًَ  َ٪ضطهه١ٝ َٓاَٛهه١ يبٓهها٤ عاده١ 

 اؿه١َٝٛ امل٪ضطات يف اشلدف ٖرا ؼكٝل يؿسض ؾاع١ً تٓؿٝر١ٜ

 ٚايكٓاعات ايػخؿ١ٝ ايس٣٩ عٔ رعٝد َتٓاغِ، رػهٌ ٚاـاؾ١،

 .املتكازر١

 اىي: د. ىوف الػامدي.التعكيب الث 

 يهههس١ٜ٩ ايداعُهه١ املطههتٗدؾات أٖههِ َههٔ ذٖبههت د. ْههٛف بو إٔ

 ايٛطٓٝه١،  ا٭ٚيٜٛهات  ؼدٜهد  َبادزات، بو ا٭ٖداف ؼٌٜٛ 0111

 ٚاـهاف،  ايعاّ ايكڀاعني رني ايػسان١ ٚظٝؿ١، أيـ 231 تٛيٝد

ٛټٍ يف ٚاملطههها١ُٖ  احملتههه٣ٛ تعاهههِٝ" راٱقهههاؾ١ بو ايسقُهههٞ، ايتشههه

 تساؾهههل ايهههيت اؿكٝكٝههه١ املكهههاؾ١ ايكُٝههه١ ٜعههه  َههها ٖٚهههٛ  "احملًهههٞ

 ايٓهاتر  يف ا٫قتؿهاد١ٜ  ا٭ْػهڀ١  َطها١ُٖ  ْطب١ َٔ يذلؾع ايتؿٓٝع،

ٔ  ذيهو  نإ ضٛا٤ اٱمجايٞ، احملًٞ ٍ  َه  ا٫ضهتجُازات  دهرب  خه٬

 ٚشٜهههاد٠ ايهههٛازدات بسههه٬ٍ أٚ ايٛظههها٥ـ، تهههٛطني أٚ ايتكٓٝههه١، ْٚكهههٌ

 .  ايؿادزات

ِ  ًهه١ املُ يف ا٭دٓبٝه١  ا٫ضتجُازات بٕ ّ  تٓكطه  ث٬ثه١  بو ايٝهٛ

 يف ا٫ضههتجُازات تًٝٗهها املباغههس٠، املايٝهه١ ا٫ضههتجُازات أْههٛاع: أٚشلهها:

ِ  املًهٝه١  سكٛم ٔ  ٚضهٓدات  ا٫ضهتجُاز  ؾهٓادٜل  ٚأضهٗ  ايعهاّ،  ايهدٜ

 ٚاؿطههارات ٚايٛدا٥ههع ايكههسٚض يف ا٭خههس٣ ا٫ضههتجُازات ٚثايجٗهها:

 .ايدؾع َطتشك١

ّ  ا٭خهرل  ٖاتكسٜس يف ايعامل١ٝ ايتذاز٠ َٓا١ُ أٜكٶا   0104 عها

 ؾاقهههت ايعهههاملٞ املباغهههس ا٭دهههٓيب ا٫ضهههتجُاز تهههدؾكات إٔ أٚقهههشت
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ٍ  دررت سٝح أَسٜهٞ، د٫ٚز تسًٜٕٝٛ 0530 % 35 املتكدَه١  ايهدٚ

 163 مبكهداز  ا٭ٚو املستبه١  أَرلنها  يتشتٌ ا٫ضتجُازات، ٖرٙ َٔ

 دها٤ت  رُٝٓا د٫ٚز، ًَٝاز 057 رك١ُٝ رسٜڀاْٝا تبعتٗا د٫ٚز، ًَٝاز

 املٓا١ُ ٚأٚقشت. د٫ٚز ًَٝاز 017 رك١ُٝ ايجايج١ املستب١ يف ايؿني

 املكهٝؿ١  ايدٚيه١  يف املباغس ا٭دٓيب ا٫ضتجُاز َصاٜا إٔ تكسٜسٖا يف

ِ  رٌ ايتك١ٝٓ، ْٚكٌ ا٭َٛاٍ قخٸ ع٢ً ؾك  ٜكتؿس ٫  يف أٜكٶها  ٜطهٗ

 ٚتههرل٠ ٚزؾههع احملًههٞ، احملتهه٣ٛ ٚشٜههاد٠ ا٫قتؿههادٟ، ايُٓههٛ َكههاعؿ١

 رعهههد ؾهههادزاتٗا شادت ايهههيت ايؿهههني يف ٌسؿههه نُههها ايؿهههادزات،

ٞ  ايتذهههازٟ يًٓاهههاّ اْكههُاَٗا   بو 0771 عهههاّ يف% 00 َهههٔ ايعههامل

ّ  يف% 11 ٔ  ايتؿهٓٝع  ٫ضهذلاتٝذ١ٝ  ْتٝذه١  ٚذيهو   0104 عها ٌ  َه  أده

 .ٚايتؿدٜس ايتٛطني

 يف تطههِٗ ايههٛط  ايتشههٍٛ رسْههاَر َبههادزات َههٔ عههدد ٖٓههاى

 َهها ٖٚههٛ ٞ،احملًهه احملتهه٣ٛ يف زٜههاٍ ًَٝههاز 051 َههٔ أنجههس تههٛطني

 َهههٔ ٚايتكًٝهههٌ احملًهههٞ، يًُشتههه٣ٛ املكهههاؾ١ رايكُٝههه١ ا٫زتكههها٤ ٜعهههصٿش

 ز٩ٜه١  شلهدف  ؼكٝكڄها  ايعُهٌ،  ؾهسف  ٚخًل ايٛازدات، ع٢ً ا٫عتُاد

 يف احملًههٞ احملتهه٣ٛ تعاههِٝ يف 0111 ايطههعٛد١ٜ ايعسرٝهه١ املًُههه١

 .كتًؿ١ قڀاعات

 يف ا٫ضههذلاتٝذ١ٝ  يًكڀاعههات ٚاملتٛقههع  اؿههايٞ اٱْؿههام  قُٝهه١

 ضههٜٓٛٽا، زٜههاٍ ًَٝههاز 111 ٜكههازب َهها ايتكههدٜسات سطهه  ًُههه١امل

 41 سهههٛايٞ أٟ  %01 ٜكهههازب َههها اؿايٝههه١ احملًهههٞ احملتههه٣ٛ ْٚطههب١ 

 ٚشٜهههاد٠ يًتهههٛطني، ْادشههه١ ضٝاضههه١ تڀبٝهههل سايههه١ ٚيف زٜهههاٍ. ًَٝهههاز

 َههٔ تكسٜبٶها % 33 ْطهب١  ؼكٝهل  املًُهه١  تطهتڀٝع  احملًهٞ،  احملته٣ٛ 



37

 –1028     
18 

ٍ  ًَٝهههاز 043 ٜعهههادٍ َهها  أٟ احملًهههٞ  احملتهه٣ٛ   مبههها ايطههه١ٓ، يف زٜهها

  ايٛط . ي٬قتؿاد زٜاٍ ًَٝاز 75 بقاؾ١ يف ٜطاِٖ

ٔ  ايتهٛطني  رسْاَر بٕ ٘  َه ٌ  ؾهسف  ىًهل  إٔ غهأْ  ددٜهد٠،  عُه

ٕ  ٜكهازب  مبها  ِ  ٚظٝؿه١،  ًَٝهٛ  يف زٜههاٍ ًَٝهازات  013 قهخ  يف ٜٚطهٗ

 يتشدٜهد  رٝاْهات  قٛاعهد  بْػا٤ َٔ ٫رد اٱمجايٞ  يرا احملًٞ ايٓاتر

 ٚاـههدَات ايطههًع تٛزٜههد فهها٫ت يف ٝهه١احملً اٱْتادٝهه١ ايؿذههٛات

 ٚايؿهٓاع١ٝ  ا٫قتؿاد١ٜ ايت١ُٝٓ غڀ  ٚزرڀٗا ٚايتدزٜ ، ٚايعُاي١

ٌ  بدههههسا٤ات  ٚتٛسٝههههد  املًُههههه١،  يف  ٚاملهههههٛزدٜٔ املؿههههٓعني  تأٖٝهههه

 ايكڀاعهات  اؿهَٛٝه١، ٚغهسنات   ا٭دٗهص٠  ناؾ١ َع املتعاقدٜٔ

 يًُههههٛاطٓني،  ايٛظٝؿٝهههه١  ايؿههههسف  آ٫ف ا٫ضههههذلاتٝذ١ٝ  نتههههٛؾرل 

 املٓػههآت ٚدعههِ ايكڀاعههات، كتًههـ يف ايٛطٓٝهه١ املٓػههآت ٌٚتػههػٝ

 دٚز٠ ٚتطهههسٜع ي٬قتؿههاد،  َُٗههه١ نسنٝههص٠  ٚاملتٛضهههڀ١ ايؿههػرل٠ 

ٔ  ا٫ستٝاطهات  ع٢ً اؿؿاظ أٜكٶا ايٛط ، ا٫قتؿاد يف ايطٝٛي١  َه

 املستبڀهه١  ايؿههٓاعات ملختًههـ ؾههٓاع١ٝ قٛاعههد ٚبْػهها٤ ايعُهه٬ت،

 ٚبَهاْٝه١  َٓاؾطه١،  رأضهعاز  ٚاملٓتذهات  ايطًع ٚتٛؾرل راملطتٗدؾ١،

 ايطهههٝٛي١، يتهههٛؾس ْتٝذههه١ َطهههتٗدؾ١ غهههرل أخهههس٣ قڀاعهههات تهههٛطني

 اٱْتههاز آ٫ت ٭دههصا٤ ؽؿؿههٞ رػهههٌ ؾههٓاع١ٝ ض٬ضههٌ ٚبهههاد

ٛټٍ غٝازٖهها، ٚقڀههع  ايجكًٝهه١  يًؿههٓاعات َؿههدز بو املًُههه١ ٚؼهه

 .ٚاملتٛضڀ١

 احملتهه٣ٛ زؾههع يف رؿاعًٝهه١ تطههِٗ قڀاعههات ث٬ثهه١ أرههسش َههٔ بٕ

 ٚقڀهع  ٚايطهٝازات  ايعطههس١ٜ،  ايؿٓاعات: ٖٞ ٚتعاُٝ٘، احملًٞ

 يف اضههههتجُازات قههههخ إٔ نُهههها ٚايذلؾٝهههه٘، ٚايطههههٝاس١ غٝازٖهههها،
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 ىًهل  املعسؾه١  اقتؿهاد  عًه٢  ٚا٫عتُهاد  َبتههس٠،  ددٜد٠ ؾٓاعات

 إٔ أٜكٶههها ايتعًُٝٝههه١ امل٪ضطهههات ٚعًههه٢ ايٛظههها٥ـ، يتهههٛطني ؾسؾٶههها

ٔ  سسنهههه١ تٛانهههه   بو ايڀهههه٬ب تٛدٝهههه٘ سٝههههح ا٫ضههههتجُاز  َهههه

 دعهههِ اؾٝهههد٠ ا٭َهههٛز َٚهههٔ .ايٛاعهههد٠ كڀاعهههاتاي يف ايتخؿؿهههات

ٔ  ايٛطٓٝهه١ يًُٓتذهات  ايدٚيه١  ٍ  َه املػهذلٜات  يهريو لههد    ْاههاّ خه٬

 رإعڀهها٤ تًتههصّ ٚاشل٦ٝههات ايعاَهه١ ٚامل٪ضطههات ايههٛشازات يف اٱدازات

 ايٛط١ٝٓ. يًُٓتذات ا٭ٚي١ٜٛ

ٍ  يهبع   ايعاملٝه١  لا  ايتذهازب   ٚدٓهٛب  نايؿهني،  -ايهدٚ

 تڀهههٜٛس يف -ٚغرلٖههها ٚايدلاشٜهههٌ، ٚاشلٓهههد، َٚايٝصٜههها، بؾسٜكٝههها،

 احملًههههٞ، يًُشتهههه٣ٛ قههههٛاْني ٚدههههٛد بو احملًههههٞ، ٜعههههٛد احملتهههه٣ٛ

 ٘  ٚاٱهارٝههات املُٝههصات َههٔ ايعدٜههد ؼكلههل إٔ غههأْٗا َههٔ ؾُتڀًباته

 ْٚكهههٌ املباغهههس، ا٭دهههٓيب ا٫ضهههتجُاز نصٜهههاد٠ ايدٚيههه١  ٫قتؿهههاد

ٟ  ايُٓٛ َطت٣ٛ ٚزؾع ايتهٓٛيٛدٝا،  ايؿهٓاعٞ،  يًكڀهاع  ا٫قتؿهاد

 َٔ كصٕٚ ٚخًل قتٛاٖا، ٚؼطني ايٛظا٥ـ تٛطني شٜاد٠ كٶاٚأٜ

 شٜهههاد٠ بو َطهههتكبًڄا، راٱقهههاؾ١ يًتهههٛطني ايكارهههٌ ايبػهههس١ٜ املهههٛازد

 ٚؽؿهههٝ  ايؿهههٓاع١ٝ، ايؿههادزات  ٚشٜهههاد٠ ايتهٓٛيٛدٝههها، تههٛطني 

 ممها  احملًٞ  املٓتر ضعس ؽؿٝ  ٚأخرلٶا ايؿٓاع١ٝ، ايٛازدات ْطب١

 .اٱْتاز يف يًتٛضټع  ق١ٜٛ قاعد٠ وكل

ٕٳ احملًههٞ احملتهه٣ٛ بٕ  املاقهه١ٝ َههٔ ايطههٓٛات يف كتڀؿڄهها نځهها

ٔ  ٚايعكهازٜني،  ا٭عُاٍ زداٍ َٔ استهاز١ٜ ؾ١٦ قٹبٌ  اعتُهدٚا  ايهرٜ

 بؾهداز  يف ٚضاُٖٛا ايدٚي١، َٛظؿٞ َٔ ا٫ضتػ٬يٝني َٔ ؾ١٦ ع٢ً

 َهها ٖٚههٛ ـههدَتِٗ، ا٭ْاُهه١ ٖههرٙ ٚضههخسٚا ايؿكؿاقهه١، ا٭ْاُهه١
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 ايٓتهها٥ر بظٗههاز َههٔ ٫رههد بذٶا ؾههسا١َ. هههٌر َهه٪خسٶا ايدٚيهه١ ٚادٗتهه٘

 نهههِ اٯٕ، ستههه٢ ْعًهههِ ؾههه٬ َعًٓههه١، ٚغهههرل قهههبار١ٝ َاشايهههت ايهههيت

 يػٝههاب قًههٞإ بقههاؾ١ رإْتههاز تعٜٛكههٗا َكارههٌ ايههٛازدات انؿكههت

يف  ٚاملتٛضهههڀ١ ايؿهههػرل٠ املٓػهههآت َطههها١ُٖ ْطهههب١ عهههٔ املعًَٛهههات

 قٹبهههٌ َهههٔ أزقهههاّ أٟ تٴعًهههٔ م ٚأٜكٶههها ايٓؿڀٝههه١، غهههرل ايؿهههادزات

 أعُاشلهههها يف احملًههههٞ احملتهههه٣ٛ ميجًهههه٘ عُهههها ايهههههدل٣ ػههههسناتاي

 .ايطعٛد١ٜ ايعا١ًَ ا٭ٜدٟ ٚخؿٛؾٶا ٚؾادزاتٗا، ايتػػ١ًٝٝ

 ؼتههاز بو احملًههٞ احملتهه٣ٛ ضٝاضههات أز٣ إٔ تڀههٜٛس ٚأخههرلٶا 

 يف بضهٗاَٗا  ملعٛقات سًٍٛ ٚبهاد احمل١ًٝ، ايػسنات قدزات ؾِٗ

 .احملًٞ احملت٣ٛ ْطب١ زؾع

 كضية:املداخال ت حول ال 

 احملًٞ:  َؿّٗٛ احملت٣ٛ

سههٍٛ َؿٗههّٛ احملتهه٣ٛ احملًههٞ، ذٖهه  د. عبههد ا  رههٔ ؾههاحل    

 ايعٓاؾهس  ؾٝ٘ تهتٌُ إٔ ٜٴؿذلض ايرٟ ايٛعا٤ اؿُٛد بو أْ٘ ٜع 

 يٓهها تجبههت َسسًهه١ بو ٜؿههٌ إٔ بو ايساَٝهه١ ٚاـڀههٛات ايس٥ٝطهه١،

ٝٽها  قته٣ٛ  يهدٜٓا  بٕ ايكهٍٛ:  يٓها  ٚول ْطبٝٽا، ؼكٝكڄا ٌٳ  قً  َهتُه

 َههع ايٓطههيب، املكههداز ٖههرا عًهه٢ احملاؾاهه١ بو بقههاؾ١ ا٭زنههإ،

 .ؾٝ٘ املتصاٜد ايُٓٛ َٔ ساي١ ت٪ند َڀسد٠ شٜاد٠

 اٱْتهههاز َطهههتًصَات ٜٚهههس٣ د. بسطهههإ أرهههٛ سًٝكههه١ أْههه٘ ٜعههه   

 ٚاـهدَات  ايڀبٝع١ٝ، ٚاملٛاد ايبػس١ٜ، املٛازد ذيو يف مبا احمل١ًٝ،

 ْتٝذهه١ احملًههٞ  احملتهه٣ٛ تُٓٝهه١ أًُٖٓهها يهٓٓهها. ٚاملطههاْد٠ اٱْتادٝهه١

 م ؾُجًڄههها:. خڀڀٓههها ؾهههٝاغ١ يف ا٫قتؿهههاد١ٜ ا٭ؾهههٍٛ اتبهههاع يعهههدّ
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ٌ  عٓد اٖتُاّ قٌ احملًٞ احملت٣ٛ ٜهٔ  اٱعؿها٤ات  َهٓ   أٚ ايتُٜٛه

ِ  ٚنإ احمل١ًٝ، ّ  َعاه ٕ  املهاٍ،  زأع مبًهٝه١  ا٫ٖتُها  ناْهت  ؾهإ

 أًُٖٓها  ٖٚههرا  ا٭رهٛاب.  شلها  تٴػهسع  ضهعٛد١ٜ  امل٪ضطه١  أٚ ايػسن١

ٌ  يف احملًهههٞ احملتههه٣ٛ  َهْٛهههات  بذ املهههاٍ،  زأع ٜٓهههتعؼ إٔ ضهههبٝ

 تڀهارل  يًذد٣ٚ املتخؿؿ١ اؿه١َٝٛ ايؿٓادٜل سطارات ناْت

 سهههٍٛ ٚتتُشهههٛز ٚتعتُهههد تطهههتٓد املطهههتجُس، ايسأزلهههايٞ سطهههارات

 احملت٣ٛ ٖٛ ٚايتٛطني تٛطني، ٖٛ احملًٞ ايسع١ٝ  يرا ؾإٕ احملت٣ٛ

ٝٽا اتباعٗا عًٝٓا ممازض١ ؾٗٞ .احملًٞ  .يدٜٓا َا ْطتخدّ إٔر زٚتٝٓ

 ٕ  local احملًههٞ احملتهه٣ٛ أنههدت ذيههو د. ٚؾهها٤ ايسغههٝد رههأ

Content ٖٛ ِٗؾتؿهٝهو  ا٭نهدل،  ٚايتشدٟ ايعٓؿس امل  ّ  ا٭زقها

ِٻ َٚٔ ٌ  ايكاعهد٠  ٖٛ ؼًًٝٗا، ثٳ  اضهذلاتٝذٞ،  أٚ ؽڀهٝ   رٓها٤  يهه

ؽُٝٓٝهه١. ٚاؾكٗهها يف ذيههو   ٚيٝطههت سكٝكٝهه١ َعههاٜرل َٓٗهها يٓطههتٓب 

 يهههدٜٓا ٜههههٕٛ إٔ ٝهههح أغهههاز بو أْههه٘ هههه  أ.قُهههد ايدْهههدْٞ، س

ـٷ ٌٻ وههٟٛ ٚؾههشٝ ، دقٝههل َسنههصٟ ٚطهه  أزغههٝ  املعًَٛههات نهه

 .ايٓذا  ي٘ ٜٴساد ٚط  قت٣ٛ وتادٗا اييت

ٚيف قهههههسا٠٤ اضهههههتكسا١ٝ٥ ملعٓههههه٢ احملتههههه٣ٛ احملًهههههٞ، ٜهههههس٣ د.   

  ّ  نأسهههههد املعسؾههههه١ تهههههٛطني ٜعههههه  خايهههههد ايسدٜعهههههإ إٔ املؿٗهههههٛ

 رههههههٛادز املادٜههههه١ داتٓهههههااستٝا بْتهههههاز ٚشٜهههههاد٠ املؿٗهههههّٛ، دٛاْهههه  

 ٚا٭داْهههه  ايٛاؾههههد٠ ايعُايهههه١ عًهههه٢ ا٫عتُههههاد ٚتكًههههٝـ ضههههعٛد١ٜ،

َٶهههها. ٚنههههريو   ا٭دٓبٝهههه١ املٓتذههههات عًهههه٢ ا٫عتُههههاد تكًههههٝـ عُٛ

ٝٽٶا ؾٓاعتٗا ميهٔ اييت  .  قً
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 أٖداف احملت٣ٛ احملًٞ:

  ٕ ٛټز د.عبد ا  رٔ ؾهاحل اؿُهٛد، أ  احملته٣ٛ  أٖهداف  يف تؿ

 اؿهَٛٝهه١ املػههذلٜات يف ايطههعٛدٟ املهههٕٛ شٜههاد٠ تعهه  احملًههٞ

 ايطههًع ٫ضههت٬ٗى اجملتُههع يف ا٭ؾههساد ٚعههٞ شٜههاد٠ َههع، ٚاـاؾهه١

 يًػهسنات  ايتٓاؾطه١ٝ  ايكهدز٠  ٚتهرل٠  تستؿع ٚإٔ، احمل١ًٝ ٚاـدَات

 َطها١ُٖ  عٔ ؾكًڄا، عاملٝٽا املٓاؾط١ ع٢ً قادز٠ هعًٗا احمل١ًٝ  مما

 ملعسؾههههه١ا شٜهههههاد٠  ٚإٔ، ايتٛزٜهههههد ض٬ضهههههٌ يف احملًٝههههه١ ايػهههههسنات

 تههٛاؾس مههٛ شٜههاد٠ َهه٪دٻاٙ املًُههه١ غههباب  يههد٣ ايؿٓٝهه١ ٚايكههدزات

 .ايٛظٝؿ١ٝ ايؿسف

 احملت٣ٛ احملًٞ ٚاملٛازد ايبػس١ٜ:

 عُههٛد ٖههٛ ايبػههسٟ ذٖهه  أ.قُههد ايدْههدْٞ بو إٔ ايعٓؿههس   

 أٟ ٜهههٓذ  رٓههها٤ٶ، ؾًهههٔ ا٭ؾهههع  ٖٚهههٛ ايهههٛط ، يًُشتههه٣ٛ اـُٝههه١

 ايعاَههٌ تأٖٝههٌ يف ايٛقههت ٖههٛ ٜكًكهه  بٕ أنجههس َهها. ردْٚهه٘ َػههسٚع

ٛټٍ ٚتطازٴع ايبػسٟ،  َطهت٣ٛ  ٖٛ ايكًل دزد١ ٚرٓؿظ ٚايس١ٜ٩، ايتش

 عٓٗها، ٚايًشهام   ايطهٓني  غباز يف ْؿ  ردأت ؾٌٗ املع١ٝٓ، تايٛشازا

 ا٫عتُهاد  بو ايدٚي١ ضتكڀس أٚ رسن  ايس١ٜ٩ اؾدٜد٠ يًًُه١،

ٝٻه١إ  يهٲداز٠  َٛاش١ٜ بداز٠ ع٢ً ٝٽها  اـهاف  ايكڀهاع  أَها  اؿاي  ؾه٬  ساي

 ْٴكهدٿز  إٔ هه  . ايسعٟٛ ا٫قتؿاد عٔ ربعٝد يٝظ ؾٗٛ داٖصٶا، أزاٙ

 يههٝظ ؾايٛقههت ايتكًٝدٜهه١، اؿًههٍٛ عههٔ ْبتعههد ٚإٔ املػههسٚع، سذههِ

 َعٓا.  

ٕ  ٚيف ٖرا اٱطاز، تطا٤ٍ د. َػازٟ ايٓعِٝ: بذا  احملته٣ٛ  نها

 ٖٓهههاى ٜههههٕٛ ؾهٝهههـ دهههاٖص، غهههرل ٚايجكهههايف ايبػهههسٟ احملًهههٞ
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دْههدْٞ: بٕ ا٭َههس يههٝظ رٗههرٙ   تههٛطنيإ أدههاب عههٔ ذيههو أ.قُههد اي   

بو ؾذل٠ َهٔ   متاز ؾك  ايطٛدا١ٜٚ، ؾايتعًِٝ َتٛؾس َٚٓتػس  مٔ

 ؾٗههرٙ رػهههٌ دٝههد، ؾهه  ٚتههدزٜ  رتعًههِٝ ْبههدأ نْٛٓهها. ايتههدزٜ 

ايعُههٌ،  زأع عًهه٢ ايتههدزٜ  ميهههٔ إٔ ٜٴٓؿَّههر  أٜكٶهها. خڀهه٠ٛ َُٗهه١ 

ٛ  يف ٜٚٴهرنس إٔ ٖهرا ايدلْهاَر لهه  قهدميٶا     ِ . أزاَهه . إٔ ْبههدأ املٗه

ٔ  أندل اقتؿادٜٽا سذُ٘ دْارً  ٚاقه    ٖٚهرا  ايبػهسٟ،  ايعٓؿهس  َه

 رػههسٟ عٓؿههس ٚدههٛد َههٔ ٫ٚ رههأع َتٛاشٜهه١، آيٝههات َههٔ ٫رههد يههرا

 ٚنأْٓهها ْٚطههتُس َ٪ًٖڄٶهها، ٫ ٜهههٕٛ املػههه١ً إٔ ٚيهههٔ أدههٓيب،

 ايعام. يف تدزٜ  َسنص أندل

 شٜههاد٠ يف ايؿههشٝ  ا٫ػههاٙ يف ٜٚههس٣ د. ساَههد ايػههسازٟ أْٓهها 

 خههادّ رسْههاَر يههدٜٓا ايبػههس١ٜ املههٛازد ْاسٝهه١ ؾُههٔ احملتهه٣ٛ احملًههٞ،

 ايكڀاعههههات كسدههههات ظاْهههه  اـههههازدٞ، ي٬رتعههههاخ اؿههههسَني

 نههريو ايعُههٌ. ضههٛم يف اٯ٫ف قههخٻت ايههيت ايداخًٝهه١ ايتعًُٝٝهه١

 املڀًهٛب،  ايٛد٘ ع٢ً تٓؿٝرٖا مت بذا طسٜل خازط١ ٖٞ اييت ايس١ٜ٩

 سٝههه١ْا ؾُهههٔ احملًهههٞ. احملتههه٣ٛ شٜهههاد٠ يف تأنٝهههد رههههٌ ضتطهههِٗ

ٔ  ٪31 تههههٛطني عًهههه٢  تػههههتٌُ ايس٩ٜهههه١  ايتؿههههٓٝع  ايؿههههٓاعات  َهههه

 قهههسى َػهههسٚع أنهههدل ذاتههه٘ عهههد ٖٚهههرا ،0111يف ايعطههههس١ٜ

ٞ  املدْٝه١  ايؿهٓاعات  إٔ عًُٓها  َا بذا ٖرا احملًٞ. يًُشت٣ٛ  ْتهاز  ٖه

ٞ  عطههسٜٽا،  َٓٗها  اؿاده١  اْتؿها٤  رعهد  ايعطهس١ٜ ايؿٓاعات  ٖٚه

 ؾههههٓاعات) تهاًَٝهههه١  سًكهههه١ ٖٚههههٞ ا٫قتؿههههاد١ٜ، اشلُٝٓهههه١ قهههه٠ٛ

 تههدعِ َدْٝهه١ ٚؾههٓاعات َدْٝهه١، ؾههٓاعات بو تتشههٍٛ عطهههس١ٜ
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 خههه٬ٍ َهههٔ ايعطههههس١ٜ ايؿهههٓاعات ٜهههدعِ ٚاقتؿهههاد ا٫قتؿهههاد،

 ..(ٖٚهرا ٚايتڀٜٛس، ايبشح

 ٚايتػسٜع١ٝ ايتٓا١ُٝٝ ا٭طس َٔ َتها١ًَ َٓا١َٛ بو متاز

 ايؿههههههههٓاع١ٝ، )نا٫ضههههههههذلاتٝذ١ٝ ٚا٫ضههههههههذلاتٝذ١ٝ ٚايطٝاضهههههههه١ٝ

 ايع٬قههههه١ ذات ٚايطٝاضههههات  ٚاـڀههههه  ايتٛظٝههههـ،  ٚاضههههذلاتٝذ١ٝ 

ٌ  أ٫ احملته٣ٛ. ٚعًٝٓها   يصٜاد٠....( ٚا٫رتهاز ٚايعًّٛ رايتك١ٝٓ  ْطهتعذ

 ٚخازطههه١ املهههد٣، طًٜٛههه١ ؾهههشٝش١ ضٝاضهههات بو متهههاز ايٓتههها٥ر،

ٝٽهها )متجًلٗهها ٚاقههش١ طسٜههل  رٓهها٤ ْعٝههد يهْٛٓهها  (0111 ايس٩ٜهه١ ساي

ٞ  َٔ ا٫قتؿاد ٔ  املٓهتر،  بو ايسٜعه ٔ  ْتشهدخ  مه  ٖٝهًه١  ٠بعهاد  عه

 .بو ٚقت وتاز ٖٚرا رًد، اقتؿاد

ٛ  أقاف أ.قُد ايدْدْٞ أْ٘ رايؿعٌ ؼدٺ ٕ  نبرل، ؾٗه  ْههٛ

 إٔ طڂههس  َهها ظاْهه  ايٓذهها  زنٝههص٠ ْهههٕٛ. ٚيف اعتكههادٟ،  ٫ أٚ

َٶا، املػههسٚع ظعههٌ ٚايتعاَههٌ، ايتٛدهه٘ ٜهههٕٛ  ْكڀهه١ ٖٚههٞ َطههتدا

 ايهاًَهه١ ايػههُٛي١ٝ ؾههؿ١ املػههسٚع وُههٌ إٔ قٛزٜهه١، ٚنههريو 

comprehensive integration. 

 َههٔ قًًٝهه١ غههرل ٚيف اعتكههاد د. زاغههد ايعبههد ايهههسِٜ إٔ ْطههب١ 

 ؾؿههازت. رهههجرل املههأٍَٛ دٕٚ ناْههت ا٫رتعههاخ رسْههاَر كسدههات

 ايذلنٝههص َههٔ رػهه٤ٞ ميهههٔ ٚنههإ احملًههٞ، احملتهه٣ٛ عًهه٢ عب٦ٶهها

 املهههٛازد َهههٔ نهههجرلٶا إٔ أعتكهههدٴ. أؾكهههٌ رػههههٌ ؾٝٗههها ا٫ضهههتجُاز

 يف ؾاعًٝهه١ڄ أنجههس يتهههٕٛ( ايٓاعُهه١ ٗههازاتامل) بو عادهه١ ايبػههس١ٜ

 .احملًٞ احملت٣ٛ يف اٱضٗاّ
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 عٔ رٝاْات قاعد٠ يدٜٓا رُٝٓا ٜس٣ د. ساَد ايػسازٟ أْ٘ يٝظ

 ْكاره١  ْكٝه   قارًهت  أْه   ٚأذنسٴ .قاد١َ يطٓٛات ايعٌُ ضٛم ساد١

ٔ  ا٭زدْٝهه١، املٗٓدضهني   ايعُههٌ ضههٛم ساده١  ٚذنههس أْٗهِ ٜعسؾههٕٛ عهه

 يًطهههٓٛات اشلٓدضههه١ نًٝهههات يف بايڀههه٬ ٚعهههدد املٗٓدضهههني، َهههٔ

 ٚقهههٛزٟ، نهههبرل دٚز عًٝٗههها ايعاَههه١ اٱسؿههها٤ات ايكادَههه١. ٦ٖٝههه١

ٔ  املڀًٛره١،  ٚايتخؿؿات ايعٌُ ضٛم ساد١ رني ٚايتٛاؾل يًسر   َه

ايكادَههه١. أَههها ضٝاضههه١   يًطهههٓٛات ايدقٝكههه١ ايبٝاْهههات تهههٛؾرل خههه٬ٍ

 ٌ ّ  تأنٝههد ا٫رتعهاخ ؾٗههٞ رههه ٚايتههٛطني   احملًههٞ احملتهه٣ٛ تطهتخد

 ٞ  رػهههٌ ايدلْههاَر ٫ضههتجُاز دٝههد٠ قههٛار  عادهه١ بو يههرا ؾٗهه

 أؾكٌ.

٘  غً  ٚيف زأٟ ّ. خايد ايعجُإ، ؾإٕ ا٫رتعاخ  اٯٕ سته٢  عًٝه

 غههها١ًَ ملٓاَٛههه١ عادههه١ ٚمهههٔ. ايٓهههٛعٞ ٚيهههٝظ ايهُهههٞ ايهههصخِ

 ايبػهههس١ٜ املهههٛازد ؼدٜهههد اعتبازٖههها يف تأخهههر احملًهههٞ، يًُشتههه٣ٛ

 تًههو تادٗههاؼ ايههيت ايكههدزات يبٓهها٤ قههدد٠ رههساَر قههُٔ اي٬شَهه١

 احملًٞ. احملت٣ٛ يت١ُٝٓ املٛد١ٗ املػسٚعات

 احملت٣ٛ احملًٞ ٚايتعًِٝ ايؿ :

    ٌ  ٜهُهٔ يف  ا٭نهدل  يف اعتكاد د. َػهازٟ ايٓعهِٝ، ؾهإٕ اـًه

ايتكٓٝهه١. ٜٚتؿههل َعهه٘ أ.قُههد ايدْههدْٞ، سٝههح بٕ       املٗٓٝهه١ ا٭ٜههدٟ

ٕ  يههرا ٜٴههرنس  غهه٦ٝٶا تكههدٿّ م ايؿهه  ايتعًههِٝ َٓاَٛهه١  ؾههإٕ ايتعههاٚ

َٓه٘. ٚتهس٣ د.    َؿهس  ٫ أَهسٷ  َتكدَه١  دٍٚ َٔ ٚاملٓاٖر املعًُني  ٚدًڃ

 ايكڀاعهات،  رعه   يف يًتهٛطني  ٚؾا٤ ايسغهٝد أْه٘ ٫ تٛدهد داٖصٜه١    
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 ٚاحملاضهههههب١، املكههههها٫ٚت، َجهههههٌ: درزٜههههه١، تههههههٕٛ قهههههد ٚايهههههيت

 ٚا٫تؿا٫ت. ٚايتهٓٛيٛدٝا،

 ايتهدزٜ   َٚعاٖهد  َسانص ٚأغاز د. َػازٟ ايٓعِٝ بو ػسر١

 ايؿههس٠  ْبعت ٚقد غه١ًٝ، َسانص بو ٚؼٛيت تٓذ ، م اييت

ٛټز َٔ ـ  ا٭َهرل  أثازٖها  اييت ايطعٛد٠ ؾهس٠ تڀ ٘  -ْهاٜ  ا ، زمحه

 َههٔ رههديڄا ػازٜهه١ ؾسؾهه١ بو ايؿهههس٠ سٛيههت اجملتُههع ثكاؾهه١ إٔ ب٫

سكٝكٝهه١. ٚنههريو ػسرهه١   َٗٓٝهه١ رػههس١ٜ قاعههد٠ رٓهها٤ يف املطهها١ُٖ

 بقٓهههاع ًههه٢ع قهههدزتٗا ٚعهههدّ ايٛاقههه ، ٚبخؿاقٗههها ايتكٓٝههه١ نًٝهههات

 كسداتٗا. ظد٣ٚ اجملتُع

 ٕ  رهههساَر تعجټهههس أٚ ؾػهههٌ َهههٔ داْبههه٘ ٜهههس٣ ّ. خايهههد ايعجُهههإ أ

 بو َٛدٗههه١ تههههٔ م أْٗههها ا٫رتعهههاخ، ٜسدهههع بو ٚستههه٢ ايتهههدزٜ 

احملًهههٞ.  احملتههه٣ٛ رطٝاضهههات تهههستب  ٚم قهههدد٠، عُهههٌ فههها٫ت

 ٌ  ايڀهههارع عًٝٗههها ٜػًههه  ٚا٫رتعهههاخ ايتهههدزٜ  رهههساَر نُههها إٔ نههه

 ٓٛعٞ.اي ٚيٝظ ايهُٞ

يف ايطٝام ْؿط٘، ذنست د. ٚؾا٤ ايسغهٝد ػسره١ يف ايكڀهاع    

 ؼههدٜات  ٖٓههاى اـههاف تتعًههل مبعاٖههد ايتههدزٜ   سٝههح ناْههت     

 يف أزاَهههٛ غههسن١ َههع تتعاَههٌ ايههيت ايههبذلٍٚ يػههسنات نههبرل٠

 ٚرعهد  ؾهٝاْتٗا،  ٚٚزؽ يف َؿاْعٗا يتعٌُ ضعٛد١ٜ نؿا٤ات بهاد

 رٖٙههه نهههٌ َهههٔ راضهههتجُازات زعهههٞ غهههرل َعٗهههد تأضهههظ دٗهههٛد

 ايتخؿؿهههات عًههه٢ ايهههدقٝل ايتهههدزٜ  يف ٜتخؿهههـ ايػهههسنات،

 َههٔ أنجههس تههدزٜ  ٜههتِ سٝههح ايؿهههس٠، ٚلشههت يههدِٜٗ، املڀًٛره١ 

 ٚرههههههه ًَٝههههههٕٛ، 111 ؾاقههههههت رأزقههههههاّ ايٝههههههّٛ، ضههههههعٛدٟ 3111
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 وههل ضههٓتإ، ايههدرًّٛ ٚاـؿذههٞ. َههد٠ ايههدَاّ رههني طايهه 02111

ٍ  رسٜڀاْٝهه١،  داَعهه١  َههع  رايتذطههرل  رعههدٖا  يًڀايهه    عًههه٢ يًشؿههٛ

 يٛزٜٛع.ايبها

ِ  إٔ ميهههٔ ٚأز٣ أْه٘ ٫  ِ  رهه٬ ايتهٛطني  عًُٝهه١ تهت  احملتهه٣ٛ ؾٗه

 سكٝك١ٝ نؿا٤ات ر٬ احملًٞ راحملت٣ٛ ايٓٗٛض ميهٔ ٫ٚ احملًٞ،

 ايتٛطني. يف استٝادات تؿ ټ

٫ ع٬قه١   رُٝٓا ٜس٣ ّ. خايهد ايعجُهإ إٔ تأضهٝظ ٖهرا املعٗهد     

 ١ايبػههسٜ ايڀاقههات تأٖٝههٌ غسقهه٘ َعٗههد ؾٗههٛ احملًههٞ، رههاحملت٣ٛ يهه٘

٘   ٖٚٓههاى رسْههاَ   أزاَهههٛ، َػههازٜع يف يًعُههٌ  يف آخههس مماثههٌ يهه

ٝٽها   ٚاـهدَات  ايطهًع  بْتهاز  يف ايتٛضټهع  املڀًٛب داشإ. َؿؿا٠  قً

ٝٽهها، َٛطٓهه١ َعههازف راضههتخداّ  ٚبْتههاز قًٝهه١، رػههس١ٜ َٚههٛازد قً

 قًٞ.

 يف "بتكهههإ" أقهههاف أ.قُهههد ايدْهههدْٞ أْههه٘ مت اؾتتههها  َعٗهههد  

 يٝطهت  اؾص٥ٝه١  ٖهرٙ . inspection يهه ا دص١ٝ٥ يف تسنٝصٙ. اؾبٌٝ

ٌ   رهٌ ايٓؿ  ؾٓاع١ يف ؾك  ٌ  يف شلها  متهاز  ؽؿؿهاتٗا، ره  نه

 بيٝ٘. ْؿتكس َا ٖٚرا خد١َ، ٚ َٓتر

ٚسٍٛ تطا٩ٍ ّ. خايد ايعجُإ، ذنهس أ. قُهد ايدْهدْٞ أْه٘     

 املتكدَهه١ ايههدٍٚ ؾهههٌ خههدَٝٽا، أٚ ؾههٓاعٝٽا املٓههتر دههٛد٠ َههٔ ٫رههد

 ايؿشـ ٜدخٌ املٓتر بو دٛد٠ ؾ١ٚراٱقا ا٭َس، ٖرا ع٢ً ؼسف

ٛ  َادٜٽها،  اٱْتهاز  ْطهب١  تكِٝٝ يف ٚا٫ختباز ٍ  ٚقهت  ٖٚه  اٱْتهاز  َٚعهد

degree of efficiency. أٚ ايڀاق١، تٛيلد نٗسرا٤ قڀ١ يدٜٓا 

 اٱْتاد١ٝ، قٝاع ؾٝذ  َاد٠، أٟ ٜٓتر َؿٓع أٟ أٚ ْؿ ، َؿؿا٠
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ٌ  ي٘ ٖٚرا ٞ  احملته٣ٛ  قُٝه١  يف َباغهس  دخه  املٓهتر  دهٛد٠  أٜكٶها . احملًه

ٔ  اؿٝها٠   أَٛز نٌ ٚؾٹٞ اـدَات، يف تدخٌ  ٚبعُهاز  َڀهاعِ،  َه

َٶهها،  ايتشتٝهه١ ايبٓٝهه١  أٚ املٓههاشٍ،  اؿههٛادخ،  ْٚطههب١  ٚايڀههسم، عُٛ

  َٓػأ٠. أٟ يف ٚايط١َ٬ ا٭َٔ عاٌَ ٜأتٞ ٖٚٓا ايٛؾٝات، ٚتكًٌٝ

ٝٸِ ؾعٓههدَا شلههرا، راٱقهاؾ١  أضههٛام   عههٔ ْٚبشههح َؿههٓعٶا، ْكهه

 َهههٔ َٚٛثكههه١ دٚيٝههه١ َعهههاٜرل سطههه  ٓهههترامل دهههٛد٠ تههههٕٛ إٔ هههه 

 ٖهههرٙ تهههٛطني ههه   يهههرا َٚٛثٛقههه١  كتؿهه١  غهههسنات أٚ غههسن١ 

 زمبهها. املٓههتر ٚدههٛد٠ اـطهها٥س تكًٝههٌ يف أُٖٝهه١ َههٔ شلهها ملهها اـدَهه١ 

 املػسع١ اؾ١ٗ ٚلعًٗا ٚاملكاٜٝظ، املٛاؾؿات ١٦ٖٝ ُْٓٞ إٔ عًٝٓا

 ا٭َس.  شلرا ٚاملساقب١

 ايڀهس ،  ٘ ٜتؿهل َهع ٖهرا   َٔ داْب٘ ذنس ّ. خايهد ايعجُهإ أْه   

 بسهههد٣ ٚا٫ختبهههاز ايؿشهههـ احملًهههٞ  رهههاحملت٣ٛ ع٬قتههه٘ ٚأْههه٘ ٜعهههٞ

 دههٛد٠ ذات ٚخههدَات ٚضههًع َٓتذههات عًهه٢ يًشؿههٍٛ املُٗهه١ ا٭دٚات

 املٓاؾط١ ع٢ً ايكدز٠ عدّ استُاي١ٝ َع خؿٛؾٶا رٗا، ٜٴعتد َٓاؾط١

ٝٶٸ ايطعس١ٜ  .اَبد٥

 إْػهها٤ر ايتذسرهه١ تتهههسز ٫ ٚتطهها٤ٍ د. َػههازٟ ايٓعههِٝ: ملههاذا  

 ا٭عُهاٍ ا٭خهس٣إ   قڀاعهات  َتُه١ٓ يف رػس١ٜ َٛازد تٛيلد َعاٖد

ٛټز  م ٚغهههسنات ٦ٖٝٚهههات أ. قُهههد ايدْهههدْٞ إٔ ٚشازات  يف تؿههه

 شلههههرٙ ايكٝههههاد٠ يف املػههههه١ً ؼههههاٍٚ، ٚيځههههِ تتكههههدّ ٚم تتشههههسى،

  ٘  ايعاَه١  امل٪ضطه١  املٓػآت. رُٝٓا تس٣ د. ٚؾا٤ ايسغٝد إٔ ذيهو ضهبب

 املعاٖهههد ؾههههس٠ قُهههد ايدْهههدْٞ إٔيًتهههدزٜ . يف سهههني ٜعتكهههد أ.  
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املختًڀ١، ٚا٭َس  اـاؾ١ أٚ رايػسنات َستبڀ١ ايتك١ٝٓ ٚنًٝات

 .املڀًٛر١ ايتخؿؿات يٓٛع١ٝ بو دزاض١ وتاز

ٗٶهها   ٚشٜههس عٓهه٘ أعًههٔ أقههاف د. ساَههد ايػههسازٟ إٔ ٖٓههاى تٛد

 يف املًُهه١،  ايتڀبٝكٝه١  ايتكٓٝه١  يًعًّٛ داَع١ أٍٚ رإط٬م ايتعًِٝ،

 املًههو ايػههسٜؿني اؿههسَني خههادّ اضههِ ؼُههٌ َتخؿؿهه١ نذاَعهه١

٘ -ضًُإ ٞ -ا   سؿاه  يف املكه١ُٓ  ايهٛشاز٠  َبهادزات  بسهد٣  ٖٚه

ٛټٍ رسْههاَر  ايعسرٝهه١ املًُههه١ ز٩ٜهه١ عههٔ املٓبجههل 0101 ايههٛط  ايتشهه

 راؾاَعههه١ ايتكٓٝههه١ ايهًٝهههات زرههه  ٜهههتِ ٚؾٝٗههها ،0111 ايطهههعٛد١ٜ

ٔ  اؾدٜهد٠،  ٍ  َه  ٜ يًتههدز ايعاَه١  امل٪ضطه١  َهع  تهههاًَٞ بطهاز  خه٬

 .ٚاملٗ  ايتك 

 تٛطني رع  ايؿٓاعات ٚا٭عُاٍ:

سههٍٛ تههٛطني رعهه  ايؿههٓاعات ٚا٭عُههاٍ، تطهها٤يت د. ٚؾهها٤     

ٔ  اشلدف ايسغٝد: َا  ايعطههس١ٜإ ملهاذا   ايؿهٓاعات  ٪31 تهٛطني  َه

 قڀاعههات اضههتشداخ عًهه٢ ٚايعُههٌ خؿكههٗا، يف اشلههدف ٜهههٕٛ ٫

 يًتٛطنيإ ت١ُٜٛٓ أخس٣

ٌ يف اعتكاد ّ. خايد ايعجُإ إٔ ذيو ٜ  ا٫عتُهاد  ٗدف بو تكًٝه

 عٛا٥هههد ا٭َٓٝههه١، ٚؼكٝهههل اـازدٝههه١، ا٫ضهههتك٬ي١ٝ املؿهههادز عًههه٢

ٝٽا. أقاف أ.قُد ايدْهدْٞ رهإٔ ٖهرا اٱدهسا٤ ىًهل       اقتؿاد١ٜ قً

 ٕ  ؾههٓاعات تٛيههد ايعطهههس١ٜ ايؿههٓاعات ؾسؾٶهها يًعُههٌ  َٚعًههّٛ أ

 .ٚا٭َ  ايدؾاعٞ ا٭َس ظاْ  نجرل٠، َد١ْٝ

 تكهُٓت  0111 املًُهه١  ٕ ز١ٜ٩أقاف د. خايد رٔ دٖٝؼ: ب

ٞ  احملت٣ٛ ْطب١ زؾع ٌ  قڀهاع  يف احملًه ٍ  ايعُه  ايهٓؿ   يكڀهاع  ٚا٭عُها
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 َههٔ ايعطهههس١ٜ ايؿههٓاعات تههٛطني ٚنههريو ،٪53 بو ٪21 َههٔ

 ا٭خهههس٣ ْؿطههه٘ عًههه٢ ايؿهههٓاعات  ايتٛدههه٘ ٜٚٓڀبهههل ،٪31 بو 0٪

ُٶهها  ٚضههٝهٕٛ كتًؿهه١، رٓطهه  ايههٛط .  ي٬قتؿههاد قٜٛٽهها ذيههو داع

 ايٛطٓٝهههه١ ا٫ضههههذلاتٝذ١ٝ تعههههدټ ٚايؿههههٓاع١ اقهههه١ايڀ ٚشاز٠ إٔ نُهههها

ٔ  املصٜهد  ؼٌُ ايٓٗا١ٝ٥ َساسًٗا يف ٖٚٞ يًؿٓاع١، ٌ  َه  ٚتهٛطني  ْكه

 ضههتهٕٛ ٚطٓٝهه١، اضههذلاتٝذ١ٝ ٚؾهل  يًًُُههه١ ٚايتكٓٝهه١ ايؿهٓاعات 

 كتًههههـ يف ايتههههٛطني ْطهههه  يصٜههههاد٠ َػههههسم، ملطههههتكبٌ ٚاعههههد٠

 .ايؿٓاعات

 ا٫تؿاقات ايدٚي١ٝ ٚتدعِٝ احملت٣ٛ احملًٞ:

د.عبد ا  رٔ ؾاحل اؿُٛد بسهد٣ تػسٜداته٘ ايهيت ٜهس٣      أٚزد

أْٗهها تههدعِ احملتهه٣ٛ احملًههٞ، سههٍٛ شٜههاز٠ زلههٛ ٚيههٞ ايعٗههد ملدٜٓهه١       

رٛضڀٔ، ٚايهيت أضهؿست عهٔ ضهبع اتؿاقٝهات تعهإٚ ٚغهسانات يف        

فهههها٫ت: اشلٓدضهههه١، ٚايڀهههه ، ٚايؿٝصٜهههها٤، ٚايڀاقهههه١، ٚتڀههههٜٛس     

 املٓتذات ايبشج١ٝ.

 قته٣ٛ  عًه٢  رإٔ ذيو ٜعتُهد َٔ داْب٘ عًل أ.قُد ايدْدْٞ 

ٔ  ايطههعٛدٟ اؾاْهه   ٚأًٖٝهه١ ا٫تؿاقٝههات،  ٚغههسنات  داَعههات َهه

 ٚدههٛد ْسدههٛٙ َههٔ َهها عًهه٢ ٜعتُههد ٚأٜكٶهها. َٓٗهها ي٬ضههتؿاد٠ ٚغرلٖهها

 ٚاـاف. ايعاّ ايكڀاعني رني رايتٓطٝل ؾعٻاٍ، قًٞ قت٣ٛ

 احملت٣ٛ احملًٞ: َا رني ايطعٛد٠ ٚايتٛطني:

 ػسره١  يدزاضه١  عاده١   أْٓها أغاز د. زاغد ايعبد ايههسِٜ بو 

 احملت٣ٛ. تٛطني يف َٓٗا ي٬ضتؿاد٠ ٚتكٛميٗا،" ايطعٛد٠"
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" احملًههههٞ احملتههه٣ٛ " نًُهههه١ إٔ ٚذٖبهههت د.عههههبرل رهههسُٖني بو  

 يف -ؾههها٭ٚو". ضهههعٛد٠" نًُههه١ َهههٔ رههههجرل أنهههدل ٖهههٛ َهههديٛشلا

 ٚايؿاعهههٌ امل٪ٖهههٌ ايبػهههسٟ ايعٓؿهههس عًههه٢ تكتؿهههس ٫ -َؿٗهههَٛٞ

 دهههٛد٠ َهههٔ املتهاًَههه١  ؾهههٛد٠ا عٓاؾهههس بو تتعهههداٙ رهههٌ ٚسطههه ،

 املساقبههه١، ٚدهههٛد٠ ايتعاَهههٌ، آيٝههه١ ٚدهههٛد٠ املٓههها ، ٚدهههٛد٠ املٓهههتر،

 تٳطهڀچ   قهد " ايطهعٛد٠ "  َؿڀً  إٔ سني يف. ٚاحملاضب١ٝ ٚايتطٜٛل،

ٛ  ايرٟ أتطتبديٕٛ مببدأ:" ٚٳطڂبٿل ٟ  أدْه٢  ٖه ٛ  رايهر  املساقه  . خهرل"  ٖه

 ِملؿههاٖٝ َسادؾڄهها أؾههب  ايطههعٛد٠ َؿههڀً  إٔ هههد َٓؿههؿ١ رعههني

 ايبػهههسٟ، املطهههت٣ٛ ٚضههه٤ٛ ايتذهههازٟ، نايتطهههذل ضهههًب١ٝ  نهههجرل٠

 ايعاًَهههه١ ايكهههه٣ٛ تٛظٝههههـ يف ايههههٛعٞ ٚقًهههه١ ايههههٛظٝؿٞ، ٚايتطههههسټب

 اٖههتِ قههد ايتههٛطني مههٛ رههايك٠ٛ ايكههػ  ٜهههٕٛ ٚقههد. اـازدٝهه١

 أدٻ٣ َهها ايبػههس١ٜ  ايعاًَهه١ ايكهه٣ٛ تڀههٜٛس أٚ ايهٝههـ، دٕٚ رههايهِ

 املكؿهههد ١َضههه٬ زغهههِ" ايطهههعٛد٠" َؿهههڀً  ٚتػهههٜٛ٘ تطهههڀٝ  بو

 .يَٰاٍ كٝبٶا نإ ايتٓؿٝر إٔ ب٫ ارتدا٤،

ّ  عؿها  يٝطهت  ٜٚهس٣ د. قُهد املًشهِ إٔ ايطهعٛد٠      ٜكطههس ْاها

 يههه٬ َتهاَههٌ" متهههني" َػههسٚع عًٝٗهها  ٚب هها ايتههادس املههٛاطٔ

 ايتعهههبرل ٖهههرا ٜاهههٌ ايطهههعٛدٟ  يهههريو  ٚايػهههاب ايتهههادس ايڀهههسؾني

ٔ  ملها  ٬َٖٝٽها،  نا٥ٓٶا" ايطعٛد٠" ٔ  ْهتُه  دته٘ اؿكٝكٝه١  ؾا٥ ز٩ٜه١  َه

 اٯٕ. بو ايٛاقع أزض َتُج١ً ع٢ً

 يف ايكڀهاع  اؿكٝكٝه١  ٚذٖ  د. محٝد املهصزٚع بو إٔ ايطهعٛد٠  

ٝٽا تبدأ اـاف ٌ  ٚشاز٠ تٛقـ عٓدَا ؾعً  ا٫ضهتكداّ، راضهتجٓا٤   ايعُه

يف سههني ٜههس٣ د. قُههد املًشههِ إٔ ذيههو يههٛ     .املطهها١ُٖ ايػههسنات
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 عًه٢  اقتؿهادٖا  ْتازب ٜكّٛ ي٬قتؿاد، ؾبًدْا ؾٛزٟ قتٌ سدخ ؾٗٛ

 املخڀهه  ا٫ْتكههاٍ َههٔ ٫ٚرههد اـازدٝهه١، ايعُايهه١ َههٔ نههبرل٠ ؾ٦هه١

 املدزٚع. املتكٔ

 ؼههت ا٭دٓبٝهه١ ايعُايه١  ٚأغهاز د. محٝههد املهصزٚع بو إٔ تكههٓني  

 ايههيت املػههانٌ َعاههِ عًهه٢ ٜككههٞ املطهها١ُٖ ايػههسنات َاًهه١

ٕ    ضٛم ٜٛادٗٗا  امل٪ضطهات  تطهتعني  ايعٌُ، ٚيٝظ ٖٓهاى َها ميٓهع أ

 ايعُايههه١ يتهههٛؾرل َتخؿؿههه١ غهههسنات َهههٔ ٚاملتٛضهههڀ١ ٠ايؿهههػرل

 اٱقاَههات ػههاز ْككههٞ عًهه٢  ٚرههريو أعُاشلهها، ٱداز٠ املتخؿؿهه١

 ٚسؿههظ أعُاشلهها، َتارعهه١ ٜطههٌٗ نُهها ا٭ْاُهه١، عًهه٢ ٚاحملتههايني

 .رٗا ايعاًَني سكٛم

 ٫ ايعههام يف رًههد ٜٛدههد أقههاف د. محٝههد ايػههاهٞ، أْهه٘ ٫   

ٍ  ؾٝ٘ ٜٛدد ٌ   عُها  ايرنٝه١،  اشلذهس٠  تػهذٿع  دٍٚ ٖٓهاى  ٚاؾهدٕٚ  ره

َعٝٓه١. ؾؿهٞ ا٭زدٕ عًه٢ ضهبٌٝ املجهاٍ، ٖٚهٛ        يؿ٦ات اؾٓط١ٝ ٚمتٓ 

 َٓخؿكهه١ نُهها إٔ ا٭دههٛز ايههدخٌ، رًههد قههدٚد املههٛازد َٚؿههادز 

 ايٛاؾهههد٠، ايعُايههه١ ٚدهههٛد ٜٴ٬سهههظ ذيهههو َٚهههع ايبطهههٝڀ١، يًُٗهههٔ

ٔ  ٚاـادَهات  ٚايطهٛز١ٜ،  املؿس١ٜ ٚخؿٛؾٶا  ٖهرا  كتًؿه١،  دٍٚ َه

ٍ   ردخٌ تتُٝص نايطعٛد١ٜ رايٓا ردٚي١ ؾُا !قدٚد دخًٗا ٖٚٞ  عها

 نجرل٠إ! ٚظٝؿ١ٝ ٚؾسف

  ٔ  ا٭دهٓيب  يف إٔ ٚذٖ  أ. قُد ايدْدْٞ إٔ املػهه١ً تهُه

ٍ  َٔ ؼدټ ثكاؾ١ ؾٗٓاى رطٗٛي١، ٚأرٓا٩ْا عاطًٕٛ، عًُڄا هد  دخهٛ

ٍ  ايطههعٛدٟ  ىههسز  عٓههدَا  ٖٚٓههاى َػههه١ً أخههس٣  . َعٝٓهه١  ٭عُهها

 ؾاؿههد ٚشلههرا املستبههات  تههدْٞ رطههب  ايعُههٌ ضههٛم َههٔ ايطههعٛدٟ
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 رػه   يًُٗٓه١  أدْه٢  ٚايؿٓٝه١  سهد   املٗٓٝه١  ا٭عُاٍ يف َڀًٛب ا٭دْٞ

 غرلٙ. أٚ ضعٛدٜٽا نْٛ٘ عٔ ايٓاس

 ايسخٝؿه١  اـازدٝه١  رُٝٓا ٜس٣ د. محٝد ايػاهٞ إٔ ايعُايه١ 

 -َجًڄهها -َصدٖههس. رسٜڀاْٝهها اقتؿههاد أٚ َتكههدّ، رًههد ٭ٟ َڀًهه 

 عُههاٍ ٚايبٓػههاٍ يبٓهها٤، ٚاشلٓههٛدا عُههاٍ ٚا٭تههساى رايْٝٛههاْٝني ٦ًَٝهه١

 أٜكٶا، ٚأضذلايٝا، ٚؾسْطا. ٜٚٴرنس إٔ ايعهسام  ايبكا٫ت، أَسٜها

 إٔ نُههههصازعني، َههههع راملؿههههسٜني ٦ًَٝهههه١ ناْههههت ايجُاْٝٓٝههههات يف

 ٚخاؾهههه١ ايؿههههٓاع١ٝ، ايجههههٛز٠ يهٓٗهههها. َٚههههصازع ؾهههه٬  ايعساقههههٞ

ايبًهههد  ٚقهههدميٶٶا عُهههٌ  أرٓههها٤ ايهههيت دهههررت ايعطههههس١ٜ ايؿهههٓاعات

 اشلٓد، ٖٚهرا... يف أددادْا

 ايعٓؿس ايبػسٟ ٚاحملت٣ٛ احملًٞ:

 ٕ ٟ  ايعٓؿهس  ٜس٣ ّ. خايد ايعجُهإ أ  ا٭ٍٚ املؿتها   يهٝظ  ايبػهس

 ِ ِ  احملًههٞ، احملته٣ٛ  َٓاَٛهه١ يف ٚا٭ٖه ٞ  َههٔ رهايسغ  َههع ايتههاّ اتؿهاق

 ٜههدعِ إٔ ههه  اٱْتهاز  ٚتڀههٜٛس ا٫ضههتجُاز١ٜ ايؿهسف  خًههل إٔ َبهدأ 

 ٢ً ذيو، ؾهإٕ غهسن١  أٚيڄا. ٚنُجاٍ ع ايطعٛدٜني ٚتػػٌٝ تٛظٝـ

 رتكٓٝههه١ ايهههدَاّ، يف َؿهههٓع ٱْػههها٤ زٜهههاٍ ًَٝهههاز اضهههتجُست ٜاراْٝههه١

٘  ٚٚظَّؿهت  ايبڀهاطظ،  عؿرل ٱْتاز َتكد١َ ُٶها  ؾٝه ٔ  ناًَڄها  طاق  َه

 أٚ ضٝاضههه١ٝ، ٭ضهههباب-ايػهههسن١ ٖهههرٙ قهههسزت ثهههِ. ايطهههعٛدٜني

 َهههٔ ٚؽهههسز املؿهههٓع، تػًهههل إٔ -َصادٝههه١ ستههه٢ أٚ اقتؿهههاد١ٜ،

ٕ  ؾُهاذا  ايطٛم،  ٚىطهس  َػًكڄها،  املؿهٓع  ضهٝبك٢  ايٓتٝذه١إ  ضهتهٛ

 ايبڀهههاطظ، عؿهههرل ْكهههـ ٚظههها٥ؿِٗ، ٚضهههٝشدخ ايعهههاًَني نهههٌ

ٔ  نٓها  نُها  ٫ضهترلادٙ  ايعهٛد٠  بو ضٓكهڀس  أْٓها  ٚايٓتٝذ١ ٌٴ  َه . قبه
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 عههدل املعسؾهه١ رتههٛطني املؿههٓع ْٴًههصّ يف أْٓهها م إٔ اـًههٌ ٖٚٓهها أز٣

ٌ  رٓا٤ ع٢ً ايٛط١ٝٓ ايهٛادز تدزٜ  ِ  املؿهٓع،  ٚتػهػٝ ٘  ٚؾٗه  تكٓٝاته

ٝٽٶا. املعًَٛات ٖرٙ ٚتطذٌٝ ايتػػ١ًٝٝ، ؾًٝ٘ٚتؿا  قً

 َٚههع احملهه٠٬، يًُٝههاٙ ايعههام يف ا٭نههدل املٓههتر ٖههٞ ايطههعٛد١ٜ

 ٚايؿٓٝهه١ اشلٓدضهه١ٝ ايػههسنات بو يًذهه٤ٛ ْكههڀس اٯٕ ٚستهه٢ ذيههو

 استذٓها  بٕ ٚايتكٓٝهات،  املعازف ميًهٕٛ ايرٜٔ ا٭داْ  ٚاملكاٚيني

 ددٜد٠. ؼ١ًٝ قڀ١ يبٓا٤

 ٣ احملًٞ:ايس١ٜ٩ ٚاحملتٛ

ٝٽهها ْههٛؾلس إٔ ايس٩ٜهه١ تطههع٢ بو إٔ ٜعتكههد ّ. خايههد ايعجُههإ  قً

 ٚاملأنهههٌ، ايػٝهههاز، ٚقڀهههع ٚاـهههدَات، ايطهههًع َهههٔ استٝاداتٓههها

ٌ  ٚاملًهبظ،  ٘  ٖهرا  اضهتدا١َ  ٚسته٢ تتشكهل  .. غه٤ٞ  ٚنه  ههه  ايتٛدټه

ٞ  ايُٓهٛذدني  رهني  املعسؾ١. يريو ؾإْٓا يهٛ قازْها   ٚتٛطني ْكٌ  ايذلنه

 ايكًًٝهه١ ايطههٓٛات يف احملًٝهه١ ايعًُهه١ قُٝهه١ انؿههاض عٓههد ٚاملؿههسٟ

ٞ . املاقهه١ٝ ٞ  ايُٓههٛذز ؾؿهه ٟٿ َههٔ ايٓههاع  ٜعههإ م ايذلنهه ِ  أ  تكههخ

 اٱْتهههاز دٚز٠ تتهههأثس ؾًهههِ قًهههٞ، ايبًهههد بْتهههاز َعاهههِ ٭ٕ َههه٪ثس 

ٟ  ايُٓههٛذز يف رُٝٓهها. ايعًُه١  ضههعس رانؿهاض   أًٖههو ايتكههخِ املؿهس

 هًؿهه١ت ؾازتؿعههت ا٫ضههترلاد، عًهه٢ َعتُههد ا٫قتؿههاد ايٓههاع  ٭ٕ

 ايع١ًُ احمل١ًٝ. انؿاض َع املطتٛزد٠ ايطًع

ره٘ يف قكه١ٝ ايهتُهني     ْكّٛ َا ٚأقاف د. خايد ايسدٜعإ إٔ

   ٞ َٶهها  ٜتطههل  ٚدعههِ احملتهه٣ٛ احملًهه  ،٠١٠١ ز٩ٜهه١ املًُهههه١  َههع  متا

 احملت٣ٛ يتشكٝل ٚتڀبٝكٗا رٗا ا٭خر مت اقتؿاد١ٜ بدسا٤ات ٖٚٓاى
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 ايٓتهها٥ر تتكهه  يهههٞ ايٛقههت َههٔ ؾههذل٠ ٜتڀًهه  ذيههو إٔ ب٫ احملًههٞ،

 .ايع١ًُٝ ع٢ً اؿهِ َٔ متهٓٓا رؿٛز٠

 اٱْتاد١ٝ ٚاؾٛد٠  ٚشٜاد٠ احملت٣ٛ احملًٞ:

 َهههستب څ احملًهههٞ احملتههه٣ٛ أغهههاز د. خايهههد ايسدٜعهههإ إٔ شٜهههاد٠ 

ٚاؾهٛد٠،   ٚاٱْتادٝه١  ايطهعٛد٠  رعٛاٌَ َباغس ٚغرل َباغس رػهٌ

 ضٛا٤ ،اٯخسٜٔ ايعاًَني ٚأًُٖٓا ا٭ٍٚ، ايعاٌَ ع٢ً ٚمٔ زنَّصْا

 ههه  ثكاؾهه١ ٚاؾههٛد٠ اٱْتادٝهه١ زؾههع بٕ. ايتڀبٝههل يف أٚ ا٭ْاُهه١ يف

 مثازٖهها تهه٪تٞ املٓههصٍ، ٚضههٛف ٚيف ايتعًههِٝ يف اجملتُههع يف تٓػههأ إٔ

ٌ  ضهٛم  ايػهباب  ٜدخٌ عٓدَا  ْطهب١  نُها أْٓها بذا أزدْها زؾهع    . ايعُه

 ضٝهٕٛ ٚاؾٛد٠ اٱْتاد١ٝ زؾع ؾإٕ اـدَات، يف احملًٞ احملت٣ٛ

 ذيو. يف ثسا٭ أندل شلُا

 ايتٓاُٝات ٚايتػسٜعات:

ٛټز ّ. خايههد ايعجُههإ إٔ َههٔ  احملتهه٣ٛ دعههِ ٚضهها٥ٌ أٖههِ يف تؿهه

 َٓاُههه١ بو َههها دٚيههه١ ؾاْكهههُاّ. ٚايتػهههسٜعات ايطٝاضهههات احملًهههٞ

ٔ  ايعاملٝه١،  ايتذهاز٠  عسٜه١  ايتصاَٗها  ٜع  ايعامل١ٝ ايتذاز٠ ٌ  يهه  تاه

ّ  َها  ٚأعتكد إٔ. احمل١ًٝ املٓتذات ؿُا١ٜ ٚٚضا٥ٌ ضٴبٴٌ ٖٓاى ٘  قها  ره

 ايؿههً  اؿدٜههد عًهه٢ قههسا٥  ؾههسض َههٔ َهه٪خسٶا تساَهه  دْٚايههد

 ا٭خههههس٣ اٱدههههسا٤ات، ٚايههههدٍٚ تًههههو ؾههههُِٝ َههههٔ ٖههههٛ املطههههتٛزد

 اؿهههسب قبٝهههٌ َهههٔ بدهههسا٤ات تعتدلٖههها ٚايؿهههني أٚزٚرههها ٚخؿٛؾٶههها

 ايتذاز١ٜ.

 ٚذٖه  أ.قُههد ايدْهدْٞ بو أْهه٘ ٫ ههه  إٔ ٜٴهذلى ا٭َههس رهه٬   

 ٚاسهد٠  دٗه١  ؾ٬رهد َهٔ بههاد    ٚاملطه٪ٚي١ٝ،  ايؿ٬س١ٝ وٌُ زاعٞ
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 ايدلاشٜهٌ،  ايٓهسٜٚر،  ٚتكهّٛ راملساقبه١. يف   ايطٝاضهات،  تكهع  َك١ٓٓ،

 ْٓطهه٢ ايههٛشزا٤، ٫ٚ فًههظ رههس٥ٝظ َستبڀهه١ أْػهه٦ٛا ٦ٖٝهه١ َٚايٝصٜهها

 احملًٞ. راحملت٣ٛ تٗتِ د١ٗ يدِٜٗ ايؿٓاع١ٝ ايدٍٚ يف ست٢ أْ٘

ٟ  اجملًهظ  أڂْػه٧  أقاف د.قُد املًشِ أْه٘ عٓهدَا    ا٫قتؿهاد

ٞ  ناْهت  عًه٢ ا٭ ٘  عٓهه٘ ا٭ٚيٝه١  تؿهٛزات  يٝشههاؾظ ذيهو،  ضهٝتٛو  أْه

ٔ  رهديڄا  ايطٝاضات، يف ٚاسد ْطل ع٢ً ٔ  َه  أٚ) ايهٛشازات  رهني  ايتبهاٜ

 بدسا٤ات أ١ٜ ٜكس عٓدَا أْ٘ . نُا(ضاركڄا ايعًٝا ٚايًذإ اجملايظ،

 َههتني، أضههاع عًهه٢ قا٥ُهه١ داخًٝهه١ ضٝاضهه١ تٛدٗههات عههٔ ٜعههدل ؾٗههٛ

 ضههٓٛات خهه٬ٍ تههصٍٚ قههد ٜهه١ٚشاز سكٝبهه١ ؾههاس  طُٛسههات ٚيٝطههت

 َعدٚد٠.

 ٔ ِ  عًل ع٢ً ذيو أ.قُد ايدْدْٞ: بٕ َه ّ  قهسازات  أعاه  خهاد

ٌ  بيػا٤ ضًُإ املًو اؿسَني  يف ٚسؿهسٖا  ٚايًذهإ،  اجملهايظ  نه

 ٚاسههد٠، ٦ٖٝهه١ يف املتٓههاثس٠ اؾههصز ٖههرٙ ؾُههع متههاز. ؾكهه  اثٓههتني

 َههٔ يٮَههس ملهها ضههٝاد١ٜ  رؿهه٬سٝات احملًههٞ احملتهه٣ٛ عًهه٢ تػههسف

 تٓؿٝههر سههل شلهها ٜٚهههٕٛ ايؿهه٬سٝات، تطههاٟٚ َطهه٪ٚي١ٝ ٚأ أُٖٝهه١

 ٚايعاّ. اـاف ايكڀاعني يف املػسٚع ٖرا َٚساقب١

 بغهاي١ٝ ايتٛطني:

تتبًٛز يف استٝاد٘  ايتٛطني ٜس٣ أ. زلرل مخٝظ إٔ بغهاي١ٝ

 ٜتٛدهه  آْٝهه١ قكههاٜا َههع ٚتػههاره٘ بو ٚقههت طٜٛههٌ ستهه٢ ٜتشكههل،

 .ٚمٖٛهها بڀايهه١،اي عًهه٢ ٚايككهها٤ نايطههعٛد٠، سًههٗا  يف اٱضههساع

ٞ  َجهٌ:  خًٝذٝه١،  َدٕ سككت٘ ايرٟ ايتڀٛز ؾُجًڄا   أٚ ٚأرهٛظيب،  دره

 عًهه٢ تههديٌ ايههيت ايٛاقههش١ اـًٝذٝهه١ ا٭َجًهه١ َههٔ ٚغرلٖهها ايدٚسهه١،



37 

–1028  1022  
37 

ٍ  ضههڀ٠ٛ ٔ  ْٛعٝهه١،  ْكًهه١  بسههداخ  يف املهها ٌ  يههه ٔ  ٖهه ٍ  ضٝكههُ  املهها

ٚتٛطٝٓٗههاإ يف ٖههرا ايطههٝام أغههاز أ.     املعسؾهه١ اَههت٬ى أٚ دميَٛتٗهها

ٔ  ٖٚٞ ا٭ضاع، ٖٛ عًٝٗا ٚايبٓا٤  إٔ املعسؾ١قُد ايدْدْٞ بو  َه

 أٚ ايدٚسهه١، أٚ درههٞ يٝطههت املًُههه١ ٚايطههٝاد٠. ا٫ضههتدا١َ زنهها٥ص

 عُإ. راضتجٓا٤ اـًٝذ١ٝ اـُظ، ايدٍٚ نٌ

 محا١ٜ ايؿٓاعات ٚاملٓتذات احمل١ًٝ:

   ٔ ٞ  احملته٣ٛ  تڀهٜٛس  أضهباب  ٜس٣ د. َػهازٟ ايٓعهِٝ إٔ َه  احملًه

 ايطههٛم بغههسام ٚعههدّ احملًٝهه١، ٚاملٓتذههات ايؿههٓاعات محاٜهه١ ٖههٛ

 رػهس١ٜ  دهٛد٠  عًه٢  ٚاملٓاؾظ. نُها إٔ اؿؿهاظ   ايسخٝـ راملطتٛزد

 ا٭عُهههاٍ يف ستههه٢ دهههدٽا، عايٝههه١ محاٜههه١ غهههسٚ  ٜتڀًههه  ٚبْتادٝههه١

 امل١ٝٓٗ. 

ٔ  اتؿل َع٘ أ. قُد ايدْدْٞ يف ذيو، سٝح ٜس٣ أْه٘ ٫رهد    َه

ِ  يٝظ ٚيهٔ ايٛط ، املٓتر محا١ٜ ٕ  عٝهح  املهادٟ،  رايهدع  ٜههٛ

ؾٗههٛ  ايبػههسٟ ايعٓؿههس محاٜهه١ أَهها. ايطههٛم قٛاعههد سطهه  ٓاؾطٶههاَ

 ا٭زخههـ َههع ا٭دههٓيب خاؾهه١ يف ظههٌ املٓاؾطهه١ غههرل ايعاديهه١  َٗههِ،

 ٚا٭نجس داٖص١ٜ. 

 قسٜب١ ايدخٌ ٚع٬قتٗا ردعِ احملت٣ٛ احملًٞ:

ذٖههه  أ. قُهههد ايدْهههدْٞ بو أُٖٝههه١ تڀبٝهههل قهههسٜب١ عًههه٢      

 املههٛاطٔ ٝػههعسض رٗهها ٚرأُٖٝتٗهها  ٭ٕ ذيههو ايٓههاع ايههدخٌ، ٚتٛعٝهه١

عًٝٗها،   ؽدَه٘، ٚاٱْؿهام   ايهيت  ايتشتٝه١  ايبٓٝه١  يتڀهٜٛس  َؿدزٷ أْٗا

ٓٸع ايتههادس عههٔ ايُٓڀٝهه١ َههع تػههٝرل ايٓاههس٠   ايطههعٛدٟ، ؾٗههٛ   ٚاملؿهه
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رػههههٌ َباغهههس ٚغهههرل  َٓٗههها ٜطهههتؿٝد قهههسٜب١ ضهههٝتشٍٛ بو داؾهههع

 .َباغس

رُٝٓهههها ٜعتكههههد د. خايههههد رههههٔ دٖههههٝؼ إٔ سهَٛتٓهههها ًَتصَهههه١  

ٟٻ املههٛاطٔ عًهه٢ ضتؿههس يههٔ ٚرػهههٌ ٚاقهه ، أْٗهها   عًهه٢ قههسٜب١ أ

ٕ  ؼكل ضٛف ٚأْٗا ا٭ضاض١ٝ، ايطًع أٚ ايجس٠ٚ أٚ ايدخٌ  يف ايتهٛاش

 زغٝد٠.  رؿٛز٠ املٝصا١ْٝ ٚبداز٠ اٱٜسادات، َؿادز ٚتٜٓٛع املٝصا١ْٝ،

عًههل أٜكٶهها ّ. خايههد ايعجُههإ عًهه٢ أْهه٘ يف ٚقههت ضههارل أطًكههت 

 اؿًُه١  تًهو  .ضعٛد١ٜ" ركاع١ ٚاغذل ضعٛدٜٽا، نٔ عٓٛاْٗا:" مح١ً

ايٛقههت  يههرا  ذيهو  يف ايطههعٛد١ٜ ايبكههاع١ دهٛد٠  ضهه٤ٛ رطههب  ؾػهًت 

 عٓد ؾك  ٚا٫دتُاعٞ ايٛط  ايػعٛز ع٢ً ايتعٌٜٛ ميهٔ ؾإْ٘ ٫

 يٮؾههههساد رايٓطههههب١ ايٛطٓٝهههه١، ٖههههرا املٓتذههههات ٫ختٝههههاز املطههههتًٗو

 ايههبرل٠  ٚامل٪ضطهات  اؿهَٛٞ ايكڀاع أَا ايؿػرل٠. ٚامل٪ضطات

 َؿعًههه١ ٚنٛتهههات رتػهههسٜعات ايتهههٛطني ِرهههدع بيصاَٗههها املٗهههِ ؾُهههٔ

 َػهههازٜع يف ا٫ضهههتجُاز رهههداٜات دعهههِ عًههه٢ ا٭قهههدز ؾٗهههٞ ٚؾاعًههه١،

 احملًٞ. احملت٣ٛ تٛطني

ٌ  ٚأقاف د.قُهد املًشهِ إٔ قهسٜب١    ٞ  يٝطهت  ايهدخ ٌ  ٖه  اؿه

ٝٽها،  َؿٝد٠ تهٕٛ َذلف، قد يتڀٜٛس رًد  إٔ ٫ هه   يهٓٗها  َسسً

ٔ  رهاؾٛد٠  أضاضٶا، ؾع٬قتٗا تهٕٛ  َسرهو  ٖٚهرا  ١،رايطٝاضه  تهستٗ

( نأضههاع) ايكههسٜب١ ٖهرٙ  ػٓټهه  ؾههإٕ رعجهه٘  يهرا  ٫ٚ هههٛش يهدٜٓا، 

ٌ  ٖٛ اٱَهإ قدز ِ  ا٭ؾكه ٌ  َطهتكس  جملتُهع  ٚا٭ضهً فتُعٓها.   َجه

 املٓڀكٝهه١ َدلزاتٗهها ٚشلهها َكبٛيهه١، املكههاؾ١ ايكُٝهه١ نُهها إٔ قههسٜب١
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 ٚب٫ أٜكٶهها، آثازٖهها تاٗههس إٔ ههه  ذيههو َٚههع ايههٛط ، ي٬ضههتجُاز

 ايراتٞ. ي٬قتؿاد اضتٓصاف بو ازاضتجُ َٔ ؼٛيت

ـ   ٔ  يف ٖرا ايطٝام، تطا٤ٍ د. َػازٟ ايٓعهِٝ: نٝه  إٔ ميهه

ايتٛطنيإ أدهاب عهٔ ذيهو أ.قُهد      ع٢ً ايكسٜب١ َٛقٛع ٜٓعهظ

 إٔ ٚاملههٛاطٔ املٛظههـ ايدْههدْٞ: بٕ اْعهاضههٗا ٜاٗههس يف بسطههاع  

ٌ  املٓػهأ٠ أٚ امل٪ضطه١ ايهيت    لا  يف يًُطا١ُٖ ظد ٜعٌُ  رٗها   ٜعُه

 رههإٔ املههٛاطٔ أٜكٶهها ٚبسطههاع. ايكههسٜب١ عًهه٢ املايههو رطههب  ؾههسض

َٶا ٚاملايو ٚاملؿٓٸع ايتادس  ٖهرٙ  ٚإٔ ايهٛطٔ،  رٓها٤  يف ٜطاُٖٕٛ عُٛ

ٔ     َٓٗها  ٜطهتؿٝد  ايكسٜب١  اؾُٝهع، راٱقهاؾ١ بو إٔ ايدٚيه١ ضتكهُ

يًُٓػهأ٠ أٚ امل٪ضطه١،    ٚتڀهٜٛس  ٚعهح  تهدزٜ   رسْهاَر  تٛؾرل املايهو 

 ايكسٜيب. عا٤ايٛ َٔ ضتطتكڀع ايتهًؿ١ ٖرٙ بٕ سٝح

 ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايتذازب ايدٚي١ٝ يف دعِ احملت٣ٛ احملًٞ:

 ايدٚيٝهه١ ايههيت ايتذههازب بو ٜٴٓاههس اقههذل  د. خايههد ايسدٜعههإ إٔ

 ٚايعٓها٤  اؾٗهد  يتٛؾرل تٛطٝٓٶا  أٚ اضتٓطاخٶا َٓٗا ا٫ضتؿاد٠ ميهٔ

ٔ  ٫ ْبدأ ست٢  ٚايؿهعٛرات  ايعجهسات  َعسؾه١  قهسٚز٠  َهع  ايؿهؿس،  َه

 .يت٬ؾٝٗا غرلْا ٚادٗت اييت

 شلهها ايههدٍٚ َههٔ ٚيف ذيههو ٜههس٣ أ. قُههد ايدْههدْٞ إٔ نههجرلٶا   

ايٓذهههها    َههههٔ َتؿاٚتهههه١ احملًههههٞ، ٚرههههدزدات احملتهههه٣ٛ يف ػههههازب

 ألههه  َهههٔ ٚػسرههه١ ايدلاشٜهههٌ، ُٖٚههها تعتهههدلإ َايٝصٜههها، نتذسرههه١

ٍ  يف ايتذههازب  ايٓههسٜٚر  ٖٚٓههاى أٜكٶهها ػسرهه١    املتكدَهه١.  غههرل  ايههدٚ

ٕ  تأخهر  ٚقد ايٓؿ ، ؾٓاع١ يف ايسا٥د٠ . املػهسٚع  رٗهرا  أٜكٶها  عٴُها
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 َتكدَه١  ؾهٓاع١ٝ  دٚيڄها  ػهد  ٚيهرا  َطهتداّ   َػسٚع احملًٞ احملت٣ٛ

 .  َجٌ ٖرا ايدلْاَر  ندلٜڀاْٝا يدٜٗا

 َههها اؿكٝكههه١ يف ٜٛدهههد رُٝٓههها ٜهههس٣ ّ. خايهههد ايعجُهههإ أْههه٘ ٫ 

 ٜتعًههل ؾُٝهها خؿٛؾٶهها املايٝصٜهه١، ايتذسرهه١ يف رهه٘ ا٫عتههداد ميهههٔ

 َههٔ أنجههس ايتطههٜٛل عًٝٗهها طػهه٢ سرهه١ايتذ ٖههرٙ .احملًههٞ رههاحملت٣ٛ

 عههٔ تهههٕٛ َهها أرعههد َايٝصٜهها، بذ بْٗهها ؾٝهه٘ شايههت َهها ايههرٟ ايٛاقههع

 ركه٠ٛ  تٓاؾطهٗا  قٝڀٗا يف أخس٣ دٍٚ ٚأؾبشت ايراتٞ، ا٫نتؿا٤

 ايهههههدٚزات َكاَٚههههه١ تطهههههتڀع م ا٫قتؿهههههادٟ. ؾُايٝصٜههههها ا٭دا٤ يف

 ْٗٛقههههٗا َههههٔ أقًههههٌ ٫ ٚأْهههها. ايعًُهههه١ ضههههعس ٖٚبههههٛ  ا٫قتؿههههاد١ٜ

٘  ٜٴشتهر٣   ٛذدٶا متجٌ يهٓٗا ٚاقعٝٽا ٫ دٟ،ا٫قتؿا  َٛقهٛع  يف ره

 ؼدٜدٶٶا. احملًٞ احملت٣ٛ

ٞ  ايتذسرههه١ ٚيف زأٜهههٞ،  بو ايطهههعٞ يف ا٭لههه  ايذلنٝههه١ ٖههه

ٔ  ايراتٞ ا٫نتؿا٤ ؼكٝل  بو ايٓاهس  أزدْها  بذا احملًهٞ،  احملته٣ٛ  َه

ٝٽا  َكهازب  سذِ ذات دٚي١ ٕ  ٚب٫. ْطهب ٞ  -رهايڀبع  -ايؿهني  ؾهإ  ٖه

 رهههٌ ايهههراتٞ، ٚا٫نتؿهها٤  ا٫قتؿهههادٟ ايٓٗههٛض  يف ِا٭ٖههه ايُٓههٛذز 

 يف ايتذهههاز٠ َؿاؾهههٌ عًههه٢ ا٭ٍٚ املٗهههُٝٔ تؿهههب  إٔ بو ٚايتشهههٍٛ

 محا١ٝ٥ ٚضا٥ٌ اضتخداّ بو اقڀست أَسٜها إٔ سد بو ايعام،

 ايؿ١ٝٓٝ. اشل١ُٓٝ ملكا١َٚ

ِ  عًل ع٢ً ذيو أ. قُد ايدْدْٞ رهإٔ ا٭تهساى   عًه٢   ضهاعدٖ

ٛټع  املكها٫ٚت  غهسنات  تٛيٝهد  ٕ ػسرتِٗ يفا٫قتؿاد، ب٫ أ ذيو تٓ

 زا٥د٠. ػسر١ ايبًدٜات زسِ َٔ ايكخ١ُ
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ٚأقههاف د. قُههد املًشههِ: ٖٓههاى رعهه  ايتذههازب ا٭خههس٣،     

َجههٌ: اشلٓههد، ٚنٛزٜهها اؾٓٛرٝهه١، ٚضههٓػاؾٛز٠ نتذههازب آضهه١ٜٛٝ،    

 ٚأملاْٝا نتذسر١ غسر١ٝ.

 احملت٣ٛ احملًٞ ٚدعِ املػسٚعات ايؿػرل٠:

ٌ  ٜٛدد قإ أْ٘ ٫ٜس٣ د. عبد ايعصٜص اؿس  أدٗهص٠  رهني  تهاَه

ٌ  ايهيت  ٚاملتٛضهڀ١  ايؿػرل٠ امل٪ضطات يدعِ ايدٚي١  ايكاعهد٠  تػههل

 ٜٴاٗههس إٔ ممازضههات  ا٫رتهازٜهه١  رههٌ بٕ ايٛاقههع    امل٪ضطههات يُٓههٛ

ٛ  قهد  ايعٌُ ٚشاز٠ ٕ  امل٪ضطهات،  ٖهرٙ   ه  ٚشاز٠ َبهادزات  يف سهني أ

ّ  ؼهدخ  م املاي١ٝ ٚٚشاز٠ ددٽا، قدٚد٠ ايتذاز٠  يف ملػهذلٜات ا ْاها

ٞ  ايؿػرل٠ امل٪ضطات  ٛ ضبٌٝ ّ  ايتشهدٜات  ٚاملتٛضڀ١. ٚرايتهاي  أَها

 تتصاٜد. احملًٞ احملت٣ٛ  ٛ

 ٫ ؼًههِ ايؿههػرل٠ ٚيف ْاههس د.قُههد املًشههِ، إٔ امل٪ضطههات   

 ايػهباب،  َبهادزات  ايكػٛ ، سته٢  بٜكاف تت٢ُٓ رٌ اٯٕ، رايدعِ

 ٌ ؾايٓاههاّ ٜؿهههسض عًههِٝٗ عهههدّ    ،Food Truck تهههسى ؾههٛد  َجهه

ا٭َا١ْ. ٖٚهرا َها ذٖبهت     قٛف ب٫ يف ا٭َانٔ اييت ؼددٖا شلِايٛ

ايسضّٛ ٚايتعكٝدات اٱدسا١ٝ٥ اييت تؿسقٗا  بيٝ٘ أ.َٗا عكٌٝ َٔ إٔ

  .َا١ْ يتصٜد َٔ دخًٗا ٜعسقٌ ٚوب  ايهجرل َٔ ٖرٙ املػازٜعا٭

دعِ احملته٣ٛ  ؾٖرٙ ْكڀ١ ١َُٗ. ٚأقاف ّ. خايد ايعجُإ: بٕ 

دسا٤ات املٛد١ٗ يتخؿٝـ ا٭عبا٤ املايٝه١  احملًٞ ٜتڀً  سص١َ َٔ اٱ

تٓطههذِ َههع أٖههداف تُٓٝهه١   ،ايٓاغهه١٦ املػههسٚعاتعًهه٢  ٚاٱدسا٥ٝهه١

ٚشاز٠ ايتذهاز٠ ٦ٖٝٚه١ املٓػهآت ايؿهػرل٠     ٚأذنسٴ إٔ احملت٣ٛ احملًٞ. 

عًه٢  عاد٠ ايسضهّٛ  رع  اٱدسا٤ات ٱعٔ ٚاملتٛضڀ١ أعًٓت َ٪خسٶا 



37

 –1028     
42 

بو هٓٓها عاده١   ي ،ايٓاغ١٦ يف ايهجرل َٔ ايكڀاعات املػسٚعات

َٛدٗهه١ مبعههاٜرل تُٓٝهه١    ، ا ٚؼؿٝههصٶا ُٶهه بدههسا٤ات أنجههس عُكڄهها ٚدع   

٘  احملتهه٣ٛ احملًههٞ.  ٫ ٜؿهه  املطههاٚا٠ رههني َطههتجُس َػههاَس     يههرا ؾإْهه

َٚطهههتجُس يف فهههاٍ املڀهههاعِ   ،ؾهههٓاعٞ ٜتشُهههٌ كهههاطس نهههبرل٠ 

 .ٚغرلٖا َٔ ا٭ْػڀ١ ا٫ضت٬ٗن١ٝ ايتكًٝد١ٜ

 ت٣ٛ احملًٞ:بدسا٤ات ؼؿٝص١ٜ ي٬ضتجُاز ٚت١ُٝٓ احمل

َههههٔ ا٭َههههٛز املُٗهههه١ أٜكٶهههها  أغههههاز ّ. خايههههد ايعجُههههإ بو إٔ  

نُٓٛذز يٲدسا٤ات ايتشؿٝص١ٜ يدعِ ا٫ضهتجُازات املٛدٗه١ يتُٓٝه١    

أٚ ا٫يتهههصاّ  ،اعتُهههاد اتؿاقٝهههات ايػهههسا٤ املطهههبل : احملتههه٣ٛ احملًهههٞ

املطتجُس ايؿٓاعٞ أٚ ؾ رايػسا٤ قُٔ ْااّ املٓاؾطات اؿه١َٝٛ.

ٍ ع٢ً ضبٌٝ  -ايتك  ٜتشُهٌ كهاطس نهبرل٠ يف تأضهٝظ      -املجها

ْػههاط٘ دٕٚ أٟ ايتصاَههات َطههبك١ َههٔ اؾٗههات اؿهَٛٝهه١ ايههيت       

تطتخدّ َٓتذات٘. رع  ٖرٙ اؿا٫ت ٜهٕٛ املطهتخدّ يًُٓتذهات   

اٍ يف ايؿهههٓاعات ايعطههههس١ٜ أٚ  نُههها ٖهههٛ اؿههه   ،دٗههه١ ٚسٝهههد٠ 

اتؿاقٝههات ايػههسا٤ املطههبل املػههسٚط١ رتشكٝههل    . أٜكٶهها ؾههإٕ  ايٓؿڀٝهه١

ٖههٞ أسههد أٖههِ املؿههاتٝ  يتُٓٝهه١ ا٫ضههتجُازات يف    -ؾههٛد٠َعههاٜرل ا

ٚأسههدخ ، ٖههرٙ اجملهها٫ت. ٖههرا ايُٓههٛذز يههٝظ ظدٜههد عًهه٢ ايدٚيهه١   

ٚاملطهبل يًڀاقه١ ايهٗسرا٥ٝه١     تڀبٝل ي٘ ٖٛ اتؿاق١ٝ ايػهسا٤ املباغهس  

 .اييت ضتٓتذٗا قڀ١ ايڀاق١ ايػُط١ٝ يف اؾٛف

 َتارع١ٕ اؾ١ٗ املٓٛ  رٗا أ أقاف د. عبد ا  ؾاحل اؿُٛد

ٖٞ اؾ١ٗ  0111تڀبٝل أعُاٍ َٚٓاغ  َساسٌ ايٛؾٍٛ بو ز١ٜ٩ 

 اييت تػسف ع٢ً ت١ُٝٓ احملت٣ٛ احملًٞ دٕٚ غرلٖا.
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ْٚكًڄا عٔ َٛقع ٚسد٠ احملت٣ٛ احملًٞ ٚتُٓٝه١ ايكڀهاع اـهاف    

ايتارعهه١ جملًههظ  ، ذنههس ّ. خايههد ايعجُههإ إٔ ٖههرٙ اؾٗهه١     0) هها٤(

طها١ُٖ يف ؼكٝهل أٖهداف    يًُأڂْػه٦ت   ايػ٪ٕٚ ا٫قتؿاد١ٜ ٚايت١ُٝٓ

َٔ خه٬ٍ ايعُههٌ َههع نهاؾهه١ اؾٗههات ذات      ، 0111ز١ٜ٩ املًُه١ 

تؿههام عًٝٗهها، راٱقهاؾهه١ بو َساقبهه١     ايع٬قه١ يٛقهع ا٭ٚيٜٛهات ٚا٫ 

تطههاعد يف تُٓٝهه١   إٔ ْٗهها  أتٓؿٝهر املبهادزات ايتٓاُٝٝهه١ ايتههٞ َهٔ غه   

سٝهههح  حملهههًٞ.ايكڀهههاع اـهههاف، ٚتعهصٜهههص ايؿهههادزات ٚاٱْهههؿام ا    

راٱقهههاؾ١  ،تكهههّٛ ايٛسهههد٠ رٛقههع ا٭ْاُههه١ ٚايطٝاضههات اؾهدٜهههد٠  

ٚٳ ضذلاتٝذٝهات ايٛطٓٝه١ املتهعًك١ رأٖداف شٜهاد٠ احملتهه٣ٛ  هع ا٫قٵبو 

 .  ٚتڀٜٛس ايكڀهاع اـهاف ،احملًٞ

تكٝهههِٝ أثهههس ا٭ْاُههه١    تتُجهههٌ يف   ا٭ْػهههڀ١ ايس٥ٝطههه١ يًٛسهههد٠  

، ٭ْاُههه١ ٚايطٝاضهههات  َساقبههه١ تٓؿٝهههر ا ، ٚٚايطٝاضهههات اؾدٜهههد٠ 

اؿؿهاظ عًه٢ تٛاؾههٌ َطهتُس َههع ايكڀهاع اـههاف يًشؿهٍٛ عًهه٢      ٚ

تٓطٝل ناؾ١ ا٭ْػڀ١ ذات ايع٬ق١ مبٛاقهٝع  ، ٚزدٚد ؾعٌ َباغس٠

 .ٚاملٛاقٝع املتعًك١ رصٜاد٠ احملت٣ٛ احملًٞ ، ٛ ايكڀاع اـاف

 املٛظـ ايطعٛدٟ ٚع٬قت٘ رت١ُٝٓ احملت٣ٛ احملًٞ:

ِ يف ضهههٝام اؿهههدٜح عهههٔ ايعُهههٌ   احملتههه٣ٛ  عًههه٢ شٜهههاد٠ ٚدعههه

ٜتعًهل رهاملٛظـ    اداْبٶه  ، ٜتؿهٛز د. خايهد ايسدٜعهإ إٔ ٖٓهاى    احملًٞ

ٜٚتُجهٌ ذيهو    ،اـهاف  ّنإ يف ايكڀهاع ايعهاّ أ  أضٛا٤  ،ايطعٛدٟ

ٚ بقههسٚز٠ يف  ٌ    أهههاد طههسم  ، ضههايٝ  يتشؿٝههص املٛظههـ عًهه٢ ايعُهه

                                                           
1 http://namaa.gov.sa 
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ْتادٝتهه٘ يٝطههت نُهها إٔ باملٛظههـ ايطههعٛدٟ  عههٔ ١ػهها٥عؾايس٩ٜهه١ اي

ٌ نٝهـ  ٚأتطها٤ٍ:   اب نهجرل٠. ٜٓبػهٞ ٭ضهب   املٛظهـ ايطهعٛدٟ    لعه

ْتادٝتهه٘ عههاد٠  بإ ؾُٛظههـ ٖههرٙ ايػههسن١   "أزاَهههٛ"َجههٌ َٛظههـ  

 عاي١ٝ.

عَّههههل عًههههه٢ ذيهههههو د. زاغهههههد ايعبهههههد ايههههههسِٜ رهههههإٔ ا٭َهههههس  

ر٦ٝهههه١ ، َٚستهههه  َٓاضهههه وتههههاز بو َعههههاٜرل أدا٤ ٚاقههههش١، َجههههٌ: 

. ٚيف زأٟ أ. قُهههد ايدْهههدْٞ، ؾإْٓههها ستههه٢ مكهههل     عُهههٌ َٓاضهههب١ 

إٔ  -بقههههاؾ١ بو َهههها ذنههههس د. زاغههههد   -ًهههه  ا٭َههههس ذيههههو ٜتڀ

يف فههههههاٍ ايعُههههههٌ، ٚإٔ ٜػههههههعس  ٚتعًههههههِ ؼههههههدٺٜهههههههٕٛ ٖٓههههههاى 

غًههه  املهههٛظؿني زمبههها   ؾأ. أْههه٘ قهههٌ تكهههدٜس  ٚ ،أُٖٝتههه٘املٛظهههـ ر

  ٌ فهههههسد قكههههها٤ ضهههههاعات   أْههههه٘ ٚ ،غهههههرل زاض  عهههههٔ ْهههههٛع ايعُههههه

 ٚاْؿساف.

ٛټز د. محٝهههد املهههصزٚع، ؾهههإٕ تع   صٜهههص اٱْتادٝههه١ عٓهههد   ٚيف تؿههه

َتٗها َهع   ٬َٚ٤ ْٛع١ٝ امله٪٬ٖت  َٓٗا:، د٠ دٛاْ املٛظـ ٜستب  رع

. عههسف رايٛؾههـ ايههٛظٝؿٞ يهههٌ َٗٓهه١ ٚدههٛد َهها ٜٴ، ٚطبٝعهه١ ايعُههٌ

ٚ   أٜكٶهها ٚ دههٛد نههريو ٚٚ. دازٟ ٚاقهه بدههٛد ضههًِ ٚظٝؿههٞ َههايٞ 

عهسف  ٜٚٴ ،راٱْتادٝه١  اأدٚات أٚ َعاٜرل يكٝاع ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ َكذلْٶ

 ، رسْهاَر ايه٤٫ٛ  تهٛؾرل ، ٚأخهرلٶا  work assignment هيف رع  املٗٔ ره 

، املهههٛظؿني ضهههتُسازا يكهههُإ  يًُهههٛظؿني loylity هعهههسف رهههأٚ َههها ٜٴ

 .ٚيٝظ ؾك  عاًَني ،َٔ ايهٝإ ا٫قتؿادٟ اعتبازِٖ دص٤ٶار
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 رسْاَر ايتشٍٛ ايٛط :

يف ٖههرا ايطههٝام، أٚزد د. خايههد رههٔ دٖههٝؼ خههدلٶا َههٔ َٛقههع       

ٛټ ؼت عٓٛإ: " 2ؾشٝؿ١ ضبل اٱيهذل١ْٝٚ   ٍ ايهٛط رسْاَر ايتشه

ع َ٪غهسات يكٝهاع   يصاّ اؾٗات اؿه١َٝٛ رٛقٵبٌ مبٛقٛع تهؿَّ

ٞ    ١ملبادزاتٗا يف ا٫ضهذلاتٝذٝ  ،ا٭دا٤ "، تٓهاٍٚ  يههٌ قڀهاع سههَٛ

ٚتهٛطني أسهدخ ايتكٓٝهات يف املًُهه١،      ،قكه١ٝ ْكهٌ املعسؾه١   اـدل 

ايعٓههٛإ ا٭رههسش يف شٜههاز٠ ٚيههٞ ايعٗههد اؿايٝهه١ ي٫ًٜٛههات       سٝههح بْهه٘  

ٌټ   ا٫ضهتجُازات ٚايػهسانات ايهيت ٚقعتٗها      املتشد٠، بذ اغهذلطت دٴه

ايطهههعٛد١ٜ ٚأَسٜهههها قهههسٚز٠ تهههٛطني ْٚكهههٌ املعسؾههه١ ٚايؿهههٓاع١       

ٝٶٶ  خًهههل  نُههها إٔ .0111ا َهههع ز٩ٜههه١  يتشكٝهههل ا٫ضهههتدا١َ، ٚمتاغههه

ٚقهههههُإ َطهههههتكبٌ َصدٖهههههس  ،ايؿههههسف ؾُٝهههههع أؾهههههساد اجملتُهههههع 

ناْههت ا٭ٚيٜٛهه١ يههٛيٞ ايعٗههد َٗٓههدع ايتػههٝرل، ٖٚههٛ     -َٚطههتداّ

ٚزلشت ايػسان١ ايك١ٜٛ اييت  .تكبٌ املًُه١ز١ٜ٩ ٚخڀ١ ملط كعٜ

ملٛادٗه١   ػُع املًُه١ راي٫ٜٛهات املتشهد٠ مهٛ تهٛطني ايؿهٓاعات      

ٚأعهدت اؿهَٛه١    ايتشدٜات اييت تتعًهل رايكهدز٠ عًه٢ ا٫ضهتدا١َ.    

 ا،َتُٝهصٶ  ارسْافڄه  0111ايطعٛد١ٜ، يف بطاز ضعٝٗا يتشكٝهل ز٩ٜه١   

ؾٝٗههها َهههع  قڀاعهههات ز٥ٝطههه١ يًهههدخٍٛ يف اضهههتجُازات  01ٚسهههددت 

أَسٜههها، ٖٚههٞ: ايههدؾاع، ايڀههرلإ، ايڀاقهه١، ايبذلٚنُٝاٜٚههات،   

ايتك١ٝٓ، ايتؿٓٝع، ايٓؿ  ٚايػاش، ايتعدٜٔ، ا٫ضهتجُاز، ٚايؿهش١،   

 ْٚكٌ املعسؾ١ ٚايتك١ٝٓ. ،ٚزنصت دٗٛدٖا ع٢ً ؼكٝل ايتٛطني

                                                           
1 https://sabq.org/6wkh4g 
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رًهههؼ عهههدد املهههرنسات املٛقعههه١ رهههني اؾهههاْبني يف ايكڀاعهههات   

ٚ  َٓٗها يف  01َهرنس٠،   24ايعػس٠،  َهرنسات   5ايهٓؿ  ٚايػهاش، 

ٚ  4يف فاٍ ايؿش١، ٚ َهرنسات   4َرنسات يف فاٍ ايهدؾاع، 

 1ٚ ،يًتعههههدٜٔ 1ؿههههٓٝع، ٚتَههههرنسات يكڀههههاع اي 2يف ايتكٓٝهههه١، ٚ

يًبذلٚنُٝاٜٚههات، َٚههرنستإ ي٬ضههتجُاز، ؾُٝهها نههإ ْؿههٝ        

ٚميههٔ ٬َساه١    ايڀرلإ ٚايڀاق١ َهرنس٠ ٚاسهد٠ يههٌ َُٓٗها.    

ْٚكههههٌ املعسؾهههه١ َههههٔ اؾاْهههه   ايذلنٝههههص ايٛاقهههه  عًهههه٢ ايتههههٛطني  

ٚميههٔ   املٛقعه١. َهٔ خه٬ٍ ا٫تؿاقٝهات     ،ا٭َسٜهٞ بو ايطعٛدٟ

بمجايڄا ٬َسا١ اغذلا  اؿه١َٛ ايطعٛد١ٜ ْكهٌ ٚتهٛطني املعسؾه١    

َٚهرنسات تؿهاِٖ دهست رهني      ؾُٝا عٴهسض َهٔ اتؿاقٝهات    ،ٚايتك١ٝٓ

املًُههه١ ٚاي٫ٜٛههات املتشههد٠  ٚذيههو يتشكٝههل ا٫ضههتدا١َ، ٚتٛيٝههد       

املتٓٛع١ يًػباب ايطعٛدٟ، ٚمبا ٜتٛا٤ّ َع ز٩ٜه١ املًُهه١   ايٛظا٥ـ 

0111. 

 :ايػسنات ايٛط١ٝٓ ٚدعِ احملت٣ٛ احملًٞ

" ْطههاْد" رسْههاَر عههٔ أٚزد ّ. خايههد ايعجُههإ عسقٶهها كتؿههسٶا

 يف احملًهههٞ احملتههه٣ٛ ٚدعهههِ يتُٓٝههه١ ضهههارو غهههسن١ أطًكتههه٘ ايهههرٟ

 عههاّ َههٔ ينااري  سٝههح قاَههت ايػههسن١ يف، ايػههسن١ عًُٝههات

 بو تٗدف احملًٞ، احملت٣ٛ أعُاٍ ي تڀٛ ٚسد٠ إْػا٤ر ّ،2017

ٔ  رهد٤ٶا  املطهتجُسٕٚ،  يواجههار ايهيت  ايؿهعٛرات  رعه   َعاؾه١   َه

 ؼكٝهل  بو ٚضهعٝاڄ ، ايتٓؿٝهر  َسسًه١  بو ٚؾهٛيڄا  ا٭ؾههاز  َسسًه١ 

، احملًٝه١  ايؿٓاع١ ٚتڀٜٛس ضارو رػسن١ اـاؾ١ ايتٛطني أدٓد٠

 ايتهٛطني  دٗهٛد  يهٌ نٛاد١ٗ ٚايعٌُ ايتٓطٝلتكُٓت ا٭دٓد٠: 
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ا٭ٖهداف ا٭ضاضه١ٝ    ٚمتهني)ضارو(،  أقطاّ /أعُاٍ مجع١ٝ عدل

ٌ  ،ايبڀايه١ تكًٝهٌ   ذيهو  يف مبها   2030 يس١ٜ٩  متههني  عًه٢  ٚايعُه

 يف ٚتڀٜٛسٖا ٚاملتٛضڀ١ايؿػرل٠  املٓػآت ٚدعِ اـاف، ايكڀاع

ٞ  احملًٞ ايٓاتر يف ايتؿدٜس ٚشٜاد٠ بضٗاّ املًُه١،  غهرل  اٱمجهاي

. املًُهه١  يف ا٭دٓيب ا٫ضتجُاز ٚشٜاد٠ يٛازدات،ا ٚتكًٌٝ ايٓؿڀٞ،

 ،اؿهَٛٝه١  اؾٗهات  َهع  ٚايتٓطهٝل  ايػهسانات  ٚنهريو رٓها٤  

ٌ  ٚٚنا٫ت ،ايتٓا١ُٝٝ ٚاشل٦ٝات  َٚها  ،ايتهدزٜ   َٚعاٖهد  ،ايتُٜٛه

 ايؿػرل٠ املٓػآت ٚب ا٤ اـاف ايكڀاع متهنيٚأٜكٶا  .ذيو بو

 ايػسنات بدر بو راٱقاؾ١ ،املًُه١ يفٚتڀٜٛسٖا  ٚاملتٛضڀ١

 يف ا٫ضتجُاز رٗدف  ا٭ؾ١ًٝ املعدات َؿٓعٛ ذيو يف مبا  ايعامل١ٝ

ٔ  ٚا٫ضهتؿاد٠  .املًُهه١  يف  ايتڀبٝكهات /ايتكٓٝه١ /ا٫خهذلاع  رهسا٤ات  َه

 بقههاؾ١ بو رٓهها٤ .املًُههه١ يف املٓتذههاتتطههٜٛل  )ضههارو( يههدؾع

ّ  ايعاًَه١،  ايكه٣ٛ  قهدزات  ٔ اؿايٝه١  )ضهارو(   غهبه١  راضهتخدا  َه

ٔ  أٚ ،تهدزٜ  اي َٚساؾهل املعاٖهد   ٍ  َه  َهع  غهسانات  بقاَه١  خه٬

 احملته٣ٛ  َع را٫ْطذاّ ٚمتهٝٓٗاايؿسف  ٚؼدٜد .أخس٣ َعاٖد

 ّ. 2030ٚأٖداف ز١ٜ٩ ،ايعسر١ٝ ايطعٛد١ٜ املًُه١ يف احملًٞ

 املكرتحة التوصيا ت: 

 اْتٗت املٓاقػات بو فُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات، أُٖٗا:

 اضههاتضٝ َههع ٜتٓاضهه  مبهها احملًههٞ احملتهه٣ٛ تعسٜههـ تعُههِٝ. 0

 عًهه٢ ٚاملٓتطههبني املٗههتُني نههٌ ٜهههٕٛ عٝههح املػههسٚع، ٚأٖههداف

 ٚاسد. ؾِٗ
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 ٚبْػهها٤ ا٭نههدل، ا٫ٖتُههاّ ٚاملٗهه  ايؿهه  ايتعًههِٝ بعڀهها٤. 0

ٌ  َتڀًبهات  َطهت٣ٛ  تٛان  نٞ ؾ١ٝٓ َٚعاٖد تك١ٝٓ نًٝات  ايعُه

 . ايتؿٓٝع مبػسٚع املستبڀ١

 ايػهههسنات َههع  ٚاملعاٖهههد ايتكٓٝهه١  نًٝهههات زرهه   قاٚيهه١ . 1

 ايعُههٌ، طبٝعهه١ َههع املخسدههات تٓاضههل يكههُإ ٚايكادَهه١  ١ايكا٥ُهه

   ايدزاض١. يف أثٓا٤ ا٭َجٌ ايتدزٜ  قُإ ٚنريو

 ايؿههٓاع١ٝ املٓػههآت يهههٌ ٚؾشههـ َعههاٜرل اختبههاز  ٚقههع. 2

ٕ  ٚاـدَه١،  املٓهتر  يف اؾٛد٠ يكُإ ٚايتذاز١ٜ  ٚاـد١َٝ  ٚيكهُا

  ٚاملٓػأ٠. ايؿسد بْتاد١ٝ

 احملتهه٣ٛ  ظههد٣ٚ َكٓعهه١ٚ عًُٝهه١ رڀسٜكهه١ اجملتُههع تٛعٝهه١. 3

ِٻ َٚٔ ايٛط ،  ٚا٫رتعهاد  ٚايطهعس،  اؾهٛد٠،  سٝح ايٛط   املٓتر ثٳ

   ايعاطؿ١ٝ. ايدعا١ٜ عٔ

 اؾاذرهه١ ا٭عُههاٍ يف يٮدههٛز، أقًههٗا ا٭دْهه٢ اؿههد ؼدٜههد. 4

. ٚاملٗٓٝههه١ ايؿٓٝههه١ ا٭عُهههاٍ يف ٚخاؾههه١ يًطهههعٛدٜني ٫ضهههتكڀارِٗ، 

 . امل٪١ًٖ ا٭دٓب١ٝ ١ًَايعا ا٭ٜدٟ اضتكڀاب اؿاد١ بو ٚأٜكٶا عٓد

ٝٽا ايٛط  املٓتر محا١ٜ. 5  َهع  خاؾه١  خازدٝٽا، ٚنريو داخً

 دخههٍٛ تكههُٔ سٝههح َٚؿههاحل، ػازٜهه١ ع٬قههات شلهها ايههيت ايههدٍٚ

 ايطعٛدٟ. املٓتر

 َهها ايعُههٌ ضههٛم يههدخٍٛ ايطههعٛد١ٜ املههسأ٠ تؿعٝههٌ ٚمتهههني. 6

ٝٽا بدازٜٽا ذيو أَهٔ ٝٽٶا ٚؾٓ َٓٗٚ . 
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 ؼههت ايكا٥ُهه١ احملًههٞ احملتهه٣ٛ اَررههس تٛسٝههد عًهه٢ ايعُههٌ. 7

 َههٔ يًُػههسٚع يٹُهها ضههٝاد١ٜ  ٚشاز٠ أٚ ٦ٖٝهه١ ٚيههتهٔ ٚاسههد٠، َاًهه١

 .0111 ز١ٜ٩ قُٔ  ٚط  نُػسٚع أ١ُٖٝ

 ايع٬قههه١، ذات ايهههٛشازات نهههٛادز تڀهههٜٛس عًههه٢ ايعُهههٌ 5 01

ٚاشلههدف، َههع   ايعُههٌ أضههًٛب يف زنٝههص٠ ايههٛط  احملتهه٣ٛ ٚدعههٌ

 يتشكٝههل اـههاف، اعايكڀهه َههع ايكڀههاع ٖههرا تٓههاغِ عًهه٢ اؿههسف

   ايٓذا . َٔ ممه١ٓ ْطب١ أع٢ً

 ٚايتذهههاز٠ قڀاعهههات ايؿهههٓاع١ يف ايجهههس٠ٚ قهههسٜب١ تؿعٝهههٌ .00

 ايتشتٝهه١، ايبٓٝهه١ عًهه٢ ايؿههسف يف ؾا٥ههد٠ َههٔ شلهها ملهها ٚاـههدَات 

 .بخل َٚطتػؿٝات.. تعًِٝ َٔ ٚاـدَات

 احملتهههه٣ٛ  يف ي٬ضههههتجُاز احملؿلههههص٠  ايتػههههسٜعات . تڀههههٜٛس00

 املٓاؾطههههات ْاههههاّ يف املطههههبل ايػههههسا٤ تآيٝهههها ٚأُٖٗهههها احملًههههٞ،

 ا٭خس٣. ٚايتشؿٝص١ٜ اٱعؿا١ٝ٥ ايتػسٜعات ع٢ً اؿه١َٝٛ، ع٠ٚ٬

 

 :امللخص التيفيذي 

 ٚا٭عُاٍ. ايعٌُ تٛطني.. احملًٞ احملت٣ٛايكك١ٝ: 

قُد ايدْدْٞ، قكه١ٝ   تٓاٚيت ايٛزق١ ايس٥ٝط١ اييت قدٻَٗا أ.

ٌ  ٜطهتجُس  إٔ دٜسٜه  فتُهع  أٟ يف رٓها٤ ٚدٚزٙ  احملًٞ احملت٣ٛ  ٜٚطهتػ

ّ  عكهاز٠  ٚا٫يتشام يًسقٞ ٚايبػس١ٜ ايڀبٝع١ٝ َٛازدٙ ٛٵ ٝٳه بقهاؾ١  . ايڃ

 تطههع٢ دٚيهه١ يف ا٫ضههتكساز عُههٛد ٜػهههلٌ ٚطهه  نُػههسٚع يههدٚزٙ

ٛټٍ. يًتشدٜح ِ  عٓؿهس  ا٭١ُٖٝ ٚرٓؿظ ٚايتش  ايطٝاضه١  ٜعهٹهظ  َٗه
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 َهههههد٣ ٜٚعههههههظ أٜكٶههههها تػههههههًٝٗا، يف ٜٚطهههههاعد اـازدٝههههه١،

ٝٽا  ِٻ َٔٚ انتؿا٥ٗا ذات ٝٽا ايطٝاد٠ تك١ٜٛ ثٳ ٝٽا ٚبقًُٝٝٽٶا قً  . ٚدٚي

ٞ  احملته٣ٛ  ٚذٖ  أ.قُد ايدْهدْٞ بو إٔ َؿهڀً    َهٔ   احملًه

ٔ  ٚايطٝاضهات  اؿهدٜح  ْٚس٣ املُٗٝٔ، ٖٛ 0111ز١ٜ٩ املًُه١   عه

ٌ  ايدخٌ، ٜٚبك٢ َؿادز تعدټد ٛ  ايبػهسٟ،  ايعٓؿهس  تأٖٝه ِ  ٖٚه  ا٭ٖه

 احملًٞ. احملت٣ٛ عكد ٜهتٌُ ست٢

 احملًهٞ، َٓٗها: ْٛعٝه١    احملته٣ٛ  عدد َهٔ َعٛقهات   ٚقاّ رسؾد

 َهع  ايتُٓٝه١  خڀه   ازتبا  عدّ .ٚاملٗ  ٚايؿ  ا٭نادميٞ ايتعًِٝ

ِ  كسدههات ٌ  ٚايتكايٝههد ايههيت تٓبههر    رأْٛاعهه٘. ايعههادات   ايتعًههٝ  ايعُهه

 ٔ  ٚشازات رهههني ايتٓطهههٝل ٚغٝهههاب. املٗههه  ايعُهههٌ ايؿههه ، ٚتكًهههٌ َههه

 اـاف. ٚايكڀاع ايدٚي١ َٚ٪ضطات

عكٝبات اييت دست ع٢ً ٖرٙ ايٛزق١ يف إٔ قكه١ٝ  ٚتًخؿت ايت

نأسههد أٖههِ   0111تُٓٝهه١ احملتهه٣ٛ احملًههٞ تبٓتٗهها ز٩ٜهه١ املًُههه١    

قهههاٚز ٖهههرٙ ايس٩ٜههه١، ٚأسهههد أٖهههِ َؿهههاتٝ  تٜٓٛهههع َؿهههادز ايهههدخٌ  

ٛټٍ ايههٛط  ايػههاٌَ، ب٫ إٔ ايٛزقهه١ أغؿًههت داْهه  املٓاؾطهه١       ٚايتشهه

ٝه١. نُها إٔ   اييت تٛادٗٗا امل٪ضطات ايٛط١ٝٓ َٔ ايهٝاْات ا٭دٓب

ٝٶها   اضتكڀاب ا٫ضتجُازات َٚسانص اٱْتاز يف ايطعٛد١ٜ يٝظ ناؾ

يتشكٝل احملت٣ٛ احملًهٞ، دٕٚ تهٛطني سكٝكهٞ يًُعهازف ٚاملًههات      

 تٛظٝـ إٔ ايؿهس١ٜ ٚايتك١ٝٓ املستبڀ١ رتًو املٓػآت. راٱقاؾ١ بو

ٝٶهههها يههههٝظ املٓػههههآت تًههههو يف ٚايطههههعٛدٜات ايطههههعٛدٜني  م بٕ ناؾ

 ايتڀبٝكٝهه١ ٚايعًههّٛ املعسؾهه١ يًٝٓٗههٛا شلههِ، كههٞسكٝ متهههني ٜؿههاسب٘

 .ا٭عُاٍ رتًو املستبڀ١ ايعُٝك١
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ٚزؾههدت املههداخ٬ت ايههيت دازت سههٍٛ َٛقههٛع ايٛزقهه١ رعهه     

ايككههاٜا املتعًكهه١ رإغهههايٝات احملتهه٣ٛ احملًههٞ، ٚع٬قتهه٘ رههاملٛازد   

ايبػههس١ٜ ٚايتعًههِٝ ايؿهه ، ٚتههٛطني ايؿههٓاعات، ٚز٩ٜهه١ املًُههه١..      

 ٚغرلٖا.

اقػههٕٛ إٔ املػههه١ً ايهههدل٣ رايٓطههب١ يًُشتهه٣ٛ     ٚاعتههدل املٓ

احملًٞ ٖٞ عدّ تأٌٖٝ ايعٓؿس ايبػهسٟ، ؾاـًهٌ ا٭نهدل ٜهُهٔ     

يف ا٭ٜدٟ املٗٓٝه١، سٝهح بٕ َٓاَٛه١ ايتعًهِٝ ايؿه  م تكهدٿّ غه٦ٝٶا        

ٜٴهههرنس. نُههها إٔ ػسرههه١ َسانهههص َٚعاٖهههد ايتهههدزٜ  م تهههٓذ ،   

 ٚؼٛيههت بو َسانههص غههه١ًٝ  رطههب  أْٗهها م تهههٔ َٛدٗهه١ بو   

 فا٫ت قدد٠.

ٚذٖهه  ايههبع  إٔ َههٔ اٱدههسا٤ات املتبعهه١ املُٗهه١، ٖههٞ تههٛطني 

   ٌ  ا٫عتُههاد رعهه  ايؿههٓاعات ٚا٭عُههاٍ  ٭ٕ ذيههو ٜٗههدف بو تكًٝهه

ٝٽٶهههها،  اقتؿههههاد١ٜ عٛا٥ههههد اـازدٝهههه١، ٚؼكٝههههل املؿههههادز عًهههه٢ قً

 راٱقاؾ١ بو أْ٘ ىًل ؾسؾٶا يًعٌُ.

 ٚ ع٬قتٗهها ٚتبآٜههت اٯزا٤ سههٍٛ أُٖٝهه١ تڀبٝههل قههسٜب١ ايههدخٌ 

ردعِ احملت٣ٛ احملًهٞ. ؾؿهٞ ايٛقهت ايهرٟ اعتدلٖها ايهبع  َؿهدزٶا        

يًتڀٜٛس ٚاٱْؿام ع٢ً ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. ذٖه  ايهبع  بو أْٗها يٝطهت     

ٝٶا، ٚػٓبٗا ٖٛ ا٭ؾكٌ جملتُع َطتكس َجٌ املًُه١.  سِّا آْ

ْٚهههاقؼ ا٭عكههها٤ أٜكٶههها اٯيٝهههات املٓاضهههب١ َٓٗههها، َهههع ٚقهههع 

ايتٓاُٝٝهه١ ٚايتػههسٜع١ٝ ٚايطٝاضهه١ٝ    َٓاَٛهه١ َتهاًَهه١ َههٔ ا٭طههس   

ٚا٫ضههذلاتٝذ١ٝ، ضههٛا٤ َههٔ خهه٬ٍ ايتههدزٜ  أٚ ا٫رتعههاخ اـههازدٞ    

 أٚ ٚنهههريو ا٫ضهههتؿاد٠ َهههٔ رعههه  ايتذهههازب ايدٚيٝههه١ اضتٓطهههاخٶا   
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ٓٶههها،  ايعجهههسات َعسؾههه١ قهههسٚز٠ َهههع ٚايعٓههها٤، اؾٗهههد يتهههٛؾرل تٛطٝ

يت٬ؾٝٗههها  نتذسرههه١   ايهههدٍٚ ا٭خهههس٣  ٚادٗهههت ايهههيت ٚايؿهههعٛرات

اشلٓهد، نٛزٜها اؾٓٛرٝه١، ضهٓػاؾٛز٠، ايٓهسٜٚر، أملاْٝها،       )َايٝصٜا، 

 تسنٝا، ايدلاشٌٜ(.

ٚاحملتهه٣ٛ احملًههٞ،  0111ٚسههٍٛ ايع٬قهه١ رههني ز٩ٜهه١ املًُههه١  

اتؿههل ا٭عكهها٤ عًهه٢ إٔ ٖٓههاى اتطههاقڄا رُٝٓٗهها، ؾٗٓههاى بدههسا٤ات       

اقتؿهاد١ٜ مت ا٭خهر رٗهها ٚتڀبٝكٗها يتشكٝههل احملته٣ٛ احملًههٞ  ب٫ إٔ     

تٓكر ايٓتها٥ر، ْٚهتُهٔ َهٔ اؿههِ عًه٢       ذيو ٜتڀً  ٚقتٶا ست٢

 ايع١ًُٝ.

ٚيف ايٓٗاٜههه١ خسدهههت املٓاقػههه١ مبذُٛعههه١ َهههٔ ايتٛؾههههٝات،      

ِ ٜٴعڀ٢  إٔأُٖٗا:  ّ  ٚاملٗه   ايؿه   ايتعًهٝ  ٚبْػها٤  ا٭نهدل،  ا٫ٖتُها

ٌ  َتڀًبهات  َطهت٣ٛ  تٛان  نٞ ؾ١ٝٓ َٚعاٖد تك١ٝٓ نًٝات  ايعُه

 ٚاملعاٖد ايتك١ٝٓ نًٝات زر  ايتؿٓٝع، ٚقاٚي١ مبػسٚع املستبڀ١

 َههع املخسدههات تٓاضههل يكههُإ ٚايكادَهه١  ايكا٥ُهه١ ايػههسنات َههع

ٕ  ٚنهريو  ايعٌُ، طبٝع١ ٌ  ايتهدزٜ   قهُا  ايدزاضه١.  يف أثٓها٤  ا٭َجه

 َاًهه١ ؼههت ايكا٥ُهه١ احملًههٞ احملتهه٣ٛ رههساَر تٛسٝههد عًهه٢ ايعُههٌٚ

 أُٖٝهه١ َههٔ يًُػههسٚع ضههٝاد١ٜ  ملهها  ٚشاز٠ أٚ ٦ٖٝهه١ ٚيههتهٔ ٚاسههد٠،

 تڀهههههٜٛس راٱقهههههاؾ١ بو .0111ز٩ٜههههه١ ٚطههههه  قهههههُٔ نُػهههههسٚع

 آيٝهات  ٚأُٖٗها:  احملًهٞ،  احملته٣ٛ  يف ي٬ضتجُاز احملؿص٠ ايتػسٜعات

 عًههه٢ عههه٠ٚ٬ اؿهَٛٝههه١، املٓاؾطهههات ْاهههاّ يف املطهههبل ايػهههسا٤

 ا٭خس٣. ٚايتشؿٝص١ٜ اٱعؿا١ٝ٥ ايتػسٜعات
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 ايجاْٞاحملٛز 

1030
     

تٓاٚيت ايٛزق١ ايس٥ٝطه١ ايهيت قهدَتٗا د. عهبرل رهسُٖني، املهسأ٠       

َههٔ خهه٬ٍ ايتعههسف عًهه٢ دٚز  ، 1000يف ايكڀههاع ايطههٝاسٞ ٚز٩ٜهه١  

املسأ٠ ايطعٛد١ٜ يف ٖهرا ايكڀهاع نُطهتجُس٠ أٚ نعاًَه١، ٚنٝهـ      

ميهٔ تؿعٝهٌ ٖهرا ايهدٚز، ٚنهريو ز٩ٜه١ اجملتُهع يعُهٌ املهسأ٠ يف         

ع ايطهههٝاسٞ، ٚ هههاذز يٛظههها٥ـ املهههسأ٠ يف قڀهههاع ايطهههٝاس١،  ايكڀههها

ٚتطهههٌٗٝ ٚؾهههٛشلا بو املٓاؾههه  ايعًٝههها. نُههها متٻ َٓاقػههه١ تڀهههٜٛس   

ٚتُٓٝهه١ قڀههاع ايطههٝاس١ ٚاملٓههاطل ا٭ثسٜهه١ يف املًُههه١. ٚأخههرلٶا، متٻ    

طهههس  فُٛعههه١ َهههٔ ايتٛؾهههٝات ايهههيت تٗهههدف بو دعهههِ دٚز املهههسأ٠   

 ايطعٛد١ٜ يف فاٍ ايطٝاس١.

 د. عبري بزٍننيئيضة: الورقة الز.   

ٕ أ :َٓٗها  ،تطًٝ  ايك٤ٛ ع٢ً عد٠ سكا٥ل يف ٖرٙ ايٛزق١ أٚدټ

أَههٛاٍ  ْٚػههڀ١ نههس٩ٚعاملههسأ٠ متتًههو َبههايؼ ؾًهٝهه١ رههني فُههد٠  

عهههٔ دٚز املهههسأ٠ يف     يهههريو ٫ عذههه  إٔ ْتشهههدخ ػازٜههه١ ٚعكازٜههه١

ٌ    ! ايكڀاع ايطٝاسٞ ، ٚيف املكارٌ ٖٓاى ضهٝدات عهاط٬ت عهٔ ايعُه

عًٝٗٔ َبًػٶا ٜعٝهٓٗٔ عًه٢    ٚ َٗٔ تدزټأيتشام رٛظا٥ـ ٜٚسغي يف ا٫

رهه٘ َههٔ ايطههٝدات   ع٫ رههأؾٗٓههاى عههدد  ،َتڀًبههات اؿٝهها٠ ايَٝٛٝهه١ 

ٖ عٴتٳ   ٠أ. ؾاشلههدف تٛدٝهه٘ متهههني املههسأ٠ يًُههس    ٔٚأ٫ٚدٖهه ًٔههٔ أضههس

عًهه٢ خًههل  ٚأقههدز ،يؿٗههِ استٝادٗهها املههادٟ ٚاملعٓههٟٛ قههسبٳأنْٛٗهها 

ٖٚهرا ٫  ملهسأ٠ دٕٚ سهسز.   ٚتكبهٌ عًٝٗها ا   ،ٚظا٥ـ َٚٗٔ غرل تكًٝد١ٜ

َؿٗهّٛ   تعصٜهص  ٜع  أخر َهإ ايسدٌ يف اجملتُع، ركهدز َها ٜعه    
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ٚايهيت تههدؾع رعذًهه١ ايتُٓٝهه١ بو   ،ايتهاًَٝهه١ اٱهارٝهه١" ػهازن١ "امل

 ايعؿس.ضسع١ ٖرا ا٭َاّ رطسع١ أندل تٛان  

تتٓهههٛع ؾٝٗههها دػساؾٝههه١ املههههإ   ،يف دٚيههه١ عذهههِ غهههب٘ قهههاز٠ 

طساؾٗها  أًه١ ايعسر١ٝ ايطعٛد١ٜ. ػهد يف  تكع املُ ،ْطإ ٚاملٓا ٚاٱ

املذلاَٝهه١ آثههاز تازىٝهه١ متجههٌ سكبٶهها شَاْٝهه١ َتٓٛعهه١ قههازر١ يف عُههل   

مبطههههتكبٌ ضههههٝاسٞ دههههاذب عًهههه٢ مجٝههههع   ٧نًههههٗا تٓبهههه ،ايتههههازٜخ

 ٠ٕ ت٧ٝٗ شلا ؾسؾٶا اضتجُاز١ٜ ْٛع١ٝ َتڀٛزأتٓتاس ؾك   ،ؾعد٠ا٭

ٛټَٚههههع ايت .و َكدَهههه١ ايٛدٗههههات ايطههههٝاس١ٝ ايدٚيٝهههه١ بيتٓكًههههٗا  ع ٓهههه

َٶههه   ،اؾػهههسايف ا َٚٓهههاطل اؾهههرب ايطهههٝاس١ٝ متتًهههو املًُهههه١ َكٛ

٘  ٜٴ ا ٫رػسٜٽ ٜصٜهد عهٔ ْؿهـ ضههاْٗا ٖهِ َهٔ ؾ٦ه١         ؾُها  ،طهتٗإ ره

 ،( ضهه١ٓ َههٔ اؾٓطههني01-21ايػههباب ممههٔ تههذلاٚ  ضههِٓٗ رههني ) 

ٗ ممَّهه  ،ْؿههؿِٗ َههٔ ايؿتٝههات ٚايطههٝدات     خڀهه  ايتُٓٝهه١   ٔ ٔ تػههًُ

ـټ ،ايڀُٛسههه١ 1000املطهههتكب١ًٝ ايٛاعهههد٠ ٚز٩ٜههه١   عًههه٢  ٚايهههيت تهههٓ

ٔ   ،املههههسأ٠ متهههههني دٚز  ٚشٜههههاد٠ ْطههههب١ ايؿههههاع٬ت َههههٓٗٔ يف املٗهههه

َطهههها١ُٖ املههههسأ٠ يف ايكڀههههاع   بٕ ْٛاعٗهههها. أٚايٛظهههها٥ـ ايتُٜٓٛهههه١ ر 

ٌ  ،يف ايههدٍٚ اجملههاٚز٠   ٞايطههٝاس  َٚؿههس تههذلاٚ  رههني     ،زدٕا٭ :َجهه

ا قها٫ٚت املهسأ٠   َٻأ ،مجايٞ املٗٔ يف ٖرا ايكڀاعب% َٔ 20-21

يعههههدّ تههههٛؾس    تههههرنس ٚتهههههاد ٫ عٝؿ١،قههههيف املًُههههه١ ؾٗههههٞ  

 سؿا٥ٝات دقٝك١ عٔ َد٣ َطاُٖتٗا يف ٖرا ايكڀاع. ب

ّ ٚرًػه١ ا٭  ْؿاقڄهها يف بنجهس  ٕ ايطهها٥  ايطهعٛدٟ ٖهٛ ا٭  إؾه  ،زقها

ًٜٝههه٘ ايطهههها٥    ٫،٠ف د٫ٚز يًسسًهههه١ ايٛاسهههد آ 6ايعهههام مبتٛضههه    

ٞ    تنيَسٜهٞ يف املههستب ايؿههٝ  ؾهها٭   .ايجاْٝهه١ ٚايجايجهه١ عًهه٢ ايتههٛاي
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 5.1ٜٓؿكه٘ سهٛايٞ    مجايٞ َها با ٖٛ ًَٝاز د٫ٚز ضٜٓٛٽ 120شٛايٞ ؾ

زقهاّ  ٖهرٙ ا٭   ا يًخازز َع عا٬٥تِٜٗطاؾسٕٚ ضٜٓٛٽ ،ًَٕٝٛ ضعٛدٟ

ـ بنهههبرل٠  و بكهههٓٔ رتٛدٝٗٗههها  م تٴ ٚيف تصاٜهههد َههها  ،و سهههد كٝههه

ّ كههدٸتٴ ،عٛاَههٌ دههرب َٓاؾطهه١ ٚغههرل تكًٝدٜهه١  ، َههٔ خهه٬ٍ  ايههداخٌ

نطهههٝاس١ تٓاؾطههه١ٝ  ٜسغههه  ؾٝههه٘ دهههٓيب َهههايًطههها٥  ايطهههعٛدٟ ٚا٭

طهههس ايدٜٓٝههه١ ٚا٫دتُاعٝههه١ اـاؾههه١ رػهههع  املًُهههه١ َتٛاؾكههه١ ٚا٭

 ايعسر١ٝ ايطعٛد١ٜ.

ْطههب١ نههبرل٠ َههٔ ايطههٝدات راملًُههه١ َازضههٔ ٚعههسؾٔ عًهه٢    

  ْههههٛاع ايطههههٝاس١ اـازدٝهههه١أنجههههس َههههٔ أٚ أقههههٌ ْٛعٶهههها ٚاسههههدٶا ا٭

ضهٝاس١  ، ٚايطٝاس١ ايع٬د١ٝ ٚايتذًُٝٝه١  ٚأ ،نايطٝاس١ ايذلؾ١ٝٗٝ

 ،نادميٝه١ ايطهٝاس١ ايتعًُٝٝه١ ٚا٭  ٚايطهٝاس١ ايجكاؾٝه١،   ٚ ،عُاٍا٭

ْههٛاع َههٔ ايطههٝاس١ خهه٬ٍ    ٭ا شلههرٙٚايطههٝاس١ ايسٜاقهه١ٝ. تعسقههٗٔ   

أذٚاقٗههٔ  هعههٌ   ،ثٓهها٤ ايدزاضهه١ ٚا٫رتعههاخ   أٚ أضههس١ٜ  ايههسس٬ت ا٭

 ٚأ ايطهٝاس١ٝ َتُٝهص٠ َٚتؿاٚته١ رهني ايطهٝاس١ ا٫قتؿهاد١ٜ       ٚخدلاتٗٔ

َٶهه    يسؾٝههعايطههٝاس١ ذات ايسؾاٖٝهه١ ٚاملطههت٣ٛ ا    اٖٚههرا ٜػهههٌ َكٛ

ٝٽأ ؾهههجرلات اػٗههٔ   ،املًُههه١يف يٓذهها  ػسرهه١ ايطههٝاس١    اضاضهه

ٝٽههه ؾبهههدأْا ْهههس٣ يف  ،عُهههاٍ تتعًهههل رايطهههٝاس١ َٚتڀًباتٗههها أو با ساي

 ٚ ايٓطا١ٝ٥.  أَٚٓطكات ايسس٬ت ايعا١ًٝ٥  ،عُاٍايطاس١ زا٥دات ا٭

َهههٔ ايٛظههها٥ـ ٚاملٗهههٔ َاشايهههت     انهههبرلٶ إ ٖٓهههاى عهههددٶ أ٫ ب

ٚظهها٥ـ  :َجههٌ ،قههداّ املههسأ٠ ايطههعٛد١ٜ يف عههد٠ فهها٫ت    بز راْتاهها

ٚايعُههههٌ  ،ٚايتطههههٜٛل ،ٚايع٬قههههات ايعاَهههه١ ،ٚايؿٓدقهههه١ ،ايكههههٝاؾ١

ايعُهٌ   ٚأ ،نُسغد٠ ضٝاس١ٝ يد٣ املتاسـ ٚايػسنات ايطٝاس١ٝ



37 

–1028  1022  
57 

نُٛظؿههههه١ اضهههههتكباٍ يف فهههههاٍ ايؿٓدقههههه١ َٚهاتههههه  ايتٓطهههههٝل    

ٚ غههههسن١ أٚ َههههدٜس٠ ؾٓههههدم  أ ،ٚ نٛنًٝهههه١ ضههههؿس أ ،ايطههههٝاسٞ

َٔ سٝهح تهٛؾرل ٚظها٥ـ     ،ٖٚرٙ نًٗا َتٛاؾك١ َع ايس١ٜ٩  ضٝاس١ٝ

ٚدعههِ املػههازٜع ايؿههػرل٠ ٚاملتٛضههڀ١ نساؾههد َههٔ زٚاؾههد     ،ددٜههد٠

ست٢ ٜهتِ اضهتجُاز ٖهرٙ ايڀاقه١ قهُٔ      ٚ .ا٫قتؿاد ٚايت١ُٝٓ اؿدٜج١

و ايعدٜهههد َهههٔ عًُٝهههات ايت٦ٝٗههه١    بؾ٦ههه١ ايطهههٝدات َاشيٓههها عادههه١    

ِ ٚاٱ و َعاٖهههد بٔ عادههه١ ؾهههٓش ،عههداد يف ايبٓههه٢ ايتشتٝههه١ ٚايتعًهههٝ

ٖٚرٙ َٔ غهأْٗا   ،ٚنًٝات َتخؿؿ١ يف فاٍ ايطٝاس١ ٚايؿٓدق١

ٕ تطهاِٖ يف  أذ ميهٔ يًُسأ٠ ب ،ٕ تػرل ايػهٌ ا٫دتُاعٞ ايعاّأ

 ٚخاؾ١ يف اجملتُعات ايكس١ٜٚ ٚايبد١ٜٚ. ، اؿد َٔ ايبڀاي١ ٚايؿكس

َهههاّ تؿعٝهههٌ دٚز املهههسأ٠ يف  أنهههبرل ٜكهههـ عا٥كڄههها  ٖٓهههاى ؼهههدٺ

و طبٝع١ املٗهٔ اؾدٜهد٠   بْاس٠ اجملتُع  ٫ٛ ٖٚأ ،ٞايكڀاع ايطٝاس

ْٗها  يهٝظ ٭  ،تًٝهل مبهاْتٗها   ٚنْٛٗها زمبها ٫   ،يف قڀاع ايطهٝاس١ 

ٖهٛ غهرل    ٚنهٌ َها   ،ْٗا غرل َأيٛؾ١ يف فتُعٓا احملًٞرٌ ٭  َعٝب١

قهـ  أٜٚكارٌ رايؿهد ٚاملكاَٚه١.    ،َأيٛف ٜهٕٛ عاد٠ غرل َسغٛب

ٚعهدّ  ، عه  املٓهاطل  اْعهصاٍ رعه  ضههإ املًُهه١ يف ر     ذيوو ب

ٖههٛ  ٌ نههٌ َهها قههِٗ يجكاؾههات كتًؿهه١ هعههٌ َههٔ ايؿههع  تكبټهه   تعسټ

ٖهِ  ٖهٛ ضها٥د عسؾڄها.  ٜٚبكه٢ ايطه٪اٍ ا٭      كايـ يًب١٦ٝ احملٝڀ١ َٚا

َٹَٳ :ٖٛ  ،ٛض غُهاز ٖهرا ايكڀهاع   غٔ ايطٝدات ٚايؿتٝات ضتكّٛ ٔ 

 يف قڀاع ايطٝاس١إ ١خاؾ١ يف املٗٔ املتٛاقع

قڀههاع  ػسرهه١خههٛض املههسأ٠  ٕ أ عًهه٢ نههدلٜٚبكهه٢ ايسٖههإ ا٭ 

  ايطٝاس١ ٚايؿٓدق١ ٚاٯثاز ضٝػهٌ ْك١ً ْٛع١ٝ ٚسكهاز١ٜ كتًؿه١  
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ٔپ   نههٕٛ اٱ ْجههٟٛ أ رههداع ٚاـههسٚز عههٔ املههأيٛف ٚاؾُايٝههات ٖههٞ ؾهه

ٞ   ، راَتٝههاش  ،وتههاز ؾكهه  يههدعِ َههادٟ َٚعٓههٟٛ َههٔ اجملتُههع احملًهه

 .يتػسم سلظ سكب١ ددٜد٠

  :د. عبدالعشيش احلزقاٌالتعكيب األول. 

ٚيًخههدَات  ،ايطههٝاسٞ ٖههٛ اضههتجُاز يًبٓٝهه١ ايتشتٝهه١     ايكڀههاع

يف ايكڀاع ايطٝاسٞ هه    املسأ٠ يريو ؾإٕ دٚز  املكد١َ يف اجملتُع

يتأدٜهههه١ ا٭عُههههاٍ ٚايٛظهههها٥ـ   ،إٔ ٜطههههبك٘ تؿعٝههههٌ ٚمتهههههني شلهههها  

 ايتكًٝد١ٜ.

دٚز املههههسأ٠ يف ايكڀههههاع ايطههههٝاسٞ ٫ ٜكتؿههههس عًهههه٢    ٚأز٣ إٔ 

عُهٌ ٚتكهدِٜ اـهدَات.    نٌ فا٫ت اي يفرٌ  ايتكًٝد١ٜ،ايٛظا٥ـ 

قهد ؼتهاز    ،٠أٛد ْػاطات ضٝاس١ٝ خاؾ١ ؾك  يًُسبقاؾ١ بو ٚد

ٚاؿهسف ايٝدٜٚه١    ،ايسقـ ايػعيب :َجٌ ،بو تٓاِٝ ٚتكٓني خاف

 ٌ ٖٚهههٞ رػههههٌ عهههاّ ْػهههاطات   ، ْكهههؼ اؿٓههها٤( ، ايٓطههها١ٝ٥ )َجههه

  ٫ٚ ت٪ثس ع٢ً َطرل٠ عٌُ املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ. ،قدٚد٠

ٌ عًههه٢ متههههني املهههسأ٠ يف ايكڀهههاع ٚهههه  اؿهههرز عٓهههد ايعُههه

 ،ٕ ذيههههو ضههههٝذعًٗا سبٝطهههه١ ٖههههرا ايكڀههههاعببذ   ايطههههٝاسٞ ؾكهههه 

 ٚراختٝازات قدٚد٠.

  :أ. أمسَاٌ الػامديالتعكيب الثاىي. 

املهههسأ٠ ايطهههعٛد١ٜ أؾهههبشت ذات دٚز قهههٛزٟ يف ايعدٜهههد َهههٔ  

ْٚاههسٶا ملهها متًههه٘ َههٔ تأٖٝههٌ     .ايكڀاعههات اؿهَٛٝهه١ ٚاـاؾهه١  
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رٛقهعٗا يف َٓصيه١    ،يطٝاض١ٝ َٓؿهؿ١ شلها  َٚها١ْ، دا٤ت اٱزاد٠ ا

   .1000ٚرس١ٜ٩ املًُه١ ايڀُٛس١  ،تًٝل رتأًٖٝٗا

 ٠ايٝههّٛ لههد إٔ املههسأ٠ دخًههت يف قڀههاع ايطههٝاس١ نُطههتجُس ٚ

ْٶها     ٠ٚنُطتػهاز  ١ٚنعاًَ ، ٚأؾهبشت ذات دٚز َه٪ثس ٚؾهاْع أسٝا

ؾههاملسأ٠ ايطههعٛد١ٜ متًههو بَهاْٝههات ٚقههدزات ٖا٥ًهه١،      ، يًكههسازات

يف اجملهاٍ ا٫ضهتجُازٟ، ٚتطهتڀٝع إٔ تتكهدّ يف      ٜٽها قٛ آَاؾطٶه  ٚتعدټ

ِٴدٿفاٍ ا٫ضتجُاز ايطٝاسٞ بذا َا قڂ  اي٬شّ. ّ شلا ايدع

ٔٻ ٚي ٞ  ههه  -املتتبههع يًٛاقههع ٜعًههِ ٜكٝٓٶهها إٔ ا٫ضههتجُاز ايطههٝاس

ٚقههد تهههٕٛ  .ادههدٽ اصاٍ ٖصًٜڄههٜهه ٫-رػهههٌ عههاّ يًٓطهها٤ ٚايسدههاٍ

 َههٔ خهه٬ٍ َهها ،ًٝهه١ٓعؼ اؿكٝكههٞ يًطههٝاس١ ايداخاملڂهه ٦ٖٝ٘هه١ ايذلؾٝهه

ههه  إٔ   يهرا  تبٓته٘ يف ايعهاّ ا٭خههرل َهٔ ؾعايٝهات ٚرههساَر ٚأْػهڀ١     

 ،ٜههتِ املههصز يف ايعُههٌ ٚايتذههاْظ رههني ٦ٖٝهه١ ايطههٝاس١ ٦ٖٝٚهه١ ايذلؾٝهه٘

 يتطٝرل عذ١ً ايطٝاس١ رػهٌ أؾكٌ مما ٖٞ عًٝ٘.

نُا إٔ املسأ٠ يتٓذ  يف فاٍ ا٫ضتجُاز ايطٝاسٞ ٚؾل ز٩ٜه١  

ؾهٓاع١   ١طهتٛد  َهٔ ايػسؾه١ ايتذازٜه    ؾإٕ ذيهو ٜ  ،1000املًُه١ 

ؾسف يًُهسأ٠ املطهتجُس٠، ٚايٛقهٛف َعٗها ٚدعُٗها رػههٌ َٓٗذهٞ        

 دٕٚ ايتؿسٜل رٝٓٗا ٚرني ايسدٌ. ،َٚ٪ضطٞ

َٻ ـټ ا َاأ اؾاْ  ايعًُٞ رعٝدٶا عهٔ ا٫ضهتجُاز، ؾٓذهد إٔ     ى

املسأ٠ لشت يف نطهس سهادص ْاهس٠ اجملتُهع ايكاؾهس٠ ػهاٙ عُهٌ        

 ُ يف غهسنات ايطهٝاس١    ١ضهٝاسٝ  ٠سغهد املسأ٠، ٚأؾبشت تعُهٌ ن

يف ؾعايٝات ١٦ٖٝ ايذلؾٝ٘، ٚٚددْاٖا يف  ١ٚايطؿس، ٚتعٌُ نُٓاُ

َٚعسض ايهتهاب(   ،اؾٓادز١ٜ)َٗسدإ قاؾٌ املًُه١ ايهدل٣ 



37

 –1028     
60 

ا٭َههس ايههرٟ ٜههديٌ عًهه٢ إٔ اجملتُههع   ١ َٚطهه٪ٚي ٠َٚسغههد ١ُههٓالُٴن

ٚٚاقعٝهههه١  ،يههههدٚز املههههسأ٠ا ٚأؾههههب  َطههههتٛعبٶ، 1010ؼههههٍٛ قبههههٌ 

ـ     غسانتٗا ٚقهادز عًه٢    ،َع ايسدهٌ نػهخـ َ٪ٖهٌ ٚٚاع َٚجكه

ٚزغبتهه٘ يف تههٛطني   ،تػههٝرل ايؿهههس ايطههعٛدٟ ْٚاستهه٘ ػههاٙ املههسأ٠   

 املٗٔ ٚايٛظا٥ـ رهٛادز ضعٛد١ٜ رعٝدٶا عٔ دٓطٗا.

 املًُهههههه١ ايطهههههٝاس١ٝ ٚا٭ثسٜههههه١َكَٛهههههات  إٔ بو راٱقهههههاؾ١

ٓههٛع، ٚستهه٢ ْطههاْد ٠٫ٚ تٚؾٝٗهها بزخ تههازىٞ نههبرل َٚ ،َتهاًَهه١

ههه  أٚيڄهها إٔ ْطههتجُس ناؾهه١   ،ز٩ٜهه١ املًُههه١ ايڀُٛسهه١  ا٭َههس يف

يف  ٜهتِ تٓػهٝڀٗا  ايكدزات ايٛط١ٝٓ امل٪١ًٖ يف فهاٍ ايطهٝاس١، ٚإٔ   

ٚاملٓهههههاطل ايطهههههٝاس١ٝ   ،ٚاملٓهههههاطل ايدٜٓٝههههه١  ،احملاؾهههههٌ ايههههههدل٣ 

ٌٸ  ٚؾل ؽؿؿ٘ ٚتأًٖٝ٘. ٚايتازى١ٝ، ن

َههٔ داْهه  آخههس ههه  عًهه٢ زدههاٍ ا٭عُههاٍ ٚايػسؾهه١ ايتذازٜهه١  

أ٠ َٚطههاعدتٗا ـههٛض ػسرهه١ ا٫ضههتجُاز ايطههٝاسٞ،    َطههاْد٠ املههس 

، ٚدعهِ ٚتهدزٜ    اٚدعُٗا ملٛادٗه١ ايتشهدٜات ايهيت قهد تكهـ أَاَٗه      

املههسأ٠ داخههٌ ايكڀههاع ايطههٝاسٞ، رايػههسان١ َههع ٖٝهه٦يت ايطههٝاس١      

ايٓاهس٠  ، يف بطهاز  ٚايذلؾٝ٘ يف تكهدِٜ ؾهسف اضهتجُاز١ٜ يًطهعٛدٜات    

 املطتكب١ًٝ ي٬ضتجُاز ايطٝاسٞ ٚايذلؾٝٗٞ.

 خال ت حول الكضيةاملدا:  

 املسأ٠ نعا١ًَ َٚطتجُس٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ:

٫رهههد َهههٔ ايؿؿهههٌ رهههني املهههسأ٠  أْههه٘  ضههها١َ ايههههسدٟٜهههس٣ ّ. أ

ُٝهههههها ؾ .اجملههههههاٍ ايطههههههٝاسٞنُطههههههتجُس٠ ٚاملههههههسأ٠ نعاًَهههههه١ يف  

و متٝٝههههص املههههسأ٠ عههههٔ   بسادهههه١ ٝظ ٖٓههههاى ىههههـ ا٫ضههههتجُاز يهههه  
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ٕ ا٫ضههههههتجُاز قههههههساز ٜتخههههههرٙ املطههههههتجُس أٚ   أراعتبههههههاز  ،ايسدههههههٌ

َهههها َههههها ٜتعًههههل رايعُهههههٌ يف   أ س ايؿهههههسف.املطههههتجُس٠ سطههههه  تههههٛؾُّ  

و تؿعٝهههٌ عُههههٌ املههههسأ٠ يف  بٖٓايهههو سادهههه١  عتكههههد إٔ ؾأ ،ايكڀهههاع 

عههههٔ طسٜههههل ؽؿههههٝـ ْطههههب١ َعٝٓهههه١ ملػههههازن١   ،ايكڀههههاع اٖههههر

رههههٌ ٚؽؿههههٝـ ٚظهههها٥ـ ٫ تػههههػًٗا    املههههسأ٠ يف رعهههه  ايٛظهههها٥ـ

 ،خهههس٣ َهههٔ احملؿهههصات أو فُٛعههه١ بقهههاؾ١ راٱ .ملهههسأ٠ ؾكههه  اب٫ 

رلٖهههههها َههههههٔ  غٚ ،ٚرههههههساَر ؾههههههٓدٚم ٖههههههدف  ،ايتههههههدزٜ  :َجههههههٌ

 َتڀًبات ايطعٛد٠.

رايٓطههههب١ ملػههههازن١  ٜٚههههس٣ د. عبههههد ايعصٜههههص اؿسقههههإ أْهههه٘    

ؾهههإٕ ٖٓهههاى  ،عُهههاٍأٚضهههٝد٠  ٠يف ضهههٛم ايعُهههٌ نُطهههتجُس أ٠املهههس

ٚيهٓههه٘ ٫   ،َهههٔ ايطهههٝدات املطهههتجُسات يف ٖهههرا ايكڀهههاع     اعهههددٶ

يههههدٜٗا ؾههههإ يًطههههٝاس١    ايتذازٜهههه١ ايػههههسف  ٜههههصاٍ دٕٚ ايڀُههههٛ . 

يهههههههٞ ْكههههههّٛ رتشؿٝههههههص  ،ٚرسأٜههههههٞ. عطهههههه  املٓههههههاطل رههههههايڀبع

خهههههههس رهههههههني آٟ قڀهههههههاع أٚ أ ايطهههههههٝاسٞ ا٫ضهههههههتجُاز يف ايكڀهههههههاع

ضههههتجُاز يف ايطههههٝدات متههههاز دٗهههه١ تكههههع ؼؿٝههههص ايطههههٝدات ي٬  

عتههههدل ٖههههرا ٖههههدؾڄا  ٫ ٜٴأٚ ،ٚيٜٛاتٗههههاأقههههُٔ  ٠ايكڀاعههههات ايٛاعههههد 

ٕ ايطهههههههٝدات ايطهههههههعٛدٜات متًهههههههو ز٩ٚع أ اخؿٛؾٶههههههه ،اثاْٜٛٽههههههه

 تكسٜهههس عطههه  د٫ٚز ًَٝهههاز 26 هسٝهههح تؿهههٌ يههه  ،َهههٛاٍ فُهههد٠أ

 عُهههاٍ َههها ٜكٶههها متًهههو ضهههٝدات ا٭ أٚ. 1020يف  دهههد٠ غسؾههه١ َهههٔ

ٚرايٓطههههههب١  ايطههههههعٛد١ٜ. ايبٓههههههٛى يف زٜههههههاٍ ًَٝههههههاز 51ٜتذههههههاٚش 

زقههههاّ ٕ ا٭أَٚتٛقههههع زٜههههاٍ،  ًَٝههههاز 210يًعكههههازات متًههههو مههههٛ  

 . 1028تكاعؿت يف 
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ٕ ٜهههههٕٛ ؼؿٝههههص ايطههههٝدات   ؾههههإْ  أز٣ أْهههه٘ ٫رههههد أ  يههههرا 

عهههههٔ  ١ٚيٜٛهههههات اؾٗهههههات املطههههه٪ٚيأ َهههههٔجُاز يف ايكڀهههههاع ضهههههتي٬

اضتػههههههاز١ٜ داعُهههههه١  ١ْػهههههها٤ دٗههههههبٕ ٜههههههتِ ، ٚأؼكٝههههههل ايس٩ٜهههههه١

يًػهههسنات ٚامل٪ضطهههات ايهههيت تسغههه  يف شٜهههاد٠ ْطهههب١ ايطهههٝدات     

 ٗ دٕٚ ؾههههههسض ذيههههههو    ،يف ايكڀههههههاع اـههههههاف   اايعهههههها٬َت يههههههدٜ

 ؾعٌ ضًب١ٝ. يف زدٚدركسازات قد تتطب  

 :تؿعٌٝ دٚز املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ

يف تؿعٝهههههههٌ دٚز املهههههههسأ٠  ذٖههههههه  د. محٝهههههههد املهههههههصزٚع بو إٔ

املًُههههه١ ٜبههههدأ رتأٖٝههههٌ ايكڀههههاع يف َٓاَٛهههه١ ايكڀههههاع ايطههههٝاسٞ 

ٝٽههها  اايطهههٝاسٞ تػهههسٜعٝٽ  تأٖٝهههٌ املهههسأ٠ ملتڀًبهههات    ِٻَٚهههٔ ثٳههه  ٚبدسا٥

ٖههههرا ايكڀههههاع ا٫قتؿههههادٟ ٚايجكههههايف املتٓههههٛع رڀبٝعهههه١ ؾعايٝاتهههه٘،   

ٝٽهههه ْڀًكههههت َٓههههر سههههٛايٞ اا قههههد ٚمبهههها إٔ املٓاَٛهههه١ ايتػههههسٜع١ٝ ؾعً

َهههههع تأضهههههٝظ اشل٦ٝههههه١ ايعًٝههههها يًطهههههٝاس١ ٚايهههههذلاخ        ضهههههٓٛات  20

قطههههههاّ ٕ املسسًهههههه١ اؿايٝههههه١ تتڀًهههههه  تأضهههههٝظ ا٭  إؾههههه   ايهههههٛط  

يتُهٝٓٗهههها َههههٔ   ٚاملعاٖههههد املتخؿؿهههه١ يتأٖٝههههٌ ٚتههههدزٜ  املههههسأ٠ 

 ايكڀاع.  اٖريف ايعٌُ ٚايسٜاد٠ 

 شلهههراٖهههٌ ايڀايبهههات ٪أقطهههاّ عًُٝههه١ ت ٜٚٴ٬سهههظ عهههدّ ٚدهههٛد

ٌ نًٝهههه١ ايطهههٝاس١ ٚاٯ  جٓا٤راضهههت ايتخؿهههـ،    .ثههههاز ظاَعههه١ سا٥هههه

يف عههههدّ بقبههههاٍ ايڀايبههههات عًهههه٢ ٖههههرٙ  ٚيعههههٌ املػههههه١ً ايؿعًٝهههه١  

ٞ  ايهًٝههههههه١ غههههههههاي١ٝ بٚ ،ٖهههههههٞ َعٛقهههههههات ايتهههههههدزٜ  املٝهههههههداْ

إٔ املعاٖهههههد املتخؿؿههههه١ ب٫ أْههههه  أز٣  ٚا٫خهههههت٬ . ،اٱغهههههساف

عهههداد املٓاضهههب١ َهههٔ ايساغبهههات   ضهههٛم ايعُهههٌ را٭  ميههههٔ إٔ متهههدٻ 
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ثههههاز ضههههٗاَات قطههههِ اٯ، راٱقههههاؾ١ بو باٍدخههههٍٛ ٖههههرا اجملههههيف 

ٝٽههه كهههِظاَعههه١ املًهههو ضهههعٛد، سٝهههح ٜ     طايبههه١ 210ا سهههٛايٞ ساي

َههههههٔ ٖههههههرا  تضههههههتؿادا ٚقههههههد ايعًٝهههههها، ايدزاضههههههات رسْههههههاَر يف

 ايدلْاَر امل٦ات َٔ ايڀايبات.  

تٛادههه٘ نههه٬ اؾٓطهههني   ٣غههههاي١ٝ أخهههس بٖٓهههاى نُههها إٔ 

ٕ عتُهههاد تؿهههٓٝـ ايٛظههها٥ـ رهههدٜٛااٖٚهههٞ عهههدّ  ،ٖهههرا ايكڀهههاعيف 

 برٍ ؿًٗا.اـد١َ املد١ْٝ، ٖٚٓاى دٗٛد تٴ

  اذز يٛظا٥ـ املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ:

عٳههههدٸد د. محٝههههد املههههصزٚع رعهههه  ايٛظهههها٥ـ ٚا٭عُههههاٍ ايههههيت   

قڀهههههاع يف املهههههسأ٠ ايطهههههعٛد١ٜ  ؾٝٗههههها ههههههٔ إٔ تطهههههِٗ ٚتبهههههدع   مي

 :، َٓٗاايطٝاس١ َع تكبٌ اجملتُع

ٜٚػهههههٌُ ذيهههههو  ،هاتههههه  ايطهههههٝاس١ٝ ٚاؿذهههههٛشات ايعُهههههٌ رامل -

 .ٓادمايؿ

 ايتطٜٛل املس٥ٞ ٚايسقُٞ. -

 قطِ احملاضب١. -

 اٱزغاد ايطٝاسٞ داخٌ املدٕ ايس٥ٝط١. -

 داز٠ ايؿعايٝات ٚاملٗسداْات ٚاملعازض.ب -

ايعُههههٌ داخههههٌ املتههههاسـ ٚقهههه٬ت اشلههههداٜا، ٚتؿههههٓٝع اشلههههداٜا    -

 ايترناز١ٜ رأْٛاعٗا.

ختؿههس فهها٫ت ٫ تٴأػههس  اتؿههل َعهه٘ ّ. أضهها١َ ايهههسدٟ، ر 

ُٓهههع ٫ ٜٴأٚ ،عُهههاٍٖهههرٙ ا٭ع ايطهههٝاسٞ يف ايكڀهههاعُهههٌ املهههسأ٠ يف  

 .ايسداٍ َٔ ايعٌُ ؾٝٗا
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 عٌُ املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ:

ايبڀايهه١ رههني ايطههٝدات يف   ٜههس٣ د. عبههد ايعصٜههص اؿسقههإ إٔ    

خاؾهه١ يف املٓههاطل ايطههٝاس١ٝ ايههيت تعتههدل فهها٫ت    ،د َطههتُسٜههتصا

ٕ ايٓػهها  ايطههٝاسٞ إٚرايتههايٞ ؾهه ،ايعُههٌ ؾٝٗهها قههدٚد٠ َٚٛزلٝهه١ 

ُٽ ا فايڄدلتٜع . ب٫ إٔ د. محٝد املهصزٚع  يًتٛظٝـ يف ٖرٙ املٓاطل اَٗ

قتؿهههادٟ خهههدَٞ ٫ ميههههٔ اقڀهههاع ايطهههٝاس١ ٖهههٛ قڀهههاع ٜهههس٣ إٔ 

، ٚميههههٔ يًُهههسأ٠ إٔ ؽتهههاز َههها ٜٓاضههه     ٘تأْٝهههح مجٝهههع خدَاتههه 

 ايٓػا  ٚاملٓڀك١. ع٢ً دخٌا عڀؿڄ ،َٗازاتٗا

ٝ  ٠عٌُ املسأٚذٖبت د. زِٜ ايؿسٜإ بو إٔ  اسٞ يف ايكڀاع ايطه

ٖٓهههاى َطهههتٜٛات  . ٚأز٣ إٔ خهههسآٟ قڀهههاع أَجهههٌ عًُهههٗا يف   َ٘جًههه

ٕ ْعُهٌ عًه٢   أٚيهٞ ْتُهٔ َٔ ؼكٝل ايس١ٜ٩ متهاز   ،يًٛظا٥ـ

ٕ ْطهب١ ايبڀايه١   أ خؿٛؾٶها  ،تٛظٝـ ايطهٝدات يف نهٌ املطهتٜٛات   

َههع ، ٚمحًهه١ ايػههٗادات ايعًٝهها   ،تذلنههص يف ايطههٝدات اؾاَعٝههات  

، يف ضههٛم ايعُههٌ ١غهه٤ٞ َههٔ ايتههدزٜ  املٛدهه٘ يًتخؿؿههات املڀًٛرهه 

 ٌ ٕ أْهههصاٍ ْهههس٣   ْٓههها ٫أ ب٫ٚانتطهههاب اـهههدل٠.   ،ٚايؿهههسف يًعُههه

ٚٴبٚ ،ايؿسف ايٛظٝؿ١ٝ يًطٝدات تذلنهص يف ايٛظها٥ـ ايهدْٝا    دهد  ٕ 

ٚ املٓاؾهههه  ايكٝادٜهههه١ يف أ ،دازٜهههه١ ايعًٝههها يف ايٛظهههها٥ـ اٱ جٓا٤اضهههت 

 ايكڀاع اـاف.

عًه٢ عُهٌ    ٫ ٜٓبػهٞ ايذلنٝهص   رُٝٓا ٜعتكد د. زٜاض لِ أْه٘  

ٌ  نأٚيٜٛه١  سأ٠ يف فهاٍ ايطهٝاس١  امل ٛٻز  إٔ قبه ٌ  ايكڀهاع  ٜٴڀه . نهه

 .ضٛا٤ سد ع٢ً ايكڀاعات ناؾ١ يف املسأ٠ رعٌُ ا٫ٖتُاّ ٚعًٝٓا
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 ز١ٜ٩ اجملتُع يعٌُ املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ:

يعُههٌ  ايطههعٛدٟ ٌ اجملتُههعٕ تكبټههٜعتكههد ّ. أضهها١َ ايهههسدٟ أ 

ٚ ؾهب  َه  أٚ ،ايتعاٌَ َع٘ ضاركڄا متٻ املسأ٠ أَسٷ ٕ ٜٴ٬سهظ أ ٔ ايتهازٜخ. 

دٚد ؾعههٌ زٟ تٴسؾههد أٚم  ،ازد٠ ؾعههٌ اجملتُههع ناْههت بهارٝهه١ دههدٽ 

عًهه٢ قڀههاع  أيههٝظ ٖٓههاى َهها ميٓههع َههٔ اْڀبههام ٖههرا املبههد ٚ ،ضههًب١ٝ

ناْههت زد٠ ؾعههٌ اجملتُههع بهارٝهه١ يعُههٌ املههسأ٠ يف   ايطههٝاس١، سٝههح

ٕ بخهههدَات املڀهههازات املختًؿههه١. ٚ َجهههٌ، ٚظههها٥ـ َكارًههه١ اؾُٗهههٛز

و َطهت٣ٛ  بٕ ٜتِ تعًِٝ ايطعٛدٜني ٚايطهعٛدٜات  أ ١ُٖٝأز٣ أنٓت 

ايتعًِٝ ايعايٞ يٝتُهٓٛا َهٔ غهػٌ ايٛظها٥ـ ذات ايهدخٌ املتٛضه       

ٚتسى ايٛظا٥ـ ذات ايدخٌ املهٓخؿ  يًعُايه١ املطهتكد١َ     ،ٚايعايٞ

 ْٓا ضٓتخًـ َٓٗا يف املطتكبٌ املٓاٛز.أاييت ٫ ٜبدٚ 

ٌُ املسأ٠ يف ٖهرا  ٚذنس أ. قُد ايدْدْٞ إٔ تكبټٌ اجملتُع يع

ْؿطهههٗا يف  أ٠ثبتهههت املهههسأؾكهههد اجملهههاٍ ٫ أعتكهههد أْههه٘ ميجهههٌ عكبههه١، 

ب٫ أْه٘ َهٔ ايكهسٚزٟ    ؾٝٗا اخهت٬  َهٓاِ َٚكبهٍٛ.     ٠،فا٫ت عد

ايعُههٌ عًهه٢ تػههٝرل ايؿههٛز٠ ايرٖٓٝهه١ يًُذتُههع عههٔ ايطههٝاس١، ٚأْٗهها  

 ا. خ٬قٝٽأتع  ا٫ْؿ٬ت  ١ٕ ن١ًُ ضٝاسأٚ أ ،ايٓادٟ ايًًٝٞ تيٝط

تكبټٌ اجملتُهع يعُهٌ املهسأ٠ وتهاز      تس٣ د. زِٜ ايؿسٜإ إٔرُٝٓا 

بو ٚقت طٌٜٛ، ْاٖٝو عٔ عًُٗا يف فاٍ ايطهٝاس١  ؾعًه٢ ضهبٌٝ    

َس ـسٚز ايڀايبهات  تصاٍ اؾاَعات تڀً  َٛاؾك١ ٚيٞ ا٭ ٫ املجاٍ:

ٚغرل  اط٧ف ختؿسټ َٔ ايڀ٬ب.ذيو رُٝٓا ٫ تڀً   ١،َٔ اؾاَع

ا ٍ ْههس٣ ضههٝدات َهه٪٬ٖت عًُٝٽهه   ٫ ْههصاٚوههدخ.  ٘يهٓهه ،ْاههاَٞ

ٝٽ ُٶ قٌ خدل٠ڄأبٌ زداٍ َٔ قٹ اتضٚا َس٩ٚعًُ  ا.ٚعً
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   ٌ إٔ املػههه١ً يف قكهه١ٝ عُههٌ    َههٔ داْبٗهها تههس٣ أ. َٗهها عكٝهه

ٚب هها   ٠أيههٝظ قبهٍٛ اجملتُههع يعُههٌ املههس املهسأ٠ يف ايكڀههاع ايطههٝاسٞ  

٠ ايعا١ًَ ضهتتعاٌَ َهع   إٔ ٖرٙ املسأؾ٬ ْٓط٢  ،طسٜك١ ايتعاٌَ َعٗا

ٔٵ  َٚهِٓٗ   ،٥  ٚأطٝهاف اجملتُهع  كتًـ غسا ٜتعاَهٌ َهع ايبها٥ع أٚ    َٳه

ٕ ْعٌُ ع٢ً تسضهٝخ سطهٔ املعاًَه١    أؾٝذ   ،املٛظـ رڀسٜك١ ض١٦ٝ

 ٞ َهها ايطهها٥  ا٭دههٓيب أ ،يف اجملتُههع. ٖههرا رايٓطههب١ يًطهها٥  ايههداخً

ٖٝهٌ اؾٝهد   أٖٚرا ٜدخٌ قُٔ ايت ،و عاٌَ ايًػ١بٕ ْٓاس أؾٝذ  

 ٚايتدزٜ .

 َعٛقات متهني املسأ٠:

ٖهِ َعٛقهات متههني املهسأ٠     د. عبد ايعصٜهص اؿسقهإ إٔ أ   ٜس٣

  عًههه٢ اٱدهههسا٤ات املتعًكههه١ رهههاملسأ٠ ضهههٝڀس٠ ايجكاؾههه١ ٚايعهههاداتٖهههٞ 

ـټ  :اؾُجًڄههه  ايٓاههههاّ عًههه٢ عهههدّ اغههههذلا  َٛاؾكههه١ ٚيهههٞ ا٭َههههس      ٜهههٓ

٫رهد  ، ٚأٜكٶها  َٚع ذيو تػذل  ذيو نجرل َٔ اؾٗهات  ،يًتٛظٝـ

     ٚ  ،دٚز٠ تدزٜبٝهه١ َههٔ َٛاؾكهه١ ٚيههٞ ا٭َههس يًطههؿس ؿكههٛز َهه٪متس أ

ٛټ ايؿؿٌ ايتاّ رهني  ، ٚنريو زٖا املعسيفؾٝكـ ذيو عا٥كڄا أَاّ تڀ

ٜٚههههاد ٜههههٕٛ ايكطهههِ ايٓطهههٟٛ يف  ،ايسدهههاٍ ٚايٓطههها٤ يف ايعُهههٌ

 .ررات٘ ٚرٗٝهً٘ ايٛظٝؿٞ اَطتكًڄ اٜٚهٕٛ قڀاعٶ ،َهإ َطتكٌ

 ضٝدات ا٭عُاٍ ٚا٫ضجُاز يف فاٍ ايطٝاس١:

 تتذه٘ ضهٝدات ا٭عُهاٍ بو    تطا٤ٍ د. خايهد ايسدٜعهإ: ملهاذا ٫   

ؾٗههههٛ ْػهههها  اقتؿههههادٟ َؿتههههٛ  ا٫ضههههتجُاز يف فههههاٍ ايطههههٝاس١إ 

اػاٖٗٔ ي٬ضتجُاز يف ايطهٝاس١ ضهٝٛيد ؾهسف    نُا إٔ  يًذٓطني.

ٜكهع عًه٢   ، ٚعٌُ نجرل٠ يٝظ يًُسأ٠ ؾك  ٚيهٔ يًسداٍ نهريو 
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٦ٖٝهههه١ ايطههههٝاس١ ايعهههه ٤ ا٭نههههدل يف اضههههتكڀاب زدههههاٍ ٚضههههٝدات 

٦ٝههه١ ايطهههٝاس١ ٚزغههه١ عُهههٌ تهههدعٛ شلههها تعكهههد ٖ ًُهههاذا ٫ؾ  عُهههاٍا٭

َٚهٔ   إعُاٍ ملعسؾ١ ايؿسف ايهآَه١ يف قڀهاع ايطهٝاس١   ضٝدات ا٭

 . ٗاؾٝتٛد٘ ايٓطا٤ ي٬ضتجُاز  ِٻثٳ

 ٚؾٍٛ املسأ٠ بو املٓاؾ  ايعًٝا يف قڀاع ايطٝاس١:

ٜتعًههل رعُههٌ املههسأ٠ يف  أغههازت أ. عههبرل خايههد بو داْهه  َٗههِ    

ا يًُٓاؾ  ايعًٝا يف ٖهرا  ٫ ٖٚٛ تطٌٗٝ ٚؾٛشل، أايكڀاع ايطٝاسٞ

 .ؾسؾٗا ع٢ً ايٛظا٥ـ ايدْٝا اقتؿازٚعدّ  ،ايكڀاع

ْؿههس يف  َٔ داْب٘ أنَّهد أ.قُهد ايدْهدْٞ أْه٘ ٫ هه  إٔ      

ٌ أ٠ ٚاحملاؾؿ١ رني املس  أقًٝه١، ٚنأْٗها   أ٠ْهتهًِ عهٔ املهس    ،ايسده

ملهههسأ٠ رٹهههإٔ تههههٕٛ ايؿهههسف   اسدهههٌ ًٚايهههتُهني ي !ٖٚهههرا ٫ ٜؿههه  

يف ايكٝهاد٠   ٟ٘ َُٓٗها غهل طسٜكه   أٚعًه٢   ،ٌٖٝ َتطاٚأٚايت ١َتطاٜٚ

 ٚاؾٗد. ٠ٚاملٓاؾ  سط  ايهؿا٤

 ،احملاؾؿه١ قكه١ٝ خڀهرل٠   ٜٚس٣ د. عبد ايعصٜص اؿسقهإ إٔ  

ٚيههههٔ املهههسأ٠ ، ٓاضههه املٚقهههد تههه٪دٟ بو تٛظٝهههـ ايػهههخـ غهههرل  

ٚهه  َساعاتٗها يف نهٌ قكهاٜا     ، ايطعٛد١ٜ شلا خؿٛؾ١ٝ كتًؿ١

ٚٴ سهههٛادصٖٓهههاى خاؾههه١ إٔ ، ايتُٓٝههه١ ا٫قتؿهههاد١ٜ قهههعت نهههجرل٠ 

َهههٔ ايجكاؾههه١  اٚؼٛيهههت يتههههٕٛ دهههص٤ٶ ،َهههٔ ايهههصَٔ أَاَٗههها يعكهههٛد

 .ايطعٛد١ٜ

ٛټ ١املسسًههههيف ٕ رُٝٓههها تهههس٣ د. زٜههههِ ايؿسٜهههإ أ    ايههههيت  ١يٝههه ايتش

ضههًٛب أٖههٛ  -٠قههدد ٠ٚيؿههذل-هههارٞايتُٝٝههص اٱؾههإٕ  ،ْعٝػههٗا

 ْطب١ نبرل٠ َٔ ايبڀايه١  ٓايدٜ. ؾشٞ يتػٝرل ثكاؾ١ ٚؾهس اجملتُع
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  ٝ َههٔ ذٚات املهه٪٬ٖت ايًههٛاتٞ م    ٔغًههبٗأٚ ،داتتذلنههص رههني ايطهه

 ِ ايعٌُ يًشؿٍٛ ع٢ً َٓاؾ .ًچعڀني ايؿسف يف ضٴٜٴ

عًُهههت يف تُٓٝههه١ املهههٛازد ايبػهههس١ٜ يف ايكڀهههاع    أذنهههسٴ أْههه   

ٚنههإ  ،َٗههٔ ضههٝاس١ٝ عًهه٢  ، ٚقُههتٴ رايتههدزٜ  ايطههٝاسٞ ضههاركڄا 

دخٌ ْه ايٝهّٛ  ب٫ أْ٘ سته٢   ،قباٍ نبرل خؿٛؾٶا يف املٓاطلبٖٓاى 

ٕ أَههع ، ؾكهه  اصاٍ ْههس٣ زدايڄهه ْهه٫ٚ  ،طههؿس ٚايطههٝاس١ َهاتهه  اي

ٔٻ  ايٛدٗات ايطٝاس١ٝ. ٕشددٜٴ ٔٵَٳ ايطٝدات ٖ

٫ ميًهو   ٕ اجملتُهع يٝظ ٭ايطب  يف ْاس أ. قُد ايدْدْٞ، 

إٔ  ، ٚيهٓهه٘ ٜههس٤٣ٷٚرڀههٞ س ؾههع ٷٕ ايتشكټهه٠، أٚ أدههرٚز اؿكههاز

 ٕ ٚضههٝڀست  ،دتػههدټاي ٚيهبظ يبههاعٳ  ،اثكاؾٝٽهه اَٴختڀؿڄهه اجملتُهع نهها

ٍ       ١َدزض١ َعٝٓ  ،ضهسٜعٶا  ذيهو  عًه٢ ؾههس ٚثكاؾه١ اجملتُهع. يهٔ ٜهصٚ

، ّ املهسأ٠ ٕ ٜههٕٛ عجهس٠ يف طسٜهل تكهدټ    أا يدزده١  ٚيهٔ يٝظ رڀ٦ٝٶ

ٛټتطهههازٴؾ ٌٻ ع ايتشههه ٕ ايذلرههه١ ٭  ا٭طهههساف ٍ ٚايتػهههٝرل ضهههٝدٖؼ نههه

 .١ؾاؿ

ٕ ايكڀههههاع يف ايٛقههههت ْؿطهههه٘ ذٖهههه  د. َطههههاعد احملٝهههها بو أ 

ٚ   ،ايطههٝاسٞ يههدٜٓا  ٘ ؾكههًڄا عههٔ قههعؿ٘  ْهه٘ أ٫ ب ،قدٚدٜهه١ ٚظا٥ؿهه

ـټ ٚ أ ،ٌ املههسأ٠ شلههارههايهجرل َههٔ املٗههاّ ايههيت ٜؿههع  تكبټهه  فههاٍ ٜػهه

امل٪ضهـ  . راضهتجٓا٤ ٚظها٥ـ َعٝٓه١    ،ٌ اجملتُع يٛدٛد املسأ٠ ؾٝٗها تكبټ

ٕ تطهتػٌ رعه  امل٪ضطهات ٚايػهسنات يف ايكڀهاع ايطههٝاسٞ      أٖهٛ  

بٌٝ ٚتڀً  َٓٗا تكدِٜ تٓاش٫ت عدٜهد٠ يف ضه  ، ساد١ املسأ٠ يًٛظٝؿ١

   ٞ يههرا مههٔ متههاز َههع ٖههرا       عًُٝههات ايتطههٜٛل ٚاؾههرب ايطههٝاس

ٕ تههٕٛ ايب٦ٝه١ ايتػهسٜع١ٝ ؼؿهظ شلها      أع يف ا٫ٖتُهاّ رهاملسأ٠   ايتٛضټ
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ٔ ايسدههٌ ٕ  هلههأٚيف ايٛقههت ْؿطهه٘ ٜٓبػههٞ    .سكٛقٗهها ٚنساَتٗهها 

٫ تكههّٛ أؾايعدايهه١ ا٫دتُاعٝهه١ ٜٓبػههٞ   ،ـ٥وتادهه٘ َههٔ ٚظهها  ؾُٝهها

املاًَٛٝهه١ ايههيت ٜطههتخدَٗا رعهه   ٫ٚ عًهه٢ يػهه١  ،عًهه٢ احملاؾؿهه١

 املٗتُني ايّٝٛ رتُهني املسأ٠.

 تڀٜٛس ايكڀاع ايطٝاسٞ ٚرٓٝت٘ ايتشت١ٝ:

ٛټز د. خايد ايسدٜعإ أْ٘ ست٢ ْكع سًٛيڄا َٓاضهب١ شلهرٙ    يف تؿ

ٕ ْعههسف َههاذا ٜسٜههد ايطهها٥  ايطههعٛدٟ     أ ؿههذلض رداٜهه١ڄ ٜٴاملػههه١ً 

ٜسٜهدٕٚ   ٌٖ نهٌ ايطهٝا  ايطهعٛدٜني    ٜٚطاؾسإعٓدَا ٜذلى َدٜٓت٘ 

خًؿه٘ شلهِ    ملهاّ رايتهازٜخ َٚها   ٚاٱ ،يًٛقٛف عًٝٗا  شٜاز٠ َٓاطل أثس١ٜ

 ا٭قدَٕٛإ

 يٝطهههٛا َهههٔ ٖهههرا ايؿهههٓـ َهههٔ  نيايطهههعٛدٜيف اعتكهههادٟ، إٔ 

َهها تبشههح عههٔ املٓههاطل ايههيت    ا٭ضههس ايطههعٛد١ٜ غايبٶهها  ا٥شني. ؾايطهه

تتُتع ظٛ يڀٝـ  ٖسٚرٶا َٔ ؾعٛر١ املٓا  عٓدْا، خاؾه١ يف ؾؿهٌ   

ٛټ ٕ أٜكٶههها عهههٔايؿهههٝـ. ٜبشجهههٛ  ،طؿهههاٍأ٬َٖٚهههٞ  ،مَٓهههاطل تطههه

ٚضهُٝٓا. ٚايهبع  ٚخاؾه١ ايػهباب ٜسٜهدٕٚ أَهانٔ شلهٛ         ،َٚطاز 

ٜؿع  تٛؾرلٖا يف املًُه١  ٜسٜدٕٚ أغٝا٤ ناييت ٜسْٚٗها يف درهٞ   

 ٖٚرا غرل ممهٔ رايڀبع. ،ٚايبشسٜٔ

تازىٝهه١ املًُههه١ تتُتههع رأَههانٔ  ٕ ٚرههايسغِ َههٔ بدزانٓهها أ 

َهها هعههٌ ايطههٝاس١ قههدٚد٠ عٓههدْا  إٔ   ب٫نههجرل٠ ميهههٔ شٜازتٗهها

ايبٓٝه١ ايتشتٝه١ يًطهٝاس١ يٝطهت     نهريو  ٚ ايڀكهظ اؿهاز دهدٽا،   ٖٛ 

ٜٴطههتج٢ٓ َههٔ ْٗهها غههرل َتههٛؾس٠ يف رعهه  املٓههاطل. برههٌ  ،نُهها ٜٓبػههٞ

ٚ  ذيهههو ٕ ناْهههت ؾٓادقٗههها ٚغهههككٗا املؿسٚغههه١    بٚ ،ٗههها أرايڀههها٥ـ 
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َٶههها  ؿهههذلض أٚيڄههها يهههريو ٜٴ  ٚخهههدَاتُٗا ايطهههٝاس١ٝ غهههرل َسقههه١ٝ متا

 ٚرعد ذيو ْتشدخ عٔ املسأ٠.   ،تُاّ رايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًطٝاس١ا٫ٖ

اتؿكههت َعهه٘ يف ذيههو د. ؾٛشٜهه١ ايبهههس ٚأ. َٗهها عكٝههٌ، سٝههح   

ضاضهه١ٝ يتُٓٝهه١  سٚز٠ تڀههٜٛس ايبٓٝهه١ ايتشتٝهه١ ٚاـههدَات ا٭   ٜسٜهها قهه 

َٶها.  ُهات  ٝايبٓٝه١ ايتشتٝه١ ٖهٞ ا٭ضهاع ثهِ تٓا     ؾ قڀاع ايطٝاس١ عُٛ

املختًؿهه١ سهَٛٝهه١   ٚعههدّ تههداخٌ ضههًڀات امل٪ضطههات   ،ايطههٝاس١

س ايؿهسف  ٕ ٜهٛؾل أٚميههٔ   ،ا ايعُهٌ ؾايكڀهاع عهسٜ    َٻه . أٚتڀٛع١ٝ

 .٠ ٚايسدٌأيًُس

 املًُه١ ٚد١ٗ ضٝاس١ٝ عامل١ٝ:

، ذنهههس د. خايهههد ايسدٜعهههإ إٔ  ٜٚهٝبٝهههدٜا ْكًڄههها عهههٔ َٛقهههع 

ايطهٝاس١   َٔ ايكڀاعات ايٓاغ١٦، ٚتٴعهدټ تٴعتدل ايطٝاس١ يف ايطعٛد١ٜ 

َهها ٖٚههٛ  ،ايههدٜٔ اٱضهه٬َٞ َٗههدٳ نْٛٗهها  ايدٜٓٝهه١ أٖههِ زنا٥صٖهها 

هعًٗا قٌ درب ضٝاسٞ، سٝح ٜكؿد املطذد اؿساّ ٚاملطذد 

ايٓبٟٛ ٬َٜني املطًُني ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر َٚٓاضو ايعُس٠. ٚراتهت  

ُٶهها َتصاٜهدٶا َهٔ اؿهَٛهه١ ايطهعٛد١ٜ      ممجًهه١ يف  ،ايطهٝاس١ تًكه٢ دع

 :ؾٗاٚايههيت َههٔ رههني أٖههدا ،اشل٦ٝهه١ ايعاَهه١ يًطههٝاس١ ٚايههذلاخ ايههٛط 

 ٚا٫زتكها٤ ركڀهاع اٱٜهٛا٤    تڀٜٛس ٚتأٌٖٝ املٛاقع ايطٝاس١ٝ ٚايذلاث١ٝ،

ٚاـههههدَات ايطههههٝاس١ٝ، ٚتڀههههٜٛس ا٭ْػههههڀ١     ٚٚنهههها٫ت ايطههههؿس 

ٚايؿعايٝات يف املٛاقع ايطهٝاس١ٝ، ؾكهًڄا عهٔ تُٓٝه١ املهٛازد ايبػهس١ٜ       

ايطٝاس١ٝ. ٚتطع٢ اشل١٦ٝ ٫ضتهُاٍ َُٗتٗها مهٛ ؼٜٛهٌ ايطهٝاس١     

ٜطهههِٗ رؿعايٝههه١ َتصاٜهههد٠ يف ايٓهههاتر ايكهههَٛٞ  ،بو قڀهههاع اقتؿهههادٟ

 اٱمجايٞ، ٚدعِ ا٫قتؿاد ايٛط .
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ٛټيكههد  ز ايٓههاتر احملًههٞ أضههِٗ قڀههاع ايطههٝاس١ ايطههعٛدٟ يف تڀهه

ٚػهههاٚشت ْطهههب١   ،0100% ضههه١ٓ 550اٱمجهههايٞ رٓطهههب١ ػهههاٚشت  

% َهههٔ فُهههٛع ايعهههاًَني يف ايكڀهههاع   04تٛظٝهههـ ايطهههعٛدٜني ؾٝههه٘  

ٚظٝؿ١ َباغس٠، نُا أضهِٗ   أيـ 451ايطٝاسٞ، ٚايرٜٔ ٜػػًٕٛ 

% َهههٔ بمجههههايٞ ايكههه٣ٛ ايعاًَهههه١   750ٖهههرا ايتٛظٝههههـ مبههها ْطههههبت٘   

ايكڀهههاع اـهههاف. ٚٚؾكڄههها يبٝاْهههات َٓاُههه١ ايطهههٝاس١  يف راملًُهههه١ 

ؾإٕ سؿ١ املًُهه١ ايعسرٝه١ ايطهعٛد١ٜ َهٔ عهدد ايهسس٬ت        ،ايعامل١ٝ

%. نُههها  10ايطهههٝاس١ٝ بو َٓڀكههه١ ايػهههسم ا٭ٚضههه  قهههد رًػهههت      

ملٓتهد٣ ا٫قتؿهادٟ ايعهاملٞ إٔ ايطههعٛد١ٜ    سض يف انػهـ تكسٜهس عٴه   

، أْؿهل َٓٗها   0101ًَٝهاز د٫ٚز َهٔ ايطهٝاس١ يف ضه١ٓ      54سؿدت 

. اًَٝازٶ 06ؾُٝا أْؿل ايطٝا  احملًٕٝٛ  ا،ًَٝازٶ 26ايطٝا  ا٭داْ  

أعًٓهههت َٓاُههه١ ا٭َهههِ املتشهههد٠ يًعًهههّٛ ٚايذلرٝههه١      0116يف ضههه١ٓ ٚ

ساخ عههاملٞ، ٚايجكاؾهه١ عههٔ اعتبههاز َههدا٥ٔ ؾههاحل )اؿٹذههس( َٛقههع تهه  

ِټ   بو قا٥ُههه١ َٛاقهههع   ٚرهههريو أؾهههب  أٍٚ َٛقهههع يف ايطهههعٛد١ٜ ٜٓكههه

 ٚيف ايكا٥ُه١،  بو ايدزعٝه١  أقهٝؿت  0101ايذلاخ ايعهاملٞ. يف ضه١ٓ   

نُهها  ٗا،ايكا٥ُهه١ ْؿطهه  بو ايتازىٝهه١ دههد٠ أقههٝؿت 0102 ضهه١ٓ

 ،0103متهههت بقهههاؾ١ ايؿٓهههٕٛ ايؿهههخس١ٜ يف َٓڀكههه١ سا٥هههٌ ضههه١ٓ     

 ٞ سؿههًت املًُههه١ عًهه٢ نُهها . يتهههٕٛ عًهه٢ قا٥ُهه١ ايههذلاخ ايعههامل

تؿههٓٝـ ايٛدٗهه١ ايطههٝاس١ٝ ايسارعهه١ قههُٔ امل٪غههس ايعههاملٞ يًطههٝاس١  

 .0102رايٓطب١ يدٍٚ َٓا١ُ ايتعإٚ اٱض٬َٞ يط١ٓ 
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 ايجكاؾ١ ايطٝاس١ٝ ٚا٭ثس١ٜ:

ِ رعه   ست٢ عٗد قسٜ  نٓا مڀلٜس٣ د. خايد ايسدٜعإ أْ٘ 

ٕ  اٯثههاز َٚهها يههرا   بكاٜههاخٛؾڄهها َههٔ تؿههِٓٝ ٖههرٙ اي   ،خًؿهه٘ ا٭قههدَٛ

   ٓشٔ سدٜجٛ عٗد رايطٝاس١ ايجكاؾ١ٝ.ؾ

تٛدهد   ْه٘ ٫ ٖٚٛ َا ذٖبت بيٝه٘ د. ؾٛشٜه١ ايبههس، ٚأقهاؾت أ    

ا٭دٝهاٍ  ؾًِ ٜتِ تسر١ٝ  ،ط٬ماٱ ١ٜ٢ ثكاؾ١ َتشؿ١ٝ عًأيف املدازع 

ع٢ً ٖرٙ ايجكاؾ١. أند ع٢ً ذيهو د. خايهد ايسدٜعهإ سٝهح ٜتؿهٛز      

يههٞ تهٓذ  ايطهٝاس١    طؿهاٍ  و غسع ثكاؾتني عٓهد ا٭ بعاد١ أْٓا 

ايجكاؾه١   ، ُٖٚها: خازدٝه١  أّناْهت ضهٝاس١ داخًٝه١    أضهٛا٤   ،عٓهدْا 

ٕ  ،ٚايڀرل ،ٚثكاؾ١ اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ )ايٓبات ،املتشؿ١ٝ  ،ٚاؿٝهٛا

ذا لشٓا يف غسضُٗا ؾطهٛف ٜؿهب  يًطهٝاس١    ب ،ٚاملهإ( ،ٚاملا٤

ٕٷ  َِٗ نُٛزد اقتؿادٟ. غأ

عًه٢  ه     فو دزاضه١ َٛضهع١ يًتعهسټ   بعاده١  ٚأقاف: مهٔ  

ٖٓههاى دزاضهه١  إَٚههاذا ٜسٜههدٕٚ ،ٌ عٓههد ايطههعٛدٜنيايطههٝاس١ املؿكٻهه

ٝٽا قاّ رٗا َسنص  ٚيهريو َهٔ   ، 0113أضباز تعهٛد يعهاّ   قدمي١ ْطب

 ،ملعسؾههه١ ايؿهههسٚم  ايكهههسٚزٟ عُهههٌ دزاضههه١ تتبعٝههه١ يتًهههو ايدزاضههه١ 

ز٩ٜهه١ املًُههه١  ٚؼدٜههد اػاٖههات اؾُٗههٛز اؾدٜههد٠ رعههد ؾههدٚز    

0111. 

دٚيهه١ تعتُههد عًهه٢ يدْههدْٞ أْهه٘ ٫ تٛدههد رُٝٓهها ٜههس٣ أ. قُههد ا

ٔ      ١ ايداخًٝ ١ايطٝاس  يريو ٫رهد إٔ ْٗهتِ أٜكٶها رايطها٥شني ايٛاؾهدٜ

٠، خاؾهه١ تًههو نههجرل اػههٛاط٦ٓا تؿههٛم دٚيڄهه ١، ؾَههٔ خههازز ايطههعٛدٜ
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رهههٝني يف ؾؿهههًٞ  ٚداذرههه١ يٮٚز ، ؾٗهههٞايبشهههس ا٭محهههس ايهههيت عًههه٢  

 اـسٜـ ٚايػتا٤.

 ت١ُٝٓ ايطٝاس١ ٚاٯثاز يف املًُه١:

 تُٓٝههه١ يف نهههجرلٶا تهههأخستاملًُهههه١ . زٜهههاض لهههِ إٔ ٜهههس٣ د

ٔ  أٚ يًهصٚاز  ٚاملكهُٝني  يًطعٛدٜني ضٛا٤ ايداخ١ًٝ، ايطٝاس١  خهازز  َه

 َههٔ أنجههس رههني تههداخٌ ٖٓههاى ايتٓاُٝٝهه١، ايٓاسٝهه١ ؾُههٔ. املًُههه١

 ايطههٝاس١ رههني ٖٝهه٦يت  خؿٛؾٶهها ايطههٝاس١، يتُٓٝهه١ سهَٛٝهه١ دٗهه١

نهريو   .يكڀهاع ا يتڀهٜٛس  ايتهداخ٬ت  ٖهرٙ  سٌ َٔ ٫ٚرد ٚايذلؾٝ٘،

ٞ  ذاتٗا، يف سد ثكاؾ١ ا٭ثس١ٜ ا٭َانٔ ؾإٕ شٜاز٠  َٛدهٛد٠  غهرل  ٖٚه

ٞ  ٚسته٢ . يًخهازز  ضهاؾسْا  بذا سته٢  ايطهعٛدٟ،  اجملتُع يف  ٖهرٙ  ُْٓه

 .املدازع يف ذيو يف يًبد٤ متاز ايجكاؾ١

 ايطعٛدٜٕٛ ٚا٫ْؿتا  ع٢ً اجملاٍ ايطٝاسٞ:

 عًه٢  نطهعٛدٜني  اْؿتاسٓها  َهد٣  تطا٤ٍ د.خايد ايسدٜعإ: َها 

املًُههه١إ ثههِ   يصٜههاز٠ اـههازز َههٔ ايكههادَني ٚايطهها٥شني ايطههٝاس١

ٚاتؿهههل َعههه٘ يف ذيهههو د. ؾٗهههد اؿهههازثٞ، د. عبهههد ايعصٜهههص  -ذنهههس

 اؿذهههاز اضهههتكباٍ يف إٔ ػسرتٓههها-اؿسقهههإ، د. عهههبرل رهههسُٖني 

ٔ  طٜٛهٌ،  تهازٜخ  ٚشلا َٚتأؾ١ً، ممتاش٠ ػسر١ ٚاملعتُسٜٔ  ذيهو  يهه

ٔ  ايد١ٜٝٓ، ايطٝاس١ ؼت ٜٓدزز ّ  ْٓاهس  ٫ ؾهٓش  ٜهٛدټ  نطها٥   يًكهاد

ٌ  ايطعٛد١ٜ، اضتهػاف ـ  ره ٟ  إٔ ٜهٛدټ  نػهخ  دٜٓٝه١   غهعرل٠  ٜه٪د

ِٻ َٚهههٔ  املطهههت٣ٛ عًههه٢ ضهههٛا٤ املڀًٛرههه١، ايسعاٜههه١ رههههٌ واههه٢ ثٳههه

ٟ  ايطها٥   إٔ سهني  يف ا٭ؾهساد.  سته٢  أٚ ايسزلٞ  يًًُُهه١  ٜؿهد  ايهر

٘  ٜٓڀبهل  ٫ قد ثكاؾتٗا، ع٢ً ٚايتعسف اضتهػاؾٗا رػسض  َها  عًٝه
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 َهههٔ فُٛعههه١ دههها٤ت يهههٛ َهههاذا. ٚاملعتُهههسٜٔ ؿذهههازا عًههه٢ ٜٓڀبهههل

 ٖههٌ ا٭سطهها٤إ ٚاسهه١ أٚ متههرل أٚ ايدزعٝهه١ يصٜههاز٠ ايههسٚع ايطهها٥شني

ّ  إٔ تطتڀٝع خاؾ١ غسنات يدٜٓا ِ  تكهد  تسته   عٝهح  رهساَر،  شله

 ايرٟ شلِإ َٚٔ املڀًٛب ا٭َإ تٛؾرل َع املڀًٛر١، املٛاقع شٜاز٠ شلِ

ايطهههعٛدٜٕٛ  أّ اؾهههد٠ايٛ ٜٚٓؿهههرٖاإ ايعُايههه١  ايهههدلاَر ٖهههرٙ ضهههٝدٜس

 ايػهسنات  ٖرٙ يف ايطعٛدٜات يعٌُ تكبټًٓا َد٣ ٚايطعٛدٜاتإ َٚا

ٌ  نُسغههههدات   َٚ٪ضطهههههات غههههسنات  ٜٛدهههههد ضهههههٝاسٝاتإ ٖٚهههه

 ايههدل٣،  ايؿٓادم َع تٓطل -ؾػرل َطت٣ٛ ع٢ً ٚيٛ -ضٝاس١ٝ

 يصٜههاز٠ شلههِ فدٚيهه١ رههساَر ٚتؿههُِٝ ايطههٝا ، تٓكُّههٌ رتههٛؾرل يتكههّٛ

ٌ   ٚاملعهام  ١،ايػهعبٝ  نا٭ضهٛام  ا٭َهانٔ   رع   لهد  ا٭ثسٜه١إ ٖه

ٌ   ايسٜاض ؾٓادم يف ايػسنات ٖرٙ َجٌ ِ   ذيهو   َجًڄهاإ ٚقبه  َها سذه

 ٚأٜههٔ ٚايعُههس٠إ اؿههر غههسض يػههرل املًُههه١ ٜههصٚزٕٚ ايههرٜٔ ايطههٝا 

ٞ  عاد٠إ ٜرٖبٕٛ ٔ  َٚا ٖه ٕ  املسغهش١  ا٭َهان ٔ  يتههٛ ٍ  قهُ  دهداٚ

 ايصٜازاتإ

 تڀٜٛس ايطٝاس١ يف املًُه١:

 ٚقههعـ يًطههٝاس١، ايتشتٝهه١ ٝهه١ٜههس٣ د. خايههد ايسدٜعههإ إٔ ايبٓ

ّ  أضباب َٔ ٖٞ ٚايتػسٜعات  ايتٓاُٝات ٔ  اٱؾهاد٠  عهد  ايطهٝاس١  َه

ٛټز اقتؿادٟ، ٚقعـ نُٛزد  يدٜٓا. ايطٝاس١ ٚتڀٜٛس تڀ

 ٕ  ايطهههٝاس١ ٦ٖٝههه١ ٜٚعتكهههد د. عبهههد ا  رهههٔ ؾهههاحل اؿُهههٛد أ

 عًههه٢ ٚزنَّهههصت ايطهههٝاسٞ، اؾاْههه  أًُٖهههت ايهههٛط ، ٚايهههذلاخ

 ايؿٓههادم تههساخٝـ رههني ْؿطههٗا ًتأنجههس، ٚأغههػ  ايذلاثههٞ اؾاْهه 

ٞ  ايهاٌَ سكَّ٘ ايطٝاسٞ اجملاٍ تع  املؿسٚغ١، ٚم ٚايػكل  يهه
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رهاملع٢ٓ اؿكٝكهٞ. عٓهدَا     ضهٝاس١ٝ  ر٦ٝهات  أٚ َٓتذعات يدٜٓا ٜهٕٛ

 أزض عًهه٢ ضههٝاس١ٝ ر٦ٝههات تهههٕٛ إٔ املؿههذلض املٓههاطل ْههرٖ  بو

ٌ   دٓهٛب ) ٚاقعٗا ٌ  ايػهسقٞ،  ايطهعٛد١ٜ، ٚايطهاس ٞ  ٚايطهاس ( ايعسره

 .َتد١ْٝ ددٽا ٚاـدَات قدٚد٠، إٔ ايؿٓادملد 

  ٕ  ثكاؾههه١ رٓههها٤ٴ قههسٚزٜٽا  أقههاف د. َػهههازٟ ايٓعههِٝ، أْههه٘ نههها

ٌ  أٚيڄها  فتُعٝٽها  ايطٝاس١ ٌ  قبه  أؾهبشت  ايجكاؾه١  غه٤ٞ. ٖهرٙ   أٟ عُه

َٳههٔ ٫ ٚاقعٶهها، ٚيههٝظ غسٜبٶهها اٯٕ  تهههٕٛ إٔ يًُههسأ٠ ٜؿههس  إٔ لههد 

 ٛادههه٘ت مجَّههه١ ضهههٝاس١ٝ، راٱقهههاؾ١ بو ٚدهههٛد ؾهههعٛرات    َسغهههد٠

ٌ  ايهيت  ايطهٝاس١ٝ  ايتأغهرل٠  ْتٝذ١ ايطٝاس١ ٔ  ػعه  غهرل  ا٫ضهتجُاز  َه

 فدٺ.

 َٔ َؿادز ايت١ُٝٓ َؿدزٷايطٝاس١ 

َههٔ املؿههادز  تٴعههدټ   ١ايطههٝاسأغههاز أ. قُههد ايدْههدْٞ بو إٔ   

أخهههر ايكههها٥ُٕٛ عًٝٗههها  بذا ،املطهههتدا١َ يف نهههٌ ايهههب٬د ايطهههٝاس١ٝ 

 . ١نٌ ْٛاسٞ ٖرٙ ايؿٓاع ٚايتُٝص يف ،طٔ اـد١َعڂ

 ٚايطههٝاس١ ايذلؾٝٗٝهه١،  ٚايطههٝاس١ ايعًُٝهه١ ثههاز يُٓٝههص رههني اٯ ٚ

ثهاز ممههٔ   اٯؾ .رٌ ٱعداد ايههٛادز املختؿه١    يٝظ يًؿؿٌ رٝٓٗا

ٚقهههد ٚقهههعت ٦ٖٝههه١ املطهههاس١    ،ايعًُٝههه١ ١كهههاف شلههها ايطهههٝاس  ٕ ٜٴأ

ـټ   اؾٝٛيٛد١ٝ ْٴ َٶها يهد٣   ٚره٘.   ؿ  أعٝٓٗا تؿعٝهٌ َها ؽهت ٖهٌ  أَعًٛ

سٝهههح  ،دٝٛيٛدٝههه١ زا٥عههه١ ا٫ختؿهههاف متٝهههص املًُهههه١ رذلانٝههه 

تتُجٌ نٌ ايعؿهٛز اؾٝٛيٛدٝه١ يف تهٜٛٓهات ظهاٖس٠ عًه٢ ضهڀ        

و ايتهٜٛٓههههات ب ،()اؿذههههاشزض َههههٔ ايههههدزع ايعسرههههٞ غسرٶهههها   ا٭
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يف  ٫ٚ١ ْٓطهه٢ ايػههعاب املسداْٝهه ،اٚدٓٛرٶهه ٚسلايڄههاا ايسضههٛر١ٝ غههسقڄ

 ايبشس ا٭محس. 

ّ  ١ ٚاٯثهههاز،َهههٔ ؾٛا٥هههد ايطهههٝاس  خهههس٣ أخهههدَات  أْٗههها تكهههد

اضههت٦ذاز ٚاملڀههاعِ،  :ًهه٢ ضههبٌٝ املجههاٍ ٚيههٝظ اؿؿههس   ع ،نههجرل٠

ْتهاز  َهٔ ْػها  اٱ   تسؾهع ٚزمبها ٖهرٙ    ١،اؿسف ايٝدٜٚٚ ،ايطٝازات

املٓههتر ٚاـدَهه١. ؾاٱرههداع يف  ٠دههٛدبو ضههسٟ. نههٌ ٖههرا وتههاز ا٭

تهب  َطهاركات   ، سٝهح ميههٔ   يٝظ را٭َس ايؿهع   ١ٖرٙ ايؿٓاع

ٚنهههريو  ، ٚغرلٖههها...،ٚايهههدزادات ،نطهههبام ايطهههٝازات ١ دٚيٝههه

َع  ،ٚؾٛد ضٝاس١ٝبزضاٍ ٚاضتكباٍ ٚ ١،املػازن١ يف َعازض دٚيٝ

 ،عهدادٶا دٝهدٶا  ببعهداد ايعهاًَني   . راٱقهاؾ١ بو  بع٬ّ زؾني َٚه٪ثس 

 ٠.هًٝات رإداز٠ خبرلايعاٖد ٚاملَٔ خ٬ٍ 

 املكرتحة التوصيا ت: 

 اْتٗت املٓاقػات بو فُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات، أُٖٗا:

ٟ ا ايػهباب  ايعٌُ ع٢ً اضتكڀاب .0 ٌ  ٚبْاثٶها  ذنهٛزٶا  يطهعٛد  يًعُه

  ايطٝاسٞ. اجملاٍ يف

 بضهههٗاَٗٔ يصٜهههاد٠ ايطهههعٛدٜات  اٱْهههاخ أَهههاّ ايؿهههعاب تهههريٌٝ .0

ٔ  َٚعد٫ت ّ   ٖهرا  يف عًُهٗ  ايتذازٜه١  ايػهسف  ايكڀهاع، ٚإٔ تكهٛ

 املطههههتجُسات يًٓطهههها٤ امل٥٬ُهههه١ ايؿههههسف يف تههههٛؾرل راٱضههههٗاّ

 ٚدعُٗٔ. ضٝاسٝٽا،

ٌ  متههني  ع٢ً ايذلنٝص .1 ٞ  ڀهاع يف ايك املهسأ٠  عُه  عًه٢  ايطهٝاس

 ايدْٝا. رايٛظا٥ـ ا٫نتؿا٤ ٚعدّ املطتٜٛات، ناؾ١
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 أٚيٜٛهات  يف ايكڀهاع  يف ي٬ضهتجُاز  ايطهٝدات  ؼؿٝص ٜهٕٛ إٔ .2

 .ايس١ٜ٩ ؼكٝل عٔ املط٪ٚي١ اؾٗات

 ٚامل٪ضطههات يًػههسنات داعُهه١ اضتػههاز١ٜ دٗهه١ بْػهها٤ ٜههتِ إٔ .3

 يف يهههدٜٗا ايعههها٬َت ايطهههٝدات ْطهههب١ شٜهههاد٠ يف تسغههه  ايهههيت

يف زدٚد  تتطب  قد ركسازات ذيو ؾسض دٕٚ اـاف، ايكڀاع

 .ضًب١ٝ ؾعٌ

 فهههها٫ت يف َتخؿؿهههه١ ٚنًٝههههات َعاٖههههد ا٫ٖتُههههاّ رؿههههت  .4

  ٚايؿٓدق١. ايطٝاس١

 ايتڀهههٜٛس َهههٔ ٚاشلذهههس ٚايكهههس٣ ايٓا٥ٝههه١ املٓهههاطل بُٖهههاٍ عهههدّ .5

 ايطٝاسٞ. ٚاؾرب

 ايذلؾٝهه٘ ٦ٖٝٚهه١ ايطههٝاس١ ٦ٖٝهه١ رههني ايعُههٌ يف ؼكٝههل ايتذههاْظ .6

ايطٝاسٞ، ٚايعُهٌ عًه٢    اؾرب خڀ  ڀٜٛسيت ايتذاز٠ ٚٚشاز٠

ّ  ايؿعاب تريٌٝ ٌ  ايهساغبني  ٚاملٛاطٓهات  املهٛاطٓني  أَها  يف ايعُه

 ايطٝاس١. قڀاعات يف

 ايتجكٝههـ ذيههو يف مبهها ايطههٝاس١، مبؿٗههّٛ ا٫دتُههاعٞ ايتجكٝههـ .7

 ايب٦ٝٞ. ٚايتجكٝـ املتشؿٞ،

 ايطهههٝاسٞ ايكڀهههاع يف ايطهههعٛدٟ ايتٛضټهههع إٔ َهههٔ ايتأنهههد .01

 ٚنساَتٗا. سكٛقٗا ؾٝ٘ ١ايعاًَ يًُسأ٠ وؿظ

املٓهههههاطل ايطهههههٝاس١ٝ  ناؾههههه١ يف ايتشتٝههههه١ ايبٓٝههههه١ ؼطهههههني .00

 ٚا٭ثس١ٜ.
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 :امللخص التيفيذي 

 .0202املسأ٠ يف ايكڀاع ايطٝاسٞ ٚز١ٜ٩ ايكك١ٝ: 

دٚز تٓاٚيههت ايٛزقهه١ ايس٥ٝطهه١ ايههيت قههدَتٗا د. عههبرل رههسُٖني،   

املههسأ٠ ايطههعٛد١ٜ يف ايكڀههاع ايطههٝاسٞ َههٔ قبٝههٌ تعصٜههص املػههازن١     

تهاًَٝههه١ اٱهارٝههه١ َهههع ايسدهههٌ، عٝهههح تطهههِٗ يف دؾهههع عذًههه١   اي

 ايت١ُٝٓ داخٌ ايٛطٔ.

ٚقاَت ايدنتٛز٠ عهبرل رتطهًٝ  ايكه٤ٛ عًه٢ َطها١ُٖ املهسأ٠       

يف ايكڀههاع ايطههٝاسٞ يف املًُههه١، ٚايههيت تههس٣ أْٗهها قههعٝؿ١ دههدٽا     

َكازْههه١ مبطهههاُٖتٗا يف ٖهههرٙ ايكڀهههاع يف دٍٚ فهههاٚز٠  نُؿهههس، 

اٙ ايعدٜهههد َهههٔ ضهههٝدات ا٭عُهههاٍ   ٚا٭زدٕ. ٚعًههه٢ ايهههسغِ َهههٔ اػههه  

راملًُه١ بو أعُاٍ تتعًهل رايطهٝاس١ َٚتڀًباتٗها، ٚٚدهٛد زا٥هدات      

أعُههههاٍ َٚٓطههههكات يًههههسس٬ت ايعا٥ًٝهههه١ أٚ ايٓطهههها١ٝ٥  بقههههاؾ١ بو   

ايٛظا٥ـ أٚ املٗٔ ايطٝاس١ٝ ا٭خهس٣ ايهيت َها شايهت راْتاازٖها، ب٫      

يف قڀهاع  إٔ ٖٓاى ؼدٜٶا نبرلٶا ٜكـ عا٥كڄا أَاّ تؿعٝهٌ دٚز املهسأ٠   

ايطٝاس١، ٜتُجٌ يف ْاس٠ اجملتُع بو طبٝع١ املٗٔ اؾدٜد٠ يف ٖرا 

ايكڀاع، ٚنْٛٗا زمبا ٫ تًٝل مبهاْتٗها، راٱقهاؾ١ بو إٔ ثكاؾه١    

ضههههإ رعههه  املٓهههاطل ػعهههٌ َهههٔ ايؿهههع  تكبټًهههِٗ يعُهههٌ املهههسأ٠   

 رػهٌ عاّ، ٚيف ايطٝاس١ رػهٌ خاف.

 إٔ ٚتًخؿهههت ايتعكٝبهههات ايهههيت دهههست عًههه٢ ٖهههرٙ ايٛزقههه١ يف   

املههههههسأ٠ ايطههههههعٛد١ٜ دخًههههههت يف قڀههههههاع ايطههههههٝاس١ نُطههههههتجُس٠     

ٚنعاًَههههه١ ٚنُطتػهههههاز٠، ٚأؾهههههبشت ذات دٚز َههههه٪ثس ٚؾهههههاْع   

قهههههساز، راٱقهههههاؾ١ بو عًُهههههٗا يف رعههههه  ايٛظههههها٥ـ ايتكًٝدٜههههه١،  
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َجهههههٌ: ايكهههههٝاؾ١، ٚاٱزغهههههاد ايطهههههٝاسٞ، ٚايع٬قهههههات ايعاَههههه١،    

ٚايتطههههههههٜٛل، ٚايؿٓدقهههههههه١، ٚغرلٖهههههههها...، ٚنههههههههريو يف رعهههههههه   

١ٝ اـاؾهههههه١ رههههههاملسأ٠، سٝههههههح ؼتههههههاز بو  ايٓػههههههاطات ايطههههههٝاس

 تٓاِٝ ٚتكٓني خاف.

 0111ب٫ أْٗهههها نههههٞ تههههٓذ  يف ٖههههرا اجملههههاٍ ٚؾههههل ز٩ٜهههه١     

٫رهههههد أٚيڄههههها َهههههٔ تؿعٝهههههٌ متههههههني املهههههسأ٠ يف ٚظههههها٥ـ ايطهههههٝاس١ 

ٚاٯثهههههاز، ٚإٔ تكهههههّٛ اشل٦ٝهههههات ٚامل٪ضطهههههات املختؿههههه١ رهههههدعُٗا     

رػههههههٌ َ٪ضطهههههٞ َٚٓٗذهههههٞ ملٛادٗههههه١ ايتشهههههدٜات ايهههههيت تكهههههـ  

١ ؾههههههههسف اضههههههههتجُاز١ٜ يًطههههههههعٛدٜات، أَاَٗههههههها، َههههههههع ؾههههههههٓاع 

 َٚطاعدتٗٔ ـٛض ػسر١ ا٫ضتجُاز ايطٝاسٞ.

ٚزؾهههههدت املهههههداخ٬ت ايهههههيت دازت سهههههٍٛ َٛقهههههٛع ايٛزقههههه١ 

ز٩ٜههه١ ايههههبع  مهههٛ قههههسٚز٠ ؽؿههههٝـ ْطهههب١ َعٝٓهههه١ ملػههههازن١    

املهههسأ٠ يف رعهههه  ايٛظههها٥ـ، رههههٌ ٚؽؿهههٝـ ٚظهههها٥ـ ٫ تػههههػًٗا    

ب٫ املههههسأ٠ ؾكهههه ، َههههع اٖتُههههاّ اؾٗههههات املطهههه٪ٚي١ عههههٔ ؼكٝههههل     

ايس٩ٜههههه١ رٛقهههههع ؼؿٝهههههص ايطهههههٝدات ي٬ضهههههتجُاز يف ايكڀاعهههههات      

 ايٛاعد٠، َجٌ اجملاٍ ايطٝاسٞ، قُٔ أٚيٜٛاتٗا.

رُٝٓهههههها ذٖهههههه  ايههههههبع  بو إٔ قڀههههههاع ايطههههههٝاس١ قڀههههههاع      

اقتؿهههادٟ خهههدَٞ ٫ ميههههٔ تأْٝهههح مجٝهههع خدَاتههه٘. نُههها أْههه٘   

٫ ٜٓبػهههههٞ ايذلنٝههههههص عًهههههه٢ عُهههههٌ املههههههسأ٠ يف فههههههاٍ ايطههههههٝاس١   

ٛٻز ايكڀههههه    اع نههههههٌ، ٜٚهههههتِ تأًٖٝههههه٘    نأٚيٜٛههههه١ قبهههههٌ إٔ ٜٴڀههههه

ِٻ تأٖٝهههههٌ املهههههسأ٠ ملتڀًبهههههات ٖهههههرا  ٝٽههههها، َٚهههههٔ ثٳههههه تػهههههسٜعٝٽا ٚبدسا٥

 ايكڀاع. 
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ٚتبآٜههههت اٯزا٤ سههههٍٛ زد٠ ؾعههههٌ اجملتُههههع ػههههاٙ عُههههٌ املههههسأ٠ 

يف ايكڀههههاع ايطههههٝاسٞ  ؾبُٝٓهههها ٜههههس٣ ايههههبع  إٔ تكبټههههٌ اجملتُههههع    

وتهههاز بو ٚقهههت طٜٛهههٌ، ٚغاؾههه١ َهههع ضهههٝڀس٠ رعههه  ايجكاؾهههات    

دههههههسا٤ات املتعًكهههههه١ رههههههاملسأ٠  ب٫ إٔ ايههههههبع  ٚايعههههههادات عًهههههه٢ اٱ

اٯخهههس ٜهههس٣ إٔ تكبهههٌ اجملتُهههع ٫ ميجهههٌ عكبههه١، ؾكهههد أثبتهههت املهههسأ٠ 

ْؿطهههٗا يف فههها٫ت عهههد٠، ؾٝٗههها اخهههت٬  َهههٓاِ َٚكبهههٍٛ، ٚإٔ       

 زد٠ ؾعٌ اجملتُع يعٌُ املسأ٠ رػهٌ عاّ ناْت بهار١ٝ.

  ٞ ٚيؿههههههههذل٠ -ٚاعتههههههههدل املٓاقػههههههههٕٛ إٔ ايتُٝٝههههههههص اٱهههههههههار

ٍ  -قهههدٚد٠ تطهههٌٗٝ ٚؾهههٍٛ املهههسأ٠ يًُٓاؾههه  ايعًٝههها     َهههٔ خههه٬

يف ٖهههرا ايكڀهههاع، ٚعهههدّ اقتؿهههاز ؾهههسف عًُهههٗا عًههه٢ ايٛظههها٥ـ     

ايهههدْٝا  ٖهههٞ ظهههاٖس٠ ؾهههش١ٝ يتػهههٝرل ثكاؾههه١ ٚؾههههس اجملتُهههع يف        

املسسًهههه١ ايتشٛيٝهههه١ ايههههيت ْعٝػههههٗا. يف ايٛقههههت ايههههرٟ ذٖهههه  ؾٝهههه٘     

ايهههبع  بو قهههسٚز٠ إٔ ٜههههٕٛ ايهههتُهني يًسدهههٌ ٚاملهههسأ٠  رهههإٔ       

 ٚايتأٌٖٝ َتطاٜٚٶا. تهٕٛ ايؿسف َتطا١ٜٚ،

ٚيف ايٓٗاٜهههه١ خسدههههت املٓاقػهههه١ مبذُٛعهههه١ َههههٔ ايتٛؾههههٝات،   

 ٌ  ايطهههههعٛدٜات اٱْهههههاخ أَهههههاّ ايؿهههههعاب أُٖٗههههها: قهههههسٚز٠ تهههههريٝ

ّ  ٖهههرا يف عًُهههٗٔ َٚعهههد٫ت بضهههٗاَٗٔ يصٜهههاد٠  ايكڀهههاع، ٚإٔ تكهههٛ

 يًٓطهههها٤ امل٥٬ُهههه١ ايؿههههسف يف تههههٛؾرل راٱضههههٗاّ ايتذازٜهههه١ ايػههههسف

 املههههسأ٠ عُههههٌ تِ متهههههنيٚدعُٗههههٔ. ٚإٔ ٜهههه ضههههٝاسٝٽا املطههههتجُسات

ٞ  رايكڀهههاع ّ  املطهههتٜٛات،  ناؾههه١ عًههه٢  ايطهههٝاس  ا٫نتؿههها٤  ٚعهههد

 يف ي٬ضهههتجُاز ايطهههٝدات ؼؿٝهههص ٜههههٕٛ ايهههدْٝا. ٚإٔ رايٛظههها٥ـ

 .ايس٩ٜههههه١ ؼكٝهههههل عهههههٔ املطههههه٪ٚي١ اؾٗهههههات أٚيٜٛهههههات يف ايكڀهههههاع
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 يًػههههههههسنات داعُهههههههه١ اضتػههههههههاز١ٜ دٗهههههههه١ بْػهههههههها٤ ٚنههههههههريو

 يعهههها٬َتا ايطههههٝدات ْطههههب١ شٜههههاد٠ يف تسغهههه  ايههههيت ٚامل٪ضطههههات

ٔ  راٱقهههههاؾ١ بو ايتأنُّهههههد   .اـهههههاف  ايكڀهههههاع  يف يهههههدٜٗا  إٔ َههههه

 ايعاًَههه١ يًُهههسأ٠ وؿهههظ ايطهههٝاسٞ ايكڀهههاع يف ايطهههعٛدٟ ايتٛضټهههع

 ٚنساَتٗا. سكٛقٗا ؾٝ٘
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1030

 مكدمة:

يٛزق١ ايس٥ٝطه١ ايهيت قهدَتٗا د. ْهٛف ايػاَهدٟ، دعهِ       تٓاٚيت ا

ايكڀهههاع غهههرل ايسعهههٞ، َهههٔ خههه٬ٍ تٓهههاٍٚ َؿٗهههّٛ ٖهههرا ايكڀهههاع،    

َٚٓاقػههه١ قڀهههاع ايتعاْٚٝهههات، ٚايتُٓٝههه١ املطهههتدا١َ، َٚ٪ضطهههات       

اجملتُههع املههدْٞ، ٚا٫ٖتُههاّ را٫ضههتجُاز ا٫دتُههاعٞ، ٚايع٬قهه١ رههني 

يعُهههٌ رايتُٓٝههه١  ايعُهههٌ املهههدْٞ ٚايتُٓٝههه١ ايٛطٓٝههه١، ٚع٬قههه١ ٚشاز٠ ا  

ا٫دتُاع١ٝ. ٚنريو َٓاقػ١ رع  املػهانٌ ايهيت تٛاده٘ ايكڀهاع     

غهههرل ايسعهههٞ، ٚيف َكهههدَتٗا ررلٚقساطٝههه١ ايػههه٪ٕٚ ا٫دتُاعٝههه١.      

راٱقههاؾ١ بو اضههتعساض رعهه   ههاذز املٓاُههات ايدٚيٝهه١ يف تُٓٝهه١  

ايكڀاع غرل ايسعٞ، ٚأ١ُٖٝ تطٌٗٝ اٱدسا٤ات، ٚاقذلا  فُٛعه١  

 يًكڀاع غرل ايسعٞ. َٔ ايس٣٩ ايتڀٜٛس١ٜ

  :د. ىوف الػامديالورقة الزئيضة.    

قتؿهاد ايهيت تطهع٢ رهايتٛاشٟ     تٓكطِ ايكڀاعات ايؿاعًه١ يف ا٫ 

تتؿاعهٌ   ،قتؿهاد بو ث٬ثه١ قڀاعهات   يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػها١ًَ يف ا٫ 

َع رعكٗا رػههٌ َتهاَهٌ يتشكٝهل أٖهداف ايدٚيه١ ٚاجملتُهع يف       

ايكڀهههاع  ڀاعهههات ٖهههٞ: ايٛؾهههٍٛ يًتُٓٝههه١ املطهههتدا١َ، ٖٚهههرٙ ايك  

ٚايكڀهههاع ايجايهههح ٖهههٛ ايكڀهههاع     ،ٚايكڀهههاع اـهههاف  ،اؿههههَٛٞ

 رهٌ أغهاي٘.  NGOاـرلٟ أٚ غرل ايسعٞ 
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ايكڀهههاع غهههرل ايسعهههٞ َهًُڄههها يًكڀهههاع اؿههههَٛٞ،     ٜٴعهههدټ 

ا ٝٽهههٚتٓاُٝ ،َٚتهاًَڄههها َهههع دٚز ايكڀهههاع اـهههاف اشلهههادف يًهههسر    

رل ايسعهٞ،  دتُاع١ٝ ع٢ً ايكڀاع غتػسف ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫

٘  ي٬ غرل نافٺب٫ إٔ ذيو   ْ٘ػهاط ، ؾٗهٛ وتهاز بو ؾؿهٌ    زتكها٤ ره

ٚبْػها٤ ٦ٖٝه١ عاَه١ ٜهستب  رٗها، يتؿهب  َاًه١ تٓهدزز          ،عٔ ايهٛشاز٠ 

ؼتٗا مجٝع امل٪ضطات ٚاملٓاُات ٚا٭ْػهڀ١ غهرل ايسعٝه١ ايعاًَه١     

يف املًُهههه١، ٜٚهههستب  رٗههها عهههدد َهههٔ اؾٗهههات ناشل٦ٝههه١ ايعاَههه١     

ا٭ْاُه١ ٚايتػهسٜعات ايهيت متهٓٗها َهٔ أدا٤       ٔ شلها طٻه يٮٚقاف، ٚتٴ

ٚتػههٝرل ايؿهههس٠ ايُٓڀٝهه١ ايطهها٥د٠   ،َٚٛادٗهه١ ايتشههدٜات ،َٗاَٗهها

َٴ  ّ يًُطهاعدات املايٝه١، ٚدؾعٗها    كهدٿ عٔ ٖرٙ امل٪ضطات أْٗا فهسد 

 ،ٚداَعهات  ،َٚهدازع  ،ػاٙ تهب  َبهادزات ٱْػها٤ َطتػهؿٝات    ار

ثكاؾهه١ َٚسانههص تههدزٜ  ٚتڀههٜٛس غههرل زعٝهه١، ٚايعُههٌ عًهه٢ ْػههس      

ٛټ  ع يف اجملتُع.ايتڀ

ٝٽهه ا يف َطهها١ُٖ َٚههٔ املٗههِ إٔ تأخههر املًُههه١ دٚز ايسٜههاد٠ عامل

إٔ دٜٓٓههها  :أٚشلههها  ٖهههرا ايكڀهههاع يف ايٓهههاتر احملًهههٞ ٭ضهههباب عهههد٠     

اٱضهه٬َٞ وجٓهها عًهه٢ ؾعههٌ اـههرل ٚرههرٍ ايعڀهها٤، ٖٚههٛ َههٔ ؾههُِٝ  

أؾهٌٝ   إٔ ايعُهٌ ايتڀهٛعٞ ٚاـهرلٟ دهص٤ٷ     :ثاْٝٗها  .تعايُٝ٘ ايطُش١

ٚاملًُهههه١ يهههدٜٗا  ،رز يف قُٝٓههها ايعسرٝههه١ اٱضههه١َٝ٬ ا٭ؾههه١ًَٝتذههه

 ٞ خؿٛؾٶههها يف َٛاضهههِ اؿهههر   ،ػهههازب زا٥عههه١ يف ايعُهههٌ ايتڀهههٛع

ٚايعُههس٠، ٚميهههٔ ا٫ضههتؿاد٠ َههٔ ٖههرٙ ايتذههازب ٚتڀٜٛسٖهها َههٔ        

رتههاز أؾههاز ددٜهد٠، ؾهايؿسف َتاسه١      خ٬ٍ ؼؿٝص ايڀاقات ٫

 ٱهههاد ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ إٔ ٜطههع٢   يههرا ٫رههدٚرػهههٌ نههبرل
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ٗٶه  .قتؿاد١ٜسًٍٛ تتٓاض  َع املتػرلات ا٫ ا َهٔ  ٚثايجٗا إٔ يدٜٓا تٛد

ُٶ       1000خه٬ٍ ز٩ٜه١    ا رٓطهب١  مهٛ دؾهع ٖهرا ايكڀهاع يٝؿهب  َطهاٖ

 % َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ.1

 1000يكههد ساهههٞ ايكڀهههاع غهههرل ايسعهههٞ يف ز٩ٜههه١ املًُهههه١  

ٚنههٌ بيٝهه٘ ؼكٝههل عههدد َههٔ  ٖتُههاّ، سٝههح أڂرٓؿههٝ  دٝههد َههٔ ا٫ 

نسؾع َطا١ُٖ ايكڀاع غهرل ايسعهٞ يف بمجهايٞ ايٓهاتر       ٖدافا٭

ايٛؾههٍٛ بو ًَٝههٕٛ َتڀههٛع يف  ٚ ،%1% بو 2احملًههٞ َههٔ أقههٌ َههٔ   

 يف ايٛقههت اؿههايٞ. أيؿڄهها  22ا، َكارههٌ ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ ضههٜٓٛٽ  

ٚزغِ املد٠ ايصَٓٝه١ يف ايتخڀهٝ  يتشكٝهل ٖهرٙ ا٭ٖهداف، ب٫ أْٗها       

ـ ٚاقع ايعٌُ يف ايكڀهاع   تػخٿتأتٞ يف ظٌ عدد َٔ اؿكا٥ل اييت

ٚتتُجهٌ ٖهرٙ     ٚتػهٌ ؼهدٜٶا يهٝظ رايٝطهرل يًكڀهاع     ،غرل ايسعٞ

اؿكهها٥ل يف إٔ عههدد امل٪ضطههات يف ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ أقههٌ َههٔ    

ٖههٞ ْطههب١  % 0.0َ٪ضطهه١ ٚمجعٝهه١ غههرل زعٝهه١، نُهها إٔ    2000

َطهها١ُٖ َ٪ضطههات ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ يف ايٓههاتر احملًههٞ، ٖٚههٞ  

ٞ   قع١ َكاز١ْڄَطا١ُٖ َتٛا ، %5%، 6ٚايهرٟ ٜبًهؼ    راملتٛضه  ايعهامل

ٞ    ٖٞ ْطب١ املػازٜع اييت تكهدٿ ٚ  ،َٗا َ٪ضطهات ايكڀهاع غهرل ايسعه

َٚههٔ امل٬سههظ   .ٚتتههٛا٤ّ َههع أٖههداف ايتُٓٝهه١ ايٛطٓٝهه١ رعٝههد٠ ا٭َههد   

 ،قهههعـ َطههها١ُٖ ايكڀهههاع غهههرل ايسعهههٞ يف اجملههها٫ت ايؿهههش١ٝ      

 ٚاٱضها١ْٝ. ،ٚايتع١ًُٝٝ

ؾُعٝهات ٚامل٪ضطهات ا٭ًٖٝه١، ْٚاهاّ     َٔ امل٪ند إٔ ْاهاّ ا 

يف  ٜطهههاعدإ بقسازُٖهها أخهههرلٶا  مت ٜٔاشل٦ٝهه١ ايعاَههه١ يٮٚقههاف ايًهههر  

ٛټيف متهههني ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ  ٍ مههٛ امل٪ضطهه١ٝ، ٚتعصٜههص ايتشهه
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ذيو ردعِ املػهازٜع ٚايهدلاَر ذات ا٭ثهس ا٫دتُهاعٞ، ٚايعُهٌ عًه٢       

ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايتكٓٝه١ املطهاْد٠، َٚٛاؾه١ً ايعُهٌ عًه٢ تعصٜهص ايتعهإٚ        

ٚيتشكٝهل  . رني َ٪ضطات ايكڀاع غرل ايسعٞ ٚا٭دٗص٠ اؿهَٛٝه١ 

ٜطههاعد رهههٌ َهها   ،يف ظههٌ ٖههرٙ اؿكهها٥ل   1000ز٩ٜهه١ املًُههه١  

ٞ يكڀههاا   أدا٤ دٚزٙ يف ايتُٓٝهه١ رؿعايٝهه١ ٚنؿهها٠٤  عًهه٢ ع غههرل ايسعهه

٫رد َٔ ْااّ سدٜح يًذُعٝات ٚامل٪ضطهات ا٭ًٖٝه١، ْاهاّ ٦ٖٝٚه١     

عاَه١ يٮٚقهاف، ر٦ٝه١ تكٓٝه١ زقُٝه١ تطهاْد ايكڀهاع غهرل ايسعهٞ يف          

اضتُساز ايعٌُ ع٢ً تعصٜهص ايتعهإٚ رهني ايكڀهاع غهرل      ٚأدا٤ أعُاي٘، 

ؼؿٝهص ايكڀهاع   ٚات ايع٬ق١ رعًُ٘، ايسعٞ ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ ذ

تطههٌٗٝ ٚغههرل ايسعههٞ عًهه٢ تڀبٝههل َعههاٜرل اؿٛنُهه١ ايسغههٝد٠،      

ايعُهٌ عًه٢ غهسع ثكاؾه١ ايعُهٌ      ٚاضتكڀاب ايهؿها٤ات ٚتهدزٜبٗا،   

ا٫طهه٬ع رػهههٌ عُٝههل عًهه٢ ٚثهها٥ل اـڀهه  ايٛطٓٝهه١  ٚايتڀههٛعٞ، 

بدَههاز َطههتٗدؾات اـڀهه  ايٛطٓٝهه١ َٚٚتارعهه١ كسداتٗهها،  يًتُٓٝهه١

امل٪ضطههات يف ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ يف خڀڀٗهها،     قههُٔ أٖههداف  

دعٌ اٱضٗاّ يف ؼكٝل ٖرٙ املطهتٗدؾات أسهد أٖهِ أدٚات قٝهاع     ٚ

ا٫ٖتُهههاّ رايسؾهههد ٚنهههريو ؾعايٝههه١ ٚنؿههها٠٤ ٖهههرٙ امل٪ضطهههات،  

ٚايعُههٌ عًهه٢ دعًههٗا قههدز   ،ٚايتٛثٝههل ٚايكٝههاع يٮعُههاٍ ٚا٭ْػههڀ١ 

بو راٱقههاؾ١ ، 1000املطههتڀاع تتههٛا٤ّ َههع أٖههداف ايتُٓٝهه١ ٚز٩ٜهه١ 

 ايعٌُ رؿعاي١ٝ ع٢ً اؽاذ ايكسازات رٓا٤ٶ ع٢ً ؼًٌٝ ايبٝاْات.

ٕٻ ايس٩ٜهه١ تعُههٌ عًهه٢ تطههٌٗٝ تأضههٝظ َٓاُههات غههرل زعٝهه١       ب

يًُٝطهههٛزٜٔ ٚايػهههسنات ايسا٥هههد٠  يتؿعٝهههٌ دٚزٖههها يف املطههه٪ٚي١ٝ      

ا٫دتُاع١ٝ، ٚتٛضهٝع ْڀهام عُهٌ ايكڀهاع غهرل ايسعهٞ، ٚمتههني        
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هؿها٤ات ايكهادز٠ عًه٢    َ٪ضطات٘ ٚمجعٝات٘ َٔ اضتكڀاب أؾكٌ اي

ْكٌ املعسؾ١ ٚتڀبٝل أؾكٌ املُازضات اٱداز١ٜ، ٚإٔ ٜهٕٛ يًكڀاع 

 ،ٚايتعًههههِٝ ،غههههرل ايسعههههٞ ؾاعًٝهههه١ أنههههدل يف قڀاعههههات ايؿههههش١

ٚايؿعايٝهههههات  ،ٚايهههههدلاَر ا٫دتُاعٝههههه١ ،ٚا٭عهههههاخ ،ٚاٱضههههههإ

َطههتدا١َ شلههرا   ٚتُٓٝهه١ڄ ادتُاعٝٽهها اٖٚههرا َهها وكههل أثههسٶ     ايجكاؾٝهه١

 .ايكڀاع

 خالد الزديعاٌد. ب األول: التعكي.     

قڀاعههات سههٍٛ ٚدههٛد ث٬ثهه١  اضههتدزانڄا ملهها ذنستهه٘ د ْههٛف   

اـههههاف، ٚاؿهههههَٛٞ،  ٖٚههههٞ: ايكڀههههاع ،قتؿههههادؾاعًهههه١ يف ا٫

  ٚ دعهِ ايكڀهاع    دها٤ تسنٝصٖها عًه٢   ٚايكڀاع اـرلٟ غهرل ايسعهٞ. 

ٜكع يف  ازارعٶ آٖاى قڀاعٶب٫ أْ  أز٣ إٔ  غرل ايسعٞ ٚضبٌ ذيو 

ٚأعههه  رههه٘  ايكڀهههاعني ايسعهههٞ ٚغهههرل ايسعهههٞ ني رههه ٚضههه  َٓصيههه١

"ايكڀهههاع ايتعهههاْٚٞ" ؾٗهههٛ زعهههٞ، ٚيههههٔ يهههٝظ رڀسٜكههه١ ايكڀهههاع     

اـهههاف املٛغهههٌ يف اضهههتٗداف ايسعٝههه١. ٜٚػهههسف عًههه٢ ايكڀهههاع       

ٕٻ ذ ب  ايتعاْٚٞ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٞ َؿازق١ َهٔ  ب

َ  أايتعهإٚ ايدٚيٝه١ ايطهبع١     ٨َبهاد  طهتك١ً عهٔ   ٕ تههٕٛ ايتعاْٚٝهات 

ػهسف عًٝٗها نُها يف    رٛدٛد اؼاد َطتكٌ ٜٴ ،اؾٗات اؿه١َٝٛ

 ضا٥س دٍٚ ايعام. 

 ٧ْػه أڂفًظ ضعٛدٟ يًذُعٝهات ايتعاْٚٝه١    ٚرايسغِ َٔ ٚدٛد

و َٛاؾكهه١ ٚتؿههسٜ  با، يهههٔ بْػهها٤ مجعٝهه١ تعاْٚٝهه١ عادهه١ سههدٜجٶ

ٖهرا ايكڀهاع    سادعتيف َٔ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ  ا٭َس ايرٟ ضاِٖ 
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كاٍ عٔ دعُه٘ َهٔ   ٜٴ َاَ٘، زغِ نٌ َاأ، ٚٚقع ايعساقٌٝ ٙٚتكٝٝد

 بٌ ايٛشاز٠.  قٹ

 ،اْه٘ قڀهاع ٚاعهد دهدٽ    أزغهِ   غهرل ْادشه١  ػسر١ ٖهرا ايكڀهاع   

ٚعاَهٌ َٗههِ يف ؽؿٝههـ ايعه ٤ عههٔ املههٛاطٔ َتٛضه  ايههدخٌ ايههرٟ    

  ٘ ٚا٫ضههتؿاد٠ َههٔ ايطههًع ٚاـههدَات ايههيت      ،ميهٓهه٘ املطهها١ُٖ ؾٝهه

٫ٚ ٜكتؿهس ا٭َهس    ڀهاع اـهاف.  قهٌ ممها ٜكدَه٘ ايك   أَٗا رطهعس  ٜكدٿ

ٔ  انهبرلٶ  إ ايتعاْٚٝهات ؽًهل عهددٶ   برٌ  ،ع٢ً ذيو ؾهسف ايعُهٌ    َه

 يًطعٛدٜني.

 ي٬ستؿههههها٤ 1021َهههههِ املتشهههههد٠ عهههههاّ   ٚقهههههد خؿؿهههههت ا٭ 

ٚذيهو ٭ُٖٝهه١    طًكهت عًٝٗهها "ا٫قتؿهاد ايجايههح"  أ ايههيت رايتعاْٚٝهات 

ْهه٘ سًكهه١ ٚؾههٌ رههني ايتُٓٝههتني   أٖههرا ايكڀههاع ا٫دتُههاعٞ  عهههِ  

 .(ٚا٫قتؿاد١ٜ ،ُاع١ٝا٫دت)

داز٠ يف رعههههههه  ايبرلٚقساطٝههههههه١ اؿهَٛٝههههههه١، ٚؾطهههههههاد اٱ  

 ،ٖههرا ايكڀههاع قٝٻههدتٚمحاٜهه١ َؿههاحل رعهه  ايؿ٦ههات   ،ايتعاْٚٝههات

رديٌٝ ٚدٛد مجعٝات تعا١ْٝٚ ضهعٛد١ٜ ٜصٜهد     ٚدعًت٘ عدِٜ اؾد٣ٚ

َٶا، عُسٖا عٔ مخطني  ثهس  أشلا  ٚيٝظ ،َٚع ذيو ٫ تصاٍ َتعجس٠عا

 يف ْػاطاتٗا. رٌ ٚم تتٛضع ،رنسٜٴ

ٚرايتهايٞ أتؿههل َهع ايههدنتٛز٠ ْههٛف يف قهسٚز٠ ؾؿههٌ ايكڀههاع    

ْػهها٤ فًههظ أٚ ٦ٖٝهه١   بٚ ،غههرل ايسعههٞ عههٔ ٚشاز٠ ايعُههٌ ٚايتُٓٝهه١   

ا ٕ نإ زعٝٽبٚ-ٜٓطش  ذيو ع٢ً ايكڀاع ايتعاْٚٞ ٚخاؾ١ ر٘. 

ٚذيو ركسٚز٠ ؾؿً٘ عٔ اؾٗاش اؿهَٛٞ، ٚدعًه٘  -و سد َاب

ؿهههذلض ٚايهههرٟ ٜٴ ،تعاْٚٝههه١"غهههساف "فًهههظ اؾُعٝهههات اي  بؼهههت 
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ٚ أنههريو  عكهها٤ َٓتخههبني،  إٔ ٜتهههٕٛ َههٔ  إٔ ٜهههٕٛ َطههتكًڄا، 

  أؾهشاب  ػعً٘ مبٓأ٣ عهٔ تطهُّ   س ي٘ َا١ً محا١ٜ قا١ْْٝٛٛؾَّٚإٔ تٴ

 املؿاحل  ممٔ ٜسٕٚ يف ايتعاْٚٝات تٗدٜدٶا ملؿاؿِٗ ايتذاز١ٜ.  

كهد يف ايسٜهاض   ادتُاع فًظ ايتعاْٚٝات ايرٟ عٴٜٚٴرنس إٔ 

و قههههسٚز٠ زؾههههع عههههدد   ب خڀتهههه٘ يف أغههههاز 1025 ُدلدٜطهههه ٢يف 

 ايكادَهه١، ضههٓٛات يًعػههس مجعٝهه١ 1000و بايتعاْٚٝههات ايطههعٛد١ٜ 

 ،1000ملٛانبه١ ز٩ٜه١ املًُهه١      قا١ُ٥مجع١ٝ  106 عددرديڄا َٔ 

 احملًههٞ، ايٓههاتر َههٔ ٪0ٚإٔ ٜطههاِٖ ايكڀههاع ايتعههاْٚٞ ؾُٝهها ْطههبت٘ 

 .ٚظٝؿ١ أيـ 100ٚخًل أنجس َٔ 

عتُاد َسنص تدزٜ  تعاْٚٞ، ميهٔ تػٌُ اـڀ١ نريو ا

ٛٻز ٫سكڄهها بو َعٗههد تعههاْٚٞ ٜٴ إٔ ٜٴ ُههازع ْػههاطات٘ عًهه٢ َطههت٣ٛ  ڀهه

ٕ اجملًهظ ٚاؾهل   نُها أ ايطعٛد١ٜ، رايتعهإٚ َهع اؾٗهات املختؿه١.     

و بيف ادتُاع ضهارل عًه٢ زؾهع عهدد اؾُعٝهات ايتعاْٚٝه١ ايٓطها١ٝ٥        

ٝٶا َهه ،نذههص٤ َههٔ قكهه١ٝ متهههني املههسأ٠ ،عػهس تعاْٚٝههات  ع ٚمتاغهه

 ز١ٜ٩ املًُه١.

ٕ نهإ  بٚ ،106ٜصٜهد عهٔ    ٖٛ قها٥ِ اٯٕ َهٔ تعاْٚٝهات ٫    َا

ؾهإٕ ٖهرا    ٚسكٝكه١، . ايتأضهٝظ  ؼهت  مجعٝه١  00ٖٓاى سدٜح عهٔ  

ٕ اؿسنههه١ ايتعاْٚٝههه١ قدميههه١ يف  أضهههُٝا  ٫ٚ ،اايعهههدد ؾهههػرل دهههدٽ

َٶها  بٚتعٛد  ،املًُه١ ٖهه.  2081ؼدٜهدٶا بو عهاّ    ،و مٛ ضهتني عا

ٛ  ب٫ إٔ ايػسٜه  يف ا٭َهس   زغهِ   ،عهدّ لاسٗها رايؿهٛز٠ املڀًٛره١     ٖه

ٟ   اٱ ٚايكههه٠ٛ ايػهههسا١ٝ٥ عٓهههد    ،َهاْهههات اؾٝهههد٠ يًطهههٛم ايطهههعٛد

 ايطهإ.
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  :أ. حمند الدىدىيالتعكيب الثاىي.     

يف  ٠عُهههدا٭َهههع اتؿاقٓههها عًههه٢ أُٖٝههه١ ٖهههرا ايكڀهههاع نأسهههد 

رطه  َاهاٖسٙ اؿهظ    أممجًڄها يف   ،تهٜٛٔ فتُع َهدْٞ َتشكهس  

ٚاملطهههها١ُٖ يف ايٓههههاتر  ،يتهاؾههههٌٚتهههههسٜظ زٚ  ا ،ُههههاعٞتدا٫

ٛاقهه  تههدْٞ ْطههب١ َطهها١ُٖ ٖههرا ايكڀههاع.        ب٫ أْهه٘ َههٔ اي احملًههٞ

ٖههٌ ٚدههٛد ٖههرا ايكڀههاع قههُٔ َطهه٪ٚيٝات ٚشاز٠ ايعُههٌ   :ايتطهها٩ٍٚ

ٛټ ٣سدب ١ٚايػ٪ٕٚ ا٫دتُاعٝ ٌ زٙعكبات تڀ ٚقهع٘  بو  وتهاز  إ ٖٚه

 إ  ١ؼت ١٦ٖٝ َطتكً

ٕٻ  ٖهِ  أا ٖهٛ  ٚيهٔ يٝظ ٖر ٜٴشُد، ٤ٞتكدِٜ املطاعدات غب

ٖهرا ٖهٛ َؿٗهّٛ    ٕ أ ١ٚيههٔ اؿكٝكه   ،سع١ٝايَٗاّ اؾُعٝات غرل 

ظاْهه  اعتكههادِٖ إٔ  ،سعٝهه١ايغايبٝهه١ ايٓههاع عههٔ اؾُعٝههات غههرل 

ٌ ٖٞ اؾُعٝات اـرل١ٜ مبؿَٗٛٗا اؿكٝكٞ ٖرٙ  غهرل َهسخـ    عُه

متههاز ؾٗههد   يههريو  َس يههٝظ ٚاقههشٶا . ؾهها٭ْؿطههٗا ًدٚيهه١ي رهه٘ ب٫

 ٚنريو ؾٛا٥د ٖرٙ اؾُعٝات.   ،ٓػا ايتعسٜـ رٗرا ًي نبرل

   ١:ز٣ ايٓاس يف ايٓكا  ايتايٝأ ،ٚيتؿعٌٝ ٖرٙ اؾُعٝات

 .ًذُعٝات اـرل١ٜٚٳقٵع َؿّٗٛ قدد ي -

ٝٻهه   - ١، ايػهه٪ٕٚ ا٫دتُاعٝهه  ؼههت بغههساف  ١تڀههٜٛس اؾٗهه١ اؿاي

رهٓؿظ   ١َطهتكً  ١ْػها٤ ٦ٖٝه  بٚ أ ١،ٛادز َ٪ًٖه نركٝاد٠ خبرل٠ ٚ

 .املٛاؾؿات

ٝٻ - ٛټ ١،تڀٜٛس اؾُعٝات اؿاي ع ٚا٫تؿهام عًه٢   ْٚػس ثكاؾ١ ايتڀ

 .ْػاطاتٗا
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ٚيهههٔ ههه   ،٫ ميهههٔ اضههتكڀاب ايهههٛادز نُتڀههٛعني  -

 اعُايڄه أـ ٖرٙ اؾُعٝات ايهٛادز امل٪١ًٖ نٞ تدٜس ٛظلٕ تٴأ

 ؼتاز ا٫يتصاّ ٚا٫ضتدا١َ.  ؾٗٞ غرل زع١ٝ، 

ايصنهههها٠،   شّ  َههههٔ املتههههدلعني٬ؼدٜههههد َؿههههادز املههههاٍ ايهههه  -

 ا٭ٚقاف. ٚ

ب املػههازٜع ؾٗههات اؿهَٛٝهه١ يههت٬يف تكههازٴ   ايتٓطههٝل َههع ا  -

 (.خل...بتع١ًُٝٝ، ؾش١ٝ)

هُعٗهها  ؽههتـ نههٌ مجعٝهه١ راملٓڀكهه١ ايههيت تتٛادههد ؾٝٗهها،     -

 .اا َٚعٜٓٛٽاؼاد ٚاسد يتٓطٝل َٚطاعد٠ رعكٗا ايبع  َادٜٽ

   .ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايدٍٚ ذات اـدل٠ يف ٖرا اجملاٍ -

ب١ د ؾٝههه٘ ْطهههشهههدٻٜٴ ،ؼدٜهههد ٖهههدف ضهههٟٓٛ شلهههرٙ اؾُعٝهههات   -

   .يف ايٓاتر احملًٞ ١املطاُٖ

 ،يف فًههظ ايػههٛز٣ يٓكههٌ ؾههٛت اؾُعٝههات  ١ؾٓهه تػهههٌٝ -

َٚطههاعدتٗا يف ؼههدٜح ا٭ْاُهه١ ٚايتػههسٜعات نًُهها استههاز   

  .َسا٭

ظاْ  ايؿٛا٥د املاد١ٜ َٔ رٓا٤ ٚبغساف ع٢ً َػازٜع تع١ًُٝٝ ٚ -

ٚعًهه٢ ضههبٌٝ املجههاٍ   ،ٚؾههش١ٝ ٚغرلٖهها، ٖٓههاى ؾٛا٥ههد َعٜٓٛهه١ 

   :، َٓٗاٚيٝظ اؿؿس

  .ايسقٞ مبذتُع َدْٞ َتشكس ِٻَٚٔ ثٳ ،ْػس ثكاؾ١ ايعڀا٤ -

 .ايعاّ ٚاـاف نيدَر اجملتُع رػسان١ ايت١ُٝٓ َع ايكڀاع -

   .ع دزد١ املٛاط١ٓ ٚايجك١ رايٓؿظؾڃزٳ -
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-    ٍ َٚهها  ،ايتُٓٝهه١ قڀههاع قههخا١َ ْٳػٵههس ايههٛعٞ رههني ايٓههاع سههٛ

 يدعُ٘ ٚتڀٜٛسٙ. ايدٚي١ تتهًؿ٘

  :املداخال ت حول الكضية 

 . ايسعٞرلكڀاع غَؿّٗٛ اي

ٕٻ ٖٓههههاى بغهههههاي١ٝ يف َؿٗههههّٛ   ٜههههس٣ ّ. أضهههها١َ ايهههههسدٟ أ

 املههههدْٞ، أٚ اجملتُههههع مجعٝههههات ٖههههٛ ايكڀههههاع غههههرل ايسعههههٞ  ٖههههٌ

  ا٭ًٖٝههههه١، أٚ اؾُعٝهههههات ا٭ٚقهههههاف، أٚ اـرلٜههههه١، أٚ اؾُعٝهههههات

ٌ  مجعٝات ٚ  ايعُه ٚ  اؾُعٝهات  ايتڀهٛعٞ، أ ٌ  ايتعاْٚٝه١إ أ ذيهوإ   نه

ٕ ٖٓاى تسارڀڄها رهني نهٌ ٖهرٙ     أداب عٔ ذيو أ. قُد ايدْدْٞ رأ

 ايٛزقهههه١ ٖههههٛ:  ؾعٓههههٛإ يف ذيههههو، بغهههههاي١ٝ أز٣ ٫ٚ املطههههُٝات،

ٟ  َا ذٴنس َٔ َطهُٝات  ٚنٌ ايسعٞ(، غرل )ايكڀاع  ؼهت  ٜٓڀهٛ

 زعٝههه١. ٭ْٗههها ايتعاْٚٝههه١  اؾُعٝهههات عهههدا َههها اـرلٜههه١ اؾُعٝهههات

 تعهه  ايههيت ايعٓاؾههس ظاْهه  ايكًٝههٌ ايههسر  تعهه  تعاْٚٝهه١ ٚنًُهه١

 غهرل  يًذُعٝات املاي١ٝ املؿادز تعتدل أسد ؾٗٞ ا٭ٚقاف أَا ايتعإٚ.

 ايسع١ٝ. غرل اؾُعٝات ؼت ٜكع ايتڀٛعٞ ٚايعٌُ ايسع١ٝ.

 أضها١َ . ّ أقاف ّ. خايد ايعجُإ، أْ٘ رايسغِ َٔ اتؿاقه٘ َهع  

ٌٻ إٔ ٜههس٣ يهٓهه٘ املؿٗههّٛ، ٚسههد٠ ٜؿكههد ايتعسٜؿههات تٓههاشٴع يف إٔ  نهه

 َطه٢ُ  ؼهت  ٜدخٌ ٖٛ ٚاـاف اؿهَٛٞ ايكڀاعني خازز عٌُ

َٳٔ املدْٞ، ايعٌُ ٘  تكّٛ ٚ ٞ  ره  ٖٚهرا  املهدْٞ،  اجملتُهع  َ٪ضطهات  ٖه

ٌٻ ٜػههٌُ  ٚا٫دتُههاعٞ، َٓهه٘، اـههرلٟ املههدْٞ ايعُههٌ أغهههاٍ نهه

 ذيو. ٚغرل ٚايٓكارٞ، ٚايتعاْٚٞ، ٚاملٗ ،
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٘  ٜعه   ٫ زعٞ غرل رأْ٘ ايعٌُ نُا إٔ ٚؾـ  ٜطهتٗدف  رأْه

ٕ  إٔ  ه. زقار١ ر٬ املٓؿًت اٱْؿام أٚ اـطاز٠  ٖهدؾڄا  ايهسر   ٜههٛ

َٶا، ٚايتعاْٚٞ املدْٞ ايعٌُ يهٌ ٔ  ايؿازم يهٔ خؿٛؾٶا  عُٛ  عه

 رههٌ يًتٛشٜهع،  قارًهه١ غهرل  املهتطهبات  أٚ ا٭زرهها  إٔ اـهاف  ايكڀهاع 

 ايتٛضټع دػساؾٝٽا. أٚ ايٓػا ، يف يًتٛضټع تٴٛدٻ٘

َٻا ا٫ٚقاف ٘  تهأخٻس  ايت١ُٝٓ يف َِٗ ؾٗٞ ْااّ أ  نهجرلٶا،  تؿعًٝه

ّ  ؼهت  ٜٓدزز ٫ يهٓ٘ ٌ  َؿٗهٛ ٛ   املهدْٞ   ايعُه ّ  ٚب ها ٖه ٌ  ْاها  متٜٛه

 ايتُٓٝههه١ قڀاعهههات مجٝهههع يف ٜٴطهههتخدّ إٔ ٜٴُههههٔ َايٝههه١، ٚبداز٠

 ٚاملدْٞ(. ٚاـاف، )اؿهَٛٞ، ايج٬ث١

 غههرل يف ٖههرا ايطههٝام، تههس٣ د. ْههٛف ايػاَههدٟ إٔ امل٪ضطههات   

 ٚايهبع   احملًٝه١،  ايتػهسٜعات  يف ايٛاقه   غهرل  املؿّٗٛ ٖٞ ايسع١ٝ

ٌٻ  ٜعتدل ـ  ٖٚهرا  خرلٜه١،  مجعٝه١  زعٝه١  غهرل  َ٪ضطه١  نه  غهرل  تعسٜه

ـ  اـرل١ٜ ؾاؾُع١ٝ دقٝل، ٔ  نهبرلٶا  دهص٤ٶا  ؽؿٿه ٌ  دخًهٗا  َه  يًعُه

 ايسعٝه١  غهرل  امل٪ضطهات  ؾُٝهع  غسطڄا ذيو ٜعتدل ٫ رُٝٓا اـرلٟ 

 اـههرلٟ، ايعُههٌ يف أزراسٗهها تؿههسف إٔ َٓٗهها َڀًٛرٶهها يههٝظ ايههيت

 . ذاتٗا ٪ضط١امل يتڀٜٛس زٜعٴ٘ ٜعٛد عٌُ يف ٚب ا

 إٔ املطتػهؿٝات  أٚ اؾاَعهات  تطهتڀٝع  ذيهو:  عًه٢  ا٭َج١ً َٔ

 أضهههظ عًههه٢ ٜٴبٓههه٢ عًُهههٗا يههههٔ زعٝههه١، غهههرل َ٪ضطههه١ تههههٕٛ

 ايٓٛعٝهه١ زضههايتٗا ؼكٝههل إٔ تعهه  زعٝهه١ غههرل ٚؾهههس٠ اقتؿههاد١ٜ،

 ٚيٝظ ايتڀٜٛس، يف ٜٴطتخدّ دخًٗا َٚعاِ ا٭زرا ، تعاِٝ ٜطبكٗا

 .َّاىيًُ أزرا  أٚ نؿدق١، تٛشٜع٘ يف
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َٶههها أتؿهههل  غهههرل يًُ٪ضطههه١ ٚايتػهههسٜع ايتعسٜهههـ غٝهههاب إٔ متا

 َجههٌ َ٪ضطههات، هعههٌ ايتعاْٚٝهه١، غههرل أٚ اـرلٜهه١ غههرل ايسعٝهه١

 ؼههت تٓههدزز ضههًڀإ، نذاَعهه١ ايسعٝهه١ غههرل ا٭ًٖٝهه١ اؾاَعههات

 ذيو. غرل ٚاقعٗا رُٝٓا خرل١ٜ، مجعٝات َطُٝات َا١ً

 عًهه٢  صتسنلهه أٚ تػههسف يههدٜٓا ا٫دتُاعٝهه١ ٚأز٣ إٔ ايػهه٪ٕٚ

 تػهههسٜعات يهههدٜٗا يهههٝظ ٚايتعاْٚٝههه١. ٚسكٝكههه١  اـرلٜههه١ اؾُعٝهههات

 امل٪ضطههههات َههههٔ ٭ٟ متٜٛههههٌ آيٝهههه١ ؾٗههههٞ ا٭ٚقههههاف ٚاقههههش١. أَهههها

 ْكههاؽ عٓههد ز٥ٝطهه١ َهاْهه١ ؼتههٌ يهٓٗهها ا٭خههس٣، ٚايكڀاعههات

ٔ  ا٭ٚقهاف  ١٦ٖٝ ٚتعاْٞ .ايسعٞ غرل ايعٌُ ٍ  َه ٛ  ا٫ْتكها ّ  مه  َؿٗهٛ

٘ " اؿدٜجهه١  ا٭ٚقههاف"  ٚا٫قتؿههاد١ٜ  ٚايتػههسٜع١ٝ  ايتٓاُٝٝهه١  ظٛاْبهه

 يههدٜٗا ٚايؿههش١ٝ ٚايجكاؾٝهه١ ايتعًُٝٝهه١ امل٪ضطههات اؿدٜجهه١. ؾههبع  

 تطهاعدٖا  ٫ اٯيٝهات  يهٔ ا٭ٚقاف، َؿّٗٛ تأضٝظ مٛ تٛدٗات

 رعههه  أٚقهههاف تعجټهههس رهههديٌٝ ٚضهههٌٗ، َٝطهههس رػههههٌ ذيهههو عًههه٢

 ٚتتارعٗههها رٗههها، ؾهههسست ايهههيت املسدعٝههه١ ْعهههسف إٔ دٕٚ اؾاَعهههات

ٔ  ٚاقش١، ايد١ٜٝٓ َؿاِٖٝ ا٭ٚقاف تهٕٛ ٚزمبا .ٚؼهُٗا  يهه

ٌټ  أْاُتٗههها ٚتطهههٌٗٝ ٚتڀهههٜٛس َسدعٝتٗههها، تهههأطرل بو عادههه١ تاههه

 احملاضهههب١ٝ اؿٛنُههه١، ٚايتكهههازٜس نأْاُههه١ املختًؿههه١  اٱدسا٥ٝههه١

 .ذيو ٚغرل ايط١ٜٛٓ،

 ايعٌُ املدْٞ ٚايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ:

 ٕ  دههدٽا َٗههِ زاؾههدٷ املههدْٞ ايعُههٌ أغههاز ّ. خايههد ايعجُههإ بو أ

 ايتُٓٝه١،  َجًهح  أزنإ َٔ ايجايح ايسنٔ ٚميجٌ ايٛط١ٝٓ، ١ُٝيًتٓ

اـاف. ٖٚٛ َا ٚاؾكت٘ ؾٝه٘   ٚايكڀاع اؿهَٛٞ ايكڀاع داْ  بو



37 

–1028  1022  
95 

ٞ  غهرل  ايكڀهاع  إٔ د. ْٛز٠ ايؿٜٛإ، ٚأقاؾت: بْٓا ٫ ْٓههس   ايسعه

 ٫ ٜههصاٍ أْهه٘ املاقهه١ٝ، ب٫ ايعدٜههد٠ ايطههٓٛات خهه٬ٍ بلههاشات سكَّههل

 َههٔ ٚايكههسٚز١ٜ  ٚذيههو  ٭ضاضهه١ٝا اؾٛاْهه  َههٔ ايهههجرل ٜٓكؿهه٘

يًُطهه٪ٚيٝات،  أٚقهه  ٚؼدٜههد أنجههس، ؾهه٬سٝات بعڀهها٤ سٝههح

ٔټ  ٚقا١ْْٝٛ. تػسٜع١ٝ ٚأْا١ُ ٚيٛا٥  قٛاعد ٚض

ِ    عٔ ايكڀاع ؾؿٌ قسٚز٠ نُا أز٣  يف ايهٛشاز٠  ممها ضٝطهٗ

ٛټزٙ، ٚأعتكهههد إٔ ٚضهههسع١ َسْٚههه١  تٛادههه٘ ايهههيت ايتشهههدٜات أٖهههِ تڀههه

 ٚايعُهههٌ ١ٝ يف ايعُهههٌ،امل٪ضطههه غٝهههاب ٖهههٛ ايسعهههٞ غهههرل ايكڀهههاع

 ٫ ٜٴؿهههت  املٗٓٝههه١. ٚأتطههها٤ٍ: ملهههاذا ايبػهههس١ٜ ٚايههههٛادز ا٫سهههذلايف،

ٔ  ي٬ضهتؿاد٠  أنهدل  رػهٌ اجملاٍ  يف ايدٚيٝه١  املٓاُهات  خهدلات  َه

 ايكدزاتإ   ٚرٓا٤ ايعٌُ، َأضط١ يف ٚخاؾ١ اجملاٍ، ٖرا

 :املٓاُات ايدٚي١ٝ ٚت١ُٝٓ ايكڀاع غرل ايسعٞ

 ٜٴطهتؿاد َهٔ ٖهرٙ املٓاُهات     إٔ ٜس٣ د. قُد املًشِ أْ٘ هه  

 ٖههرا ٚتُٓٝهه١ يتڀههٜٛس R&D ٚعههح تڀههٜٛس َسنههص رٓهها٤ يف ايدٚيٝهه١

ٛٻز امل٪ضطههٞ  ٭ْهه٘ ايتُٝههص َههٔ ٚمتهٝٓهه٘ ايكڀههاع،  تؿٝههد إٔ ٫ ٜٴتؿهه

ٌټ ايع٬ُقهه١. يف  املٓاُههات ٖههرٙ َههٔ َباغههس٠ َ٪ضطهه١ أٚ مجعٝهه١ نهه

ٖههٞ  ٚعههح تڀههٜٛس سههني ٜعتكههد أ. قُههد ايدْههدْٞ إٔ رٓهها٤ َسنههص

 تههازٜخ َههٔ ا٫ضههتؿاد٠ َههٔ ٫رههد ا٫دتُاعٝهه١، ب٫ أْهه٘ ايػهه٪ٕٚ َُٗهه١

ّ  ؾُجًڄهها:. ايعسٜكهه١ املٓاُههات ٖههرٙ  عههاّ تأضطههت َٓاُهه١ أٚنطههؿا

ٔ  عباز٠ ، 0720ٖٞٚ ٔ  اؼهاد  عه ٔ  َه  يف ْٚػهاطٗا  َٓاُه١،  عػهسٜ

 ٖهههرٙ رعههه . قًٝههه١ َٓاُهههات َهههع رايتعهههإٚ دٚيههه١ 71 َهههٔ أنجهههس

ِ  املٓاُات  املڀًهل،  يف ؾهشٝشٶا  يهٝظ  ٖٚهرا  تبػهرلٟ،  رٓػها   تٴهتٗ
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ٚمهٔ   دٜه ،  رٛاشع تٓػأ م ٚيهٓٗا َتدٜٓني أعكا٥ٗا رع  زمبا

ؾهسٚع   ْكّٛ رؿهت   نإٔ املٓاُات  ٖرٙ َع املباغس يًتعإٚ متاز ٫

 خازدٝٽههها، ممههههٔ إٔ ٜههههٕٛ ايتعهههإٚ ٚيههههٔ املًُهههه١، يف شلههها

ٚسٛنُتٗا...بخل.  ايعٌُ، ٚطسٜك١ قٛاْٝٓٗا، ردزاض١ ٜأتٞ ٚايتعإٚ

ٜهٕٛ ٖهرا املسنهص،    أٜٔ قُد املًشِ، ٫ ِٜٗ َٚٔ ٚد١ٗ ْاس د.

 اـهدل٠  تطتٛزد اييت platform املٓؿ١ ٖٛ ٜهٕٛ املِٗ إٔ ٚيهٔ

 يف املًُه١. ايعا١ًَ يًُ٪ضطات تبجټٗا ثِ ٚتٛطٓٗا،

 املٓاُهههات ٖهههرٙ َهههٔ ٚأقهههاف د. قُهههد املًشهههِ إٔ نهههجرلٶا   

ٍ  تطتٗدف ٞ   ايهدٚ  يف دٚزٖها  دٚيٝه١  يهريو   َٓاُهات  احملتاده١، ؾٗه

ٍٷ   ٜههههٕٛ قههد  احملًٝههه١ ١ايتُٓٝهه   مل٪ضطههه١ قههدٚدٶا. ؾٗهههٌ ٖٓههاى َجههها

ٝٽاإ ؾٗهرا  دٚيتٗا يف َا مبذاٍ ْٗكت ٛ  قً ٟ  ايُٓهٛذز  ٖه  ْتڀًهع  ايهر

 املًهو  َ٪ضطه١  بيٝ٘. َٔ داْبٗا ذنست د. ْٛز٠ ايؿٜٛإ، إٔ يهدٜٓا 

 َٚٓڀًكٗها  ايسعهٞ،  غهرل  يًكڀهاع  اييت تعتهدل  ٛذدٶها َٓاضهبٶا    خايد

املًشهههِ، رهههإٔ ٖٓهههاى أٜكٶههها    تُٓهههٟٛ. ٚأقهههاف بو ذيهههو د. قُهههد  

٘  ظٗهٛز  رعهد  اـرلٜتني، خاؾ١ ٚايطبٝعٞ ايسادشٞ َ٪ضطيت  تٛدټه

 ٚرٓههها٤ يًؿكهههسا٤، اـهههرلٟ ايتُٜٛهههٌ فهههسد رتذهههاٚش َههه٪خسٶا يهههدُٜٗا

 اؿكههس١ٜ  ايتُٜٓٛهه١ اجملهها٫ت ٚتڀههٜٛس ٚدعههِ متٜٛههٌ بو املطههادد،

 بيٝٗا. َٚا ا٭ضس١ٜ، ٚايجكاؾ١ ٚايتٛع١ٝ، نايتعًِٝ،

 امل٪ضطات اـرل١ٜ: ايتخؿـ يف عٌُ

ـ      عُهههههٌ يف َؿٝههههد  ٜعتكههههد أ. قُههههد ايدْههههدْٞ إٔ ايتخؿهههه

امل٪ضطهههات اـرلٜههه١، نُههها ٖهههٛ َٛدهههٛد يف اؾُعٝهههات احملًٝههه١       
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ا٭َسٜه١ٝ، سٝح تتعهدد ايتخؿؿهات أٚ اجملها٫ت ايهيت تٗهتِ رٗها       

 ٖرٙ امل٪ضطات، َٚٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ:  

-   ٌ ٟ  ا٫ٖتُههاّ مبذهههاٍ ايتعًههِٝ: ٜٚػهههُ  اتا٫ستٝادههه تعًههِٝ ذٚ

ٟ  ٚايتعًِٝ اـاؾ١، ٌ  دزده١  بو ايتكًٝهد  ٚطًبه١  أعهاخ  متٜٛه

 ايػهسنات  يف ايتهدزٜ   يف ايڀًبه١  َٚطاعد٠ عًٝا، دزاضات

  ٚاملؿاْع.

 فاٍ ايجكاؾ١ ٚاجملاٍ اٱْطاْٞ. -

 ٚشلها  َٚطتػهؿٝات،  ؾهش١ٝ  َسانهص  رٓها٤  فاٍ ايؿش١: َٔ -

 ٚؾههٝادي١ ملطههاعد٠ أطبهها٤ َههٔ فُٛعههات أٚ ؾسدٜهه١، أْػههڀ١

 ايؿش١ٝ. سايتِٗ يؿشـ ٔاملكتدزٜ غرل

 : قازرهه١ املخههدزات، َٚتارعهه١  ٌاملدْٝهه١: َجهه  فههاٍ اؿكههٛم  -

  ايطذٓا٤...ٚغرلٖا. أرٓا٤

  فاٍ ايب١٦ٝ.   -

 غ٪ٕٚ ايدٜٔ.  -

ايتعاْٚٝهههه١  أقههههاف د. قُههههد املًشههههِ بو ذيههههو، اؾُعٝههههات  

ٍ  يف ايهٜٛهت  نتذسر١ ٔ  فها ا٭سٝها٤، ٚنهريو    ٚركها٫ت  ايتُهٜٛ

 ٚتٛعٝت٘، ٚمجعٝهات  اجملتُع خد١َ يف ٚدٚزٖا ايهػؿ١ٝ اؿسن١

 ايػههباب تػههذٝع يف ٚدٚزٖهها ايػههباب ٚايكًهه ، ٚرٝههٛت  ايطهههسٟ

 ايتٓكٌ. ع٢ً

 قڀاع ايتعاْٚٝات:

ـټ ٕ قڀههاع ايتعاْٚٝههات  ؾُٝهها ىهه  ذنههس د. خايههد ايسدٜعههإ رههأ

 ػُٝههع عههٔ عبههاز٠ ؾٗههٛ َطههتٜٛات  عههد٠ عًهه٢ عًُههٞ ايكڀههاع ٖههرا
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 ٖٚههٛ صٜهه١،ف ٚزمبهها خ٬قهه١ اقتؿههاد١ٜ أْػههڀ١ يف ا٭ٖههايٞ ؾٗههٛد

 مبختًههههـ ٚاـههههدَات ايطههههًع تههههٛؾرل يف أضاضههههٞ عاَههههٌ نههههريو

ِ  اؾُٝع، َتٓاٍٚ يف رأضعاز ٚذيو أْٛاعٗا،  يهٝظ  ايهسر   إٔ عهه

 .ايتعا١ْٝٚ يف ا٭ضاع ٖٛ

ـ  ايتعاْٚٝهات  اْتػهاز  إٔ نُا ٔ  ىؿله  عٓهد  ايجهس٠ٚ  تههدټع  َه

 أنهدل  رهني  َػهاعٶا  ايجهس٠ٚ  َٔ دص٤ٶا ٚهعٌ رعٝٓٗا، ادتُاع١ٝ ؾ٦ات

َٻا ؾايتعا١ْٝٚ ايٓاع  َٔ هٔمم عدد ُٶا  املٛاطٔ ٜهٕٛ إٔ ب  َطهاٖ

ٌ ) ؾٝٗا ُٶا  وُه ٔ  ٜطهتؿٝد  عًُٝڄها  أٚ ،(أضهٗ  تأخهر  ٚقهد . خهدَاتٗا  َه

 ؾٗٓهههاى ا٫ضهههت٬ٗن١ٝ  ايتعاْٚٝهههات ظاْههه  ؾهههٛز عهههد٠ ايتعاْٚٝههه١

 ْكهٌ،  ٚتعاْٚٝات ٚؾٓاع١ٝ، ٚشزاع١ٝ، ٚعكاز١ٜ، ضه١ٝٓ تعاْٚٝات

 املٓاغههههه  َهههههٔ ذيهههههو ٚغهههههرل اتؿههههها٫ت، ٚغهههههسنات َٚػهههههافٺ،

 .ا٫قتؿاد١ٜ

ٕٻ ٚيههٛ  -املجههاٍ ضههبٌٝ عًهه٢ -َههدْٓا  أسٝهها٤ َههٔ سههٞ نههٌ أ

 ٜٚههدٜسٖا ؾٝٗهها ٜػههازى اضههت٬ٗن١ٝ، تعاْٚٝهه١ مجعٝهه١ ؾٝهه٘ أٚدههدْا

 ممهها ٚيًدٚيهه١  يًشههٞ ايهه٤٫ٛ تُٓٝهه١ يف ؾسؾٶهها ـًكٓهها اؿههٞ ضهههإ

ٝٴكدٻّ ذيهههو  ٚؾهههٛم . يٮسٝههها٤  ا٭َٓٝهههه١ ايٓاسٝههه١  عًههه٢  ٜهههٓعهظ   ضهههه

ٌ  ٚعٓهدَا . َٓاضه   رطعس اتٚاـدَ ايطًع يًطهإ ٔ  وُه  ضهان

ُٶا اؿٞ ّ  رهريو  ؾإْٓها  سٝٸ٘، يف اييت رايتعا١ْٝٚ أضٗ ٘  ْكهدٿ  َؿهدزٳ  يه

 .يًدٚي١ ايتٛد٘ عٔ ٜػٓٝ٘ قد ثارتٶا، ضٟٓٛ دخٌ

٘  أؼدخ َا ٛ  عٓه  زأع ٫ تعٝهد  َطهتُس٠،  تعاْٚٝه١  مجعٝهات  ٖه

 غههب٘ ضهه١ٜٛٓ أزراسٶهها شلههِ تؿههسف ٚيهٓٗهها ا٭ضههِٗ، ؿًُهه١ املههاٍ

 ٚاٱداز٠ ايتػهههػٌٝ تهًؿههه١ خؿهههِ رعهههد َتؿهههاعد٠ اٚزمبههه ثارتههه١،
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 ٖٚههرا ٖههٛ ايُٓههٛذز ايههرٟ متههاز بيٝهه٘   ههٛذز اؾُعٝههات .ٚايؿههٝا١ْ

 َهههٔ ؽؿلهههـ اقتؿهههاد١ٜ، فههها٫ت عهههد٠ ايهههيت تعُهههٌ يف  ايتعاْٚٝههه١

 يعههدد ضهه١ٜٛٓ ٚأزراسٶهها عُههٌ ؾههسف ٚؽًههل ايدٚيهه١، عًهه٢ ا٫عتُههاد

 .ؾٝٗا املػذلنني َٔ نبرل

 ا٫ضتجُاز ا٫دتُاعٞ:

زت د. ْههٛف ايػاَههدٟ بو أْهه٘ ٫رههد إٔ ٜٓتكههٌ املطههتجُسٕٚ   أغهها

 ا٫دتُاعٝههههه١ املخهههههاطس ٜكًهههههٌ ٭ْههههه٘ ا٫دتُهههههاعٞ  ا٫ضهههههتجُاز بو

ٚاٱدازٜههه١. نهههريو   ا٫دتُاعٝههه١ ايؿهههسف يف ٚاٱدازٜههه١، ٚايبشهههح 

 تػههذٝع ايدٚيهه١ ٚعًهه٢ ا٫دتُاعٝهه١، يًتشههدٜات عًُٝهه١ سًههٍٛ تكههدِٜ

ٞ  ا٭ثهس  عًه٢  املب  ا٫ضتجُاز ٚدعِ  املهٛازد  ْتٝذه١  ٚذيهو   ا٫دتُهاع

 املههاٍ زأع ٚشٜههاد٠ ايطههًب١ٝ، اياههٛاٖس اجملتُعٝهه١  ملٛادٗهه١ املتصاٜههد٠

 ايعهاًَني  قهدزات  ا٫دتُاع١ٝ، راٱقاؾ١ بو رٓا٤ ا٫ستٝادات يدعِ

 َطهههاس١ ٚخًهههل ايسعهههٞ، غهههرل ايكڀهههاع يف ا٫دتُهههاعٞ ي٬ضههتجُاز 

ٔ  .0111ز٩ٜه١   أٖهداف  يتشكٝهل  يًتػٝرل ِ  َٚه  ضهٛم  تُٓٝه١  أٜكٶها  املٗه

ٔ  ا٭ثهس،  عًه٢  املهب   ٫ضهتجُاز ا ٍ  َه  ا٫ضهتجُاز١ٜ  ا٭ضهٛام  رٓها٤  خه٬

 :عدل

 .ا٭ثس ع٢ً املب١ٝٓ يًُٓاُات ٚايدعِ املٛازد شٜاد٠ -

 .ايتأثرل ع٢ً املب  ا٫ضتجُاز ضٛم تڀٜٛس -

 ا٫ضههههتجُاز ضههههٛم يف يًههههدخٍٛ اؾههههدد املطههههتجُسٜٔ تػههههذٝع -

 .ٚايتٓا١ُٝٝ املاي١ٝ اؿٛاؾص طسٜل عٔ ا٫دتُاعٞ

 ا٫دتُاعٝهه١، يًٓههٛاتر نُػههذل  اؿهَٛههات دٚز ؾاعًٝهه١ ٜههاد٠ش -

 .ا٫ضتجُازات تدؾل ٚشٜاد٠
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ّ  تڀهٜٛس  طسٜهل  عٔ يًطٛم نُطتكٝؿني املػازن١ - ٌ  ْاها  عُه

 ٞ ٌ  ا٭ثههس، ذات يًُٓاُهات  ٚتٓاُٝههٞ قهاْْٛ  ايكاْْٛٝهه١ ايعٛا٥ههل ٚتكًٝه

 .ٚايتٓا١ُٝٝ

 يف ٚايتٛضههع املًُههه١، يف ٚسٝههٟٛ ْههاد  اضههتجُاز ضههٛم رٓهها٤ -

 ْٛعٝهه١ ْكًهه١ ٱسههداخ رههايٛاقع ٚزرڀٗهها ايسعههٞ، غههرل ايكڀههاع زأدٚا

 ايتًُٜٛٝهه١، ايؿذههٛات ضههدٿ َههٔ ميهٓهه٘ مبهها ايسعههٞ، غههرل يًكڀههاع

 .ٚا٫ضتك٬ي١ٝ ا٫ضتدا١َ ٚتڀٜٛس ٚايُٓٛ، ا٫رتهاز ٚؼكٝل

 ع٬ق١ ٚشاز٠ ايعٌُ رايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:

 ؽؿهههـ اـًهههٝر دٍٚ أغهههاز ّ. خايهههد ايعجُهههإ بو إٔ رعههه 

َٻها عٓهدْا    أْػڀ١ رأٟ زرڀٗا دٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يًت١ُٝٓ ٠ٚشاز أخس٣  أ

ٚاسهد٠! ٜٚعتكهد د.    ٚشاز٠ ػُعُٗها  ا٫دتُاعٝه١  ؾإٕ ايعُهٌ ٚايتُٓٝه١  

 م ٚبٕ ا٫ثهههٓني، رهههني تسارڀڄههها ٖٓهههاى عبهههد ا  ؾهههاحل اؿُهههٛد إٔ

ٌ  َٳٔ يف َباغس٠، ؾٗٛ ٜتُجٌ غرل ؾ١ً ذا تسارڀڄا ٜهٔ ٔ  ٜعُه َٳه ٚ ٫ 

 ايعُهههٌ، قڀهههاع عًٝههه٘ ٜػهههسف ؾايعُهههٌ د٠،املطهههاع ٜٚطهههتشل ٜعُهههٌ

 .ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ قڀاع عًٝٗا ٜػسف ٚاملطاعدات

ٚيف ٖههههرا اٱطههههاز، طسسههههت أ. عًٝهههها٤ ايبههههاشعٞ ؾهههههس٠ إٔ    

ايذلاخهههٝـ،  َهههٔ ايٓهههٛع ٖهههرا متهههٓ  دٗههه١ أٚ ٜههههٕٛ ٖٓهههاى ٚشاز٠

ٚايتُٓٝههههههه١. َهههههههٔ  ايعُهههههههٌ ٚشاز٠ يف دٕٚ اؿادههههههه١ بو ايتطهههههههذٌٝ

 َهههههع ٘ ضهههههاِٖ َههههه٪خسٶا داْبههههه٘ ذنهههههس د. قُهههههد املًشهههههِ، أْههههه    

 يف املٗهههه  يٲزغههههاد َسنههههص يتأضههههٝظ ايػههههباب َههههٔ فُٛعهههه١

 رأضههههظ ايتخؿههههـ اختٝههههاز يف ايٓذهههها  عًهههه٢ ايڀهههه٬ب َطهههاعد٠ 

ِ  عًُٝههه١. يف اؿؿهههٍٛ  َٚتعهههدد٠ نهههجرل٠ ؾهههعٛرات ٚقهههد ٚادٗهههتٗ
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 املػهههسٚع تطههههني بو ا٭َهههس رٗهههِ اْتٗههه٢ عًههه٢ ايذلخهههٝـ، ستههه٢

إ إٔ اـرلٜههههه١. أقهههههاف ّ. خايهههههد ايعجُههههه  اؾُعٝهههههات بسهههههد٣ يف

 متهههههني رههههٌ يف ايتطههههذٌٝ  يف زؾهههه  ؾكهههه  املػههههه١ً يٝطههههت 

 ايبرلٚقساط١ٝ. ايتهبٌٝ قٝٛد دٕٚ ايتطذٌٝ رعد ايعٌُ

 ٜٚعتكههههههد د. قُههههههد املًشههههههِ إٔ ايطههههههب  يف ذيههههههو ٚدههههههٛد  

 أٍٚ نخٝههههاز زعٝهههه١ نُ٪ضطههه١  املسنههههص تأضهههٝظ  رههههني ؾهههساع 

 ايكٝهههههٛد، قًههههه١ َصٜههههه١ يههههه٘ ثهههههإ. ا٭ٍٚ نخٝهههههاز زعٝههههه١ غهههههرل أٚ

 عًههه٢ ٜعتُهههد ٭ْههه٘ املهههٛازد  ٜهههٛؾس ٫ ٓههه٘يه ايهههتشهِ ٚبَهاْٝههه١

ٛ  املههاٍ،  زأع ٔ  ٖههرٙ اجملُٛعهه١   يههد٣  َتههٛؾس  غههرل  ٖٚهه ايػهههباب.  َهه

 أنجهههههس يهٓههههه٘ ايتُٜٛهههههٌ يتهههههٛؾس ا٭ؾكهههههٌ ٖهههههٛ ايجهههههاْٞ اـٝهههههاز

 ٕ ٍ  تكٝٝهههدٶا  ٚ٭ ٔ  اجملتُهههع،  عًههه٢  ددٜهههد  اجملههها  ايهههههجرل ٜٚتكهههُ

 ٔ أٜكٶههها.  َؿكهههٌ غهههرل خٝههازٶا  ٖهههرا نهههإ ؾكههد  ٚايُٓهههٛ، ايهههتعًِ َهه

 يٝ٪ضهههظ ادتُاعٝههه١ تُٓٝههه١ ؾٓههه١ بو ؾههه٪ٚا عايؿهههسا ٖهههرا أَهههاّ

ٌ   املسنههههص  ؾٓهههه١ اختٝههههاز ٚضهههه ، ؾكههههد مت  َههههٔ خ٬شلهههها نشهههه

 ايتذدٜههههد، َٚههههع يف ٚزاغبهههه١ ؾهسٜٽهههها َٓؿتشهههه١ بداز٠ رٗهههها ٜتههههٛؾس

 رههههني عايكهههه١ ًَؿههههات يٛدههههٛد َتههههأخسٶا  املٛقههههٛع ٫ ٜههههصاٍ ذيههههو

 ايعٌُ. ٚٚشاز٠ ايًذ١ٓ

ب٫ إٔ ّ. خايهههههد ايعجُهههههإ ٜهههههس٣ إٔ ٖهههههرا ؾٗهههههِ غهههههرل دقٝهههههل 

 رٗههههرا ايههههسر  ٖههههرا نههههإ ٚزمبهههها ا٫دتُاعٝهههه١، ايتُٓٝهههه١ ملؿٗههههّٛ

 ايػهههه٪ٕٚ ٜٴڀًههههل عًهههه٢ اٱداز٠  نههههإ عٓههههدَا ممهٓٶهههها ايتؿطههههرل

 رههههههجرل ؾٗههههٞ تتذههههاٚش   ا٫دتُاعٝهههه١  ايتُٓٝهههه١  أَهههها  ا٫دتُاعٝهههه١  

 ايعٌُ. عٔ ٚايعاطًني ٚايؿكسا٤ احملتادني غ٪ٕٚ بداز٠
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ٚشاز٠  تعسٜههـ عًهه٢ ٜٚههس٣ د. خايههد ايسدٜعههإ إٔ ذيههو ٜعتُههد    

 ا٭نادميٝهه١ ايتعسٜؿههات يف ؾٗههٛ ا٫دتُاعٝهه١  ايتُٓٝهه١ ملؿٗههّٛ يعُههٌا

 .سؿسٙ ؾُٝهٔ ا٫دتُاع١ٝ ددٽا، أَا َؿّٗٛ ايػ٪ٕٚ ٚاضع

 رعهههدٷ ٖٓهههاى أقهههاف د. عبهههد ا  ؾهههاحل اؿُهههٛد أْههه٘ يهههٝظ  

 يًتُٓٝههههه١ َسادؾههههه١ ا٫دتُاعٝههههه١ ؾايػههههه٪ٕٚ كتًهههههـ، أٚ سكٝكهههههٞ

 ـهههدَاتا ؾعهههٌ أخهههرلٶا أتهههت( تُٓٝههه١) نًُههه١ ا٫دتُاعٝههه١  ب ههها 

ٌ  أؾهههل تٛضټهههع تعههه  ا٫دتُاعٝهه١   ايػهههإٔ ٚدعهههٌ ا٫دتُهههاعٞ، ايعُهه

ٝٽا ٚيٝظ تُٟٓٛ، عٌُ ٚؾل ٜطرل ا٫دتُاعٞ  .ؾك  زعا٥

 ايت١ُٝٓ املطتدا١َ:

 تهههٕٛ إٔ ههه  ايٓادشهه١ ّ. خايههد ايعجُههإ إٔ ايتُٓٝهه١ٜعتكههد 

، املتخؿؿههه١ اٱداز٠ ؾاعًٝههه١ سطههه  تٓهههتر ا٫ضهههتدا١ََطهههتدا١َ. ٚ

ٔ قههاؾت ٚأ .ؾشطهه  ازلٶهها ٚيههٝظ  إٔ املٗههِ د. ٚؾهها٤ ايسغههٝد أْهه٘ َهه

ٝٽا فتُعٶههها  ًهههو ٫ أْٓههها ْعهههذلف  رهههاملع٢ٓ يف ايهههب٬د سكٝكٝٽههها َهههدْ

 ٖرا َٚٔ سه١َٝٛ، غب٘ رٌ سه١َٝٛ غرل َ٪ضطات ٫ٚ ايعاملٞ،

 ٫ٚ اؿاقههس ٫ستٝادههات تٴبٓهه٢ املطههتدا١َ أز٣ إٔ ايتُٓٝهه١ املٓڀًههل

 اجملتُهههع يف ايكهههػ  مجاعهههات، ٚإٔ املطهههتكبٌ مبتڀًبهههات تػهههاَس

 ٫، نُها أْه٘   ايتُٓٝه١  ٫ضهتدا١َ  ايتػٝرل ٚمتٗد تكٛد َٔ ٖٞ املدْٞ

 عههٔ تاَهه١ اضههتك٬ي١ٝ رهه٬ سكٝكههٞ َههدْٞ فتُههع أٟ رٓهها٤ ميهههٔ

 قؿهههـ متًهههو َٳهههٔ ٖهههٞ املتخؿؿههه١ اؾُعٝهههات، ٚاؿهَٛهههات

ٌ ، ٚنريو ؾهإٕ  ايٓذا  ٔ  اْڀًكهت  ذنهست  ايهيت  اؾُعٝهات  نه  َه

تدًٜٚهههٗا،  مت قًٝههه١ ػهههازب ؾٗهههٞ ايهههدٚيٞ، بو قًهههٞ قتههه٣ٛ

 ايدٚيٝههه١ ايتُٓٝههه١ َ٪غهههسات عًههه٢ ايتُٓهههٟٛ راٱقهههاؾ١ بو إٔ ايبٓههها٤
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 ايباسههح ٚثكاؾهه١ ٚايكٝههاع. ٚايتخڀههٝ ، يًتشًٝههٌ، َٗههِ َٚعاٜرلٖهها

 ايٓذا . َعٝاز ٖٛ ايهُٞ ٚيٝظ ايٓٛعٞ اط٬ع٘ َٚد٣

  اذز مجعٝات ق١ًٝ ؼٛيت بو دٚي١ٝ:

  ٔ ِ  ١قًٝه  رهدأت  ايهيت  اؾُعٝهات  تطا٤ٍ د. قُد املًشهِ عه  ثه

 إ ٚبو أٟ َههد٣ نههإاٜٽههتُٓٛ يبًههدٖا قههدَت دٚيٝهه١، َٚههاذا ؼٛيههت

 بضٗاَٗاإ

يف ٖههرا ايطههٝام، ذنههست د. ٚؾهها٤ ايسغههٝد َجايڄهها يههريو رٓههو   

   ٘ ٌ  ٚمت دٚيٝه١،  اضههتجُازات ايؿكهسا٤ يف رهٓذ٬دٜؼ، ٚيه  ايؿهههس٠ ْكه

يًتههدٌٜٚ. أقههاف ّ. خايههد   ايبههٛزد عًهه٢ ايبٓههو رٛدههٛد أخههس٣ يههدٍٚ

 ٜسأضههٗا ايهيت  "أدؿٓهد"  َٓاُه١  َههٔ َبهادز٠  ايؿكهسا٤  ايعجُهإ إٔ رٓهو  

ٖههرا ايُٓههٛذز ايههرٟ أضطهه٘  ايعصٜههص. ٚتهههسز عبههد رههٔ ا٭َههرل طهه٬ٍ

 ٚرٓهو  ا٭زدٕ، يف اٱرهداع  رٓهو  أخس٣، َجٌ:  اذز قُد ْٜٛظ يف

 ايُٝٔ. يف ا٭ٌَ

 ٖٛ غساَني أٚ ايؿكسا٤ أقاف أٜكٶا د. خايد ايسدٜعإ إٔ رٓو

 بقههساض ٖههٞ ٚؾهستهه٘ دٗهه١، رههأٟ يهه٘ ٫ ع٬قهه١ رٓذ٬دٜػههٞ رٓههو

ِ  ٜٓػه٦ٛا  يهٞ د٫ٚز أيـ ايؿكسا٤  رٗهِ،  اـاؾه١  ايبطهٝڀ١  أعُهاشل

 املبًهههؼ تٛدٝههه٘ يف ايسدهههاٍ ؾػهههٌ ٚرطهههب . املٓتذههه١ ا٭ضهههس ٚخاؾههه١

 ٚايههيت ايسٜؿٝههات، ايٓطهها٤ عًهه٢ ٜههْٛظ قُههد زنههص ؾكههد يٲْتههاز،

 اختٝهههازٙ ٚضهههب . ايبٓهههو َكذلقهههٞ َهههٔ ٪74 مهههٛ ْطهههبتٗٔ رًػهههت

 .ايكههسض ٚبعههاد٠ أعُههاشلٔ، يٓذهها  ٚضههعٝٗٔ دههدٜتٗٔ ٖههٛ ايٓطهها٤

 نتٓهههاٍٚ أخهههس٣  ٭غهههساض ايكهههسض ٜطهههتخدَٕٛ نهههاْٛا ايسدهههاٍ

 .اضت٬ٗن١ٝ ضًع ٚغسا٤ ايهشٍٛ،
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ٕٻ ٖٓاى َ٪ضطات ق١ًٝ ْادشه١ يف   ٚذنس د. محٝد املصزٚع أ

 شلهها اـرلٜهه١، ايسادشههٞ ضههًُٝإ ايػههٝخ ٖههرا اجملههاٍ  نُ٪ضطهه١ 

َهها  هُههع ،َطههتكٌ بداز٠ فًههظ ٜههدٜسٖا َتٓٛعهه١، خرلٜهه١ َػههازٜع

 .أْٛاعٗا ظُٝع اـرل١ٜ املػازٜع ٚدعِ ا٭ٚقاف، بداز٠ َؿّٗٛ رني

 ايسعٞ: غرل ايكڀاع ت١ُٝٓ يف اؿهَٛٞ ايتٛد٘

 ٕ ٛټز د. ٜٛضهههـ ايسغهههٝدٟ، أ  يف اؿههههَٛٞ ايتٛدههه٘ يف تؿههه

ٞ  غرل ايكڀاع ت١ُٝٓ ٌ   ايسعه ٗٿ ٘  اٱدهسا٤ات،  زمبها ٜطه  أنجهس  ٚهعًه

 ٚشاز٠ ؼهههت ايذلاخهههٝـ ٤ٚركههها ٚاملبهههادزات، يٮؾههههاز اضهههتكڀارٶا

تعكٝههدٶا،  أقههٌ اٱدههسا٤ات ٜطههتُس، ٚضتؿههب  يههٔ أْهه٘ ايعُههٌ أتٛقههع

ـ  ركها٤  إٔ غهو  ٫ٚ. ضٓٛات َٔ ايكادّ يف ٚأضسع  َسرٛطه١  ايذلاخهٝ

ضهه٤ٛٶا، ٚستهه٢ تههٓذ  اؾُعٝههات  ب٫ ايكڀهاع  ٜصٜههد يههٔ ايههٛشاز٠ ركهساز 

ٔ  ٚاملبادزات ٚتطتُس ٜٚهٕٛ شلا ؾاع١ًٝ  ٫رد إٔ تهٕٛ َطتك١ً  عه

َٶها  اؿهَٛٞ اعايكڀ  بداز٠ يف املتشهُه١  اؾٗه١  ناْهت  ؾأٜٽها  .متا

ٛټٍ َههع َتُاغهه١ٝ تهههٕٛ إٔ ههه  اؿٝههٟٛ ايكڀههاع ٖههرا  ايههرٟ ايتشهه

 عًه٢  ايذلنٝهص  َهع  ايتذاٚب، ضسٜع١ ٚتهٕٛ املًُه١، يف وؿٌ

 تڀهٜٛس  يف َطهتكب١ًٝ  ؾا٥هد٠  َٓٗها  ايهيت  ٚاملبهادزات  اؾُعٝهات  ْٛع١ٝ

 . املًُه١ يف ا٭خس٣ ايكڀاعات

نههجرل٠ عههٔ ػههازب بطهه٬م مجعٝههات َٗٓٝهه١، ب٫ إٔ    َجًهه١ٚا٭

 رٗها  اْتٗه٢  أٚ ايتعكٝهدات،  رطهب   ايٓهٛز  تس ٚم ٖرٙ ا٭ؾهاز قڂتًت

 عًهه٢ ايكهها٥ُني ٚقٓاعههات ٚتٛدٗههات تتُاغهه٢ ا٭َههس  رطههب  أْٗهها ٫ 

 اْؿتاسٶا، أنجس ضتؿب  ا٭َٛز إٔ زأٜٞ ٚيف ايٛشاز٠. يف ايذلاخٝـ

 .  ايكسٜ  املطتكبٌ يف دا٤ا٭ عاملٞ زعٞ غرلٳ قڀاعٶا ٚضٓس٣
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 ايبرلٚقساط١ٝ يف ايػ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ:

 يهٛشٜس  ْا٥به١  ايسَها   متاقهس . د ٜس٣ ّ. خايد ايعجُإ إٔ تعهٝني 

يًتػههٝرل، ب٫  َؿتاسٶهها ٜهههٕٛ إٔ ميهههٔ ا٫دتُاعٝهه١ ايتُٓٝهه١ غهه٪ٕٚ

ٌ  ا٭ؾهساد،  يف إٔ د. ٜٛضهـ ايسغهٝدٟ ٜعتكهد إٔ املػهه١ً يٝطهت       ره

 إٔ ممهٔ اَسأ٠ تعٝني خٝـ، ٫ٚ أز٣ إٔايذلا َع ايتعاطٞ آي١ٝ يف

 اٱدهسا٤ات،  ٚعطهس٠  ررلٚقساط١ٝ، ْؿطٗا ايتعكٝدات، ؾايب١٦ٝ ٜصٌٜ

املصاد١ٝ. أقاف د. خايد ايسدٜعهإ: بْه  َهع     َٔ نجرل غ٤ٞ ٚؾٝٗا

 غرل دزاضات ملسنص تؿسٜ  فُٛع١ َٔ ايص٤٬َ ساٚيٓا اضتخساز

ٔ  َا ٜصٜد َٓر زعٞ ٔ  غهٗٛز  ٨ عه  َٚهع  ٱعه٬ّ، ٚا ايجكاؾه١  ٚشاز٠ َه

 .ايتؿسٜ  أَاّ عساقٌٝ عد٠ ٚقعٛا ذيو

ٌ  َٔ داْب٘ ْاد٣ ّ. خايد ايعجُإ ركهسٚز٠ ؼهسټز   ٞ  ايعُه  املهدْ

ايٛشاز٠. يهٔ د. قُد املًشِ ٫ ٜهس٣ إٔ ٖهرا ٖهٛ اؿهٌ،      قٝٛد َٔ

 َههٔ ؼههسز ؾهها٭َس وتههاز بو طههس  أَجًهه١ ميهههٔ إٔ ْكههٝظ عًٝٗهها  

 ؾاْڀًلإ  ايٛشاز٠،

ٍ  يف ّ. خايد ايعجُهإ إٔ ا٭َجًه١  ٚيف ٖرا اٱطاز، ذنس   ايهدٚ

 أخهس٣  دٍٚ بو ؾهأت  ايهيت  ايطهعٛد١ٜ  املٓاُهات  ؾٝٗا مبا ا٭خس٣،

 احمل١ًٝ. ايبرلٚقساط١ٝ قٝٛد عٔ رعٝدٶا ؾٝٗا، يًتطذٌٝ

 فتُهع  َ٪ضطات قٝاّ ٜٴعسقٌ ٚتطا٤ٍ د. خايد ايسدٜعإ: ملاذا

ٔ  ٜٓػهأ  قد ايرٟ اـڀس أٚ ايكسز َا َدْٞإ  نٓها  ٚدٛدٖهاإ بذا  َه

 َٓاُات أَاّ ٚاضعٶا اجملاٍ ؾط  َٔ ؾ٬رد اجملتُع، يسزل١ً ْتذ٘

 ا٭قههٌ عًهه٢ أٚ اختؿهها٤، ايسأزلايٝهه١: غههسٚ  َٚههٔ املههدْٞ، اجملتُههع

 .ايػُٛي١ٝ ؾهس٠ َٔ ايتخؿـ
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 َ٪ضطات اجملتُع املدْٞ:

ٞ  فتُع َ٪ضط١ أغاز د. خايد ايسدٜعإ بو إٔ أٟ  ٫رهد  َهدْ

ٔ  تؿسٜ  ع٢ً ؼؿٌ إٔ ٌ  سهَٛٝه١،  دٗه١  َه  ٫رهد  ايتؿهسٜ   بٕ ره

ٛ  َٔ ؾذل٠ رعد ػدٜدٙ َٔ ٘  َها ٜعه    ايصَٔ، ٖٚه ٔ  أْه ٘  ميهه  تعًٝكه

 فتُهههع َ٪ضطههه١" اضهههتخداّ ْتذٓههه  إٔ ٚأز٣ قهههسٚز٠. بيػههها٩ٙ أٚ

 اجملتُههع َ٪ضطههات إٔ عهههِ آخههس  َؿههڀً  عههٔ ْٚبشههح" َههدْٞ

ـ  أخهس٣،  فتُعات يف أضاضٶا ْبتت املدْٞ  ايطٝاضه١ٝ  رٓٝتٗها  ؽتًه

ِ  ْطتعرل مٔ .ُعٓافت ر١ٝٓ عٔ ٚا٫دتُاع١ٝ  ٫ تٓاضه   قهد  َؿهاٖٝ

 .كتًؿ١ تؿب  د٫يتٗا إٔ أٚ عٓدْا، ايكا٥ِ ايٛقع

 ٚانتطه   ٚتأضظ، ْػأ َؿّٗٛ ٖٛ املدْٞ اجملتُع َؿّٗٛ بٕ

٘  ٚيهرا  ايػسرٝه١   ايتازى١ٝ ايتذسر١ يف َعٓاٙ ٔ  ؾإْه ِ  َه  نُها  - املٗه

 َكههُٕٛ عًهه٢ ايتعههسټف ٖههٞ ايبداٜهه١ تهههٕٛ إٔ" -اؾههارسٟ ٜكههٍٛ

 ٜطاعد ايترنرل ٖرا". أًٖ٘ ٚعٞ يف َذلضٿخ ٖٛ نُا ازايػع ذيو

 ْكههٌ رإَهاْٝهه١ تتعًههل ضههسٜع١، أسهه٬ّ يف ايتههٛز  عههدّ يف نههجرلٶا

 .ٚتػسٜعات قٛاْني غهٌ ع٢ً ٖٝهًتٗا مبذسد ايػسر١ٝ ايتذسر١

  ٞ َهٔ فُٛعههات أٚ َٓاُهات تعُههٌ    2ٜٚتههٕٛ اجملتُهع املههدْ

هَٛٝهه١ يؿههاحل املههٛاطٓني، ٚيهٓٗهها تعُههٌ خههازز ايكڀاعههات اؿ   

ٚايسعٝههه١. تػهههٌُ املٓاُهههات ٚامل٪ضطهههات ايهههيت تػههههٌ اجملتُهههع    

املدْٞ: ايٓكارات ايعُاي١ٝ، ٚاملٓاُات غهرل ايسعٝه١، ٚايهٓها٥ظ،    

ٚٚنهها٫ت اـههدَات ا٭خههس٣ ايههيت تكههدّ خدَهه١ َُٗهه١ يًُذتُههع،    

                                                           
1 study.com 



37 

–1028  1022  
107 

َٶا ايكًٝهٌ دهدٽا يف املكارهٌ. ٚٚؾكڄها شلهرا يتعسٜهـ        ٚيهٓٗا تڀً  عُٛ

ْٶهها بو اجملت  ُههع املههدْٞ عًهه٢ أْهه٘ ايكڀههاع املههدْٞ، ٖٚههٛ      ٜٴػههاز أسٝا

َؿهههڀً  ٜٴطهههتخدّ يًتُٝٝهههص رٝٓههه٘ ٚرهههني ايكڀاعهههات ا٭خهههس٣ ايهههيت   

تٴػهلٌ فتُعٶا ؾاعًڄا. ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: تتهٕٛ اي٫ٜٛهات املتشهد٠   

َهههٔ ث٬ثههه١ قڀاعهههات: ايكڀهههاع ايعهههاّ، ٖٚهههٛ اؿهَٛههه١ ٚؾسٚعٗههها   

 ايكڀههاع اـههاف، ايههرٟ ٜػههٌُ ايػههسنات ٚامل٪ضطههات  ٚايكڀههاع  

ا٭ًٖهههٞ، ايهههرٟ ٜػهههٌُ املٓاُهههات ايهههيت تعُهههٌ يؿهههاحل اؾُٗهههٛز،  

 ٚيهٔ ٫ ؼؿصٖا ا٭زرا  أٚ اؿه١َٛ.

 تهههدخٌ ايػهههسب يف ايهٓههها٥ظ ايطهههارل إٔ ايتعسٜهههـ يف ٚٚزد

 عهههدّ ٚرطهههب  نهههريو ٚ٭ْٗههها املهههدْٞ، اجملتُهههع َٓاُهههات قهههُٔ

 ٜٴػههذل  عٓههد   ؾإْهه٘  (أتبههاع...بخل َؿههًٕٛ،) رعكههٗا عًهه٢ ا٫قبههاٍ

 قههُٔ تهههٕٛ ٚإٔ ػههازٟ، ْػهها  بو املػههذلٟ اأ٫ وٛشلهه رٝعٗهها

 َجٌ غسا٤ َٔ اؾايٝات رع  َهَّٔ ٖرا .ايسعٞ غرل ايعٌُ دا٥س٠

 َٚعارهههد ٚسطهههٝٓٝات، َطهههادد، بو ايهٓههها٥ظ، ٚؼًٜٛهههٗا ٖهههرٙ

 .بخل رٛذ١ٜ...

 ايكڀاع غرل ايسعٞ ٚتطٌٗٝ اٱدسا٤ات:

   ٕ ٛټز ّ. أضهها١َ ايهههسدٟ، ؾههإ املتڀًبههات يتڀههٜٛس   أٍٚ يف تؿهه

 َ٪ضطهات  تطذٌٝ بدسا٤ات تطٌٗٝ ايكڀاع غرل ايسعٞ  ٖٞٚدعِ 

 يعهههدد ا٭دْههه٢ اؿهههد ؼدٜهههد بيػههها٤ ذيهههو يف مبههها ٖهههرا ايكڀهههاع، 

 بو اؿادهه١ بيػهها٤ ٚأز٣ رههٌ َڀًههٛب، َههاٍ زأع ٚأٟ املػههازنني،

 بْػههها٤ عهههٔ اؿههههَٛٞ اؾاْههه  رهههإر٬ؽ ٚا٫نتؿههها٤ ايتطهههذٌٝ،

 اؾاْههه   عًههه٢ ايتشكهههل  َطههه٪ٚي١ٝ ٚتهههسى  امل٪ضطههه١، أٚ اؾُعٝههه١
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َٻا املط  .اؿهَٛٞ ٔ  ا٭َ  أ ِ  إٔ ؾهُٝه ٕ  ٫سكڄها  ٜهت ٌ  رهدٚ  تعڀٝه

 امل٪ضط١. أٚ اؾُع١ٝ عٌُ رد٤

 بو اؿادهه١ ٚذنههس ّ. خايههد ايعجُههإ بقههاؾ١ بو ذيههو  بيػهها٤ 

ٌ  ع٢ً املطبك١ املٛاؾك١ املطه٪ٚيني، ٚبيػها٤    ٚتعهٝني  اجملهايظ  تػههٝ

ؾهعٛر١   ذيهو. ب٫ إٔ د. قُهد املًشهِ ٜهس٣     ا٭َٓٝه١...ٚغرل  املٛاؾكهات 

ٞ   املٛاؾكات ػاٚش  ايٓٝه١،  ؾطهاد  عٓهد  اؾُٝهع  ملؿهًش١  ا٭َٓٝه١، ؾٗه

رههههآخس، نُهههها إٔ  أٚ رػهههههٌ ٜٴطههههتػٌ إٔ ميهههههٔ غهههه٤ٞ ؾهههههٌ

 ٫ٚ ٚاسههد٠ تٴڀًهه  َههس٠  ٭ْٗهها َػههه١ً  ٫ متجههٌ املٛاؾكههات ا٭َٓٝهه١ 

   ٍ  ضٝاضهه١ٝ  ٭ٖههداف اؾُعٝههات تتهههسز. ٚؾطههاد ايٓٝهه١ ناضههتػ٬

 غخؿه١ٝ.  ٭غهساض  ػ٬ي٘املهاٍ ٚاضهت   عًه٢  اؿؿٍٛ رٗدف َجًڄا، أٚ

 ا٭َٓٝه١، ؾايتؿهسٜ    اؾٗهات  ب٫ َعٗا ٜتعاٌَ ٫ ؾطاد َعام نًٗا

أَهسٷ   املايٝه١  اؿطارات أٚ ا٭ؾساد ع٢ً أ١َٝٓ َسادع١ دٕٚ يًذُعٝات

  خڀرل.

 ٚيتذهههاٚش اـههه٬ف سهههٍٛ ٖهههرا ا٭َهههس، ميههههٔ اضتشكهههاز     

 أَٓٝهه١ ٖٚههٛ ٜؿههسض ٚدههٛد دٗههات املههدْٞ، اجملتُههع عههٔ اؾذلاقههاتٓا

ٝٽا ثكاؾٝٽا ٚٚعٝٶا بداز١ٜ، نؿا٠٤ ٚمتًوَتشكس٠،   ناؾٝٶا. َٚٗٓ

ٜٚعتكههههد أ. قُههههد ايدْههههدْٞ إٔ اٱدههههسا٤ات ا٭َٓٝهههه١ اٯٕ ٫   

تطهههتػسم ٚقتٶههها طًٜٛڄههها، سٝهههح تتهههٛؾس ايطهههذ٬ت اٱيهذلْٚٝههه١،        

 ته٪ثس  ايهيت  ا٭َهٛز  إٔ ْعهسف  املِٗ ٚرايتايٞ ضٝهٕٛ ايكساز ضسٜعٶا،

 ..ٗاسلٛيٝت دزد١ آخس مبع٢ٓ أٚ املٛاؾك١، ع٢ً
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 ز٣٩ تڀٜٛس١ٜ يًكڀاع غرل ايسعٞ:

 ٕ  اٱدسا٥ٝه١  ٚايطٝاضهات  ا٭طهس  أغازت د. عبرل رهسُٖني بو أ

 غهههرل املدْٝههه١ اؾُعٝهههات أدًههه٘ َهههٔ تٴٓػهههأ ايهههرٟ اشلهههدف ؾٝٗههها مبههها

 ايتعههاطٞ يف املسْٚهه١ َههٔ نههجرل ٜٚٴُههٓ  ٜٴسادههع إٔ ههه  ايسعٝهه١،

ٔ  نجرل اضتػ٬ٍ مت. غڀب٘ أٚ رإيػا٥٘ اؿهِ ٚعدّ َع٘،  ٖهرٙ  َه

ُٵههع يف ايسعٝهه١ ٚغههرل املدْٝهه١ أٚ اـرلٜهه١ اؾُعٝههات  يف ا٭َههٛاٍ دٳ

ٌ  ايطهارل    ٜؿه   ؾه٬ . ايهدزع  اضهتٝعاب  ٚمت بزٖارٝه١،  دٗهات  يتُٜٛه

 ايسع١ٝ ٚغرل املد١ْٝ أٚ اـرل١ٜ اؾُعٝات َٔ ايعدٜد قٝاّ  ٓع إٔ

َٶا ٚأتؿل. اٱزٖاب متٍٛ قد أْٗا عذ١ ٘  يف َا طڂس  َع متا  سته٢  أْه

 َههايٞ أٚ بدازٟ ؾطههاد يف اضههتػ٬شلا ميهههٔ ؿهَٛٝهه١ا املٓاؾهه 

 ايعههههاّ ايكڀههههاع بٕ رههههٌ ٚاملطهههه٪ٚيني. ا٭ؾههههساد طبٝعهههه١ عًهههه٢ رٓهههها٤

ٕ  رعه   يف ؾطهادٶا  أنجهس  ٜهٕٛ ٜهاد ٚاؿهَٛٞ  ٖٚهرا . ا٭سٝها

ّ  َٔ ٫رد أْ٘ يف ٚزقتٗا َٔ ْٛف. د ردا١ٜ تٓاٚيت٘ َا بو ٜكٛدْا  ْاها

 ايػهههؿاؾ١ٝ َبهههدأ ايجايهههح، ٜعتُهههد ايكڀهههاع رٗهههرا خهههاف سٛنُههه١

 مبهاؾهههأ٠ نهههريو ٜٚطهههُ  ردقههه١، اٱلهههاش ٚضهههسع١ ٚاملسْٚههه١،

 .  املط٤ٞ َٚعاقب١ احملطٔ

 ٍ  ٚغهههرل املدْٝهه١  أٚ اـرلٜهه١  ٚامل٪ضطههات  اؾُعٝههات  دٚز َههاشا

ٍ  ايٛاقهع،  أزض عًه٢  ايػه٤ٞ  رع  َػٝبٶا ايسع١ٝ  نهجرل  دٚز َٚهاشا

 رههني ايٛؾههٌ ُٖههص٠ ايكٝههاّ رههدٚز  ٖههٛ اـرلٜهه١ اؾُعٝههات ٖههرٙ َههٔ

ٌ  ٚاحملتههههادني  احملطههههٓني َٴػٵؿٹًههههني  رػههههه  ايتُٓٝهههه١  دٚز نههههبرل، 

 املكههاّ يف ايبػههس١ٜ ايهؿهها٤ات زؾههع عًهه٢ تعتُههد ٚايههيت املطههتدا١َ
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 ايتههدزٜ  رعًُٝهه١ تكههّٛ مجعٝههات تٛدههد ٫ أْهه٘ أدههصّ ٚأنههاد .ا٭ٍٚ

 .  يٮؾساد املطتُس ٚايتأٌٖٝ

 ايسعٝه١  ٚغهرل  املد١ْٝ أٚ اـرل١ٜ اؾُعٝات ٚأز٣ إٔ َطُٝات

ٕ  قهد  ٔ  َٴطهتكا٠  ٭ْٗها  يًهبع    َكه١ًً  تههٛ ايػسرٝهه١،  ايتطهُٝات  َه

 نههجرلٶا إٔ ب٫. َعًٓهه١ ٚغههرل َعًٓهه١ أدٓههدات ا٭خههس٣ ٖههٞ شلهها ٚايههيت

ٌ  يًت١ُٝٓ ؾع٬ َٴٛدٻ٘ َٓٗا ٔ  ايٓهاع،  استٝادهات  ٚؾهل  ٚايتأٖٝه  ٚيهه

ٍ  ايهب٬د   خازز ٍ  ايجايهح،  ايعهام  نهدٚ  رهاؿسٚب  املٓهٛره١  ٚايهدٚ

 ٍ ٌ  ٚايهٛازخ. ٚفها  ٚغهرل  املدْٝه١  أٚ ٜه١ اـرل اؾُعٝهات  ٖهرٙ  عُه

ٔ  نجرل يف ايسع١ٝ ٕ  َه  ٚبٕ خؿٝه١،  أدٓهد٠  ٜٴًُه  ؾٝه٘ ٚدهٛد    ا٭سٝها

 . ٜدٍ ع٢ً ذيو ٫ ظاٖسٖا نإ

 غهههرل املهههدْٞ اجملتُهههع ٚدهههٛد َٓاُهههات ٖهههٛ رههه٘ بٕ َههها ْٓهههادٟ

ٔ  أنجهس  يًداخٌ املٛد١ٗ ايسع١ٝ ٞ  ٖٚهرا  اـهازز،  َه  ٜتُاغه٢  رسأٜه

 ايهههههادز ٚتأٖٝههههٌ. يًًُُههههه١ ايڀُٛسهههه١ املطههههتكب١ًٝ ايس٩ٜهههه١ َههههع

 رههني ايؿذهه٠ٛ رطههدٿ تكههّٛ ايههيت املطههتُس٠ ايههدٚزات ٚتكههدِٜ ايبػههسٟ،

ٌ  ضههٛم َهع  ايتعًههِٝ كسدهات  ٛ  -َجًڄهها -ايعُه . أضاضههٞ َڀًهه  ٖه

ٔ  ْٛعٶها  راعتبهازٙ  ٚاملكهُٝني،  يًُٛاطٓني املطانٔ ٚنريو تٛؾرل  َه

ٔ  أنجس ي٘ ٜؿتكس ايرٟ ا٫دتُاعٞ ا٭َإ ـ  َه ٝٽها  اجملتُهع  ْؿه . ساي

 غهههت٢ يف ايعًُٝههه١ ٚايدزاضهههات ا٭عهههاخ ٌراٱقهههاؾ١ بو إٔ متٜٛههه 

 اؿهايٞ،  رٓااَٗها  ؾاؾاَعهات  ايت١ُٝٓ، اْڀ٬م أضاع ٖٛ ؾسٚعٗا

. تٛع١ٝ ٫ٚ ؼؿٝص ٫ تجبٝ ، عاٌَ ٖٛ ٚقٝٛدٙ ؾٝٗا ا٭عاخ ٚمتٌٜٛ

 اؾُعٝههات بْػهها٤ عههدل غههت٢ قڀاعههات يف ايٛظهها٥ـ ٚأٜكٶهها تههٛؾرل 

 ايبڀايه١  ِسذه  يتكًٝـ ايٓادع١ ايٛضا٥ٌ بسد٣ ٜهٕٛ قد ايتعا١ْٝٚ
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 هه   ايجايهح  ايكڀاع ٖرا عٔ املط٪ٚيني إٔ ْعسف إٔ ٜبك٢. اؿايٞ

 لاسههات سككههت ايههيت ا٭َههِ ػههازب َههٔ ٜطههتؿٝدٚا إٔ أٚيڄهها عًههِٝٗ

 ايههيت ايتشطههٝٓات بدخههاٍ رعههد ايتذسرهه١ ْٚكههٌ ايٛاقههع، أزض عًهه٢

 احمل١ًٝ. ٚر٦ٝتٓا سادتٓا تٛاؾل

اَر ا٭ٖهداف ا٫ضهذلاتٝذ١ٝ يدلْه   ٚأقاف د. خايهد رهٔ دٖهٝؼ    

ٛټ  تعصٜهههص  )تكهههُٓت اشلهههدف ا٫ضهههذلاتٝذٞ     0101ٍ ايهههٛط   ايتشههه

ٞ  ،ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ ٚذيهو َهٔ خه٬ٍ    (  ٚتڀٜٛس ايكڀاع غرل ايسعه

 ايدلاَر ايتاي١ٝ:

 تػذٝع ايعٌُ ايتڀٛعٞ. -

 تعصٜص قٝاّ ايػسنات مبط٪ٚيٝتٗا ا٫دتُاع١ٝ. -

 دعِ  ٛ ايكڀاع غرل ايسعٞ. -

 ل أثس أعُل.متهني املٓاُات غرل ايسع١ٝ َٔ ؼكٝ -

 متهني املٛاطٓني َٔ خ٬ٍ َٓا١َٛ اـدَات ا٫دتُاع١ٝ. -

 ؼطني ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ َٓا١َٛ اـدَات ا٫دتُاع١ٝ. -

د ٚسهههههدٻ ،ضهههههتعسض ايدلْهههههاَر ايتشهههههدٜات ايكا٥ُههههه١   اٚقهههههد 

ٚٚقههع املكازْههات َههع رعهه  ايههدٍٚ ايسا٥ههد٠ يف فههاٍ       ،امل٪غههسات

كڀههاع غههرل ٚنههريو يف فههاٍ تڀههٜٛس اي ،تعصٜههص ايتُٓٝهه١ اجملتُعٝهه١

ٚمت ، رعد إٔ أضتعسض ايدلْاَر ايٛقع ايسأٖ راملًُهه١  ،ايسعٞ

 ضذلاتٝذ١ٝ ايتٓؿٝر رعد ؼدٜد امل٪غسات املطتٗدؾ١.اٚقع 

 :التوصيا ت املكرتحة 

 اْتٗت املٓاقػات بو فُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات، أُٖٗا:
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ٚؽؿٝهههـ  ،َهههاّ قٝهههاّ ايتعاْٚٝهههات أؾطههها  اجملهههاٍ قهههسٚز٠ ب .0

ؿهههدز تؿهههازوٗا َهههٔ فًهههظ ٕ تأٗا، عًههه٢ ٥ْػهههابغهههسٚ  

ٚيههههههٝظ ٚشاز٠ ايعُههههههٌ ٚايتُٓٝهههههه١    ،اؾُعٝههههههات ايتعاْٚٝهههههه١ 

 ا٫دتُاع١ٝ.

 ،سٝها٤ ايطهه١ٝٓ  ع يف ايتعاْٚٝات ا٫ضهت٬ٗن١ٝ يف ا٭ ايتٛضټ .0

 ٗا ضهإ اؿٞ.٥بْػايف ٕ ٜطاِٖ أع٢ً 

أٚ تأضهٝظ ٦ٖٝه١    ،ؾؿٌ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ عٔ ٚشاز٠ ايعٌُ .1

ٝ   ،َطتك١ً يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ   اٱدهسا٤ات املتعًكه١   َهع تبطه

 .رتأضٝظ َ٪ضطات اجملتُع املدْٞ

تعسٜهههـ املكؿهههٛد "مب٪ضطهههات اجملتُهههع   ركهههسٚز٠  ا٫ٖتُهههاّ .2

ٝٽههباملههدْٞ" تعسٜؿڄهها  َههع ا٭خههر يف ا٫عتبههاز ايتٛدٗههات  ، ادسا٥

 ايعامل١ٝ رٗرا اـؿٛف.

3.    ٞ ٕ  ٚقههع ْاههاّ يًعُههٌ املههدْ ٘  عٝههح ٜهههٛ  ،غههاًَڄا تعسٜؿهه

١ْٚ اي٬ش١َ يتشسٜسٙ َٔ املس ؼكٝلٚآيٝات ، ٌ سٛنُت٘بٴٚضٴ

 .ايبرلٚقساط١ٝ ايسا١ٖٓ

زؾع ايكٝٛد عٔ اضتكباٍ اؾُعٝات اـرل١ٜ ايدعِ املايٞ َهٔ   .4

 َٛاٍ.ْؿام ا٭برػس  تڀبٝل ايػؿاؾ١ٝ يف طسٜك١   احملطٓني

تهههٛؾرل ايدزاضهههات ٚاملعًَٛهههات عهههٔ ايُٓهههاذز ايعاملٝههه١ يعُهههٌ      .5

 .َ٪ضطات ايعٌُ املدْٞ

َتخؿؿهه١ يف ٖههرا   ْػهها٤ َسانههص تههدزٜ  ٚتڀههٜٛس ٚطٓٝهه١   ب .6

أٚ قهههُٔ اؾٗهههات  ،ايكڀهههاع )ضهههٛا٤ نُ٪ضطهههات َطهههتك١ً 

 .غساؾ١ٝ(اٱ
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رههههساَر تٛعٝهههه١ يًتعسٜههههـ رايعُههههٌ املههههدْٞ ٚغههههسا٥ش٘  عُههههٌ  .7

 .  ٚؼؿٝص ايعٌُ ايتڀٛعٞ ،ٚأُٖٝت٘

ٔ قٝٛد  زؾعقسٚز٠   .01 رعه  اضهتجُازات َ٪ضطهات اجملتُهع      عه

رػهههسض تػڀٝههه١ تهايٝؿٗههها ستههه٢ ٫    املهههدْٞ ٚغهههرل ايسعٝههه١

 َٔ ايدٚي١. ِدعو بؼتاز 

 :امللخص التيفيذي لكضية 

 0202دعِ ايكڀاع غرل ايسعٞ ٚز١ٜ٩ 

دعههِ تٓاٚيهت ايٛزقهه١ ايس٥ٝطه١ ايههيت قههدَتٗا د. ْهٛف ايػاَههدٟ "   

" راعتبهههازٙ َهًُڄههها يًكڀهههاع   1000ايكڀهههاع غهههرل ايسعهههٞ ٚز٩ٜههه١   

اؿهههَٛٞ، َٚتهاًَڄهها َههع دٚز ايكڀههاع اـههاف، تػههسف عًٝهه٘      

١، ٖٚههٛ أَههس غههرل نههافٺ ي٬زتكهها٤ ٚشاز٠ ايعُههٌ ٚايتُٓٝهه١ ا٫دتُاعٝهه

ر٘، ؾٗٛ وتاز بو ؾؿهٌ ْػهاط٘ عهٔ ايهٛشاز٠، ٚبْػها٤ ٦ٖٝه١ عاَه١        

ٔټ شلا ا٭ْا١ُ ٚايتػسٜعات ايهيت متهلٓٗها َهٔ أدا٤     ٜستب  رٗا، ٚتٴط

َٗاَٗا َٚٛاد١ٗ ايتشدٜات، ٚتػٝرل ايؿهس٠ ايُٓڀٝه١ ايطها٥د٠ عهٔ    

َٴكدٿّ يًُطاعدات املاي١ٝ  .  ٖرٙ امل٪ضطات أْٗا فسد 

رايكڀههاع غههرل  ٖتُههاّ ٚايسعاٜهه١  نُهها طايبههت رسؾههع ٚتههرل٠ ا٫   

ٚػطههرل  ،ٚايتههدزٜ  ،َههٔ خهه٬ٍ ايههدعِ رايب٦ٝهه١ ايتكٓٝهه١   ايسعههٞ  

ٚايتُهاٖٞ َهع    ،ٚقهاف ايع٬ق١ َع امل٪ضطات اؿه١َٝٛ خاؾه١ ا٭ 

ٚدَهر   ،ٚايكٝهاع ٚايسؾهد ٚتأضهٝظ ايهؿها٤ات     ،اـڀ  ايٛط١ٝٓ

ٛټ  ،ت املهههه٪ثس٠: ايتعًههههِٖٝههههِ اجملهههها٫أٚطايبههههت رتؿعًٝهههه٘ يف  .عايتڀهههه

 ،َع اضتجُاز َٛضِ اؿر نتذازب قا١ُ٥ ،ضهإاٱٚ ،ايؿش١ٚ

 .ٚنُٝدإ تٓؿٝر ثسٟ رايؿسف



37

 –1028     
114 

ٚتًخؿت ايتعكٝبات اييت دست ع٢ً ٖرٙ ايٛزق١ يف إٔ ػسره١  

ٖرا ايكڀاع غرل ْادش١ زغِ أْ٘ قڀاع ٚاعد دهدٽا، ٚعاَهٌ َٗهِ يف    

٘ ؽؿٝهههـ ايعههه ٤ عهههٔ املهههٛاطٔ َتٛضههه  ايهههدخٌ، ايهههرٟ ميهٓههه      

املطهها١ُٖ ؾٝهه٘، ٚا٫ضههتؿاد٠ َههٔ ايطههًع ٚاـههدَات ايههيت ٜكههدٿَٗا        

رأضعاز أقٌ َٔ ايكڀهاع اـهاف. ٫ٚ ٜكتؿهس ا٭َهس عًه٢ ذيهو، رهٌ        

 بٕ ايتعاْٚٝات ؽًلٴ عددٶا نبرلٶا َٔ ؾسف ايعٌُ يًطعٛدٜني.

نهههريو ؾهههإٕ ايبرلٚقساطٝههه١ اؿهَٛٝههه١، ٚؾطهههاد اٱداز٠ يف 

قٝٻههدت ٖههرا  -ؿ٦ههاترعهه  ايتعاْٚٝههات، ٚمحاٜهه١ َؿههاحل رعهه  اي 

ايكڀههاع، ٚدعًتهه٘ عههدِٜ اؾههد٣ٚ  رههديٌٝ ٚدههٛد مجعٝههات تعاْٚٝهه١      

َٶا، َٚع ذيو ٫ تصاٍ َتعجهس٠،   ضعٛد١ٜ ٜصٜد عُسٖا عٔ مخطني عا

 ٚيٝظ شلا أثس ٜرنس، رٌ ٚم تتٛضع يف ْػاطاتٗا.

نههجرلٶا عًهه٢ اؿٛنُهه١  راٱقههاؾ١ بو أْهه٘ ٫ ميهههٔ ايتعٜٛههٌ

 ٞ ٚضهههِ ايكڀهههاع   . نُههها إٔٝكهههٞٚب ههها ايتڀب، يف ضهههٝاقٗا ايبٓههها٥

 ٗهّٛ ايػها٥ع  ؿٚقهسٚز٠ تعهدٌٜ امل   ،راملطاعدات ٚايتدلع ؾكه  قاؾهسٷ  

رٗههرا ايكڀههاع،   عههٔ ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ، َههع ا٫ٖتُههاّ رايتٛعٝهه١    

٘  ٚايعٌُ ع٢ً تڀٜٛسٙ، ٛټ    ٚتڀبٝل ْااّ ايتٛظٝـ ؾٝه ع رهديڄا َهٔ ايتڀه

َهه١ ، ٚبقاٚايتٓطههٝل رههني املػههازٜع شٜههاد٠ َههٛازدٙ،ٚ ،اايكاؾههس ْٛعٝٽهه

َههع  ،ؾههاد٠ َههٔ ايتذسرهه١ ايدٚيٝهه١اٱراٱقههاؾ١ بو  .ًذُعٝههاتاؼههاد ي

 .ايذلٜٚر شلرا اجملاٍ خازز املًُه١ نؿسؾ١ يًطُع١ ايدٚي١ٝ

ٚزؾههدت املههداخ٬ت ايههيت دازت سههٍٛ َٛقههٛع ايٛزقهه١ ز٩ٜهه١      

ايهبع  مهٛ قههسٚز٠ ا٫ٖتُهاّ ركڀههاع ايتعاْٚٝهات، ؾٗههٛ عبهاز٠ عههٔ      

د١ٜ خَّاق١، ٚعاٌَ أضاضٞ ػُٝع ؾٗٛد ا٭ٖايٞ يف أْػڀ١ اقتؿا
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يف تههٛؾرل ايطههًع ٚاـههدَات مبختًههـ أْٛاعٗهها، عهههِ إٔ ايههسر      

 يٝظ ٖٛ ا٭ضاع يف ايتعا١ْٝٚ.

ٚمتٻ طهههس  ؾههههس٠ ا٫ضهههتجُاز ا٫دتُهههاعٞ  ٭ْههه٘ ٜكًهههٌ َههههٔ       

املخههههاطس ا٫دتُاعٝهههه١ ٚاٱدازٜهههه١، ٚعًهههه٢ ايدٚيهههه١ تػههههذٝع ٚدعههههِ  

ياهٛاٖس اجملتُعٝه١   ا٫ضتجُاز املب  ع٢ً ا٭ثس ا٫دتُاعٞ  ملٛاد١ٗ ا

 ايطًب١ٝ.

ٚذٖهه  ايههبع  بو قههسٚز٠ ؾؿههٌ ايكڀههاع غههرل ايسعههٞ عههٔ     

ٚشاز٠ ايعٌُ، ٖٚٛ َا ضٝطِٗ يف َس١ْٚ ٚضسع١ تڀٜٛسٙ. َع قسٚز٠ 

ايتخؿههـ يف عُههٌ امل٪ضطههات اـرلٜهه١ نُهها ٖههٛ َعُههٍٛ رهه٘ يف       

اؾُعٝهات اـرلٜهه١ ا٭َسٜهٝه١، سٝههح تتعهدد اجملهها٫ت ايهيت تٗههتِ     

هايتعًِٝ، ٚايجكاؾهه١، ٚايؿههش١، ٚاجملههاٍ   رٗهها ٖههرٙ امل٪ضطههات  نهه   

 اٱْطاْٞ، ٚاؿكٛم املد١ْٝ، ٚايدٜٔ...ٚغرلٖا.

ٚتبآٜت اٯزا٤ سهٍٛ ا٫ضهتؿاد٠ َهٔ املٓاُهات ايدٚيٝه١ يف رٓها٤       

َسانص تڀٜٛس ٚعح يتڀٜٛس ٚت١ُٝٓ ٖهرا ايكڀهاع، ٚمتهٝٓه٘ َهٔ     

ٔٵ ٜههس٣ إٔ ٖههرٙ املٓاُههات تطههتٗدف       َٳهه ايتُٝٝههص امل٪ضطههٞ. ٖٚٓههاى 

تادهه١، ؾٗههٞ َٓاُههات دٚيٝهه١  يههريو دٚزٖهها يف ايتُٓٝهه١     ايههدٍٚ احمل

 احمل١ًٝ قد ٜهٕٛ قدٚدٶا.

ٚيف ايٓٗاٜههه١ خسدهههت املٓاقػههه١ مبذُٛعههه١ َهههٔ ايتٛؾههههٝات،      

ٚؽؿٝههـ غههسٚ    ،َههاّ قٝههاّ ايتعاْٚٝههات  أؾطهها  اجملههاٍ  أُٖٗهها: ب

سٝا٤ ايطهه١ٝٓ  ع يف ايتعاْٚٝات ا٫ضت٬ٗن١ٝ يف ا٭ايتٛضټ ٗا.٥ْػاب

ؾؿٌ ايتُٓٝه١ ا٫دتُاعٝه١    ضهإ اؿٞ. ٗا٥بْػايف ٜطاِٖ عٝح 

َهع   ،أٚ تأضٝظ ١٦ٖٝ َطتك١ً يًت١ُٝٓ ا٫دتُاعٝه١  ،عٔ ٚشاز٠ ايعٌُ
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ٞ  بدههسا٤اتتبطههٝ   ٚقههع ْاههاّ . تأضههٝظ َ٪ضطههات اجملتُههع املههدْ

 ،ٌ سٛنُتهه٘بٴٚضٴهه ،غههاًَڄا تعسٜؿهه٘عٝههح ٜهههٕٛ  ،يًعُههٌ املههدْٞ

 سآٖه١. املسْٚه١ اي٬شَه١ يتشسٜهسٙ َهٔ ايبرلٚقساطٝه١ اي      ؼكٝلٚآيٝات 

تههٛؾرل ايدزاضههات ٚاملعًَٛههات عههٔ ايُٓههاذز ايعاملٝهه١ يعُههٌ َ٪ضطههات  

رساَر تٛع١ٝ يًتعسٜهـ رايعُهٌ املهدْٞ ٚغهسا٥ش٘     . عٌُ ايعٌُ املدْٞ

 ٘ ٞ   ،ٚأُٖٝته كٝههٛد اي زؾهع قههسٚز٠ . ٚنهريو  ٚؼؿٝهص ايعُههٌ ايتڀهٛع

  رعهه  اضههتجُازات َ٪ضطههات اجملتُههع املههدْٞ ٚغههرل ايسعٝهه١      عههٔ

 َٔ ايدٚي١. دعِو ب٫ ؼتاز رػسض تػڀ١ٝ تهايٝؿٗا ست٢ 
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  :مكدمة 

ايڀسٜهسٟ   ٔعبهد ايهسمح  .تٓاٚيت ايٛزق١ ايس٥ٝط١ ايهيت قهدٻَٗا أ  

ايتعكٝبههات ٚاملههداخ٬ت ايههيت متههت عًٝٗهها دٛيهه١ ٚيههٞ ايعٗههد زلههٛ     ٚ

ا٭َههرل قُههد رههٔ ضههًُإ اـازدٝهه١، ٚايههيت سلًههت دٍٚ: َؿههس،       

ٚرسٜڀاْٝا، ٚأَسٜها، ٚؾسْطها، ٚبضهباْٝا، َهٔ خه٬ٍ اضهتعساض      

املهاض  املختًؿه١ املتشككه١ َهٔ خه٬ٍ ٖهرٙ اؾٛيه١، َٓٗها: بقاَه١         

ضذلاتٝذ١ٝ، ٚأِٖ اؾٛاْه   ؼايؿات بق١ًُٝٝ ٚدٚي١ٝ، ٚاملعڀٝات ا٫

ا٭١َٝٓ يف شٜازات ٚيٞ ايعٗد، ٚايبعد ايتك  ٚايجهس٠ٚ املعًَٛاتٝه١ يف   

ٖهههرٙ اؾٛيههه١، ٚنهههريو تطهههٜٛل املًُهههه١ خازدٝٽههها يف كتًهههـ       

اجملهها٫ت، ٚتػههٝرل ايؿههٛز٠ ايرٖٓٝهه١ عههٔ املًُههه١، راٱقههاؾ١ بو      

 اضتػساف رع  اؾ٫ٛت املطتكب١ًٝ يٛيٞ ايعٗد.
 

 :عبدالزمحً الطزيزيأ الورقة الزئيضة ..    

 بو نسضهاي١  أٚو، خازدٝه١  نُشڀه١  ايكهاٖس٠  اختٝاز ٜأتٞ

ٕ  ٚتسنٝها  ايعسرهٞ،  ايعام ّ  يف ٚبٜهسا  ا٭ٚو ايهدا٥س٠  إٔ ا٭ٍٚ  املكها

 زأضههٗا: عًهه٢ ٜههأتٞ ٚايههيت ايعسرٝهه١، ايههدا٥س٠ ٖههٞ ايطههعٛدٟ يٮَههٔ

 ٚتأنٝهدٶا  اـًهٝر   دٍٚ يهبع   راٱقاؾ١ ٚايُٝٔ، ٚا٭زدٕ، َؿس،

 امل٪ضههظ عٗههد َٓههر ايطههعٛد١ٜ اـازدٝهه١ ايطٝاضهه١ يف ايجارههت عًهه٢
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 يًًُههو ا٭ٚو اـازدٝهه١ احملڀهه١ َؿههس ناْههت سٝههح ايٝههّٛ، ستهه٢

 .ايعٗد ١ٜ٫ٚ تٛيٝ٘ رعد قُد ٚيٮَرل ضًُإ، ٚاملًو ،صعبد ايعصٜ

ٔ  اعذلاٖها  َُٗها  اضهذلاتٝذ١ٝ،  َؿهس  َهع  ايع٬قات ٚرايتايٞ  َه

ٟ  ايدعِ هٔايٓاس، ي ٚدٗات يف اخت٬ؾات أٚ خ٬ؾات  ا٫قتؿهاد

 ٚأؾهههبشت قبًههه٘، عُههها ضهههًُإ املًهههو تهههٛيٞ َٓهههر اختًهههـ ملؿهههس

 املباغهههس، ايهههدعِ عهههٔ عٛقٶههها ا٫ضهههتجُازات تطهههتٗدف ايطهههعٛد١ٜ

ٌ  املًُهه١،  اضِ ؼٌُ ت١ُٜٛٓ مبػازٜع يًكٝاّ راٱقاؾ١  داَعه١  َجه

 َطتػههؿ٢ يتڀههٜٛس املخؿؿهه١ املٓشهه١ أٚ ضههٝٓا٤، يف ضههًُإ املًههو

 .ٚا٭دٗص٠ ايتشت١ٝ، ب١ٝٓاي سٝح َٔ ايعٝ ، ايكؿس

ٛ  عٓٗهها  أعًههٔ ايههيت  ا٫قتؿههاد١ٜ  املػههازٜع  إٔ نُهها ٞ  زلهه  ٚيهه

 بسههد٣ يف عٓٗهها قههاٍ ا٭محههس، ٚايبشههس ْٝههّٛ زأضههٗا ٚعًهه٢ ايعٗههد،

 ٖههٛ ايصٜههاز٠ أٖههداف أٖههِ أسههد بٕ املتشههد٠: يف اي٫ٜٛههات تؿههسوات٘

ٔ  أداْ ، َطتجُسٜٔ دً  ٔ  املػهازٜع  ٖهرٙ  يهه  َٓؿعتٗها  تكتؿهس  يه

 زأضههٗا ٚعًهه٢ اجملههاٚز٠، ايههدٍٚ َٓٗهها ضتطههؿٝد رههٌ املًُههه١، عًهه٢

ٍ  ٚزا٥هد٠  ددٜهد٠  ْاهس٠  ٖٚٞ ٚا٭زدٕ، َؿس  ايػهسم  يف ايتُٓٝه١  سهٛ

 .ا٭ٚض 

 ٚؾسْطها  رسٜڀاْٝها،  ٖهٞ:  أٚزٚرٝه١،  دٍٚ ثه٬خ  شٜاز٠ َؿس ت٬

 يف أضههارٝع ايج٬ثهه١ ٜكههازب ملهها اَتههدت يصٜههاز٠ راٱقههاؾ١ ٚبضههباْٝا،

 ايههيت ايههدٍٚ أٖههِ َٔهه ايههدٍٚ ٖههرٙ ا٭َسٜهٝهه١، املتشههد٠ اي٫ٜٛههات

 يف تطههِٗ يف إٔ ٚتسغه   املًُهه١،  َههع اقتؿهاد١ٜ  غهسانات  متًهو 

 ٚقههعتٗا ايههيت رايػههسٚ  ،1000 َػههازٜع َههٔ ٚاٱؾههاد٠ ا٫ضههتؿاد٠

 .ايعًُٞ ايبشح ٚتٛطني احملًٞ، احملت٣ٛ رصٜاد٠ املًُه١ 
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 وكههل ؾٝٗهها ٚايتههأثرل ايػسرٝهه١، ايطٝاضهه١ عكههٌ متجههٌ رسٜڀاْٝهها

 َههٔ خسٚدٗهها رعههد ستهه٢ أٚزٚرهها، ٚيف ٠املتشههد اي٫ٜٛههات يف َٓههاؾع

 ا٫ؼههاد َههٔ خسٚدٗهها إٔ نُهها املكبههٌ، َههازع ا٭ٚزٚرههٞ ا٫ؼههاد

 ـؿههه  املتشهههد٠ اي٫ٜٛهههات ٚضهههعٞ ا٫قتؿهههاد١ٜ، رآثهههازٙ ا٭ٚزٚرهههٞ

 ايػههسم مههٛ ايسٚضههٞ ا٫ْههدؾاع َههع ا٭ٚضهه  ايػههسم يف تٛادههدٖا

 ايػهههسم يف أنهههدل يتٛادهههد َكهههڀس٠ رسٜڀاْٝههها هعهههٌ ا٭ٚضههه ،

 .ايعسرٞ ايعام َٔ اٯض١ٜٛٝ املٓڀك١ يف اخؿٛؾٶ ا٭ٚض ،

 ْؿههـ متجههٌ املتشههد٠، ٚاي٫ٜٛههات ٚؾسْطهها رسٜڀاْٝهها إٔ نُهها

 ايٓاهس  يٛد١ٗ ٚا٭قسب بٜسإ، َع ايٟٓٛٚ ا٫تؿام ٚقَّعت اييت ايدٍٚ

 رعهههظ َتؿاٚتهه١، اٱٜساْٝهه١، ٚرههدزدات ايتههدخ٬ت َههٔ ايطههعٛد١ٜ

 ٱٜساْهههٞ،ا يًُٛقهههـ أقهههسب تعتهههدل ايهههيت ٚأملاْٝههها، ٚايؿهههني زٚضهههٝا

ٕ  رعهد  خؿٛؾٶا ٔ  أخهرلٶا  غٴههلًت  ايهيت  ا٭ملاْٝه١  اؿهَٛه١  بعه٬  عه

 .ايُٝٔ يف ايعسرٞ يًتشايـ ايط٬  تؿدٜس ساس

 ايدلٜڀهههاْٞ ًٜٝههه٘ تػهههدټدٶا، أنجهههس ٜبهههدٚ ا٭َسٜههههٞ املٛقهههـ

 يًشؿههاظ ٜطههع٢ عههاّ رػهههٌ ا٭ٚزٚرههٞ املٛقههـ يهههٔ ؾايؿسْطههٞ،

 ا٫تؿههام عًهه٢ اٱركهها٤ عههدل بٜههسإ، َههع ا٫قتؿههاد١ٜ املؿههاحل عًهه٢

ٔ  ايٓههٟٛٚ،  ٌ  زدات يف يههه  ايهههيت ايبايٝطههت١ٝ  ايؿههٛازٜخ  عًهه٢  ايؿعهه

ٌ  ا٭ٚزٚرٕٝٛ ٜطع٢ ايُٝٔ، َٔ املًُه١ ٖامجت  اٱركها٤  رهني  يًؿؿه

 ايهههب٬د يف اٱٜساْٝههه١ يًتهههدخ٬ت ٚايتؿهههدٟ ايٓهههٟٛٚ، ا٫تؿهههام عًههه٢

 رايؿههٛازٜخ ايههُٝٔ يف ا٫ْك٬رٝهه١ يًًُٝٝػههٝات ٚتصٜٚههدٖا ايعسرٝهه١،

 .املًُه١ يف دْٝنيامل تطتٗدف اييت
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 ٫ ٚايههيت ا٭ٚضهه ، ايػههسم يف ٚا٫ضههتكساز ايتُٓٝهه١ إٔ نُهها

 ٚاْتػههازٙ، ظٗههٛزٙ َٚطههببات اٱزٖههاب، عًهه٢ ايككهها٤ دٕٚ تتشكههل

 ٚيعههٌ قههسٚز٠، اٱٜساْههٞ ايتٛضههعٞ يًُػههسٚع ايتؿههدٟ َههٔ هعههٌ

 رايٓاشٜههه١ اٱضههه١َٝ٬ يًذُٗٛزٜههه١ ا٭عًههه٢ املسغهههد تػهههبٝ٘ تههههساز

 ٚدههه٘ عًههه٢ ا٭ٚزٚرهههٞ املتًكهههٞ يهههد٣ ذنٝههه١ زضهههاي١ شلهههٛ ٖٚتًهههس،

 .اـؿٛف

 ٚضهههٛزٜا يبٓهههإ يف ٜههه٪ثس اٱٜساْهههٞ ايتٛادهههد إٔ بو راٱقهههاؾ١

 يف ٚؼدٜهههدٶا ا٭ٚزٚرٝههه١، املؿهههاحل عًههه٢ ٜٚههه٪ثس ٚايهههُٝٔ، ٚايعهههسام

ّ  َٓاطل ٞ  ايٛدهٛد  إٔ نُها  ٚؾسْطها،  رسٜڀاْٝها  يهد٣  اٖتُها  اٱٜساْه

ٞ  يٓؿٛذ اجملاٍ ٜؿت  ِ  زٚضه ٌ  ممها  ايهدٍٚ   ٖهرٙ  ٜهصاس  ٟايتؿهد  هعه

 َٚتٛاؾكه١  ا٫ضذلاتٝذٞ، املد٣ ع٢ً غسر١ٝ َؿًش١ املًٝٝػٝات شلرٙ

 خههه٬ٍ أؾهههارٗا ممههها ايعسرٝههه١ ايهههدٍٚ ٫ْتػهههاٍ املًُهههه١ ز٩ٜههه١ َهههع

 .املاق١ٝ ايطٓٛات

ٌٻ ٕ  دَهر  ؾهس٠ ؾػٌ يكا٤ات٘ يف أرسش ايعٗد ٚيٞ زلٛ ٚيع  بٜهسا

ٛٻم ٚاييت ايدٚيٞ، اجملتُع يف ٘  َها  ٖهرا  أٚراَها،  ايس٥ٝظ شلا ض  تكٛيه

ٌ  ضهٓٛات،  ث٬خ رعد سر١ايتذ ٕ  اضهتعادتٗا  ايهيت  املًٝهازات  بٕ ره  بٜهسا

ٕ  بٜهسإ،  داخٌ ٚاسدٶا تُٜٓٛٽا َػسٚعٶا ؼكل م  ا٫ضهتكساز  نُها أ

٘  ايّٝٛ أضٛأ بٜسإ داخٌ ٌ  مما نإ عًٝه  ٚسته٢  ضهٓٛات،  ثه٬خ  قبه

 يف خسدههت ايؿازضههٞ نههاملهٕٛ يًٓاههاّ  ٤٫ٚٶ ا٭نجههس املهْٛههات

 .يٓااّٚمت قُعٗا َٔ قٹبٌ ا َااٖسات،

َٻهها ٛ  اختٝههاز  أ ٞ  زلهه ٔ  ايعٗههد ٚيهه  يف ثايجهه١  نُشڀهه١  يٛاغههٓڀ

 ؾٝ٪نهههد اضهههتػسقتٗا، ايهههيت ايڀًٜٛههه١ ٚراملهههد٠ اـازدٝههه١، د٫ٛتههه٘
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 املًُههه١ رههني ا٫ضههذلاتٝذٞ ٚاؿًههـ ايػههسان١ تعصٜههص يف ايسغبهه١

ٔ  املتشهههد٠،  ٚاي٫ٜٛهههات  ٌ  رػهههههٌ يهههه  يف ٚاملتڀههههٛز ايجارهههت  ميجههه

 ٚاضتكهاؾت  ز٠ ايطعٛد١ٜ،ايطؿا أقاَت٘ ايرٟ اؿؿٌ ٚيعٌ ايع٬ق١،

ٔ  نههجرلٶا  ؾٝهه٘ ِ  يف ايطههاركني،  ا٭َههسٜهٝني  املطهه٪ٚيني َهه  تهههسٜ

 ٚتعهبرل  ايهٜٛت، ؼسٜس يف أضُٗت ٚاييت ايبًدٜٔ، رني يًػسان١

 ا٫ضههذلاتٝذٞ. املطههت٣ٛ عًهه٢ ايبًههدٜٔ رههني ايع٬قهه١ يف ايسضههٛ  عههٔ

 ا٭َههرل ٚسٹههسٵف اؿؿههٌ، يف ضههًڀإ رههٔ رٓههدز ا٭َههرل نًُهه١ ٚيعههٌ

 نًٝٓتهٕٛ،  رٌٝ ايس٥ٝظ َجٌ: -ضاركني َط٪ٚيني كا٤ي ع٢ً قُد

 .ذيو ع٢ً يتأنٝدٷ-ٚا٫رٔ ا٭ب رٛؽ ايطاركني ٚايس٥ٝطني

ٕٻ نُهها  ٛټز  أ ٝٽهها  ايبًههدٜٔ ٚقهه    رههني  ايع٬قهه١  يف ايتڀهه  عهههدل دً

ٛټعٶهههها محًههههت ٚايههههيت ايبًههههدٜٔ، رههههني ا٫تؿاقٝههههات  اجملهههها٫ت، يف تٓ

 َٚههٓ  ١،املعسؾهه ٚتههٛطني ايعًُههٞ ايبشههح فهها٫ت عًهه٢ ٚايذلنٝههص

 املًُهههه١ َٛقهههع َهههٔ ي٬ضهههتؿاد٠ ؾسؾٶههها ا٭َسٜهٝههه١ ايػهههسنات

 ٚبرههساش ا٭ٚضهه ، ايػههسم يف ايتذازٜهه١ عًُٝاتٗهها بداز٠ يف اؾػههسايف

ٍ  ٚايذلؾٝٗههههٞ ايجكهههايف  اؾهههاْبني  ٕ  يف ددٜههههد نُذههها  رههههني ايتعهههاٚ

ٌ  غهسنات،  َهع  ا٫تؿاقٝهات  نريو تعدټ ايڀسؾني.  six flags َجه

ايطهههُٝٓا،  فهههاٍ يف ٫تؿاقٝهههاتٚا "ايكدٜههه١"، يف مبػهههازٜع يًكٝهههاّ

 قٛتٗهها يتعصٜههص ايطههعٛد١ٜ ايكٝههاد٠ يههد٣ املڀههسد ا٫ٖتُههاّ عًهه٢ َ٪غههس

 ايهيت  ٚايؿ١ٝٓ ايجكاؾ١ٝ ايؿعايٝات أٜكٶا عًٝ٘ ٜ٪ند ٚايرٟ ايٓاع١ُ،

ٍ " بثسا٤" ايجكايف عبد ايعصٜص املًو َٚسنص "َطو"، رٗا قاَت  خه٬

 .ايصٜاز٠ قڀات
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ٝٽه  ا٫ٖتُاّ ٜبدٚ ؾسْطا شٜاز٠ يف ٔ دً ٞ  اؾاْه   ا َه  يف ايؿسْطه

ٍ  ُٖٚها:  ز٥ٝطهني،  فهايني   ٚزغبهه١ ٚايٜٓٛٚه١،  املتذهدد٠  ايڀاقه١  فها

ٔ  ايٛاعهد٠  ايؿهسف  َٔ ا٫ضتؿاد٠ يف ؾسْطا  يف ا٭داْه   يًُطهتجُسٜ

 َههٔ ا٫ضههتؿاد٠ يف ٚرههازٜظ ايسٜههاض زغبهه١ ٚنههريو اجملههاٍ، ٖههرا

 يف آخههههرٜٔ ٚايجكههههايف، ايطههههٝاسٞ اؾاْهههه  يف ايؿسْطهههه١ٝ اـههههدل٠

 اضههههتكڀارٶا ايعههههام دٍٚ أنجههههس نأسههههد ؾسْطهههها َٛقههههع ا٫عتبههههاز

 ايههس٥ٝظ  رٗهها  أتهه٢ ايههيت  ايسأزلايٝهه١  ؾكههًڄا عههٔ ايرٖٓٝهه١   يًطههٝا ،

 َٚڀعِ ايًٛؾس َتشـ اختٝاز املؿسؾ١ٝ، ٚيعٌ خًؿٝت٘ َٔ َانسٕٚ

 .َعٶا يٮَسٜٔ يسَص١ٜ يًعػا٤ زٜػًٝٛ

 ضههٝاس١ٝ، فهها٫ت يف ؾسْطهها َههع ايتعههإٚ ضههٝهٕٛ ٚرايتههايٞ

 داز َهع  اتؿهام  تٛقٝع مت نُا ا٭محس، ٚايبشس ؾاحل، َدا٥ٔ َجٌ:

 ٚطٓٝه١  أٚزنطهذلا  بْػها٤  ع٢ً ايطعٛد١ٜ ملطاعد٠ رازٜظ يف ا٭ٚرسا

ٕ  راٱقاؾ١ يٮٚرسا، ٚداز نُها   ايڀاقه١.  فها٫ت  يف املتٛقهع  يًتعهاٚ

 َطهههت٣ٛ عًههه٢ ايطهههعٛد١ٜ َهههع ايتعهههإٚ تڀهههٜٛس أٜكٶههها ؾسْطههها ٜٗهههِ

 ذُههاتٖ َههٔ يهه٘ تعسقههت َهها َههع خؿٛؾٶهها اٱزٖههاب، َهاؾشهه١

 يف املًُهههه١ َهههٔ ايهاًَههه١ ٚاؾدٜههه١ ايطهههارك١، ايطهههٓٛات خههه٬ٍ

 .أغهاي٘ مبختًـ يٲزٖاب ايتؿدٟ

ؾٝه٘   ميسټ ٚقت يف تأتٞ ايعٗد، ٚيٞ يطُٛ اـازد١ٝ بٕ اؾٛي١

ٞ  َا َٓر عسر١ٝ، دٍٚ يعد٠ تسادع عاي١ ايعسرٞ ايعام ُٿ  رهايسرٝع  ضٴه

 املٓڀكهه١ يف ايعسرٝهه١ غههرل يٮطههساف ثػههسات ؾههت  َهها ٖٚههٛ ايعسرههٞ،

 أزرهع  رهني  خه٬ف  يٛدهٛد  راٱقهاؾ١  ٚبضهسا٥ٌٝ(،  ٚبٜسإ، )تسنٝا،

ٍ  قڀههس، َهع  عسرٝه١  دٍٚ ٞ  ايتشههايـ َعسنه١  ٚدخهٛ  ايههُٝٔ يف ايعسره
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ٍ  خڀهه١  مههٛ يف املطههرل  ايطههعٛد١ٜ  ضههعٞ َههع  ايسارههع،  عاَٗهها ٛټ  تٳشٳهه

ٛټع ايٓؿ ، ع٢ً املًُه١ اعتُاد١ٜ تكًٌٝ تطتٗدف ـ  َهع  ٚايتٓ  كتًه

 تههٛطني ٖٚههٛ يًًُُههه١  ا٭زلهه٢ دفاشلهه وكههل رػهههٌ ايػههسنا٤

 رػهههٌ املًُههه١ ؾههٛز٠ ؼطههني يف اؾٛيهه١ لشههت ٚقههد املعسؾهه١.

ٛټز قاطس٠ ايطعٛد١ٜ رإٔ ايكٓاع١ نبرل، ٚشٜاد٠  .ا٭ٚض  ايػسم تڀ

  :و. حضاو عرييالتعكيب األول 

 املتشههد٠ ي٫ًٜٛههات ا٭خههرل٠ ايعٗههد ٚيههٞ زلههٛ شٜههاز٠ إٔ و٫ غهه

َٶهها كتًؿهه١ ناْههت ٚبضههباْٝا، ٚؾسْطهها ٚرسٜڀاْٝهها  شٜههازات عههٔ متا

 تسنلهص  دا٥ُا ٚاييت املاقٞ، يف عٗدْاٖا اييت ايطعٛدٜٔ املط٪ٚيني

 ٚناْت ا٫قتؿاد١ٜ، ا٭ٖداف َٔ أنجس ايطٝاض١ٝ ا٭ٖداف ع٢ً

 ا٫قتؿههاد١ٜ ٚا٫تؿاقههات ايؿههؿكات رعهه  رتٛقٝههع تٓتٗههٞ ايػايهه  يف

 يف ْعههٝؼ مههٔ ايٝههّٛ ٚيهههٔ ززلٝهه١، شٜههاز٠ أٟ ختههاّ يف ايتكًٝدٜهه١

َٶا كتًـ عؿس ٌ  ْتػرل ؾٝ٘ يٮؾكهٌ،  املاقٞ، عٔ متا  ذيهو  ٚيؿعه

ٟ  ؿاقهسْا  َٓاضهبٶا  ددٜهدٶا  ؾههسٶا  متكٔ إٔ ٫رد ٘  ًٜعه   ايهر  ؾٝه

 .ايطٝاض١ ٚيٝظ ا٭ِٖ، ايدٚز ا٫قتؿاد

 عدٜهههد٠، ٭ضهههباب ْادشههه١ ناْهههت ايعٗهههد ٚيهههٞ زلهههٛ شٜهههاز٠ 

ٟ  اؾاْه   ُٖٝٓه١  أُٖٗا: ٔ  أنجهس  ا٫قتؿهاد  ايطٝاضهٞ،  اؾاْه   َه

ٔ  عهههدد ٚدههٛد  َهههٔ سغِايهه  ٚعًهه٢   ايطٝاضههه١ٝ ٚا٭سههداخ  املًؿهههات َهه

ٔ  املٓڀكه١،  يف ايدا٥س٠ املختًؿ١ ٚايؿساعات ٞ  ا٫ػهاٙ  يهه  ايطٝاضه

 َعهسٚف.  ٚاػاٖ٘ ٚٚاق ، ثارت املًؿات ٖرٙ َع يًتعاٌَ ايطعٛدٟ

 را٫قتؿههاد، ٚايتُٓٝهه١  ايٓٗههٛض ٖههٛ ايصٜههاز٠ َههٔ ا٭نههدل اشلههادظ
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ٕ  ايطهههعٛد١ٜ  ايبػهههس١ٜ   تهههههٔ م بٕ -َطههها١ٜٚ  دزدههه١  يف يتههههٛ

 .املتكد١َ ايدٍٚ راقتؿادات َكاز١ْ-أؾكٌ

  ٍ ٛ  شازٖهها  ايهههيت ايػسرٝهه١  ايههدٚ  ضهههعٛد١ٜ زأت ايعٗههد  ٚيهههٞ زلهه

 ٚاؿُه٬ت  يٮؾكهٌ،  تهتػرل  إٔ تسٜهد  ايعهام،  عًه٢  َٓؿتشه١  ددٜد٠

 دعهههٌ َهههٔ متهَّٓهههت ايصٜهههازات ضهههبكت ايهههيت ايٓادشههه١ اٱع٬ْٝههه١

ٌ  ـكتًه  رهني  يٮسادٜهح  َٚاد٠ ي٬ٖتُاّ، َؿدزٶا ايطعٛد١ٜ  ٚضها٥

ٕ  أٚقشت ٚاييت بع٬َِٗ، ِ  غهو  رهدٚ ّ  املًُهه١  إٔ ملهٛاطٓٝٗ  ايٝهٛ

ٕ  تتػهازى  إٔ تسٜهد  ايعهام،  عًه٢  َٓؿتشه١  دٚي١ أؾبشت  َهع  ٚتتعهاٚ

ِ  اجملاٍ يف ايػسب ٟ  ا٭ٖه ٘  ٜطهع٢  ايهر ٛ  اؾُٝهع،  بيٝه  ا٫قتؿهاد  ٖٚه

 ايُٓڀٝهه١ ايؿههٛز٠ تػههٝرل يف نههجرلٶا ضههاعد ٖٚههرا ايبػههس١ٜ  ٚايتُٓٝهه١

ُٶهها ٚناْههت ايػسرههٞ، املههٛاطٔ زلاعٗهها ًهه٢ع تعههٛد ايههيت ايطههًب١ٝ  دا٥

 . غسر١ٝ يدٚي١ نبرل ضعٛدٟ َط٪ٍٚ أٟ شٜاز٠ ت٬سل

ٟ  املٗهُٝٔ،  ا٫قتؿاد عؿس يف ٜعٝؼ ايّٝٛ ايػسب  أؾهب   ايهر

 يف رٛقههٛ  ذيههو ْٚههس٣ ضٝاضههٞ، قههساز أٟ اؽههاذ يف ا٭ٖههِ ايعاَههٌ

ِ  اـؿِ ايؿني َع أَسٜها تعاٌَ نٝؿ١ٝ ٟ  ايكهدٜ  يف ٖصَٗها  ايهر

 يعكهٛد،  ايعهدا٤  ْٚاؾهبٗا  ،اـُطهٝٓٝات  أٚا٥ٌ يف ٛز١ٜايه اؿسب

 َههههٔ عههههددٶا ضههههبٻ ٳ ٖصٜههههٌ ٚاقتؿههههاد ضٝاضهههه١ٝ عصيهههه١ يف ٚناْههههت

 سؿههٌ عٓههدَا دهها٤ت مثاْٝٓٝههات ايكههسٕ ايعػههسٜٔ ستهه٢ اجملاعههات،

 ٚمتهٓهت  يًعهام،  أضهٛاقٗا  ٚؾتشت ايؿٝ ، ا٫قتؿادٟ ا٫ْؿتا 

 ٜعتُههد ايػههسب دٳعٵههٌ َههٔ املػههذلى ا٫قتؿههادٟ ايتعههإٚ خهه٬ٍ َههٔ

 ايؿهني  إٔ ٫ٚ ْٓطه٢  َٚادٜٽها،  اقتؿهادٜٽا  دهدٽا  نهبرل٠  ردزد١ عًٝٗا

 ملطهههاْد٠ د٫ٚز تسيٝهههٕٛ ايٓؿهههـ تتذهههاٚش قهههخ١ُ قسٚقٶههها قهههدَت
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ٞ  ا٫قتؿاد ٔ  ا٭َسٜهه ٟ  ا٫ْٗٝهاز  آثهاز  َه ّ  أٚاخهس  يف ا٫قتؿهاد  عها

 ايتبههههادٍ اْهُهههاؽ  َههههٔ اؿهههد  ٖههههٛ ذيهههو  َههههٔ ٚاشلهههدف  ،1005

 اقتؿهههادٟ نػهههسٜو ايؿهههني عًههه٢ أنجهههس ٚا٫عتُهههاد ايتذهههازٟ،

 ؾههسض املاقههٞ ا٭ضههبٛع تساَهه  ايههس٥ٝظ سههاٍٚ ٭َسٜههها. ٚعٓههدَا

 ايكهههسز ٱدزانههه٘ إٔ ٜطهههتڀع  م ايؿههه١ٝٓٝ املٓتذهههات عًههه٢ زضهههّٛ

 أؾههب  ايههرٟ ا٭َسٜهههٞ، ا٫قتؿههاد عًهه٢ دههدٽا نههبرل ضههٝهٕٛ

 نبرلٶا اْتؿازٶا غهٌَّ ٖٚرا نجرلٶا، ايؿني ع٢ً اقتؿادٜٽا ٜعتُد

 ٚقههع َههٔ متهٓههت ؾكهه  يٝطههت ٭ْٗهها ١ ايؿههٝٓٝ ا٫ْؿتهها  يطٝاضهه١

 َٛاقؿٗههها ٭ٕ أٜكٶههها ٚيههههٔ يًػهههسب، أضاضهههٞ نػهههسٜو ْؿطهههٗا

 اْتػهههاز رٛقهههٛ  ايٝهههّٛ ْٚهههس٣ ظدٜههه١. تٴ٪خهههر أؾهههبشت ايطٝاضههه١ٝ

ٞ  ْؿٛذِٖ ِ  آضهٝا   قهاز٠  يف ايطٝاضه ٕ  أؾهبشٛا  ٭ْٗه  أُٖٝه١  ٜػههًٛ

ٔ  ؾهإ ٚايػسب، أَسٜها َٔ أنجس اٯض١ٜٛٝ يًدٍٚ اقتؿاد١ٜ  َه

 ٚؾٝتٓاّ، ايؿًبني، َجٌ: اٯض١ٜٛٝ، ايدٍٚ َٔ عدد تػرل إٔ ايڀبٝعٞ

 ايؿا٥ههههد٠ ٭ٕ ايؿههههني  راػههههاٙ رٛؾههههًتٗا اٚبْدْٚٝطههههٝ َٚايٝصٜهههها،

 . ٚأِٖ أندل عًٝٗا ايعا٥د٠ ا٫قتؿاد١ٜ

 يف أْٓههها يههههٞ مكهههل ايٓذههها   يهههدٜٓا ٚاقهههشٶا أؾهههب  ايٝهههّٛ

ُٶا اييت ايعٛا٥ل بشاس١ َٔ ٫رد َطتكبًٓا ّ  َها ٚقؿهت   دا٥  تطهخرل  أَها

ٔ  تتُهٔ ايطعٛد١ٜ، ٚم رٗا تتُتع اييت املصاٜا  َٓٗها،  ا٫ضهتؿاد٠  َه

ّ  اجملا٫ت ؾت  َجٌ: ٕ  ايطهعٛد١ٜ  املهسأ٠  أَها  َطهاٜٚٶا  غهسٜهڄا  يتههٛ

 طاملههههها ايهههههيت- غهههههبارٓا قهههههدزات َهههههٔ ٚا٫ضهههههتؿاد٠ ايتُٓٝههههه١، يف

 ٚايتدزٜب١ٝ، اجملا٫ت: امل١ٝٓٗ، يف اقتؿادْا تڀٜٛس يف -أٖدزْاٖا

ٔ  أنجهس  أدٓبٝه١  طاقهات  ع٢ً اعتُدْا ٭ْٓا ٚايتخؿؿ١ٝ  ّ  َه  ايه٬ش
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 َههٔ ي٬ضههتؿاد٠ سههإ قههد اٯٕ ٚايٛقههت ٚا٭عُههاٍ، ايعُههٌ قڀههاع يف

 ٚضهًِٝ   َدزٚع رػهٌ أؾدقا٥ٓا َع ٚايتعإٚ ايٛط١ٝٓ، َكدزاتٓا

 قٛتٓههها  عًههه٢ نهههجرلٶا ضهههٝعتُد املطهههتكبًٞ ايطٝاضهههٞ لاسٓههها ٭ٕ

 .ا٫قتؿاد١ٜ

 فَد العزابي احلارثي. التعكيب الثاىي: د. 

 زلههٛ ؾٛيهه١ ا٫ضههذلاتٝذ١ٝ ا٭رعههاد ؾٝٗهها أتٓههاٍٚ يههيتا َكههازريت

ٔ   ٚأَسٜهها  أٚزٚرا يف ايعٗد ٚيٞ  اضهذلاتٝذ١ٝ  أرعهاد  ث٬ثه١  تكهع قهُ

ا٫قتؿهههادٟ،  ٚا٭َههه ، ٚايبعهههد ايطٝاضهههٞ ز٥ٝطههه١، ٖهههٞ: )ايبعهههد

 ٚايجكايف(. ا٫دتُاعٞ ٚايبعد

 :ٚا٭َ  ايطٝاضٞ ايبعد

 يف ايػههههدٜد رههههايتهجٝـ ايعٗههههد ٚيههههٞ زلههههٛ دٛيهههه١ متٝههههصت

 اضههتػسقتٗا ايههيت ا٭ٜههاّ طًٝهه١ ٚا٫دتُاعههات ٚايؿعايٝههات ٓػههاطاتاي

ٞ  اؾٛي١، ٞ  ٖٚه َٶها  11 سهٛاي  رهني  ايٓػهاطات  ٖهرٙ  تٓٛعهت  ٚقهد ، ٜٛ

 ؾعايٝات ؾػًُت ٚايجكايف  ٚا٫دتُاعٞ، ٚا٫قتؿادٟ، ايطٝاضٞ،

ٍ  ٚزداٍ غسنات سلًت نُا، َٚتٛضڀ١ عًٝا ضٝاض١ٝ ٔ  أعُها  َه

ٕٻ يف رد َٔ ٜهٔ ٚم. اجملا٫ت كتًـ ٞ  ايبعد أ  ٚا٭َه   ايطٝاضه

 ذيههو عًهه٢ تههتِ ٚادتُاعههات يكهها٤ات يف -ٚركهه٠ٛ –ساقههسٶا نههإ

 ؾههٓاع١ يف ٚاملهه٪ثس، ايسؾٝههع ايعههايٞ ايكٝههادٟ ايتُجٝههٌ َههٔ املطههت٣ٛ

 .ايكساز

 اؿههاٍ رڀبٝعهه١ ساقههس٠ڄ ناْههت اؾٛيهه١ قڀههات نههٌ ٚؾٹههٞ

٘  َها ، ٚٚاـازدٝه١  ايداخًٝه١  املٓڀك١ َػه٬ت ٔ  تٛاده  ؼهدٜات  َه

 ٚغرلٖها.  ٚيبٓهإ،  ٚايعهسام،  ٚيٝبٝا، ٚضٛزٜا، ُٝٔ،يف اي ٚكاطس،
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ٔ  نهجرل  ٜٚعتكهد  ٛ  إٔ املهساقبني  َه ٞ  زله ٕ  ايعٗهد  ٚيه  يف ٚاقههشٶا نها

 املػهه٬ت  نٌ سٍٛ اؿسٚف ع٢ً ايٓكا  ٚقع ٖٚٛ َٓاقػات٘،

ٛ  أٚ املٓذرره١  ايٓٗا١ٜ ع٢ً املٛغه١  َٓٗا ضٛا٤ املاث١ً،  ايتڀهٛز.  مه

ُٶا  أٚ سسرٶها ) ضٝطهتُس  ايُٝٔ يف يًػسع١ٝ ؾدعُٓا  ؾكه   يهٝظ  ،(ضهً

ٔ  بذٵ ايعهام،  ٭َٔ خد١َ أٜكٶا ٚيهٔ أَٓٓا، ع٢ً سؿاظڄا  ٫ ميهه

 عًهه٢ خڀرلتههني بزٖههارٝتني َٓاُههتني خڀههس اضههتؿشاٍ عههٔ ْٳػؿههٌ إٔ

 )اؿٛثٝههٕٛ دٓٛرهه٘ يف ٚا٭خههس٣ ايههُٝٔ، سلههاٍ يف ٚاسههد٠ سههدٚدْا 

 ٖههرٙ خڀههس ْؿطهه٘ ايٛقههت يف أسههد رههاٍ عههٔ ٜػٝهه  ٫ٚ. ٚايكاعههد٠(

 ٖٚهههٛ ايعاملٝههه١، ٚايتذهههاز٠ املا٥ٝههه١ املُهههسات كبٌَطهههت عًههه٢ ا٭ٚقهههاع

 .ايهٛن  ٖرا ع٢ً أسد َٓ٘ ٜطًِ ئ ايرٟ اـڀس

ٟ  ا٭َ ، َع ايبعد ايطٝاضٞ ٜتداخٌ ٬ْسظ نُا ٖٚٓا  ايهر

٘ٹ ٚرهههايٓاس بو بسهههد٣ ، يًكهههازات ايعهههارس اٱزٖهههاب بو ميتهههد  غهههعب

ٔ  يًُذهسَني  ٚتهدزٜبٗا  بٜهسإ، ٚمتًٜٛهٗا   ٖٚٞ املٓڀك١ يف ايس٥ٝط١  َه

ٌ  ايرٜٔ زٖازرنياٱ ِ  ٚؾه ِ  خڀهسٖ  ٚأَسٜهها  بؾسٜكٝها  بو ٚبٜهرا٩ٖ

 املٓڀكههه١، غههه٪ٕٚ يف املطهههتُس٠ تهههدخ٬تٗا  عهههٔ ؾكهههًڄا .اؾٓٛرٝههه١

 ايػهع   دٝهٛب  َٔ املٍُٛ اٱٜساْٞ، ؾاٱزٖاب. ؾٝٗا ا٭َٔ ٚشعصع١

 يف ٚايطٝاضهههٞ ا٫دتُهههاعٞ ايطهههًُني ٜٗهههدٿد ايهههرٟ ٖهههٛ اٱٜساْهههٞ،

 ٚايههُٝٔ، ٚايعههسام ضههٛزٜا يف ا٭ٚقههاع ٜؿههاقِ ايههرٟ ٖٚههٛ ايعههام،

 ٚايهٜٛهههههههت، ايبشهههههههسٜٔ، يف ٚاملخهههههههسرني ا٫ْتشهههههههازٜني ٜٚهههههههصزع

ٚ   .ٚغرلٖا ٚايطعٛد١ٜ، ٕ  ا٭ٍٚ يرا ؾإٕ بٜسإ ٖهٞ ايعهد  ٖهرا  يطهها

 ؾهساس١  ْعًٔ دعًتٓا طٗسإ َع ايعدا٠ٚ ٚيؿشؼ ايعام، َٔ اؾص٤
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ٞ  اـڀس إٔ ٔ  رسَتٗها  املٓڀكه١  عًه٢  اٱٜساْه ٕ  إٔ ميهه ٍ  ٜههٛ  فها

 .ا٥ٌٝبضس َع ايتكا٤

ـ  اٯزا٤ يف يًتڀهارل  اٯخهس  ايٛد٘ ٖٚٓاى  بٜهسإ،  ػهاٙ  ٚاملٛقه

ٞ  ٚشٜاز٠ اؿاي١ٝ، ا٭َسٜه١ٝ اٱداز٠ ٚد٘ ٖٚٛ  ٭َسٜهها  ايعٗهد  ٚيه

 ٫سآها  نُا املٓڀك١، أَٔ َطكبٌ يف ا٭ضاض١ٝ اـٝٛ  أنًُت

ٕ  َٛقٛع إٔ ٕ  بٜهسا  ا٭خهس٣  اؾٛيه١  قڀهات  يف اتؿهام  َٛقهع  نها

٘  يف ايٛقٛف ٜؿب  ٖٚهرا. َٛازر١ أٟ ر٬ٚ أٚزٚرا يف  كهاطس  ٚده

 .  ؾسا١َ أنجس ٚزمبا، ق٠ٛ أنجس بٜسإ

ٕٻ نُهها ظٗههس   َههٔ دعًههت ٚضٝاضهه١ٝ بع٬َٝهه١ دٚا٥ههس ٖٓههاى أ

ٌ  املتعًكه١  ايعٗد ٚيٞ زلٛ تؿسوات ٌ  َهع  ايع٬قه١  مبطهتكب  بضهسا٥ٝ

 تًهو  ٚتههاد  ،(ايعسرٝه١ ) ايطهعٛد١ٜ  ضٝاضهات  بو يٲضا٠٤ َٛقٛعٶا

ٔ  ايك١َٝٛ، اـٝا١ْ َطت٣ٛ وب املٛقٛع رٗرا تؿعد ايدٚا٥س  َؿٝهدٜ

 بو َٚطهههتٓدٜٔ، ايههههجرلٜٔ عٓهههد ايهههرانس٠ قهههعـ َهههٔ ذيهههو يف

ٚٻز٠ َصٜؿهه١ عٛاطههـ  قكهه١ٝ َههع ايع٬قهه١ مباقههٞ ٜتؿههٌ ؾُٝهها َٚههص

 .َٚطتكبًٗا ٚساقسٖا ؾًطڀني

 ٚعهههٔ بضهههسا٥ٌٝ، َهههع ايع٬قههه١ عهههٔ ٚيهههٞ ايعٗهههد يكهههد ؼهههدخ

ـ  إٔ ٜٓظ م ٚيهٓ٘ ايڀسؾني، رني َػذلن١ َؿاحل ُٶها دا ٜكهٝ ٥ 

 ٚاٱضهههسا٥ًٝٞ ايؿًطهههڀٝ  يًػهههعبني ؼكهههل بذا ضٝشؿهههٌ ٖهههرا إٔ

ٕ  عًُٝٗها  ٜٛاؾل ايًرإ ٚا٫ضتكساز ايعدٍ ٟ  ؾُها  .ايڀسؾها  ىهسز  ايهر

ٞ  تؿههسوات يف ٔ  ايعٗههد  ٚيهه ّ  َبههادزات " عهه  أطًكتٗهها  ايههيت " ايطهه٬

ٕ  ايعسب عًٝٗا ٚٚاؾل ايطعٛد١ٜ،  ا٭ٚو "ؾهاع"  َٓهر ، ٚايؿًطهڀٝٓٝٛ

ٌ  ُٖههاإ ت٬ َٚهها  "رههرلٚت"  َبههادز٠  ٚبو  أطًكٗههها ايههيت  املبههادزات  نهه



37

 –1028     
130 

 رٗا، ٚا٫عذلاف بضسا٥ٌٝ، َع ايط٬ّ تتٛخ٢ ٚايؿًطڀٕٝٓٝٛ ايعسب

 ؾُٝههع ٚا٫ضههتكساز ايُٓههٛ وكههل ٚضٝاضههٞ اقتؿههادٟ ْاههاّ ٚبقاَهه١

ٞ  إٔ ايؿسم .نًٗا املٓڀك١ رًدإ ٕ  ايعٗهد  ٚيه  ٚغهذاعٶا  ٚاقهشٶا  نها

   َػذلن١. َؿاحل قٝاّ بَها١ْٝ عٔ ؾساس١ ؾتشدٻخ غرلٙ، عٔ

 :اؾٛي١ يف ا٫قتؿادٟ ايبعد

 يف ذيهههو ٚنهههسٻز اؾٛيههه١، رداٜههه١ يف ايعٗهههد ٚيهههٞ زلهههٛ أعًهههٔ

" غههسنا٤" عههٔ ايبشههح دٛيتهه٘ أٖههداف َههٔ إٔ ٫سكهه١، َٓاضههبات

 ٚايؿٓٝهههه١ ا٫ضههههتجُاز١ٜ ايؿعايٝهههات  َٓاَٛهههه١ يف ٜٓخسطههههٕٛ أنؿههها٤ 

 ايهههبرل٠، يًڀُٛسههات ايس٥ٝطهه١" ايساؾعهه١" ضههتهٕٛ ايههيت ٚايتكٓٝهه١

 .1000 يًس١ٜ٩ املج٢ً ٚا٭ٖداف اؿ١ٜٛٝ، ٚايدلاَر

 ايعٗههد ٚيههٞ ٚقههع٘ ايههرٟ" املؿتهها " ٖههرا رػههرل ْطههتڀٝع ٫ مههٔ

 ي٫ًٜٛههات ا٭َههرل شٜههاز٠ تطههتُس إٔ ميهههٔ نٝههـ ْؿٗههِ إٔ ؾٛيتهه٘

َٶا، 21 سٛايٞ ٚسدٖا املتشد٠  َٓٗها  ايطٝاضٞ ايعٌُ ٜطتػسم م ٜٛ

 ايهههههدل٣ املههههدٕ ٭ٖههههِ شٜههههازات نههههإ ٚايبههههاقٞ أٜههههاّ، 0 ضهههه٣ٛ

ٔ  ايعٗد ٚيٞ زلٛ ؾٝٗا ٜبشح اييت ع٬ُق١اي ٚايػسنات ٘  عه  قهايت

 ،(ا٭نؿهههها٤ ا٭قٜٛهههها٤ ايػههههسنا٤) ٚايبٓهههها٤ ٚايتڀههههٜٛس ايتُٓٝهههه١ يف

 َهع  ا٭عُاٍ، زداٍ نباز َع ٚا٫دتُاعات ايًكا٤ات بو راٱقاؾ١

ٞ  ا٭َسٜهٝه١  ؾايتذسر١ املختًؿ١. ا٫قتؿاد١ٜ ايؿعايٝات  ا٭قه٣ٛ،  ٖه

 . زضٛخٶا ٚا٭نجس َجٌا٭ ٖٞ املتشد٠ اي٫ٜٛات َع ٚايؿداق١

 ٞ  َجههٌ ٚبضههباْٝا، ٚؾسْطهها رسٜڀاْٝهها يف ايعٗههد ٚيكههد ؾعههٌ ٚيهه

ُٶههها ٜڀهههسم ٚنهههإ .أَسٜهههها يف ؾعهههٌ ايهههرٟ  يف قهههاٚز ث٬ثههه١ دا٥

 :ٚايس١ٜ٩ ايت١ُٝٓ َطتكبٌ سٍٛ َكازرات٘
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 يف ايهآَهه١ ٚايجههسٚات يٲَهاْههات ز٩ٜتهه٘ ٖههٛ :ا٭ٍٚ احملههٛز

 أثٓهها٤ بيٝٗهها ٜٴًتؿههت م أٚ تٴهتػههـ، م ايههيت ايجههسٚات تًههو رهه٬دٙ،

 سههٛايٞ -قٛيهه٘ سطهه  -تػهههلٌ ٖٚههٞ ايههٓؿ ، عطههٌ يف ايػههسم

 اييت ايطٝاس١ َجٌ: ٚاملتٛقع١، اؿكٝك١ٝ ٚايجسٚات ايؿسف َٔ% 10

 ٌ  ٚ"ايكدٜهههه١"، ا٭محههههس"، "ايبشههههس َٚػهههسٚع  اؿًههههِ"، "ْٝههههّٛ تػهههُ

ٛٸٙ..ٚايعُس٠ عٔ اؿر ا٭ثس١ٜ  ؾكًڄا ٚاملٓاطل ٕ  زلٛٙ .بخل. ٜٚٓ  يف رهأ

 خههههازز  تٴؿههههسف  ًَٝههههازٶا 100 ٖٓههههاى  ٚسههههدٖا س١ايطههههٝا  فههههاٍ

 .ا٭َس ْتدازى م بٕ 1000 يف ًَٝاز 500 تؿب  ٚقد ايطعٛد١ٜ،

 ٚقَّعههههه٘ ايهههههرٟ ايػُطههههه١ٝ ايڀاقههههه١ تٛيٝهههههد ٖٚٓهههههاى َػهههههسٚع

 أنهههههدل ٚضهههههٝهٕٛ ْٜٝٛهههههٛزى، يف رٓهههههو" "ضهههههٛؾت َهههههع ا٭َهههههرل

ٌټ ٫ عٛا٥هههد ٚضهههٝشكل ايعهههام، يف ْٛعههه٘ َهههٔ َػهههسٚع  50 عهههٔ تكههه

 ٫ ايڀاقههههه١ فههههها٫ت ٚؾٹهههههٞ. ضهههههٜٓٛٽا عٛد١ٜايطههههه يًخصٜٓههههه١ ًَٝهههههازٶا

 ٚا٫تؿاقٝات املختًؿ١. املػسٚعات ايباٍ عٔ ٜػٝ 

 فههها٫ت يف ا٫تؿاقٝهههات َهههٔ عهههدد تٛقٝهههع عهههٔ ؾكهههًڄا ٖهههرا

 ٚايههههيت تٗههههدف  ،(َجايڄهههها MIT داَعهههه١) كتًؿهههه١ ٚعجٝهههه١ تكٓٝهههه١

 اؾٛيههه١ سٝهههح ٜهههرنس إٔ َهههٔ أٖهههداف    ايؿهههٓاعات، تهههٛطني بو

 ايؿههههههههٓاعات َههههههههٔ% 10 تههههههههٛطني َػههههههههسٚع ٚتعصٜههههههههص دعههههههههِ

 .ايعطهس١ٜ

 ايٓتٝذههه١ يف تسَهههٞ ب ههها ا٭ٖهههدافٚ ا٭ؾههههاز ٖهههرٙ ٚنهههٌ

 عٛا٥هههدٙ عهههٔ ؾكهههًڄا-ايهههرٟ احملًهههٞ، احملتههه٣ٛ زقعههه١ تٛضهههٝع بو

 ايٛظهههههها٥ـ َههههههٔ اٯ٫ف ٦َههههههات ضههههههٝخًل ؾٗههههههٛ-ا٫قتؿههههههاد١ٜ

 . يًػباب
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ٍ  يف ا٫تؿاقٝهات  بو اٱغهاز٠  َٔ ٖٓا ٫ٚرد  يف ا٫ضهتجُاز  فها

ٍ ) ايتك١ٝٓ ّ  ٚايتكٓٝه١  ،(ٚغرلُٖها  قهٌ، قٛ ضٝطههٛ، : املجها ٞ  ايٝهٛ  ٖه

 . ندل٣ أ١ُٖٝ تٛيٝٗا 1000 ٚايس١ٜ٩ املطتكبٌ، رٛار١

 عٓٗا املڂعًځٔ ايٓطب١ ٚطس  ايتخؿٝـ، َٛقٛع: ايجاْٞ احملٛز

  قسٜبٶا. أزاَهٛ َٔ

 ْتٝذهه١ ايههرٟ ايعاَهه١، ا٫ضههتجُازات ؾههٓدٚم: ايجايههح احملههٛز

ٚ  أنهدل  ضٝٴؿهبٹ   ا٭ؾههاز ٚا٫ضهذلاتٝذٝات   ٖهرٙ  يهٌ يف  مؾهٓد

٘  إٔ ٜرنس ايعٗد ٚيٞ ؾطُٛ َٓاشع، ر٬ ايعام ٕ  َٛدٛداته  ضهتهٛ

 يف ضتٴطههههتجُس َٛدٛداتهههه٘ َههههٔ% 10 ٚإٔ ،د٫ٚز تسًٜٝههههٕٛ 1 ؾههههٛم

 كتًهههـ يف ايٓاغههه١٦ ايػهههسنات يف ضٝٴطهههتجُس ٚايبهههاقٞ ايهههداخٌ،

 . ايعام أما٤

 تأنٝهدٶا  ا٭غهٝا٤،  ٖهرٙ  رهٌ ناْت، ايعٗد ٚيٞ زلٛ دٛي١

ا٫قتؿهههاد١ٜ  ايعهههام خسٜڀههه١ عًههه٢ ايجارهههت ايطهههعٛد١ٜ َٛقهههع عًههه٢

َبٗهههس،  مبطهههتكبٌ يػهههعب٘ بع٬ْٶههها ٚناْهههت ايطٝاضههه١ٝ، ٚرايتهههايٞ

٘  َٓاضب١ غرل يف زلٛٙ زدد ٚقد ٚردْٚ٘، رايٓؿ   إٔ ٜطهتڀٝع  ٫ رأْه

 . نًِٗ ٚأًٖٗا ر٬دٙ غباب خًؿ٘ ٜكـ إٔ دٕٚ َٔ غ٤ٞ أٟ ٜؿعٌ

 :ٚايجكايف ا٫دتُاعٞ ايبعد

 اؽهاذ  يف غهسع  قد نإ ظٛيت٘ ايعٗد ٚيٞ زلٛ ٜكّٛ إٔ قبٌ

 يت٦ٝٗه١  ره٬دٙ  يف ٚايطهسٜع١  ايػذاع١ ٚاٱدسا٤ات ايكسازات َٔ عدد

" ثٛزٜه١ "ٚاـازز  ايداخٌ يف ايٓاع ٚثكاؾ١ٝ، اعتدلٖا ادتُاع١ٝ ر١ٝٓ

 تػسٜهههداتٞ بسهههد٣ يف ٚأْههها زلٝتٗههها، يًُؿهههڀً  اٱههههارٞ رهههاملع٢ٓ
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ٛ  زلٻاٖا ؾكد ايعٗد ٚيٞ زلٛ أَا  "شيصاي١ٝ"  عهاٜرل َ" رٓها٤  َػهسٚع  ٖه

 ". تٓاؾط١ٝ أٚ دٝد٠ ٚثكاؾ١ٝ ادتُاع١ٝ

ّ   ٖهرا  عًه٢  ألهص  َها  لاع١ بو اطُإٔ إٔ ٚرعد  املطهت٣ٛ، قها

ٍ  ظٛيتهه٘ اـازدٝهه١،  ٝٽهها، تػرلْهها  مههٔ يًعههام: ٚقهها  ٚأؾههب   بهار

 َهههٔ يهههٝظ ممههها َٓكشههه١" طبٝعٝههه١ سٝههها٠ ٜعهههٝؼ" ايطهههعٛدٟ املهههٛاطٔ

 اجملتُهههههع أٟ -ٖٚهههههٛ يًُذتُهههههع، ايؿهههههاؾ١ٝ ا٭ؾههههه١ًٝ ايجكاؾههههه١

 َههع ٚايتعههإٚ ٚايتؿههاِٖ يًتعههاٜؼ قارههٌ اؿايهه١ ٖههرٙ يف-طههعٛدٟاي

ٛ  اٯخسٜٔ، ٌ   ؾٗه ٘  ؾهٝػ١  ٜتخهر  إٔ ؾكٻه ِ  ؿٝاته ٟ  ايعؿهس  ت٥٬ه  ايهر

 ٖههههرا فتُعٓههها إٔ ٫ٚ غهههو ؾٝههه٘. ْٓهههاؾظ إٔ ْٚسٜهههد ْعٝػههه٘،

 ٚضههٝهٕٛ ٚايتٓههٛع، ٚايتعههدد" ي٬خههت٬ف" قبٛيڄهها أنجههس ضههٝهٕٛ

 نُهها 1000 اّايعهه يف أدههٓيب ضهها٥  ًَٝههٕٛ 10 ٫ضههتكباٍ دههاٖصٶا

ٔ  ايس٩ٜهه١، ٚضههرلس   تتههٛخ٢  ايهههدل٣ ايػههسنات راملطههتجُسٜٔ َهه

 َػهههذع١، َٓكهههبڀ١ اضهههتجُاز١ٜ ر٦ٝههه١ ٖههه٪٤٫ ٚضهههٝذد ٚايٓاغههه١٦،

 ٚنسميٶهها، ٚطٝبٶهها َتطههاقڄا فتُعٶهها ٚعٛا٥ًههِٗ أطؿههاشلِ ٚضههٝذد

 . ايجكاؾات ٫خت٬ف َٚطتٛعبٶا

ٔ  ايههجرل  َٚٓشٓاٖها ، املسأ٠ َهَّٓا مٔ: يًػسب ا٭َرل قاٍ  َه

 َههع اتؿاقههات ٚقَّعٓهها مههٔ. ايڀسٜههل ٖههرا يف ْطههرل َٚاشيٓهها كٛقٗهها،س

 ٱعههداد  ايتعًههِٝ   تڀههٜٛس  يف يًُطهها١ُٖ ايعههام  يف اؾاَعههات  أٖههِ

 ايػههسنات ٚضتطههاعد رايتُٓٝهه١، ضههتٓٗ  ايػههار١ ايههيت ايهههٛادز

ٔ  أٖهداؾٗا.  ؼكٝل ع٢ً املطتجُس٠  ايذلؾٝه٘، ٚايجكاؾه١،   غهذٻعٓا  ٚمه

 ٚاملعهههههازض، ٚاملٗسداْهههههات،  ٚايطهههههُٝٓا، ٚاملٛضهههههٝك٢، ٚايؿهههههٔ،

ٞ  ٚا٭ٚرههسا  ٚاملطهس ،   عًهه٢ َعهههِ ايتُٜٓٛه١  غههساناتٓا تكههّٛ يهه
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 ْسٜههد املههد٠، قههدد٠ أٚ امل٪قتهه١ ايعكههٛد ٚيههٝظ ا٫ضههتدا١َ، غههسٚ 

. ايڀسؾههإ يٝطههتؿٝد ر٬دْهها يف ٚتُٓههٛ تكههِٝ إٔ املطههتجُس٠ يٮَههٛاٍ

 ئ"  ايصيصاي١ٝ" اٱدسا٤اتٚايكسازات  ٖرٙ رػرل أْ٘ زلٛٙ ٜعًِ نإ

 . 1000 ايس١ٜ٩ تتٛخاٖا اييت ايبدا٥ٌ تتشكل

ٞ  املطههت٣ٛ ٚعًهه٢  مثههاز  أٍٚ نههإ أٜكٶهها  ٚايجكههايف ا٫دتُههاع

ٟ  دهس٣  مبها  رػست اييت امل١ُْٛٝ اؾٛي١ ٔ  ايطهعٛد١ٜ  يف ٚههس  ؼطټه

 يكهها٤ يف قًههت ٚقههد ٚايطههعٛدٜني. ايطههعٛد١ٜ عههٔ" ايرٖٓٝهه١ ايؿههٛز٠"

 إٔ تطههتڀٝع ٫ اؾاْهه  ٖههرا يف ؼكههل َهها رههإٔ أٜههاّ قبههٌ تًٝؿصٜههْٛٞ

ٕ  أْ٘ ذيو يف ا٭َرل ضاعد ٚقد .ايد٫ٚزات ٬َٜني تٓذصٙ ٍ  قهس  ايكهٛ

 رايػهه١ ايػسرٝهه١ يًُذتُعههات تٛدٗهه٘ يف ايؿههدق١ٝ ؾهاْههت رايؿعههٌ،

٘  ٜتُتهع  َها  داْ  ايتأثرل، بو ٔ  ره ٟ  َٚها ، عايٝه١  نازٜصَها  َه  ٜٓڀهٛ

  ٜؿعٌ.ٚ ؾعٌ مبا سكٝكٞ بميإ َٔ عًٝ٘

َٶهها، ؾههإٕ يف   أقُههت  ايههيت  ايج٬ثهه١  ١ا٫ضههذلاتٝذٝ ا٭رعههاد  ٚختا

ٔ  مجٝعٶها  يٓها  ظٗهس  ايعٗهد،  ٚيٞ زلٛ ؾٛي١ َكازريت عًٝٗا ٍ  َه  خه٬

 ايكخ١ُ ي٬تؿاقٝات اشلا٥ٌ ايعدد ٚاٱع١َٝ٬، ايؿشؿ١ٝ ايتػڀٝات

ٞ  ايعهام،  يف ايػهسنات  نهدل٣  َع زلٛٙ أرسَٗا اييت ـ  ٖٚه  تًخه

 غههسنا٤ عههٔ رسَتٗهها  ٖٚههٛ ايبشههح   يًذٛيهه١ ا٫ضههذلاتٝذٞ املؿتهها 

 ٭ٕ سادههه١ ٫ٚ ايهههب٬د، يف يًُٓهههٛ املتطهههازع١ ايعذًههه١ يف ٜٓخسطهههٕٛ

 ع٬قهههات ٚتسضهههٝخ دعهههِ َطهههت٣ٛ عًههه٢ ؼكهههل َههها أُٖٝههه١ ْكهههٝـ

ٞ  ايعهام،  يف أؾهدقا٥ٗا  َهع  املًُه١  ايتٓطهٝل  َطهت٣ٛ  زؾهع  ٚرايتهاي

ٟ  ايعهام  ٚأَٔ املٓڀك١، راضتكساز ٜتؿٌ ؾُٝا َعِٗ  ٜٓشؿهس  ٫ ايهر

 ايعهههام، زدع أغهههساز أٜكٶههها ٜػهههٌُ اٱزٖهههاب، ٚيههههٔ قازرههه١ يف
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 ْػهههٝد إٔ ٜٓبػهههٞ ٖٚٓههها ٚأما٥ههه٘، دٓباتههه٘ يف ايؿٛقههه٢ ْٚاغهههسٟ

 ؾهايڀُٛ   اؾٛي١، أقڀاز نٌ سلًت اييت ايعطهس١ٜ را٫تؿاقٝات

 خؿههَٛ٘ ٚتكٗههس ؼُٝهه٘، زادعهه١ قهه٠ٛ بو وتههاز املطههتداّ ايتُٓههٟٛ

 .ٚأعدا٤ٙ

 حول الكضية املداخال ت:  

 :دٛي١ ا٭َرل قُد رٔ ضًُإ اـازد١ٝ ٚز١ٜ٩ املًُه١

َههها  نهههٌ ٚزغهههِ   د. خايهههد ايسدٜعهههإ بو إٔ املًُهههه١،ذٖههه

ٔ  رٗها  وٝ  ٌ  َه ّ  ؾإْٗها  املٓڀكه١،  يف ٚتهٛتسات  ق٬قه  رطهسع١،  تتكهد

ّ  َٚها . 1000املطتكبٌ، مٛ ز١ٜ٩  مٛ سجٝج١ غڀ٢ ٚتطرل ٘  ٜكهٛ  ره

 ؾعً٘ ايطعٛدٟ راجملتُع يًٓٗٛض داد٠ قاٚي١ ٖٛ زلٛ ٚيٞ ايعٗد

 يهههٞ ايههصَٔ مل٬سكهه١ ٚقاٚيهه١ املتكدَهه١، اجملتُعههات َؿههاف يف

 .املٓڀك١ يف زا٥د٠ ندٚي١ رٗا ًٜٝل ايرٟ املٛقع املًُه١ تتبٛأ

 يهههٌ ٜهههٕٛ إٔ ههه  ٜٚههس٣ أ. قُههد ايدْههدْٞ أْهه٘ ْاسٜٽهها  

ٟ  ايهٛط ،  َػسٚعٗا -قعؿٗا أٚ قٛتٗا رًػت َُٗا -دٚي١  ٚايهر

ٌ  ٚايداخًٝه١،  اـازد١ٝ ايطٝاض١ سٛي٘ تتُشٛز ٍ  نه  ايعاُه٢  ايهدٚ

َٹٔ     املٓٗر. ٚا٭َرل قُد رٗرا تأخر ايٓادش١ ٚايدٍٚ ٜٴه٪ٵ رهٔ ضهًُإ 

ٛټٍ َػهههسٚع رأُٖٝههه١  ٚطههه  َػهههسٚع يتشكٝهههل ،1000 ٚز٩ٜههه١ ايتشههه

ٛټز يف طُٛسٗههها املًُهههه١، ٚوكهههل َهاْههه١ ٜهههدعِ  ٚايتكهههدّ ايتڀههه

ُٶا غو ر٬ ٚايرٟ ايداخًٞ،  َسنهص  يتشكٝهل  نهبرلٶا  ضٝهٕٛ داع

ٝٽها  ٜٚكهعٗا  قٟٛ، بقًُٝٞ ـټ  َعاديه١  أٟ يف دٚي ٞ  َٓڀكتٓها،  ؽه  ٖٚه

 يههد٣ اضههذلاتٝذ١ٝ ؾههؿ٘ ٚذات َطههتدا١َ، ٜسٜههدٖا ٚيهههٔ َٛدههٛد٠

  َسس١ًٝ. تهتٝه١ٝ أٚ ٚيٝطت اٯخسٜٔ،
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يف ٖرا ايطٝام، أغهاز د. عبهد ا  رهٔ ؾهاحل اؿُهٛد بو إٔ      

 تعههدټ دٛيهه١ ٖههٞ ايعٗههد، ٚيههٞ زلههٛ رٗهها قههاّ ايههيت ايتازىٝهه١ اؾٛيهه١

ِ  ايطهعٛد١ٜ  إٔ أثبتت دٛي١ املكاٜٝظ، رهٌ تازى١ٝ  تشهدٜات اي زغه

َٶا املكههٞ عًهه٢ قههادز٠ أْٗهها ب٫ تعٝػههٗا ايههيت  ايبٓهها٤ َٛاؾهه١ً يف قههد

 ٫ٚ ٚاجملههها٫ت، ا٫ػاٖهههات َتعهههدد٠ تُٓٝههه١ بو ٚؾهههٛيڄا ايتُٓهههٟٛ،

 ُٖهها ايههٛط  ايتشههٍٛ ٚرسْههاَر 1000 ز٩ٜهه١ إٔ أسههد عًهه٢ ىؿهه٢

ٝٽا ٚادتُاعٝٽا ٚاقتؿادٜٽا ضٝاضٝٽا َتهاٌَ رٓا٤ مٛ اػاٖإ  .ٚأَٓ

ٞ  ايطعٛد١ٜ ايعسر١ٝ املًُه١ بٕ ايكٍٛ: هٓٓامي ٖٓا َٔ     ٖٚه

 ٚقههعت دٚيهه١ بْٗهها ا٭ٚدهه٘، املتعههدد اؿههساى ٖههرا ٚتعههاٜؼ تعههٝؼ

 رايٓٛعٝهه١، تتُٝههص دٚيهه١ رٓهها٤ مههٛ ٚايهؿهها٠٤ ايكههدز٠ أعٝٓٗهها ْٴؿهه 

 ايت١ُٜٛٓ املًؿات تعدټد عٔ ٜطُع أٚ ٜػاٖد ٚايرٟ ايجبات، ٚنؿا٠٤

 اـڀهه  خهه٬ٍ َٔهه ضههعٛد١ٜ نؿهها٤ات عًٝٗهها ٜٚعُههٌ تٴڀههس  ايههيت

ٕ   ايطعٛد١ٜ إٔ ٜٴدزى إٔ ي٘ ٫رد املسض١َٛ،  دٚيه١  يف طسٜكٗها يتههٛ

 ايتُٓٝهه١ ٖٚههٞ شلهها، املطههتشك١ ايدزدهه١ بو يتؿههٌ ايُٓههٛ، َتهاًَهه١

ٛ  يًهب٬د  املسضّٛ اشلدف إٔ تع  ت١ُٝٓ ؾه١ًُ ايػا١ًَ"   ؼكٝهل  ٖه

 ي٘ سٴدٿد  قت٣ٛ احملًٞ، يًُشت٣ٛ ٚايهؿا٠٤ ايتشكل دزدات أع٢ً

 َطتُس. راطساد ُٜٓٛ إٔ ؿذلضٜٴ ضكـ

 راْٛزاَا دٛي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ:

٬ََه  ٚأضهباب ٚأُٖٝه١ شٜهاز٠ نهٌ       ْٛف ايػاَدٟزؾدت د. 

دٚيه١ َهٔ ايههدٍٚ ايعسرٝه١ ٚايػسرٝه١ )أٚزٚرهها، ٚأَسٜهها( ايهيت شازٖهها       

زلههٛ ٚيههٞ ايعٗههد خهه٬ٍ دٛيتهه٘ اـازدٝهه١، ٚا٫تؿاقههات املٛقعهه١ يف     
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يعا٥هههدات املتٛقعههه١ َهههٔ ٖهههرٙ  نهههٌ رًهههد، ٚايؿهههسف ا٫ضهههتجُاز١ٜ، ا 

 :1000ايصٜازات، ٚع٬قتٗا رتشكٝل ز١ٜ٩ 

 :شٜاز٠ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسر١ٝ

ؾههإٕ  ،عٓههدَا ٜكههّٛ ٚيههٞ ايعٗههد ربههد٤ دٛيتهه٘ رصٜههاز٠ بو َؿههس 

ذيو تتٜٛر ٱميإ ايطٝاض١ ايطعٛد١ٜ رايدٚز ايهبرل ايرٟ تكهڀًع  

دها٤ت  مبسس١ً ايتعايف ايطٝاضٞ رعد ثٛزتٗا اييت  ر٘ َؿس اييت متسټ

رههاٱخٛإ املطههًُني بو ايطههًڀ١، ٚناْههت املًُههه١ ا٭نجههس  أخڀهه

قسرٶها َههٔ ايكهاٖس٠ يف نههٌ ا٭شَٓه١، ٚايع٬قههات ايطهعٛد١ٜ املؿههس١ٜ     

تتذهههاٚش نهههٌ املساسهههٌ، ؾاؿكٝكههه١ ايطٝاضههه١ٝ ت٪نهههد إٔ ايتٓهههاغِ 

ـټٚ ،ايطعٛدٟ املؿسٟ َڀً  َِٗ ايع٬قهات َهع    ايتذسر١ ؾُٝا ى

 تػههه٬ٕ َؿههاتٝ  َُٗهه١ يهههٌ    خ إٔ ٖههاتني ايههدٚيتني َؿههس تسضٿهه 

 أرٛاب املٓڀك١ اييت ٜبدٚ يٰخسٜٔ أْ٘ ٫ ميهٔ ػاٚشٖا.

ا٫تؿاقٝات املٛقع١ ٖهٞ ا٫تؿهام املعهدٍ ٫تؿهام بْػها٤ ؾهٓدٚم       

ي٬ضههتجُاز رههني ؾههٓدٚم ا٫ضههتجُازات ايعاَهه١ يف    ضههعٛدٟ َؿههسٟ  

، سٝهح ضهٝتِ   ايطعٛد١ٜ، ٚٚشاز٠ ا٫ضتجُاز ٚايتعإٚ ايدٚيٞ مبؿهس 

 د٫ٚز يكههههههخٸ ًَٝههههههاز 26ٚم رإمجههههههايٞ َبًههههههؼ تأضههههههٝظ ايؿههههههٓد

ا٫ضتجُازات ايطعٛد١ٜ يف تًو املػهسٚعات يف عهدد َهٔ قاؾاهات     

َؿههههس، عًهههه٢ إٔ ٜههههتِ اختٝههههاز املػههههسٚعات َههههٔ خسٜڀهههه١ َؿههههس    

رايتٓطهههٝل َهههع رهههاقٞ    ٚشاز٠ ا٫ضهههتجُازا٫ضهههتجُاز١ٜ ايهههيت أعهههدتٗا   

ٚٴ   عهههت َههرنس٠ تؿهههاِٖ رػهههإٔ  قلايههٛشازات ٚاشل٦ٝهههات اؿهَٛٝهه١، ٚ

 .ايؿٓدٚم ايطعٛدٟ املؿسٟ ي٬ضتجُازرا ٖتؿعٌٝ 
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نُههها ٚقعهههت رسْافڄههها تٓؿٝهههرٜٽا يًتعهههإٚ املػهههذلى يتػهههذٝع    

 ،ا٫ضتجُاز رهني اشل٦ٝه١ ايعاَه١ ي٬ضهتجُاز ٚاملٓهاطل اؿهس٠ يف َؿهس       

َهههع اشل٦ٝههه١ ايعاَههه١ ي٬ضهههتجُاز يف ايطهههعٛد١ٜ  رٗهههدف تبهههادٍ ؾهههسف  

ايبًههدٜٔ،  يصٜههاد٠ ا٫ضههتجُازات املتباديهه١ رههني    ا٭عُههاٍ ٚا٫ضههتجُاز 

ٚتبههههههادٍ ايكههههههٛاْني  ،ٚيتطههههههٌٗٝ ايتعههههههإٚ يف فههههههاٍ ا٫ضههههههتجُاز 

ٚايتػههسٜعات ٚايًههٛا٥  ٚناؾهه١ ايتڀههٛزات املتعًكهه١ مبٓهها  ا٫ضههتجُاز  

ٚعكهد َٓتهدٜات ٚٚزؽ عُهٌ ٚيكها٤ات َػهذلن١       ،يف ن٬ ايبًدٜٔ

ٚتبهههادٍ رعجهههات ا٭عُهههاٍ رهههني ايڀهههسؾني يتػهههذٝع   ،عهههٔ ا٫ضهههتجُاز

يتٛاؾكٝهههه١ رههههني زدههههاٍ ا٭عُههههاٍ   ٚتٓاههههِٝ ايًكهههها٤ات ا  ،ا٫ضههههتجُاز

ٚايػههسنات يف ايبًههدٜٔ، ٚايعُههٌ عًهه٢ بشايهه١ ايؿههعٛرات ايههيت قههد    

ٟٸ ٚتعهٛم تٓؿٝههر ا٫ضهتجُازات ايههيت ٜٓؿههرٖا َطهتجُس    َههٔ اؾههاْبني  أ

 يد٣ اؾاْ  اٯخس.

 :شٜاز٠ رسٜڀاْٝا

يف ايصٜههاز٠ ايجاْٝهه١ تٛدهه٘ ٚيههٞ ايعٗههد ايطههعٛدٟ بو رسٜڀاْٝهها،  

  ٛ زٜظ دٓطههٕٛ" َكايڄهها يف ؾههشٝؿ١  ايههيت نتهه  ٚشٜههس خازدٝتٗهها "رهه

ايتهههاميص ايدلٜڀاْٝههه١ ٜتكههه  َهههٔ خ٬يههه٘ إٔ ايتهههازٜخ َسدهههع يًس٩ٜههه١   

 يف  ٚشٜههس اـازدٝهه١  ايؿههشٝش١ يف ايع٬قههات ايدٚيٝهه١، ؾكههد ٚقٻهه   

 50قبٌ $:َكاي٘  نٝـ ايتك٢ "ْٚطتٕٛ تػسغٌ" راملًو عبد ايعصٜص

َٶا تكسٜبٶا يف َجهٌ ٖهرا ايٝهّٛ، ضهاؾس ْٚطهتٕٛ تػسغهٌ بو ٚاسه١         عا

ايؿّٝٛ يف َؿس يعكهد ادتُهاع َهع ًَهو املًُهه١ ايعسرٝه١ ايطهعٛد١ٜ        

ايعصٜص رٔ ضعٛد، ٚنت  تػسغٌ عٔ ٖهرا ايًكها٤ قا٥ًڄها: قهدّ      عبد
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ا َهٔ َها٤ ايب٦هس املكدضه١ مبهه١،      يٞ ضاقٞ املا٤ اـهاف ره٘ نأضٶه   

 #.يف سٝاتٞ َا ترٚقتٴ يكد نإ أيرٻ

ٚيهٓٗهها ناْههت    ،م تهههٔ ٖههرٙ ايهًُههات ٖههٞ ايٛسٝههد٠    

، َعههدلٶا عههٔ تًههو ا٭ُٖٝهه١ ايههيت تكههعٗا رسٜڀاْٝهها يًًُُههه١ َههدخًڄا 

ٚٚيٞ ايعٗد ا٭َرل قُد رٔ ضًُإ ايرٟ ٜجرل بعذاب ايعام نًه٘  

ٗ  ،ٚيهٝظ رسٜڀاْٝها   ٛټ   ايف قهدزات ٫ت ايطٝاضهه١ٝ يف بسهداخ تًهو ايتشهه

َههٓ   ،اا ٚادتُاعٝٽههعههدل بؾهه٬  سكٝكههٞ تكههُٔ ػدٜههدٶا اقتؿههادٜٽ  

ؿتاسٶا يف ايهجرل َٔ املطهازات  اجملتُع ايطعٛدٟ َطازات أنجس اْ

يٛقهع اجملتُهع ايطهعٛدٟ عًه٢ املطهاز ايؿهشٝ          اجملتُع١ٝ املڀًٛر١

عههدل قبههٍٛ أٚضههع ملؿههادز ايتػههٝرل    ، عههدل بخكههاع اجملتُههع يًُٓڀههل  

س رهههٌ ٚشٜههس اـازدٝه١ ايدلٜڀهاْٞ أٜكٶهها عبٻه    .َٚٓٗذٝته٘ ايطٝاضه١ٝ  

ٟ  عههٔ  ٚقههٛ    ايههدٚيٞ سههٍٛ بٜهههسإ    ايعهههاّ إٔ قٝهههاد٠ املًُههه١ يًههسأ

ٚتهههدخ٬تٗا يف املٓڀكههه١ ٜػههههٌ عاًَڄههها َػهههذلنڄا رهههني املًُهههه١     

ؾُهها أنجههس د٥٫ههٌ املٛقههـ ايدلٜڀههاْٞ َههٔ زرهه  ا٭َههٔ     ،ٚرسٜڀاْٝهها

 !ايكَٛٞ ايدلٜڀاْٞ رايػسان١ َع املًُه١

نُهههها إٔ ايصٜههههاز٠ ؾههههٓعت ؾسؾٶهههها اضههههتجُاز١ٜ يًػههههسنات    

 ،نههايتعًِٝ  ايدلٜڀاْٝهه١ يًُطههاعد٠ يف ؼكٝههل ايس٩ٜهه١ يف فهها٫ت   

ٚايسعاٜهه١ ايؿههش١ٝ، سٝههح يههد٣ ايػههسنات ايدلٜڀاْٝهه١    ،ٚايذلؾٝهه٘

خهدل٠ عاملٝهه١ املطههت٣ٛ رٗههرٙ اجملها٫ت، تػههٌُ خازطهه١ ايڀسٜههل ٖههرٙ   

ٝٽههه     اخڀڀڄههه ا ٭ٕ تؿهههب  املًُهههه١ ايعسرٝههه١ ايطهههعٛد١ٜ َسنهههصٶا عامل

ٛټ ،ي٬ضتجُاز عٶا، ٖٚهرٙ ايصٜهاز٠ تتهٝ  ؾسؾه١     يدٜ٘ اقتؿاد أنجس تٓ

ٌ َع سٞ املهاٍ يف َدٜٓه١   ٔ يًًُُه١ رايعُيبشح ايطبٌ اييت متهل
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يٓههدٕ َههٔ ؼكٝههل ٖههرا اشلههدف، ٚتُٓٝهه١ اضههتجُازاتٗا يف املًُههه١       

 َجٌ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. ،املتشد٠ يف قڀاعات

ٚايًكهها٤ غههٗد قههٛتني ٚيكهها٤ ممًهههتني عًهه٢ طاٚيهه١ ايتؿههاِٖ       

ٚٚقههع  ،َٚطههتكبٌ املٓڀكهه١  ،ٚايٓكههاؽ سههٍٛ َهها ٜههدٚز يف املٓڀكهه١   

املًُهتههإ ُُٜٗٗهها   . اؿًههٍٛ يًشههد ممهها ٜٓتذهه٘ ايعٓههـ ٚايتڀههسف     

املطتكبٌ ٚايػباب ٚاملسأ٠ ٚدٚزٖا يف ْٗٛض اجملتُعات، ٚرسٜڀاْٝها  

َٗت١ُ نجرلٶا مبا ٜكّٛ ر٘ زلٛ ٚيٞ ايعٗد َهٔ دٗهٛد دبهاز٠ ٱسٝها٤     

 ٣ٖٚهِ ايػهسو١ ايههدل    ،فتُع ٜٓب  رايػباب َٔ زداٍ ْٚطها٤ 

شٜهههاز٠ ٚيهههٞ ايعٗهههد تكهههُٓت ادتُاعهههات َهههع نبهههاز     .يف املًُهههه١

رسٜڀاْٝا، ٖٚٛ َا ٜع  إٔ ٖٓهاى اتؿاقڄها عًه٢ ضًطه١ً      املط٪ٚيني يف

   ٔ تؿههٌ قُٝتٗهها بو   ،َههٔ ايؿههؿكات اؿٜٝٛهه١ ي٬قتؿههاد يف ايبًههدٜ

 ًَٝاز د٫ٚز. 200أنجس َٔ 

 :ٜاز٠ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝش

يف احملڀ١ ايجايج١ يٛيٞ ايعٗد ا٭َرل قُد رٔ ضهًُإ ناْهت   

ٞ يتك٢ خ٬شلا ايهس٥ٝظ  اها ٚدٗت٘ اييت ٜأَس ٚايع٬قهات   .ا٭َرلنه

 َ هٝههه١ ذات طهههارع اضهههتجٓا٥ٞ َهههٔ سٝهههح  ڀٗهههها      سٜايطهههعٛد١ٜ ا٭

ا٫ضذلاتٝذٞ، ؾايهجرل َٔ املًؿهات املػهذلن١ رهني ايبًهدٜٔ تؿهٓع      

هٞ ايرٟ ٜبد٣ ٜذيو ايعُل ايتازىٞ شلرٙ ايع٬ق١، ايس٥ٝظ ا٭َس

ضهتُع  ا ،ثكت٘ راملًُه١ يف َطازٖا ا٫قتؿادٟ ٚايطٝاضٞ اؾدٜد

ؾُهها تكههّٛ رهه٘ املًُههه١ يف     ،ايعٗههد رهههٌ بْؿههات  بو زلههٛ ٚيههٞ  

     ٔ ٚناْهت ٖٓهاى    .املٓڀك١ ٜتكهاطع ٚاملؿهاحل املػهذلن١ رهني ايبًهدٜ

يكا٤ات ضٝاض١ٝ، سلًت نٌ امل٪ثسٜٔ يف ايطٝاض١، رهد٤ٶا رهايس٥ٝظ   
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ٚأعكههها٤ ايههههٛلسع، َهههسٚزٶا رهههايٛشزا٤ ٚأعكههها٤ َهههٔ اؿهههصرٳني    

 ٟ َهههع ٚايهههدميكساطٞ(، ٚيكههها٤ات ؾهههشؿ١ٝ  ، ايس٥ٝطٳهههني )اؾُٗهههٛز

 أغً  ايؿشـ ايهدل٣ امل١ُٗ يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ.

ٚم ٜٓظ ٚيٞ ايعٗد إٔ ٜكهّٛ رتذدٜهد ايتٛاؾهٌ َهع ايس٥ٝطٳهني      

ا٭َسٜهٝٳٸني ايطاركځني رٛؽ ا٭ب ٚرٛؽ ا٫رٔ، ٚنهريو َهع ٚشٜهس    

اـازد١ٝ ايطارل دهُٝظ رٝههس، َهٔ خه٬ٍ ا٫دتُهاع رايس٥ٝطٳهني       

 ٛ ؽ ا٭ب يف تهطهههاع، ٚقهههد ٚايهههٛشٜس يف َكهههس بقاَههه١ ايهههس٥ٝظ رههه

تؿههدز اـههدل ٚادٗههات ٚضهها٥ٌ اٱعهه٬ّ ا٭َسٜهههٞ يًٝشههل رهه٘ يؿتهه١ 

بْطا١ْٝ، تاٗس ايدٚز اٱغاثٞ ايرٟ رهادز ره٘ َتڀٛعهٕٛ ضهعٛدٜٕٛ،     

عٓدَا تعسقت رعه  املٓهاشٍ ٱعؿهاز )ٖهازيف(، سٝهح قهاّ ا٭َهرل        

قُههد رههٔ ضههًُإ رصٜههاز٠ ٭سههد املٓههاشٍ ايههيت تعسقههت يٲعؿههاز،    

يٝ٪نهد إٔ ٖهرا ايعُهٌ      ظٗهد بغهاثٞ َهٔ ضهعٛدٜني     ٚأڂعٝهد رٓا٩ٖها  

ظ ايؿٛز٠ املػسؾ١ يًطعٛدٜني يف تعاطؿِٗ َع درلاِْٗ، ٖٚهٛ  عهځ

َا نإ سدٜح ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ، نُا دا٤ تٛقٝع ٚيهٞ ايعٗهد عًه٢    

َٶا عبههاز٠ )ؾههٛم ٖههاّ ايطٴٸههش (  ،أٍٚ قُههس ؾههٓاعٞ ضههعٛدٟ َطههتخد

 يٝتؿدز تػڀٝات اٱع٬ّ احملًٞ ٚايدٚيٞ.

  :طاشٜاز٠ ؾسْ

َٻ َهٔ ايػهسنا٤    هاْهت ؾسْطها ايهيت تعهدټ    ١ ؾا احملڀ١ ايسارعه أ

يف داْهه   25سٝههح ؼتهٌ املستبه١    ،ايتذهازٜني ايس٥ٝطهني يًًُُهه١   

َههههٔ سٝههههح ايههههٛازدات، نُهههها ضههههاُٖت  8ٚاملستبهههه١  ،ايؿههههادزات

ا٫ضهتجُازات ايؿسْطه١ٝ َطها١ُٖ ؾاعًه١ يف ايعدٜهد َهٔ املػهسٚعات        

 .ايت١ُٜٛٓ يف كتًـ ايكڀاعات راملًُه١
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ُٶههها يًع٬قهههات ايتذازٜههه١ رهههني        ٚغههههًت ايصٜهههاز٠ َٓڀًكڄههها َٗ

قڀههه١ ددٜههههد٠ َهههٔ قڀههههات    ايبًهههدٜٔ، نُههها إٔ ايصٜههههاز٠ تعهههدټ   

خؿٛؾٶهها عًه٢ املطههت٣ٛ   ،ايع٬قهات املتُٝههص٠ رهني املًُههه١ ٚؾسْطها   

ا٫قتؿههادٟ، ؾشذههِ ايتبههادٍ ايتذههازٟ رههني املًُههه١ ٚؾسْطهها رًههؼ     

ٞ سذهِ زأزلهاٍ   أنجس َهٔ تطهع١ ًَٝهازات د٫ٚز، ؾُٝها رًهؼ بمجهاي      

ا٫ضتجُازات ايطعٛد١ٜ ايؿسْط١ٝ املػذلن١ يف ايطهٛم احملًٝه١ مهٛ    

تسخٝؿٶا ؾادزٶا شلرٙ ا٫ضتجُازات، سٝهح   251ًَٝاز زٜاٍ، يه  80

 02% رهه   01رًػت سؿ١ ايػهسٜو ايؿسْطهٞ َهٔ ٖهرٙ ا٫ضهتجُازات      

 ًَٝاز زٜاٍ. 

ٓٻؾسْطهها تٴ عًهه٢  اًَٝههازٶ 02ـ يف املستبهه١ ايجاْٝهه١ رسأزلههاٍ   ؿهه

 56طت٣ٛ ايعام رعد أَسٜها ايبايؼ سذِ زأع املاٍ ا٭دٓيب شلا َ

ًَٝهههاز زٜهههاٍ،   15ًَٝهههاز زٜهههاٍ، يف سهههني دههها٤ت ثايجٶههها ايٝارهههإ رهههه    

ًَٝههازات  8ا ايؿههني رههه ًَٝههاز زٜههاٍ، ٚأخههرلٶ  20ٚرسٜڀاْٝهها زارعٶهها رههه  

اتؿاقٝهه١   10ٚيكههد أرسَههت ايسٜههاض ٚرههازٜظ خهه٬ٍ ايصٜههاز٠       .زٜههاٍ

ًَٝهاز د٫ٚز، عًه٢ ٖهاَؼ شٜهاز٠ ٚيهٞ       10رك١ُٝ تتذاٚش  ،اقتؿاد١ٜ

ٚناْت َٔ ايؿؿكات املدل١َ َرنس٠ تؿاِٖ رني غسنيت  ،ايعٗد

ايڀاق١ "أزاَهٛ" ٚ"تٛتاٍ" يبٓا٤ فُع نهبرل يًبذلٚنُٝاٜٚهات يف   

 اؾبٌٝ.

 :ضباْٝابشٜاز٠ 

ضباْٝا ايهيت ناْهت ختهاّ لها      أخرلٶا نإ ختاّ ايصٜازات ٱ

ر١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚبضهباْٝا تسرڀُٗها   شٜازات ٚيٞ ايعٗد، ؾاملًُه١ ايعس

َٶهها، رههدأت عههاّ   60ع٬قههات قٜٛهه١ َٚتٝٓهه١ تعههٛد بو أنجههس َههٔ    عا
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ش ع٬قات ايتعهإٚ رهني ايبًهدٜٔ ايؿهدٜكني ٖهٞ      َه. بٕ َا ٜعصٿ2115

ٝٽ اتؿاق١ٝ يف اجملهاٍ ايجكهايف    :ا، َٚٓٗاا٫تؿاقٝات ايكا١ُ٥ رُٝٓٗا ساي

ٞ   :تػهٌُ ايتعهإٚ يف فها٫ت    ،ٖه2505عت عاّ قلٚٴ  ،ايتعًهِٝ ايعهاي

  ٚتػهههذٝع ايتعهههإٚ رهههني اؾاَعهههات    ،ٚتعًهههِٝ ايًػهههات  ،ٚايبشهههٛخ

  ٖههه2508عههت عههاّ قلٚٴ ،ٚاتؿاقٝهه١ أخههس٣ يًتعههإٚ يف اجملههاٍ اؾههٟٛ

َٚرنس٠ ايتؿاِٖ رػإٔ املػهاٚزات ايجٓا٥ٝه١ ايطٝاضه١ٝ رهني ٚشازتهٞ      

خازد١ٝ ايبًدٜٔ اييت مت تٛقٝعٗا يف َد١ٜٓ ايسٜاض ٚاسهد٠ َهٔ أٖهِ    

ٚاتؿاق١ٝ تػذٝع ٚمحا١ٜ ا٫ضتجُاز   ات ايجٓا١ٝ٥ رني ايبًدٜٔا٫تؿاقٝ

 رني املًُهتني.

نُهها مت تأضههٝظ ؾههٓدٚم اضههتجُازٟ رههني زدههاٍ ا٭عُههاٍ يف  

تؿٌ قُٝت٘ بو مخط١ ًَٝازات د٫ٚز ي٬ضتجُاز املػذلى  ،ايبًدٜٔ

ؾكؿههههس املهههه٪متسات يف  ،يف ايبًههههدٜٔ. ٫ٚ ْٓطهههه٢ ايتعههههإٚ ايجكههههايف

َٶهها ثكاؾٝهه١ ضههعٛد١ٜ ؼههت      ايعاؾهه١ُ اٱضههبا١ْٝ َد  زٜههد استكههٔ أٜا

اغهههتًُت عًههه٢  ،"أيهههٛإ َهههٔ املًُهههه١ ايعسرٝههه١ ايطهههعٛد١ٜ"  :عٓهههٛإ

تعههظ َهد٣ أؾهاي١ اؿكهاز٠ يف      ،عسٚض ثكاؾٝه١ ٚؾٓٝه١ َتٓٛعه١   

 غب٘ اؾصٜس٠ ايعسر١ٝ.

نُهها إٔ ايًذٓهه١ ايطههعٛد١ٜ اٱضههبا١ْٝ املػههذلن١ عًُههت عًهه٢   

ٔ تعصٜص ٚزؾع َطت٣ٛ سذِ ايتبادٍ ايتذازٟ رهني اي  ايهرٟ رًهؼ    ،بًهدٜ

ًَٝهاز زٜهاٍ ضهعٛدٟ، ٚمتجهٌ ايؿهادزات ايطهعٛد١ٜ بو        10.81مٛ 

ًَٝاز زٜاٍ ضعٛدٟ، ٚمتجٌ ايٛازدات ايطهعٛد١ٜ َهٔ    22.05بضباْٝا 

، ٜٚبًؼ سذِ 1026زٜاٍ ٚؾكڄا ٱسؿا٥ٝات  اتًَٝاز 1.58بضباْٝا 

رًٝهٕٛ د٫ٚز   0.1املٝصإ ايتذازٟ رني املًُه١ ٚبضباْٝا أنجهس َهٔ   
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املًُه١ ايعسر١ٝ ايطعٛد١ٜ ثهاْٞ أنهدل رًهد     ا، ٚتعدټضٜٓٛٽ هٜٞأَس

 ًَٝههٕٛ د٫ٚزٶ 550يف ايػههسم ا٭ٚضهه  تؿههدز شلهها بضههباْٝا، مببًههؼ   

 ا.ضٜٓٛٽ

َٻهه  :َػههسٚعٶا، َٓٗهها 12رًههؼ ؾكههد ا عههدد املػههازٜع املػههذلن١ أ

ٚ  ،َػسٚعإ ػازٜإ يف اـهدَات،    01ٚأزرع١ تساخٝـ َ٪قته١، 

ًؼ عدد املػازٜع اٱضبا١ْٝ يف املًُه١ ٚعػس٠ يف ايؿٓاع١، رُٝٓا ر

 ،تسخٝؿٶهها َ٪قتٶهها 25ٚ ،َػههسٚع خههدَات 56َػههسٚعٶا، َٓٗهها  50

 212عههدد املػههازٜع ايػهها١ًَ رًههؼ مههٛ  ٚٚضههبع١ َػههازٜع ؾههٓاع١ٝ، 

 ،اَػهههسٚعٶا ؾهههٓاعٝٽ 25ٚ ،َػهههسٚع خههدَات  82َػههسٚعٶا، َٓٗههها  

 تسخٝؿٶا َ٪قتٶا. 12َٚػسٚعإ ػازٜإ، ٚ

تؿاد٠ َٔ ايتذسر١ اٱضبا١ْٝ يف فهاٍ  املًُه١ تعٌُ ع٢ً ا٫ض

ٛټ ٍ ا٫قتؿادٟ، ٚتػذٝع غسنات ايكڀاع اـهاف اٱضهبا١ْٝ   ايتش

ع٢ً ا٫ضتجُاز يف قڀاع ايتعدٜٔ يف املًُهه١، ٚزؾهع سذهِ ايتبهادٍ     

ٚرهههرٍ اؾٗهههٛد املػهههذلن١ يتٛضهههٝع ٚتٜٓٛهههع املٓتذهههات      ، ايتذهههازٟ

دٍ ايتذهازٟ  ايتذاز١ٜ املتبادي١ رني ايبًدٜٔ، َع ايعًهِ إٔ سذهِ ايتبها   

املاقه١ٝ،  ايعػهس   طهٓٛات ايًَٝاز زٜهاٍ رهني ايبًهدٜٔ خه٬ٍ      150رًؼ 

بقاؾ١ بو ايتصاَُٗا رهدعِ املبهادزات اؾدٜهد٠ ايساَٝه١ بو ؼدٜهد      

اٯيٝهههات املُهٓههه١ يتطهههٌٗٝ ايتبهههادٍ ايتذهههازٟ، ٚذيهههو َهههٔ خههه٬ٍ    

تػهههذٝع تبهههادٍ ايبعجهههات ايتذازٜههه١ رهههني ايبًهههدٜٔ، ٚاملػهههازن١ يف     

َٚبهههادزات "ز٩ٜههه١  ،كهههاّ يف ايبًهههدٜٔد١ٜ ايهههيت تٴايؿعايٝهههات ا٫قتؿههها

ٚايػسان١ رهني   ،"، ٚتػذٝع ا٫ضتجُازات املتبادي1000١املًُه١ 

ٚغهههسنات ، ٚخؿخؿههه١ اـهههدَات ،ايكڀهههاعني اـهههاف ٚايعهههاّ
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ايكڀههههاع ايعههههاّ ايطههههعٛدٟ، َٚطهههها١ُٖ ايػههههسنات اٱضههههبا١ْٝ يف  

 املػازٜع ايكخ١ُ اؾدٜد٠.

 يؿات بق١ًُٝٝ ٚدٚي١ٝ:دٛي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ ٚبقا١َ ؼا

 ايعٗهههد ٚيهههٞ زلهههٛ شٜهههازات أغهههاز ّ. أضههها١َ ايههههسدٟ بو إٔ

 ضٝاضههٞ ا٭ٍٚ: رػسقههني دٚيٝهه١ ٚبقًُٝٝهه١ ؼايؿههات رٓهها٤ بو تٗههدف

شٜهههاز٠  تهههأتٞ ٖٓههها ٚتسنٝههها  َٚهههٔ ٚزٚضهههٝا بٜهههسإ ؼهههايـ ملٛادٗههه١

 ع٬َههات رههدأت ايعههسام، سٝههح َٚؿههس، ٫ٚسكڄهها أَسٜههها ٚأٚزٚرهها

 م، ٚيف اْتاهاز َها تطهؿس عٓه٘ ا٫ْتخارههات    ايعهسا  َهع  ايع٬قه١  تڀهٜٛس 

 ؾٝهه٘ ٚاملٗههِ اقتؿههادٟ، ؾٗههٛ ايجههاْٞ ايػههسض أَهها. ايكادَهه١ ايعساقٝهه١

  . 1000 املًُه١ ز١ٜ٩ تڀبٝل لا  ٚضا٥ٌ تٛؾرل

ٔ  تساَه   أؾب  ؾكد ايٟٓٛٚ، ا٫تؿام مبٛقٛع ٚؾُٝا ٜتعًل  َه

ُٶها  ٜهٕٛ إٔ ٜهاد ٖٓا ٚدٚزْا أعدا٤ ٖرا ا٫تؿام، أِٖ  ؾكه   داع

 ْكههها  يف ا٫تؿهههام ركؿهههٛز عايٝههه١ ردزدههه١ أٚزٚرههها اقتٓعهههت ٕأ رعهههد

 20) ا٫تؿهام  ؾه٬س١ٝ  َهد٠  قؿهس  ٖهٞ:  َُٗه١،  ث٬خ َٓٗا عدٜد٠،

٘  ٚعهههدّ ضهه١ٓ(، 21 بو  ايعطههههس١ٜ، املٛاقههع  يف يًتؿتهههٝؼ سلٛيٝتهه

 بٜؿههاٍ ٚضهها٥ٌ أٖههِ ٖٚههٞ ايبايٝطههت١ٝ، يًؿههٛازٜخ سلٛيٝتهه٘ ٚعههدّ

 . أٖداؾٗا بو اي١ٜٚٛٓ ايكٓارٌ

 ايهٓارل  املٓكڀع ا٫ضتكباٍ ٬َسا١ ايعادٟ  املساق ٚرإَهإ

ٛټع ٖهههرا يف ٬ٜٚسهههظ شازٖههها، ايهههيت ايهههدٍٚ يف يطهههُٛٙ  ٚازتؿهههاع تٓههه

َٶا  رٗههها، ايتكههه٢ ايهههيت املُٗههه١ ايػخؿهههٝات َطهههت٣ٛ  زلهههَٛٙطهههتخد

 يتڀهٜٛس  نأدٚات ايصٜاز٠ ٖرٙ خ٬ٍ ٚا٫قتؿاد١ٜ ايطٝاض١ٝ ا٭رعاد
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 رٗهها ٚمتههسټ َههسٻت ايههيت ٚايتڀههٛزات ايس٩ٜهه١ ناْههت ٚقههد ايع٬قههات،

 .ا٭دٚات ٖرٙ أِٖ أسد املًُه١

 ا٭َهههرل يف ايٛقههت ْؿطهه٘، ٜههس٣ ّ. ساَهههد ايػههسازٟ إٔ شٜههاز٠     

٘  تتههٜٛر قُههد  ٚيتشههدٜح  تكسٜبٶهها، ضههٓتني  قبههٌ ٭َسٜههها يصٜازتهه

 اتكهههشت رعهههدَا ايطهههارك١ ٚايتؿاُٖهههات ا٫تؿاقٝهههات يتًهههو ٚتؿعٝهههٌ

 اترتٛدٝٗه  زلهٛٙ  ٜكٛدٖها  ايهيت  املطتكب١ًٝ املًُه١ يتٛدٗات ايس١ٜ٩

 اؾس٦ٜه١  ٚاٱؾه٬سات  ضهًُإ،  املًو ايػسٜؿني اؿسَني خادّ َٔ

ٞ  ايجكهايف  َٓٗها: ا٫ْؿتها    اؽرت، اييت  ٫ ٚمبها  املتهصٕ،  ٚا٫دتُهاع

 أنههدل ؾسؾهه١ املههسأ٠ ٚبعڀهها٤ اؿٓٝههـ، دٜٓٓهها َبههاد٨ َههع ٜتعههازض

 ايصٜههاز٠ ٖههرٙ. بخل...ايههٛطٔ ٚتُٓٝهه١ ايكههساز ؾههٓاع١ يف يًُػههازن١

٘  ٜهها أَس بو ٚايڀًٜٛه١  امل١ُٗ ِ  ٚؾهد  ٜساؾكه ٞ  قهخ  املطهت٣ٛ،  ٚعهاي

 ايههههدل٣ ايػهههسنات ٚز٩ضههها٤ املطههه٪ٚيني، نبهههاز خ٬شلههها ايتكهه٢ 

 ثكههٌ ذات يػههسنات دههدٽا َُٗهه١ شٜههاز٠ قههُٓٗا َههٔ ا٭َسٜهٝهه١،

 ؾٓاع١ يف ا٭غٗس ايطًٝهٕٛ ٚيٛادٟ ٚايتك١ٝٓ، ايؿٓاع١ يف عاملٞ

 ايتكٓٝههه١ يًؿهههٓاعات ايٓهههار  ايعهههام قًههه  ٜعتهههدل ٚايهههرٟ ايتكٓٝههه١،

ٔ  ايعدٜهد  عهح  متٻ ايصٜاز٠ تًو خ٬ٍ. كد١َاملت اؿٜٝٛه١،   املًؿهات  َه

 َٓٗهها ٚايتكٓٝهه١، ٚا٫قتؿههاد١ٜ ايطٝاضهه١ٝ ٚايػههسانات ٚا٫تؿاقٝههات

 اؿههسَني خههادّ ٚشٜههاز٠ ايطههارك١، شٜازتهه٘ عٓههد عًٝٗهها اتؿههل إٔ ضههبل

 ناْت ٚاييت ا٭َسٜه١ٝ، املتشد٠ ي٫ًٜٛات ضًُإ املًو ايػسٜؿني

ٚيف  يتؿعًٝهٗا،  ا٫ضهتجُازات  ٚاضهتكڀاب  ١ايس٩ٜه  ٖهرٙ  يتعصٜص تٗدف

 .املتكد١َ ايتكٓٝات فاٍ يف ا٫ضتجُازات درب َكدَتٗا
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 ضههتتبعٗا ا٭خههرل٠، تهههٕٛ يههٔ- رايتأنٝههد- ايصٜههاز٠ ٖههرٙ

 ايڀُٛسه١،  1000 املًُهه١  ز١ٜ٩ عسٻاب ٖٛ ؾطُٛٙ أخس٣، شٜازات

 ا٫تؿاقٝههههات تٓؿٝههههر مبتارعهههه١ ب٫ ميهههههٔ ٫ ٚبلاسٗهههها ٚبلاشٖهههها

ٍ  َع ؾٝٗا املستبڀ١ ٔ   ايهدٚ ٌ  ايهدٚيٝني،  ايعاُه٢، ٚاملطهتجُسٜ  ٚتهريٝ

ِ  ا٫ضهذلاتٝذ١ٝ  يهْٛٗها  تٓؿٝهرٖا   تٛاد٘ قد اييت ايؿعاب  يف ا٭ٖه

ٞ  ا٫قتؿاد َٔ ٚايتشٍٛ ايدخٌ، َؿادز تٜٓٛع  ا٫قتؿهاد  بو ايسٜعه

 .املٓتر

ّ  ايهيت  ٚاملجُهس٠  املبازنه١  اـازدٝه١  نُا إٔ اؾٗٛد  رٗها  تكهٛ

 يف ضههًُإ رههٔ قُههد ا٭َههرل ملسسًهه١يف قا٥ههد ا ممجًهه١ اؿهَٛهه١،

 َٚتكهاؾس٠  َتٛاؾكه١  داخًٝه١  دٗٛدٶا تطتًصّ يٲلاش، ايصَٔ اختصاٍ

 َٚسْه١،  قؿهص٠  متهٝٓٝه١  ر٦ٝهات  بهاد خ٬ٍ َٔ اؾٗٛد، تًو َع

 ِ ٍ  يف تطههاٖ  ٚتٛطٝٓٗههها، اؿدٜجهه١  ايتكٓٝهههات عًهه٢  املًُهههه١ سؿههٛ

ٍ  َهع  ا٫تؿاقٝهات  تًهو  ٚاضتجُاز ٚتؿعٌٝ  ٌأنُه  عًه٢  املتكدَه١  ايهدٚ

 .ٚد٘

 ايبعد ايتك  ٚايؿٓاعات املطتكب١ًٝ يف شٜازات ٚيٞ ايعٗد:

ٕٻ   ٛټز د. ساَد ايػهسازٟ، ؾهإ ٌٻ شٜهازات   يف تؿ  ا٭َهرل قُهد   ده

 ايهيت  ٚتٛطٝٓٗها،  ٚايتكٓٝه١  رايؿهٓاع١  َستبڀه١  ايعٗهد  ٚيٞ ضًُإ رٔ

 يس٩ٜه١  ٚؼكٝكڄا املطتكبٌ، ٫قتؿاد ايس٥ٝط١ احملسنات بسد٣ ٖٞ

 .  1000 املًُه١

ٔ  قُهد  ا٭َرل س إٔ تٛقٝعٜٚٴرن ٕ  ره ٞ  ضهًُا  عبهاز٠  ايعٗهد  ٚيه

ايكُهس   عًه٢  ضتٴسن  اييت ا٭خرل٠ ايكڀع١ ع٢ً" ايطش  ٖاّ ؾٛم"

 ٞ ٟ  ايؿهٓاع ٌ  ا٭ٍٚ ايطهعٛد  ٚايههرٟ ايؿكها٤،  يف يٝشًهل  بط٬قه١  قبه
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 مبها ( Ka-Band) ايعهسٜ   يًٓڀهام  َٚتكدَه١  عايٝه١  قدزات ميتًو

َٿٔ  ؾكهها١ٝ٥ غههبه١ ٝهه١ٚاملدْ ٚا٭َٓٝهه١ ايعطهههس١ٜ يًكڀاعههات ٜٴهه٪

 تػههٌُ اٯَٓه١،  ٚا٫تؿها٫ت  ٚاشلههاتـ ٚاٱْذلْهت  املس٥ٝه١  ي٬تؿها٫ت 

يف  تههسددت ايعبههاز٠ ٖههرٙ. ٚأٚزٚرها  ٚبؾسٜكٝهها ا٭ٚضهه  ايػههسم َٓڀكه١ 

ٞ  ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ ٌ  ا٫دتُهاع ٞ  نهبرل،  رػهه ٞ  َ٪غهس  ٖٚه  سكٝكه

ٔ  ايٓارع املطتكب١ًٝ  ايتك١ٝٓ ا٭َرل ز١ٜ٩ يف تؿعٌٝ ايبد٤ عٔ ٘  َه  بمياْه

 ٕ ٛ  املعًَٛهات  ٚتكٓٝه١  ا٫تؿها٫ت  معها  رهأ  ي٬قتؿهادٜات  احملهسى  ٖه

ٌ  َػهسٚع  تٛطٝٓٗا أذزع١ املطتكب١ًٝ، ٚأسد ّ " َػهسٚع  املطهتكب "  ْٝهٛ

 .ايكخِ ا٫ضتجُازٟ

ٓٵ  َهههع َتصآَٶههها دههها٤ ايعبهههاز٠ تًهههو نُههها إٔ بطههه٬م   ٦ٖٝههه١ َٳههه

 يبٓهههها٤ زخؿهههه١ أٍٚ( FCC) ا٭َسٜهٝهههه١ ايؿٝدزايٝهههه١ ا٫تؿهههها٫ت

ٞ  ايؿكههها٥ٞ اٱْذلْههت  غههبه١   ايعهههسٜ  ايٓڀههام  خهههدَات-ايعههامل

broadband-يػسن١ "SpaceX"  ّ ٌ  راضهتخدا ٔ  ددٜهد  دٝه  َه

ّ  املٓخؿكه١،  ا٭زقه١ٝ  املهدازات  ذات ايؿهٓاع١ٝ  ا٭قُاز  ٚضتطهتخد

 رٓهها٤ يف املكذلسهه١ ـڀتٗهها ٚؾكڄهها ؾههٓاعٝٽا قُههسٶا( 5511) ايػههسن١

 .ايػبه١ ٖرٙ

 ايجس٠ٚ املعًَٛات١ٝ ٚاقتؿاد املعسؾ١ يف دٛي١ ٚيٞ ايعٗد:

٘  َها يؿهت   ذنهس د. خايهد ايسدٜعهإ إٔ أنجهس      شٜههاز٠ يف اْتباٖه

 ٚادٟ بو شٜازتههه٘ املتشهههد٠ اي٫ٜٛهههات بو ضهههًُإ رهههٔ قُهههد ا٭َهههرل

 ايػههسنات أضههاطني ، َٚكارًهه١(ؾساْطٝطهههٛ )ضههإ ايطههًٝهٕٛ

 غهههسنات َهههٔ ٚغرلٖههها ٚ"َاٜهسٚضهههٛؾت"، "قٛقهههٌ"، ايههههدل٣

 مبها  زلهٛٙ  ّاٖتُها  ٜعه   ٖٚهٛ َها   اؾاْه    ٖهرا  يف املُٗه١  املعًَٛات
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 َههٔ َهها ٚنههٌ املعسؾهه١، ٚاقتؿههاد املعًَٛاتٝهه١ رههايجٛز٠ عًٝهه٘ اؾههڀً 

 .ٚتٛطٝٓٗا املًُه١ بو املعسؾ١ ْكٌ غأْ٘

 نهههجرلٶا ٚايهههتك  ايعًُهههٞ اؾاْههه  ٖهههرا يف ٚاملًُهههه١ تتكهههدّ

 رهههسا٤ات إٔ ٚممههها ٜهههدٍ عًههه٢ ذيهههو  عسٜكههه١  عسرٝههه١ رهههدٍٚ َكازْههه١

 رًػت َسٜهٞ،أ ززلٞ تكسٜس يف نُا املطذ١ً ايطعٛد١ٜ ا٫خذلاع

 رهسا٠٤  ١٤ تتذهاٚش  م أْٗها  سني يف ضعٛدٟ، اخذلاع رسا٠٤ 656 مٛ

 ٚاؾصا٥هههس، ٚضهههٛزٜا، َؿهههس، ٖهههٞ: عسرٝههه١، دٍٚ يتطهههع اخهههذلاع

 ايههيت ٚتههْٛظ، ٚاملػههسب، ٚايعههسام، ٚايطههٛدإ، ٚا٭زدٕ، ٚيبٓههإ،

 .  ْط١ُ ًَٕٝٛ 000 فتُع١ ضهاْٗا عدد ٜبًؼ

 د بو اـازز:املعڀٝات ا٫ضذلاتٝذ١ٝ يصٜازات ٚيٞ ايعٗ

ٕ  املاقه١ٝ  ايكؿهرل٠  ٜٚس٣ د. ضعد ايػٗساْٞ إٔ ايؿذل٠  أثبتهت أ

ايج٬ثههه١  اجملههها٫ت يف ايتشٛيٝههه١ ايكٝهههاد٠ ميهههازع ايعٗهههد ٚيهههٞ زلهههٛ

 ا٫دتُههههاعٞ، ٚايتخڀههههٝ   ٚايتػههههٝرل ايطٝاضههههٞ، اؿٜٝٛهههه١: ا٭دا٤

 ددٜد. ٫قتؿاد

ّ  ايطهٝام،  ٖرا يف دا٤ت ايعٗد يٛيٞ اـازد١ٝ ايصٜازات  ٚقهدٻ

 ٘ ٓٻاع ٚاملًُهههه١ ْؿطهه  يف ايكهههساز َٚتخهههرٟ اؾدٜهههد٠ يًعهههام، ٚيؿههه

ٌٻ ايدٚيٞ. ايٓااّ يف ايؿاع١ً ايدٍٚ  ا٫ضهذلاتٝذ١ٝ  املعڀٝهات  أِٖ ٚيع

  ًٜٞ: ؾُٝا ٜذلنص ايصٜازات شلرٙ

 ايطٝاضهههههه١ٝ ٚا٫قتؿههههههاد ايػههههههسانات ٚؼههههههدٜح تأنٝهههههد 

 يًعكههٛد دههدٽا قٜٛهه١ دؾعهه١ ايػسرٝهه١، ٚبعڀا٩ٖهها ايههدٍٚ َههع ٚايدؾاعٝهه١

 ايكاد١َ.
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ٍ  َسسًه١  يف أْٗها  ع٢ً يًعام املًُه١ تكدِٜ ٛټ ٍ  ؼه ٌ  ٜٳڀها  نه

 ٚايكهههِٝ، ٚاملهاْههه١، اشلٜٛههه١، عًههه٢ اؿؿهههاظ َهههع تكسٜبٶههها، غههه٤ٞ

 ايٛط١ٝٓ. ٚاملؿاحل

 املًُهه١  رهايٛقٛف َهع   ايػهسرٝني  ايػسنا٤ َٔ ايتعٗدات أخر

 اٱق١ًُٝٝ. ايتٗدٜدات َٛاد١ٗ يف

 املؿهاحل  َبهدأ  عًه٢  املًُهه١  ٚقعتٗا اييت ا٫تؿاقٝات تأضٝظ

 يف ٚيٝطهههت ا٫ػهههاٖني، يف ٚأْٗهها  ٚاملتٛاشْههه١، املػهههذلن١ املتباديهه١ 

 .ٚاسد اػاٙ

 

 أِٖ اؾٛاْ  ا٭١َٝٓ يف دٛي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ:

 متههسټ يف ايطهٝام ا٭َه ، ٜهس٣ أ. قُههد ايدْهدْٞ إٔ املًُهه١     

 املػهههسٚع ايا٬َهههٞ، َٚػهههسٚعٗا بٜهههسإ زأضهههٗا ٚعًههه٢ رتشهههدٜات،

َٹٔ ٟ ٫اير ايؿٛقٟٛ ايتدَرلٟ يدٜ٘، ٖٚٛ  ب٫ املسنص١ٜ رايدٚي١ ٜٴ٪ٵ

ٕ  ع٢ً ايعهظ َٔ َػسٚع املًُه١ ايتٜٓٛسٟ  شلا ٚيًُٓڀك١  يرا ؾهإ

 . ايٛط  َػسٚعٓا تعذٌٝ يف ٜطاعد سٛيٓا ا٫ضتكساز قُإ

 مجٝهع  يف اٱغهاز٠  متهت  ٚذٖ  د. خايد رٔ دٖٝؼ بو أْه٘ قهد  

ٍ  تًو د٠ٚقا ايعٗد ٚيٞ زلٛ رني عٴكدت اييت يًكا٤ات ايبٝاْات  ايهدٚ

 ايطٝاضههه١ٝ اجملههها٫ت يف ٚايتعهههإٚ ايع٬قههه١ تهههازٜخ اضهههتعساض عًههه٢

 َٓهر  ايع٬ق١ ٖرٙ املًُه١، ٚعُل ٚرني رٝٓٗا ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚا٭١َٝٓ

ِ  َهع  املًُهه١  ع٬قه١  ؾُجًڄها . املًُهه١  تٛسٝد ٌ  ذات دٚيه١  أٖه  يف ثكه

 ايهس٥ٝظ  ا٭َسٜه١ٝ، ٚاييت ٚؾهؿٗا  املتشد٠ اي٫ٜٛات ايعام، ٖٚٞ

 أضهههظ عًههه٢ َٚستههههص٠ ٚعُٝكههه١، عاُٝههه١ ؾهههداق١ أْٗهههار تساَههه 
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ـ  ددٟ رػهٌ ٜع٬ُٕ اجملا٫ت، ٚأُْٗا ناؾ١ يف َػذلن١  يٛقه

 رٓهها٤ يف ايتؿههٛم اٱٜساْٝهه١ احملهها٫ٚت َههٔ ٚاؿههد اٱزٖههاب، متٜٛههٌ

 يههدٍٚ تسٖٝبٗهها َههٔ ٚاؿههد املههدَس٠، ايٜٓٛٚهه١ ا٭ضههًش١ َههٔ تسضهها١ْ

 يف تٗهههاقٛ اضهههتعساض خههه٬ٍ َهههٔ ايطهههٝڀس٠ ٚقا٫ٚتٗههها املٓڀكههه١،

 َطهه٪ٚيٝٗا َههٔ رعهه  رهه٘ ؼههدٻخ إٔ ضههبل َهها راضههذلداع املٓڀكهه١،

 داْههه  بو راملٓڀكههه١، عسرٝههه١ عٛاؾهههِ عهههد٠ عًههه٢ ضهههٝڀسٚا رهههأِْٗ

 .ايعسرٞ اـًٝر دٍٚ ع٢ً ايؿٛق١ٝ ْاستٗا

ٕٻ  خاؾههه١ رؿهههؿ١ ٚاملًُهههه١ املٓڀكههه١ اضهههتكساز ٜهههدعِ ممههها ب

ٛ  ي٬ضهتجُاز،  داذر١ دٚي١ يتهٕٛ ـ  ٖه ٔ  ايهتخً  ايتٗدٜهدات  ٖهرٙ  َه

ٔ  سته٢  املٓڀكه١،  يف دٍٚ اٱٜساْٝه١  ايتدخ٬تٚ ٔ  املًُهه١  تهتُه  َه

ّ  اقتؿهاد  رٓها٤  يف َكهدزاتٗا  تطخرل ٌ  عًه٢  ا٫عتُهاد  عًه٢  ٜكهٛ  تأٖٝه

 تسنهص  ايهيت  ٚايتكٓٝه١،  ايٓٛعٝه١  ايؿٓاعات رٓا٤ يف ٚثسٚاتٗا غبارٗا

ٔ  ٚا٫ضهههتؿاد٠ ٚايعهههام، يًُٓڀكههه١  املطهههتكب١ًٝ املتڀًبهههات عًههه٢  َههه

ٞ  ا٫عتُهاد  َٔ ٚاؿد ١ٝٗ،ٚايذلؾٝ ايطٝاس١ بَهاْاتٗا  عًه٢  ايهًه

 .ايٓؿ 

ٛ  شازٖها  ايهيت  املتكدَه١  ايدٍٚ َع املػذلى ايتعإٚ ؾإٕ يرا  زله

 اضههتكساز اضههتُساز عًهه٢ إٔ ٜسنلههص اجملهه٬ت ناؾهه١ يف ايعٗههد ٚيههٞ

 شٜازتٗا متت اييت ايدٍٚ تًو ثك١ َٔ ضٝصٜد ٚدرلاْٗا املًُه١ أَٔ

ٟ  اؾاْه   يف قه٠ٛ  عاّ، رػهٌ ٚايعام خاف، رػهٌ  ا٫قتؿهاد

 ز٩ٜهه١ قههاٚز ؼكٝههل عًهه٢ ٜههٓعهظ ممهها يًًُُههه١  ٚا٫ضههتجُازٟ

 .طُههٛ  َصدٖههس، ٚطههٔ سٝههٟٛ، اقتؿههاد فتُههع :1000 املًُههه١

ٕ  ٚايتٗدٜدات  املخاٚف ٚبشاي١ ٚا٫ضتكساز، ا٭َٔ قُإ ؾبدٕٚ  ؾهإ
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 ايٛقههت يف ايڀُٛسهه١ ز٩ٜتٗهها ؼكٝههل يف ؾههعٛرات ضههتذد املًُههه١

 .ايڀُٛسات َٔ أقٌ مب٪غسات ٚزمبا سددت٘، ايرٟ

  :ايطٝاض١ ايطعٛد١ٜ ايّٝٛ

ايطٝاضههه١ ايطهههعٛد١ٜ ايٝهههّٛ  بو إٔ ْهههٛف ايػاَهههدٟ  .دأغهههازت 

 ،داخًههٞ :أؾههبشت قههادز٠ عًهه٢ بسههداخ ايتػههٝرل يف بطههازٜٔ َُٗههني  

ٚخهههازدٞ، ٚذيهههو رؿكهههٌ ايتػًههه  ايتهههدزهٞ عًههه٢ ايههههجرل َهههٔ      

املعٛقات ٚايتعكٝهدات ايهيت ناْهت تتػههٌ سهٍٛ  ڀٝه١ املًُهه١        

يف أٚو ايصٜهازات   .ُٝٗا املػش١ْٛ رڀسٜك١ غرل َٓاضب١ٚتكًٝدٜتٗا ٚق

ايسزلٝههه١ اـازدٝههه١ يؿهههاس  ايطهههُٛ املًههههٞ ا٭َهههرل قُهههد رهههٔ  

ػٗهت أْاهاز ايعهام    ا ،َٓهر تٛيٝه٘ ٫ٜٚه١ ايعٗهد     ،ضًُإ ٚيٞ ايعٗهد 

ثهههِ  ،ثهههِ رسٜڀاْٝههها ،ْڀًكهههت َهههٔ َؿهههسابو ٖهههرٙ ايصٜهههازات ايهههيت 

يتٓتٗههٞ  ،ضههباْٝاب ٚأخههرلٶا، ؾسْطههاٚهٝهه١، ٜاي٫ٜٛههات املتشههد٠ ا٭َس

ٝٽ ٝٽا ٚعسرٝٽراؿدخ ا٭ق٣ٛ قً  ،1028ٖٚٛ ايكُه١ ايعسرٝه١    ،اا ٚدٚي

    ٕ . "قُه١ ايكهدع"   - سؿاه٘ ا   -ٚاييت أطًهل عًٝٗها املًهو ضهًُا

سكٝكهه١ ايطههعٛد١ٜ ايٝههّٛ متجههٌ أٜكٶهها قههٛزٶا ز٥ٝطٶهها عًهه٢ ايؿههعٝد    ٚ

  ايعاملٞ، َا ميٓ  "ايك١ُ ايعسر١ٝ" ٖرٙ َصٜهدٶا َهٔ ايكه٠ٛ. ٖٚهرا ٜعه     

عًههه٢ ايهههسغِ َهههٔ نهههٌ   ،إٔ ايٓتههها٥ر املسدههه٠ٛ ضهههتاٗس يف ْٗاٜتٗههها 

ٝٽ  ا.املعڀٝات ايطًب١ٝ اييت تطٛد املٓڀك١ ساي

زلٛ ٚيٞ ايعٗهد نطه  تأٜٝهد ايهسأٟ ايعهاّ ايهدٚيٞ        ٚاضتڀاع

اضههتشكت ايتأٜٝههد َههٔ  ،رعههد إٔ أدخههٌ املًُههه١ يف َسسًهه١ اْتكايٝهه١

املؿهاِٖٝ،  املًُه١ ايٝهّٛ ٖهرٙ   ، ٚايٛاقع ٜػٗد نٝـ غرلت ايعام

  املًُه١ ثك١ دٚي١ٝ تعٝد اجملتُع ايهدٚيٞ  هطٹؾٛيٞ ايعٗد ايرٟ ٜٴ
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ٚبو ايههدٚز ايطههعٛدٟ ايههرٟ ٜطتػههعس اـڀههس ايههدٚيٞ   ،بو ايتههازٜخ

ٖٛ ايعام نًه٘   ايرٟ تطبب٘ دٍٚ َازق١ يف املٓڀك١ َجٌ بٜسإ، ؾٗا

ٜ٪َٔ إٔ ايطٝاض١ ايطعٛد١ٜ يف ٖرا اؾاْ  تجبت ؾهش١ تٛقعاتٗها،   

٘   ؾكد ززلت  بذا  ،اـڀس اؿكٝكٞ ايرٟ ٜذلرـ رهدٍٚ ايعهام نًه

ر طُٛساتٗهها يف املٓڀكهه١، سٝههح ضههٝهٕٛ  َهها زلهه  ٱٜههسإ إٔ تٓؿلهه 

 ذيو خطاز٠ سكٝك١ٝ ضٛف تتٛدع َٓٗا ايدٍٚ ايهدل٣ قبٌ غرلٖا.

ايهههيت  ٗهههاايڀسٜكههه١ ذاتر٫ تؿههههس ايطٝاضههه١ ايطهههعٛد١ٜ ايٝهههّٛ  

     ٔ تتڀًه   ؾُهتػرلات ايتهازٜخ   ، ناْت ضها٥د٠ قبهٌ عكهدٜٔ َهٔ ايهصَ

اـسٚز بو أؾكهٌ ايتذٗٝهصات ملعاؾه١ ا٭رعهاد اجملتُعٝه١ ايداخًٝه١       

ؾع٢ً املطت٣ٛ ايداخًٞ ٜتًك٢ اجملتُع ايطهعٛدٟ    ٚا٭رعاد اـازد١ٝ

ٛټ -1000ٚعدل ز١ٜ٩  -ايّٝٛ ٫ت اجملتُع١ٝ ايكهسٚز١ٜ يبٓها٤   ايتش

ٚرػهههكٝٗا ايبػهههسٟ ٚايجهههس٠ٚ    ،ٚمهههت ايجهههس٠ٚ ايطهههعٛد١ٜ رتازىٗههها   

ڀًٛب يف ٖههرٙ املسسًهه١ َعاؾهه١ سكٝكٝهه١ يتعكٝههدات    ايڀبٝعٝهه١، ؾههامل 

املطازات املتأش١َ اييت ٚيدتٗا ايتش٫ٛت اييت غٗدٖا ايعام، ٖٚرا 

راختؿههاز َهها وههدخ يف املًُههه١، ؾايتهٗٓههات املػههش١ْٛ رههايكِٝ    

غههرل ايدقٝكهه١ عههٔ املًُههه١ تٓتٗههٞ ايٝههّٛ َههع تكههأَ طبٝعههٞ ٜكههٛد    

 املًُه١ بو َسنص َتذدد يدٚزٖا ايتازىٞ.

 ٛي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ، ٚتطٜٛل املًُه١ يف كتًـ اجملا٫ت:د

 ٕ  رههٔ قُههد ا٭َههرل زلههٛ شٜههازات ذٖهه  د. زٜههاض لههِ بو أ

 ايطهارك١  ايصٜازات عٔ ايٓٛع سٝح َٔ ؽتًـ دٍٚ، عد٠ بو ضًُإ

 املًُههه١ ايتايٝهه١، َٓٗهها: أْٗهها ناْههت ؾسؾهه١ يتطههٜٛل   اؾٛاْهه  يف

 تٓشؿههس ٫ٚ ٚبْطههاْٞ، ٚثكههايف تههازىٞ تههساخ شلهها دٚيهه١ أْٗهها عًهه٢
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ٌ   ا٫قتؿههاد يف اٖتُاَاتٗهها  تػههٝرل عًهه٢ ٚايطٝاضهه١. ٚنههريو ايعُهه

يف  تسغههه  ٫ٚ ْؿههه ، دٚيههه١ رأْٗههها املًُهههه١ عهههٔ ايُٓڀٝههه١ ايؿهههٛز٠

متت  اييت ايدٍٚ، راٱقاؾ١ بو ايصٜازات راقٞ َع ايجكايف ا٫ْدَاز

 ٚا٫ضهههههتجُاز، ٚايڀاقههههه١ ايتهٓٛيٛدٝههههها يف ايػهههههسنات يهههههدل٣ 

ٕ  َعٗا، ٚٴقعت اييت ايتؿاِٖ رنساتَٚ ٚا٫تؿاقٝات  ٚاييت ضهٝهٛ

 اضهتكڀاب  سٝح َٔ ٚايبعٝد، املتٛض  املدٜني ع٢ً ا٭ثس أندل شلا

 عُهههٌ ؾهههسف ٚتهههٛؾرل ايػهههسنات، ٖهههرٙ َهههٔ أدٓبٝههه١ اضهههتجُازات

 ايطعٛدٟ. يًػباب

 

 دٛي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ ٚايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يًًُُه١:

 ٚاملكهههههار٬ت يف اعتكهههههاد د. محٝهههههد املهههههصزٚع، إٔ املههههه٪متسات

 دٖٛسٜهه١ أدٚازٷ ايعٗههد نههإ شلهها ٚيههٞ زلههٛ أدساٖهها ايههيت ايؿههشؿ١ٝ

خههاف،  رػهههٌ ايػههسب عٓههد ايرٖٓٝهه١ ايؿههٛز٠ ؼطههني يف َتٓٛعهه١

 يف بؾهههه٬ساتٗا َاقهههه١ٝ املًُههههه١ رههههإٔ عههههاّ، رػهههههٌ ٚايعههههام

 املًُهههه١ قهههِٝ َهههع املهههت٥٬ِ ٚا٫ْؿتههها  ٚا٫دتُاعٝههه١، ا٫قتؿهههاد١ٜ

 ايسضههها٥ٌ تسنهههت ٖهههرٙ  ،ظههه  ٚؾٹهههٞ اؿهههسَني. راعتبازٖههها أزض

 يًًُُههه١ ايعههام ْاههس٠ َههٔ ٚضتٴشطٿههٔ َهه٪ثس٠، بع٬َٝهه١ َكههاَني

 يًعههام ٚنعاؾهه١ُ ٚا٫عتههداٍ، راٱؾهه٬  ز٩ٜتٗهها، ٚؾههل ايعسرٝهه١

  .اٱض٬َٞ

 ٖهههرٙ ٖٚهههٛ ا٭َهههس ايهههرٟ يؿهههت ْاهههس د. ضههها١َٝ ايعُهههٛدٟ يف    

ٔ  َٓا١َٛ رعٌُ قاّ ايعٗد ٚيٞ زلٛ بٕ ايصٜاز٠، سٝح  ايطهؿسا٤،  َه

٘  ٜعٝهد  ايعام دعًت ق١ٜٛ زضا٥ٌ ؾٓكٌ ٘  سطهارات  يًطهعٛد١ٜ،  ْٚاسته
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ٔ  ٜساْها  ايػهسب  نإ اييت اـاط١٦ املؿاِٖٝ ٚأشاٍ خ٬شلها. نُها    َه

 نطههست ايؿعًٝهه١ َٚػههازنتٗا ٚاقههشٶا، نههإ املههسأ٠ إٔ متهههني

 ناؾههه١ يف املهههسأ٠ ٚقهههع ػهههاٙ ايٓاهههس٠ ٚغٝٻهههست املعتهههاد٠، ايُٓڀٝههه١

 َس٠. ٭ٍٚ ٜتشكل نبرل َهط  ٖٚرا احملاٚز،

ٛټٍ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف: دٛ  ي١ ٚيٞ ايعٗد اـازد١ٝ ٚايتش

ٍ  يف اضهتعذايڄا  ٜهس٣  أغاز أ. قُهد ايدْهدْٞ بو أْه٘ ٫    ٛټ  ايتشه

ٔ  يًُذتُههع ايجكههايف ٝٽهها ايههبع  ٜطههُٝ٘ اْؿتهها  ايطههعٛدٟ َهه  أٚ تػسٜب

ٝٽههها، ٛټٍ بٕ سٝهههح يٝدلاي  ايهههتػرل رآيٝهههات َسرهههٛ  ا٫دتُهههاعٞ ايتشههه

 تػٝرل يف ا٭ِٖ ايعاٌَ ٖٚٛ ا٭َس، رڀبٝع١ َتدزز ا٫قتؿادٟ، ٖٚٛ

 ايتػههٝرل. ٚاي٬ؾههت  أدههٌ َههٔ ايتػههٝرل ا٫دتُاعٝهه١، ٚيههٝظ  املؿههاِٖٝ

ٞ  اؾههص٤ ٖههٛ زلههٛ ٚيههٞ ايعٗههد يًخههازز    يف شٜههازات يًٓاههس  ايتعًُٝهه

َٹٔ ا٭َهههرل زلهههٛ إٔ ٚأعتكهههد ايصٜهههاز٠، يف ٚايؿههه   زنٝهههص٠ رهههإٔ ٜٴههه٪ٵ

 َٛانبهه١ ايتعًههِٝ، ٚاملًُههه١ نههٞ تطههتڀٝع  ٖههٛ ايههٛط  املػههسٚع

ٛټٍ  َهههع ْٚٛعههه٘، ا٫قتؿهههاد سذهههِ إٔ تساعهههٞ هههه  ٚايس٩ٜههه١ ايتشههه

 . احملًٞ ٜٓذ  احملت٣ٛ ؾك  ٚرٗرا ايتعًِٝ، كسدات

ٖٚههٛ َهها ذٖهه  بيٝهه٘ د. ضههعد ايػههٗساْٞ، سٝههح ٜههس٣ أُٖٝهه١       

 ايتػٝرل ٚبسداخ ايػسر١ٝ، ٚايكِٝ ايجكاؾ١ ْٚكٌ ايتشدٜح، يف ايتأْٞ

 ،(ايػؿه  )ٚ غهرل أضهًٛب ايؿهدَات    رأضهًٛب  ٚايجكهايف  ا٫دتُاعٞ

 ٖٓههاى  ٜهههٕٛ ٫ ٚستهه٢ عٓٝؿهه١، ايتػههٝرل َكاَٚهه١ تهههٕٛ ٫ ستهه٢

 اجملتُع.  ؾ٦ات رني أٚ ٚاجملتُع، ايدٚي١ رني ٚغس  ؾٹؿاّ



37

 –1028     
156 

ٛټ٫ت أؾع  َٔ ا٫دتُاعٞ ايتػٝرل     ايتهازٜخ   َهسٿ  ع٢ً ايتش

 رههٌ غههاًَڄا  ٫ٚ نجٝؿڄهها، ٫ٚ َؿسٚقٶهها، ٜهههٕٛ إٔ ههه  ٫ يههريوٚ

 اجملتُع. ؾ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ٚناؾ١ ١يٮغًبٝ َٚساعٝٶا َتدزدٶا،

ٟ  ايتػهٝرل  رُٝٓا د. ضا١َٝ ايعُهٛدٟ ٫ تهس٣ ايتهأْٞ يف     ٜهساٙ  ايهر

 ايعكههٛد يف بيٝهه٘ ٚؾههًٓا َٚهها فتُعٓهها ؾڀبٝعهه١ َتطههازعٶا، ايههبع 

 َٚههٔ ا٭سههداخ، تؿسقهه٘ ٖٚههرا رايؿههد١َ، ايتػههٝرل ؼههتِ املاقهه١ٝ

 ْا.تأخس أْٓا ْٚهتػـ ْتٛقع، مما أضسع اجملتُع ٜتأقًِ ايتذسر١

 د٫ٛت َطتكب١ًٝ يٛيٞ ايعٗد:

 اؾٛيه١  ٖرٙ رعد ٜأتٞ إٔ ه  تطا٤يت أ. َٗا عكٌٝ عٔ: َاذا

 ا٭خههس٣ ايههدٍٚ َٚهها ٖههٞ ٚٴقعههتإ ايههيت ٚايعكههٛد أٖههداؾٗا، يتشكٝههل

شٜازتٗههاإ عكَّهه  عًهه٢ ذيههو ّ. سطههاّ     ا٭َههرل زلههٛ عًهه٢ زمبهها ايههيت

ٕ  أِْٗ خؿٛؾٶا َڀًٛب، آضٝا مٛ عرلٟ رإٔ ا٫ػاٙ  يف َتكهدَٛ

ٟٻ ٜػهههًٕٛ ٫ٚ ٚايتؿههٓٝع، ايتكٓٝهه١ ا٫تفهه عًهه٢  ضٝاضههٞ عهه ٤ أ

 املًُه١.

 قُهد  ا٭َهرل  زلٛ قاّ إٔ أقاف د. ساَد ايػسازٟ أْ٘ ضبل

 عٓٗهها ْههتر -ايعههام يف اقتؿههاد أنههدل ثههاْٞ- ايؿههني بو رصٜههاز٠

 25 ٚتٛقٝهع  املطهت٣ٛ،  زؾٝعه١  ؾه١ٝٓٝ  ضهعٛد١ٜ  َػذلن١ ؾ١ٓ بْػا٤

 رني ايػا١ًَ ا٫ضذلاتٝذ١ٝ يػسان١ا يتعصٜص ٚتعُٝل َتٓٛع١ اتؿاق١ٝ

ٕ  قههههُٓٗا: َههههٔ ايبًهههدٜٔ،   ٚايتعههههدٜٔ ايؿههههٓاع١ فهههها٫ت يف تعهههاٚ

ٟ  ٚقسض ٚايتك١ٝٓ، ٔ  عهدد  تػهٝٝد  يف يًُطها١ُٖ  تُٓهٛ  ايهًٝهات  َه

 .ٖٓاى امل١ٝٓٗ
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ٕ  ٚقهد  ٔ  ٜههٛ ٕ  إٔ املٓاضه   َه  اشلٓهد،  بو اػهاٙ  ٖٓهاى  ٜههٛ

( ت)ايدلفٝها  ايٓاعُه١  ايتكٓٝه١  تهٛطني  عًه٢  تسنهص  اتؿاقٝهات  ٚعٌُ

 ايتكٓٝهه١ ٚاملعاٖههد ايػههسنات َههع اتؿاقٝههات ٚعكههد خههاف، رٛدهه٘

ٌ  ٖٓهاى،  املتكد١َ ِ   رٓذًهٛز  َدٜٓه١  يف IIT َجه  َتارعه١  اشلٓدٜه١. ا٭ٖه

ٌ  عًهه٢ ٚاضهتجُازٖا  ا٫تؿاقٝههات تٓؿٝهر  ٚدهه٘، ٖٚهٛ َهها اتؿكههت   أنُه

 . َع٘ ؾٝ٘ أ. َٗا عكٌٝ

 :امللخص التيفيذي 

 ٝ ٚاحمله  0202 ايس٩ٜه١  غسنا٤.. ايعٗد ٚيٞ ايكك١ٝ: دٛي١

 املكڀسب. اؾٝٛضٝاضٞ

تٓاٚيت ايٛزق١ ايس٥ٝط١ ايهيت قهدَٗا أ.عبهد ايهسمحٔ ايڀسٜهسٟ      

دٛيهه١ ٚيههٞ ايعٗههد اـازدٝهه١ بو َؿههس، ٚرسٜڀاْٝهها، ٚأَسٜههها،       

ٚؾسْطا، ٚبضباْٝا  ٚاييت محًهت ايعدٜهد َهٔ ايسضها٥ٌ بو ايعهام،      

يف َكههههدَتٗا: إٔ ايههههدا٥س٠ ا٭ٚو يٮَههههٔ ايطههههعٛدٟ ٖههههٞ ايههههدا٥س٠   

إٔ ايتُٓٝهه١ ٚا٫ضههتكساز يف ايػههسم ايٛضهه  ٫ ٜتشككههإ     ايعسرٝهه١، ٚ

دٕٚ ايككهها٤ عًهه٢ اٱزٖههاب َٚطههببات ظٗههٛزٙ، ٖٚههٛ َهها هعههٌ َههٔ  

 ايتؿدٟ يًُػسٚع اٱٜساْٞ قسٚز٠.

ٚذٖ  أ.عبد ايسمحٔ بو إٔ دٛي١ ٚيهٞ ايعٗهد سككهت ايعدٜهد     

َهٔ املهاضه  ايطٝاضه١ٝ ٚا٫قتؿههاد١ٜ  ؾعًه٢ ايؿهعٝد ايطٝاضههٞ،      

املُٗههههه١: تعصٜهههههص ايػهههههسان١ ٚاؿًهههههـ ظٗهههههس إٔ َهههههٔ املهاضههههه  

ا٫ضذلاتٝذٞ رني املًُه١ ٚاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، ٚتسضهٝخ  

ايع٬ق١ رُٝٓٗا، ٚنريو رني املًُه١ ٚايدٍٚ ا٭ٚزٚر١ٝ ايهيت متهت   
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شٜازتٗا، خاؾ١ ؾُٝا ٜتعًل رتكسٜ  ٚدٗات ايٓاس سهٍٛ ايتهدخ٬ت   

 اٱٜسا١ْٝ.

١ً ايهههدعِ ٚعًههه٢ ايؿهههعٝد ا٫قتؿهههادٟ، ؾكهههد مت تػهههٝرل رٛؾههه 

ايطههعٛدٟ املباغههس ملؿههس بو اضههتجُازات ٚبقاَهه١ َػههازٜع تُٜٓٛهه١.       

راٱقههههاؾ١ بو دًهههه  املطههههتجُسٜٔ ا٭داْهههه ، ٚعكههههد غههههسانات    

اقتؿاد١ٜ َع ايدٍٚ اييت تسغ  يف إٔ تطِٗ يف اٱؾاد٠ َٔ َػهازٜع  

. نُا رسش اؾاْ  ايطهٝاسٞ ٚايجكهايف ٚايذلؾٝٗهٞ نُذهاٍ     1000

 ددٜد ي٬ضتجُاز يف املًُه١.

ٚتًخؿههت ايتعكٝبههات ايههيت دههست عًهه٢ ٖههرٙ ايٛزقهه١ يف متٝههص     

دٛيهه١ ٚيههٞ ايعٗههد رههايتهجٝـ ايػههدٜد يف ايٓػههاطات ٚايؿعايٝههات       

ٚا٫دتُاعات، ٚتٓٛعهت ايٓػهاطات رهني ايطٝاضهٞ، ٚا٫قتؿهادٟ،      

 ٚا٫دتُاعٞ، ٚايجكايف.

ٚزؾههدت املههداخ٬ت ايههيت دازت سههٍٛ َٛقههٛع ايٛزقهه١ أٖههِ       

يعٗد اـازدٝه١، سٝهح دها٤ يف    املهاض  اييت سككتٗا دٛي١ ٚيٞ ا

َكهههدَتٗا: بقاَههه١ ؼايؿهههات دٚيٝههه١ ٚبقًُٝٝههه١  رػسقهههني: ضٝاضهههٞ      

ملٛاد١ٗ ؼايـ بٜسإ، ٚزٚضٝا، ٚتسنٝها. ٚاقتؿهادٟ، ٚاملٗهِ ؾٝه٘     

 .1000تٛؾرل ٚضا٥ٌ لا  تڀبٝل ز١ٜ٩ املًُه١ 

بٕ َعاههِ شٜههازات ٚيههٞ ايعٗههد اـازدٝهه١ َستبڀهه١ رايؿههٓاع١      

أسههد احملسنههات ايس٥ٝطهه١ ٫قتؿههاد ٚايتكٓٝهه١ ٚتٛطٝٓٗهها، ايههيت ٖههٞ 

املطتكبٌ، ٚؼكٝكڄا يس١ٜ٩ املًُه١، راٱقاؾ١ بو ا٫ٖتُاّ رهايجس٠ٚ  

املعًَٛات١ٝ ٚاقتؿهاد املعسؾه١، ٚنهٌ َها َهٔ غهأْ٘ ْكهٌ املعسؾه١ بو         

 املًُه١.
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ٚاضتعسقهههت املهههداخ٬ت نٝهههـ إٔ ٚيهههٞ ايعٗهههد ْكهههٌ ؾهههٛز٠ 

ؾهب  ٜعهٝؼ   املًُه١ اؾدٜد٠ بو ايعام، ٚإٔ املهٛاطٔ ايطهعٛدٟ أ  

سٝهها٠ طبٝعٝهه١، ٚقارًڄهها يًتعههاٜؼ ٚايتؿههاِٖ ٚايتعههإٚ َههع اٯخههسٜٔ،      

ٚأنجهههس قبٛيڄههها ي٬خهههت٬ف ٚايتعهههدټد ٚايتٓهههٛع، ٚدهههاٖصٶا ٫ضهههتكباٍ   

ايطهههها٥شني، ٚايذلسٝهههه  راملطههههتجُسٜٔ َههههٔ ايػههههسنات ايهههههدل٣ 

 ٚايٓاغ١٦.

ٚذٖهه  ايههبع  بو إٔ ٚيههٞ ايعٗههد طههسم خهه٬ٍ دٛيتهه٘ ث٬ثهه١     

َطههتكبٌ ايتُٓٝهه١ ٚايس٩ٜهه١، تًخؿههت يف:  قههاٚز يف َكازراتهه٘ سههٍٛ  

ز٩ٜت٘ يٲَهاْٝات ٚايجسٚات ايهآَه١ يف املًُهه١، ٚايتخؿهٝـ    

ٚاقذلاب طس  ايٓطب١ املڂعًٔ عٓٗها َهع أزاَههٛ، ٚنهريو ؾهٓدٚم      

تسًٜٝههٕٛ  1ا٫ضههتجُاز املصَههع بْػهها٩ٙ َٚٛدٛداتهه٘ ايههيت ضتؿههٌ بو   

 د٫ٚز.
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 (احلزوف األظدية حضب)

 .د. بسطإ أرٛ سًٝك١ 

 .ٟأضا١َ نسد .ّ 

 .ٟأ. أزلٗإ ايػاَد 

 .)د. اؾاشٟ ايػبٝهٞ )ز٥ٝظ اشل١٦ٝ اٱغساؾ١ٝ ملًتك٢ أضباز 

 .ٟد. ساَد ايػساز 

 .ٟسطاّ عرل .ّ 

 .د. محٝد املصزٚع 

 .ٞد. محٝد ايػاه 

 .ٕد. خايد ايسدٜعا 

 .ٕخايد ايعجُا .ّ 

 .د. خايد رٔ دٖٝؼ 

 عبد ايهسِٜ.د. زاغد اي 

 .ِد. زٜاض ل 

   .ٕد. زِٜ ايؿسٜا 

 .ٟد. ضا١َٝ ايعُٛد 

 .ْٞد. ضعد ايػٗسا 

 .أ. زلرل مخٝظ 

  .ٟد. عبد ايسمحٔ ايڀسٜس 

 .ٕد. عبد ايعصٜص اؿسقا 

 .د. عبد ا  رٔ ؾاحل اؿُٛد 

 .ٞأ. عًٝا٤ ايباشع 

 .د. عبرل رسُٖني 

 .أ. عبرل خايد 

 .ٞد. ؾٗد اؿازث 

  .د. ؾٛش١ٜ ايبهس 

 يدْدْٞ.أ. قُد ا 

 .ِد. قُد املًش 
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 .)َٴعٹدٸ ايتكسٜس  د. قُٛد زَكإ )

 .د. َطاعد احملٝا 

 .ِٝد. َػازٟ ايٓع 

 .ٌٝأ. َٗا عك 

 .ٕد. ْٛز٠ ايؿٜٛا 

 .)د. ْٛف ايػاَدٟ )ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايتكازٜس 

 .ْٖٞادٟ ايعًٝا 

 .د. ٚؾا٤ ايسغٝد 

 .ٟد. ٜٛضـ ايسغٝد 
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 213 ا٭َرل رٓدز رٔ ضًڀإ -

 207  ط٬ٍ رٔ عبد ايعصٜصا٭َرل -

-  ٕ ، 207 ا٭َههرل قُههد رههٔ ضههًُا

229 ،231 ،239 ،272 ،

271 ،277-279 ،221 ،

227 

 211 أٚراَا -

 239 رٛزٜظ دٓطٕٛ -

 272، 213 رٛؽ ا٭ب -

 213 رٌٝ نًٝٓتٕٛ -

 222، 271، 211، 32 تساَ  -

 201 متاقس ايسَا  -

 207 اؾارسٟ -

 272 دُٝظ رٝهس -

 217 َانسٕٚ -

 207 قُد ْٜٛظ -

-  ُ ، 210، 31، 19 إاملًهههو ضهههً

271 ،277 ،223 

 213 املًو عبد ايعصٜص -

 211 ٖتًس -

-229، 72، 30 ٚيهههٞ ايعٗهههد  -

211 ،217 ،212 ،218-

232 ،233 ،232-272 ،

278 ،279 ،220-229 

 239 ْٚطتٕٛ تػسغٌ -
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 227، 217 آضٝا -

 70 أرٗا -

 72 ا٭سطا٤ -

، 207، 79، 21، 31 ا٭زدٕ -

229 ،210 ،279 

، 212، 210، 229 بضهههههههههباْٝا -

232 ،273 ،277 ،223 ،

227 

 33 أضذلايٝا -

 230 بضسا٥ٌٝ -

 278، 219، 29 بؾسٜكٝا -

 212، 21، 72، 21 أملاْٝا -

، 229، 72، 70، 33 أَسٜها -

211 ،217 ،218 ،219 ،

232 ،237 ،272 ،273 ،

272-277 ،227 

 217 بْدْٚٝطٝا -

، 218، 210، 32، 21 أٚزٚرهها -

230 ،237 ،272 ،271 ،

278 

، 211، 212، 229 بٜههههههههههههههسإ -

217 ،219 ،230 ،270 ،

272 ،222 ،223 ،229 

 273، 217، 213 رازٜظ -

 219، 70 ايبشسٜٔ -

، 70، 33، 27، 21 رسٜڀاْٝهههها  -

229 ،210 ،212 ،211 ،

212 ،232 ،239-273 ،

223 ،227 

 207 رٓذ٬دٜؼ -

 227 رٓذًٛز -

 230 ررلٚت -

، 217، 29، 21 تسنٝهههههههههههههههههها -

272 ،229 

 272 تهطاع -

 279 تْٛظ -

 273، 17 اؾبٌٝ -

 279 اؾصا٥س -

 71 اؿذاش -

 222 ايعسرٞ اـًٝر -

 70، 37، 31 درٞ -
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 72، 71 ايدزع١ٝ -

 229، 272، 212 زٚضٝا -

 273، 213، 90، 72 ايسٜاض -

 279 ضإ ؾساْطٝطهٛ -

، 19، 10، 27، 27 ايطهههعٛد١ٜ -

31 ،37 ،38 ،72 ،71 ،

79 ،20 ،22 ،27 ،29 ،

10 ،11 ،17 ،18 ،70-

77 ،71 ،79 ،90 ،201 ،

210-217 ،230-231 ،

232-238 ،270 ،271 ،

271 ،221 ،223 ،227 

 279 ايطٛدإ -

، 219، 218، 211 ضههههههههههههٛزٜا -

279 

 210 ضٝٓا٤ -

، 70، 32، 29، 27 ايؿهههههههههني -

212 ،211 ،217 ،273 ،

227 

 70 ايڀا٥ـ -

 219 طٗسإ -

، 218، 211، 33 ايعهههههههههههههههسام -

219 ،272 ،271 ،279 

 230 ؾاع -

، 212-229، 33 ؾسْطههههههههههههها -

232 ،271 ،273 ،223 ،

227 

 217 ايؿًبني -

 230 ؾًطڀني -

 217 ؾٝتٓاّ -

 239 ايؿّٝٛ -

 238، 229 ايكاٖس٠ -

 217 قڀس -

 219، 213، 98 ايهٜٛت -

 279، 218، 211 يبٓإ -

 270 يٓدٕ -

، 70، 39، 31، 29 َايٝصٜهههههههها -

21 ،217 

 277 َدزٜد -
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، 210، 229، 79، 21 َؿههههس -

237 ،238 ،239 ،272 ،

279 ،223 ،227 ،228 

 279 املػسب -

 239 َه١ -

، 27 رٝهه١ ايطههعٛد١ٜاملًُههه١ ايعس -

19 ،71،237 ،239 ،270 ،

273 ،277 

 270 املًُه١ املتشد٠ -

 231 ْٜٝٛٛزى -

 271 ٖازيف -

، 21، 72، 33، 29 اشلٓهههههههههههههد -

227 

 211 ٚاغٓڀٔ -

، 208، 72 اي٫ٜٛهههههات املتشهههههد٠  -

210 ،212 ،211 ،232 ،

272 ،279 ،222 ،223 ،

228 

 273 ايٝارإ -

، 212، 229، 207 ايهههههههههههههُٝٔ -

211 ،217 ،218 ،219 
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 د العزابي احلارثيد. فَ -

-  

  
 (اهليئة رئيط) د. اجلاسي الشبيكي -

  (امللتكىأمني عاو ) مسري مخيط الشٍزاىيأ.  -

 إبزاٍيه البعيش د. -

 آمال املعلني أ. -

 حامد الشزاري د. -

 خالد بً دٍيش د. -

 رياض جنه معالي د. -

 ريه الفزياٌ د. -

 سياد الدريط د. -

 سييب إبزاٍيه د. -

 عائشة حجاسي د. -

 عبداهلل الضوحيي أ. -

 علياء الباسعي أ. -

 مضاعد احمليا د. -

 وفاء الزشيد د. -

 

  
 للنلتكىاألماىة العامة  -

 جلية قضية األصبوع -

 جلية التكاريز الشَزية -

 جلية تينية املوارد املالية -
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