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 :مقدمة 

ضسهااٖ املهاااطمل ةاااملُا      اململكاإ العسةّاإ الطااعُيِٕ مااو   ٗد تعاا

علاٖ األؾاالٕ َالقادم شلارٍ      األثسِٕ العسِقٕ َالتازؽبّإ، َالايت تاد ٗ   

لػاعُ  عسِقإ علاٖ     اَضساداثّ  ا ثهاِاياا  ؿّؿا  ةا   ٓاملهٛقٕ، فذلَ

العؿااُز امللتل اإ، َمتااد مااو العؿااُز اسبذسِاإ القد اإ        مااٚس

  ٕ  ،ىُف ًّااااا القؿااااُز َاسبؿااااا  ، العؿااااُز التازؽبّاااإ ا ضاااااالمّ

َاملهػاااااعت العمسانّااااإ ازبمّلااااإ، َاملقتهّاااااات األثسِااااإ العسِقااااإ،  

 تاد ٗ  ددِادٟٔ  زَّساا  ضى غا   ماو  لاّظ َ .َاللُسات َالهقُؽ املمّصٔ

فكٟلا عاو ضى   األيمّٕ، فاٙمل تساخ َيُ مات،  د سطرهاٍ دطد يف

ٕ  مبطاتًدفات  مدفُعٕ َايتمامًا، اسبكُمٕ ان تاح  2010 السؤِا

ّ٘ااا تغااّرّلا ضااّشدخ  ةعااد ةذلاثهااا عبت ااْ َضااّذعلها سقّقّ٘ااا،  ػباة

ٕ  .طُِٟلااا يام يذااساى٣  ملُا اا  الطااعُيِٕ لاارا كاناات  كاإّ "الالٙشاا

ٕ ا: العاملْ الذلاخ ٖ  َاسب اا   لتهمّا الجقافإ" ماو القكااِا املًٓمإ      علا

الاايت طسسًااا ملتقااٖ ضضااراز مااو لااال  َز اإ العماال الاايت  ااٖدمًا         

ي.مػازٓ الهعّم، َمٖت التعقّب علٖ مُقُع الُز إ، َداست سُشلاا    

كلّات َض طام اآلثاز َالتازِخ َيَزياا  مدالالت عدِدٔ نا ػت: )

لام اآلثااز، ازباناب    يف تطذّل اآلثااز، ربؿؿاات ضكاي ّإ يف ع   
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اال تؿااايٓ يف االيتمااام ةاآلثاااز، تطااذّل األماااكو ا ضااالمّٕ،     

 نػاااا٘ "مكهاااص" للاااذلاخ الطاااعُيٓ، تاااُفرل ةهّااإ ذبتّااإ لتشقّااامل     

اضاااتدامٕ للمُا ااا  األثسِااإ، مػااااكل تًاااٚدي ةقاااا٘ تطاااذّل دااادٔ     

التازؽبّٕ، يّٕٚ الطاّاسٕ َيَزياا دبااٍ الاذلاخ الاُطم، اململكإ       

ػط يف الُّنطكُ، منُذز مو آثااز اململكإ،   ذبتاز    مهدَ  ن

املتااااسخل اشباؾااإ يف اململكااإ، دااادَٗ َضيمّااإ تطاااذّل املُا ااا   

األثسِااإ، الرهّااإ التشتّااإ َمّصانّاااات املتااااسخل العاملّااإ الكااادلٗ،   

لٛااااُات  دساّٙاااإ ؼبتادًااااا  ٛاااااع اآلثاااااز يف اململكاااإ، اآلثاااااز  

  ا ضااااالمّٕ ةاااا  ا يمااااا  َاالناااادثاز، االضاااات ائ مااااو التذاااااز  

اشبازدّٕ، ترعّٕ املُا ا  األثسِإ َمطايَلّٕ تُِٛسياا، ماا ؼبتاداٌ       

تطذّل املُا   األثسِٕ، ضضرا  التأٗلس يف تطاذّل املُا ا  األثسِإ،    

(. َيف الهًاِاااإ ا ااااذلح األعكااااا٘  اجملتماااا  ثقافّ٘ااااا  دايصِاااإ عاااادم

ـٗ الُز اإ     املها ػااُى العدِااد مااو التُؾااّات املًماإ، َفّمااا ِلااْ ناا

َعق٤ااب علًّااا الاادكتُز/  ، ز/ مػااازٓ الهعااّمكتااُي الاايت كترًااا

 شِاي الدزِظ، َالدكتُز/  سطاى ةُسلّقٕ.

 الالئحبببة )عبببً  كتبببب د. مشبببازي اليعبببيه ل وزستبببُ السئيطبببة     

 (:الجقافبة  علبى  واحلفباظ  التينيبة : العباملي  الباا   ملواسب   الطبعودية 

 الااذلاخ الٙشاإ علااٖ املًماإ املُا اا  ةعاا  تطااذّل يف الاات كرل ةاادض

ٕ    ٛااع  انكامام  ةعاد  ميلّسا اململكٕ يف العاملْ ٕ  اآلثااز للًّٚا  العاما

 يف الراد٘  ساُ   تاسٗيي  يهاا   كااى  فقاد  الاُطم،  َالاذلاخ  للطّاسٕ

 املُا اا  مااو العدِااد تطااذّل ضلااست َالاايت املًماإ، اشبٛاأُ ياارٍ

  ّمتًا َتساد  تديُزيا يف التألرل يرا َضضًم َاملعمازِٕ، األثسِٕ
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 للذلاخ َلتطاذّل  الدَلٕ تُلٌّ الرٓ الكررل الصلم َلعٖل. َضؾالتًا

 -2010 ةسؤِااإ َزةًٛاااا العاملّااإ، الالٙشااإ علاااٖ الاااذلاخ مُا ااا 

ٕ  ضى ِيكد ٖ  ُمؿاٚسٔ  اململكا ُٓٔ  َدبطارل  ةالسكاب،  اللشاا   علا  اشلا

 . مغاِسٔ ةؿُزٔ اململكٕ تساخ َتقدِم الطاةمل، يف سدثت اليت

ٕ  يف العال يف ؾاحل مداٙو مُ   تطذّل مٖت لقد ٕ  مهٛقا  املدِها

 ضى زسام  م،2001 عام اململكٕ يف عاملْ تساخ مُ   كأَ  املهُزٔ

 عااام العاملّاإ الالٙشاإ علااٖ املُا اا  تطااذّل يف ةاادضت الُّنطااكُ

 الالٙشاإ ياارٍ    اجملاااَزٔ الاادَ  مااو العدِااد َضاارقتها م،8972

 لااال  اململكاإ اضااتٛاعت -اهلل مااو ة كاال -لكااو املًماإ،

ٕ الال علٖ مُا   مخطٕ تطذّل األلرل العقد  َضارقت  العاملّإ،  ٙشا

 ترعااات لااٌ التطااذّل ياارا غاا ، يَى َلكااو الاادَ ، مااو الكااجرل

 عاادي الّااُم ةلاا  لقااد. االعتراااز يف ضلااريا ػبااب كااررلٔ تهظّمّاإ

ٗ  علٖ مُ ّعا 8091 سُالْ املطذلٕ املُا    ُمؿاٖه ٕ  العاا،،  مطاتُ

 :فٚات ثالخ   

 ثقايف. تساخ مُا   -

 طرّعْ. تساخ مُا   -

 .(طرّعْ ثقايف) ٕطبتلٛ مُا   -

ٕ  العاملْ الذلاخ زبهٕ َتقُم  كالٖ  ةاالدتمااع  للُّنطاكُ  التاةعا

 تطااذّلًا يف الاادَ  تسسااب الاايت املُا اا  علًّااا ُِعااس  سّااح عااام،

 مو املمجلٕ الذلاخ زبهٕ دبتم . املركُزٔ الجالثٕ التؿهّ ات سطب

ْ  العاام،  االدتمااع  قامو  عاام  كٖل انتلاُةًا ِتٗم يَلٕ 28  الايت  َيا

ٕ     املُ ا   قامٓ   اساز  َةّاديا  فقاط،  التؿُِت شلا مٗلؼب  ضَ الالٙشا
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ٌ  عادم  ستٖ ضَ تأدّلٌ، ٕ  ادتمااع  ُِعقاد . تطاذّل ْ  الاذلاخ  زبها  العاامل

ُ  يف الرشسِو يف ُعٔقد ادتماع َآلس عام، كٖل ُ  م،2081 ُِنّا  َيا

 ثقايف تساخ كمُ   األسطا٘ َاسٕ تطذّل فٌّ َمٖت ،12 االدتماع

 . عاملْ

 شلمااا ُُِكاال فهّتاااى ميٖضطااتاى ُِدااد التقهّاإ، الهاسّاإ مااو

 :ال ٕٚ سطب للذلغّح املقدمٕ املل ات تقّّم

 عااام ٝضٚضااظ) ICOMOSَاآلثاااز  للمعااا، الاادَلْ اجمللااظ -

 يَ  يف للمذلظ َطهّٕ زباى َُِدد ةازِظ. يف ، َمُ عٌ(م8915

ٕ  قمهًا مو العا،، ٕ  اململكا ُ  الطاعُيِٕ،  العسةّا  فام  صبلاظ  َيا

ٌ  لّظ َعلمْ ٕ  َِعتادل  سكُمّإ،  ؾا ٕ  لا ٕ  ميٖضطا  تطاتع   مطاتقل

 ثقااايف، كااذلاخ امٝلسٖغااشٕ املل ااات لتقّااّم العاااملْ الااذلاخ زبهاإ ةًااا

 العمسانااْ الااذلاخ نااُاسْ كافاإ يف علمّاإ زبهاإ 21 علااٖ َِػااتمل

  اساز  علٖ د٘دا ُميٚثسٔ األِكُمُع  سازات تكُى ما سالرا .املايٓ

 عماااال آلّاااإ َتكااااُى عاااااملْ،ال الااااذلاخ للذهاااإ امٝلػااااك١لٕ الاااادَ 

 العمساناااْ يف الاااذلاخ مسكاااص اضاااتعانٕ لاااال  ماااو األِكُماااُع

 عكااُ) األِكُمااُع ضعكااا٘ مااو مطااتقل  مبقااّم  الُّنطااكُ

 تقاُم  ماا  َعائ ال م، تقسِسٍ ِكتب ثم املُ  ، ِصَز( لررل َاسد

اشباااررل،  َماااو الدَلااإ ماااو امٝلَعااآد التقسِاااس ةإزضاااا  األِكُماااُع

ٓ  املكاات   اشبااررل  ةا قااافٕ     ِااصَز  ضى يَى امللااخل  ِساداا   الاار

  اساز     الُؾاُ   ِاتمٗ  َةعديا ضبك١م ، لدلا٘ ثالثٕ    املُ  ،

 : ما ِكُى الرٓ التُؾّٕ

 .Inscribe ةالتطذّل تُؾّٕ -
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 التقّااااّم  عاااائ  يَى عاااام  ةعاااد  التقااادِم  ةإعاااائ  تُؾااإّ  -

Referral. 

 .Deferral التقّّم  عائ م  امللخل تقدِم ةإعائ تُؾّٕ -

 .Non-inscribe التطذّل ةعدم تُؾّٕ -

 :فًْ الٛرّعْ الذلاخ تقّّم عو املطيَلٕ ازبًٕ ضما

ٕ  علااٖ للش اا   العاااملْ االٚتشااي  -  تأٖضااظ) َمُازييااا الٛرّعا

 ةًااا تقااُم الاايت ا دااسا٘ات ةااه ظ َِقااُم( م8911 ضكتااُةس 5 يف

 .  التطذّل عملّٕ يف األِكُمُع

ٕ  علاااٖ مُ اا   ضٓ تطااذّل  ِااتم  ْ  الااذلاخ  الٙشاا  سق٤ااامل  ذا العااامل

ٕ  املعاِرل مو ضكجس ضَ َاسّدا ٕ  الطات ٕ  اشباؾا ٕ  للقّما  املت اسئ  العاملّا

(Outstanding Universal Value  (OUV ْكالتالْ َي: 

ٕٟ ُِمٚجل ضى -8  ا نطانْ. لإلةداع فسِدٟٔ  ٛع

 الاصمو،  ماو  طُِلٕ فذلٔ علٖ عاملّ٘ا ثقافّ٘ا ترايٟلا ُِمٚجل ضى -2

ُٗز صباااا  يف العاااا، ماااو ثقافّااإ هٛقااإم يف ضَ  ضَ املعماااازٓ، التٛااا

 .الرؿسِٕ املػايد تؿمّم ضَ املدى، ربّٛط ضَ ال و، ضَ التقم،

 .مهدثسٔ ضَ سّٕ َثقافٕ سبكازٔ غايّدا ِكُى ضى -1

 ضَ العمااااازٔ ضَ املرااااانْ ألسااااد فسِااااّدا مجاٟلااااا ِكااااُى ضى -1

ٕ مً مساسال  ضَ مسسلٕ ِقٚدم حبّح الرؿسِٕ، املػايد  التاازِخ  يف ما

 .  ا نطانْ

الرػااااااسِٕ  للمطااااااتُطهات فسِااااااّدا مجاٟلااااااا ِكااااااُى ضى -5

ٕ  ُِمٚجال  حبّح الرشس، ضَ األز  َاضتلدامات  ضَ ثقافاات،  ضَ ثقافا
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ّ٘ا ت اعٟلااا  نتّذاإ ُمًااٖدئ تؿاارح عهاادما لؿُّؾااا الرّٚاإ، ماا   نطااان

 .  ستمّٕ تغرلات لتأثرل

ٟٛااااا ِكااااُى ضى -1  ةػااااكل ضَ مراغااااس ةػااااكل -مستر

 عماال ضَ ة ااو ، ضَ معتقااد، ضَ سّاإ، فكااسٔ ضَ ةجقافاإ، -عملمااُ

يف  تطاااتلدمٌ ضى اللذهااإ ت ٚكااال املعّااااز َيااارا. )عاملّااإ فاااسائ ذٓ

 (.الطاةقٕ املعاِرل ضسد َدُي

 :يْ الٛرّعْ، ةالذلاخ لاؾٕ معاِرل ضزةعٕ َيها 

 ضَ الهظرل، مهقٛعٕ طرّعّٕ  ُايس علٖ ؼبتُٓ ضى ػبب -8

 .فاٙقٕ مجالّٕ َضيمّٕ اضتجهاْٙ رّعْط مجا  ذات مهاطمل ِكٗم

 مباا  األز ، تاازِخ  مساسال  مللتلخل فسِدٟٔ ضمجلٕ ُِقٚدم ضى -2

ٖ  اسبّاأ  ضاذل  ذل  يف ٕ  َالعملّاات  األز ، علا ٕ  ازبُّلُدّا  اشلاما

ُٗز يف َاملاااايثسٔ ازبازِاااإ  املعااااا، ضَ األزقاااإّ، التػااااكّالت تٛاااا

 .املًمٕ ال ّصُِسسافّٕ ضَ ازبُّمُزفُلُدّٕ

ٕٟ ٚدمُِقااا ضى -1  َالرُّلُدّااإ الرّّٚااإ للعملّاااات فسِااادٟٔ ضمجلااا

ُٗز يف َاملًماإ ازبازِاإ  العرةاإ، املّاااٍ َُنظاام األزقاإّ، الااهظم تٛاا

 الهراتّااااإ َاجملتمعاااااات َالرشسِااااإ، الطااااااسلّٕ الرّّٚااااإ َالاااااهظم

 .  َاسبُّانّٕ

ٕٟ َضكجسيااا الٛرّعّاإ املااُاطو ضيااٚم علااٖ ِػااتمل ضى -1  ياللاا

ُٗع سب ظ  الايت  املاُاطو  ذلا   يف مباا  املُ  ، ع  يف الرُّلُدْ الته

 َدًاإ مااو اضااتجهإّٙ عاملّاإ  ّماإ ذات مًاادئ فؿاااٙل علااٖ ذبتاآُ

 .الجسَات علٖ احملافظٕ ضَ العلم، نظس
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ٕ  َداُي     املُا ا   ذبتاز مجّ  َةالٛر   Authenticity األؾاال

 ماا  َعاائ  األضاع، مو امللخل ُِقرل ال َيَنًما ،Integrity َالذلاةط

 Peripheral محإِ َمهاطمل ،Core Area تطذّل مهاطمل ذبدِد ِتٗم

 Areaمُ   ضٓ تطذّل فإٖى َةًرا ؛  ٖ ٕ  علا ْ  الاذلاخ  الٙشا ْ  العاامل  يا

ٌ  سّاح  ا عاداي،  ماو  ضاهُاتٕ  َتألر معقدٔ، عملّٕ  عمال  ػباب   نا

 َِاااتٗم التطاااذّل، ملاااخل مااا  ُِقاااٖدم للمُ ااا  متكامااال  يازٓ نظاااام

 َ ااد ا دااسا٘ات، ضااالمٕ مااو َالتأكااد التطااذّل، ةعااد مسادعتااٌ

 ةعااد َضااشرٌ اشبٛااس، الٙشاإ علااٖ َقااعٌ    املُ اا   يمااا  ِااييٓ

 .  التطذّل  اٙمٕ مو ذل 

 ترادض  دا٘دا،  كاررل٠ٔ  التطاذّل  ماو  املُ ا   ػبهًّاا  الايت  ال ُاٙد

ْ  الجقاايف  الاذلاخ  حبمإِ ٌ  للمُ ا ،  َالٛرّعا ٖ  َمسا رتا ٗ  علا  مطاتُ

 لااٌ، االنتراااٍ ل ااتَ َاضاا ، نٛااا  علااٖ  عالمّ٘ااا  ةااساشٍ ماا  عاااملْ،

ّ٘  لااٌ عااائ الاارٓ املااايٓ ساارل الااذلاخ ضَ املطااذل، املااايٓ تساثااٌ ضااُا

 مهااٌ دبعاال للمُ اا  العاملّاإ الؿاا ٕ. التطااذّل يف ضلااسٗ مطااازات

ٌ  َدبار   للتهمّإ،  ُمً٘ماا  مسكّصا ٕ  َِؿارح  العاا،،  ضنظااز  لا  ضبٛا

 اسبااسا  علااٖ ةااالٛر  ِعتمااد كلااٌ َياارا كااررلٔ، ضااّاسْ داار 

  يازتاااٌ يف ُِرااار  الااارٓ َازبًاااد املُ ااا ، يف ٗمِااات الااارٓ التهمااآُ

ٖ  التطاذّل  ُِقٚدمًا اليت املًمٕ املّصات َمو. َاضتجمازٍ ٕ  علا  الالٙشا

ٖ  َاسب ا  التهمّٕ ة  التُاشى العاملّٕ:  التاُاشى  َيارا  األؾاالٕ،  علا

 الطااّاسٕ َمهظماإ الُّنطااكُ ةاا  طُِاال دااد  مجاااَز كاااى ضؾااٟلا

ٕ  األعاُام  لاال   ّااى عامل ميمساى ُعقد َ د العاملّٕ.  األلارلٔ:  الجالثا

 َقاا  ضداال مااو عماااى؛ ضاالٛهٕ يف َاآللااس كمرُيِااا، يف ضسااديما
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 املُا اا  علااٖ كااررل ةػااكل تعتمااد الاايت الجقافّاإ للطااّاسٕ معاااِرل

 . العاملْ الذلاخ الٙشٕ علٖ املطذلٕ

 علااٖ مُا اا  5 تطااذّل مٖت الطااعُيِٕ العسةّاإ اململكاإ يف  

 :يْ اآلى، ستٖ العاملْ الذلاخ الٙشٕ

 م.2001/يا8129 ؾاحل مداٙو. 8

 م.2080/يا8118 الدزعّٕ يف الٛسِخل سْ. 2

 م.2081/يا8115 التازؽبّٕ ددٔ. 1

( ؾااااااالسِٕ زضاااااااُمات) ساٙااااااال يف َالػاااااااُ ظ درااااااإ. 1

 م.2085/يا8111

 م.2081/يا8119 األسطا٘ َاسٕ. 5

ٕ  للتطاذّل،  مًّدِٕ ةالٙشٕ اململكٕ تقٖدمت َ د  ماو  مكُنا

 :يْ علًّا، الطامْ املقام مُافقٕ ةعد مُا   80

 .(تطذّلًا مت) األسطا٘ َاسٕ. 8

 .(القايم االدتماع) عطرل يف ضمل  زدا   سِٕ. 2

 الراسٕ. يف ع  ذٓ  سِٕ. 1

 ازبُف. يف ازبهد  يَمٕ. 1

 الدَاضس. َايٓ يف ال اَ  سِٕ. 5

 املؿسٓ. اسبر طسِمل. 1

 الػامْ. اسبر طسِمل. 7

 شةّدٔ. يز . 1
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 محا. ةٚس. 9

 املهُزٔ. املدِهٕ يف اسبذاش سدِد ضكٕ. 80

 العاماإ اشلّٚاإ يف العاااملْ الااذلاخ َساادٔ يف املل ااات  عااداي َِاتمٗ 

 العمسانااْ، الااذلاخ مسكااص مبػااازكٕ الااُطم َالااذلاخ للطااّاسٕ

ْ  تقسِاس  عمال  ةٛلاب  ال سِامل  ِقاُم  ماا  َعائ  ٔ رال  ماو  للمُ ا   مرادٙ

 لازطاإ مبجاةاإ ِكااُى ،Upstream Report األِكُمااُع فسِاامل

 الاايت التشاادِات ضياام َمااو. لطااهُات  تااد  ااد الاارٓ للعماال طسِاامل

 :يْ اململكٕ، يف العاملْ الذلاخ مُا   تُادٌ

ٕ  لٛات  َ اد  للمُا  : ا يازِٕ الهظم تُِٛس -  مايلّسا  الدَلا

 العااال، يّٚاإ تأضااّظ لااال  مااو اجملااا ، ياارا يف كااررلٔ لٛااُات

 ٕ ٕ  يهاا   ِظال  لكاو  التازؽبّإ،  دادٔ  َ يازٔ الدزعّإ،  َةُاةا  سادا

 كجاااسَٔ معًاااا َالتعامااال املُا ااا ، يااارٍ  يازٔ يف الهظاااس  عاااائ   

 .َطهّٕ

 يف ضُا٘ مُ  ، كل يف املتلؿؿٕ الُطهّٕ اشبدلات ةها٘ -

 ما   ضَ التُاؾال  ضَ االضتجماز ضَ التُثّمل ضَ التهمّٕ اسبمإِ صباالت

 الهتااٙر  ضيام  ضساد  ِكاُى  ضى ِ اذل   الرػسِٕ املُازي ةها٘. ازبمًُز

 .العاملْ الذلاخ الٙشٕ علٖ املُا   تطذّل ِتّشًا اليت اةّٕا ػب

 املُا ا ،  يارٍ   ّمٕ الهاع ِعْ حبّح االدتماعْ، الُعْ -

 .علًّا احملافظٕ علٖ َِعملُى

 املُا  . تهمّٕ يف األعما  زدا  مػازكٕ -

 للتُِٛس. الالشمٕ املُاشنات تُفرل -
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 يف التعلّمّاااإ امليضطااااات َمػااااازكٕ العلمااااْ، الرشااااح -

 ةًا. َالتعسِخل املُا  ، يرٍ يزاضٕ

 

يف  مػااازٓ الهعااّم. ي : ضغااازَكاااى تعقّااب ي. شِاااي الاادزِظ 

 سّااح العاااملْ، الااذلاخ الٙشاإ لاادلُلها املتااألسٔ الرداِاإ َز تااٌ   

 2001 العااام ستااٖ الااذلاخ تطااذّل ةداِاإ 8972 العااام مهاار ةقّهااا

 َعدماٌ؛   الادلُ  ةا   ناساَح  عاّما 11 ةقّها لذلاثها، تطذّلها ةدإِ

 يارا  عاو  ذبادثت  َ د. ضسّاّنا َيِهّٕ سّّها، ضّاضّٕ ألضرا  َذل 

 لاادٗ للمملكاإ ياّٙمااا مهاادَّةا عملااْ ضااهُات لااال  كااجرّلا األمااس

 .الُّنطكُ

ُٚى  ضى اضاتٛاعت  عدِدٔ يَٟلا ضَٗي ضى ضغرل    ضى  زؾاّّدا  تكا

 املركس ةدًٙا ةطرب العاملْ؛ الذلاخ الٙشٕ يف مُا عًا مو شلا دّّدا

 يلُلهااا مااو فقااط ضعااُام عػااسٔ سكااُى يف  ال ضنهااا .التطااذّل يف

 ٕ ٕ  الالٙشا ٕ  ُنطااٚذل ضى اضاتٛعها  الدَلّا  مُ اا  مبعاد   مُا ا ،  مخطا

  دااسا٘ات ضى علمهااا مااا  ذا ممتاااش ز اام َيااُ ضااهت ، كاال َاسااد

 اسبااد يف تطااتغس  تطااذّلٌ  راال َتقّّمااٌ فشؿااٌ ثاام املُ اا  تقاادِم

ٕ  َال ض اوٗ . ضاهُات  تضا  ضَ ضزةا      تُٛ  َ د ضهت ، األينٖ  يَلا

ٕ  العػااسِو  لااال  اضااتٛاعت  ضلااسٗ  ياارا  ُتطااٚذل  ضى املاقاإّ ضااه

كاجرّلا   ا ذلةهاا   نهاا  ةال  الطعُيِٕ؛ فعلت كما الصمو يرا يف الس م

 .ةطه   رلها ةدضت اليت العسةّٕ الدَ  سؿّلٕ مو

 علًّمااا، ازبًااُي تكجّااخل مااو الةااد  غااكالّتاى لاادِها ةقّاات

 :َز تٌ لتام يف زٓمػا. ي  لًّما ضغاز َ د
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 معااااملًم ضَ مااادنًم تطاااذّل ِعهّاااٌ مباااا الهااااع تُعّااإ: األَ 

 ت اعاال مااو ياارا ضااّصِد سّااح العاااملْ، الااذلاخ الٙشاإ يف الرااازشٔ

 زعاِاإ يف مػااازكتًم َةالتااالْ َمحاضااًم، األؾاالّ  الطااكاى

 .املُ   َؾُى

 الطااعُيِٕ الكااُايز مااو مطااتدِم  نتاااز لااط دبًّااص: الجانّاإ

 َاملتٛلرااات املُاؾاا ات َفاامل للتطااذّل املل ااات عااداي  علااٖ القااايزٔ

 َالاسي  ةاأللار  ضمادٍ   طالٕ ضَ التطذّل زف  نتذهب ستٖ الدَلّٕ،

 .ال هّٕ الت اؾّل سُ 

ّ٘اااا نهػاااغل ضال َلتاّماااا؛ ضؤكاااد علاااٖ ضنهاااا ػباااب   ةإظبااااش كل

 الٙشٕ يف املُا   فتطذّل التطذّل، ةعد ما  ظباشات التطذّل عو

ُ  ةل الرع ، ِظٗو كما ِٕسا لّظ العاملْ الذلاخ ٕ  يا  لت عّال  َضاّل

ّ٘اا  َ غاًازٍ  َزعاِتاٌ،  َؾُنٌ الذلاثْ ةاملُ   االيتمام ّ٘اا،  ضبل  َيَل

 املُ ا   تاازِخ  ساُ   َالجقافّٕ األثسِٕ َاألحباخ الدزاضات َتكجّخل

 .ةٌ ا نطاى َعال ٕ

 تأٖلسنااا ضنهاا  غا    ماو  لاّظ : كنبا عقببب د. إحطباٌ ببو حليقبة     

ٕ  ثسَٔ غ  ال َيُ - ةالٗتساخ املتألس مامهاايت َضٖى كجرّلا،  َطهّا

 مكااااع ٕ ماااو الةاااد ةااال ةاااٌ، ا  اااساز صباااسي ِك ّاااٌ ال -ياٙلااإ

 َالعمال  دًإ،  ماو  الُّنطكُ لدٗ التطذّل عذلٕ لتطسِ  ازبًُي

مهًذّ٘اا   لتهمّتًاا  ِلاصم  ماا  َاربااذ  للرػسِٕ، املُا   يرٍ  تاسٕ علٖ

 صبااا  يف هرقٖضاا  اام، َيف. َمػااازِ  ته ّرِاإ لٛااط لااال  مااو

ٕ  سكاازات  ةاأىٖ  الرات َتركرل االست ا٘   ى ،"يهاا  ماو  َماٖست " مًما

ًّااا نه اار ،  املُا اا ، ياارٍ اسبذااس عااو  فاا  ةادباااٍ ان تاسّ٘ااا تُٗد
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ّ٘ا  تكُى ةرل  فًْ شلا؛ الُؾُ  َتطًّل  َةارل   سّاتهاا،  ماو  داص

ٕٟ نك ْ  ذبات  ِرقًّا ذل   ى ثم األمكهٕ، علٖ تل  َاتؿاٟلا سُِّ

 ةػاْ٘  ًِتماُى  ال الارِو  الٛامع  طم  مو َؼبمًّا هاع،ال ضنظاز

 ةهااا٘    ضااّألرنا َياارا. مكاضااب مااو دّااُةًم يف ِاادلل مااا  ال

 العاملّإ،  الُدًاات  قامو  تساثهاا  لّؿرح متكاملٕ، َطهّٕ مهظُمٕ

ٕٟ دًااُّيا ضااّتٛلب َياارا ٕٟ ضكاي ّاا ٕٟ َتهظّمّاا ٕٟ َمعمازِاا  َسكااسِ

ٕٟ -َادتماعّٕ  .ا تؿايِ

 فالتطاااذّل األسطاااا٘، َاسااإ لتطاااذّل معاِػااايت لاااال  ماااو

 يف ِطااسٓ غااعُز ذلاا ، ض اال َلااّظ. تأكّااد ةكاال فازٟ ااا ضساادخ

ٕ  صباسي  ماو  ضكجاس  آةااًٙم  عاو  َزثاٍُ  ماا  ةأى الطكاى  َلرااع  شلذا

 يف متعاادئ َتساكمااات سّااأ، طسِقاإ ةاال الاادنّا؛ سٛااام َةعاا 

 الااايت األيمّااإ َماااا شلاااا، ضقاااافُا َماااا اسبّاااأ، ممازضااإ كّ ّااإ

 يف َساار ًم املااُازي، علااٖ َسسؾااًم  ًمَعااس ةكااديم ؾااهعُيا

ٖ  ضى  كاو  اليت َال ُاٙد. تهمّتًا ٘  التطاذّل  ماو  ُتذها  ضَ لألسطاا

. َالعراح  التذااَش  ماو  اسباد  ض لاًا  لّظ ةال عل، متعدئ -لطُايا

 مااو صبمُعاإ ماا  شزُت األسطااا٘ ضنااْ ضتاارك١س العرااح: ضمجلاإ َمااو

 ٕ،تعسِ ّااا دُلااإ يف لازدًاااا ماااو  ااادمُا الااارِو األعاااصا٘ الاااصمال٘

 َدادت . ازبرال  ضا ح  عهد مهظس ض رح َددت للقازٔ َؾلها َعهدما

٘  ضةُ يُ " لّشُلُا"!  زلهتّٕ ؾرٕ"  مػاًد  َيف! متهاصٍ    " األسطاا

 اجملااااشز ضمااا  الهلّااال، ضم يف" الهلّاال   لاا  " غاااايدت آلااس،  مااي، 

 ٕ  َالااايت القد ااإ، األسطاااا٘" فسداااى "  شالااإ يف فكانااات اسبقّقّاا

 َربّّٛٛ٘ااا معمازِ٘ااا اكتماٟلااا سَاألكجاا َاألةًااٖ، األمجاال كاناات
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٘  ضى ةاعترااز  اضتجها٘، يَمنا العسةْ اشبلّر سُاقس ة   ، األسطاا

 . الرؿسٔ  ال الطكاى عدي يف ساقسٔ تهافطٌ ِكو

  ااد سطاارهاٍ دطااد يف تاادٗ  ددِاادٔ زَّسااا ضٖى غاا  مااو لااّظ

ٕ  َان تااح  األيمّإ،  ال اٙمل تساثها َيُ مات،  َايتمامًاا،  اسبكُما

ّ٘ااااا تغااااّرّلا ضااااتشدخ 2010 السؤِاااإ تًدفاتمبطاااا مدفُعاااإ   ػباة

 .طُِٟلا يام يذساى٣ ةعد ةذلاثها عبت ْ َضتذعلها. سقّقّ٘ا

 

 حول القطية املداخالت: 

 كلّات َض طام اآلثاز َالتازِخ َيَزيا يف تطذّل اآلثاز:

ضغاااز ي. محااصٔ ةّاات املااا     ضنااٌ ، ِالسااظ فّمااا دااا٘ يف        

ٓٚ يَز   الُز اإ السّٙطاإ، َمااا دااسٗ سُشلااا     مااو تعقّرااات، ٔذكااس ض

التطااذّل. َضتطااا٘ :  عملّااات َاآلثاااز يف التااازِخ َض طااام لكلّااات

 علمااْ، تعماالو سطااب كاناات التؿاؾااًاو َماااذا مااو ياارا ضلااّظ

 ضى اآلثااز، َضعتقادُ   عاو  غاعب  ةًاا  عهادنا  التازِخ ض طام معظم فإى

 يارا  يف سكاُزْ  شلاا  ِكاُى  ضى ػباب  ضَ كررّلا، يَّزا اال طام شلرٍ

س. ماااو دانرًاااا، تطاااا٘لت ضِّكاااا  ي. فُشِااإ الركاااس عاااو يااارا األمااا

 الدِهّاإ الكااغُ  مااو الكااجرل ضى نعااسف الاادَز، َضقااافت: عبااو 

 لاال   األ طاام  يرٍ نػاطات كجرّلا مو ضثٖست ةل َسٖدت َالجقافّٕ

 َكذااص٘ اسبالّاإ الااتغرلات ماا  لكااو املاقاإّ، الطااهُات األزةعاا 

 لادَز  ن طاًا  األ طام يرٍ تعٓد ضى ضتُ   الُطهّٕ، التشُ  لٕٛ مو

 طبتل ٕ. َعاملّٕ ضبلّٕ ةّٕٚ يف طبتلخل
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 اآلثااز َض طاام   َِعتقد ي. مػازٓ الهعاّم فّماا ِتعلامل ةكلّاات    

ٕ  ةا   ان ؿاام  يهاا   ماشا  ضنٌ التازِخ، ٕ  َاملػاازِ   ازبامعا  الُطهّا

َالطاارب ساارل معااسَف. كمااا ضزٗ ضى   الؿااغسٗ، َستااٖ الكاادلٗ،

ٕٟ يها   املهًذْ َالتُثّمل العلمْ حالرش قعخل يف كررلٔ  غكالّ

 ازبامعااات ضى ال ضزٗ ضناام َاسبقّقاإ عااام، ةػااكل الااذلاخ ملُا اا 

 -القااايم اجملااا ؛ فاألضاارُع ياارا يف َاقااح  ضااًام شلااا الطااعُيِٕ

ٕ  الدزاضااات ناادَٔ  ُتعقااد -كمجااا   َالراااسجُى  لهاادى، يف العسةّاا

عاّماا،   50 شلاا  الهادَٔ  يرٍ ضى زسم املػازك  ض ل يم الطعُيُِى

ٕ    كااٖل ُتعقااد فًااْ  امللاا  عااام. عل٤قاات ي. فُشِاإ الركااس ةااأى دامعاا

ال اَ. ةّهما ِاسٗ ي.    سِٕ اكتػاف يف ضضاضْ يَز شلا كاى ضعُي

 ضكجس. ضَا عاّم 10مػازٓ الهعّم ضى ذل  سدخ مهر 

ٓ  ضقافت ي. فُشِٕ الركس ضنٌ ُِالسظ ضى ا يما   ضؾاا   الار

ّ٘ااا كااااى العلمّااإ امليضطاااات يف الاااذلاخ يزاضاااات  للتُٗداااٌ ا؛طرّع

 ميضطاات  معظام  ضفسايياا  ِادِس  الايت  الدِهّٕ للميضطات املتُدظ

 ضَ الاذلاخ  لدزاضاات  التػاذّ   قعخل علٖ انعكظ َالرٓ الدَلٕ،

ٕ   ى اآلثاااز، ةاال   أل طااام   ُمتشااخل  لاادًِا  كاااى  ضااعُي  امللاا   دامعاا

علّااٌ؛ لاارا فااإى  لػاإّ للعاماإ ةصِازتااٌ مطاامُّسا ِكااو ، تااازؽبْ

ٕ  اكتػاف يف ازبًُي   رال  ضٓ عاّماا؛  ثالثا    رال  كااى  اَال ا   سِا

 َالت ااااْ الذلاثّاااإ، الدزاضااااات تااااُازت الؿااااشُٔ، َةعااااديا فااااذلٔ

 اآلثاازِ   ةًا. َضقاف ي. مػاازٓ الهعاّم ضى دّال    االيتمام تدزػبّ٘ا

َٓاي  َن اظ  ا  ااى  ةاه ظ  ددِاد  دّال  ؽباسز  فلام  ِهقاس ،  ةادض  الس

 ٔ.الساكد املّاٍ ُِشٚس  املُا   تطذّل ضى اسبماع، َُِ ذل 
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 ربؿؿات ضكاي ّٕ يف علم اآلثاز:

ٓٙ قالم   طبصَْى لدًِا ذكس م. سطام حبرلٓ ضى اململكٕ  ضثاس

ـْ لاااادِها  ال ضنااااٌ ُِدااااد  ُِطااااتغل، ملااااا  الكااااُايز يف كااااررل نقاااا

ٖ  العلم، يرا يف املتلؿؿٕ  علام  يف طُِال  ةااع  شلاا  الايت  الادَ   ستا

 يَلّاإ َدامعااات مهظمااات ماا  تتعاااَى ماشالاات مؿااس، اآلثاااز، مجاال

ٕ  َالتقهّاات  اشبادلات  اضاتلدام  مو كولتتم ٗ  املُداُئ  اسبدِجا  لاد

 ةاذلاخ  الزتراطٌ د٘دا اآلثاز مًم علم. املُا   يف اضتكػاف الغس 

 .معٌ تتعاِؼ ضى تطتّٛ  ملمُّضا ساقّسا املاقْ ََدِعل الػعُ ،

 اآلثاز ال ِاسترط فقاط ةتاازِخ    ضقافت ي. فُشِٕ الركس ضى علم

 ي. عامااإ. َ اااد ضغااااز ا نطاااانّٕ َٕ مناااا ةاملعسفااا الػاااعُ ؛ َتاااساخ

 ملمُّضاااا سساٟكاااا ِػاااًد اآلثااااز ،  ٛااااع ضى    الهعاااّم مػاااازٓ

ٕ  يف األثسِٕ املُا   لتطذّل ٕ  الالٙشا  انكامام  ةعاد   ال للاذلاخ  العاملّا

ٕ  َاآلثااز قامو   للطاّاسٕ  العامٕ اشلّٕٚ اآلثاز     ٛاع  ،2010 زؤِا

ٌ  مُسادٔ  كّاناات  يف التذٗما   يرا ضى ِعم فًل ٕ  غار   اد  سكُمّا

 مااو للااتللـ ضضااًل ا يازِاإ، َطسِٟقااا  للررلَ ساطّاإ سل٦ااا ِكااُى

 احمللّٕو الجقافٕ قغُطات

   ٌ  يف نرااادض ضى األيمّااإ ماااو َِعتقاااد م. سطاااام حبااارلٓ ضنااا

املػااذلكٕ  الاادلامر  طااال  لااال  اآلثاااز، مااو  علاام يف التلؿااـ

ٕ  ازبامعاات  مو كررل عدْي العلمّٕ. فًها  َالرعجات  لادًِا  األدهرّا

 مجال يازفاازي   َدامعات، مهًا، االضت ائ  كو َلدلات ايزكُ

    متاااد لااادلات لااادًِا َغاااّكاسُ، كالّ ُزنّاااا يف َةرلكلاااْ

 ضَكطاااا ُزي اآلثاااااز. َدامعااااات  علاااام يف عاّمااااا 10 مااااو ضكجااااس
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 يف َالطاُزةُى  ةسل  يف ضملانّاا،  َدامعٕ ةسِٛانّا، يف َكامدلِدز

 .  سى مو ألكجس متد لدلات لدًِا فسنطا،

 اململكٕ، اآلثاز يف الضتكػاف معًا للتعاَى م تُح جملا فا

 تعتاادل ألنًااا اململكاإ؛ يف العماال تتمهااٖ املعايااد ياارٍ مااو َالكااجرل

 ياّٙمااا تعٛااْ األثسِاإ االضتكػااافات. ضثسِ٘ااا مطااتغلٕ ساارل مهٛقاإ

 ضى الةاد  الدزاضّٕ َةعجاتها الػعُ ، ثقافات  ػباةّٕ عو انٛراعات

ال  فأيمّتًاا  امللتل إ،  َربؿؿاتٌ اآلثاز علم يف التلؿـ تػمل

 التقهّٕ. ضَ اشلهدضٕ ضَ الٛب يزاضٕ عو تقل

 الالٙشاإ لآلثاااز يف ضقاااف ي. شِاااي الاادزِظ ضى التطااذّل   

 اآلثاز     ٛاع انكمام ةعد ضٓ ؛2001 عام يف  ال ِردض ، العاملّٕ

ٕ  . لكو2010 السؤِٕ َالئ  رل لكو الطّاسٕ، يّٕٚ  ضَلات  السؤِا

 املُا ا   زفا  : ضيادافًا  ضيام  ضساد  دعلات  ةاآلثاز،  ذ اكررّل ايتماّما

 .مُا   80    الدَلّٕ الالٙشٕ يف املطذلٕ

ٌ  يارا  ضك٤اد  َ د ُ  ةًاا   اام  الايت  الصِاازٔ  َااليتماام  التُدا  زلا

 ادتماا  سّااح ،2085 يف عااام الُّنطااكُ مهظماإ    العًااد َلااْ

 ضى ةُكُفاا  الطّدٔ مو العًد َلْ َطلب املهظمٕ، زّٙطٕ م  زلٍُ

 َدُيياا  يف ت عّال  اململكٕ ةسسرٕ لاّؾا ايتماّما الُّنطكُ تُلْ

 يف الطاااعُيِٕ املُا اا   شِااائ  مطاااز  يف معهااا  َالتعاااَى  املهظماإ،  يف

 .الدَلّٕ الالٙشٕ

ٕ  ي. فُشِإ الركاس  ضقافت ضِّكا   نػإٛ  ضاعُي  امللا   ضى دامعا

 الضتكػااااف َازبامعاااات ازبًاااات ماااو الكاااجرل مااا  التعااااَى يف

الطااعُيٓ  التعاااَى مكااو اسبؿااس: ال املجااا  ضاارّل فعلااٖ. اآلثاااز



14

 –1048     
24 

 مااااو األنؿااااازٓ، عرااااد الااااسمحو  يكتااااُز َةقّااااائ ال سنطااااْ،

 مًمٕ. ضثسِٕ مهاطمل اكتػاف

 اآلثاز لّطُا َضضاترٔ ضكد ذل  ي. شِاي الدزِظ، فازبامعات

 يف ِػااازكُى فًاام ةاآلثاااز َالااذلاخ،  العهاِاإ ضدااُا٘ عااو ةعّاادِو

 عااادل ضسّاّناااا ازكُىِػااا ثااام للتهقّاااب، االضتكػاااافّٕ الرعجاااات

 .للُّنطكُ تقد ًا  رل املل ات  عداي يف الذلاخ يّٕٚ اضتػازات

 ازبانب اال تؿايٓ يف االيتمام ةاآلثاز:

 ازباناااااب ياّٙمااااا  ضغاااااز ي.  سطاااااى ةُسلّقااااإ    ضنااااٌ ِااااادلش   

  كااو ماا  ةاال ةالكاسَزٔ،  مكاضاب  يف طمّعااا لاّظ  اال تؿاايٓ، 

 مااو الالشماإ األمااُا  تااُفس ةطاارب اآلثاااز َالااذلاخ؛ زعاِاإ الضااتدامٕ

 جبعلااًا املُا اا ، لتلاا  اسبّااأ مالمااح علااٖ اسب ااا  َةطاارب دًاإ،

 . َالطّٓاح للصَاز متاسٕ

 دُاثااا، مطااذد تااسمّم ةعااد األسطااا٘ يف نعاِػااًا سّاإ دبسةاإ

 التازؽبّإ، َالق اصٔ   املطاذد  ةأيمّٕ َالتعسِخل ذل ، عو َا عالى

 يلااُ  زضاام يفاا  األيااالْ  ااان  َ، دُاثااا، متهااصٍ ةافتتاااح الجانّاإ

 . للمتهصٍ

 تطذّل األماكو ا ضالمّٕ:

ٖ  ذبتُٓ ِسٗ ي. زِا  ظبم ضى اململكٕ   ًاس  الايت  املُا ا   علا

ٌ  زلاَِإ،  َزضاالٕ  سّأ َضضلُ  كدِو ا ضالم فًّا  للهااع  مُٓدا

 َللعؿاس  ا ضاالم   رل ملا األثسِٕ املُا   لتطذّل نطعٖ فًل. كافٕ

  ًاس  ضى ةعاد  التاازِخ  عتؾاه  اليت املُا   تطذّل َنذل  اسبدِح،

 َتطااًّل ا ضااالمْ، التااازِخ مُا اا  تٛااُِس لاارا ضزٗ ضى ا ضااالمو
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ٕ  األماُز  ماو  شِازتًا ٕ  تكتطاب  الايت  املًما   ى ضيزٓ ال لكاو . ضَلُِا

ْ  الاااذلاخ مااو  كذاااص٘ تطااذّلًا  كاااى   للماااا  مكااّعٕ  فّاااٌ العااامل

 املطالم   تًامٗ  املُا ا   يارٍ  ألى ذلا ؛  عكظ األمس  ى ةل َالُ ت،

 .ضُا٘ سد علٖ َلازدًا ملكٕامل يالل

 ماو  شِااي الادزِظ   الادكتُز  ذكسياا  اليت احملاذِس ضى َضتُ  

 الايت  امل اس   الاتش ٥ظ  فذلٔ لال  كانت ا ضالمّٕ املُا   تطذّل

ٕ  شِااازٔ مُقااُع مااو نعّػااًا كهااا . تقدِطااًا مااو اآلثاااز، َاشبػااّ

ةاآلثاااز  االيتمااام َضؾاارح اآلى، املسسلاإ ياارٍ دباَشنااا ضنهااا َض ااٗو

ٕ  ضياداف  ضسد شِازتًا تػذّ َ ٌ  لارا  ؛2010 زؤِا  املمكاو  ماو  فإنا

 ةااٌ معمااُ  يااُ مااا مجاال املطاالم ، لغاارل املُا اا  تلاا  شِااازٔ اضااتجها٘

ٕ  يف للشسم  ٕ  مكا َساُ  الطاّا  ذاتاٌ، تطاا٘  ي. محاصٔ       .َاملدِها

ٕ  األمااكو  ةعا   ُتطاٖذل  ال ةّت املا : ملاذا  ةا ضاالم، مجال:   املتعلقا

 ضسدو سسا٘، َدرل ساز

ٕ  املهدَةّٕ يف َزينا ضى دا  ي. شِاي الدزِظ ةأنٌ ضرملض  الداٙما

 مكاإ يف الدِهّاإ، املُا اا  تطااذّل عااو علّااا دًااات مااو تطاااؤ 

 ياارا ةااأى سّهًااا ضدرهااا ذبدِااّدا، َ ااد  املهااُزٔ َاملدِهاإ املكسماإ

 :ضمسِو ضّعم

 يف ُمطااٖذل مُ اا  ضٓ تعاادِل ضَ ياادم مااو املطاااع، عاادم -

 .الالٙشٕ

ٌ  القراُ   عام ِ مُ ا   ضٓ تطذّل - ْ  ماصاز     ةتشُِلا  ضاّاس

 َةهااا٘. ذب ااظ ضَ ربؿااّـ يَى مااو شِازتااٌ ضزاي َمااِو لكاال م تااُح

 َضناا ضزٗ ضى  .ذل  عو الهظس ؾسف املعهّٕ ازبًات زضت ذل ، علٖ
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 الالٙشاإ مهشًااا الاايت املكاناإ مااو ضكاادل َاملدِهاإ مكاإ مكاناإ

 دِهتاىاملاا تلقايااا الاايت َالسعاِاإ فًّااا، املطااذلٕ للمُا اا  الدَلّاإ

 يَلّااإ زعاِااإ ضٓ ماااو ضكااادل الطاااعُيِٕ الطااالٛات ماااو املقدضاااتاى

 .ضلسٗ

 يااااُ لاااادِها ا ضااااالمْ َضكااااد ض. ضبمااااد الدناااادنْ ضى ا زخ

 ِكاُى  اسبسماى؛ لرا ػباب ضى  َةًا الُسْ، مًرط فرالينا األيم،

 اآلثااااز َامللُٛطاااات دلاااب علاااٖ َالعمااال لااااف، ُمتشاااخْل يهاااا 

 . اىضمث مو كل ت مًما العا، يف املهتػسٔ

ٕ  يف ضشِلات  اآلثااز الايت   ستٖ ٕ  مكا   عاائ  ماو املمكاو   َاملدِها

ٖ . ةهاًٙاا  َ عاائ  األؾال  ضباكأ ٖ  ضى ممكاو  الطارلٔ  ستا  ُتشااك

 ضاارّل علااٖ تؿااُِسِٕ،َ زلعّاإ ةااأيَات املااركُز امٝلتشااخل قاامو

 -َالطاااالم الؿاااالٔ علّاااٌ -السضاااُ  يذاااسٔ اسبؿاااس: ال املجاااا 

 ماو  املعااز   تُثّامل  وما   ها   َال العقّدٔ، عو الدفاع يف َمعازكٌ

ّ٘ااا، اململكاإ ساادَي لااازز َ عاات َالاايت ةعاادٍ،  غباطااب فااهشو سال

 .َسرليم للمطلم  عاملْ ةدِو

 الااذلاخ مُا اا  تطااذّل مااو دانرااٌ، ِااسٗ م. لالااد العجماااى ضى  

 َال غااسٟطا لااّظ العاااملْ الااذلاخ  اٙماإ ا ضااالمْ قاامو  َالتااازِخ

 التطذّل ضى علٖ ِردَ فّما مت قُى ضنها لاؾٕ ذاتٌ، يف سد يدٟفا

  ّذا ياادٟفا؛ َلااّظ َلٛاأُ َضااّلٕ، َلااّظ ضيأ يااُ القاٙماإ ياارٍ يف

 اسبااسم  لااايم ةسنااامر َته ّاار ت عّاال يااُ اسبقّقاإ يف فاااملٛلُ 

 ةادٟلا  ا ضاالم،  َالتاازِخ  الاذلاخ  مُا ا   تٛاُِس  ِكامٗ  الرٓ للذلاخ،

 كاذلاخ  املُا ا   يارٍ  تطاذّل  يف َاملاا   َازبًاد  الُ ات   قاعٕ مو
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 ِكااُى َزمبااا. ذلاا  جباادازٔ املطاايَل    هاااع عااو يّاا نا عاااملْ،

 العاا،  ضماام  َالتػغّل الُدُي سّص    َ ةساشيا املُا   يرٍ تُِٛس

 يف تطاذّلًا  لتارم  القاساز  ضؾاشا    هاعاات  لتغاّرل  ذلا   ةعد يافّعا

 العاملْ. الذلاخ  اٙمٕ

ٖ  ةالعمال   مهاا  مكترها َضقّخل:  نها يف ٕ  علا  َربٛاّط  يزاضا

 ا ضاااالمْ، َاملتعلااامل  التاااازِخ مُا ااا  تٛاااُِس مػاااازِ  ماااو اثاااه 

اشبهاد    ٝضساد َمُ ا  ساصَٔ    ساصَٔ  َيما مُ ا   ةالغصَات، لؿُؾا

 املػاااسَع  يف املررَلااإ ازبًاااُي ماااو َةاااالسسم املهاااُزٔ. املدِهااإ يف

  لّااٌ، انتًّهااا الاارٓ ازبراااز َالعماال شلمااا، ُسػاادت الاايت َاشباادلات

 املطااتُِات مااو العدِااد مااو َا غااائ االعتماااي سااد َؾاال َالاارٓ

ّ٘ا َاألكاي ّٕ املًهّٕ َّاا  املػاسَع   كاال  ضى  ال َعاملّ٘اا،  ضبل  انتً

ٕ  تاُف٥س  لعدم األيزاز؛     املُ ا   ةلُسًماا  َعادم  لته ّاريما،  مّصانّا

 مهظُماإ    يفعًمااا ضباااَالت ستااٖ األَلُِااات، ضاالم يف املالٙاام

 ةااأيُا٘ اؾااٛدمت القٛاااع ماا  ةالػااساكٕ َالتٛااُِس اشبؿلؿاإ

 َذبدِااد القااساز ارباااذ مساكااص يف ياام َمااو لاادٗ ذاتّاإ َ هاعااات

 . األَلُِات

 ٗ  تهاااشع ضِّكاا،  املػااسَع  يارِو  َادًات  الاايت العقراات   ساد

 الاايت املهااُزٔ املدِهاإ تٛااُِس يّٚاإ ةاا  َالؿااالسّات االلتؿاااف

 الكافّااإ الطااالٕٛ ملااا  ، لكهًاااا الدزاضاااات، علاااٖ ضغاااسفت

 املػااًد عااو ساةاات اسٕالطااّ يّٚاإ ةّهمااا للته ّاار، الااالشم َالتمُِاال

 تٛااُِس ةسنااامر عااو مطاايَلّتًا حبكاام يفعااٌ علااٖ القااايزٔ َيااْ

 ضدًلًا، ألضرا  تغّّّرا ضم سّاّةا كاى  ى ضيزٓ َال الغصَات. مُا  
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 لّكااسزا األيزاز،    َاعااداى مػااسَعاى انتًااٖ الهتّذاإ يف لكااو

 العاااملْ َالتااازِخ الااذلاخ مُا اا  كاال تٛااا  الاايت التًمااّؼ معانااأ

 مطذلٕ. سرل ضم مطذلٕ ضكانت ضُا٘ مْ،َا ضال

 ضعمااا    سااداخ  ضااهٕ مااو  ةاادضت املهااُزٔ  املدِهاإ تٛااُِس  يّٚاإ

ٕ  ذبط  ٕ  للشلاُ   تكاساز  يف ضساد،  ساصَٔ  مُ ا   يف مي تا  الذل ّعّا

 ياارٍ َستااٖ. داا٘دا طُِلاإ ضااهُات مهاار املُ اا  ياارا غااًديا الاايت

 معاااسيف ضبتاااُٗ َتقااادِم لتٛاااُِس مراااايزات ضِااإ ماااو للااات اسبلااُ  

َٖاز تش ااَْم َضااسيٓ . األز  ةقاااع غااتٖ مااو القااايم  املُ اا  لااص

 يف األفااساي املسغاادِو ةعاا  ضى املّدانّاإ الدزاضاإ لااال  السظهااا

 َمعلُماتًاا  الغاصَٔ  ضساداخ  لطاسي  الكاايف  التأيّال   لا   ال املُ  

 ٕ  ضَلٚاا  ةعا    ى ةاال للعاس ؛  َضااٙل  ضِاإ سّاا   عااو نايّا  . ازبما

 ةعااا  َمُا اااخل ٕاملعسكااا ضساااداخ تػاااٌُِ ِتعماااد زمباااا املسغااادِو

 التُثّامل  سّا  نتّذٕ ةالٛر  يرا مُدًٕ، ل ّٕ ألدهدات الؿشاةٕ

 التقهّٕ. َالتذًّصات َاملأضطٕ

  نػا٘ "مكهص" للذلاخ الطعُيٓ:

ْ  ذبُٗ  سدخ ذيب ي. لالد السيِعاى    ضنٌ ْ  ادتمااع   ػبااة

ـٗ فّمااا مًااٙم  ياارا ضى َاآلثاااز عمُّمااا، حبكاام للااذلاخ الهظااسٔ ؽباا

 االدتماعّٕ، الػساٙح لرع  مهاضّرا زش  مؿدز ىِكُ  د الذلاخ

 ةاآلثااز َالاذلاخ،   َمتهاام٣  َاضا   ايتماامْ  َيها . اآلثاز املايِٕ لاؾٕ

 .السزلّٕ ازبًات ضَ األفساي عهد ضُا٘

  نػااا٘ عرااد العصِااص امللاا   يازٔ تُٗدااٌ _مجٟلااا _ ذلاا  نتاااٙر مااو

ٓ " مكهاص " ٕ  ِعكاظ ( ُمتشٟ اا  َلاّظ  مكهاص ) ضاعُي ٕ  ثقافا  اململكا
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 ٕ ُ  الطاااعُيِٕ، العسةّاا  لاااٌ التلٛااّط  طاااُز يف ال ِااصا   مػاااسَع َياا

 فًااد الاادكتُز معااْ تُاؾاال َ ااد. القايماإ الطااهُات يف  ظباااشٍ

 لااتلٓمظ اشبؿااُف، ةًاارا االدتماااعّ  مااو ساارلٓ َماا  الطاامازٓ

 الكاااررل؛ َذلااا  الاااُطم املػاااسَع يااارا لتشقّااامل األنطاااب الٛاااس 

ٕ  أليمّتٌ ٕ  الُطهّا ٕ  َالعاملّا  و داان ، ضغارل  َما . كارل   َالطاّاسّ

 ضفاساي  علًّاا  ِقاُم  الايت  اشباؾٕ املتاسخل مو كررل عدي َدُي   

 يااارٍ ماااو ا فاااائ َةالتاااالْ  كاااو  الاااذلاخ، عػاااا  َماااو ياااُأ

 َِغّاب  اململكإ،  مهااطمل  مجّا   يف تهتػاس  ضنًاا  َالضّما املتاسخل،

 َطاس   القٛا   ةعا   س ظ يف الكافّٕ اشبدلٔ ضؾشاةًا ةع  عو

 َمجعٌ الػتات يرا كل مو ِطت ّد صمكه  نػا٘ مت لُ. ؾّانتًا

 نقادم  ةارل   فإنهاا  املهاضاب،  َاملهاخ اسب ظ ةػسَ  َاسد مرهٖ يف

 .كررلٔ َطهّٕ لدمٕ

 لااااٌ آثاااااازٍ علااااٖ ازباااااانر    الااااُطم  َدااااُي ياااارا املكهاااااص  

 الُطهّااإ اشلُِااإ ةلاااُزٔ عُامااال ضساااد فًاااُ َاله طاااْ، االدتمااااعْ

 لاااااّظ الرلاااااد يااااارا ضى َتاااااركرليم األدّاااااا ، عهاااااد َتعمّقًاااااا

ٟٛااااان  َمتهُّعااااا، ثسِ٘ااااا تازؽٟبااااا ِكتهااااص ضِكااااا َلكهااااٌ فقااااط،  

ال،  كّاااخل. الرػاااسِٕ عماااُم َلكاااو فقاااط الطاااعُيِ  لاااّظ ًِاااٗم

 الدِهّااااإ الهؿاااااُف سطاااااب الرػاااااسِٕ مًاااااَد ُِعاااااٗد الرلاااااد َيااااارا

 يف الػااااااُؼبّٕٛ فمطااااااتُطهٕ األثسِاااااإو َالػااااااُايد َالتازؽبّاااااإ

 ٕ عرااااد  الاااادكتُز ضيمّتًاااا  عااااو كػااااخل الااايت  ازبااااُف، مهٛقااا

 ماااو ضاااهٕ ملّاااُى  راااَل اضاااُتُطهت ضنًاااا ٜ ااآدز االنؿاااازٓ الاااسمحو

 .املايِٕ َالػُايد" اللقٖ" ةع  لال 
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ٖ  اسب اا   فإٖى َضلرّلا، ٕ  الاذلاخ  علا  ةًادف  تسٟفاا  لاّظ  َالجقافا

 َطامٙ  عمالْ  ضِّكا َلكهٌ لها، تسكٍُ َما األ دم  طبل ات زؤِٕ

ْٙ ْٙ، َضّاضاا  يف فاعلاإ كدَلاإ َطههااا مُ اا  مااو ُِعااٚصش َادتماااع

ُّعٚصش فّااٌ، َماايثسٔ العااا،  لهااا؛ اآللااسِو نظااسٔ  مااو كاارل  َضاا

ٕ  غاعُّةا  لطاها  عباو . ازبارَز  يف قاز  تازِخ شلا كأمٕ ٖ  طازٙا  علا

ٖ  َةقأُ،   ةساشياا،  ِلاصم  سكاازات  ضؾاشا   َلكههاا  املهٛقٕ،  ستا

 .نتذٌ َضِو عبو، مو اآللسَى ِدز 

 اللشظاإ ياارٍ نهتًااص َيف زضٓ ي. شِاااي الاادزِظ، فإنااٌ ػبااب ضى 

 َا ضااااالمْ ا نطااااانْ ةذلاثهااااا للعهاِاااإ اآلى الطاااااعبٕ ازؽبّاااإالت

 الاااجالخ الااادَاٙس يااارٍ علاااٖ دًُيناااا تتاااُشع ضى َػباااب َالاااُطم،

 .مجّعًا

َضقاااف ي.  سطاااى ةُسلّقاإ: ضت اامل ماا  ي. لالااد يف ضى اآلثاااز    

ٕ  الرقا   فتٛاُِس  غبرُِ٘اا،  ك٘ماا  لّطاا  َالذلاخ  ضماسْ  للاذلاخ  اسباقاه

 .ةالترعّٕ َا تؿايِٕ األضاع، يف ماعّٕادت ترعات مو لٌ ملا سُّٓ؛

 تُفرل ةهّٕ ذبتّٕ لتشقّمل اضتدامٕ للمُا   األثسِٕ:

 َاساإ  راال تطااذّلًا ضاارمل فّمااا ِتعلاامل ةاااملُا   األزةعاإ الاايت   

 ِاسٗ م. لالاد العجمااى ضنًاا مجال      التازؽبّٕ، َلاؾٕ ددٔ األسطا٘

 لٛااس َتُادااٌ ال ػاال، مااو سالاإ املًااتم  مااو للكااجرلِو ةالهطاارٕ

ٕ  يف تطاذّلًا  بضش ْ  الاذلاخ   اٙما ٌ  ماا  اضاتمس   ذا العاامل  ماو  تعانّا

 فًّا.  امل تعلٕ اسبساٙمل تكساز ض لٌ لّظ َادذلا٘،  يما 

 مػاااكلٕ ماااو دانرًاااا، ضكااادت ي. فُشِااإ الركاااس ضى يااارٍ    

األثسِاإ،  ةاااملُا   للعهاِاإ كافّاإ ذبتّاإ ةهّاإ َدااُي سقّقّاإ لعاادم
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ْ  ٔفكاس  شلا االضتدامٕ. لارل ، فاإى   ُُِفِّس َمبا ٕ  العاام  الاُع  ةأيمّا

 الت طاارل ةُتقاإ مااو َ لسادًااا علًّااا، َاسب ااا  الذلاثّاإ، املعااا،

 اآلثااااز ًُِاااٚدي ةًااارٍ العهاِااإ ضى ِاااسٗ كااااى الااارٓ املغلاااُ  الجقاااايف

 التهمّااإ شِاااائ ألى ضيمّااإ؛ األكجاااس اآلى ياااُ -الدِهّااإ املػااااعس

 ػآذ  ضُّ ماا  يُ الذلاثّٕ املعا، ؾُى ةأيمّٕ العام َالُعْ الجقافّٕ

ٕ  ةإػباي للعهإِ القساز ؾان  ٕ  الرهّا  ملجال  املهاضارٕ  َالكاُايز  التشتّا

 الُطهّٕ. املرايزات يرٍ

 مػاكل ُتًٚدي ةقا٘ تطذّل ددٔ التازؽبّٕ:

 ةػااكل لاااف التازؽبّاإ ضغاااز م. لالااد العجماااى    ضى داادٔ

ٕ  امللكّاات  مُ اخل  نتّذٕ كجرّلا، تعانْ   ماا  تتٛلاب؛  الايت  اشباؾا

 َيعاام ميضطاإّ ضااّٛسٔ ضَ ةعااد، ؼبؿاال ملااا َيااُ ملكّااات نااصع

 يف. ِتااُفس ، مااا ضِكااا َيااُ املمتلكااات، َتٛااُِس لذلمااّم مااُِلْ

 ضَقاااع معازباإ علااٖ القاادزٔ لاادًِم لّطاات فااإى امٝلل٤ااا   الهتّذاإ،

 ِقاااُم َمعظمًااام ةّعًاااا، ِطاااتّٛعُى ال َكااارل  ممتلكااااتًم،

 عماا ،  ضاكو  ضَ مطاتُيعات  ضَ ةطإّٛ  دبازِٕ ألعما  ةتأدرليا

 ةال  الُّنطاكُ،  يف تطذّلًا مو كجرّلا ِتشطو ، يها  ػًدَامل

ٕ  اسبساٙامل  ةعا   ضِّكاا  غًدت  ذلا ،  ضؾاشاةًا  ِتعماد  الايت  امل تعلا

 مكانًا. سدِجٕ دبازِٕ مراى٣ َ  امٕ يدمًا ةعديا  كهًم ستٖ

 تهااااشع التازؽبّااإ دااادٔ مػااااكل ضكااادل كااارل  فاااإى ضساااد 

 ٔدااد .الك ااا٘ات َسّااا  الؿااالسّات، َقااعخل االلتؿاؾااات،

ٕ  تهاافظ  ةا   قاعت التازؽبّٕ ٕ   الطاّاسٕ  يّٚا  دادٔ،  َاآلثااز َضمانا

ٖ  عاالَٔ  َاملطايَلّٕ،  لاللتؿااف  َاقشٕ سدَي سّا   ل يف  علا
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 املاااُازي ال  لكاااُى ال املهٛقااإ يف العاااامل  ازبًااات  مهطاااُةْ ضى

 مييلاُى  ضن طاًم  يام  َال ال اعلٕ، الؿالسّات َال الالشمٕ، املالّٕ

 األيمّٕ. ةًرٍ مهٛقٕ م  للتعامل الكايف التأيّل

ٕ  دادٔ  يف ُِشترٗ ضى ضزدُ الرٓ الهمُذز  ماو  َسرلياا  التازؽبّا

ٕ  مناُذز  يُ العاملْ الذلاخ مُا   ٕ  يارٍ . فااع   نقااذ  يّٚا  الايت  اشلّٚا

 يف ظبشاات اسبذااامْ، اللّٛااخل عرااد. ي ةا تااداز َضيازيااا ضضطااًا

 املغسةّاااإ فاااااع مدِهاااإ علااااٖ اسب ااااا  يف عظّماااإ مًماااإ ذبقّاااامل

 َذبدِااد ضاالٕٛ  القااساز، املٛلااُ  يااُ َساادٔ  . ّاًٙاااَ س التازؽبّاإ

 ضبكااُم لكااو اضاتجمازٓ،  تهماآُ ةهماُذز  َالعماال الؿاالسّات، 

 َاالدتماعّٕ. األثسِٕ َالقّمٕ َالذلاخ الجقافٕ حبدَي

ٕ  املػااكل  ةّهما ِاسٗ م. ضبماد الػاًسٓ ضى ماو     الايت   السّٙطا

 ماو  ُِّما تكو ، املدى ضنًا مو َسرليا التازؽبّٕ مهًا ددٔ تعانْ

 َ، تتاُفس شلاا   القساز، مسكص يف القسازات متلرٓ لدٗ األَلُِات

 . الكسَزِٕ املالّٕ االعتمايات

ٕ  َاشبااادلات الك ااا٘ات  ماااو لاادِها   يااارٍ مجااال  يازٔ الكافّاا

ٕ  املل ات ْ  الايت  الؿاعر  تٛاُِس  السّٙطإ، َمػاسَع   املادى  مهًاا  تعاان

 .التازؽبّٕ املهاطمل علٖ للش ا  َاقح مجا  الدزعّٕ

ٕ    ال ضى   ةإغااساف سظّاات م. لالااد العجماااى ذكااس ضى الدزعّاا

 متقاادم، مًاام ضيا٘ علااٖ فشؿاالت علًّااا، السِااا  تٛااُِس يّٚاإ

 متااألس فاملػااسَع ذلاا  َماا . مسكصِاإ َضاالٕٛ ماايثسٔ، َمّصانّاإ

 الايت  للمسافامل  ال َاقح، تػغّلْ ةسنامْر ةعُد يها  َلّظ كجرّلا،
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ٕ  لألماال   َال اشلّٚإ،  ضنػأتًا ٕ  يف اشباؾا ْ  ذلا ،   ما . املهٛقا  فًا

 التازؽبّٕ. ددٔ َا   علٖ ةكجرل تت ُ 

ٕ  ضقاااف م. ضبمااد الػاااًسٓ ضى املػااازِ      الكاااررلٔ التُِٛسِاا

ٕ  سارل  ةأضاالّب  معًاا  التعامال  ػبب َاالضذلاتّذّٕ  كطااٙس  تقلّدِا

ٖ  مهًاا  العُاٙاد  ضَ األلسٗ، فال ُاٙد املػازِ  ٗ  علا الاُطم   املطاتُ

ٕ  دُاناب  تعكاظ  ضنًا    احمللْ،  قافٕ علٖ فقط َلّظ  تازؽبّا

 املهااطمل  تٛاُِس  يّٚاات  تقاُم  ضى ضزدُ َا تؿايِٕ؛ لرل  َادتماعّٕ

 الُطهّاإ، َ عٛاًٙااا املػااازِ  ياارٍ مجاال يعاام يف اسبقّقااْ ةاادَزيا

 املٛلُ . َالدعم االيتمام

 يّٕٚ الطّاسٕ َيَزيا دباٍ الذلاخ الُطم:

  ٕ  ةال  ضساّدا،  تهاافظ  ال الطاّاسٕ  ِسٗ ي. مػازٓ الهعاّم ضى يّٚا

ٗ  ازبًات لتكم يْ ٕ  لكاو  شلاا،  كمطتػااز  َتعمال  األلاس  ضمانا

 ضؾاٟلا  ِعاذلف  ال الطااةمل  َضمّهًاا  الاذلاخ،  يامٓ  عاو  دا٘دا  ةعّادٔ  ددٔ

 ضى ساَلهاا  اشلّٕٚ التازؽبّٕ. يف ددٔ يمُمٌ مو تكو َ، ةالذلاخ،

 ةعا       قاافٕ   لًّا، ِهتطب ََمو األمانٕ لكو مبهًذّٕ، نعمل

 الؿُزٔ. يف ظًُزال علٖ كررل تهافظ ةّهًم املال ،

 َالاذلاخ  الطّاسٕ فإى يّٕٚ ضقاف م. لالد العجماى: يف زضِْ،

 الته ّارٓ،  الادَز  عو َترتعد التطذّل، عهد يَزيا ِهتًْ ضى ػبب

ٕ  كافّإ؛  ضلٛات ةال للتدلل تكٛس لكهًا  عادم  ضَ قاعخل  نتّذا

 ددٔ. كأمانٕ التت ّرِٕ ازبًات  هاعٕ ضَ زسرٕ

 العامااإ اشلّٚااإ ماااُي ضىةّهماااا ِاااسٗ ي.عراااد اهلل ةاااو ؾااااحل اسب

 مهًاا  ماأمُ   يُ كررل، َما ةدَز تقم ، الُطم َالذلاخ للطّاسٕ
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 اململُكااإ األثسِااإ املتااااسخل ضى فااااملالسظ الاااُطم، تساثهاااا دبااااٍ

ٕ  تقدم ، لأليالْ ٖٓ اشلّٚا ْ  يعام  ض  َيعّماا  مطااندٔ  ألؾاشاةًا؛  ماال

ّٓم، الااذلاخ شلاارا  اةًاا ت تلااس  د اإ لجقافاإ ضمنُذّدااا َزبعلااٌ القاا

 .األدّا 

ٕ   امات  ماا  ضٖى ضِّكاا  لُسظ    ٖ  -اشلّٚا ٗ  َعلا  عػاسات  ماد

ّ٘ا ِعااٗد - لًّااا الااُطم الااذلاخ انكاامام مااو الطااهُات  نػاااٟطا نطاار

 ةالينااا متلكًااا الاايت األثسِاإ املُا اا  تعااٗدي ضمااام للغاِاإ ضباادَّيا

 .األطساف املتهامّٕ

 اململكٕ ذبتاز    مهدَ  نػط يف الُّنطكُ:

ٕ ذياااااب ض. عراااااد ا   يف عكاااااُ هلل الكاااااُؼبْ    ضى اململكااااا

 الاذلاخ  مُا ا   تطاذّل  ةدضت َالُّنطكُ ،8911 الُّنطكُ مهر

 ضٓ ،2001 شلااا عااام مُ اا  ضَ  ضااذلت َاململكاإ ،8972 العاااملْ

 الُّنطاااكُ ةاااد٘ ماااو عاّماااا 11َ انكااامامًا، ماااو عاّماااا 12 ةعاااد

ٌ  مػاااازٓ يف.َ اااد ضغاااز ي  .املُا اا   تطااذّل   االيتماااام    ضى َز تاا

 الطااّاسٕ. َ ذا يّٚاإ اآلثاااز    انكاامام ةعااد ةاادض املُا اا  ةتطااذّل

 اآلثاااز كاناات  َضى ،2000 عااام ٝضنػااٚت الطااّاسٕ يّٚاإ ضى عسفهااا

 ِاادلش ، َةالتااال2001ْ عااام  لًّااا املعااازف َُنقلاات َشازٔ يف َكالاإ

ٕ  َداُي  عادم  يف فقط املػكلٕ يل :تطاؤ  َاآلثااز،   للطاّاسٕ  يّٚا

 املعاااازف َشازٔ يف لطاااّاسٕ، ضَا اآلثااااز شلّٚااإ انكااامام عااادم يف ضَ

 الُ تو ذل  اآلثاز يف عو مطيَلٕ كذًٕ ن طًا

 َذباغاااٍ  لّااٌ، ا غااازٔ تااتم ، آلااس ضاارّرا يهااا  ضى ضعتقااُد

ٕ  نػط مهدَ  َدُي فإى عدم  م، َيف الدزِظ. شِاي.ي  للمملكا
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 نػااعس نكاو  ، .ذلاا  يف زٙاّظ  ضاربْ  ةاادَزٍ ِايمو  الُّنطاكُ  يف

. يهاا   شِااي .ي تُادد ةعد  ال سقّقٕ ٍَير الُّنطكُ، يف ةُدُينا

 نادز   ضى ضِّكاا  ػبب َلكو اشلّٕٚ، يَز َيرا ال ِعم ضنم ضنكس

ٖ  َمٛل  يَزٍ، ِعْ ممجل َدُي ضى  َمًاتم  الُّنطاكُ،  نػاا   علا

 الراا   َفاتح  اشلّٚإ،  ترؿارل  يف ِطًم -يها  الطعُيٓ ةاسبكُز

 األؾاُات  َسػاد  متاةعتًاا  َثامٖ  َماو  املطايَلّٕ،  ةًارٍ  للقّام ضمامًا

 .َتطذّلًا املُا   يرٍ لقرُ 

 منُذز مو آثاز اململكٕ:

 28نػستٌ ؾشّ ٕ اسبّأ ةتازِخ  لدّلاضَزي ض. ضبمد الدندنْ 

 ِٛالْ ِكتػخل  هاُات   - فسِمل ضعُيٓ، ةعهُاى: )2081ُِلُّ 

 (.  تعُي    القسى األَ   رل املّالي ،مإّٙ يف يَمٕ ازبهد 

   ةقاِااا معمازِاإ تسداا   علااٖ  ال سِاامل عجااَسَذكااس اشباادل ضى 

َ   .م َالساةا  املاّاليٓ(   ال ذلٔ الهرّٕٛ َالسَمانّٕ )ة  القسن  األ

مهٛقاإ ازبااُف سلااا    يف يف  لعاإ مااازي مبشافظاإ يَماإ ازبهااد     

   .اململكٕ

 املتاسخل اشباؾٕ يف اململكٕ:

 ُمتشاخل فّدُِ سُ   ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُيضِّكا؛ ضَزي  

 ضى الةااد األثااسٓ الكهااص ياارا مجاال ضىةلذسغااْ. َذكااس   ضبافظاإ

 األَداااٌ متعااادي يعااام عاااو فكاااٟلا ةاااٌ، ةالعهاِااإ ازبًاااُي مكاااْ

 ةاملُزثااات لاليتمااام مااُاطو لكاال سااافّصا ذلاا  لااّكو لؿاااسرٌ،

 الُطهّٕ.
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 املتاااسخل مااو كااررل عاادي ِااسٗ ي. لالااد السيِعاااى ضنااٌ ُِدااد   

 ُِ اااذل  َلااارل  دااا٘دا؛ ناااايزٔ مقتهّاااات تكاااٗم َةعكاااًا اشباؾااإ،

ٌ  َدعاال  املتاااسخل، شلاارٍ  اتااللت اا  َاسااد،  ضااقخل  ذباات مااا ذبُِاا

ٕ   ؾاّانٕ  علٖ كُايز َتدزِب ٗ . علًّاا  اآلثااز َاحملافظا  ضضاستها  لاد

 كاألضاااالشٕ، كااااجرلٔ؛ ضغااااّا٘ ِكااااٗم مماثاااال ُمتشااااخل ساٙاااال يف

 .الصزاعٕ َضيَات املهصلّٕ، َاألَانْ َاملالةظ،

ضقافت ي. فُشِٕ الركس:  ٖى مجل يرٍ املتاسخل اشباؾٕ تُداد  

ّ٘اا  زؾاّّدا  ُِمٚجال  مبا َالقسٗ، املهاطمل مو جرلك يف  اسب اا   مت َطه

 املأضطاإ ةعاا     ذبتاااز زمبااا فسيِاإ، جبًااُي الكااّاع مااو علّااٌ

 ةعاا  ُِرااٚدييا  ااد الاايت ثسَاتًااا مااو ةّهًااا، َاالضاات ائ  للتهطااّمل

ٕ  يف مجٟلا الُزثٕ، ُ  الُفاأ،  سالا ٕ  لطاازٔ  ُِمٚجال  ماا  َيا  ِؿاعب  َطهّا

 تعُِكًا.

 كاماال يعاام ةسنااامر ازٓ الهعااّم    ضنااٌ ُِدااد َضغاااز ي. مػاا

 ضنًا َتسلّؿًا، كما ةتهظّمًا  امت َاشلّٕٚ اشباؾٕ، للمتاسخل

ٕ  ملهح الرلدِات َشازٔ م  عملت متشاخل،  ال ضى ي.   لكال  ضز   ٛعا

 ِظل لكو لالد السيِعاى ذكس ضنٌ ةالسسم مو ضيمّٕ يرا اشبدل،

ٕ  يف دايٟلا الرع  ٕ  الؿاّانٕ،  طسِقا ٕ  املرهاٖ،  َتًّٚا ٌ  َيزدا  سسازتا

 عهد ضسد لا٘ؾا ُمتشٟ ا َضذكُس ضنم يللت. املقتهّات ةع  سب ظ

ٕٟ ضضاالشٕٟ عهاادٍ فُداادت األؾااد ا٘،  ةطاارب الؿاادض؛ ِعلُيااا  د اا

ةّهمااا  .اسباااز، َالتأكطااد َازبااُ السطُةاإ، مااو ةًااا العهاِاإ عاادم

 َاالضتػااازٔ الاادعم تقاادِم ذبااَ   اشلّٚاإ ِاسٗ ي. مػااازٓ الهعااّم ضى 

ملتقّااات،  عاادٔ شلاام َعملاات اشباؾاإ، املتاااسخل  ألؾااشا ال هّاإ
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 لكاو  كررلٔ فازبًُي اشلّٕٚ، مُ   علٖ ةالدلُ  ازبمّ  َضنؿُح

دااا٘دا. يف يااارا الطاااّا ، تطاااا٘لت ي. فُشِااإ      قاااّٚلٕ ا مكاناااات

 َكّااخل الاادعمو ياارا عااو املتاااسخل ضؾااشا  ِعااسف الركااس: ياال

داا٘داو ضدااا  ي. مػاااازٓ الهعااّم ةاااأى     قاااّٚلٕ ا مكانااات  تكااُى 

ٕ مّص ٕ  انّاا  اسباااسم  لااايم  زِااا ، َمػااسَع   ملّااااز تتذاااَش  ال اشلّٚاا

ُ  ملّازات زِا ، 5 اسبكازٓ ةالذلاخ للعهإِ ْ  ال َيا  لقاازٔ،  ِك ا

 ضااهُات ةعااد ماايلّسا  ال ُتقاآس ، الكااررلٔ اململكاإ. املػااازِ   مجاال

 املٛالرات. مو طُِلٕ

 ددَٗ َضيمّٕ تطذّل املُا   األثسِٕ:

األثسِاااإ، تطااااا٘  م.  سااااُ  ازباااادَٗ مااااو تطااااذّل املُا اااا      

 دااادَٗ َماااا املُا ااا و ةعااا  تطاااذّل ِعااام لالاااد العجمااااى: مااااذا 

املُ اااا و َضزٗ ضى  تطااااذّل ةعااااد ةااااٌ القّااااام املٛلااااُ  َمااااا ذلاااا و

 معهاااٖ فاااال لٛاااُات تتلاااًا ،  ى لكاااو مًمااإ، لٛااأُٟ التطاااذّل

 فًّا. املررَ  َاملا  َالُ ت اجملًُي تطتشمل َال شلا،

 الااااااذلاخ ُا اااااا م ضقاااااااف ي. مػااااااازٓ الهعااااااّم ضى تطااااااذّل

ّ٘اااا، اململكااإ ؾاااُزٔ سّٖاااس كااارل  ماااو  اململكااإ يف العااااملْ  عامل

 مااو َاساادٔ    الجقافاإ ذبااازُ  ضنًااا شلااا ُِهظااس كاااى يَلاإ فمااو

ٖ  اسب ااااا   يف للمطااااايمٕ ةقاااأُ  الؿاااااعدٔ  الاااادَ  ٕ  علاااا  الجقافاااا

 ماااااا  نتاٙذااااااٌ فطااااااتظًس اال تؿااااااايٓ ا نطااااااانّٕ. ضمااااااا الُرعااااااد

 احمللاااْ اجملتمااا  اموتكااا ماااو الةاااد لكاااو الطاااّاسّٕ، التأغااارلٔ

 َميضطاااااات ضعماااااا ، َزداااااا  ماااااو ضفاااااساي، املطاااااذلٕ للمُا ااااا 

 سكُمّٕ.
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ٖ  الاذلاخ،  َضكدت ي. فُشِٕ الركس ضى مُا    يف ضيمّتًاا  علا

ٕ  ذاتًا سد ٕ  كقّما ٕ  تازؽبّا  علًّاا  اسب اا    نطاانّٕ، ػباب   َتساثّا

 ي ذكاااس َكماااا -ضِّكاااا ضنًاااا  ال الرػاااسِٕ، تاااازِخ ماااو كذاااص٘

 ٔ راال مااو تػااًًُِا مت  الاايت ُزتهاؾاا ذبطاا  يف تطااًم -مػااازٓ

 اله مل. يرا مو لللسَز مجلًا َضهشتاز عقُي، طُا  اإلزيا 

 ضال ػباب  َضغاز ي. شِاي الدزِظ    ضنٌ ِيكد مسٔ ضلسٗ ضنها

ّ٘ااا نهػااغل  التطااذّل، ةعااد مااا  ظباااشات عااو التطااذّل ةإظباااش كل

 ِظااٗو كمااا ساِاإ لااّظ العاااملْ الااذلاخ الٙشاإ يف املُا اا  فتطااذّل

 َؾااُنٌ الذلاثااْ ةاااملُ   االيتمااام لت عّاال َضااّلٕ يااُ ةاال لاارع ؛ا

ّ٘اا  َ غاًازٍ  َزعاِتٌ، ّ٘اا،  ضبل  َاألحبااخ  الدزاضاات  َتكجّاخل  َيَل

 .ةٌ ا نطاى َعال ٕ املُ   تازِخ سُ  َالجقافّٕ األثسِٕ

مو دانرٌ، ذيب ي. عرد اهلل ةو ؾااحل اسبماُي    ضناٌ ػباب     

 الرهاا٘،  علٌّ ِقُم الرٓ ألضاعا فًُ التطذّل، ضيمّٕ مو ُنقلل ضال

ُ  الرها٘ لكٖو ٕ  يا ٕ  القّما ٕ  يف ذاتاٌ،  األضااع  َلاّظ  اسبقّقّا  فقّما

 ةهّاى. مو علٌّ ُِرهٖ مبا األضاع

 الرهّٕ التشتّٕ َمّصانّات املتاسخل العاملّٕ الكدلٗ

 الُالِااااات يف يَزٔ يف ذكااااس ي. مػااااازٓ الهعااااّم: غااااازكتُ  

 ذلَةُلّتااااىامل متشاااخل كاااُالّظ شِاااازٔ قااامهًا كااااى املتشااادٔ،

 َالتؿااااااهّخل التلااااااصِو مطااااااتُٗ يااااااالم نُِّااااااُز ، َلقااااااد يف

 العلمااااْ، كمااااا  مااااُت ةصِااااازٔ   الرشااااح يف العال ااااات َغااااركٕ

 َ  ّااااإ ميضطااااإ َياااااْ َاغاااااهٛو، يف زلّجطاااااُنّاى ميضطااااإ

 َالتاااادزِب َالرشااااُخ املتاااااسخل يف األَ  تكااااُى زمبااااا عمال اااإ
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ٕ  املتعلااامل  نه ااامل لااادِها. دااا٘دا قاااعّ ٕ للاااذلاخ التشتّااإ ةًاااا. فالرهّااا

ٕ  عماااال ةهااااا٘ نطااااتّٛ  َال األمااااُا   متشااااخل مطااااتدام، فمّصانّاااا

ْ  املذلَةُلّتهااااااااى   ماااااااو  ضكجاااااااس  ضٓ يَالز؛ ملّاااااااُى  100 ساااااااُل

 متشٟ ااااا 87ةًااااا  الطااااّاسٕ. كمااااا ضى َاغااااهٛو   يّٚاااإ مّصانّاااإ

 متشااااااخل ضسااااااديا، زلّجطااااااُنّاى ميضطاااااإ تاااااادِسيم عمالٟ ااااااا

 املذلَةُلّتهاى. ُِاشٓ َيُ الٛرّعْ، التازِخ

 امليضطاااات يااارٍ مبجااال جمااااى ضى االضاااتعانِٕاااسٗ م. لالاااد الع

. املعكااالٕ يااارٍ ماااو امللاااازز ضساااد ِكاااُى زمباااا العسِقااإ الدَلّااإ

ٖ  يااُ ياارا ٌ  الاارٓ املهشاا ٕ  تٛااُِس  لّااٌ ادباا  ؾاااحل  مااداٙو مهٛقاا

 ال سنطّٕ. َاملهظُمٕ اللُفس م  العال تُِٛس يّٕٚ ةتعاَى

 عايلإ،  سارل  تكُى  د املقازنٕةّهما تسٗ ي. فُشِٕ الركس ضى 

ٕ  َالعلمْ الجقايف ا زخ  فًها  تعادٗ  الايت  املتشادٔ  كالُالِاات  لدَلا

ٌ  املتشاخل  يارا  ضى     قاافٕ  العاا،،  ا تؿااي  َعؿب ٕ  ُمُٓدا  شبدما

 ضاكاى  ضعاداي  ضقعاف ضقعاف ضٓ نطمٕ، ملُّى 150 مو ضكجس

 سااارل ي. مػاااازٓ الهعاااّم يف ضى املقازناإ فعٟلاااا ات ااامل معًااا   اململكاإ. 

ٕ  ألى عايلاإ؛ ٕ  الرهّاا ٕ التأ التشتّاا ٕ  ضّطااّ املذلَةُلّتاااى؛   يف مكتملاا

 َعبتااز  ةهّٕ، لدِها لّظ عبو ةّهما ض ٗل، ضى املّصانّٕ ُِ ذل  َشلرا

 يف العاملْ الذلاخ مُا    يازٔ َضقاف ضى املطيَ  عو كُايز. ةها٘

ٕ  لُشازٔ تاةعٕ ميضطٕ ضمسِكا ، National Park Service الداللّا

ٖ  ميضطٕ َيْ ٗ  علا ْ  املطاتُ ٖ  َلاّظ  ال ادزال ٗ  علا ٕ  مطاتُ ؛ الُالِا

ٕ  ُشازٔضما عهدنا فا  ٕ  يَزياا  الداللّا  َ يازٔ الُطهّإ،  اسبادَي  محاِا

 .فقط الُطهّٕ املتهصيات
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 لُٛات  دسإّٙ ؼبتادًا  ٛاع اآلثاز يف اململكٕ:

 االدتماااعْ الااُعْ ضغااازت ي. ازباااشٓ الػاارّكْ    ضى زفاا 

ٕ  ساُ   ٕ  ضيمّا ٕ  ةااملُا    العهاِا ٕ  يف األثسِا ٕ  اململكا  اتآلّاا    حبادا

 تُقاااح علمّااإ ةّاناااات علاااٖ مستكاااصٔ مدزَضااإ، مالٙمااإ   هااااع

ٗ  ازباناب،  ةًارا  الهاع ايتمام لعدم اجملتمعّٕ األضرا   تاأثرل  َماد

 ضى األلااارلٔ اآلَنااإ يف تااار  ضناااٌ مااا  علاااًّم، الدِهّااإ القهاعاااات

 ساارل الدِهّاإ القهاعااات علااٖ التااأثرل تطااتّٛ  الطّاضاإّ القااسازات

 اجملتمعااْ للاادعم ضى َال غاا  .ٕ ٛعّاا ذبااسِم ضيلاإ علااٖ املطااتهدٔ

ٕ  يف ال اعال  ضثاسٍ  القُٓ ٕ   املُا ا   علاٖ تلا    احملافظا  األثسِإ، َتهمّا

 يااارا ةتاااُلْ األ ااال علاااٖ َضزٗ ضى تقاااُم ازبامعاااات .ةًاااا االيتماااام

 تهظاّم  لال  مو املٛلُ ، االيتمام َ عٛاٌٙ االدتماعْ، ازبانب

ٕ   ةسامر َاضتشداخ مرايزات، ْ ت ألدّاا   تييال  مسكاصٔ  تدزِرّا  عا

 الجقاايف  تازؽبٌ َامتداي الُطو، تساخ علٖ احملافظٕ ضيمّٕ َتدز 

 الااااُعْ ات قاااات معًااااا ي. فُشِاااإ الركااااس يف ضى زفاااا      .َضؾااااالتٌ

 احملافظاإ يعاام يف ضّطاااعد الذلاثّاإ ةأيمّاإ املُا اا   االدتماااعْ

 َا يازٓ. املالْ الدعم طلب َضّطًل علًّا،

 التهقّاب  ةعجات لُت ٖع ضى املًم َِعتقد ض. ضبمد الدندنْ ضنٌ مو

 يف اآلثاااز، َلاؾاإ مااو املصِااد عااو للتهقّااب لاادلٔ ذات دًااات ماا 

 ضمااااكو َذبدِاااد التاااازِخ، َكااارل  اضاااتقسا٘. املعسَفااإ املُا ااا 

 َلااُ ةػااسٓ دبٗماا  َعلااٖ آثاااز تاادٗ  َدااُي الستمااا  ةػااسِٕ دبمعااات

ّ٘ااا، اكتػاااف كاال َُِطااٖذل مهغلقاإ، سكااازٔ ُٖز ضبل  لُّؿاارح َُِٛاا

 . عاملّ٘ا تطذّلٌ لدزدٕ ِؿل ، َ ى ستٖ اضّاسّ٘ مصاّزا
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 ٕ  اآلثااااز َذبُِلاااًا     ض طاااام ةا قاااافٕ    االيتماااام ةذل ّااا

 لهػا  ياعمٕ تكُى ضحباخ مبساكص َتصَِديا مطتقلٕ، كلّات

 ضَ الطاااّاسٕ يّٚااإ كانااات  ى ةًاااا، املهاااا  للذًااإ االضتكػااااف

 . سرليا

 ٕ  التشتّااااإ مااااو دانرًاااااا، تاااااسٗ ي. عاااااررل ةاااااسيم  ضى الرهّااااا

  اٙماااإ َتعاااام األثسِاااإ املُا اااا  علااااٖ اسب ااااا  ملػااااازِ  الداعماااإ

 -ضذكااااس َيعمًاااام، ةهاااااًٙم    عبتاااااز احملذلفاااا  مااااو طُِلاااإ

 ٖ  لاااادِها:  ِكااااُى  ضى قااااسَزٔ  -اسبؿااااس  ال املجااااا   ضاااارّل  علاااا

 ُمهق١راااااُى اسبكاااااازات، ا نطاااااانْ َتعا اااااب  التاااااازِخ يف لااااادلا٘

 الٛرّعّاااااااإ، ازبغسافّاااااااإ للشاااااااادَي ُمُٚثقااااااااُى متلؿؿااااااااُى،

 ماااا تؿااامّم َالكمرّاااُتس  عاااائ  ازبسافّااا  ةأعماااا  ىطبتؿاااُ

 للمُ ااا  األةعااااي زةااااعْ ضَ يُلاااُدسايف تؿاااُِس  عاااائ ضَ انااادثس،

 علااااٖ متلؿؿاااإ متاااااسخل    كمااااا عبتاااااز العؿااااس، ذلاااا  يف

 اآلثااااز ماااو يااارٍ علاااٖ للش اااا  مطاااتُٗ، َ   متلؿؿااا  ضز اااٖ

 يف مًاااسٔ تل ًاااا، َعماااا      تاااييٓ  اااد الااايت الٛرّعّااإ العُامااال

 األضاضاااْ، ةااااملكُى ال رباااٗل حبّاااح الالشمااإ، الذلماااّم ضعماااا 

ةا قاااااافٕ  َتطاااااُِقًا، املُا ااااا  لتؿاااااُِس مًاااااسٔ َ   مؿاااااُزِو

 األماااااااكو ةًاااااارٍ االعتااااااصاش ثقافاااااإ شزع       ضنهااااااا عبتاااااااز 

 مهااا  ؾاااازمٕ  اااُان  َضااآو علًّاااا، َاسب اااا   ّمتًاااا َمعسفااإ

 )ذكسِاااااات عراااااازات ضاااااهذد َ ال َ تالفًاااااا، ةًاااااا ماااااو العراااااح

 ةأِااااادٓ ةطاااااًم طباااااذل   لاااااب َززلااااإ ضزيض، َال خباااااط فاااااالى

 .الؿرّٕ( مو العاةج  امللسة 
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 اآلثاز ا ضالمّٕ ة  ا يما  َاالندثاز:

 ٕ  تصلاااس ضنًاااا زسااام ضغاااازت ي. عاااررل ةاااسيم     ضى اململكااا

  ال ا ضاالم،   رال  َماا  ا ضاالم  عؿس يف األثسِٕ املُا   مو ةكجرل

 ضَ العرااح ِااد الاارع  طالااتَ ةاال َاناادثس، ٝضئماال مهًااا الكااجرل ضى

 علااٖ َالقاااٙم املتػاادي الاادِم َاشبٛااا . التٛااُِس ةاادعُٗ التغااّرل

 مهًاا  الكاجرل  َطماظ  التٛاخل  لألضخل، ضاةٟقا، للدِو  اؾس فًم

 الهاااع مااو ازبًلاإ ةعاا  ضى ةاادعُٗ مراغااس َساارل مراغااس ةػااكل

 ضى  كاو  ةاا   ضكادل  الرزاٙ  ضٓد ةا  كاى َلٛاملا ةًا. ضّتدل 

 ذلا   ماو  ضكجس ةل َمدلساتٌ؛ َثقافتٌ َيِهٌ َطو تساخ لّظ ِرتل 

 تساثّٕ آثاز َمُا   مو ةقّٕ يها  ماشا  ضنٌ  ال ضنم ضعتقد. ةكجرل

 ضكجاس  ما ُُِثامل  العاملْ، ضٓ ا ضالمْ َتساثها ةدِهها متؿلٕ عدِدٔ

 ذلااا   رااال ماااا ياااُ َيهاااا  َاملدِهااإ، مكااإ يف ضاااهٕ 8100 ماااو

 ضى يف الااصمال٘ ماا  ت اامُلَض. مجٟلااا ظبااساى يف األلاادَي مجاال ةكااجرل،

 ظبااد ال ستااٖ للشماِاإ َضااّلٕ ةاال ساِاإ، لااّظ املُا اا  ياارٍ تطااذّل

 ياادمًا علااٖ َِعماال اهلل، زلااح ال ضكاادل، غااس ٠ ضنًااا ِ اايت ضسااّدا

 ياارٍ علااٖ اسب ااا  ماا  ضى َضت اامُل. الطااه  مااو القااايم يف َطمطااًا

 ضنًاا   ال قالمٕ،  َمّصانّاات  متُاؾاٟلا  َعمٟلاا  دًاّدا  ِتٛلاب  املُا  

 .الرعّد املدٗ علٖ ا تؿايِ٘ا مثازيا ضتيتْ

 االضت ائ مو التذاز  اشبازدّٕ:

 الايت  الادَ   دباز  تلٗمظ ي. فُشِٕ الركس ضنها عبتازذكست 

مهًاااا. ضِّكاااا،   للاااتعل٥م األثسِااإ املُا ااا  تطاااذّل صباااا  يف ضااارقتها

ٕ  ةا   مجٟلاا:  َمًام،  علمْ تُاؾل يها  ضتطا٘ : يل  الطاّاسٕ  يّٚا
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 ماااو  لالضااات ائ العال ااإ،  ذات العاملّااإ اتامليضطااا  ماااو َسرلياااا

 اجملا و يرا يف دبازةًا

 ساااُالْ ماااو دانراااٌ، ضغااااز ي. مػاااازٓ الهعاااّم    ضناااٌ ُِداااد

 اململكااإ، َيهاااا   اآلثااااز يف مُا ااا  يف للتهقّاااب يَلّااإ ةعجااإ 10

 ٕ ٕ  مااااا   ات ا ّااااا  يف الطاااااعُيِ   لتااااادزِب  زلّجطاااااُنّاى  ميضطااااا

 يَكّاااااااكاةا مهٛقاااااإ املتاااااااسخل. َضذكااااااُس ضناااااام شزُت صباااااا  

 كاااااى علًّمااااا التطااااذّل َتااااأثرل تسكّااااا، يف شفااااسَى َمدِهاااإ

 ؾاااغرلٔ ك هااااي  املراااانْ تأيّااال  عاااائ دااا٘دا، فقاااد مت  كاااررّلا

 متهُعاااإ، ةّاااا  َضبااااالت َمقااااايْ َمٛاااااعم سسفّاااإ َمساكااااص

 ةأكملاااًا األضاااسٔ الطاااكهّٕ، َتعمااال  املهااااطمل يف اسبّاااأ َيٖةااات

للمكااااى.  مالٙمااإ دبازِااإ نػااااطات    ذبُِلاااٌ ةعاااد مرهاياااا يف

 األضاااااسٔ، علاااااٖ تعتماااااد الاااااذلاخ مُا ااااا  يف التهمُِااااإ فالقاعااااادٔ

  عااااائ القماااإ، َيااااُ مااااا ِعاااام      القاعاااادٔ مراااادض مااااو  َعلااااٖ

 ةالهػاااااطات ِقااااُم َمااااِو يااااُ لّكااااُى ككاااال اجملتماااا  تأيّاااال

 املتهُعٕ.

 الػلؿإّ، ماو   الصِازات ضقاف م. لالد العجماى ضنٌ خبالف

ٖ  ةعكاًا  ضَ ذااز  الت تل  لتُثّمل ميضطْ دًد ترم الكسَزٓ  علا

 اجملتمعااْ ضلٛاًٙااا. كمااا ضى اسبااسا   َمااو مهًااا َالااتعل٥م األ اال،

ٕ  نقٕٛ  شِاازٔ  قامو  دا٘دا. علامل ي. مػاازٓ الهعاّم ةأناٌ كانات       مًما

ٕ  اضااتٛالع  ٕ  يف مهػااُز  تقسِااس  يف تُثّقًااا  مٖت ززلّاا  اشلّٚاإ: مقاةلااا

َللمطتجمسِو، كرل   للهاع ٝ ٚدمت اليت َالتطًّالت املطيَل ،

 ياارٍ ظباااح يف ضضاضااّ  َالتمُِاال كانااا  التػااسِعّٕ القكاإّفااإى 

 املُا  .
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ٓٙ سافْص َيف تؿُٗز ي. فُشِٕ الركس، فإى يرا  تهمّٕ  عائ  ُ

 علًّا ُِطلط ملا ضثسِٕ مبُا   ذب ل اليت الهإّٙ املهاطمل مو الكجرل

ٖ  الكاغط  َِقالٓ  املادى  يارٍ  فتشّاا  ةعُد، الكُ٘  الكاررلٔ  املادى  علا

ْ  كما اآلى.  ال ضى م. لالاد العجمااى ذكاس ضناٌ ماو ضدال        اسباا   يا

 الدزعّااإ تٛاااُِس مبػاااسَع كاااررل ذلااا ، لاااّظ مت اٟٙلاااا ةػاااكل  

ٖ  املػااسَع  ألى التازؽبّاإ؛ ٕ  عااو  مه ؿاال اآلى ستاا ٕ  الرهّاا  اجملتمعّاا

 يف َالتأيّال  الذلماّم  ِادُ  تٛلًا ، اليت للعقازات األؾلّ  َاملال 

 التٛاُِس  ضعما  صبمل ضى كّخل َزضِت املػسَع، ضتاةُ  املهٛقٕ. ضنا

 تهظاّم  ضٓ يَى العامإ،  امللكّاات  قامو  تق  اليت األماكو طالت

 شا  مااا الاايت اشباؾاإ امللكّااات ضؾااشا  ماا  تهطااّمل ضَ ذب ّااص ضَ

ْ  الت اعال . ضااتسٔ  دادزاى  َزا٘ مًادّما  معظمًا  عاو  ساٙاب  اجملتمعا

 َلاّظ  ُمتشخل، صبسي ِكُى ضى ضلػٖ الهتّذٕ املػسَع، َيف يرا

تكُى. عل٤مل علاٖ ذلا  ي.    ضى ػبب كما مت اعلٕ ّٕس متذدئ ةّٕٚ

ٕ  ناصع  فكاسٔ  زفكاها  مػازٓ الهعاّم: عباو    التازؽبّإ؛  دادٔ  ملكّا

 زَسًا. لرا ػباب  مو ترقٖ ما علٖ ضّقكْ الهاع مو ت سِغًا ألى

 علاااااٖ تتكااااال ماشالااااات الطاااااعُيٓ اجملتمااااا  ثقافااااإ ضى نعاااااْ ضى

 مااو كااجرل لاادٗ املرااايزٔ زَح  تلاات االتكالّاإ اسبكُماإ، ياارٍ 

 الهاع.

 الااُعْ مااو الكااجرل َتعتقااد ي. فُشِاإ الركااس ضى ياارا ِتٛلااب 

 َللشكاازٔ  َللرلد للتازِخ املُا   يرٍ ضيمّٕ اجملتمعْ  يزا  العام

َاملاال  ةارل .    تُعّٕ الػازع القساز ؾان  كافٕ، َعلٖ ا نطانّٕ

   ٕ  ثقافاإ    حباداإ َالااذلاخ ضقاااف ي. مػااازٓ الهعااّم ةااأى الجقافاا
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 التمُِاال يف اسبكُماإ علااٖ االعتماااي ثااُ  وماا ددِاادٔ، َاشبااسَز

 لاادِها األعمااا  للااذلاخ. كمااا ضى زدااا   تهمّاإ ِؿااه  لااو َالتٛااُِس

 طُِال  الاذلاخ  يف االضاتجماز  ةّهما الطسِعٕ، املكاضب َزا٘ ِطعُى

 األمد.

 ترعّٕ املُا   األثسِٕ َمطيَلّٕ تُِٛسيا:

ٗ   َمطايَلّٕ  األثسِٕ املُا   فّما ِتعلمل ةترعّٕ ي.  تُِٛسياا، ِاس

ٕ  يارٍ  ُتُكال  زِا  ظبام ضى      ض اس   ألنًاا  الجقافإ؛  لاُشازٔ  املًما

 شلاااا ةاااالذلَِر الطاااّاسٕ يّٚااإ تقاااُم تُِٛسياااا َةعاااد التؿاؾاااًا،

  يازِااإ  داااسا٘ات ِتٛلاااب -ةاااالٛر  -يااارا .ضاااّاسْ كمعلااام

 ةعاااد  ال األثسِااإ ةااااملُا   عال ااإ للرلااادِات ِكاااُى َمالّااإ، َضال

 .تُِٛسيا

 ةُقاااعًا الجقافااإ َشازٔ ضى ِعتقاااد ةّهماااا ي. مػاااازٓ الهعاااّم ال

 ضى يف ذكااسُت، َكمااا املطااذلٕ، املُا اا  تٛااُِس تطااتّٛ  اسبااالْ

املُا ااا .  عاااو مطااايَلٕ فدزالّااإ ميضطااإ يهاااا  املتشااادٔ الُالِاااات

ٕ  كاُايز  ِتٛلاب  املُقُع ٌ  كماا  متلؿؿإ.  َيهدضإّ  معمازِا  ضنا

 ةاملكاااى كااررلٔ يزاِاإ علااٖ ضَ آثاااز ضبلااّ  علمااا٘ َدااُي ِتٛلااب

مّصٍ. َيُ ماا   اليت اال تؿايِٕ َالعُامل َةّٚتٌ، َتازؽبٌ، َضيلٌ،

 سّاح قاسَزٔ تاُفرل كاُايز     ات قت معٌ فٌّ ي. فُشِٕ الركس، مو

 آثاااز ضبلااّ   َعلمااا٘ معمازِاإ، ذاتااٌ: )كااُايز  اسبقاال يف مييلاإ

َُى ضبلّااُى مسناإ(، َكاارل  ضااك١اى  َعاااملّ ، َ يازٔ  الرّٚاإ ِعاا

 َالجقافّاإ التازؽبّاإ ازبُانااب  يزا  َاآلثاااز، ماا   التااازِخ َضيمّاإ

 املدٗ. الُِٛلٕ االضتجمازات يرٍ ملجل َاال تؿايِٕ



14

 –1048     
46 

 ما ؼبتادٌ تطذّل املُا   األثسِٕ:

املُا ا    ما ؼبتاداٌ تطاذّل   ضغاز ي. مػازٓ الهعّم    ضى ضيم

 يُ: األثسِٕ

 املتلؿؿٕ. الكُايز -

   لالضتجماز. امٝلش ١ص املسى التػسِ  -

 األمد. الُِٛل الجقايف ضتجمازةاال األعما  زدا  َعْ -

 حبّاااح الاااذلاخ، تهمّااإ يف تعمااال صبتمعّااإ  اعااادٔ ةهاااا٘ -

 .Bottom upالتهمّٕ  تكُى

 األزغااااّخل َتعصِااااص العلمااااْ، َالرشااااح التُثّاااامل تػااااذّ  -

   للذلاخ. الُطم

 ؾااهاعٕ َ نػااا٘ الااذلاخ، مبُا اا  التقلّدِاإ اسبااسف زةااط -

 ِٕ.الّدَ اسبسف مو مطتمدٔ َطهّٕ يُِٕ ذات نُعّٕ

 ضضرا  التأٗلس يف تطذّل املُا   األثسِٕ:

 ماا لادِها   تطاذّل  كاجرّلا  تاأٖلس  ملااذا  تطا٘  ي. مطاعد اسبّاا: 

ْ  مُ خل ضَ يِهّٕ، فتُٗ ةأٓ يرا ُِسةط ضال تساخو َضزدُ مو  غاسع

 ةعاادي االيتمااام يَى  طالٟ ااا ذبااِل ، ازبُانااب فًاارٍ ادتماااعْ، ضَ

 .األثسِٕ املهاطمل مو

 كجراّناا  فقاط  َكانات  ضاهٕ،  ثالث   رل لعالا شزُت ضنا مجٟلا،

 الاارٓ اسبقّقااْ َالتٛااُِس التازؽبّاإ، املرااانْ جبانرًااا السمااا  مااو

 لاادِها عبااو .املاقاإّ الااجالث  الطااهُات ياارٍ لااال  كاااى غااًدتٌ

 مؿاااحل تقاااط  يهاا   ضى ِعاام تطااذّلًا َتاألرل  تازؽبّاإ، كهاُش 
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ٕ  مػاكالت  يهاا   ضى ضَ غلؿّات، ضَ زبًات  تسالا  ةرلَ ساطّا

 . ذل  يَى

 املُا اا  ياارٍ ضى ِعاام األثسِاإ للمُا اا  التطااذّل ضى ضتُ عااٌ مااا

ّ٘ا  ُتؿرح ْ  الُّنطاكُ،  علًّاا  تػاسف  الايت  املُا ا   ماو  داص  َةالتاال

ٖ  املتعاارز  مااو  ضُّؿاارح  ٕ  علاا ٕ  ضَ الدَلاا ٕ  ازبًاا  تغااارل ضى اسبكُمّاا

 ضى الؿاعب  ماو  ػبعال  َيارا  مكُناتاٌ،  يف تتدلل ضَ املُ   طرّعٕ

 ضى ذلا   ِعام  فًال . ذلا   ةطارب  املُا ا   وما  كاجرل  لتطاذّل  نطعٖ

 املُا  و ةتل  العهإِ ًِٗم ما ةقدز ًِٗم ال ذاتٌ التطذّل

 اململكاإ، يف املهاااطمل يف ةعاا  الطااّاسّٕ دااُالتْ َا اا  مااو

 َ هاا  ةًااا، ؼبااّط ضااّاز َقااُ  مٖت كااجرلٔ تازؽبّاإ مُا اا  لاادِها

َ ى . عمال  ضٓ ةػاأنًا  يهاا   ِكاو  ، لكاو   لًّاا،  آلاسِو  يلُ 

 الةاد  لكاو  العراح،  مو ؼب ظًا ألنٌ ؾشّّشا؛ الطّاز اى َق ك

 .الطّاح ػبلب مكاّنا لتكُى ةٌ، متاش ما  ةساش علٖ العمل مو

 الجاااسَات ماااو كهااُّشا  ذبااآُ  نًاااا ِقااا   ضثسِااإ مُا ااا  يهااا  

 َ ااد ةًااا، لعرجااُا شلااا الاادلُ  شلاام ضتااّح لااُ َكااجرلَى َالااريب،

 ََدادَا  االعتدا٘، ًّاف مٖت املُا   لرع  عدِدٔ عو ساالت زلعُت

ٕ  َداُي  ِتٛلب تطذّلًا فًل .َفكٕ َذيّرا  ّٛعا ضثسِٕ فًّا  سساضا

 تطذّلًاو تأٗلس ضضرا  ضسد ذل  ُِعٗد ياٙمٕو َيل

 َدبُلاتُ  ضاهت ،   رال  ضلرّلا، ضقّخُل ضنم  مات ةصِاازٔ العاال   

 لاو   نًاا  َ ّل مغلقٕ، فُددُتًا شزُتًا املاقْ العام املداٙو، َيف يف

 كاال ا سااال  ملاااذا تطااذّلًا، ةعااد ضعااسُف عااام، َال ةعااد  ال ت ااتح

اآلثااز   يرٍ تس  يُ الُّنطكُ غسَ  م  ضى مو ضيم الُ تو يرا
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 َلاارا فًّااا؛ التاادلل عاادم الُّنطااكُ غااسَ  مااو  ى ةاال طرّعّاإ،

 .مط لتٕ َسرل تساةّٕ كانت ةّهًا الٛس 

 علااامل ي. شِااااي الااادزِظ ضناااٌ فّماااا ِتعلااامل  ةالتطااااؤ  اشبااااف   

العاملّاإ،  الالٙشاإ يف تساثهااا تطااذّل يف للتااأٗلس قّقااْاسب ةالطاارب

 َاسّدا، مهًا: ضرّرا َلّطت ضنًا ضضراْ ، -اسبقّقٕ يف -ضتؿُُٓز

 ةلا   َ اد  ضارّرا،  ةاآلثاز كااى  االيتمام مو الدِم التشٗسز -

 األسايِاااح ةعااا  ةاعترااااز ؾااااحل، ماااداٙو مُ ااا  يف غاااأى ذزَتاااٌ

 ضعلهاتُ  سا   َضتاركسُ . تًاا شِاز عاو  الهًْ ةػأى َزيت اليت املأثُزٔ

ٕ  عاو  كهادا  مو 2001 عام يف ٕ  مُافقا ٕ  اشلّٚا ٖ  الدَلّا  تطاذّل  علا

 ،) َزضاااٙل َ  ااّالت اتؿاااالت دااا٘تم كّااخل ؾاااحل، مااداٙو

ٖ  تعاااترم( سّهاارا   فاعٟلااا تااُِذل  ِكااو ٌ  ذلاا ، علاا ٕ  َضناا  طبال اا

  ااام ساا  ا غااكالّٕ ياارٍ ذبلشلاات َ ااد ةإمثًااا! ضااأةُ٘ غااسعّٕ

َعراد   مهّا   ةاو  عراد اهلل  الػاّل   ةإ هاع اىضلم ةو ضلٛاى األمرل

ْ  ضى َترّااى  املُ ا ،  املٛلمل ةصِاازٔ  اهلل  ال األسايِاح  يف الاُازي  الهًا

 تطذّلٌ. مت الرٓ املُ   علٖ ِهٛرمل

 يف شا  َماا  يَز، لٌ فقد كاى الطّاضْ، َيها  الطرب -

 اشباؾٕ. اسبطاضّٕ ذات املُا   ةع 

 طااُا  ررلَ ساطااْال الاارط٘ َاألكاادل يااُ الجالااح َالطاارب -

ٕ  َلاااّظ( سّهااارا ) املعاااازف  َشازٔ عهاااٌ َُتطاااأ  ضاااهٕ، 11  يّٚااا

 عااااو املطااايَل   القٛااااع   تكااامٗ  املعاااازف  كانااات   ذ. الطاااّاسٕ 

ٕ  َكالاإ: َيمااا  التطااذّل، ٕ  اآلثاااز، َاللذهاا . للُّنطااكُ  الُطهّاا

ٌ   ال َاسادٔ،  َشازٔ يف القٛااع   ةا   التذااَز  يرا َزسم  ِاتم  ، ضنا
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ٕ  نػأت ستٖ آلثاز،ا تطذّل سّا  ذبس  ضٓ َاآلثااز   الطاّاسٕ  يّٚا

 املهدَةّااإ مااا  ةالتعااااَى 2001 العاااام يف ةااادضت ثااام ،2000 عاااام

 ضَ  َض مهااا التطااذّل، ملااخل يف ذبسِاا  الُّنطااكُ لاادٗ الداٙماإ

 العاام  َيف ،2007 عاام  اآلثاز الطاعُيِٕ  عو الُّنطكُ يف معس 

 ّلتطاذ  عدل العاملْ الذلاخ الٙشٕ اململكٕ يلُ  يف ظبشها 2001

 .ؾاحل مداٙو

 اجملتم  ثقافّ٘ا: دايصِٕ عدم

 فعااال علّهاااا  ى ِقاااُ  ذكاااس ي.  سطااااى ةُسلّقااإ ضى الُا ااا    

ٕ  لهؿاال  الكااجرل  ضَ ا سرااا   ةااا   مااو  لااّظ  ياارا. الؿاا س  لهقٛاا

 َلاّظ  نتااٙر  لتشقّمل التعامل ةا  مو ضنٌ ضشعم ةل الطًل، تؿعّب

    مٖهااا ذبتاااز مكااٖ مبااا االيتمااام  كاإّ. العاااط ْ لالضااتٛساي

 . كرل  ذيم تكُِو  عائ

 َضيلُنااا ؾااغاز نطااتغسُ  َعبااو كٖهااا كّااخل ضتاارك١ُس ماشلااُت

ُ  ةكل اشبُادات ايتمام ضكجس، ِطتغسةُى  َكّاخل   ادِم،  ما يا

ٖ  اسبؿاُ   مقاةال  عالّٕ مرال  ِدفعُى كانُا ْ  مؿااسات  علا  َسلا

 األضاارُع. نًاِاإ عٛلاإ يف اشل ااُف َضش اإ ضضااُا  يف دبااُشلم ضثهااا٘

 فكااااى ةال كااإ، ِتعامااال َكااااى ؾااااّٙغا، ٓلُالاااد لاااالْ كااااى

ٕ  مبؿاااااسات ِأتُنااااٌ اشبُاداااات   األضااااُا ؛ مااااو ِػااااذلَنًا  د ااا

 ِطاتغس   كااى . َتهظّ ًاا   ؾاالسًا  ثام  فكإ،  ضنًاا  مو للتأكد

 ضَ اشباُامت  مجال  اسبلاْ،  ماو  ؾغرلٔ ةقٛ  َايتمامًم سسؾًم ٔمو

 ملهااا  تعُِااارٔ ةًاااا تُقااا  ؾاااغرلٔ ساَِااإ ياااْ ازبامعااإ)ازبُامااا  

ٖ  ةال  لل لازِاات،  ةالهطارٕ  األماس  َكرل (. الطشس  املقتهّاات  َستا

 .القد ٕ السايُِ ضدًصٔ مجل القد ٕ،
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 لههظاس . فّدا  كاى سدِّجا الُاسٕ َثمل مو ضفكل  ى َضقّخُل:

    ٕ ٖ  َ عات  الايت  اشباسا   كمّا ٕ  علا  ستااٖ فّادا   ضِاام  ماو  الُاسا

 احملااادخ ازبًاااد شلااارا الكااادلٗ املّاااصٔ  ى ض اااُ : َيكااارا،. اآلى

 .مًاينٕ ثقافٕ َنػس التذاَش مه  يُ ةاآلثاز َالذلاخ، مةااليتما

اآلثااز   ذبابٗ  ال الّاُم  الهااع  َذكس ي. مطاعد احملّا ضى ثقافٕ

 املتشاخل  َضيلال  مجٟلا،    ةسِٛانّا َت اؾّلًا. َضذكُس ضنم ضذيب

 مقطاااامٕ َتازؽبّاااإ َآثاااااز كااااررلٔ قاااالمٕ الدلِٛااااانْ، ؾاااااالت

٘  ضعُيِّا فهايّزا ما ضزٗ ضنظُس ثم دغسافّ٘ا، ٌ  داا ٖ  لّٛلا   َضضاست  علا

ـٗ اآلثاز، يف س  تل  َيف الُ ات ن طاٌ،    .األداناب  مو ةكجرل ِغ

ٕ  َالػاُازع  َاملٛااعم  لألضُا  لُ نظست  دباد  ةااز   َاشلاِاد  العسةّا

 .يها  ازبمّ 

ٕ  املهااطمل  يف املتااسخل  ستٖ ٗ  للطاعُيِ   ضى دباد  ال العسةّا  ياُ

 يام  َاملًاتم    الهلراُِ  ةعا   املكترات، فقاط  كما ةًا، ماّما

 ادتماعّ٘اا،  ضالُٟكا  األماس  ض ٗو لرا .َِصَزَنًا عهًا ِرشجُى الرِو

 .َاملٛاعم َالرُفًّات ةالذلفٌّ  ال نًتم ال الٛ سٔ دعلتها سّح

ةاملتااااسخل  ةااليتماااام األفاااساي ضااالُ  ِاااتغرل ضى ضتُ ااا  ال لااارا

 اسّاته فٌّ تذلغد ثقايف تغرل ؼبدخ س   ال ةًا َاالست ا٘ َشِازتًا

 الهاااع سّااأ ماياماات الّااُم، ةعّااد -لعمااسٓ -َذلاا  الجقافّاإ،

 اسبّااأ ضمنااا  علااٖ اسبؿااُ  علااٖ القاادزٔ املالّاإ املااال٘ٔ مهشًااا

 ..الذلفًّّٕ

 اآلثاااز َاألغااّا٘ ساآب يف ساا  ِااسٗ ي. لالااد السيِعاااى ضى عاادم

ٕ  ةااألذَا   ِسترط القد ٕ ْ    نهاا . ال هّا ٕ  زمباا ال نعٛا ٕ  ضيمّا  كافّا
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 عهااد ازبمااالْ اسبااظ تهمّاإ َقااسَزٔ ال هّاإ، ةّاإللذل تعلّمهااا يف

ٕ  مهاار  التالمّاار ٕ  ضِّكااا حباابٓ  ذلاا   ِااسترط  .ض  ااازيم نعُماا  الرّٚاا

ٕ  يف ماائ  الهظاس   عاائ  ض اذلحُ  لارل   .علًّا َاحملافظٕ ٕ  الذلةّا  ال هّا

 تقادِس  يادف  ِكُى ضى علٖ مكمُنًا، َذبدِد العام، التعلّم يف

 .األيداف قمو اآلثاز مو  ّمٕ

ٕ  آلثازناا  َنٔشاوٗ  الكرااز  اعد احملّاا: عباو  ضقاف ي. مط  القد ا

ٕ  املاائ  فاال  ضةهاؤناا  َضسررهايا، ضما فًّا عػها ألنها َةُّتاتها؛  ال هّا

 مااو القااايم ازبّاال ضى ض ااٗو َةاملهاضاارٕ .ذلاا   ااايز علااٖ التعلااّم َال

 ةاملتاااااسخل آةاااااًٙم است ااااا٘ حبذاااام ِكُنااااُا لااااو الغااااسةّ  ضةهااااا٘

 َؼبرااُى ةالتااازِخ متعلقاإ غبرُِاإ ضماإ مااهًم الغسةّااُى .َضبتُِاتًااا

 ساا  يللتااٌ اسبمااسا٘،  ؿااس شزُت ضنااْ ت اؾااّلٌ، َضذكااس معسفاإ

ٕٟ يللاتُ  كلمااا َكهات  العؿااس،  رّال  َضنًّتااٌ ؾاراّسا  افُتاتح   سسفاا

ٕ  ةًارٍ  ِتعلامل  ماا  َِقاسض  ةكتا   ط  امسضٔ ضَ زدٟلا َددت  الغسفا

 مااو ضنًاام ضشعاام ِػااايد. ياايال٘ ثاام ِقااسض َيااُ َضزساال املكاااى، ضَ

 ياام فقلّلااُى عبااو َمسكااصٔ، ضمااا علمّاإ فصِااازاتًم املتلؿؿا ، 

 .ضكجسعمٟقا شِازتًم لتكُى املكاى عو كتّرا ِقسؤَى الرِو

ْ  ضثهااا٘ ماسات  عاادٔ يارا  طرقاتُ   ا تهّااُت سّاح  للمدِهاإ، شِاازت

 املطااذد عااو مًماإ ةت اؾااّل ذباادثت الاايت الكتااب مااو صبمُعاإ

 َمتعاإ لّماااع ياارا يف ََداادُت َالغااصَات، املػااايد َعااو الهراآُ،

 ةلغاإ عهًااا ُتكتااب معلُمااات َاآلثاااز ذبتاااز فاملتاااسخل لاارا .كااررلٔ

 .لصِازتًا الهاع ذب ّص يف ِطًم ذل  لعل َمّطسٔ، عسةّٕ

  ؾاداز  ُِ اذل   ضقاف ي. لالد السيِعااى ضناٌ ماو ضدال ذلا ،     

ٌ  آثاز اململكإ،  زبمّ  مؿُز ضطلظ ٕ  َكتاةتا  تكامٗ  ةطإّٛ،  ةلغا
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 يف األطلااظ ياارا ِكااُى حبّااح األمكهاإ، عااو تازؽبّاإ معلُماات 

 .آلثاز اململكٕ الذلَِر ةًدف لغات؛ ةعدٔ َزمبا ازبمّ ، متهاَ 

 

 :التوصيات 

 الررلَ ساطّااإ؛ ا يازِااإ َتقلّااال  الاااٗهظم قاااسَزٔ تٛاااُِس  -

   اململكٕ. يف األثسِٕ ةاملُا   للعهإِ

  اجملا . يرا يف الُطهّٕ الك ا٘ات تُِٛس -

 املُا  . ةًرٍ العهإِ يف األعما  زدا  ملػازكٕ الدعُٔ -

ٕ  املاُازي  تُِٛس - ٕ  للميضطاات  املالّا  ضحباثًاا  لتٛاُِس  العلمّا

 املُا  . شلرٍ

ٌ  مباا  األفساي عهد الُعْ زف  - ٕ  املُا ا   تطاذّل  ِعهّا  األثسِا

ّ٘ااا،  َاحملافظاإ املُا اا ، ةًاارٍ االيتمااام مااو ذلاا  ِ سقااٌ َمااا عامل

 .العرح مو علًّا

 القٛاا  َغااسا٘ شباؾاإ،ا املتاااسخل مااو القؿااُٗ ا فااائ -

 لكاال ِكااُى حبّااح َطهّاإ، متاااسخل يف ََقااعًا مهًااا، الهااايزٔ

 .ةًا لاف ُمتشخل مهٛقٕ

 سااُ  اشباؾاإ املتاااسخل َضؾااشا  للمًااتم  يَزات عماال -

 .عسقًا َطس  علًّا، اآلثاز َاسب ا  ؾّانٕ طس 

  طاااال  لاااال  اآلثااااز، ماااو علااام يف التلؿاااـ الراااد٘ يف -

 لعلمّٕ.ا املػذلكٕ َالرعجات الدلامر
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 َتطااااًّل ا ضااااالمْ التااااازِخ مُا اااا  االيتمااااام ةتٛااااُِس -

 َ كطاااةًا ضَلُِاإ يف عملّاإ التطااذّل. كمااا ػبااب ضى      شِازتًااا،

ٖ  َالعمال  لاآف،  ُمتشاخل  شلا ِكُى  اآلثااز َامللُٛطاات   دلاب  علا

ةهاا٘ اآلثااز الايت     ضَ  عاائ  األؾال  العا،، م  ضباكاأ  يف املهتػسٔ

 َاملدِهٕ. مكٕ يف ضشِلت

٘ علااٖ املػاااكل الاايت ُتًااٚدي ةقااا٘ املُا اا  الاايت مٖت    القكااا -

 َذبدِاااد ضااالٕٛ القاااساز، تطاااذّلًا؛ ماااو لاااال  االيتماااام ةُسااادٔ 

 حباادَي ضبكااُم اضااتجمازٓ تهماآُ ةهمااُذز َالعماال الؿااالسّات،

 َاالدتماعّٕ. األثسِٕ َالقّمٕ َالذلاخ، الجقافٕ

ٕ  نػاط  مهادَ   ضيمّٕ َدُي - ْ  الُّنطاكُ  يف للمملكا  ِعا

 الطااعُيٓ ةاسبكااُز َمًااتم الُّنطااكُ، نػااا  علااٖ  مٛلا  يَزٍ،

 ةًاارٍ للقّااام ضمامًااا الرااا  َفااتح اشلّٚاإ ترؿاارل يف َِطااًم يهااا ،

 املُا ا   يارٍ  لقراُ   األؾاُات  َسػاد  متاةعتًاا،  َثٖم َمو املطيَلّٕ؛

 .َتطذّلًا

 

 :امللخص التيفيري 

 التهمّاإ: العاااملْ الااذلاخ ملُا اا  الطااعُيِٕ القكاإّ: )الالٙشاإ

 الجقافٕ(. علٖ َاسب ا 

اململكاإ العسةّاإ الطااعُيِٕ مااو ضسهااٖ املهاااطمل ةاااملُا         ٗد تعاا

علاٖ األؾاالٕ َالقادم شلارٍ      األثسِٕ العسِقٕ َالتازؽبّإ، َالايت تاد ٗ   

املهٛقٕ، فذلَٓ ةا  ثهاِاياا  ؿّؿاا َضساداّثا لػاعُ  عسِقإ علاٖ        
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َمتااد مااو العؿااُز اسبذسِاإ القد اإ       العؿااُز امللتل اإ،  مااٚس

ٕ  العؿااااُز   ،ىُف ًّااااا القؿااااُز َاسبؿااااا  ، التازؽبّاااإ ا ضاااااالمّ

َاملهػاااااعت العمسانّااااإ ازبمّلااااإ، َاملقتهّاااااات األثسِااااإ العسِقااااإ،  

 تاد ٗ  ددِادٔ  زَّساا  ضى غا    ماو  لاّظ َ .َاللُسات َالهقُؽ املمّصٔ

فكٟلا عاو ضى   األيمّٕ، فاٙمل تساخ َيُ مات،  د سطرهاٍ دطد يف

 2010 السؤِاإ اتمبطااتًدف مدفُعاإ َايتمامًااا اسبكُماإ ان تاااح

ّ٘ا تغّرّلا -َال غ  -ضّشدخ ْ  َضاّذعلها  سقّقّ٘ا،  ػباة  عبت ا

 .طُِٟلا يام يذساى٣ ةعد ةذلاثها

 املُا   تطذّل َتازِخ َضيمّٕ م ًُم الُز ٕ السّٙطٕ ضَقشت

 مُ اا  ضٓ تطااذّل الااذلاخ، َضى سب ااظ التهمُِاإ َيالالتًااا األثسِاإ،

 مااو ضااهُات َتألاار ٔمعقااد عملّاإ يااْ العاااملْ الااذلاخ الٙشاإ علااٖ

 ُِقاٖدم  للمُ ا   متكامال   يازٓ نظاام  عمل ػبب  نٌ سّح ا عداي،

 مااو َالتأكااد التطااذّل ةعااد مسادعتااٌ َِااتم التطااذّل، ملااخل ماا 

ٌ     املُ    يما  ِييٓ َ د ا دسا٘ات، ضالمٕ ٖ  َقاع ٕ  علا  الٙشا

 ضٖى ال ُاٙااد. كمااا التطااذّل  اٙماإ مااو ذلاا  ةعااد َضااشرٌ اشبٛااس

ٕ  ترادض  دا٘دا؛  كاررلٔ  التطذّل مو   املُ ػبهًّا اليت  الاذلاخ  حبماِا

ٗ  علٖ َمسا رتٌ للمُ   َالٛرّعْ الجقايف   ةاساشٍ  ما   عااملْ،  مطاتُ

 املااايٓ تساثااٌ ضااُا٘ لااٌ، االنتراااٍ َل اات َاضاا ، نٛااا  علااٖ  عالمّ٘ااا

 يف ضلااسٗ مطااازات لااٌ عااائ الاارٓ املااايٓ ساارل الااذلاخ ضَ املطااذل

 التطذّل.

ٌ  الايت  التشادِات  ضيام  َتُؾلت الُز ٕ    ضى مو  مُا ا   تُادا

ٕ  الاٗهظم  اململكٕ: ضيمّٕ تٛاُِس  يف العاملْ الذلاخ للمُا ا ،   ا يازِا
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ةا قااافٕ     مُ اا ، كاال يف املتلؿؿاإ الُطهّاإ اشباادلات َةهااا٘

 املُا  . يرٍ ةقّمٕ االدتماعْ ضيمّٕ الُعْ

ال غا       ضنهاا اليت دست علٖ يرٍ الُز ٕ َذيرت التعقّرات 

 صبااسي ِك ّااٌ ال ةااالذلاخ املتااألس ايتمامهااا َضى كااجرّلا، تأٖلسنااا

ٕ  لتطاسِ   ازبًاُي  مكااع ٕ  ماو  الةد ةل ةٌ، ا  ساز  التطاذّل  عذلا

 املُا ااا  يااارٍ  تاسااإ علاااٖ َالعمااال دًااإ، ماااو الُّنطاااكُ لااادٗ

 ته ّرِٕ لٛط لال  مو مهًذّ٘ا لتهمّتًا ِلصم ما َارباذ للرػسِٕ،

 مو دًٕ ضلسٗ. َمػازِ 

علااٖ عاادم االنػااغا    قّرااات يف التأكّااد  كمااا زك٤ااصت التع 

 املُا ا   فتطاذّل  التطاذّل،  ةعاد  ماا   ظبااشات  عو التطذّل ةإظباش

 يااُ ةاال ِظااٗو الاارع ، كمااا ساِاإ لااّظ العاااملْ الااذلاخ الٙشاإ يف

ْ  ةااملُ    االيتماام  لت عّل َضّلٕ ٌ  الذلاثا  َ غاًازٍ  َزعاِتاٌ،  َؾاُن

ّ٘ااا ّ٘ااا، ضبل  َالجقافّاإ ِاإاألثس َاألحباااخ الدزاضااات َتكجّااخل َيَل

 .ةٌ ا نطاى َعال ٕ املُ   تازِخ سُ 

َضغاااازت املااادالالت الااايت داااست علاااٖ يااارٍ الُز ااإ    ضناااٌ  

 امليضطااات يف الااذلاخ يزاضااات ضؾااا  الاارٓ ُِالسااظ ضى ا يمااا  

 الاايت الدِهّاإ للميضطااات املتااُدظ للتُٗدااٌ طرّعّ٘ااا كاااى العلمّاإ

 علاااٖ انعكااظ  َالااارٓ الدَلاإ،  ميضطاااات معظاام  ضفسايياااا ِاادِس 

 .اآلثاز أل طام ضَ الذلاخ لدزاضات التػذّ  قعخل

 لااّظ َالجقافاإ الااذلاخ علااٖ َذيااب املها ػااُى    ضى اسب ااا 

 ضِّكاا  َلكهٌ لها، تسكٍُ َما األ دم  طبل ات زؤِٕ ةًدف تسٟفا

ْٙ َطااٙم عمااْل ْٙ َضّاضاا  كدَلاإ َطههااا مُ اا  مااو ُِعااٚصش َادتماااع

 اآللاسِو  نظاسٔ   ماو  كارل   شَضُّعٚص فٌّ، َميثسٔ العا، يف فاعلٕ

 ازبرَز. يف قاز  تازِخ شلا كأمٕ لها
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 اململكاإ يف العاااملْ الااذلاخ مُا اا  ةا قااافٕ    ضى تطااذّل 

ّ٘ااا، اململكاإ ؾااُزٔ سّٖااس مااو  ضنًااا شلااا ُِهظااس كاااى يَلاإ فمااو عامل

 يف للمطاايمٕ  ةقأُ  الؿااعدٔ  الادَ   ماو  َاسدٔ    الجقافٕ ذباز 

 فطااتظًس اال تؿااايٓ طااانّٕ. ضٖمااا الُرعااد ا ن الجقافاإ علااٖ اسب ااا 

 الطّاسّٕ. التأغرلٔ م  نتاٙذٌ

 التُؾّات، ضيمًاا:  َيف نًإِ الهقاؽ، طسح امللتقٖ عدّيا مو

ٕ  ةااملُا    للعهإِ الررلَ ساطّٕ َتقلّل ا يازِٕ، الٗهظم تُِٛس  األثسِا

ْ  اجملا . زفا   يرا يف الُطهّٕ الك ا٘ات اململكٕ. تُِٛس يف  الاُع

ٕ  املُا ا   تطاذّل  ِعهٌّ مبا ألفسايا عهد ٌ  َماا  عاملّ٘اا،  األثسِا  ِ سقا

 العراح. ا فاائ   ماو  علًّا َاحملافظٕ املُا   ةًرٍ االيتمام مو ذل 

 مهًاااا، الهاااايزٔ القٛااا  َغاااسا٘ اشباؾااإ، املتااااسخل ماااو القؿاااُٗ

 ُمتشااخل مهٛقاإ لكاال ِكااُى حبّااح َطهّاإ، متاااسخل يف ََقااعًا

 َتطااًّل ا ضااالمْ تااازِخال مُا اا  ةًااا. االيتمااام ةتٛااُِس   لاااف

َ كطااااةًا ضَلُِااإ يف عملّااإ التطاااذّل. القكاااا٘ علاااٖ     شِازتًاااا،

املػاااكل الاايت ُتًااٚدي ةقااا٘ املُا اا  الاايت مٖت تطااذّلًا، مااو لااال       

 الؿااالسّات، َالعمااال  القااساز، َذبدِااد ضاالٕٛ    االيتمااام ةُساادٔ  

ٕ  حبدَي ضبكُم اضتجمازٓ تهمُٓ ةهمُذز ٕ  َالاذلاخ  الجقافا  َالقّما

 يف للمملكااإ نػاااط مهااادَ  َاالدتماعّااإ. ضيمّااإ َداااُي األثسِااإ

 َمًااتم الُّنطااكُ، نػااا  علااٖ َمٛلاا  يَزٍ، ِعااْ الُّنطااكُ

 الراا   َفاتح  اشلّٚإ،  ترؿارل  يف َِطاًم  يهاا ،  الطعُيٓ ةاسبكُز

 األؾاُات  َسػاد  متاةعتًاا،  َثٖم َمو املطيَلّٕ، ةًرٍ للقّام ضمامًا

 .َتطذّلًا املُا   يرٍ لقرُ 
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 ىاظس  إبساٍيه املطتشاز :ملتقى أضباز ضيف: الكاتب 

 َاشباادمات التعدِهّاإ لالضتػااازات ماِاإ مسكااص عااام ماادِس

ٕ َا الرّّٕٚ َالدزاضات املطاندٔ ٕ   يازِا ٕ  األَزا  لغارل ) َاملالّا  (املالّا

 السِا . ةغسفٕ االضتػازِٕ َاملكاتب التعدِو زبهيت عكُ -

  :مقدمة 

ظاااٖ  ٛااااع التعااادِو كغااارلٍ ماااو القٛاعاااات الؿاااهاعّٕ      ؼب

   ٌ َيااُ َا اا  فعلااْ يف    ،الطااعُيِٕ ةاادعم الدَلاإ َايتمااام كااررل ةاا

    ٕ ل السكّاصٔ  ػاكِّ سّاح ُِ  ، ػباي فاسف ؾاهاعّٕ كاررلٔ َمتقدما

َتاااُفرل ، جالجااإ للؿاااهاعات الطاااعُيِٕ يف ذبطااا  يلااال املاااُاطو ال

َذبقّامل التهمّإ املتُاشنإ ةا      ، ال سف الُ ّ ّٕ للػرا  الطعُيٓ

املهاطمل، َتػكّل مدى ددِدٔ علاٖ طاساش سادِح ُِاكاب املادى      

االن تاح يف اجملاالت التعدِهّإ َماا ِسافقاٌ ماو     فالؿهاعّٕ العاملّٕ. 

اجملااا  ضمااام  االت الؿااهاعّٕ ِ ااتح ةهااٖ ذبتّاإ َضضاضاإّ شلاارٍ اجملاا  

ُ ّ ّإ للػارا  الطاعُيٓ، َِاييٓ    تهُِا       ال املصِد ماو ال اسف  

  ٓ ْ   ،مؿااايز اال تؿاااي الطااعُي َِسفاا  مااو   ،َِصِااد الهاااتر احمللاا

مطتُٗ الدلل القُمْ يَى االعتماي علاٖ العهؿاس األداه . كماا     
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 ،سايفا ضنٌ ضّطًم ةؿُزٔ مراغسٔ يف ذبطا  املطاتُٗ املعّػاْ لأل   

يف االضاات ائ القؿااُٗ مااو   1000زؤِاإ اململكاإ َؼبقاامل ضيااداف 

الرشاح  َ ،الجسَات الُطهّٕ مبا ِكمو اضتقساز اال تؿاي الطعُيٓ

لرا كانت  كّٕ "َا   َفسف  ٛاع  عو مؿايز ةدِلٕ عو اله ط.

التعدِو يف اململكٕ" مو القكاِا املًمٕ اليت طسسًا ملتقاٖ ضضاراز   

، ناا س  ضبماد  املطتػاز  ةاسايّم ًا مو لال  َز ٕ العمل اليت  ٖدم

َمٖت التعقّب علٖ مُقُع الُز ٕ، َدست سُشلاا مادالالت عدِادٔ    

نا ػاات: )مقدماإ تازؽبّاإ عااو نػااا   ٛاااع التعاادِو ةاململكاإ،     

    ٕ  للمطاااسٕ الُقاا  اسبااالْ لُكالاإ الااُشازٔ للجااسَٔ املعدنّاإ، يّٚاا

 العاماإ، نظااام االضااتجماز التعاادِم،  للمطاااسٕ َيّٚاإ ازبُّلُدّاإ

معُ ااااات نػااااا  التعاااادِو ةاململكاااإ، الؿااااهاعات التشُِلّاااإ،      

تطاؤالت سُ  املػاسَعات التعدِهّإ يف اململكإ، مطاايمٕ  ٛااع      

التعاااادِو، اضاااااذلاتّذّٕ التعاااادِو اسبدِجااااإ ةاململكاااإ، تؿاااااهّ     

األلُمهُّم ةاململكٕ،  نػاا٘ صبلاظ ضعلاٖ للمعاايى، االضاذلاتّذّٕ      

ٛاع اشبااف لالضاتجماز   الػاملٕ لقٛاع التعدِو، عقرات تُادٌ الق

يف  ٛاع التعدِو، غسكٕ "ضزامكاُ " مناُذز لالضاتجماز يف  ٛااع     

التعاادِو، اضاااتلساز َتؿاااهّ  املعاااايى َاألسذااااز الكس ااإ، زؤٗ  

لتٛااُِس  ٛاااع التعاادِو، املطااايَ  عااو  ؾااداز زلااـ التعااادِو،       

تكاااُِو يّٚااإ ألغاااراٍ املُؾاااالت(. َيف الهًاِااإ ا اااذلح األعكاااا٘    

ـٗ الُز ٕ الايت  املها ػُى العدِد مو  التُؾّات املًمٕ؛ َفّما ِلْ ن

َعق١ااب علًّااا األضااتاذ   ، نااا س ضبمااد املطتػاااز  ةااسايّم  كترًااا

 ضبمد الدندنْ، َاملًهدع/ سطام حبرلٓ.
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 واسبب )عببً ىبباظس ل وزستببُ السئيطببة    كتببب املطتشبباز إبببساٍيه  

   ل املنلكة(: التعديً سطاع وفسص

 للتعدِو: ازِٕاالضتجم الرّٕٚ تُادٌ اليت التشدِات ضيم

 التعاادِو،  لقٛاااع الااسايو الُقاا  عااو  التشااٗدخ ػبااب ةداِاإ

 ضشِاد  َلاو  كجرلٔ، َيْ الهػا ، يرا مهًا ِعانْ اليت َالتشدِات

 .اهلل س ظٌ -ضلماى ةو ضبمد األمرل زلُ العًد َلْ  الٌ عما

 َفكإ،  َذياب،  العاا،،  يف الُّزانّاُم  استّاا   مو% 1 لدِها

 َةٛسِقاإ% 5 -%1 ضااُٗ مهًااا لُِطااتغ ، َفُضاا ات، َُنشاااع،

 متهُعإ،  معدنّٕ ثسَٔ مو اململكٕ ةٌ تصلس ما َزسم ؾشّشٕ. سرل

 ضى  كااو َمااا زِااا ، تسِلُّنااات مخطاإ سااُالْ ضَلّاإ ةتقاادِسات

 التُ ّااخل، فااسف تااُفرل سّااح مااو التهمّاإ؛ يف القٛاااع ةااٌ ِطااًم

 الدلل مؿايز مو كمؿدز ا مجالْ احمللْ الهاتر يف َاملطايمٕ

ٌ  ِصا  ال فإنٌ الُطم، ٓ  ال دا٘دا،  قاعّ ٕ  مطاايمت  يف% 2.2 تتعاد

GDPضيمًا عدِدٔ ألضرا  ؛: 

ّ٘اااا امٝلٖٛرااامل التعااادِو نظاااام مُاكرااإ عااادم -  للتٛاااُزات سال

 :َالعاملّٕ احمللّٕ اال تؿايِٕ

 تُادااٌ الاايت األضاضاإّ القكاااِا ضةااسش مااو القكاإّ ياارٍ تعااٗد

ّ٘اا،  امٝلٖٛرامل  التعادِو  نظام ألٖى نظّسا للتعدِو؛ االضتجمازِٕ الرّٕٚ  سال

 ُِاكااب ال( الته ّرِاإ َلُاٙشااٌ) يااا8125 عااام   ااسازٍ مٖت َالاارٓ

 يف التقّااد عاادم َكاارل  َالعاملّاإ، احمللّاإ اال تؿااايِٕ التشااُالت

 السؤِاإ لتُدًااات مال٘متااٌ ضسكامااٌ، َعاادم ةعاا  نؿااُف ته ّاار

 االضااااتجماز نظااااام مػااااسَع مطااااُئ  سِّرااااا ؾاااادزت َ ااااد .2010
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 ضَدااٌ ِت ااايٗ ضى َنأماال الدزاضاإ، ذباات َيااُ عااد ،امل التعاادِم

 .  اسبالْ الهظام يف القؿُز

   املطاندٔ: َاشبدمات التشتّٕ الرهّٕ تُفس عدم -

 املطاااندٔ َاشباادمات األضاضاإّ التذًّااصات تااُافس ِعااٗد عاادم 

 الُاعااادٔ التعااادِو مهااااطمل معظااام يف( َاملعامااال َاسب اااس، الهقااال،)

 ضسااد َِعااٗد فًّااا، املتاساإ ماااتاشبا اضااتغال  ضمااام زّّٙطااا عاٟٙقااا

ٕ  اململكاااإ، يف التعااادِم  االضااااتجماز معُ اااات   َدااااُي ماااا  لاؾااا

 العمااساى، عااو َةعّاادٔ ناّٙاإ مهاااطمل يف الُاعاادٔ التعدِهّاإ املػاازِ  

 دبًّاااصات ماااو اال تؿاااايِٕ، التهمّااإ متٛلراااات مجّااا     ت تقاااس

 .ضضاضّٕ َمسافمل َاملا٘، َالكًسةا٘، الٛس ،

 :افاشب القٛاع يَز قعخل -

 اشبامات اضتغال  صبا  يف اشباف القٛاع مػازكٕ تصا  ال

 اشباماااااات اضاااااتغال  علاااااٖ َتقتؿاااااس التٛلعاااااات، يَى ال لصِااااإ

 َمااُاي الصِهاإ، َضسذاااز َالٛااُ ، الرهااا٘، مااُاي مجاال: الالفلصِاإ،

 َالسمل َالراشلت، ازبرلٓ، َاسبذس َازبـ، َالسمل، ا زلهت،

 .الصدادْ

 تكل اااإ مهًااااا: دِاااادٔ؛ع ضضاااارا     الُقاااا  ياااارا َُِعااااصٗ

  كمااااا  دًااااات َتعااااٗدي التعاااادِو، ملػااااازِ  العالّاااإ االضااااتجماز

 اللااااااُاٙح َتعااااااٗدي الذلالااااااّـ، ةإؾااااااداز اشباؾاااااإ ا داااااسا٘ات 

 صبااااا  املااااايسٔ يف العاملاااإ القااااُٗ ضعااااداي َنقااااـ َا داااسا٘ات، 

َاملتُضااإٛ  الؿاااغرلٔ للمهػاااعت تػاااذّ  ُِداااد ال كماااا التعااادِو.

ٕ  يف لالضاتجماز  األعما  َزِائ ٕ  ضلطال  ؾاهاعات  يف املكاافٕ  القّما

 .التشُِلّٕ َةالرات التعدِو،
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 :التعدِهّٕ للمػازِ  احمللّٕ التمُِل مؿايز ضبدَيِٕ -

 االضااااتجمازات لااادعم  األضاضاااإّ العُامااال  مااااو التمُِااال  ِعااادٗ 

 اشباااف القٛاااع مااو احمللّاإ التمُِاال مؿااايز َال تااصا  التعدِهّاإ،

 لادعم  مطاتعدٔ  سارل ( ّٕالتهم ؾهايِمل) اسبكُمْ َالقٛاع (ةهُ )

ٕ  ةالػااااكل التعدِهّاااإ االضااااتجمازات  معاااااِرل املهاضااااب؛ حملدَيِاااا

 .اجملا  يرا يف مٗسضًا َعدم ا  سا ،

 :التعدِو ألسسا  لالضتجماز األزاقْ تُف٥س عدم -

 املعاايى؛  لاماات  تُاداد  مبُا ا   التعادِو  نػاا   الزترا  نظّسا

ُٗز فااإى  مكِّااو دئضباا  دااسا٘ات تااُفس ِتٛلااب الهػااا  ياارا تٛاا

  ُاعاد  ََق  التعدِو، ألسسا  األزاقْ اضتجماز مو الػسكات

 ما   ََادراتًماا،  َاملالا   املطاتجمس  ماو  كال   سقاُ   ُتشاٚدي  َاقشٕ

 .للدَلٕ مل  يْ املعدنّٕ اشبامات مجّ  ضى اسبطراى يف األلر

 :التعدِهّٕ لألنػٕٛ احملذُشٔ األزاقْ علٖ التعدِات -

 األزاقااْ علااٖ َالتملاا  تعاادِاتال ساااالت مااو العدِااد يهااا 

 َدااُي عاادم َكاارل  مطااتمسٔ، التعاادِم لالضااتجماز امللؿؿاإ

 الصزاعإ،  اسبكُمّإ، مجال:   ازبًات ملكّات ِر  ضزاقْ ضذل

 .التعدِو مو اضتجهاؤيا ِتم ستٖ َسرليا  َالرلدِات،

   املهاطمل:  مازات تدلل -

 احملذاُشٔ  اجملمعاات   ِقااف  ماو  ا ماازات  ةع  ةٌ تقُم ما  ى

 الكاررلٔ  االضاتجمازات  زسام  ةًاا  املُداُئ  السلـ للتعدِو، َ لغا٘

 تتذاااَ  الاايت الكّدِاإ الػااكاَٗ َكجااسٔ علًّااا، ُؾااسفت الاايت

 ةّٚاإ تُادًًااا الاايت السّٙطاإ التشاادِات ِعااٗد مااو -ا مااازات معًااا

 .االضتجماز
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   ال هّٕ: الكُايز ندزٔ -

ٕ  الكاُايز  ندزٔ ٕ  ال هّا  ؿاعب ِ مماا  التعادِو؛  صباا   يف املييلا

 .املٛلُةٕ الطعُئ نطرٕ ذبقّمل

 السلـ: مهح علٖ اسبكُمّٕ اللذاى اعذلاقات -

 ملااهح ُتػااك٤ل الاايت -اسبكُمّاإ اللذاااى تعااذل  مااا كااجرّلا

 السَاضاااب علاااٖ الاااسلـ ماااهح علاااٖ -املُافقااإ الذلالاااّـ علاااٖ

 .مدلز ضٓ يَى املعدنّٕ

 االضتجمازِٕ: َال سف املعلُمات تُفرل عدم -

 املعدنّاإ َالسَاضااب األسصماإ عااو معلُمااات  اعاادٔ تااُف٥س عاادم

 .للمطتجمسِو املتاسٕ االضتجمازِٕ َال سف ت ؿّلْ، ةػكل

 َاالةتكاز: للتمّص مساكص تأضّظ عدم -

 املػااسَعات لاادعم َاالةتكاااز التمّااص مساكااص تأضااّظ عاادم

 الرهّاااإ َتااااُفرل امليضطااااْ، َالااااتمك  االةتكاااااز يف التعدِهّاااإ

 علااااٖ تعتمااااد ددِاااادٔ عّٕؾااااها مهتذااااات اةتكاااااز يف األضاضاااإّ

 .املعدنّٕ اشبامات

   التعدِو: زلـ  ؾداز مدٔ طُ  - 

ـ   ؾداز يف ا دسا٘ات مدٔ طُ   تألار  سّاح  التعادِو،  زلا

 ضااار  ماااو سكُمّااإ زبااااى تػاااكّل    َذبتااااز ضاااهُات، عااادٔ

 عهاد  ا داسا٘ات  َن اظ  طُِلإ،  مدٔ ِألر اللذهٕ َادتماع دًات،

 .السلـ دبدِد
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ٕ  الرّٕٚ لتشط  ملقذلسٕا َا دسا٘ات الطّاضات   االضاتجمازِ

 -التعدِو: لقٛاع

  ٛااااع تهمّااإ يف سُِّ٘اااا يَّزا اشبااااف القٛااااع ِاااييٓ ضى الةاااد

ٌ  ضكادت  ماا  َيارا  املعدنّإ،  الجسَٔ ِؿارح   ضى ،2010السؤِإ   علّا

ٕ  السكّاااصٔ التعااادِو  ٛاااع   يف املطاااايمٕ للؿاااهاعٕ، َشِاااائ الجالجاا

 َامليمال  الُ ااٙخل،  ُط تا  َشِاائ  َتُلّد احمللْ، ا مجالْ الهاتر

ٕ  التعدِو َالؿهاعات لقٛاع الػاملٕ االضذلاتّذّٕ يُ علٌّ  املعدنّا

 ضى العااام، َُِسدااٖ مهًااا  ياارا ؾاادزت َ ااد انتظازيااا، طااا  الاايت

ٕٟ    ااصٟٔ ُتشقِّاامل ٕ  التعاادِم َالؿااهاعات  الهػااا  يف نُعّاا  األضاضااّ

ٖ  تقاُم  اليت َالتشُِلٕ  لكاجرل  اسبلاُ   ُتقاٚدم  َضى القٛااع،  يارا  علا

 َذبماال التعاادِو.  ٛاااع يف املطااتجمسِو تُادااٌ الاايت املعُ ااات مااو

 ةاا  املعدنّاإ َالؿااهاعات التعاادِو لقٛاااع الػاااملٕ االضااذلاتّذّٕ

ْ  االضتجماز ذب ّص علٖ تستكص مرايزٔ 12 طّاتًا  َاألداه   احمللا

ٗ  َشِاائ  التعادِو،  نظاام  التعدِو، َتُِٛس  ٛاع يف ْ  احملتاُ  احمللا

ُّا، َاأل اال الهاّٙاإ املهاااطمل َتهمّاإ ٕ،التعدِهّاا الؿااهاعات مااو  مناا

 الااٗسلـ  ؾااداز َتطااسِ  َا دااسا٘ات، َاللااُاٙح األنظماإ َتطااًّل

 مرااايزات عاادٔ لااال  مااو اشباااف يف القٛاااع املطااتجمسِو زباار 

ٖ  َلكو َآلّات، ٌ  ستا  مُقا   االضاذلاتّذّٕ  يارٍ  ُتُقا   ، تازؽبا

 ضاهُات  ثالخ مهر متُ ٟ ا التعدِو زلـ  ؾداز َال ِصا  الته ّر،

 .املعد  التعدِو نظام َؾدَز االضذلاتّذّٕ، ته ّر انتظاز يف

ٕ   ّذا الةااد مااو   ٕ  تًّٚاا ٕ  ةّٚاا ٕ  اضااتجمازِ  لاادلُ   َضب ااصٔ  مُاتّاا

 لتػاااذّ  فٖعالااإ سلاااُ  َاعتمااااي ددِااادٔ، َغاااسكات مطاااتجمسِو
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ٕ  االضتجمازات ٕ  التعادِو،  نػااطات  يف اشباؾا  الايت  املعُ اات  َ شالا

 لقٛااااع الػااااملٕ ذلاتّذّٕاالضااا تٛرّااامل لاااال  ماااو ذكسياااا ضااارمل

 ضمااام كاملاإ ةؿااُزٔ اجملااا  املعدنّاإ، َفااتح َالؿااهاعات التعاادِو

 تاُفرل     ةا قاافٕ  َاألده ، الُطم اشباف القٛاع اضتجمازات

 اسبكُمّاإ، َالتطااًّالت  الؿااهايِمل طسِاامل عااو الااالشم التمُِاال

 َضيام  القٛااع،  يارا  يف اشبااف  القٛااع  ملطاندٔ الالشمٕ االٙتمانّٕ

 :يْ ةالتؿاز، املٛلُةٕ اضاتالطّ

 اضاااتغال  ضعماااا  يف َالتُٗضااا  االضتكػااااف تكجّاااخل :ضَال

   املعدنّٕ، َذل  مو لال : الجسَٔ

 َ عاداي  ازبُّلاُدْ،  املطاح  عملّاات   دسا٘ يف االضتمساز -

 ازبُّلُدّاااإ األحباااااخ َته ّاااار مقاضاااااتًا، مبلتلااااخل اشبااااساٙط

 ٕ ٕ   َازبُّكّمّاّٙااااا ْ  يف َازبُّفّصِاّٙااااإ َاشلّدزَلُدّااااا  ضزاقااااا

 .َالرشسِٕ الدلِٕ اململكٕ

ازبُّلااُدْ،  املطااح ضعمااا  يف الُضاااٙل ضفكاال اضااتلدام -

 املتمعدنااإ، َاألسصمااإ للمهااااطمل املعدنّااإ املؿاااايز عاااو َالتهقّاااب

 الهتاااٙر ذات املهاااطمل َذبدِااد التعاادِو، ألسااسا  املّاااٍ َمؿااايز

 .التقهّات ضسدخ ةاضتلدام ا ػباةّٕ

ٕ  عاو  لّٕت ؿاّ  معلُماات   اعادٔ   ػباي -  َالسَاضاب  األسصما

اال تؿااايِٕ  َازباادَٗ املتااُفسٔ، اشبااام كمّاإ املعدنّاإ، َتقاادِس 

 ال اااسف عاااو معلُماااات  ُاعاااد َكااارل  للمطاااتجمسِو، املتاسااإ

 .التعدِهّٕ االضتجمازات
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ّّا  عمل فسف َتُفرل التعدِو،  ٛاع يّكلٕ تهظّم  عائ :ثان

 للمُاطه ، َذل  مو لال : مراغس َسرل مراغس

 القٛاااااع ةاااا  َالتكاماااال التهطااااّمل مااااو املصِااااد ملذبقّاااا -

ٗ  َالقٛاعات التعدِم ٕ : مجال  العال إ،  ذات األلاس ٕ  امليضطا  العاما

 لتشاادِح الطااعُيِٕ َازبامعااات املًاام، َالتاادزِب ال اام للتعلااّم

 استّادااات ماا  ِتهاضااب مبااا َتُِٛسيااا َالتاادزِب، التعلااّم مهاااير

 .العمل ضُ 

 تدزِرّااإ امرةاااس َكلّاااات، َاضاااتشداخ  معاياااد  ػبااااي -

 .التعدِو ؾهاعٕ يف (ال هّ ) املٛلُةٕ الك ا٘ات لتدزِب

 الكاااااررلٔ َالػاااااسكات امليضطاااااات ضَقااااااع معازبااااإ -

ٕ  معظام  تكامٗ  اليت َالؿغرلٔ ْ  الُافادٔ،  العمالا  ضكجاس  تؿارح  لكا

 .  الُطهّٕ العاملٕ القُٗ لتُ ّخل مال٘مٕ

 اآللّااات َتٛااُِس األنظماإ، ا دااسا٘ات، َذبطاا  تطااًّل -

 .َمتاةعتًا التعدِهّٕ الذلالّـ  ؾداز يف ٕاملترع

 ذات اجملااالت  يف املتلؿؿٕ األدهرّٕ اشبدلات اضتقٛا  -

 .الطعُيِٕ ال هّٕ الكُايز َتُِٛس لدعم العال ٕ

 اشباساٙط  َ عاداي  َاال تؿاايِٕ،  ال هّٕ ةالدزاضات القّام -

 اململكاإ، يف مهاااطمل التعاادِم االضااتجماز فااسف عااو ازبُّلُدّاإ

ٕ  اململكإ،  يف املتُفسٔ املعايى علٖ َالٛلب عس ال َذبلّل  َمتاةعا

ُٗز  .ضضعازيا مطاز تٛ
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 املهاااطمل يف التعاادِو  ٛاااع تطاااند ضضاضاإّ ةهّاإ تااُفرل :ثالّجااا

 الهإّٙ، َذل  مو لال :

 َالقٛاااع العال اإ ذات اسبكُمّاإ ازبًااات ماا  التُاؾاال -

 األنػاااإٛ لاااادعم األضاضاااإّ اشباااادمات تااااُفرل لتطااااسِ  اشباااااف

 َضبٛااات الدلِاإ، َالٛااس  اسبدِدِاإ، الطااك : مجاال هّاإ،التعدِ

 التعدِهّاإ املػااازِ  لاادعم التمُِلّاإ َامليضطااات َاملااا٘، الكًسةااا٘

 .الؿغرلٔ الطكانّٕ التذمعات مو القسِرٕ ضَ الهإّٙ املهاطمل يف

 َالقٛااااع التعااادِو  ٛااااع يف املطاااتجمسِو َتػاااذّ  ساااح -

 للمػاازِ   الالشمٕ اضّٕاألض الرهّٕ تُفرل يف االضتجماز علٖ اشباف

 القسِراإ ضَ الهاّٙاإ، املهاااطمل يف   امتًااا امليماال الُاعاادٔ، التعدِهّاإ

 .الؿغرلٔ الطكانّٕ التذمعات مو

 .األضاضّٕ الرهّٕ   امٕ املّطسٔ القسَ  تُفرل -

 الهإّٙ، َذل  مو لال : املهاطمل تُِٛس يف املطايمٕ :زاةّعا

 املهاااطمل يف املتاساإ املعدنّاإ السَاضااب عااو املعلُمااات نػاس  -

 َا عااالى الؿااغرلٔ، الطااكانّٕ التذمعااات مااو القسِراإ ضَ الهاّٙاإ

 .اضتغالشلا علٖ َالتػذّ  عهًا

ٕ  سامال  ُِشٚدي ضى -  ضاّتم  الايت  َاملعااِرل  الطّاضاات  السلؿا

 التذمعااات مااو القسِراإ ضَ الهاّٙاإ املهاااطمل تهمّاإ لتشقّاامل ته ّااريا

 العمااال لٛااإ مااا  ،ةًاااا السلؿااإ تقااا  الااايت الؿاااغرلٔ الطاااكهّٕ

 .التذازٓ
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التعاادِو، َذلاا  مااو   ٛاااع مااو املالّاإ العُاٙااد شِااائ :لامّطااا

 لال :

 َاألداناااااب احمللاااااّ  املطاااااتجمسِو َاضاااااتقٛا  تػاااااذّ  -

 احمللّٕ. املعدنّٕ اشبامات َاضتغال  التعدِو،  ٛاع يف لالضتجماز

 التعدِهّااااإ للمػاااااازِ  االضاااااتجمازِٕ الك اااااا٘ٔ ذبطااااا  -

 .ددِدٔ اضتجمازِٕ فسف  ػباي    َالطعْ القاٙمٕ،

ٕ  يف االضااتجماز  تػااذّ  -  لللامااات  املكااافٕ  القّماإ ضلطاال

 .األعما  َزِائ َاملتُضٕٛ الؿغرلٔ املهػعت َةالرات املعدنّٕ،

 ضَ ةالسضااُم اشباؾاإ اسبااُادص كافاإ  لغااا٘ علااٖ العماال -

 يف الطااعُيِٕ املؿااهعٕ املهتذااات ضَ املعااايى ةّاا  ُتقّٓااد الاايت سرليااا،

 العاا،،  يف اآللاسِو  املهتذ  م  ةالتعاَى َذل  األدهرّٕ، ضُا األ

 .العاملّٕ التذازٔ مهظمٕ طسِمل عو

 ماااا  غااااسكات َ ػباااااي احمللااااْ، احملتااااُٗ شِااااائ يعاااام -

 .عاملّٕ غسكات

 

املطتػاااز  الكاتااب : طااس وكبباٌ تعقيببب أ. حمنببد الدىببدىي  

ّ٘اا،  التعدِو َق  نا س ضبمد   ةسايّم  ستٛاُِ  ماو  ؼبتااز  َماا  سال

 دعااال ماااو املاااساي ِتشقااامل كاااْ اضاااتجمازِٕ، ةّٚااإ شبلااامل لألنظمااإ

 الاارذلَ  ةعااد ثالّجااا ةُؾاا ٌ مؿاادّزا َطاام، يلاال مؿاادز التعاادِو

ْٚ. َالطاااّاسٕ  يااارا عاااو ةعّاااد ياااُ ملاااو ذبطاااّرا مقدمااإ ضقااا  َلعلااا

 .  املُقُع
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ٕ  الجاسَٔ  يّٕٚ ضى املعسَف مو  ٕ  ةًّٚتًاا  املعدنّا ّٓا   د إ،  اسبال

 َُتعتاادل -علّااٌ اهلل زمحاإ -فّؿاال  امللاا عًااد يف ٝضٚضطاات َ ااد

 الااارذلَ  َشازٔ قااامو املعدنّااإ الجاااسَٔ لُكالااإ الته ّرِااإ ازبًااإ

ٕ  َالجسَٔ ٗ . املعدنّا ٕ     االضام  تغاّرل  داس ٕ  املطااسٕ  يّٚا  ازبُّلُدّا

 ازبُّلاااُدْ املطاااح ةااادض. املًماااات ن طاااًا َمحلااات م،8999 عاااام

ٕ  املطاسٕ يّٕٚ م  َةالتعاَى د٘دا، مركّسا ٕ األ ازبُّلُدّا  مسِكّا

 التعاادِو مهاااطمل يزضاات ضلااسٗ؛ ةعجااات َزمبااا ال سنطاإّ، َالرعجاإ

ٕ  معلُمات َلدًِا طُِلٕ، َلطه  ةكجافٕ  العسةاْ،  الادزع  عاو  فهّا

ٕ  الؿالُز  كٖل ِػمل دُّلُدْ مؿٛلح  َيُ ٕ  الهازِا  يف َاملتشُلا

 مؿااااس يف ن طااااٌ الذلكّااااب َِقاةلااااٌ األمحااااس، الرشااااس مااااُاشأ

ُ  الادزع  َُِطٖمٖ َالطُياى، ٗ  ةْ،الها ٕ  فلاد  مُ ا   ٠٠٥٥ اآلى اشلّٚا

 . معدنْ

 علااٖ ماات كااجرلٔ َيكتااُزاٍ َضحبااخ  مادطااترل َمثإ زضاااٙل 

ٕ  سّهًاا  َ اد سسؾات   طُِلإ،  ضه  مدٗ  عراد العصِاص   امللا   دامعا

ٕ   طم  نػا٘ علٖ ّٓاات،  ضَاٙال  يف التعادِو  يهدضا  َكارل   الجمانّه

 ُمطااٖمٖ ذباات داادٔ يف التٛرّقّاإ ازبُّلُدّااا معًااد  لًّااا قاامت

ٕ  ذبات  غاساف   سّهًاا  املعًاد  يارا  كااى . األز  علُم ّٕكل  كلّا

ٕ  الااارذلَ ، َكااارل  َشازٔ الظًاااساى يف الااارذلَ   َضعتقاااُد ضى يّٚااا

 ضَ الُّنطاكُ  زمباا كانات   األكاي ْ، ٝكلِّ ت ةا غساف عاملّٕ

 ةاملًهدضااا  املعدنّااإ الجاااسَٔ يّٚااإ تغرِااإ كااااى َاشلااادف. سرلياااا

ٕ      َازبُّلُدّ ، ٕ  لجاسَٔ ا فكاال عاو ذلا  فاإى يّٚا  كانات  املعدنّا

 يزدااايت  علاااٖ للشؿاااُ  الركاااالُزُِع  محلااإ ترتعاااح َماشالااات

  .  َالدكتُزاٍ املادطترل
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ٕ  ضقعخل ما ٕ  لطاه   اشلّٚا ُ  طُِلا ٕ  ٝضيِاست  ضنًاا  يا  ا يازٔ ةعقلّا

ْ  ةًاا،  العاامل   يمام  ضقاعخل  مماا  َةرلَ ساطّتًاا؛  اسبكُمّٕ  فًا

 ُذزةهمااا التأضاااّظ مهااار ضيِاااست ٜفلاااُ. املدنّااإ اشبدمااإ نظاااام تترااا 

 تكاو  ، ضفكال. ضِّكاا   اسباا   كانات  فلسمبا كػسكٕ ضزامكُ

 ، َالايت  التعادِو،  لؿاهاعٕ  َمسا رٕ ض لًا ضنًا مقههٕ زحبّٕ، دًٕ

ٕ  ِكو ، التعدِو ضى ضعتقدٍ التذازٓ. ما اسبد تؿل ٕ  ضَلُِا  للدَلا

 . اآلى ساقّسا ضؾرح الرٓ للمطتقرل ُتس  َلسمبا يلل، كمؿدز

 التعاادِو الؿااهاعٕ؛ فااإى ياارٍ َمطااتقرل َفّمااا ِتعلاامل حباقااس

 َالؿااهاعٕ، َالتعاادِو الٛا اإ َشازٔ مااو لاؾاإ عهاِاإ اآلى ِألاار

 علااٖ اآلى داااز٣ فالعماال. القّااائ َتُدًّااات لسؤِاإ مُاكراإ َذلاا 

ّٚو املطااااسٕ، شلّٚااإ ا يازِااإ الذلكّرااإ تغاااّرل  زٙاااّظ شلاااا َ اااد ُعااا

 سكُمّااإ كػاااسكٕ التشاااُ  ضاااّكُى ضعتقااادٍ َماااا ته ّااارٓ،

 َدبًّااص املُا اا ، َذبدِااد االضتكػاااف، مااو َفاإاملعس مبًامًااا

 َدًااات للتعاادِو، الااُشازٔ َكالاإ ماا  ةالتعاااَى االضااتجمازِٕ الرّٚاإ

ٕ  يّٕٚ يف ممجلٕ لألحباخ، عرد العصِص املل  كمدِهٕ ضلسٗ  الٛا ا

 َاستّاداتٌ. ربؿؿٌ يف كٙل سرليا، َزمبا الرزِٕ

ـٗ ضما -    ٕ:يف الهقا  التالّ فطأتهاَشلا العقرات ما ؽب

 ضعتقااد الااٗسلـ: تعّٛاال يف اسبكُمّاإ ازبًااات ةعاا  تاادلل .8

 الُسّاادٔ ازبًاإ يااْ الااُشازٔ َكالاإ َضااتكُى ضااّهتًْ، ضنااٌ

 َ ااات ِتعااادٗ ضال يااادفًم ضى علماااُت َ اااد الاااسلـ،  ؾاااداز

 ضمااا الالفلصِاإ. للمعااايى ياارا َزمبااا َاسااّدا، غااًّسا ا دااسا٘ات

 ُى اااان ؾااادَز ؼبتااااز ضناااٌ فاااأزٗ ال لصِااإ للمعاااايى االضاااتجماز
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  ؾاداز  الُ ات  ؼبادي  ثام  َماو  ضداه ،  عامل لُدُي التعدِو؛

 ٕ  مردّٙاإ زلؿاإ ةإؾااداز تطااًّل يهااا  ِكااُى زمبااا. السلؿا

 . الهًإّٙ السلؿٕ تؿدز سّهًا الػسَ ، مُافأ تتم ضى   

ْ  تاُف٥س  كما ضى عدم ٌ  عقرإ؛  ُِػاك١ل  ال األزاقا  كااى   ى ألنا

ُ  ماا  غلـ  لكٌ مُ   يها   ماا ض األز ، ضاٛح   لا   فًا

 ل تشًاااا ضاااًلٕ الدَلااإ، َاسبلاااُ  ملااا  فًاااُ األز  ذبااات ماااا

 .  لالضتجماز

 مااا َكاال َمعاماال س ااس مااو املطاااندٔ اشباادمات َدااُي عاادم .2

 َداااُي لعااادم قاااعٟ ا يهاااا  ضزٗ ضى الؿاااهاعٕ: يااارٍ ذبتاداااٌ

 عقرإ،  ِػاكل  ةالؿاعب َال  لاّظ  األماس  َلكاو يارا   العمل،

 لاًا ض  َاسادٔ  فاال كسٔ  ضزامكاُ،  ربدم اليت اشبدلات فلدِها

ٕ  الػاسكات  مو الهُع يرا َ يازٔ  نػا٘  َماو اسبلاُ   . اشبدمّا

 فعلّااإ ةػاااساكات اشبااااف القٛااااع ِقاااُم ضى الطاااسِعٕ لااارل 

َذلاا   ازبانااب، ياارا يف ضدهرّاإ غااسكات ماا  َكااال٘ َلااّظ

 ضى علااٖ %800 ضدهرّاإ يهااا  غااسكٕ تكااُى مااو ضى ضفكاال

 كال  يف ُِمها   ضى ػباب  الهماُذز  يرا فقط، َكّل شلا ِكُى

 َتااُط  التهمّاإ عملّاإ علااٖ ضاالرّٕ آثاااز مااو لااٌ ملااا ؛اجملاااالت

 .  العمل

 ألضاااارا  َازئ لالضااااتجماز اشباااااف القٛاااااع دايصِاااإ عاااادم .1

 التذااااااز ضدهااااادٔ يف لاااااّظ التعااااادِو ضى ضيمًاااااا: َاقاااااشٕ،

 االضاتجماز  علٖ العاٙد فذلٔ َلُٛ  املعسفٕ، لعدم َاملطتجمسِو؛

 تكااااُِو األفكاااال َضزٗ ضنااااٌ مااااو. نادّشااااا كاااااى لااااُ ستااااٖ
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 امللاااطس، لتقلّاال املطااتجمسِو كراااز مااو كااررلٔ تغااساكا

 ضما. ضبكمٕ َدباز  فهّٕ يزاضات علٖ االضتجماز  ساز َةها٘

ٕ  ةها   ضَ كؿاهدَ   الدَلإ؛  َؾاهايِمل  التذازِٕ الرهُ   التهمّا

ٕ  ال اسف  ماو  ِطت ّدَا ضى  ما  سازيم، فًرا الؿهاعْ  املتاسا

 . ال ضَ

 فااسع ُيَداا مااو ضاااةٟقا ذكااست كمااا ال هّاإ، الكااُايز ناادزٔ .1

 ما   سدخ فالرٓ عرد العصِص، املل  دامعٕ يف التعدِو شلهدضٕ

 لهادزٔ  للػرا  اضتقٛا  ضبل اجملا  يرا ِكو ضنٌ ، الُ ت

 صبااا  يف للعماال ادبًااُا ازبُّلااُدّ  فمعظاام العماال، فااسف

 التعااادِو مًهدضاااْ يف نقاااـ لااادِها. َاقاااح لطااارب الااارذلَ 

 طسِامل  يف عقرٕ فًرٍ لّطت ازبُّلُدّ ، مو ضكجس َال هّ 

 علااٖ ضااتيثس َلكهًااا العماال، ضااُتعٛل ضنًااا ةااا  مااو التعاادِو

 .َفتّاتها لػراةها لتُ ّخل فسف  ػباي مو اسبسماى

 طسِامل  عاو  امللتؿا    عاداي  يف ا ضاساع  املمكاو  ماو  َلكو

ٕ  تدزِب مساكص َةها٘ االةتعاخ، ٕ  الك اا٘ٔ  سبملا  لتلاسِر  َالجانُِا

ٕ  َيم فهّ ،  التعااَى  يف ةاأع  ال. َازبُّلاُدّ   املًهدضا   ةأيمّا

 مجاااال: اآلى، ربؿؿااااات فلاااادًِا ال اااام، التعلااااّم ميضطاااإ ماااا 

    ضمّاال َلكاام َسرليااا... املُلاادات، َمّكانّكااا الكًسةاا٘، 

 ٘ ٌ  ُتػااااسف تاااادزِب مسكااااص  نػاااا  ملعسفتًااااا املطاااااسٕ؛ يّٚاااإ علّااا

 ُت ااٖس  ضى ممكااو الاايت الكااُايز َلُدااُي املٛلُةاإ، ةاالستّادااات

 . َالتدزِب للتدزِظ
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 ماو  املهااطمل  ذبتاز َما اسبدِد َضكٕ ةالٛس  املهاطمل دبًّص .5

 التقّااّم فااذلٔ يف داادَاٍ لعاادم عملااٌ ال  كااو َياارا لادمات: 

ٕ  َاالضتكػاف؛ ألى ْ  التعادِو  عملّا  ته ّار  مساسال:  ثاالخ  يا

ٌ  للمطاتجمس،  ملاصم  َيرا االضتكػاف، ةسنامر  غاساكٕ  َفّا

ّ٘ا  تتشمل سّح الدَلٕ، م   ا نتااز  َةسناامر  التكل إ؛  ماو  داص

 َةسنااامر التذازِاإ؛ ازباادَٗ االضتكػاااف ةسنااامر ضثراات ذا 

 ُتكاااف َتسضاارات معدنّاإ ضسصماإ عااو الرشااح ضٓ التٛااُِس،

 يف سدِااد َضااكٕ ياٙماإ طااس  َترهااٖ املكتػااخل. لالستّاااطْ

 ممًااادٔ طاااس  علاااٖ الرداِااإ يف ِعتماااد ا نتااااز،  اااساز ساااا 

 قمو َيرٍ االضتكػاف، مسسلٕ تك ْ كًسةا٘ َضبٛات

 . فاالضتكػا مّصانّٕ

 القانُنْ: َالُق  َاسبُكمٕ عمُّما، االضتجماز ةّٕٚ -

ٌ  الارذلَ   ياْ ؾاهاعٕ   كما الؿهاعٕ يرٍ يف املعسَف   رال  ضنا

   اآلتْ: دبًّص ػبب ضده  ضَ ضبلْ مطتجمس ضٓ يعُٔ

 لالضااتجماز، معااسَ  مُ اا  كاال عااو معلُمااات سسفاإ ضَٟلااا:

 االستّاااطْ مقااداز َضيمًااا: علّااٌ، متعااازف يااُ مااا كاال ذباآُ

 ضى َُِطتشطاو  .املقاداز  شلارا  ضَؾالت  الايت  الٛاس   َما يْ تُ  ،امل

 ةتقّاااّم طبتؿااإ غاااسكات ماااو ةػاااًائ مُٓثقاااا املقاااداز ِكاااُى

 .  االستّاطّات

ّّا: ْ  املطاتجمس،  ما   الػساكٕ ات ا ّٕ دبًّص ثان ٖ  َيا  يف ُتطاٖم

 ) Exploration and Producing Sharing Agreement  اله ط ؾهاعٕ

EPSA)، ُتشااااٚدي فًااااْ التعاااادِو، عااااو املكاااامُى يف ربتلااااخل َال 
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 الاادلامر سطااب الٛااسف ، ةاا  َا يازِاإ َال هّاإ املالّاإ العال ااات

 . تُِٛس(،  نتاز، ضاةٟقا: )اكتػاف ذكستًا اليت

   التشُِلّٕ: الؿهاعاتَ احمللْ احملتُٗ -

 ةالتعاادِو األلاار يف األضاضاإّ السكّااصٔ ضى فّااٌ ال غاا  ممااا

 مو َاالضت ائ احمللْ، حملتُٗا شِائ يْ للدلل، ثالح كمؿدز

 الادلل  َشِاائ  تُطّهًا، مو سّح الؿهاعٕ، يرٍ يف املساسل كل

 . مسسلٕ كل مو

 سؿٕ ؽبـ فّما املهتر م  التعامل االت ا ّات ُتشدي ضى َضزٗ

 غاساؤيا  للدَلٕ ؼبمٗل ضَ العاملْ، الطُ  يف ةّعًا ِتم يل املطتجمس،

ّ٘اااا لتؿاااهّعًا  لتؿااادِسيا ستاااٖ ضَ فٕ،امٝلكاااا القّمااإ لصِاااائ ضبل

 العال ااااات لتُثّاااامل ضَ ضلااااسٗ، مهتذاااات  تاااادعم ضضااااُا  لكطاااب 

 .  َضّاضّٕ ا تؿايِٕ عال ات تُثّمل َثٖم َمو التذازِٕ،

ٗ  عُامال  يها  ْ  القاساز،  ُؾا٘هاع  عاو  تغّاب  ضال ػباب  ضلاس  َيا

 َماااا املهاااادم، ساااُ  ضتهػاااأ الااايت الطاااكانّٕ اجملمعاااات تٛاااُِس

 ضااعُيِ  مااو لعااامل ا رباادم َمطتػاا ّات ماادازع مااو ذبتادااٌ

 .ضعُيِ  َسرل

 

  ٛاع اململكٕ يف التعدِو :  ٛاعكنا عقبب و. حطاو حبريي

ٕ  ثاسَات  َداُي  ماو  الاسسم  علٖ املٛلُ  ةالػكل ُِطتغل ،  معدنّا

 َ ّاُي  التهظاّم  عادم  ماو  ِعانْ ماشا  القٛاع َلكو د٘دا، كجرلٔ

ٌ  التعادِو  صباا   يف اشبدلا٘ مو عدي َِت مل كررلٔ، ةرلَ ساطّٕ  ضنا

 االضات ائ  ماو  لهتمكو التهظّمّٕ التغّرلات مو املصِد  دسا٘ ػبب
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 ُتطااااتغل ، الاااايت التعدِهّاااإ اململكاااإ استّاطااااات مااااو الكاملاااإ

 األضارا   ناا س   ةاسايّم  املطتػااز  ذكاس  َ اد  املٛلاُ ،  ةالػكل

 الةاد  َالايت  التعادِو،   ٛااع  مهًاا  ِعانْ اليت الت ؿّلّٕ َاملػاكل

ٌ اال ضزينااا  ذا معازبتًااا مااو  ال تؿاااي ثالااح كمؿاادز ضاات ائ مهاا

 زؤِااإ سطاااب َالرذلَكّماَِاااات الاااه ط  ٛاعاااات ةعاااد اململكااإ

2010. 

 ا تؿايِ٘او  التعدِو  ٛاع لها ِعم ماذا

 املعدنّاإ السَاضااب مااو نُّعااا 10 مااو ضكجااس علااٖ التعااٗسف مٖت

 املعاايى  ماو  نُّعاا  85 عاو  ال ِقل ما َيها  اململكٕ، يف اآلى ستٖ

 اسبذااااس مجاااال: دبازِ٘ااااا، اضتلالؾااااًا مكااااومااااو امل الؿااااهاعّٕ

 َالسلااااااام، َازباااااارظ، َالطااااااّلّكا، َال لطااااااراز، ازباااااارلٓ،

 ضكاااادل اململكاااإ لاااادٗ ُِدااااد ةا قااااافٕ    ضنااااٌ َالاااادَلُمّت،

 َُِدااد ال لااصٓ، َالتانتااالُم ال ُضاا ات مااو العااا، يف استّاطّااات

 َالهشااع،  َالرُكطاّت،  الاريب،  ماو  كاررلٔ  استّاطّاات  لدِها

 َالقؿااااادِس، َال كااااإ، لُمهّاااااُم، َالسؾااااااف، َالصنااااا ، َاأل

 . َاسبدِد

 تادف٥مل     ؼبتااز  املٛلاُ   ةالػكل املعدنّٕ الجسَات اضتغال 

ّ٘ا ََ اٙخل. مالّٕ اضتجمازات  ماو  ضكجاس  ُِ ِّاخل  التعادِو   ٛاع سال

 ضكجاس     التُ ّاخل  شِاائ  تطتًدف لٕٛ َيها  فسي، ضلخل 250

 املٛلُةٕ، تجمازاتلالض َةالهطرٕ .2010 حبلُ  فسي ضلخل 100 مو

ٕ  االضتجمازات  مجالْ ةل  ْ  التعادِو   ٛااع  يف الطاعُيِ  815 ساُال

 تغٛااْ اضتكػاااف، زلؿاإ 8700 مااهح لااال  مااو زِااا ، ملّاااز



14

 –1048     
76 

 َالجسَٔ الرذلَ  َشازٔ ضز ام سطب كّلُمذل مسة  71000 مطاسٕ

 مؿااان  يف زِااا  ملّاااز 91 عااو مااا ال ِقااٗل مهًااا مطااتجمس املعدنّاإ،

 تعام  األز اام  يارٍ . ازبدِادٔ  التعادِو  َمػازِ  ٕالؿهاعّ اشبامات

 القايمإ،  الطاهُات  يف دا٘دا  كررل منُ علٖ ُمقرْل التعدِو  ٛاع ضى

 الرهّااإ تٛاااُِس َيف االضاااتجماز، يف الدَلااإ اضاااتمست  ذا لؿُّؾاااا

ْ  يف األضاضاإّ ٕ  َالٛا اإ الهقاال   ٛاااع  َال التكااالّخل،  مهل كاا

 َاملًاازات  َاشبدلات التكهُلُدّا تُفرل يف االضتجماز ضيمّٕ نهطٖ

 .  التعدِو  ٛاع ملطاندٔ املٛلُةٕ

 ضَ نكت ااْ ملاااذا ةالتعاادِو؛ ؾاالٕ ذات  ٛاعااات ضِّكااا يهااا 

 االضاتجماز  نطتّٛ  يف س  فقط، اشبام املُاي تؿدِس علٖ نتُ خل

 يف فاالضااااتجماز املطااااتلسدٕو اشبامااااات ؾااااهاعات ضَ معازباااإ يف

 ا تؿااايِ٘ا  ٛاّعااا ضّؿااه  ألنااٌ داا٘دا؛ مًااٙم التشُِلّاإ الؿااهاعات

 مطااااتقرل عااااو َافّاااإ يزاضااااات ال تُدااااد َلألضااااخل، متكامٟلااااا.

ٖ  ضِّكاا . التعادِو   ٛاع الهادبٕ عو التشُِلّٕ الؿهاعات  ضى ال نهطا

ّ٘ا تاثرّلا يها   ضى ممكاو  الايت  األقساز َيْ التعدِو، لقٛاع ضلر

 محاِاإ تقهّااات ضيمّاإ دباياال َال  كااو احمللّاإ، ةالرّٚاإ تلشاامل

ـٗ الااايت َالتكهُلُدّاااا اشبااادلات تاااُف٥س ماااو ةااادَال الرّٚااإ،  ربااات

 .اجملا  يرا يف التُٗض  ضزينا  ذا الرّٕٚ حبمإِ

 الدَلااإ، يف ا تؿااااي اضاااذلاتّذْ تاااأثرل لاااٌ التعااادِو  ٛااااع

ٌ  القايمٕ؛ لألدّا  كررلٔ ضيمّٕ َُِػكِّل ُّشٚدي  ألنا  الؿاهاعات  ضا

مااو  ديعاا َيهااا  تُفرليااا. املٛلااُ  األضاضاإّ َالرهّاإ َاشباادلات

ّ٘ا  تقانًاااا املتاسااإ َاشبااادلات الؿاااهاعات   ٛااااع ملطااااندٔ مطاااتقرل
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 معازبااإ املعاااايى، تقهّاااات عاااو التهقّاااب )لااادلات :مجااال التعااادِو،

التكمّلّااإ،  التعااادِو، الؿاااهاعات  معااادات التعااادِو، ؾاااهاعات 

اللُدطاتّٕ،   امللتؿٕ، اشبادمات  َاالضتػازِٕ اشلهدضّٕ اشبدمات

 يف َالتاادزِب املطاااندٔ، التعلااّم  التكهُلُدّاإ َالقاادزات الاادلامر

 يف التعااااَى الرّّٚاإ، صباااالت   َالطااالمٕ  املعاادنْ، األمااو   القٛاااع 

ـٗ اليت التعلّمّٕ األحباخ  .التعدِم( ةالقٛاع ربت

 مهااٌ َاالضاات ائ التعاادِم القٛاااع  تقاااى مااو نااتمكو َلكااْ

 علااٖ ضى نتغلااب مااو َالرذلَكّماَِااات، الةااد الااه ط ةقٛاااع ضضاأُ

 َتعلااااّم َتااادزِب  التمُِااال،  تاااُفرل  َضيمًاااا:  داااُئ، املُ العقراااات 

 مٚات تُ ّخل    ضهشتاز ألنها املٛلُةٕ؛ الُطهّٕ الرػسِٕ الٛا ات

 العمالاإ عاادي ضااّكُى الُِٛاال املاادٗ َعلااٖ األفااساي، مااو اآلالف

 عااادي ماااو ضكجاااس املتكامااال التعااادِو  ٛااااع يف تلرّتًاااا املٛلاااُ 

العطاكسٓ؛   القٛااع  مجال  زّٙطإ،  سكُمّٕ  ٛاعات يف املُ   

 التعاادِو، لقٛاااع االضااذلاتّذّٕ األيمّاإ دباياال ال نطااتّٛ  لاارل 

 .الرػسِٕ َةهّتها علٖ ا تؿاينا ا ػباةْ َاألثس

 

 حول القطية املداخالت: 

 مقدمٕ تازؽبّٕ عو نػا   ٛاع التعدِو ةاململكٕ:

ذكاس املطتػااز    ةاململكإ،  التعادِو  فّما ِتعلمل ةتازِخ نػا 

ٕ  العسةّٕ اململكٕ يف املعايى عو ّب ةسايّم نا س ضى التهق  الطاعُيِ

ٌ  املغ ُز طلب عهدما م،8918 عام يف ةدض  امللا   -اهلل ةاإذى  -لا

 عاو  الرشح تُتّػل. ع.   األمسِكْ ازبُّلُدْ مو العصِص عرد
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 ميكااادٟٔ تُتّػااال ضعماااا  اململكااإ، َداااا٘ت يف َاملعاااايى الصِااات

ٕ  يف َالاريب  الػس ّٕ املهٛقٕ يف الصِت لُدُي  َيف ذااش. اسب مهٛقا

ٕ  ذبت العامٕ َاألغغا  املهادم مكتب  نػا٘ مت م8911 عام  مظلا

. اململكاإ يف التعاادِو ضعمااا  علااٖ لإلغااساف َذلاا  املالّاإ، َشازٔ

 َغاااسكات اسبكُمااإ ةااا  ات ا ّااإ تُ ّااا  مت م8915 عاااام َيف

 الطاااعُيِٕ العسةّااإ التعااادِو نقاةااإ َياااْ ضمسِكّااإ، – ةسِٛانّااإ

(SAMS)،  َيف. الااريب مًااد يف القد اإ ماملهاااد لتػااغّل َذلاا 

 اململكااإ،  يف لالضاااتجماز األدهرّااإ الػاااسكات زبااار  ضباَلااإ

 َشازٔ ةا   الاسةط  ةأعماا   لّقاُم  املهادم مكتب اسبكُمٕ ضنػأت

 َةعااااا ( SAMS) الطاااااعُيِٕ العسةّااااإ التعااااادِو َنقاةااااإ املالّااااإ

 يف التعااادِو امتّااااشات ملااا  الااايت األلاااسٗ العاملّااإ الػاااسكات

ٕ  ضعّادت  م8917 معاا  َيف اململكٕ. ٕ  يّكلا ٕ  املدِسِا  للجاسَٔ  العاما

 ماااو عسِكااإ  اعااادٔ َ ػبااااي التعااادِو، ةقٛااااع للهًاااُ  املعدنّااإ

ٖ   ايزٔ تكُى اليت الطعُيِٕ الك ا٘ات  القٛااع  َتهظاّم   يازٔ علا

 .امللتل ٕ َا يازِٕ ال هّٕ ةاألعما  ةاململكٕ، َتقُم التعدِم

 تعاادِل علااٖ الااُشزا٘ صبلااظ مُافقاإ ؾاادزت م8991 عااام يف

 ٖ ٕ  مطام ٕ  املدِسِا ٕ  للجاسَٔ  العاما ٕ "     املعدنّا  للجاسَٔ  الاُشازٔ  َكالا

 ٕ ْ  ،" املعدنّا  الٛا اإ َشازٔ ذبات  َلكاو  االضام،  ةًارا  ال تاصا   َيا

 .املعدنّٕ َالجسَٔ َالؿهاعٕ

 الُق  اسبالْ لُكالٕ الُشازٔ للجسَٔ املعدنّٕ:

 مااا يّكلاإ  عااائ ضغاااز املطتػاااز  ةااسايّم نااا س    ضنااٌ مت  

ٌ  ُِٛلااامل  ىكاااا   املعدنّااإ، َضؾااارشت   َالجاااسَٔ  الااارذلَ   َشازٔ علّااا
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 َيّٚاإ املعدنّاإ، َالجااسَٔ َالؿااهاعٕ الٛا اإ َشازٔ) تكااٗم مهظُماإ

 َِهراا ، للذرّاال امللكّاإ َاشلّٚاإ الطااعُيِٕ، ازبُّلُدّاإ املطاااسٕ

ٕ  َالتقهّإ،  للعلاُم  عراد العصِاص   امللا   َمدِهٕ  عراد اهلل  امللا   َمدِها

 الؿاااهاعّٕ للمااادى الطاااعُيِٕ َاشلّٚااإ ٔ،َاملتذااادي الرزِااإ للٛا ااإ

 َيّٚاإ الطااعُيٓ، الؿااهاعْ التهمّاإ َؾااهدَ  التقهّاإ، َمهاااطمل

 لتٛاااُِس الاااُطم الدلناااامر الطاااعُيِٕ، َضلااارّلا  الؿاااايزات تهمّااإ

ٕ  التذمعاااات   ِااااسضع َاشلّٚاااات  ازبًاااات  يااارٍ  ، َكااال (الؿاااهاعّ

ُٗ  ةسنااامر َسطااب ال اااحل، لالااد الااُشِس صبالطااًا  َقاا  مت التشاا

 ماااو عااادّيا ؼبااآُ مطااااز َكااال املهظُمااإ، شلااارٍ ازاتمطااا ضاااتٕ

عهًااا،  الااُشِس ضعلااو مرااايزٔ، 881 صبمُعًااا يف ةلغاات املرااايزات

 :يْ الطتٕ َاملطازات تأدّلًا، مت َلكو عام  رل َضطلقًا

 الؿاااغرلٔ َاملهػاااعت األعماااا  زِاااائ يعااام األَ : املطااااز -

 َاملتُضٕٛ.

   االضذلاتّذّٕ. الؿهاعات تُِٛس الجانْ: -

   الرّّٕٚ. االضتدامٕ ذبقّمل الجالح: -

 .  (مرايزٔ 12) املعدنّٕ للجسَٔ األمجل االضتغال  الساة : -

  احمللْ. احملتُٗ تُِٛس اشبامظ: -

 املتذدئ. للٛا ٕ الُطم الدلنامر الطايع: -

 ةا   َسُ  ما ذكسٍ ض. ضبماد الدنادنْ ماو ضى يهاا  التراّضاا     

ٕ   الُشازٔ َكالٕ مًمات ٕ  للجاسَٔ املعدنّا ٕ  املطااسٕ  َيّٚا  .ازبُّلُدّا

ٕ  االضاذلاتّذّٕ  ضَقح املطتػاز  ةسايّم ناا س ضى   للتعادِو،  الػاامل
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 َاألداه ،  احمللْ االضتجماز َذب ّص تػذّ  َآلّاتًا مرايزاتًا مو

ُ  األدهرّإ،  االضاتجمازات  َدر  التقهّٕ لهقل  األضاظ  ضيام  ماو  َيا

ْ  َيف كرل ، للسؤِٕ.  ةػاس   م ّاد  ضماس  يارا  ضى الػلؿاْ،  زضِا

ٕ  الػااسكات تقاُم يارٍ   ضى ٕ  جبلااب األدهرّا َزؤَع  املتقدماإ التقهّا

 األلاارل َيف الكااساٙب، علًّااا ُت ااس  األمااُا  الكااررلٔ، َضااُف 

 مطت ّد. الُطم اال تؿاي

ةالسسم ماو ات اا  ض. ضبماد الدنادنْ ما  يارا الٛاسح،  ال ضناٌ         

 عبمااْ َكّااخل نادّشاااو احمللااْ االضااتجماز ظبعاال تطااا٘ : كّااخل 

ْ  احمللْو احملتُٗ ُ  َماو  املٛلُةإو  اآللّاات  ما يا ٓ  يا ْ  الار  ضاّشم

 لتؿشّح التدلل علٖ َالقدزٔ َالتقّّم املتاةعٕ احمللْو ضٓ احملتُٗ

 . ما لٛأ

ٗ  فاإى  يف زضِْ؛ ْ  احملتاُ لسؤِإ   امله ارٔ  للذًاات  ُِاذل   ال احمللا

 َتكُى تػسف علٌّ، َشازٔ ضَ ملكّٕ يّٕٚ ِتم  نػا٘ ةل ،2010

ٕ  يرٍ َتكُى مٛلقٕ، ؾالسّات َشلا َمتاةعٕ مقسزٔ ٕ  اشلّٚا  ضاّايِ

 الكاادلٗ الػااسكات كاال اآلى. َاشباااف العااام القٛاااع  علااٖ

ٗ  ةسامر لدًِا ٕ  لّطات  ضنًاا  َنعاسف  احمللاْ،  للمشتاُ  الهذااح  نادشا

 فااإى َدااُي لاارا املؿاالشٕ؛ يف تعازّقااا يهااا  ضى َالطاارب املٛلااُ ؛

ْ  مًام  التلؿؿات كل يف عالّٕ ك ا٘ات مل  زؾّهٕ يّٕٚ  كا

 كافااإ علاااٖ األعلاااٖ القاااساز َؾااااسب األماااس لاااَْ عااا  تكاااُى

  عُامااال ةعااا  العمااال َشازٔ ذبمّااال الظلااام ماااو ستّماااا. األنػااإٛ

 َشازٔ. املعهّاإ ازبًاإ لّطاات فًااْ الطااعُئ، َيااُ احمللااْ، احملتااُٗ

 كااى  ضاعُيِ٘ا  ؼبتاز، ما ةكل العمالْ الطُ  تهظّم علًّا العمل

ّ٘ا ضَ  .ضدهر
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 فالتذاااز  الؿاا سو مااو نراادض ضى عبااٗب عبااو ملاااذا ضيزٓ، َال

ٗ  ضّاضاات  يف ناادح  َضسلرًاا  كجرلٔ، العاملّٕ ْ  احملتاُ  ال َ،. احمللا

ٗ  مهًااااو َنطااات ّد نقاااسض  كميضطااإ احمللاااْ َضقاااّخل ضى احملتاااُ

 يف ستااٖ مًماإ مهػااأٔ فًااْ الاادَ ، َأليمّتًااا  كاال يف مطااتقلٕ

ْ  الؿهاعّٕ، املتقدمٕ الدَ  ٕ  عا   فًا ٖ  الدَلا  العاام  القٛااع   علا

   .َاشباف

 الهظااام نراٌ، ذياب املطتػااز  ةاسايّم ناا س    ضناٌ يف      ماو دا 

 مااو(  َاقااح ةػااكل مقههاإ ساارل َلكهًااا) القاادِم َستااٖ ازبدِااد

 التػااغّل، عااو لٛاإ املطااتجمس ِقااٚدم ضى السلؿاإ مااهح متٛلرااات

ٓ  َاالضتغال  ٕ  َالطاعُئ؛  َالتادزِب،  لللاام،  األمجال  التذااز  َلٛا

ٕ  عو ضلسٗ ٕ  كّ ّا ٕ  تهمّا ٕ  عاائ )ام اشبا  ةًاا  املُداُي  املهٛقا  مهٛقا

ٕ  ضَ نإّٙ، ُ   لّلا ٘  مجال  اشبادمات،  تاُفرل  ضزاي َ ذا .(الهما  الكًسةاا

 ُتسادا   َاشبٛاط  ةدللاًا.  االنت ااع  اآللاسِو  تصَِاد  سامل  فلٌ َاملا٘،

ٗ  ةػسَطًا، َتٛاُِس  الُشازٔ تقرلًا ستٖ َُتعد  ْ  احملتاُ  ماو  احمللا

 الُشازٔ. لدٗ األضاضّٕ املتٛلرات

 السؤِاإ: مرااايزات ته ّاار آلّااات قاامو مااو ذلاا ؛     قااافٕ

املراايزات، َياُ    ته ّر ملتاةعٕ الطسِ  َالتدلل  ظباش مسكص َدُي

 الُشازٔ. لازز مو آلس ز اةْ نظام مبجاةٕ

  العامٕ: للمطاسٕ َيّٕٚ ازبُّلُدّٕ للمطاسٕ يّٕٚ

 للمطااااسٕ يّٚااإ ضَقاااح املطتػااااز  ةاااسايّم ناااا س ضٖى يهاااا    

 ٕ  ازبُّلُدّاإ املطاااسٕ ٕفًّٚاا العاماإ. للمطاااسٕ ازبُّلُدّاإ َيّٚاا

 يف علااااُم املتلؿؿاااإ األعمااااا  كافاااإ عااااو مطاااايَلٕ الطااااعُيِٕ
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ّ٘ا األز ، ْ  املطح ضعما  مو ةد  املعاايى،  عاو  َالتهقّاب  ازبُّلاُد

ٕ  ازبُّلُدّإ،  َالدزاضااات اشباساٙط  َته ّار  َ عاداي   املااُازي َتهمّا

ٕ  ال اسف      تاسٕ َؾُٟلا.. ضنُاعًا ةكافٕ املعدنّٕ  يف االضاتجمازِ

 ةًااا تقااُم الاايت األعمااا  تلاا  ماا  ِتُافاامل مااا َيااُ التعاادِو، صبااا 

 سطب -تقُم اشلّٕٚ ضى كما ازبُّلُدْ، للمطح العاملّٕ اشلّٚات

 يزاضاإ َزؾااد اشلّدزَدُّلُدّاإ، الدزاضااات ةااإدسا٘ - نظامًااا

 األلاااسٗ، ازبُّلُدّااإ امللااااطس َمسا رااإ َالااادلاك ، الاااصالش 

 اشلهدضاإّ، َازبُّلُدّااا الرّّٚاإ، َازبُّلُدّااا املّاااٍ، َدُّلُدّااا

 املتعلقااإ تلااا  لؿُّؾاااا املتعااادئ، املعلُماتّااإ اشبااادمات َتاااُفرل

ةالتقااااازِس  اململكاااإ يف َاشباؾاااإ اسبكُمّاااإ ازبًااااات ةتصَِااااد

 املعدنّاإ، َالذلاكّااب  الجااسَات عااو ال هّاإ َاملعلُمااات َاشبااساٙط

 اململكٕ. ضزاقْ كافٕ يف املتُاددٔ ازبُّلُدّٕ

 العاماااإ للًّٚاااإ الااااسّٙظ الغااااس  :للمطاااااسٕ العاماااإ اشلّٚاااإ

ٕ  ازبُّيِطإّ  املطاسّٕ ةاألعما  القّام للمطاسٕ،يُ  َالٛرُسسافّا

ٕ     َاساد ) السضم مقّاع ذات  اشبساٙط َ نتاز، َالرشسِٕ  مخطا

 املتعلقاإ ازبغسافّاإ املعلُمااات نظاام َةهااا٘، فأؾااغس( ضلٟ ااا عػااسِوَ

 . تُِٛسياَ اشلّٕٚ ةأعما 

 نظام االضتجماز التعدِم:

 نظااااام مطااااُئ از املطتػاااااز  ةااااسايّم    لاااادل ؾاااادَز  ضغاااا

ّ٘ااااااا ػبااااااسٓ َالاااااارٓ التعاااااادِم املعااااااد ، االضااااااتجماز  ضلاااااار سال

 التعااادِو،  ٛااااع يف َاملطاااتجمسِو امللتؿااا  ماااو علّاااٌ املسّٙاااات

 الرّٚااإ ُِاداااٌ الااارٓ األَ  العااااٙمل -زضِاااْ يف -كااااى َالااارٓ
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ٖ  االضااااااتجمازِٕ  االضااااااذلاتّذّٕ ؾاااااادَز ةعااااااد للتعاااااادِو، َستاااااا

 ُت ٖعاااال َالاااايت ، ضغااااًس، عاااادٔ  راااال التعاااادِو لقٛاااااع الػاااااملٕ

 كلذهااااإ ادتمعهاااااا َ اااااد التعااااادِم. الهظاااااام لؿااااادَز انتظااااااّزا

 مبذلاااااظ التعااااادِو يف  ٛااااااع َمطاااااتجمسِو َطبتؿااااا  تعااااادِو

 علااااٖ املٛلُةاااإ َالتعاااادِالت مسّٙاتهااااا لُقاااا  الطااااعُيِٕ الغااااسف

 طسِااااامل عاااااو  زضااااااشلا لّاااااتم ضضااااارُع ،  رااااال الهظاااااام مطاااااُئ

  املعدنّٕ. َالجسَٔ َالؿهاعٕ لٛا ٕا لُشازٔ اجمللظ

 االضااذلاتّذّٕ علااٖ الااُشزا٘ صبلااظ مُافقاإ كمااا ضتؿااُز ضى 

 طاااااا  الااااايت املعدنّااااإ َالؿاااااهاعات التعااااادِو لقٛااااااع الػااااااملٕ

 َالؿاهاعات  التعدِم الهػا  يف نُعّٕ   صٔ ضّشقمل -انتظازيا

 ُتقااٚدم َضااُف القٛاااع، ياارا علااٖ تقااُم الاايت َالتشُِلّاإ األضاضاإّ

  ٛااااع يف املطاااتجمسِو تُاداااٌ الااايت املعُ اااات ماااو لكاااجرل اسبلاااُ 

 علٖ تستكص مرايزٔ 12 طّاتًا ة  االضذلاتّذّٕ َذبمل التعدِو،

 َتهمّاإ التعاادِو،  ٛاااع يف َاألدااه  احمللااْ االضااتجمازِو ذب ّااص

ُّا، َاأل ل الهإّٙ املهاطمل ٕ  الؿاهاعات  َشِاائ  من  الجاسَات  يف احمللّا

ٕ  َتطاًّل  املعدنّٕ،   ؾاداز  َتطاسِ   َا داسا٘ات،  اللاُاٙح َ األنظما

 عاادٔ لااال  مااو اشباااف، يف القٛاااع املطااتجمسِو زباار  الااٗسلـ

 :ضيمًا َآلّات، مرايزات

 املعايى. عو َالتهقّب للكػخل ؾهدَ   نػا٘( 8

 َلُاٙشٌ. التعدِو نظام تُِٛس( 2

 األسصمااإ عاااو ت ؿاااّلّٕ دُّلُدّااإ ةّاناااات  اعااادٔ  نػاااا٘( 1

 للمطتجمسِو. املعلُمات َ تاسٕ املعدنّٕ َالسَاضب
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  نػاااا٘ مجااال: التعدِهّااإ، للمػاااازِ  التشتّااإ الرهّااإ تاااُفرل( 1

 اشباف.   القٛاع م  ةاملػازكٕ َاملّاٍ، الكًسةا٘ َتُفرل الٛس ،

٘  املطاااااندٔ اشباااادمات  ضعمااااا  تٛااااُِس( 5  للتعاااادِو؛ ةإنػااااا

  َاملعامل. َالهقل اسب س صبا  يف غسكات

 ؾااهاعٕ يف املكااافٕ ماإالقّ ضلطاالٕ يف االضااتجماز تػااذّ ( 1

 َاملتُضإٛ  الؿاغرلٔ  للمهػاعت  لاؾٕ ،(املعدنّٕ اشبامات) التعدِو

(SMEs )ٔاألعما  َزِاي. 

ٕ  مهؿٕ  ػباي( 7   ؾاداز   داسا٘ات  َ ماام  لتطاًّل   لكذلَنّا

 .  متاةعتًا آلّات َتُِٛس التعدِهّٕ، السلـ

 التعدِهّااإ، املػاااسَعات لااادعم التمّاااص مساكاااص تأضاااّظ( 1

 الةتكااااز َطبتااادلات؛ معامااال ماااو شلاااا، األضاضااإّ الرهّااإ َتاااُفرل

ٖ  تعتماد  ددِدٔ ؾهاعّٕ مهتذات  املعدنّإ َالاتمك    اشباماات  علا

 امليضطْ.

 الػاااامالّٕ املهٛقاااات  يف الااااريب  نتاااااز مساكااااص ةهااااا٘( 9

 .َالُضْٛ

   ٕ  املعدنّاإ للجااسَٔ الااُشازٔ علاامل ض. ضبمااد الدناادنْ ةااأى َكالاا

 ال اام العماال ضى ّااداألك.  راال مااو َستااٖ اآلى، فهّاإ دًاإ لّطاات

ٕ  املطاسٕ مطيَلّٕ يْ التعدِو مُا   َتقّّم  الطاعُيِٕ  ازبُّلُدّا

 تتكاح  َضعتقد ضنٌ ستٖ اآلى ملاا . ضدهرّٕ غسكات م  ضَ مب سييا،

ُّمجل ساااُ  َماااو  ةعاااُد السؤِااإ  املطاااتجمس مااا  التُ ّااا  يف الدَلااإ ضااا

 للجاااسَٔ الاااُشازٔ َكالااإ ضَ ازبُّلُدّااإ، املطااااسٕ األداااه ؛ زمباااا

 -ال ّؿال  ةعًاد  فعٟلاا  ةادض  فقاد  ال علْ، املطح ناسّٕ مو .نّٕاملعد
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 صبلااظ  مااو التعاادِو  ااانُى ؾاادَز  ااس  املًاام. علّااٌ اهلل زمحاإ

ّ٘ا الٛسِمل ضُّقح ما الُشزا٘، َيرا  َعاملّ٘ا. ضبل

 مااو ال ُضاا ات َاأللُمهّااُم تهااتر معااايى َضقااّخل  ى غااسكٕ

 اشباارل زضع    القٛااز  يف َُِهقاال ازبالمّاد،  َسااصم طسِاخل  ثهّاات 

 َضلُمهّاُم،  ضمحاا ،  مو التكسِس، معامل َيها  ازبرّل. سلا 

 .  ضزلدَٔ

فًمااا معسَفاااى،   ازبهااد  يَماإ َسذااس ازباارلٓ ضمااا اسبذااس 

 اآلى مطاااتغلٕ ضنًاااا ضعتقاااد َال الالفلصِااإ، املعاااايى ذبااات َِقعااااى

  التذازٓ. االضتغال 

 ضَاضاااط مهااار فقاااد اكتػاااخل اسبُطااإ، َفّماااا ِتعلااامل ةاااه ط

 ل ّاخل  ن ط اسبُطٕ، َيُ ضكدليا سقُ  عدٔ َيْ التطعّهّات،

 ملّااُى 900 حبااُالْ سّهًااا ٝ ااٚدز االستّاااطْ. Super light داا٘دا

 ةسمّاال ضلااخل 150    ضلااخل 100 ةاا  ضى ا نتاااز َضعتقااد ةسمّاال،

 .ُِمّ٘ا

 معُ ات نػا  التعدِو ةاململكٕ:

  ٛاااااع يف االضااااتجماز ضغاااااز م. ضضااااامٕ كااااسيٓ ضى معُ ااااات

ا، َضكجس مماا ذكستاٌ َز إ العمال السّٙطإ،      التعدِو كجرلٔ د٘د

ّ٘ا تُدد ال ضنٌ ذل  مو َاأللٛس  املعُ اات،   شالٕ ضباَالت ضٓ سال

 .القٛاع    الدلُ  َتطًّل

 متعادئ؛  التعادِو   ٛاع مػكالت َِسٗ ي. لالد السيِعاى ضى

ْ  القٛااع  يرا يف كررلٔ ضمُا  َقخ الكايف، التمُِل مهًا:  لكا

ٕ  مطاايمٕ  غسكٕ ضى ِتم  نػا٘ التمُِل َض ذلُح لتُفرل .ِهذح  َطهّا
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 يارٍ  ُِمك١او  كررل ما  زضع ِتُفس حبّح املُاطهُى؛ فًّا ِػاز 

 .املقذلسااإ اشباماااات َاضاااتلساز َالعمااال، التهقّاااب ماااو الػاااسكٕ

 ياٙاااسٔ عاااو ضاااّلسز العمااال فاااإى الػاااسكٕ، يااارٍ مجااال ةُداااُي

 ٕ ٕ  غاسكٕ  َضاتكُى  اسبكُمّإ،  الررلَ ساطّا ٕ  ُتاداز  زحبّا  ةعقلّا

 .  ايِٕا تؿ

 الػاااسكٕ؛ تُادًًاااا  اااد عقراااات يهاااا  ضى ذلااا  مااا  ِرقاااٖ

ٕ  للتهقّاااب، املسغاااشٕ كاااملُا     لإلنتااااز، الالشمااإ التشتّااإ َالرهّاا

 ضّاضاااْ ةقاااساز معازبتًاااا ِاااتم العقراااات َيااارٍ األز ، َملكّااإ

 .الػسكٕ ظباح لكماى َذل  ضسِ ؛

 ضيااام ماااو دانراااٌ، ِعتقاااد املطتػااااز  ةاااسايّم ناااا س ضى ماااو     

 االضتكػااااف، فًاااْ عملّااإ التعااادِم ياااُ ػاااا اله يف املعُ اااات

 اشباام  ال ػباد  ثام  املالِا   عػاسات  املطتجمس ِؿسف مكل ٕ، َ د

ٕ  َيف دبازِإ.  ةكمّات ْ  ؾاهدَ   ُِداد  ال اململكا  َةها   سكاُم

ساااُ  ماااا  مقازنااإ َيف االضتكػااااف. مُِااال علاااٖ ُِافااامل لااااف

 َؾااهاعٕ اضااتلساز يف املتقدماإ فالاادَ  الكػااخل؛ علااٖ ُِؿااسف

ٖ  يَالّزا 810-880 فتؿس التعدِو  َيف املسةا ،  الكّلاُمذل  علا

 الهػااا  معُ ااات ضياام مااو َياارا يَالّزا، 10-21 اململكاإ مااو

  نػااا٘ ؾااهدَ  االضااذلاتّذّٕ مرااايزات قاامو مااو لاارل  التعاادِم.

 ِقاُ   َ اد  املطاتجمسِو،  ذب ّاص  يف للمطاايمٕ  املعاايى  عاو  للتهقّب

 لُمااات عااو مع  اعاادٔ لاادًِا ازبُّلُدّاإ املطاااسٕ يّٚاإ  ى  اٙاال:

ْ  لادًِا  الايت  املعلُماات   اعادٔ  َازباُا : ضى  ةاململكإ،  املعايى  يا

ماادٗ  مجاال: ت ؿااّلّٕ، َساارل regional مهٛقاإ عااو عاماإ معلُمااات
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ْ  املدِهااإ، يف الهشااااع َداااُي   اةااال ياااُ َيااال كمّتاااٌو َماااا يااا

 ضضاذلالّا،  مجال  الادَ   ةعا   ةعكاظ  الو ضم اال تؿايٓ لالضتجماز

 اال تؿايِٕ. دَٗازب َمدٗ م ؿلٕ معلُمات تعّٛ 

ٕ  عقب ض. ضبمد الدندنْ ةأناٌ ُِ ًام ماو يارا ضى      ضاذلف   الدَلا

ماو دانراٌ، ذكاس     .املطاتجمس  لتػذّ  االضتكػاف يف مطايمتًا

ّ٘اا  املطتػاز  ةسايّم نا س ضى الدَلٕ  يف َاساد  ةسِاا   تطاايم  ال سال

ٕ  ٠٤٥ سُالْ َيها  االضتكػاف،  للمعاايى  اضتكػااف  زلؿا

 ضى َضرمل َاملتُضٕٛ، الؿغرلٔ للمهػعت غدِد َ يما  (استكاز)

 عػاس  ضَ معاايى  غاسكٕ  ضى اال تؿايٓ السِا  مهتدٗ يف َقشت

 ماا  التعادِو  نػاا   يف االشيياز تؿه  لو معايى سذم يف غسكات

 التعدِو. نػا  يف SMEs آالف لدِها ِكو ،

 املعاايى  ةعا   دباد  عهدما عمال ٕ كػسكٕ معايى ضى كما

ٓ  للمعدى املؿاسرٕ  تًاتم  ال ةطإّٛ،  َةكمّاات  عهاٌ،  ترشاح  الار

ذكاااسَا ضنًااام  ةاااٌ. َعهاااد ضاااياشلم عاااو ذلااا  يف ةعااا  اللقاااا٘ات، 

 لااادٗ املػاااكلٕ َضى الهظاااام، سطاااب للُكالااإ ِقااادمُى تقسِاااّسا 

 علااااٖ تعسقااااًا َال التقااااازِس، ياااارٍ تأزغااااخل ال الاااايت الُكالاااإ

 املُاي اشبام. مو لتطت ّد الؿغرلٔ امليضطات

 زؤَع    ذبتاااز عاادِوالت َِااسٗ ي. محّااد املااصزَع ضى ؾااهاعٕ 

 لاؾاإ َساادٍ، ذبملااًا اشباااف القٛاااع ِطااتّٛ  ال قاالمٕ ضماُا  

 احمللّااإ الػاااسكات ذبتااااز َلااارل  التشتّااإ؛ الرهّااإ قاااعخل مااا 

 يعاام مجاال مالّاإ، مظلاإ مااو تااُفسٍ الدَلاإ، َمااا  لاادعم َالدَلّاإ

ٕ  َالرهاُ   العامٕ االضتجمازات ؾهدَ   دا٘دا،  َاعاد  القٛااع . احمللّا
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ٕ  ةدعم اكاتغس عقد    َؼبتاز ٖ  للطاّٛسٔ  اسبكُما  ماُازي  علا

 ضناُاع  مجّا   َتؿاهّ   ةاضتلساز املسترٕٛ التقهّات َتُط  الدَلٕ،

الهااايزٔ. )األلُمهّااُم، َالااريب،    ضَ مهًااا الجمهّاإ لاؾاإ املعااايى،

 الطااعُيِٕ التعاادِو غااسكٕ تهتذااٌ مااا ضةااسش َالهشاااع، َاألزلاادٔ(

ات اامل معااٌ ض. مجااا   .2081 عاام  يف املهػااُزٔ املالّاإ لقُاٙمًااا َفٟقاا 

ٕ  َةطرب الردإِ، ِكُى يف مالٙكٕ، َذكس ضى ذل  زمبا  كجافا

ٕ  شلا الدَلٕ تكُى العالّٕ َامللاطسٔ املا ، زضع  ثام  كاررلٔ،  سؿا

 اشباف. َالقٛاع للعمُم تٛسسًا س  ةعد

 ةّهما ِسٗ م. ضضامٕ كسيٓ ضى يرا الٛسح ِعم ضنها نطتؿغس

 عاااااو نطااااام  ض،  مكانّاتاااااٌ، يف نجااااامل َال اشبااااااف،  ٛاعهاااااا

 يف َاملطاااتجمسٔ للشااادَي، العااااةسٔ الطاااعُيِٕ اشباؾااإ الػاااسكات

 كجرلو  َسرليا الرذلَكّماَِات،  ٛاعات

 ةالدزداإ التعاادِو ضقاااف املطتػاااز  ةااسايّم نااا س ضى ؾااهاعٕ

 َفٟقاااا( excavation industry) اضاااتلسادّٕ ؾاااهاعٕ ياااْ األَ 

 ،(ISIC4) اال تؿاااااايِٕ لألنػااااإٛ الااااادَلْ الؿاااااهاعْ للذلمّاااااص

 التذاااازٔ َشازٔ اال تؿاااايِٕ لألنػااإٛ الطاااعُيٓ الااادلّل َكااارل 

ٕ  كاررلٔ،  زؤَع ضمُا     ذبتاز َيْ َاالضتجماز،  املعاايى  لاؾا

 ةؿاا ٕ ال لصِاإ َاملعااايى َالاارالت  َال كاإ الااريب مجاال اله ّطاإ،

 ترلااا  الااارٓ العسةاااْ َالااادزع متقدمااإ، تقهّاااات َكااارل  عامااإ،

 َال كاااإ ةالااااريب سااااٙم 2كاااام 110000 مااااو ضكجااااس مطاااااستٌ

 اضاتجمازات  َضسلب الهايزٔ، َالعهاؾس َالسؾاف َالصن  َالهشاع

ْ  اشباف القٛاع  مجال:  الالفلصِإ،  اشباماات  اضاتغال   صباا   يف يا
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 َالسمال،  ا زلهات،  َماُاي  الصِهٕ، َضسذاز َالُٛ ، الرها٘، مُاي

 .الصدادْ َالسمل َالراشلت، ازبرلٓ، َاسبذس َازبـ،

ٕ  ذكاستُ  كما -يرا َِعصٗ  ضضارا ،  عادٔ     -يف الُز ا

 ،(ال لااصات يف)التعاادِو  ملػااازِ  العالّاإ االضااتجماز تكل اإ مهًااا:

 الذلالااّـ، ةإؾااداز اشباؾاإ ا دااسا٘ات  كمااا  دًااات َتعااٗدي

 املًسٔ. ال هّ  ضعداي َنقـ َا دسا٘ات، اللُاٙح َتعٗدي

الؿاهاعٕ عهادنا    تاتمكو  ضى َِعتقد ض. ضبمد الدندنْ ضنٌ   

االضتكػااااف. ماااو   يف يَز للدَلااإ ِكاااُى فالةاااد ضى َتصيياااس،

  ٕ ٛ  دانرٌ، ضكد املطتػاز  ةسايّم ناا س ضى الدَلا  ؾاهدَٟ ا  ضتهػا

 الااارِو للمطاااتجمسِو تطاااًّالت ِعٛاااْ (التهقّاااب)لالضتكػااااف 

ٕ  ؾاهدَ   املعايى، مجال  ِهقرُى عو ٌ  تعادِو  ضَ الؿاهاعْ،  التهمّا  لا

 up) َاالضتكػاااف االضااتٛالع ضَشلااا: مًماإ، مطااازات ثالثاإ

stream)، ثاام mid stream، ثاام down stream (الؿااهاعات 

 املتعدئ.(  التشُِلّٕ

 ؾاهدَ   ةا   م اَقاات  َذيب ي. محّد املسشَع    ضى يهاا  

 املعاااايى َ نتااااز الكتػااااف ضمسِكّااإ َغاااسكات االضاااتجمازات

 دبازِااإ ةكمّاااات الػااامالّٕ يف املهااااطمل مذلكاااصٔ َياااْ املػاااعٕ،

ٌ  ضغاازت  ما سطب  َِاسٗ ض. ضبماد الدنادنْ ضى    .ازٔالاُش  تقاازِس   لّا

 .اآلى العمل ةًرا ِقُم يم مو الؿّهّ 

 الؿهاعات التشُِلّٕ:

 مااو املهرجقاإ التشُِلّاإ ض. مجااا  مالٙكاإ ضى الؿااهاعات  ِااسٗ

 ؾااهاعٕ  عااو  دُانااب،  عاادٔ  مااو  تعقّااّدا،  املعااايى ضكجااس   ؾااهاعٕ
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ٕ  الؿاهاعات  فػل َلهتركس ن طًا، التعدِو  تعتماد  الايت  التشُِلّا

 َتطاُِقّٕ،  تقهّإ،  عدِدٔ: ألضرا  الرذلَكّماَِات؛ ؾهاعٕ علٖ

 يرٍ الؿهاعٕ التشُِلّٕو يف نهذح فكّخل.  خل

 علااٖ تػااتمل التشُِلّاإ علاامل م. سطااام حباارلٓ ةااأى الؿااهاعات

 متااُفسٔ فالتقهّااات. املطااتلسدٕ للماُاي  َالتؿااهّ  املعازباإ عملّاات 

 الؿاااهاعات  يف الااادلُ  ضزيناااا َ ذا الالشمااإ، اشبااادلات تهقؿاااها

 األدهرّاإ الػااساكات علااٖ األَلّاإ املسسلاإ يف فطااهعتمد لتشُِلّاإا

 اشبدلات. الكتطا 

 ٕ  تطاااااتٛ  ، ةّهماااااا ِاااااسٗ ض. مجاااااا  مالٙكااااإ ضى اململكااااا

 الرذلَكّماَِااااااات ؾااااااهاعٕ يف األدهرّاااااإ اشباااااادلات اضااااااتقٛا 

 ٕ ٖ  عاماااإ، ةؿااا ٕ  التشُِلّااا  ذبُِلّاااإ يف ضِّكاااا  ضى ن ػاااال َضلػااا

 املعايى.

 مااااو التشُِلّاااإ ؿااااهاعاتال َِعتقااااد م. ضضااااامٕ كااااسيٓ ضى  

ٕٟ كااررلٔ؛ فػاالت الرذلَكّماَِاإ الؿااهاعات  ضضاالُ  ةطاارب ةدزداا

 الرذلَكّماَِااااات ةّاااا  يف الػااااسكات مااااو غاااااةًًا َمااااا ضااااة  

ٕ  ةاألضااعاز  احمللااّ   امٝلؿاآهع   دعاال  ممااا  اململكاإ؛  يالاال  العاملّاا

ٕ  يف كاررلٔ  ؾاعُةات  ػبدَى التشُِلّٕ للمهتذات  املهتذاات  مهافطا

ٕ  املهتذاات  تؿادِس  ضَ   ةاا  َماو  املطاتُزئ،   اشباازز     التشُِلّا

 ةالهطاارٕ ضؾااعب الُقاا . للرذلَكّماَِااات امٝلكااافٕ القّماإ لسفاا 

 معاايى  غاسكٕ  نظاام  ِطامح  األضاضّٕ، سّاح  التعدِهّٕ للمهتذات

 يف مغلٟقااا الٛسِاامل َضؾاارح ا نتاااز، مساساال كافاإ يف ةاالضااتجماز

 اشباف. القٛاع َدٌ
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ٕ  اتَضكد م. سطام حبارلٓ ضى الؿاهاع   ٕ  التشُِلّا  عاو  الهادبا

 َاشبااادلات الرذلَكّماَِاااات، ؾاااهاعٕ ماااو تعقّاااّدا ض ااال التعااادِو

ّ٘اااا.  ال ضى ض. مجاااا  مالٙكااإ ِاااسٗ   ةكجاااسٔ متاااُفسٔ املُداااُئ عامل

 ضدانب. غسكا٘ َدلب التقهّٕ غسا٘ مو تعقّّدا ضكجس املػكلٕ

 مااو الكااجرل مااو دانرااٌ، ذكااس م. سطااام حباارلٓ ضى يهااا      

 مطااااتعدٔ التشُِلّاااإ ةالؿااااهاعات تـرباااا األدهرّاااإ الػااااسكات

 َالؿاّهّٕ  األضاذلالّٕ،  كالػسكات الطعُيٓ؛ الطُ  يف للدلُ 

ٕ  شلااا الؿاا  . ةالتشدِااد  ادبًاات  التعاادِو؛ ألنًااا  يف كااررلٔ دبسةاا

 اضاااتجمازاتًا َشايت ضاااهٕ، 85 ماااو ضكجاااس مهااار ا فسِقّااإ للقاااازٔ

ٖ  تطاّٛس  َتكااي  ضهُات، 80 لال  يف قعٟ ا 25 مو ألكجس  علا

ٕ  املاُاي  ماو  كررل عدي ٕ  املًما ٕ   فسِقّاا،  يف املهتذا  ُِٛلامل  ماا  لاؾا

 َالُّزانّاااُم، َال كااإ، الاااريب، مجااال: الجمّهااإ، املعاااايى علّاااٌ

  َالهشاع.

 للقااازٔ الاادلُ  يف مااذليئ ياّٙمااا كاناات الغسةّاإ الػااسكات

ٕ  للمػاكل نظّسا ا فسِقّٕ؛  الؿا   الّاُم  املطاتمسٔ،  ازبُّضّاضاّ

 مااو املطااتلسدٕ املعااايى مااو كااررل لعاادي الااسّٙظ املهااتر ضؾاارشت

ٌ  معاٌ؛  نتعامال  ضداه   غاسِ   ضفكل  فسِقّا، َضتكُى  ُِداد  ألنا

 َالتمُِل. اشبدلات لدًِا

 يااارٍ  يف للؿااا   ات ااامل معاااٌ ض. ضبماااد الدنااادنْ يف االدبااااٍ    

ّ٘ااا القاادزٔ  الؿااهاعٕ، سّااح  ى شلااا   ّ٘ااا،  مال  عااو  ضةااّدا  تقاال َال َفه

 يف ت ًّمااا ضكجااس مضنًاا َزمبااا. الػااأى ياارا يف ضمسِكااا ضَ ضضااذلالّا

 يف الؿاا  ماا  الغااس  ؾااساع ؽب ااٖ َال. التشُِلّاإ الؿااهاعٕ صبااا 
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 ضاّٛستًا  الؿ ، ةعكاظ  ذبتادٌ َالرٓ الُّزانُّم اضتكػاف

 يف تاادلل ، َالاايتrare earth elements الهااايزٔ العهاؾااس علااٖ

ٕ  كالٛاٙسات اضذلاتّذّٕ؛ ؾهاعات  َالؿاُازِخ  املتقدمإ،  اسبسةّا

 ياارٍ مااو %10ِقااس   مااا علااٖ الؿاا  شُذتطاات سّااح. الرالّطااتّٕ

 .العهاؾس

 ضفكاال َيااُ مااا ضكاادٍ ضِّكااا م. سطااام حباارلٓ، َذكااس ضى      

 َ اادزاتًا لدلاتًااا ألى الؿاا ؛ يااُ التعاادِو  ٛاااع يف لهااا غااسِ 

 الااايت الغسةّااإ الػاااسكات ماااو كاااررل عااادي ماااو ضفكااال ضؾااارشت

 كاااررلٔ مػاااازكات لهاااا. طُِااال لاااصمو التقهّااإ ذبتكاااس كانااات

 َالاه ط،  الرذلَكّماَِاات   ٛاعْ يف سةّٕس غسكات م  متعدئ

ٖ  االعتمااي  تقلّال  اضاذلاتّذّّا  األفكال  َمو  الغاس   مػاازكات  علا

ٕ  ضٓ. تُاشى لعمل التعدِو  ٛاع يف  ما   ضاهُادًًا  ضّاضإّ  مػاكل

ٕ  الادَ   معظم ضهذد سسةّٕ يَلٕ ضٓ  سلّ ًاا  ما   ؾا ٦ا  تقاخل  الغسةّا

 نااإ،متُاش تكاااُى ضى الةاااد اشبازدّااإ غاااساكاتها. قااادنا الغسةاااْ

 ألى معّهاإ؛ يَ  صبمُعاإ ماا  التعاااَى علااٖ االعتماااي عاادم َُِ ٖكاال

 .عاملّ٘ا الُّم متُفسٔ التعدِهّٕ َاشبدلات التقهّات

 تطاؤالت سُ  املػسَعات التعدِهّٕ يف اململكٕ:

 الػاما   فُضا ات  يف مداللتٌ، تطا٘  ي. لالاد السيِعااى عاو   

 عمُّمااا، الااُطم للاادلل مهااٌ املتشؿاال الاادلل َنطاارٕ َكمّاتااٌ،

ٌ  الايت  َالؿاعُةات  املاائ،  يرٍ  نتاز َددَٗ ٕ  تُادا  نتاداٌ،   عملّا

 ماا . الرشاس  عاو  د٘دا ةعّدٔ( طسِخل) ازبالمّد سصم مهٛقٕ ضى طاملا

    ازبالمّااد سااصم مااو غااشهًا ِااتم املااائ ضى املُقااُع يف  سضتااٌ
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 ذلا   مو ض س  مّها٘ ُِدد ضنٌ س  يف للتؿدِس، الػس ّٕ املهٛقٕ

 الػاشو  ال ِتم فلماذا العقرٕ، للّر علٖ سقل مّها٘ َيُ للمهٛقٕ،

ّ٘او املطافٕ لقس  يها  مو  نطر

ٓ  اسبذاس  ماو  كمّات يها  ضى فإنم ضعلم كرل   يف ازبارل

 نّاإ يهااا  فًاال ،(ضااكاكا سااس   ّااا  درااا ) ازبااُف مهٛقاإ

ٕ  يْ َيل املائو يرٍ الضتلساز  الايت  العقراات  َماا  دبازِ٘ااو  صبدِا

 ضز  املاااركُزٔ ازبراااا  ضلطااالٕ ضى اطاملااا اضاااتلسادًا، تُاداااٌ

   سكُمّٕو

 يف عهًااا ٝضعلااو الاايت الااه ط اكتػااافات عااو ضلاارّلا، ضضااأ ُ 

 كانات   ذا َما ضهُات، عدٔ  رل( السِا  دهُ ) اسبُطٕ مهٛقٕ

 لٛاإ يهااا  َياال اضااتغالشلاو ةاادض َياال دبازِاإو الااه ط كمّااات

 َددتو  ى العقرات َما لرل و

ٕ  املػاازِ   ضيام  موضدا  املطتػاز  ةسايّم نا س ةأى   التعدِهّا

ٕ  غاس   سلا  َتق  الػما ، َعد مدِهٕ يْ  َُِداد  طسِاخل،  مدِها

 ضاااعدُت َ اااد ازبالمّاااد، ساااصم يف َُِداااد ال ُضااا ات، لاااام ةًاااا

  نػااؤيا  ًَِادف  الطاعُيِٕ.  الغسف صبلظ مو َفد قمو ةصِازتًا

 كااررلٔ، ةكمّااات ِتُادااد َالاارٓ ال ُضاا ات، لااام    اضااتغال 

 مدِهاإ تٛااُِس َكاارل  داا٘دا، عالّاإ طااتلّ نقاٙااٌ يزداإ َلكااو

 َا تؿاايِ٘ا  تهمُِ٘اا  ُةعاّدا  تُِٛسياا  ِعْٛ حبّح متكاملٕ، تعدِهّٕ

 العماال، فااسف ةتااُفرل ِتعلاامل فّمااا َلاؾاإ للمهٛقاإ، َادتماعّ٘ااا

ْ  االضااتجمازات  صبمااُع  َةلغاات  ْ  زِااا ،  ةلّااُى  15 سااُال  ماااو َياا

 يف َُِداد  التعدِهّإ،  ذب ّص الؿاهاعات  صبا  يف الساٙدٔ املػازِ 
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ٕ  املعاايى  املهٛقٕ ْ  َالجُزِاُم،  الُّزانّاُم  مجال  الهاايزٔ،  األزقاّ  َيا

ٕ  ماا   التعا ااد مت َ ااد  االضااذلاتّذّٕ،  املعااايى  مااو  ماا   العااام  ةداِاا

 َشِاااس ذكاااس ماااا سطاااب املعاااايى تلااا  الضاااتلساز ؾاااّهّٕ غاااسكٕ

ٍُٓ  ضى ِ اُتم  َال الٛا إ.  ٕ  ةاملػاسَعات  ضنا ٕ  يف التعدِهّا  زضع مهٛقا

 زِااا ، ملّاااز 810 تكل تًااا تؿاال مػااسَعات تكااٗم الاايت اشباارل

ْ  اال تؿااي  يف تطاًم  ضى َُِتُ   َفّماا ِلاْ   زِاا .   ملّااز  15 حباُال

 الٛا اإ َشازٔ: )املؿاادز التعاادِو لقٛاااع ضعااس  للُقاا  الااسايو  

 :املعدنّٕ( للجسَٔ الُشازٔ َكالٕ – املعدنّٕ َالجسَٔ َالؿهاعٕ

 .2كم 801,000السلـ  مطاسٕ -

 .157السلـ  ساملْ عدي -

 طو. ملُّى 115املطتقل  اشبام -

( 11.000) صبمّعااااا 11احملذااااُشٔ  التعدِهّاااإ اجملمعااااات -

 .2كم

 زِا . ةلُّى GDP 11 يف القٛاع مطايمٕ -

 ةلّااُى 10ةلّااُى  1.1 الااسلـ ضزةاااح، الااسلـ  ِااسايات -

 زِا .

 زِا . ةلُّى 250 التعدِو يف االضتجماز سذم -

 – OZ 221,000 : )ذيبَاملهتذٕ املطتعملٕ اشبامات ضيم -

 - T 885,000َالصنا    الهشااع  مسكصات - OZ 850,000 فكٕ

   زلهت  نتاز -  MT 110ةها٘  مُاي -  MT 81ال ُض ات  ؾلُز

10 MT - املغهّصاِاااااات لااااااام KT 100 - الرُكطااااااّت لااااااام 

 .(M M 2 12 درطّٕ  سُاٙط-  MT 3.8( األلُمهُّم)
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 ملكٕ:امل يف املتُفسٔ السّٙطٕ اشبامات تقّّم -

 طو. ملُّى 110 اسبدِد لام -8

 طو. ملُّى 100األلُمهُّم لام -2

 طو. ملُّى 8 َالصن  الهشاع لام -1

 َ ّٕ. ملُّى 89 الريب لام -1

 طو. ملُّى 2ال ُض ات  لام -5

 مطايمٕ  ٛاع التعدِو: 

 ذكااسٍ مااا ماا  ماّمااا ضغاااز املطتػاااز  ةااسايّم نااا س    ِت اامل

 التعادِو   ٛااع  رٌ فّما ِتعلمل ماو ضى حبرلٓ يف تعقّ سطام املًهدع

ٕ  مطاتغل  سرل ال ِصا  ٖ  ةٛسِقا  آلاس  سطاب  َلكاو  َؾاشّشٕ،  مجلا

 يف التعادِو   ٛاع مطايمٕ فإى املعدنّٕ، الجسَٔ َشازٔ َكالٕ ضز ام

GDP ْ97    تق ااص ضى َمااو املتُ اا   ضااهُِ٘ا، زِااا  ةلّااُى 11 ياا 

ّ٘اااا الُ ااااٙخل َعااادي ،2020 عاااام مااا  ملّااااز زِاااا    ضلاااخل 15 سال

 ، ضٖمااا2020 عااام ماا  َ ّ اإ ضلااخل 90  ّ اإ، َمتُ اا  ضى تؿاال َ

 زِا . ةلُّى 250فُتقٖدز ةاا االضتجمازات مقداز

  ٕ ٕ  الطاعُيِ   َسُ  تطاؤ  ض. ضبمد الدندنْ عاو نطار  َطرّعا

 ضز ااام، ضٓ لدِااٌ ضعماااشلم، ذكااس م. سطااام حباارلٓ ضنااٌ ال تُدااد    

ّ٘ا. كاااررلٔ نطااارتًم تكاااُى ضى ُِتُ ااا  ال َلكاااو  اعالقٛااا مطاااتقرل

ٕ  عمالااااإ ِطااااتُعب  ضى ِطااااتّٛ   ٕ  يف كاااااررلٔ ضبلّاااا  زضااااام سالاااا

   معقُلٕ. اضذلاتّذّٕ

 ضى َالةااااد املٛلُةااإ،  َاشباااادلات القااادزات     عبتاااااز الشلهاااا 

 ضدهرّٕ. لدلات م  َاملػازكٕ َالتدزِب، التعلّم علٖ ُنسكِّص
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 اضذلاتّذّٕ التعدِو اسبدِجٕ ةاململكٕ:

الػاااااس  ذكاااااس ي. محّاااااد املاااااصزَع لااااادّلا َزي يف ؾاااااشّ ٕ  

ٕ  *األَضاااط ةاململكااإ. علااامل   اسبدِجااإ التعااادِو ساااُ  اضاااذلاتّذّ

املطتػااااز  ةاااسايّم ناااا س ةاشبٛاااا  الؿاااايز ماااو َشازٔ الٛا ااإ       

َالؿاااهاعٕ َالجاااسَٔ املعدنّااإ    األمااا  العاااام لغسفااإ السِاااا ،       

َالااااارٓ ِ ّاااااد ةاااااأى االضاااااذلاتّذّٕ الػااااااملٕ لقٛااااااع التعااااادِو      

 لسادًاااا ةالػاااكل    َالؿاااهاعات املعدنّااإ ، ِاااتم االنتًاااا٘ ماااو    

 الهًاْٙ.

 التعاااااادِو زبهاااااإ يف َضقاااااااف املطتػاااااااز  ةااااااسايّم: ٝ مهااااااا

 ةُقااااا  َالتعااااادِو َالؿاااااهاعٕ الٛا ااااإ زبهااااإ ال سعّااااإ قااااامو 

 تهمّااإ َكّ ّااإ التعااادِو،  ٛااااع الضاااذلاتّذّٕ عسِكااإ لٛاااُ 

 لكااااااااو الااااااااُشازٔ، علااااااااٖ اشباااااااااف، َعسقااااااااهايا القٛاااااااااع

 عدِهّاااإالت َالؿااااهاعات التعاااادِو لقٛاااااع الػاااااملٕ االضااااذلاتّذّٕ

 تؿااااسؼبات مااااو تطااااسِرٌ مٖت مااااا عااادا  مااااا معلهاااإ، ساااارل تاااصا   ال

 ةالُشازٔ. املطيَل 

مااو معلُمااات   ُزٚغااح ضقاااف ضِّكااا ض. ضبمااد الدناادنْ:  ى مااا   

 لاّظ  يُ اشباف. املًم َالقٛاع احمللْ احملتُٗ تدعم خبٕٛ ُِسْ

 األز ام. َا عّٕ َلكو املُا  ، كمّٕ

                                                           
* 
https://aawsat.com/home/article/898646/%25C2%25AB%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D
8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9%25C2%25BB-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8
%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582-
%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D
8%25AC%25D9%258A%25D8%25A9-
%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B1-
%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586 
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 تؿهّ  األلُمهُّم ةاململكٕ: 

ٕ  الكاُا  ي. محّد املصزَع ضى غاسكٕ ذكس   يللات  األمسِكّا

 األلُمهّااُم، لتؿااهّ  الطااعُيِٕ التعاادِو غااسكٕ ماا  %25 ةهطاارٕ

 .نًاْٙ كمهتر 2087 عام يف التذازٓ ا نتاز ةدض َ د

 يلاُ   َِسٗ ض. ضبمد الدندنْ ضنٌ كاى مو األفكال اغاذلا   

 نًاْٙ مهتر يف ِدلل كْ اشبام َ نتاز االضتكػاف يف املطتجمس

 ذبُِلْ. ضَ

    ٕ  طسِااامل  عاااو  ضقااااف املطتػااااز  ةاااسايّم ناااا س ضى اململكااا

 يف يَلاإ عاغااس لتكااُى تطااعْ اشباارل زضع يف األلُمهّااُم مؿااايس

 ةكمّااات مُدااُي الرُكطااّت فلااام لأللُمهّااُم، مؿاادزٔ العااا،

 الصةرلٔ.  ُتطٖمٖ َكانت الرعّجٕ، يف قلمٕ

  نػا٘ صبلظ ضعلٖ للمعايى:

 كال  إى اآللّإ املهاضارٕ زبعال   يف تؿُٗز ض. مجا  مالٙكإ، فا  

ْ  -َمراغاس  َاسد تهطّمل ذبت املتػعرٕ َاسبّجّات األمُز يرٍ  يا

 يّٚاإ مهااٌ َِت ااسع ،(الاارذلَ  مجاال) للمعااايى ضعلااٖ صبلااظ  نػااا٘

 َيّٚااات،... َشازات، يف تتػااعب الاايت األيَاز كااٖل تألاار تهظّمّاإ

  يازٔ ذبااات عملّااإ لكااال مطاااتقلٕ  يازات  نػاااا٘ َثاااٖم َماااو  خل ،

 دٔ.َاس

 التػااسِعات سّااا   ااٚل ِااسٗ املطتػاااز  ةااسايّم نااا س ضنااٌ يف  

 ٕ  املُدًااإ، تؿاااارح  االضاااذلاتّذّٕ َالطّاضااااات  َاشبٛااااط املهظمااا

ٕ  العػُإّٙ ْ  الػلؿإّ  َاملؿااحل  َاحملاةاأ  َاحملطاُةّ  الهظاام؛  يا

ْ  َيف احملاضارٕ.  عدم َةالتالْ  كااى  ماا  فاإى يارا   الػلؿاْ،  زضِا
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ٖ  ضاّٙدا، ٕ  ضياداف  ماو  كااى  املجاا :  ضارّل  َعلا  ضى التاضاعٕ  اشبٛا

 اشبٛااإ، نًاِااإ مااا  GDP يف %1ةهطااارٕ  التعااادِو  ٛااااع ِطاااًم

 األماااس %2 املطاااايمٕ تتعاااد  َ، لٛااإ، َةعاااديا اشبٛااإ َانتًااات

 للمُافقاإ دًاات  لعادٔ  فًااُ ؼبتااز  التعادِو،  نػاا   سكام  الجاانْ: 

ّ٘ التعاادِم، الذللااّـ مااهح علااٖ  مهذّمااا؛ ضَ ضكاااى ضبذااّسا  ضااُا

 املعدنّاإ، للجااسَٔ الااُشازٔ َكالاإ ؾااالسّٕ  قااعاف    ضٖيٗ فًاارا

ٕ  املهااطمل،   ماازات  َذبك٥م  للمطاتجمسِو  زلّؿاا  تُ اخل  ضنًاا  لدزدا

 عباو  َكادلّل:  فايسإ؛  لطااٙس  َتكراديم  علًّاا،  سؿاُشلم  ةعد

ٕ  َكال  األزيى، ماو  الراشلت نطتُزي  ةاشلات  الطاسَات  دراا   ضلطال

 للػما .   ازبهُ  مو

 صبلااظ ضَ ظّمّاإته سكُمّاإ يّٚاإ ضمااا فّمااا ِتعلاامل ةُدااُي   

ُ  األيام  َلكو دّدٔ، فكسٔ ضعلٖ، ضزٗ ضنًا  مبُداب  التػاسِ   يا

ٕ  شبلامل  االضاذلاتّذّٕ  ثم ملكْ، مسضُم ٕ  ةّٚا يف  لالضاتجماز.  داذةا

 االضاذلاتّذّٕ،  َته ّار  ازبدِد الهظام م  ضّتشقمل اعتقايٓ، يرا

 يف الؿااالسّٕ شلااا ضااُتُكل الاايت ُمطااٖمٖ ازبًاإ عااو الهظااس ةغاا 

 الته ّر.

 ّذّٕ الػاملٕ لقٛاع التعدِو:االضذلات

 ذكااااس ض. مجااااا  مالٙكاااإ ضنااااٌ ُِ ًاااام مااااو املاااادالالت ضى     

 املعدنّااإ مت َالؿاااهاعات التعااادِو لقٛااااع الػااااملٕ االضاااذلاتّذّٕ

   َةالتالْ ِترقٖ فقط:   سازيا؛

 التػسِ . -8

2
 ُمطاااااااٖمٖ ضٓ ضَ) ضعلاااااااٖ صبلاااااااظ: التهظّمّااااااإ اشلّٚاااااااات _

 غسكات./يّٕٚ(/آلس
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مت  االضااااااذلادبّٕ ّم نااااااا س ةااااااأى عل٤اااااامل املطتػاااااااز  ةااااااساي  

 مهااار َؾااادزت الاااُشزا٘، صبلاااظ علًّاااا ََافااامل   سازياااا ةال عااال،

 تعاااادِل ِااااتم ستااااٖ ُته اااار َ، ُتهػااااس ، َلكهًااااا ضغااااًس، عاااادٔ

 مطاااااااُئ اآلى َياااااااُ لالضاااااااتجماز َؾااااااادَزٍ، التعااااااادِو نظاااااااام

ّ٘ااااا، للمسادعاااإ. َسطااااب  الؿااااالسّٕ ُتعٛااااٖ فطااااُف علمااااْ سال

 ازبًاااات مُافقااإ ذبتااااز وَلااا املعدنّااإ، الجاااسَٔ لُكالااإ كاملااإ

 الهظاااام فمطاااُئ  ماااازات املهااااطمل،  مجااال العال ااإ، ذات األلاااسٗ

ـٗ  ُتعتاااادل غااااًس لااااال  تااااسي ، َ ذا ازبًااااات، ةااااأى ُتػااااَعس  تااااه

 اضاااااتُيف  ذا للمطاااااتجمس الذللاااااّـ الُكالااااإ َماااااهح مُافقااااإ،

ـٖ اليت َاملتٛلرات الػسَ   الهظام. علًّا ن

 ُِعاااج ياارا ٕ: يااليف الطااّا  ذاتااٌ، تطااا٘  ض. مجااا  مالٙكاا 

الذللاااّـو ضداااا  املطتػااااز  ةاااسايّم ناااا س ةاااأى يااارا    مػاااكلٕ

 ةكال  الٗسلـ يْ التعدِو يف االضتجماز آلّات ضيم ميكد، َألٖى

التعااااادِو،  َاالضتكػااااااف، َتاااااسلّـ ضنُاعًاااااا: )االضاااااتٛالع

 َالكطاااازات احملاااادس َتاااسالّـ الؿاااغرلٔ، املهاااادم َتاااسالّـ

 لااال  مااو مهشًااا َضااسعٕ (.الهظااام سطااب َسرليااا الرهااا٘، َمااُاي

ُٗ  ماااااو االضاااااتجمازات  لكذلَنّااااإ ؼبماااااْ مهؿااااإ  ازبًاااااات تغااااا

 يف االضااتجماز  ذب ّااص تعاااج  َاالضااذلاتّذّٕ األلااسٗ.  اسبكُمّاإ

ٕ  ضلطلٕ ٕ  تاُفرل  سّاح  ماو  املعدنّإ،  لللاماات  املكاافٕ  القّما  الرهّا

ٕ  املطااندٔ،  اشبادمات  َتاُفرل  اللُدطاتّٕ،  َالهُاسْ التشتّٕ  َتهمّا

ٕ  االضاتجماز،  ةًاا  ُِداد  الايت  لهإّٙا املهاطمل  التمّاص  مساكاص  َ  اما

ّ٘ا َعاملّ٘ا. مٛلُةٕ ددِدٔ مّصات ذات معدنّٕ مهتذات  نتاز  ضبل
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 عقرات تُادٌ القٛاع اشباف لالضتجماز يف  ٛاع التعدِو:

 الااايت تُاداااٌ العقراااات ذياااب ض. ضبماااد الدنااادنْ    ضى ضيااام 

تتمجاال يف  التعاادِو  ٛاااع يف َاالضااتجماز للاادلُ  اشباااف القٛاااع

 علااٖ اسبؿااُ  يف ا دااسا٘ات َيااْ ُةااط٘   يازِاإ، نقٛاات : األَ 

 ضى فأعتقاد  للادلل،  ثالّجاا  مؿادّزا  َُقا   التعدِو ضى َمبا. السلـ

ِكااُى  ضى  كااو ال ضنااٌ ةطاارب للشاال؛ طسِقًااا يف الهقٛاإ ياارٍ

 ضال لارا ػباب   القد إ؛  ةالقُان  الجسَات يرٍ العمل علٖ اضتغال 

  اانُى   سِّراا  نسٗ ضى  رل اسبالْ الُ ت يف األ ل علٖ عقرٕ نكعًا

 .  التعدِو َ دسا٘ات

ٕ  َيْ الهقٕٛ الجانّٕ:  َال َا عاّ ،  َلاهكو  العالّإ،  التكل ا

ّ٘ا مايِ٘ا العاملّٕ الػسكات مك٥و نقازى  لارا  اشباف؛ ةالقٛاع َفه

 يف غااسكات ةالتذمعااات فعلّااٌ الاادلُ  اشباااف القٛاااع ضزاي  ى

 .  املهافطٕ تطتّٛ  مطايمٕ

 ضنظماااااإ اشباااااااف، ضَ القٛاااااااع مػااااااازكٕ ضزيي َةكجااااااسٔ

ٕ  ماااو َالااايت  املطاااايمٕ، الػاااسكات  ؾاااهاعٕ  يف فػااالت التذسةااا

 ْ  يف االضااتجماز عااو يهااا ضتكلاام ال الاارذلَ . ؾااهاعٕ  د اإ، َياا

 اشبادمات.  صباا   َلكاو  آلس، صبا  فًرا َا نتاز االضتكػاف

 َاضتمساز  نػا٘ يف ُنُف٤مل ، مهًا ضنها عدِدٔ، َكاى ذل  ألضرا 

 سؿل ما تاليف علّها لرا اجملا ؛ يرا يف مهافطٕ لدمّٕ غسكات

 صبااا  اشباااف القٛاااع ِاادلل ضى  راال اشباادمْ الااه ط صبااا  يف

 الدَلااإ. املطااااندٔ اشبااادمات ضَ املهاااادم يف كاضاااتجماز التعااادِو،

ٕ  َلّطاات  معّهااإ ضيااداف  لاادًِا   فأمامًاااا الُ ااات ن طااٌ،  يف مذلفاا
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ٕ  ذبدِات، َيْ:  للماُاطه   فاسف عمال   َللامل  املطاتدامٕ،  التهمّا

 . الدلل مؿايز تعٗدي لال  مو

ٕ  املها ػاااإ، لااااال  ماااو   التذااااازٔ َشازٔ عالّاااإ ماااا  َةػااا افّ

 التشاادِات، حبذاام ِكااُى ضى اشباااف القٛاااع َاالضااتجماز، علااٖ

 الػااااسكات ظباااااح لكااااماى ِسِااااد مااااو  دااااسا٘ات  ماااااذا َؼباااادي

ٓ   منُذز االضاتجماز  َما يُ املطايمٕ،  الهذااح  َِكامو  املهاضاب الار

 .  َاالضتمساز

ْ  املطاااندٔ ةاشباادمات  َفّمااا ِتعلاامل   اضااتجمازات،  ذبتاااز فًاا

 يف االضاااااتجماز حبذااااام َ ى كانااااات لّطااااات  لااااادلات، َذبتااااااز

 علّااٌ ِسكااص ضى ممكااو صبااا  َلكهًااا َا نتاااز، االضتكػاااف

 يلااُ  قااد ضناام ُِ ًاام ضى ضَٗي ال. مهااٌ َاالضاات ائ اشباااف القٛاااع

 يهااا  َلكااو التعاادِو، يف الضااتجمازا صبااا  يف اشباااف القٛاااع

ّ٘ نتالفٖ ستٖ تُفسيا مٛلُ  املا   رل ضمُز ٌ  ضلٛا  ميكادٔ،  غار

ٕ  ةااه ظ اضااتمس األمااس   ذا ضااتق  ّٓاإ، العقلّاإ َاألنظماا  َيهااا اسبال

 .املالّٕ الرُّتات مو كجرل َعقلّٕ الػسكات نظام ض ؿد

 غسكٕ "ضزامكُ " منُذز لالضتجماز يف  ٛاع التعدِو:

 عاو  اسبادِح  يف تكاساّزا  يهاا   شِإ الركاس ضى  ي. فُ السظت

  ااادزٔ عااادم    َالررلَ ساطّااإ،  قاااافٕ احمللّااإ ا يازٔ مػاااكلٕ

 ال ِقااٗل الاارٓ التعاادِو  ٛاااع علااٖ ذبسِاا  لُساادٍ اشباااف القٛاااع

 ُِطااتلدم ال َضتطااا٘ : ملاااذا . الاارذلَ   ٛاااع عااو ضيمّاإ َال سذّمااا

ٕ  ال لا  مو الدَلٕ  غساف ذبت مجٟلا، ضزامكُ غسكٕ منُذز  يّٚا

 اسبكُمْو   القٛاع ةرلَ ساطّٕ عو مطتقلٕ
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 ماا  ِتااُا٘م فًااُ ات اامل ض. مجااا  مالٙكاإ ماا  ياارا اال ااذلاح،    

ٕ  للمعااايى، ضعلااٖ صبلااظ ةتػااكّل ا ذلاسااْ  مطااتقلٕ َذبتااٌ يّٚاا

َالااااصمال٘  نااااا س  ةااااسايّم املطتػاااااز ذكااااسٍ مااااا كااااٖل تتهاااااَ 

 تكااُى َ ااد ضاااة ، مجاال  اةكاإ غااسكٕ  نػااا٘ ثاام املها ػااُى،

 ن طًا. معايى

 اضتلساز َتؿهّ  املعايى َاألسذاز الكس ٕ:

 ةطّط تػاةٌ ضَدٌ ضغاز املطتػاز  ةسايّم نا س    ضٖى يها 

 َتؿااهّ   اضااتلساز ماا   ِتاادالل املعااايى،  َتؿااهّ  ةاا  اضااتلساز 

 َمااُازي اضااتلسادّٕ ؾااهاعٕ مهًمااا كل٦ااا ضى سّااح مااو ،الاارذلَ 

ٕ  َاملكُناات  التكاُِو  يف الكاررل  ال ااز   ما   ناقرٕ،  ازبُّلُدّا

 َالؿااهاعات اال تؿااايٓ، َالتؿااهّخل التقهّااات َيف مهًمااا، لكاال

ٖ  ُتقاام  الايت  َالتشُِلّٕ األضاضّٕ  َالغااش  فاالرذلَ   مهًماا؛  كال  علا

 ال لصِاإ املعااايى مااو املعدنّاإ الجااسَٔ خبااالف يّدزَكسةُنّاإ ثااسَٔ

 َاالضااااتجماز األمجاااال االضااااتغال  يف الهذاااااح َلكااااو َالالفلصِاااإ،

 َضلرّلا.ضَٟلا   يازٓ ظباح يُ لكلًّما األفكل

 اضااتلساز  علااٖ ٝطااس   ِهٛراامل َِااسٗ ي. محّااد املااصزَع ضى مااا   

ٕ  األسذااز  َتؿاهّ   اضاتلساز  ما   ِتادالل  املعايى َتؿهّ   الكس ا

 ضقاااااف املطتػاااااز  ةااااسايّم نااااا س ضى تؿااااهّ  .كس اااإ َالػاااارٕ

 مهًا. َدص٘ التعدِو ؾهاعٕ ذبت ِق  الكس ٕ األسذاز

 فاذلٔ   رال  ، ذكس ي. لالد السيِعاى ضناٌ انتػاس  يف يرا الطّا 

ٌ  الػااانصلّصٌِ،  غاااازع عااو  مقٛاا    دسانّااات حبذااس  مسؾاااُف َضناا

 للشذاس  َيال  ذلا و  ؾاشٕ  ماا . الطاعُيِٕ  ظباساى  مهٛقٕ مو اضُتُزي
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للتؿااادِسو ماااو دانراااٌ، ضكاااد    اةلااإ دبازِااإ املاااركُز كمّاااات

 َضقاف:  ى ظباساى  ؾشّح، يرا اشبدل املطتػاز  ةسايّم نا س ضى

 األلاُاى،  نادزٔ  سّاح  مو ازبسانّت ضنُاع ضفكل علٖ دراشلا ُٓذبت

ٖ  َما األضُي َفًّا  األعماا   َُِاركس ضى زدال   ةاساَى.  ظباساى  ُِطاٖم

 كاااى -زمحاإ اهلل علّااٌ - املطاالم علااْ الاادُِاى يف َاملطتػاااز

 ؾاااٖدز الااارٓ َياااُ ظباااساى، يف ازبسانّااات ضباااادس ضفكااال  لااا 

 مهافطاإ، يف يلاال ضنااٌ األَ :  ااُالى: َيهااا  ل سنطااا، ازبسانّاات

 عااو تؿاادِسٍ َمت الطااعُيِٕ، اسبكُماإ مااو يدِاإ ضنااٌ َالجااانْ:

 طسِقٌ.

 مهٛقاإ يف ضِّكااا مهذّمااا ضقاااف ض. ضبمااد الدناادنْ ضى يهااا  

ّٓااات، ضَاٙاال يف ُس ااس مااهذم َيااُ املؿااان ، ُِطااٖمٖ ظبااساى  الجمانّه

ٌ  َشناااا  عبااااع  املُ ااا   ٕ  َمؿااااسر ٖ  َذيااااب، فكااا  علمّ٘ااااا ُِطاااٖم

massive sulphide deposit .ضَ مطاتمّسا  العمال  كااى   ى ضيزٓ ال 

 ِاتم  َ، للتقّاّم،  اسب س َكاى ُِم كها طلرٕ، تُ خل، فقد شزناٍ

 سّهًا. ا نتاز

 زؤٗ لتُِٛس  ٛاع التعدِو:

ْ  التعادِو   ٛااع  يف اعتقااي املطتػااز  ةاسايّم ناا س، ضى      ِعاان

 مهااٌ َاالضاات ائ القٛاااع تٛااُِس ضزينااا َ ذا عدِاادٔ، مػاااكل مااو

 َكاارل  مااو . َالتػااسِعّٕ ا يازِاإ املػاااكل ربٛااْ مااو فالةااد

 ضعماااا  َلكاااو مػااآسعٕ، دًااإ اسبكُمااإ تكاااُى ضى االفكااال

 مطاايَلّٕ تكااُى ضى الةااد التشااُِلْ َالتؿااهّ  َاملعازباإ التهقّااب

 .  اشباف القٛاع
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 القٛااع  مهػاعت  ماو  دا٘دا   لّٟلا عدّيا ضى يُ السّٙطٕ املػكلٕ

 املاا   زضع ألى التعدِو؛ صبا  يف اشبُ  تطتّٛ  الُطم اشباف

 ضتطاات ّد الدَلاإ. عااا ٣ امللاااطسٔ َمطااتُٗ داا٘دا، كااررْل املٛلااُ 

ّ٘ااااا  األزةاااااح، يف َاملػااااازكٕ التؿااااازِح  ؾااااداز لااااال  مااااو مال

 اضااتشداخ    اسباداإ ةاادَى َالكااساٙب، اللُدطااتّٕ، َالعملّااات

 .د٘دا ضبدَي عمل نٛا  ذات مكل ٕ ةرلَ ساطّٕ ضدًصٔ

 ذبااات  تقااا  التعااادِو  نْ ضى مهتذااااتَِاااسٗ ض. ضبماااد الدناااد  

commodities material الا عهاؾس َةع  الُّزانُّم ماعدا rare 

earth elements . ْ ٌ  كاالرذلَ ؛  لّطات  فًا ٕ  مؿادّزا  كُنا  للٛا ا

 سكُمّاإ غااسكٕ يف سؿااسٍ لاارا. لعقااُي األياام َضااّرقٖ األياام،

 مسَناإ َكارل   التهافطإّ،  ماو  الؿاهاعٕ  يارٍ  ؼباسم  زمباا  َاسادٔ 

ّ٘ا اشباف القٛاع شًاِتّ دبازِٕ ّ٘ا ضَ ضبل  . ضدهر

 غاكل  سكُمّٕ علٖ دًٕ التّاز يُ ضّشدخ َضعتقد ضى ما

 ضَ احمللااّ  املطااتجمسِو ماا  ةػااساكات تاادلل غااسكٕ، يّٚاإ ضَ

ٌ  معماُ   الهماُذز  يرا. األدانب  سارل  الادَ   يف الارذلَ   صباا   يف ةا

 ضااارّل علاااٖ َا نتاااز،  االضتكػااااف يف االضااتجماز  علاااٖ القااايزٔ 

 ماو  َكاجرل  َتاُنظ،  َضاُزِا،  )مؿاس، َعمااى،   اسبؿس: ال جا امل

َيف . َغااااس ًا( آضااااّا َضااااط يَ  َيف الالتّهّاااإ، ضمسِكااااا يَ 

 َلكاو  اشلّٚإ،  يارٍ  لتكاُى  مناُذز  تؿُٗزٓ، فإى غاسكٕ معاايى  

ضَ   هعًااا، فًاارا اشباااف القٛاااع لاادٗ ضضااًمًا مااو نطاارٕ لُدااُي

ٕ  اسبكُمّٕ امليضطات  سدٗ تكُى ّٓا ٕ  اسبال  ضَ طااسٕ، امل كًّٚا

 .ددِدٔ دًٕ اضتشداخ
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 املطيَ  عو  ؾداز زلـ التعدِو 

 ؾااداز  يف العلّااا الطاالٕٛ ؾاااسب تطاا٘  ي. زِااا  ظباام: َمااو 

 ضلّطات  تطتلسدًاو ضَ املعايى عو تهقب اليت الػسكات تسالّـ

 الاُشزا٘  صبلظ مو ةقساز ؾايز نظام سطب ؾايزٔ التعدِو زلـ

ـ    ِقافات  مازات امل َيل ملكْو مبسضُم ضَ  هااطمل شلارٍ الذلالاّ

 طُِلٕو  مُدُئ َملدي ال تصا 

 الػااسكات دبعاال الاايت السّٙطاإ العُاٙاامل ضسااد ياارا ضى ضتُ اا 

 .اململكٕ يف التعدِو صبا  يف االضتجماز ذبذم عو األدهرّٕ

ـ   تؿاااادزيا علاااامل املطتػاااااز  ةااااسايّم نااااا س ةااااأى الذلالااااّ

 كااااجرلٔ ساااااالت يف َلكااااو التعاااادِو، نظااااام مبُدااااب الااااُشازٔ

 ٕ  مملُكااااااإ األز  ضى ايعاااااااا٘ ضَ كّدِاااااإ،  اَٗغاااااااك نتّذاااااا

 املطاااااتجمس مبهااااا  ا ماااااازٔ تقاااااُم آلاااااس ضااااارب ألٓ ضَ ألدااااادايٍ،

  ماااااازٔ ضَ  ااااات َ اااااد كاااااجرلٔ، َاسبااااااالت تسلّؿاااااٌ. َ ِقااااااف

 السِااااا ، سااااس  نطاااااح مهٛقاااإ يف احملااااادس عػااااسات السِااااا 

 املطااااعدٔ عبااااَ  الااايت املُاقاااّ  ماااو َياااْ تعطااا ّٕ، َةٛسِقااإ

 الهظااااام لكااااو السِااااا . ةغسفاااإ اللذهاااإ طسِاااامل عااااو سلااااًا يف

  راااال لالعااااذلا  غااااًس ماااادٔ ازبًااااات مجّاااا  ِعٛااااْ ازبدِااااد

 َتؿاااادز مُافقاااإ تعتاااادل ازبًاااإ تااااسي ، َ ذا السلؿاااإ، ؾاااادَز

 ماااا  ةالاااارات املػااااكلٕ، ضااااّشل ياااارا ضى ضعتقااااد َال السلؿاااإ،

 الته ّرِااااإ، ضااااالٛتًا تطاااااتلدم ا ماااااازٔ املهااااااطمل؛ ألى  ماااااازات

 ضى تااات ًم أمااالن َلكاااو العمااال، ماااو السلؿااإ ؾااااسب َتُ اااخل

 َ سذامًم. املطجمسِو ربُٗف ِييٓ    ذل  ضى ا مازات
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 تكُِو يّٕٚ ألغراٍ املُؾالت:

 املُؾالت ضغراٍ( معايى) مُاي ضغاز ي. سامد الػسازٓ    ضى

ٕ  اسبدِجااااإ التقهّااااإ الؿاااااهاعات  َعؿاااااب مجااااال الااااايت  املتقدمااااا

 َمجااااال ،( خل...الركّااااإ َاألدًاااااصٔ الكمرّاااااُتس، َاشلُاتاااااخل،)

 ، -مطااتمس منااُ َٔفااْ العاااملْ، اال تؿاااي مااو %81 اؾااهاعتً

ْ  العاملّإ، َتعاملهاا   ضيمّتًاا  ةقادز  كاإف،  ةهقاؽ ذبظ  ما   الّاُم

 ةاارل  ُضااٚمْ الطااّلكُى َايٓ فمجٟلااا: .علًّااا املعتماادٔ الؿااهاعات

ْ  َِعتادل  السماا ،  مو ُِطتلسز الرٓ الطّلكُى عهؿس أليمّٕ  ثاان

 تادلل  الايت  العهاؾس ضيم مو َيُ األكطذ ، ةعد متُفس عهؿس

ٕ  الؿهاعات يف ُٖى  ضى مهاضاّرا  ِكاُى   اد  اسبدِجإ. لارا   التقهّا  ُتكا

 (.املُؾالت ضغراٍ) لا  متلؿؿٕ غسكٕ ضَ يّٕٚ

 

 :التوصيات 

ٕ  اشباف، القٛاع مهافطٕ عو اسبكُمٕ تُ ٥خل -  يف لاؾا

 للادلُ   اشبااف  القٛااع  التشُِلّٕ، م  تػذّ  الؿهاعات مساسل

 َالالفلصِٕ.  صِٕال ل املعايى ؾهاعٕ يف

 ازباااادَٗ يزاضااااات ةتكااااالّخل اسبكُماااإ ضى تتك اااال -

 املػازِ . شلرٍ( األَلّٕ)

 اشباماات  َ ساال   املعدنّإ،  املهتذات مو الؿايزات شِائ -

 اضاااترلاي فاااال ِاااصا  املطاااتُزئ، املعدنّااإ اشباماااات ضبااال احمللّااإ

 عػااااسات    ِؿاااال املعدنّاااإ َاملهتذااااات املعااااايى مااااو اململكاااإ



14 

–1048  1042  
107 

 قاالمٕ معدنّاإ ثااسَٔ مااو اململكاإ ةااٌ تصلااس مااا زساام امللّااازات،

 َمتهُعٕ.

 ض طاااام علاااٖ تأضاااّظ َاملعاااايى الااارذلَ  دامعااإ تػاااذّ  -

 مساسلاٌ:  جبمّا   التعادِو  ؾهاعٕ لقٛاع مُدًٕ متلؿؿٕ َمعايد

ٗ  التشُِال،  التؿاهّ ،  االضاتلساز،  االكتػاف،)  ضى علّماا (. ضلاس

 اتغااسك ةتأضااّظ للذامعااات ضّطاامح ازبدِااد ازبامعااات نظااام

 يف صبااااالت اضتػااازات  َتقاادِم  غاااساكات عقااد  ضَ متلؿؿاإ، 

 .التلؿـ

يف  التعاااادِو مػااااازِ  لتمُِااال  متلؿااااـ ةهاااا  تأضاااّظ  -

 .القٛاع استّادات ِهاضب ما  ةسضع اململكٕ

 سارل  التعادِو  يف لالضاتجماز  فقاط  اشبااف  القٛاع تػذّ  -

ٕ  َشازٔ تقاُم  القٛاع؛ لارا ػباب ضى   يرا يف لالضتجماز كاف  الٛا ا

ٕ  business model دبازِٕ مناذز ةإعداي املعدنّٕ َٔالجسَ ٖ  مرهّا  علا

 حبّاااح التعااادِو،  ٛااااع يف االضاااتجماز ل اااسف مطاااشّٕ يزاضاااات

ٖ  َالعاٙاد  اال تؿايِٕ ازبدَٗ علٖ املطتجمس ِٛمٚو  اضاتجمازٍ،  علا

ٓ  للمطتجمس ال سف يرٍ ضى ُتتاح علٖ  للتشال اات  ثام  ضَٟلاا،  الطاعُي

 َاألدهرّٕ. امللتلٕٛ

ٕ  َالتهظّمّٕ التػسِعّٕ يازاتا   يماز - ٕ  ذبات  امللتل ا  يّٚا

 نػااااا   يازٔ يف الكاملاااإ الؿااااالسّات شلااااا تكااااُى مطااااتقلٕ،

   التعدِو.

 تكااُى حبّااح  رلّاإ، ضضااظ علااٖ األزاقااْ ملكّاإ مهاا  -

 .للدَلٕ مل  األز 
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ٕ  الكُايز  عداي َالتعلّم التدزِب علٖ الذلكّص -  الُطهّا

 التعدِو.  ٛاع يف املٛلُةٕ

 َكاال التعاادِو، ؾااهاعٕ عااو التُعُِاإ لهاادَاتا تكجّااخل -

ضَ  ا عالم، مراغس؛ مو لال  َسرل ةػكل مراغس املتاسٕ ال سف

  خل. التذازِٕ... الغسف

 املُؾالت. ألغراٍ متلؿؿٕ غسكٕ ضَ تكُِو يّٕٚ -

 

 :امللخص التيفيري 

 (.اململكٕ يف التعدِو  ٛاع َفسف َا  القكّٕ: )

ٌ   ظٖ  ٛااع التعادِو ةادعم الدَلإ     ؼب َياُ   ،َايتماام كاررل ةا

  ٕ   ىسّااح  ،َا اا  فعلااْ يف  ػباااي فااسف ؾااهاعّٕ كااررلٔ َمتقدماا

االن تاح يف اجملاالت التعدِهّٕ َما ِسافقٌ مو ةهاٖ ذبتّإ َضضاضإّ    

 اجملااا  ضمااام املصِااد مااو ال ااسفِ ااتح  -شلاارٍ اجملاااالت الؿااهاعّٕ

ُ ّ ّاإ للػاارا  الطااعُيٓ، َِااييٓ    تهُِاا  مؿااايز اال تؿاااي  ال

َِسف  مو مطتُٗ الادلل القاُمْ    ،َِصِد الهاتر احمللْ ،الطعُيٓ

يَى االعتماااي علااٖ العهؿااس األدااه . كمااا ضنااٌ ضّطااًم ةؿااُزٔ      

زؤِإ  َؼبقمل ضيداف  ،سايفمراغسٔ يف ذبط  املطتُٗ املعّػْ لأل

ٕ     1000اململكٕ  مباا   ،يف االضت ائ القؿاُٗ ماو الجاسَات الُطهّا

 ٓ عااو مؿااايز ةدِلاإ  الرشااحَ ،ِكامو اضااتقساز اال تؿاااي الطااعُي

   عو اله ط.
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الُقااا  الاااسايو لقٛااااع التعااادِو يف  الُز ااإ السّٙطااإ تهاَلااات

ٌ  ِطاًم  ضى  كاو  اململكٕ، َالتشدِات الايت ِعاانْ مهًاا، َماا      ةا

 يف َاملطاايمٕ  التُ ّخل، فسف تُفرل سّح مو التهمّٕ؛ يف القٛاع

 الااُطم، الاادلل مؿااايز مااو كمؿاادز ا مجااالْ احمللااْ الهاااتر

 :ضيمًااا متٌ الكاعّ ٕ يف اال تؿاااي الاُطم، َالايت   َضضارا  مطااي  

ّ٘ااا املٛراامل التعاادِو نظااام مُاكراإ عاادم ُٗزات سال  اال تؿااايِٕ للتٛاا

 َالعاملّٕ. احمللّٕ

ذيراااات  الؿااااهاعٕ؛ َمطااااتقرل ياااارٍ  َفّمااااا ِتعلاااامل حباقااااس 

ٕ     التعقّرات   اآلى ِألار  التعادِو     ضى الايت داست علاٖ يارٍ الُز ا

ٕ  َذل  َالؿهاعٕ، التعدِوَ الٛا ٕ َشازٔ مو لاؾٕ عهإِ  مُاكرا

 الذلكّراإ تغااّرل علااٖ اآلى داااز٣ فالعماال. القّااائ لسؤِاإ َتُدًّااات

 ته ّرٓ. زّٙظ شلا َ د ُعّٚو املطاسٕ، شلّٕٚ ا يازِٕ

ٕ  ثاسَات  َداُي  َضكدت التعقّرات علٖ ضنٌ ةالسسم ماو   معدنّا

 َ ّاُي  التهظاّم  عادم  ماو  ِعانْ ماشا  القٛاع َلكو د٘دا، كجرلٔ

٘  ماو  عدي َِت مل كررلٔ.  ساطّٕةرلَ ٌ  التعادِو  صباا   يف اشبادلا  ضنا

 اململكٕ ماو  لتتمكو التهظّمّٕ، التغّرلات مو املصِد  دسا٘ ػبب

 ُتطاااتغل ، الااايت التعدِهّااإ استّاطاتًاااا ماااو الكاملااإ االضااات ائ

ٕ  ال تؿاي ثالّجا ةاعترازيا مؿدّزا املٛلُ ، ةالػكل  ةعاد  اململكا

 .2010 زؤِٕ سطب ِاتَالرذلَكّماَ اله ط  ٛاعات

  ٛااع  ضىَضغازت املدالالت اليت دست علاٖ يارٍ الُز إ       

 آلاس  فشطاب  َؾشّشٕ، ُمجلٖ ةٛسِقٕ سرل مطتغل ال ِصا  التعدِو

 يف التعادِو   ٛاع مطايمٕ فإى املعدنّٕ، الجسَٔ َشازٔ َكالٕ ضز ام
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GDP ْ97    تق ااص ضى َمااو املتُ اا   ضااهُِ٘ا، زِااا  ةلّااُى 11 ياا 

ّ٘اااا الُ ااااٙخل َعااادي ،2020 عاااام مااا   ملّااااز زِاااا   ضلاااخل 15 سال

 ، ضٖمااا2020 عااام ماا  َ ّ اإ ضلااخل 90 َ ّ اإ، َمتُ اا  ضى تؿاال 

 .زِا  ةلُّى 250فُتقٖدز ةاا االضتجمازات مقداز

  ٛااااع يف االضاااتجماز ماااو معُ اااات  َذياااب املها ػاااُى    ضى 

ّ٘ا تُدد ال التعدِو، ضنٌ ٕ  ضبااَالت  ضٓ سال  َتطاًّل  املعُ اات   شالا

 ضمااُا  َقااخ الكااايف َعاادم َدااُي التمُِاال القٛاااع،    لاادلُ ا

ْ  القٛااااااع يااااارا يف كاااااررلٔ ٕ   لكااااا  ِاااااهذح، َكااااارل  عملّااااا

 د٘دا. مكل ٕ اليت تعٗد االضتكػاف

 يااْ األَ  ةالدزداإ التعاادِو َضقاااف املها ػااُى ضى ؾااهاعٕ  

 لألنػااإٛ الااادَلْ الؿاااهاعْ للذلمّاااص َفٟقاااا اضاااتلسادّٕ ؾاااهاعٕ

 لألنػااااإٛ الطاااااعُيٓ الااااادلّل ل َكااااار ،(ISIC4) اال تؿاااااايِٕ

زؤَع     ذبتااااز َياااْ َاالضاااتجماز، التذاااازٔ َشازٔ اال تؿاااايِٕ

ٕ  كاررلٔ،  ضمُا   َال كإ،  الاريب،  مجال:  اله ّطإ،  املعاايى  لاؾا

 .متقدمٕ تقهّات َكرل  عامٕ، ةؿ ٕ ال لصِٕ َاملعايى َالرالت ،

 التُؾّات، ضيمًاا:  َيف نًإِ الهقاؽ، طسح امللتقٖ عدّيا مو

ٕ  عو اسبكُمٕ خلتُ ٥ ٕ  اشبااف،  القٛااع  مهافطا  مساسال  يف لاؾا

 يف للااادلُ  اشبااااف القٛااااع التشُِلّااإ، مااا  تػاااذّ  الؿاااهاعات

 املهتذااات مااو الؿااايزات َالالفلصِاإ. شِااائ ال لصِاإ املعااايى ؾااهاعٕ

 املعدنّاااإ اشبامااااات ضباااال احمللّاااإ اشبامااااات َ سااااال  املعدنّاااإ،

 ض طااام علااٖ تأضااّظ  َاملعااايى الاارذلَ  دامعاإ املطااتُزئ. تػااذّ  

مساسلاٌ.   جبمّا   التعادِو  ؾهاعٕ لقٛاع مُٖدًٕ متلؿؿٕ َمعايد
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ٕ  التعدِو مػازِ  لتمُِل متلؿـ ةه  تأضّظ  ةاسضع  يف اململكا

 التػاااااسِعّٕ ا يازات القٛااااااع.  يمااااااز استّاداااااات ِهاضاااااب ماااااا 

ٕ  َالتهظّمّٕ ٕ  ذبات  امللتل ا  الؿاالسّات  شلاا  تكاُى  مطاتقلٕ،  يّٚا

 ضضظ علٖ األزاقْ ملكّٕ التعدِو. مه  نػا   يازٔ يف الكاملٕ

ٖ  للدَلإ. الذلكّاص   ملا   األز  تكُى حبّح  رلّٕ،  التادزِب  علا

 التعدِو.  ٛاع يف املٛلُةٕ الُطهّٕ الكُايز  عداي َالتعلّم
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  :مقدمة 

زسم تعٗدي َالتالف الكتاةاات الايت تهاَلات اجملاالظ الرلدِإ      

َيَزيا يف التهمّٕ احمللّٕ، َفمل املهظُز ال كسٓ َالصإَِ الايت مت  

نقاا  مػاذلكٕ ػبما     مو لالشلا تهاَ  يرا األماس، لكاو يهاا     

ياااْ ضى اشلااادف الاااسّٙظ ، َّااإ احمللّااإم كاااسٓ التهم علًّاااا داااٗل

يف يارا ا طااز ال   ، َتُِٛس اجملتمعات احمللّٕللمذالظ الرلدِٕ يُ 

ذطاادٔ َاملتمجلاإ يف املػااازكٕ   ت كااو  س ااا  ازبًااُي الراتّاإ امل  

الػااعرّٕ    دانااب ازبًااُي اسبكُمّاإ مااو ضداال ذبقّاامل التهمّاإ     

التهمّإ  يف يرٍ اجملالظ كما ضى القاعدٔ األضاضّٕ لهذاح  .احمللّٕ

فهذاح دبسةإ ضٓ يَلإ يف الهماُ ِسدا       ،احمللّٕ تكُى ةاملػازكٕ

َضمثو يرٍ املُازي يُ العهؿاس   ،   اعتماييا علٖ مُازييا احمللّٕ

الرػااسٓ، َ ذا مااا دبايلاات الدَلاإ ياارا العهؿااس َزكااصت علااٖ        

َيااُ  ،علااٖ التهمّاإ امطااتمّس افإنًااا ضااتللمل عرّٚاا  ،عهاؾااس ضلااسٗ

ي عادّيا َِقال ك اا٘ٔ يَى ضى ِقادز علاٖ      َدُي عهؿاس ةػاسٓ ِاصيا   

 لارا كانات  كإّ "اجملاالظ     تقادِم دًاد متصاِاد شبدمإ التهمّإ.     
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احمللّٕ" مو القكاِا املًمإ الايت طسسًاا     التهمّٕ يف َيَزيا الرلدِٕ

ملتقٖ ضضراز مو لال  َز ٕ العمل الايت  اٖدمتًا ي. عاررل ةاسيم ،     

مادالالت عدِادٔ   َمت التعقّب علٖ مُقُع الُز ٕ، َدست سُشلاا  

نا ػاااات: )ضماااا  املهٛقاااإ َزٙاضاااإ اجمللااااظ الرلاااادٓ، تعاااادِالت     

َ قافات لهظام اجملالظ الرلدِٕ اسبالْ،  اسا٘ٔ يف تاازِخ تأضاّظ    

 اجملااالظ نظااام اجملااالظ الرلدِاإ ةاململكاإ، ضضاارا  عاادم َقااُح   

الااارع ، يَز اجملاااالظ الرلدِااإ َمااادٗ فعالّتًاااا،      لااادٗ الرلدِااإ

ماااالت االنتلاةّااإ للمسغاااش ،   ؾاااالسّات اجمللاااظ، مُِااال اسب  

اسبماااالت االنتلاةّااإ َ عاااالى ةاااسامر الهاااالر ، يَزات تجقّ ّااإ    

للمسغااااش ، ةعاااا   غااااكالّات اجملااااالظ الرلدِاااإ، غااااًايات     

 آزا٘ َمتٛلرات علمّٕ للمسغش ، مااذا نسِاد ماو اجمللاظ الرلادٓو     

(. َيف الهًاِااإ ا اااذلح األعكاااا٘  الرلدِااإ اجملاااالظ مطااايَلْ ةعااا 

ـٗ الُز ٕ الايت  املها ػُى الع دِد مو التُؾّات املًمٕ؛ َفّما ِلْ ن

 املًهدع/ ضبماد َعق٤ب علًّا ، كتُزٔ/ عررل ةسيم الد كترتًا

 .املسٓ املًهدع/ ضا،، َالػًسٓ

اجملبببالظ )عبببً كتبببب. د. عببببري ببببسٍنني ل وزستَبببا السئيطبببة   

 الرلدِااإ اجملاااالظ تأضطااات (:البلديبببة ودوزٍبببا ل التينيبببة ا ليبببة 

ْ  يذسِإ،  8195 امعا  الطعُيِٕ ٓ  اضاتقال   ذات صباالظ  َيا  مااي

 َِتكاُى . َالقسَِٕ الرلدِٕ الػيَى ةُشازٔ تهظّمّ٘ا ِسترط َ يازٓ،

ُّا 10 عااو ال ِصِااد األعكااا٘ مااو عاادي مااو صبلااظ كاال  َفٟقااا عكاا

ْ  انتلاا   ِاتم . الرلدِات ل ٚات ٘  ثلجا . األلارل  الجلاح  َتعاّ   األعكاا

 مااو ةقااساز ػبااُش ات،ضااهُ ةااأزة  اجمللااظ عماال ماادٔ الهظااام َسااٖدي
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. الطاااهت  ال تتذااااَش مااادٔ    ةًاااا العمااال مدِاااد الاااُشزا٘ صبلاااظ

 َلُاٙح، ضنظمٕ َفمل َاملسا رٕ التقسِس ضلٕٛ الرلدٓ اجمللظ  ازع

 الجالجاااإ الاااادَزٔ تعتاااادل. املكااااانْ الرلدِاااإ َالتؿاااااف ساااادَي يف

 مػازكٕ الهظام مبُدب غًدت كُنًا اضتجهإّٙ؛ يَزٔ( اسبالّٕ)

 .َمذلغشٕ كهالرٕ الرلدِٕ اجملالظ يف مسٔ ألَ  عُيِٕالط املسضٔ

 :التالْ يف الرلدٓ اجمللظ يَز ِتللـ

 املػاسَعات  ته ّر: مجل الرلدِٕ، َالدلامر اشبٛط   ساز -8

 َالؿاّانٕ،  التػغّل مػسَعات املّصانّٕ، ته ّر يف املعتمدٔ الرلدِٕ

 دماتاشبا  ةاسامر  َاالضتجمازِٕ، ته ّر التُِٛسِٕ املػسَعات ته ّر

 .َمػسَعاتًا الرلدِٕ

 .الرلدِٕ مّصانّٕ مػسَع   ساز -2

 َفٟقاااا يزاضاااتٌ ةعاااد للرلدِااإ اشبتاااامْ اسبطاااا    اااساز -1

 .للُاٙح

ٓ  املُقااااُعات اجمللااااظ ِاااادزع -1  زضِااااٌ التالّاااإ، َِرااااد

 امللٛٛاااااات مػاااااسَع: امللتؿااااإ للذًاااااات زفعًاااااا  رااااال فًّاااااا

 ،الرلدِاااإ اشباااادمات نٛااااا  َالطااااكهّٕ، َالتهظّمّاااإ اشلّكلّاااإ

 فؿااااال ضَ قااااام العامااااإ، للمه عااااإ امللكّااااإ ناااااصع مػاااااسَعات

 الرلدِاااااإ، غااااااسَ  َالغسامااااااات السضااااااُم ضكجااااااس، ضَ ةلاااااادِت 

 َاملعااااِرل الػاااسَ  األزاقاااْ، اضاااتلدام َُنظااام الرهاااا٘ َقاااُاةط

٘  ةالؿاااشٕ املتعلقااإ  َمكاتاااب ال سعّااإ الرلااادِات العامااإ،  نػاااا

 .اجملالظ علٖ ةعسقٌ الُشِس ما ُِدٌ اشبدمات،



14

 –1048     
116 

 طسِمل عو الرلدِات علٖ الس اةّٕ ضلٛتٌ اجمللظ  ازع -5

ُته ١اار،  الاايت املػااسَعات َضاارل الرلدِاإ، ضعمااا : التقااازِسعو زفاا 

 الرلدِااإ، َماااا ِاااسي  االضاااتجمازات ا ِاااسايات، َتقاااازِس  َذبؿاااّل

 تقاُم  الايت  الصِاازات  غاكاَٗ، َتقاازِس   ضَ مقذلساات  مو للمذلظ

 .َاملهح زاقْاأل تقطّم  دسا٘ات َمسادعٕ امللتؿٕ، اللذاى ةًا

: ماااا ِلاااْ الرلدِااإ التؿااااف سااادَي يف اجمللاااظ ِتاااُ  -1

 الااُشِس  ضَلُِاتًااا، مااا ِطااهدٍ    َذبدِااد  َالاادلامر  اشبٛااط  ا ااذلاح

٘  ماااو للمذلاااظ  َاللاااُاٙح األنظمااإ يف الاااسضٓ التؿاؾاااات،  ةااادا

 يف الااااسضٓ  ةاااادا٘ املقذلساااإ، التعاااادِالت َمػااااسَعات ازبدِاااادٔ

 . ةًا اجمللظ زضٓ لرلدِٕا فًّا تٛلب اليت َالقكاِا املعامالت

 َؾاالسّات  عمال  ةهٛاا   َمعاسفتًم  املاُاطه    ملام عدم َلعٖل

 الااُعْ فقلاإ. الرلدِاإ للمذااالظ عاااٙمل ِعااٗد ضياام  الرلدِاإ اجملااالظ

 يف القااُ :  ى ضةااال  ال َزمبااا امللتل اإ، اجملتماا  فٚااات فّااٌ ِػااذل 

 تالرلادِا  يف العامل  َةع  ضن طًم الرلدِٕ اجملالظ ضعكا٘ ةع 

َيُ ماا  . شلم َاقشٕ سرل الرلدِٕ اجملالظ َؾالسّات مًام ماشالت

 ةااأى علّمااا. َالرلاادِات َاألمانااات الرلدِاإ اجملااالظ ةاا  فذاأُٟ للاامل

 َياااْ: املجلاااح، ضقاااالع َتُافااامل ةتكاااافس ِتشقااامل الرلااادٓ العمااال

 ضياام َلعاال(. اجملتماا  – الرلدِاإ اجملااالظ -َاألمانااات الرلاادِات)

 :يف التالْ تتللـ التشدِات

 .الرلدٓ اجمللظ َمًام ؾالسّات مدٗ فًم عدم -

 مااو امللتل اإ اجملتماا  فٚااات مااو التُ عااات ضااقخل ازت اااع -

 .الرلدٓ اجمللظ
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 َدًاإ، َشازٔ مااو ضكجااس ةاا  الؿااالسّات ةعاا  تاادالل -

 .دًٕ كل ؾالسّات سدَي َقُح َعدم

 الرلاادٓ يف اجمللااظ اجملتماا  فٚااات ةعاا  مااو الجقاإ فقااد -

 .الطاةقت  للدَزت  اشلصِل لأليا٘ نتّذٕ

 َكجاااااسٔ الرلدِااااإ، للمذاااااالظ الؿاااااالسّات ضبدَيِااااإ -

 .املهظمٕ الكُاةط

 َعاادم الرلدِاإ، اجملااالظ ضعكااا٘ ةعاا  ضيا٘ فعالّاإ عاادم -

 .اآللس الرع  ك ا٘ٔ

ٕ  اجملتما   فٚات َعْ  لٕ - ٘   االنتلاا   ةجقافا  َالتّااز ضعكاا

 .الرلدِٕ اجملالظ

 :الرلدٓ العمل لتشط  املقذلسات ضيم

 فٚاات  ةا   الرلدِٕ للمذالظ َاالنتلا  الذلٗغح ثقافٕ نػس -

 .امللتل ٕ اجملتم 

الكااُاةط   ةعاا  ةتعاادِل اشباؾاإ املالسظااات ةعاا  زفاا  -

 .الرلدِٕ اجملالظ لعمل املهظمٕ َاللُاٙح

 نظااام ةااإ ساز الرلاادٓ العماال مااو املااسضٔ ةااتمك  التُؾاإّ -

 .الكُتا

 املعهّاااإ تازبًااااا ةاااا  الؿااااالسّات يف التاااادالل تقلّاااال -

 .امللتل ٕ

 .الرلدِٕ األعما  يف امللتل ٕ اجملتم  فٚات يَز تعصِص -
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 ةإلغااا٘ طالراات األؾااُات مااو عاادّيا يهااا  ضلاارّلا؛ ضقااّخل ضى 

ٕ  اجملااالظ نظااام  ِظهااُى،  كمااا داادَايا  لعاادم ةالكاماال الرلدِاا

٘  مكافاااعت يف املتمجاال  املاااالْ اشلاادز  َ ِقاااف   َمؿاااازِخل األعكااا

ٌ  نظااام  ضٓ  ى قُ :ةااال معًاام  َضلتلااخلُ . اجملااالظ ٌ  يف ُِاداا  ةداِاتاا

 ةعااا  الهظاااس  لًّاااا ػباااب َالااايت َالطااالرّات، العقراااات ماااو عاادّيا 

ٕ  االعترااز،   َمبااا مهًاا،  املاأمُ   لتشقامل  تؿاُِرًا َتعدِلاًا   َضباَلا

ُ  العااام، الؿاااحل  يف ِؿااٗب ٓ  َياا ٓ  التشااد  ِتٛلااب  اسبقّقااْ الاار

 .    امللتل ٕ اجملتم  ضفساي دًُي تكافس

 

 صبلاظ   اساز  ؾادز  ضى مهار : ند الشَسيوكاٌ تعقيب و. حم

 - يااااا8121 عااااام الرلدِاااإ اجملااااالظ" ت عّاااال" ةإعااااائ الااااُشزا٘

 َلاُاٙح  تهظّمات ةعديا ؾدز اآلى، مو ضهٕ 81  رل ضٓ م،2001

 اسبقّقااإ يف َياااْ اجملاااالظ َمصاِاااايم،  التّااااز ضعكاااا٘ َآلّاااات

 عاّمااا 81  ى  اٙاال ِقااُ   ااد. الااسايو الُ اات يف َكافّاإ َاقااشٕ

    ذلااا  ذياااب َماااِو مااا  ماّماااا ضلتلاااخُل َلكااام ٔ، ؿااارل فاااذلٔ

 ِطااآَ ياارا شمههااا يف الُاسااد العااام دبسةاإ  ى سّااح االضااتهتاز،

 َالتذااز   املعلُماات  لتاُف٥س  نظّسا املاقْ؛ يف عدِدٔ ضهُات دبسةٕ

 .علًّا اسبؿُ  َضًُلٕ املطت ائ،

ٕ  تكطب ضى املاقّٕ ال ذلٔ يف الرلدِٕ اجملالظ تطتٛ  ،  ثقااا

ٕ  تتعلامل  ا ظباش، َال يف يها الجقٕ) القساز َمتلر طواملُا  ،(ةاألمانا

 ال اٙااادٔ َؼبقااامل فعالّتًاااا، علاااٖ ِااادليو" تهمااآُ ةااادَز" تقااُم  َضى

ٓٙ" الجقاإ" كطااب مُقااُع  ٖى. املسداأُ ٓٙ ضبااُز  لكطااب َدااُيس



14 

–1048  1042  
119 

ٕ  كطب ضى كما الرلدِٕ، اجملالظ ضعما  َتُِٛس الدعم،  ال الجقا

 ْ  ِسايااا ضى حبّااح ِطااتّٛ  لُا ا ، ا ضز  علااٖ ةا ظباااشات  ال ِاأت

 . سّاتٌ ضمُز يف مهًا َِطت ّد املُاطو،

ٌ  الايت  التشادِات  يف َز تًاا     ةاسيم   عررل ي تٛس ت  تُادا

ُ  َيارا  ضياًٙاا،  ت عّال  ضَ ذبطا   َكّ ّٕ الرلدِٕ اجملالظ  لابٗ " يا

 ضضٚلٕ مو سُشلا ِدَز َما احملاَز ةع  ةٛسح ض ُم ضُف". القكّٕ

 شلااا َالاايت – مااهًم َعبااو – املااُاطه  ضذياااى يف تاادَز تطاااؤالت ضَ

 كاال يف ضااّتم. مػاااكلًم َساال َمتٛلراااتًم سّاااتًم علااٖ تااأثرل

 القكااِا  َذبلّلاٌ، َضيام  ( الُا ا  ) الاسايو  الُق  اضتعسا  ضبُز

ٕ  ما   احملاُز،  ذل  يف ضَ املػكالت ُٗز  َقا   ضباَلا  ملعازبتًاا  تؿا

 املدِهااإ ّااإَتهم  يازٔ األضاااالّب ضفكااال لتشقّااامل معًاااا؛ َالتعامااال

 (.املأمُ ) الطعُيِٕ

 َعال تًاا  الرلدِإ،  اجملالظ َالتؿاؾات مًام: األَ  احملُز

 معًا: تعمل اليت ةالرلدِات

ـٗ ضنًااا الرلدِاإ اجملااالظ َؾااالسّات مًااام مااو ِراادَ  يف رباات

 املتعلقاإ الػاااملٕ التهمّاإ ضَدااٌ تػاامل َال فقااط، الرلاادِات عماال

 ةاا  ن ااس  ضى ػبااب ةالتااالَْ َاالدتماعّاإ، اال تؿااايِٕ ةازبُانااب

 األلااسٗ، الاادَ  يف الرلدِاإ َاجملااالظ لاادِها الرلدِاإ اجملااالظ يَز

ْ  ةاسبكم ُتعهٖ َاليت ،City Council مهًا الغسةّٕ َلاؾٕ  احمللا

 .الػامل مب ًُمٌ

 ز ااااةْ يَزياااا ضى الرلدِااإ اجملاااالظ مًاااام ماااو ِتكاااح كماااا

 وتكمااا السّٙطااإ املػاااكلٕ ضى اعتقاااايٓ، َيف. فقاااط َاضتػاااازٓ
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ّ٘اا  اجمللاظ  ُِمازع فكّخل يها، ٌ  فعاٟلاا،  يَّزا ز اة ٖ  َمسدعا  األعلا

 ِكاُى  َ اد  الرلادِات،  ةُشازٔ َاملالْ َالتهظّمْ ا يازٓ َازتراطٌ

 الرلدِٕو زّٙظ يُ اجمللظ زّٙظ

ٕ  َاجملاالظ  الرلادِات  ةا   سالّاا  القاٙمٕ العال ٕ ربك   الرلدِا

 اجمللااظ زيَ ت عّاال ِطااتّٛ  الرلدِاإ فااسّٙظ عدِاادٔ، العترااازات

 للمدِهاإ األفكاال فًاال .ةعّااد سااد    تقلّؿااٌ ضَ كااررل، ةػااكل

ةالرلاادِاتو  مسترٛاإ ساارل الرلدِاإ اجملااالظ تكااُى ضى َضااكانًا

ٕ  -ضعتقاااد  ضى ذلااا  ضفكااال،  -َالعملّااإ الهظسِااإ َماااو الهاسّااا

 يااْ الااسايوو ياال الُقاا  يف الرلاادِات عااو الراادِل مااا يااُ َلكااو

 َاحملافظاات  ا ماازات   َا ا  ضى لألضخل،  احملافظاتو ضَ ا مازات

 ا مااازات معظاام مااو فعالّاإ ضكجااس الرلاادِات  ى ةاال مػااذ ، ساارل

 .َاحملافظات

 املهاااطمل مبذااالظ الرلاادِات اجملااالظ عال اإ: الجااانْ احملااُز

 احملافظات: يف احمللّٕ َاجملالظ

 يااال: َياااْ املُقاااُع، يااارا يف املًمااإ األضاااٚلٕ ةعااا  يهاااا 

ٓ  اجمللظ ٕ  عاو  مطايَ   الرلاد ٕ  تهمّا  املهااطمل  صباالظ  ضنًاا  ضم املدِها

ٕ  َيااال َاحملافظااااتو ٕ  ضم تكاملّااإ العال ااا  ةعكاااًا  عاااو مطاااتقل

ْ   االلتؿاؾااتو  يف تادالل  ضَ تعااز   يهاا   يال  الرع و  َماا يا

 يف تعاااااااز  ضَ تاااااادالل سؿااااااُ  عهااااااد ت ؿاااااال الاااااايت ازبًاااااإ

 االلتؿاؾاتو

 ٕ ٖ  التعاسف  ػباب  األضاٚلٕ،  يارٍ  عاو  ا داةاات  ملعسفا  مًااام علا

 :ِلْ كما َيْ احمللّٕ، َاجملالظ املهاطمل صبالظ َالتؿاؾات
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 لٛاإ يف  يزادًااا َا ااذلاح املهٛقاإ، استّادااات ذبدِااد -ض

 .للدَلٕ التهمّٕ

 َا ااااذلاح ضَلُِتًااااا، سطااااب الهافعاااإ املػااااازِ  ذبدِااااد - 

 .الطهُِٕ الدَلٕ مّصانّٕ يف اعتماييا

 املهٛقاااإ، َ ااااسٗ ملاااادى التهظّمّاااإ امللٛٛااااات يزاضاااإ -ز

 .ااعتمايي ةعد ته ّريا َمتاةعٕ

ـٗ ماااا ته ّااار متاةعااإ -ي  التهمّااإ، لٛااإ ماااو املهٛقااإ ؽبااا

 .ذل  يف َالتهطّمل َاملُاشنٕ،

 مكمااال احملافظااإ يف احمللاااْ اجمللاااظ يَز ضى املعاااسَف َماااو

 َالتُؾااااّات القااااسازات معظاااام َعااااائ املهٛقاااإ، صبلااااظ لاااادَز

ٌ  ما لال  مو تأتْ املهٛقٕ صبلظ مو تؿدز اليت َاملعلُمات  ِسفعا

 .املهٛقٕ صبلظ    احملافظٕ يف ْاحملل اجمللظ ضعكا٘

 ةاعلس  ضَ ةػاكل  تتادالل  ضنًا( دا(، ) ) الرهدِو مو َِتكح

 عااادم يف زٙاااّظ ضااارب َيااارا. الرلدِااإ اجملاااالظ التؿاؾاااات مااا 

 يارٍ  يف الهظاس   عاائ  ِتٛلاب  مماا  التقؿارل؛  عهد املطيَلّٕ ذبدِد

 .الػاملٕ التهمّٕ ضيداف ُِشقِّمل مبا َتهظّمًا اجملالظ

 ِٛماح  َماذا الرلدِٕ، ةاجملالظ املُاطو عال ٕ: حالجال احملُز

 :(األيم احملُز) املُاطو لٌ

ّ٘ااا، اجملااالظ ةااٌ تقااُم الاارٓ الاادَز تطاااؤالت عدِاادٔ عااو   سال

ٌ  ضَ الرلدِإ،  ضماام  املاُاطو  ؾُت َيل ُِمٓجل ٕ  ؾاُت  ضنا  ضماام  الرلدِا

الرلدِاإو َضقااّخل  اجملااالظ ماا  املُاطهااُى ِت اعاال ال ملاااذا املااُاطوو
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 املاُاطه   تؿُِت َفمل الرلدٓ اجمللظ ضعكا٘ ثلجْ انتلا  ضنٌ ِتم

 .َسرليااا انتلاةّاإ َةااسامر ةاادعاِات شلااا ا عااداي ِااتم انتلاةااات يف

ٕ  تطتمس فًل ُ  يارا  عال ا ٌ  ضاكاى  ما   املهتلاب  العكا  ةعاد  مهٛقتا

 يف العكااُ ذلاا  مااو االضاات ائ للمااُاطو  كااو َكّااخل انتلاةااٌو

 املػاازكٕ  ملاُاطو ا ِطتّٛ  َيل ِقٛهٌو الرٓ اسبْ مػاكل سل

 اجمللظو َضَلُِات  سازات يف

ّ٘ااا الرلاادِات  ٖى الُا اا ، يف  يف الرلدِاإ اجملااالظ تطااتلدم سال

 ،"ذكااسٍ ضاارمل كمااا" الرلدِاإ ذبتادًااا الاايت األمااُز مااو الكااجرل

 مّصانّتًااااا ألى الرلدِاااإ؛ دًاااااش قاااامو ةااااعلس ضَ ةػااااكل َيااااْ

 .رلدِاتال مّصانّٕ مو َسرليا اجمللظ ضعكا٘ َةدالت َدبًّصاتًا

ّ٘ااا يف سااا  ساادَخ مػااكلٕ ماا  ضسااد املااُاطه    اسبااْ يف سال

 َالقكإّ  ةػاكُاٍ،  للرلدِٕ التقدم ضُٗ لٌ فلّظ ِطكهٌ، الرٓ

 الٛلاب،  ذبقّامل  قمهًا: مو استماالت، لعدٔ ذل  ةعد ربك  يها

 لعدم االعتراز ضَ، ضبدَي ةػكل التذاَ  ضَ َس ظٌ،  يمالٌ ضَ

َةالتااالْ، فااإى  .كاا  لألمصداإا مكانّاإ؛ ممااا ِعاام ضى األمااس ؽب 

 اجمللااظ عكااُ انتلااب الاارٓ املااُاطو ذلاا  ِطااتّٛ  الطاايا : ياال 

 الرلدِاإو ضمااام العكااُ ذلاا  َؾااُت يعاام علااٖ ؼبؿاال ضى الرلاادٓ

 َِااادعمًاو معظااام الرلدِااإ اجملاااالظ مااا  املاااُاطو ِت اعااال فلمااااذا

 لألعكاااا٘ ِؿاااُتُى لألعكاااا٘ االنتلاةّااإ اسبملااإ ضثهاااا٘ الهاااالر 

ٕ  ضَ لاؾٕ، عال ٕ ًمة تسةًٛم الرِو  ضعاّؼ  .ذًَِام  ضَ شلام  صباملا

ْ  يف اسباالت يرٍ  سدٗ( غلؿّ٘ا) ٓ  اسبا فماا   فّاٌ،  ضضاكو  الار

ْٖ  يااْ  ةااٌ ضيااتٗم َملاااذا الرلاادٓو اجمللااظ مااو ال اٙاادٔ الاايت تعااُي علاا
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 ِقااُ  مػااكليتو  ااد  ساال يف ِطاااعدنْ ضَ  ااجلم ،  ذا َةعملااٌ

 ياامو ضِااو: َالااسي. الاادَز ةًاارا ِقُمااُى اجملااالظ ضعكااا٘  ى  اٙاال:

 معًمو نتُاؾل كّخل ضَ معهاو ِتُاؾلُى ال َملاذا

ُ  ماا : الساةا   احملُز ٕ  اجملاالظ " ماو  املاأمُ   يا   يازٔ يف" الرلدِا

 املدىو َتهمّٕ

ٓ  املطاااتقرل  ٖى ٌ  تطاااعٖ الااار  ململكتهاااا  السغاااّدٔ   ّايتهاااا لااا

ٕ  َةساصبًاا  َمرايزاتًاا  2010 زؤِٕ لال  مو العظّمٕ  -الٛمُسا

 التهمّاااإ يف الهظااااس  عااااائ -َفعااااا  لعاداااا َةػااااكل ِتٛلااااب،

 تكاُى  ضى َػباب  شلاا،  ساقاهات  الطعُيِٕ؛ ألنًاا  للمدى اسبكسِٕ

ٕ  ِطاتّٛ   َيِهاامّكْ،  متُٛز مطتُٗ علٖ ٕ  متٛلراات  تلرّا  السؤِا

 .الػاملٕ َالتهمّٕ

 تعّػااٌ الاارٓ العمسانااْ َالتُٗضاا  الطااكانّٕ الصِااائ كمااا ضى

 القااساز طااتمسِ ضى مبكاااى الؿااعُةٕ مااو ػبعاال الطااعُيِٕ، املاادى

ْ . الرلادِات  َشازٔ م  اسبا  يْ كما مسكصِ٘ا ٓ  الّاُم  َضاّأت  الار

ٕ  األدًاصٔ     املسكصِٕ األدًصٔ ؾالسّات نقل ػبب   يازٔ احمللّا

ٖ  العمال  ِتٛلب مما احمللّٕ؛ التهمّٕ يفٕ َتُدٌّ  اشبٛاط  َقا   علا

 اال تؿاااااايِٕ املاااااُازي َتُدّاااااٌ  يازٔ    تًااااادف الااااايت َالااااادلامر

 ضباادئ شمهّاإ ضطااس قاامو احمللّااات، يف َالٛرّعّاإ َاالدتماعّاإ

ْ  املاُازي،  تل  تُ ّخل يف ال عالّٕ مو عالّٕ يزدات لتشقّمل  َلكا

 َذبطااا  اشبااادمات، يف ضفكااال جباااُئ مدِهتاااٌ يف املاااُاطو ِاااهعم

ٌ  اسبّاأ  نُعّٕ ٖ  العمال  ػباب  كماا . لا  ماو  املاُاطو  ِاتمكو  ضى علا

 َذبدِااد فًّااا، ِعااّؼ الاايت املدِهاإ مطااتقرل زضاام يف املػااازكٕ

 .فًّا َالطكانّٕ املكانّٕ التهمّٕ ضَلُِات
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 التهمّااإ  يازٔ احمللّااإ األدًاااصٔ ضيَاز ت عّااال ضى مجّّعاااا نعلااام

 علااٖ العماال مااو الةااد َلكااو كااجرلٔ، َمتٛلراتااٌ ةالطااًُلٕ، لااّظ

 مؿااايز تعدِااد يف الدَلاإ َتُٗدااٌ لاارل ، مهاضااب فالُ اات ذلاا ؛

 ضى ِطااتدعْ رذلَ الاا ساارل للتهمّاإ ا تؿااايِٕ  ُاعااد َةهااا٘ الاادلل،

 ةعااا  مُِااال تطاااتّٛ  ضبلّااإ، مالّااإ ماااُازي للمشلّاااات ِكاااُى

 .التهمُِٕ ةساصبًا

ٕ  االنتلاةاات  تعادٗ : كنا عقببب و. ضبامل املبسي    ٕ  الرلدِا  الطاعُيِ

 ثالاااح 2085 عاااام ماااو يِطااامدل غاااًس يف داااست الااايت 2085 يف

ٕ  تاازِخ  يف ةلدِٕ انتلاةات  ،2088َ 2005 انتلاةاات  ةعاد  اململكا

 كهالراااإ املااااسضٔ فًّااااا تػاااااز  الاااايت األَ  نتلاةاااااتاال  َيااااْ

 يف ةلاادِ٘ا صبلّطااا 211 الرلدِاإ اجملااالظ عاادي ةلاا  َ ااد. َمسغااشٕ

٘  عادي  َةلا   َاحملافظات، املهاطمل طبتلخل ُّا،   1859 األعكاا عكا

 اجملااالظ ضعكااا٘ ثلجااْ ِػااكلُى مهتلاار ، ضعكااا٘ 2801 مااهًم

ٕ  الػيَى َشِس ٔ رل مو ُمعّّٓها عكُّا 8051 َيها  الرلدِٕ،  القسَِا

 . َالرلدِٕ

 ةااادعم سظّااات زاٙااادٔ، دبسةااإ الطاااعُيِٕ الرلدِااإ َاجملاااالظ

 عاو  الهااتر  القؿاُز  ةع  ِػُ  عملًا ذل  َم  َزعاِتًا، الدَلٕ

 .ن طاًا  ةاجملالظ مراغسٔ عال ٕ مهًا للعدِد لّظ طبتل ٕ، عُامل

ُٗي اجملالظ: عدم ضيا٘ لقؿُز املًمٕ األضرا  َمو  َ ُاٍ اجملتم  تع

ٕ  يف األلسٗ األدًصٔ َ ؿُز التذسةٕ، يرٍ مجل علٖ ال اعلٕ  الدَلا

  ى الارع :   اُ ُ  ةد ّمل َلّظ الرلدِٕ. اجملالظ دبسةٕ عو َربل٥ ًا

 اجملااالظ دبسةاإ  ى ةاال َضعكاااًٙا، الرلدِاإ اجملااالظ يف املػااكلٕ
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ُٖزتًااا الدَلاإ ةًااا يفعاات متمّااصٔ   ااصٔ الرلدِاإ  ثااالخ َيهااا . َط

 اجملالظ لتمك  للتُِٛس حبادٕ الرلدِٕ للمذالظ مسدعّٕ دًات

 ٕ  يااْ: ازبًااات َياارٍ املٛلااُ ، الُدااٌ علااٖ عملااًا ضيا٘ مااو الرلدِا

 فهظاماااا. الرلااادِات ََشازٔ املهااااطمل، َ ماااازات الػاااُزٗ، صبلاااظ

 لتعّ  ةالهطرٕ َكرل  َتُِٛس، ملسادعٕ حبادٕ َاملهاطمل الػُزٗ

 َاملٛلاُ  . اتالرلادِ  يف املطايَل   َةعا   الرلدِات َزؤضا٘ األمها٘

 صباااالظ مجااال: -األلاااسٗ األدًاااصٔ عمااال َفلطااا ٕ مطاااتُٗ زفااا 

 مطااااتُٗ    -الرلاااادِات ََشازٔ الػااااُزٗ، َصبلااااظ املهاااااطمل،

ْ   امل ًاُم  سّاح  ماو  الرلدِإ،  اجملالظ  للعمال  الاد قساطْ َالس ااة

ٕ  األدًاصٔ  ةا   تهاسم يها  َِكُى الدَزٔ، تكتمل ستٖ  الته ّرِا

 .  َالتػسِعّٕ َاشبدمّٕ

ٕ  لسّٙظ ناّٙرا كهُت ضى ؾايف نٌَضذكُس ض  تسادا   الايت  اللذها

األلاارل،  تعدِلااٌ ضثهااا٘ الػااُزٗ صبلااظ يف الرلدِاإ اجملااالظ نظااام

 ةااو مهؿااُز األماارل امللكااْ الطاامُ ؾاااسب الااُشِس كاااى عهاادما

 يف َالتل هااا علّااٌ، اهلل زمحاإ -اهلل عرااد امللاا  َ اات يف متعااب

ٖ  سّهًاا  اللذهٕ ُٚت  يال  مُقاُع،  علا  كااى  سّاح  وال ضم املاسضٔ  تؿا

 اشباالف  يرا َكاي كهالرٕ، املسضٔ  غسا  علٖ معازقُى يها 

ِّٛل  ةاأى  -اهلل زمحٌ -املل  مو القساز فذا٘ اللذهٕ، عمل ضى ُِع

  ااساز ضاارمل الدَلاإ  ااساز ضٖى ضٓ. َمسغااشٕ كهالراإ املااسضٔ تػاااز 

 يف يَز الػااُزٗ صبلااظ للذهاإ كاااى ذلاا  َماا  مبساساال، اللذهاإ

 َمااو الهظااام، علااٖ داا٘دا ازبُيسِاإ التالتعاادِ مااو العدِااد  يلااا 

 مااو َالعدِااد الجلااج ،    الهؿااخل مااو املهتلاار  عاادي زفاا  ذلاا 

 .الس اةْ َالتمك  االضتقاللّٕ ؾاحل يف التعدِالت



14

 –1048     
126 

 حول القطية املداخالت: 

 ضم  املهٛقٕ َزٙاضٕ اجمللظ الرلدٓ:

ٓ تطااا٘    يااُ املهٛقاإ : عااٖم  ذا كاااى ضماا  م. ضضااامٕ الكااسي

٘  ضم ال، الرلاادٓ لااظاجمل زٙاّظ   الهظااامو حبكاام ضَ ةاالنتلااا  ضاُا

ٓ  اجمللاظ  ؾاالسّات  يْ َما ْ   املالّإو  الرلاد ٌ  َماا يا ٖ  مقدزتا  علا

علاااامل ي. سامااااد  واملهٛقاااإ ضماناااإ زضٓ طبالٟ ااااا املػااااازِ ، تُدّااااٌ

 فقاط،  عكُّا ِكُى الرلدِٕ زّٙظ ضَ الرلدِات الػسازٓ ةأى ضم 

 لاااالف ازبدِاااد الهظاااام مّاااصات ماااو َيااارٍ اجمللاااظ، ِاااذلضع َال

 تاار  الهظااام مااو 82 املااائ مااو الجانّاإ َال قااسٔ الطاااةقٕ، اللااُاٙح

 .ذل 

 مُ ٟ ا ةل عكُّا، ِكُى ال َضقاف م. ضا، املسٓ ضى األم 

 العكإُِ؛  ماو  األما   َاضاُترعد  .األمانٕ يف املُ    كراز مو آلس

ُّا  ِؿارح  َعهدما معالْ، ألنٌ ُ  ِكاُى  ماا  سالّراا  عكا  الاسّٙظ،  يا

 مقاؾااد ماا  َِتعاااز  مؿاااحل، تكاااز  فّااٌ ِكااُى د اا َياارا

 .اجمللظ َضيداف

 ضساااد ياااْ الرلدِااإ زٙاااّظ عكااإُِ للرلااادِات؛ فاااإى َةالهطااارٕ

 ماااو املطاااألٕ الرلدِااإ، َيااارٍ اجملاااالظ ةعااا   غاااكاالت ضضااارا 

ٕ  زٙاّظ  الهقااؽ؛ ألى  فًّاا  طا  اليت املطاٙل ٌ  الرلدِا   آُ،  ن اُذ  لا

ٖ  الطّٛسٔ ِطتّٛ  الغالب َيف ةّدٍ، َاملؿاحل ٕ  علا ٘  سالرّا  ضعكاا

 سااُ  الهقاااؽ طااا  َ ااد .زضِااٌ لؿاااحل اجمللااظ َِٛااُع اجمللااظ،

ـٚ يف ض ٓست عكُِتٌ َلكو عدمٌ، مو اضترعايٍ  .الهًاْٙ اله
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 عااام  األَ  التػااكّل  َذكااس ض. عرااد اهلل الكااُؼبْ ضنااٌ يف   

ُّا الرلدِااإ زٙاااّظ ضَ األمااا  كااااى 2005/  8121  قااامو عكااا

 ةعااا  َسااادخ ذلااا  يف انتلاةاااٌ، ػباااُش املعااا ، َكااااى الهؿاااخل

 انتلاةااٌ، ِااتم ، مهاااطمل يهااا  ضى ساا  يف كالسِااا ؛ املهاااطمل

 .ذل  تعدِل مت ثم اجمللظ، فذلٔ يف عكُّا َاضتمس

ٕ  ضى ضم  َةّهما ِسٗ م. ضا، املسٓ  اجمللاظ،  ِاسضع  ال املهٛقا

 ي. سامد الػاسازٓ ال ؾُت.  ال ضى  فٌّ لٌ َلّظ فٌّ، عكُّا َلّظ

ُّا األمااا  ِكاااُى ىض  هااا  ماااا يهاااا  ِعتقااد ضى   اجمللاااظ؛ يف عكااا

 .املائ نـ سطب األمانٕ يف الكراز املطيَل  مو كُنٌ

 املائ الجالث  ماو  َضقاف ي. ضبمد امللشم ضى الرهد الساة  مو

 التمتاا  مااو الرلدِاإ زٙااّظ ضَ األماا  الٙشاإ اجملااالظ الرلدِاإ  هاا  

 نااٌض علااٖ نؿاات ضاااةٟقا األَ  املااائ ضى َضتااركس. اجمللااظ ةسٙاضاإ

 للمذلظ. زّّٙطا الرلدِٕ زّٙظ ضَ األم  ِكُى ضى" ػبُش"

 كمااا ضى املااُاي مااو املااائ الجامهاإ    اسبايِاإ عػااسٔ تااركس   

ْ  َلارل   ؛"السضٓ  ةدا٘" تقسِّرا َكلًا ؾالسّاتٌ، ضةسش " مًاام " فًا

 َماا  الجامهاإ، املااائ يااْ ضفكاالًا َلعاال ،"ؾااالسّات" مهًااا ضكجااس

ْ  ذل  ٕ  تعادٍ ماا   سادَي  ماو  ضكجاس  لّطات  فًا  ،"تقاازِس " ماو  األمانا

 األؾل. يف للُشازٔ ُتسف  ألنًا ضبرُكٕ؛ عائ َيرٍ

 تعدِالت َ قافات لهظام اجملالظ الرلدِٕ اسبالْ:

تطا٘  ي. عرد اهلل ةو ؾاحل  اليت َالتعدِالت سُ  ا قافات

  ٕ  تس اااٖ َةًاااا اسباااالْ، للهظاااام  قاااافتًا اسبماااُي عاااو  مكانّااا

 ماااو العدِاااد ملاااسٓ ضى يهاااا الرلدِااإ، ذكاااس م. ضاااا، ا  اجملاااالظ
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 مٜلاو  فًّاا  الهظاس  ال ذلسات  اضُتػسُت لُ اليت َا قافات التعدِالت

 َماات َلااالف، دااد  ضباال َةعكااًا الهظااام، مبسادعاإ ضااّقُم

 : َمهًا مسادعتًا، ضيمّٕ ضثرتت التذسةٕ َلكو  رُل، مو مها ػتٌ

 اجمللاااظ ؾاااالسّات ُتشاااٚدي الااايت املاااُاي ؾاااّاسٕ  عاااائ ضَٟلاااا:

 َاشبامطااااإ الساةعااااإ مجٟلاااااا: املاااااُاي  َقاااااُّسا، سضكجااااا لتكاااااُى

 ؾاااااااااالسّات ُتشاااااااااٚدي َالااااااااايت الهظاااااااااام، ماااااااااو َالطايضااااااااإ

 ضكجااااس لتكااااُى مسادعاااإ    حباداااإ اجمللااااظ، َالتؿاؾااااات

 ،"اجمللااااااظ ِقااااااٗس" عرااااااازٔ َزيت فمااااااجال:. َذبدِااااااّدا َقااااااُّسا

 لّطااات فًاااْ تعااامو مااااذا ِقاااٗس، كلمااإ ساااُ  اشباااالف َكااااى

 .علًّا فلاللت ا صبا  َيها  اعتماّيا،

 ٘    اااااساز اجمللاااااظ ِتاااااُ  الساةعااااإ: املاااااائ يف ضِّكاااااا؛ داااااا

 ِقااااس اشبامطاااإ: املااااائ اآلتّاااإ، َيف الرلدِاااإ َالاااادلامر اشبٛااااط

 الااااايت ا داااااسا٘ات َفااااامل...الرلدِااااإ مّصانّااااإ مػاااااسَع اجمللاااااظ

 اسبطاااا  اجمللاااظ ِقاااس الطايضااإ: املاااائ الالٙشااإ، َيف ذبااادييا

 .الالٙشااااإ يياذباااااد الااااايت ا داااااسا٘ات َفااااامل..للرلدِااااإ اشبتاااااامْ

 الاااااُشازٔ  ى ِقاااااُ  َماااااِو َيهاااااا  الاااااُشازٔ، تكترًاااااا َالالٙشااااإ

 ضِّكاااا يااارٍ ضى اسبقّقااإ َلكاااو َالرلااادِات، اجملاااالظ مسدعّااإ

 فاجملاااااااالظ. معازبتًاااااااا ِلاااااااصم الااااااايت ا غاااااااكالّات  سااااااادٗ

 ضماااس الااارٓ امللااا  اسبقّقاااْ الرلااادِات، َمسدعًاااا علاااٖ م سَقااإ

ـُ    ضى .انتلرًااااا الاااارٓ َالػااااعب ةًااااا،  َقااااُح معااااد َضللاااا

ًٖل الؿاااااالسّات ماااااُاي يف املطاااااتلدمٕ الؿاااااّاسٕ  للرلااااادِات ضااااا

 .َ ُتًا دصمّتًا َضفقديا اجمللظ،  سازات علٖ االلت اف
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  سا٘ٔ يف تازِخ تأضّظ اجملالظ الرلدِٕ ةاململكٕ:

ٕ  اجملاالظ  انتلاةاات  ضى ضغاز ض. عرد اهلل الكُؼبْ     الرلدِا

ٕ  الظةداِإ اجملا   تعاُي  اسبادِح، سّاح   العؿاس  َلّدٔ لّطت  الرلدِا

عراد   امللا   يلال  عهادما  عقاُي،  تطاعٕ  عو ما ِصِد    اململكٕ يف

 اجمللااااظ َضنػااااأ ،8921/  يااااا8111 املكسماااإ مكاااإ العصِااااص

ٌ  يف َ اا   الرلادٓ،   ضزِاد   نام ) ياا 22/5/8111 يف الػاًرل  لٛاةا

 ِتشاسَا  ضى املٛلاُة   األغالاف  النتلاا   ضاتذتم   الايت  اشلّٕٚ مو

 .( خل.... العامٕ املؿلشٕ

 الرلدٓ للمذلظ انتلاةات ضَ  دست يا،8111 عام نًإِ َيف

ٕ  ترعتًاا  ثام  ددٔ، ثم املهُزٔ، املدِهٕ يف ثم املكسمٕ، مكٕ يف  ةقّا

 الاارٓ العااام االنتلاةااات نظااام ؾاادز يااا،8157 عااام َيف .املهاااطمل

 .َالصماشمٕ َالُٛافٕ الرلدِٕ اجملالظ سلل

ُ  ةلادٓ،  صبلاظ  ضَ  السِاا ، انُتلاب   مدِهٕ َيف  لُسّاد ا َيا

 ، ثااام8917/ياااا8117 دبدِااادٍ َداااسٗ ،8911/ياااا8111 عاااام

/ 8911 عاااام عراااد العصِاااص  امللااا  عًاااد يف انتلاةاااات ضَ  داااست

 يا.8159

 يف م/5 ز م امللكْ ةاملسضُم َالقسٗ الرلدِات نظام ؾدز ثم

ـٖ الاارٓ يااا،28/2/8197  ِااتم" ضنااٌ: علااٖ التاضااعٕ مايتااٌ يف ناا

٘  نؿااخل التّااز   الرلدِاإ الػايَى  َشِااس َؽبتااز  ةاالنتلااا ، األعكاا

 ". َاأليلّٕ الك ا٘ٔ ذَٓ مو اآللس الهؿخل َالقسَِٕ

 نؿاا ًا) ةلدِاإ صبااالظ ةتكااُِو فًااد  ااساز امللاا   ؾاادز ثاام

/  2005 عاام  يف القاساز  يارا  ةعاد  انتلاةاات  ضَ  َدست ،(مهتلب

 .يا8121
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ٕ  اجملاالظ  نظاام  ؾدز  يا1/80/8115 َيف  ازبدِاد،  الرلدِا

ٕ  التُِٛسِٕ التشدِجات مو مجلٕ سلل الرٓ  ماو  االنتلاةّإ،  للعملّا

 املسضٔ َمػازكٕ الجلج ،    املهتلر  األعكا٘ نطرٕ زف  :ضةسشيا

 81    الهاالر   ضو َل   نالرٕ، ضَ كمسغشٕ االنتلاةات يف

 .28 مو ةدٟلا ضهٕ

 الرع : لدٗ الرلدِٕ اجملالظ نظام ضضرا  عدم َقُح

 الايت  ألضارا  ا سُ  تطاؤ  ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي عاو 

 ضعكااا٘ ةعاا  لاادٗ الرلدِاإ اجملااالظ نظااام َقااُح عاادم    ضيت

 ضى ضم  عالمااْ،  ؿااُز الطاارب فًاال ضن طااًم، َاملااُاطه  اجمللااظ

 َضياااادافًا زؤِتًااااا  ِؿااااا  علااااٖ ساااارل  ااااايزٔ  ن طااااًا اجملااااالظ

 لدماتًاو مو للمطت ّدِو

ٌ     تسٗ  ضضارا ،   عادٔ  ي. عررل ةاسيم  ضى عادم الُقاُح يارا لا

 ن طاًا  اجملاالظ   ادزٔ  َعادم  ا عالماْ،  القؿُز  مهًا:  قافٕ  

 يف املاااُاي ةعااا  ضى للمطااات ّدِو؛ َضيااادافًا زؤِتًاااا  ِؿاااا  علاااٖ

ٕ  اجملاالظ  ألعماا   املهظمٕ اللُاٙح ٕ  الرلدِا  ماو  ضكجاس  ذبتمال  مرًما

 يَّزا ِلعااب َاالنتلااا  الذلٗغااح ثقافاإ َال غاا  ضى قااعخل  ت طاارل،

  .يرا ال ًم عدم يف كررّلا

 كااى  األعكاا٘،  ةرع  معسفيت  سِاى؛ موَذكست ي. زِم ال

 ضاال  تااأثرل َاجمللااظ الرلاادِات ةاا  َتداللااًا األيَاز َقااُح لعادم 

 املااام عاادم ضِّكااا؛ يف اجمللااظ، املااُاطو ثقاإ َعلااٖ املهذااصات، علااٖ

ْ  ةالدَز املُاطو ٌ  للمذلاظ  اسبقّقا  ضالٕٛ  اجمللاظ  ضى ِعتقاد  ػبعلا

ٕ  يف ُقُعامل يرا سل  د مٖت ما  ذا كاى ضعلم ته ّرِٕ، َال  الالٙشا
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ٌ      العمل َلٕٛ  ضسلاب  يف للمذاالظ ضم الو علقات ي.عاررل ةاسيم  ضنا

 ػبعاال مااا َيااُ الته ّرِاإ، ضاالٛتًا الرلدِاإ للمذااالظ العااا، ماادى

 لادَز  ماّماا  مغاِس َيُ الُا  ، ضز  علٖ َملمُّضا كررّلا تأثرليا

 ضسااد َياارا الرلدِاإ؛ صبالطااها يف ةااٌ نقااُم الاارٓ َالس اةاإ ا  ااساز

 الرلدٓ. َاجمللظ املُاطو ة  ال ذُٔ اتطاع  ضضرا

 يَز اجملالظ الرلدِٕ َمدٗ فعالّتًا:

ٕ  ذيب ي. لالد السيِعاى    ضنٌ ال ِسٗ ضى اجملاالظ   شلاا  الرلدِا

 ازبًاال َضعااصَ. ةااٌ تقااُم مااا علااٖ اسبكاام  كااو ستااٖ فاعاال يَز

 ازبمًااُز، ماا  اجملااالظ تُاؾاال قااعخل    الرلدِاإ اجملااالظ ةاادَز

 . يَزيا  ةساش يف ا عالم َقعخل

 التقااازِس عااو مطاايَلٕ ضنًااا الرلدِاإ اجملااالظ نظااام مااو فًمااُت

ْ  اشباؾاإ ّ٘  َضماكهًااا،  َتُشِعًااا املااهح  ةأزاقاا ٕ  َا تاادا  ةالتذسةاا

 ماااو ضمهاااٖ الطاااكو، مػاااكلٕ معازبااإ يف َيَزياااا الدلِٛانّااإ

 الطااكو ملااخل ضٓ مراغااسٔ، امللااخل ياارا تتااُ  ضى الرلدِاإ اجملااالظ

ٖ ع غامل ةسنامر لال  مو  ا ضاكاى )  council houses  ساساز  لا

 ضاااااكهّٕ صبمعاااااات ةرهاااااا٘ الرلااااادِات تقاااااُم حبّاااااح ،(الرلااااادٓ

 ةادبااٍ  الدف  اجمللظ ِتُ  ضى مبعهٖ ياٙستٌ؛ يف كٓل للمشتاد ،

٘  ِقاسَى  َكرادِل  ضزاقاْ،  ماهح  تقدِم مه   ضاكهّٕ  صبمعاات  ةهاا

 للمشتاااد  َتقااد ًا سااْ، كاال يف( عمااُيٓ امتااداي - ضةااساز)

 مبعااِرل  ِطاتشمل  مٜلاوِ  الطاكو  َتقدِم دّّدا، ضَقاعًم يزاضٕ ةعد

ٌ  تقاُم  ملاا  زيِٟ اا  الدلناامر  يارا  َِكُى. َغ افٕ مُقُعّٕ  َشازٔ ةا

 تااااتم َ، مطاااات شلٕ، تااااصا  ال الطااااكو فمػااااكلٕ ا ضااااكاى؛

 . درزِٕ ةؿُزٔ معازبتًا
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 ماال   ِتكسز ال حبّح معايلٕ، للمل ا ضكاى َشازٔ َذباَ 

 تاااُٗي ن طاااٌ َيف الُ ااات العقاااازات، ضضاااعاز تًااآُ َضال العقاااازات،

 ضؾاشا   ِسِدٍ مبا ضبكُمٕ دًُييا دعل مما املػكلٕ؛ معازبٕ

 لاُشازٔ  تاةعٕ دًٕ َض ذلُح ضى تكُى يها . الرهُ  َمهًم املؿاحل،

 تاااُفس عااادم مػاااكلٕ معازبااإ يف سّااآُ ةااادَز تقاااُم ا ضاااكاى

 يف يارا  تكاغط  ضى تطتّٛ  الرلدِٕ اجملالظ. للمشتاد  املطاكو

ٕ  يف فاعال   ساز شلا ِكُى ةأى اٍ،االدب  َ ػبااي  املػاكلٕ،  مُادًا

 ضااكهّٕ صبمعااات ةهااا٘ علااٖ القاادزٔ عاادم سالاإ َيف .شلااا اسبلااُ 

 َتقدِم دايصٔ، عمازات غسا٘ فّمكو ضزاقْ، تُفس عدم ةطرب

ْ  العقااااز،  ضاااُ   ضاااّهعؼ  يااارا  للمشتااااد ؛  الطاااكو   َضاااّشم

 .األضعاز يرُ  مو العقازات ضؾشا 

 الرلدِااإ اجملاااالظ ضيَاز   ضى ضسااادَذكاااست ي. عاااررل ةاااسيم 

ٕ   دسا٘ عملّٕ مسا رٕ كاى ضاةٟقا ْ  ملاهح  القسعا  َتُشِعًاا،  األزاقا

ّّا، ا ضكاى َشازٔ    األمس  ضهاي ةعد الدَز يرا تُ خل َ د  سال

 .َالرلدِات األمانات  رل مو األزاقْ مهح عملّٕ َتُ خل

ٕ ال اجملالظ ةّهما ِعتقد ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي ضى  رلدِا

 ِتكاح  يها مو عامٕ. الرلدٓ الػأى تُِٛس يف َكررل فاعل يَز شلا

 .اجملالظ نظام سطب ةدَزيا تقم ، اجملالظ ضى لها

 ؾالسّات اجمللظ:

 ضااّا  يف الرلدِاإ اجملااالظ نظااام ِعتقاد ي. سامااد الػااسازٓ ضى 

 مااو املهاااطمل، َنظااام الػااُزٗ صبلااظ كهظااام األلااسٗ؛ األنظماإ

َتااااركس املااااُاي )التاضااااعٕ، َالجانّاااإ   .َاالعتماااااي ا  ااااساز سّااااح
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َاألزةعااُى، َالجالجاإ َاألزةعااُى( مااو الالٙشاإ  لااصام الرلدِاإ ته ّاار     

 سادَي  يف" سازات اجمللظ. علمل ي. لالد السيِعاى ةأى املاُاي تقاُ :   

ّ٘ ضى يهااا  ، َياارا ِعاام ..."لاادًِا ِتااُفس َمااا ؾااالسّاتًا  اضااتجها

 .اجمللظ  ساز  لغا٘ اضتلدامٌ  كو

ٌ كنبببا تطبببا   اجمللاااظ ِقاااس ، ساااا  : يفءل د. خالبببد السديعبببا

 فطاااي، ضَ للاال اسبطااا  يف َُدااد ضَ للرلدِاإ، اشبتااامْ اسبطااا 

 ضضاارُعّٕ دلطااات اجمللااظ ِعقااد اجمللااظو َياال ةااسضٓ ُِيلاار فًاال

ٕ  تدعُ عهدما فقط َالعكُات األعكا٘ ػبتم  ضم مهتظمٕ،  اسبادا

 للمها ػٕو مُقُعات ِتُفس ضى ةعد لرل 

 يف ِتمجال  اشبتامْ اسبطا  ةأى   ساز بسٍننيأجاب. د. عبري 

 ضماا . األز اام  ؾاشٕ  ماو  َالتأكاد  َا ِسايات، املؿسَفات مٛاةقٕ

ُِكااااف    ذلااا  فإناااٌ  . آلاااس فمُقاااُع ال طااااي ضَ اشبلااال  ثراااات

ْ  اسبطاا     اساز  االعذلا  َعدم سمل الرلدٓ للمذلظ  ما   اشبتاام

ٕ األ    ةاملالسظاات   عايتًاا  الاتش ظ، َِاتم   ضضارا    ِكاح  ضَ مانا

 عاادم سالاإ ا سالاإ، َيف تااازِخ مااو ُِّمااا 85 لااال  لااذلي الرلدِاإ

 للرت للُشِس املُقُع علًّا، َزف  السي ِتم ةالت طرل اجمللظ ا تهاع

 .غأنٌ يف

 مجّاا  تكااٗم َالاايت -العمُمّاإ اجمللااظ كمااا ضى ادتماعااات

 يف الػااًس مااسٔ َصبدَلاإ مهتظماإ يَزِاإ ةؿاا ٕ ُتعقااد -األعكااا٘

 ضَ مُقااُع لرشااح طازٙاإ ادتماعااات عقااد  كااوَ األ اال، علااٖ

 اللذااااى ضماااا. اجملدَلااإ املُاعّاااد سااارل يف ةعّهًاااا طازٙااإ مُاقاااّ 

 ٕ ٓ  َالاايت  -التلؿؿااّ  ةعمااال َتقااُم  األعكااا٘،  مااو  عااادّيا ذبااُ
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 -صبلطااها يف كمااا َالرّٚاإ العاماإ الؿااشٕ زبهاإ مجاال ضباادي،

 علااٖ املدزداإ املُاقااّ  ملها ػاإ ضضاارُع  كاال ةاالدتماااع فهقااُم

 املّدانّٕ. الصِازات    ةا قافٕ األعما ، ددَ 

 مُِل اسبمالت االنتلاةّٕ للمسغش :

 املسغااح  ااُ  زّيا علااٖ ضاايا  ي. لالااد السيِعاااى سااُ  كّااخل

 ضعمااا ، زدااا  مااو مرااال  اضااتقرا  لااٌ ؼباامل َياال محلتااٌو املهتلااب

 ضبلّٕو  ضلسٗ َدًات

 ىِكُ االنتلاةّٕ اسبمالت ضداةت ي. عررل ةسيم :  ى مُِل

ّ٘ا، ْ  زاع٣ ةُدُي ُِطمح َ منا تدلعات؛ ضٓ مج  لٌ ؼبمل َال ذات  ززلا

 .احمللّ  األعما  زدا  مو للشملٕ

 اسبمالت االنتلاةّٕ َ عالى ةسامر الهالر :

 ضال ؼبامل  ِعتقد ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي ضناٌ ماو امليضاخل   

ٌ  عس  للمسغح ٕ  تعادٗ  َيارٍ  ا عاالم،  َضااٙل  يف ةسناصبا  يف ضالرّ

 آلااس، َضمااس الرلدِاإ. لالنتلاةااات الذلٗغااح َقااُاةط غااسَ  ةهااُي

 عهاٌ،  ض اسض  ضَ ضزل  ضى يَى مسغّشا ضنتلب ضى كهالب لْ كّخل

االنتلااااةْو! يف الطاااّا  ن طاااٌ، تطاااا٘  ي. لالاااد   ةسناصباااٌ َعاااو

 ٖ ُٚت مٜلااوو ِؿااُت الهاااع  ضضاااع ضٓ السيِعاااى: علاا  كهالاابو ضؾاا

 سارلٍو يال   فا  َضز املسغاح  يارا  ضفٚكل ػبعلم الرٓ َما َكّخلو

 الرلادِات،  ةػايَى  ملٓم سرل كاى لُ ستٖ -مجٟلا -املتدِو ضلتاُز

ٖ  عقّاادٔ َربؿؿااٌ  العلمّاإ،  ازبمعّااات انتلاةااات يف مجٟلاااو ستاا

 ِااتم  االنتلاااةْ! َلاارل   ةسنااامر عااس   للمسغااح ال ػبّااص  الهظااام

ٖ  َاملػاايرل  املعسَفٕ األزلا٘ ضؾشا  انتلا   سارل  كاانُا  َ ى ستا
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ٕ   رلااْ،  ضضااااع ٖعلاا  َضسّاّناااا مااييل ،   يف َعلاااٖ ضضاااع القساةااا

 .الرلدِٕ اجملالظ انتلاةات

 الااادَزات يف سؿااال ماااا ضى يااارا وذكبببست د. عببببري ببببسٍنني  

ُ  الرلدِٕ، اجملالظ لعمس الجالخ  األغالاف     َؾاُ   ضيٗ ماا  َيا

ٕ . الرلدٓ اجمللظ    املييل  سرل  قاعّ ٕ  َاالنتلاا   الذلٗغاح  ثقافا

 ٗ ٖ  االعتماااي  ا َماااش  علااٖ َدااٌ العمااُم،    الػااعب  لااد القرّلاإ   علاا

٘  العاٙلٕ َضؾُات ُ  َاملعاازف  َاألؾاد ا  كماا . للتؿاُِت  ضضااع  يا

    الرلدِااإ ذبتااااز  اجملاااالظ ألعماااا  املهظمااإ اللاااُاٙح ةعااا  ضى

 الدَزٔ غاملٕ. ضقاف ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي ضنٌ يف مسادعٕ

 الااادلامر عاااو ةالدعاِااإ ُِطااامح كااااى ،2005 عاااام كانااات الااايت

 .احمللّٕ الؿشخل يف االنتلاةّٕ

  ٕ  املاااسغح َيف  داةتااٌ عااو ضاايا  ي. لالااد السيِعاااى عااو َضااّل

لٌ؛ ضغاز ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبماُي   الهاع َُتؿُٓت ُِعسف كْ

 االدتماعْ.   التُاؾل سالّٟا تقهّات ةٌ املطمُح    ضنٌ ِعتقد ضى

 ؾااااالسّٕ للمذلااااظ َا ااااذلح ض. ضبمااااد الدناااادنْ ضى تكااااُى 

ٌ  الػُزٗ؛ صبلظ يف امللتؿٕ اللذاى َض اللذهٕ يف االتؿا   ماو  ألنا

ٗ  صبلاظ  ِٛل  ضى امل ّد ٌ  يف ٝكالٓ  الػاُز  ِادَز  علاٖ ماا   التؿاؾا

 ذكااااااااس ضى عاااااااادي  ال ضى ي. سامد الػسازٓ . اململكٕ مهاطمل يف

 ِطاارب فإنااٌ  ااد ذبقاامل ياارا اال ااذلاح َلااُ ،211 الرلدِاإ اجملااالظ

 ِكااُى ضى َضعمالااٌ، َزمبااا مااو األَ    الػااُزٗ جمللااظ مػااكلٕ

 ملها ػٕ معًم ادتماعات عقد املهاطمل، ضَ صبلظ م  تُاؾل يها 

 .األَلُِٕ ذات ضَ َامللشٕ، املًمٕ القكاِا
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 يَزات تجقّ ّٕ للمسغش :

 متٛلراااات قااامو ماااو ِكاااُى ا اااذلح ي. ساماااد الػاااسازٓ ضى 

 عاااااو يَزٔ علاااااٖ سؿاااااُ  املسٓغاااااح الرلدِااااإ للمذاااااالظ الذلٗغاااااح

 ضنًااااا ٙشًااااا. َضعتقااااُدَلُا َضنظمتًااااا َضعماشلااااا الرلدِاااإ اجملااااالظ

 ٕ ٕ  لعمااااال  ازبامعاااااات  َضضااااااترٔ  للرااااااسج   فسؾااااا ٖ  يزاضااااا  علااااا

 ؛(1000 ِتذاااااَش )عاااادييم اسبااااالّ  الرلدِاااإ اجملااااالظ ضعكااااا٘

ٗ  ملعسفاااإ ٕ  اجملااااالظ  لهظااااام  اضااااتّعاةًم  مااااد  َلُاٙشااااٌ،  الرلدِاااا

 .الرلدِٕ اجملالظ تُِٛس يف م ّدٔ ةتُؾّات ؽبسدُى لعلًم

 نتاااااااٙر دااااااُيَ َيف زضٓ ض. ضبمااااااد الدناااااادنْ، فااااااإى عاااااادم

 َالهظاااااسٔ ال ػبعااااال ضساااااّدا ًِاااااتم، الرلدِااااإ للمذاااااالظ ملمُضااااإ

 ضضهاى. ةال يّٚات ضنًا اجملالظ عو العامٕ

 املطاااااتمس، ةّهماااااا ِتؿاااااُز ي. ساماااااد الػاااااسازٓ ضى التقّاااااّم

 ٘  العلمّاااإ الدزاضااااات لعمااال  َيعمًاااام للرااااسج   ال سؾاااإ َ عٛاااا

 التٛاااُِس يف ضؾاااّل داااص٘ ياااْ -الرلدِااإ اجملاااالظ عاااو السؾاااّهٕ

 الرلدِااااإ اجملاااااالظ مااااا  اململكااااإ دبسةااااإ .األعماااااا   َذبطااااا

 الجالجااااإ، الااااادَزٔ يف َعباااااو لتهكااااار، َ ّتاااااا َذبتااااااز سدِجااااإ،

ضعماشلااااا،  َذبطاااا  لتقّااااّم عماااال ِسافقًااااا ضى ُِ ااااذل  لكااااو

 ِكاااااُى مطاااااتمسٔ. َ اااااد ةؿااااا ٕ َاللاااااُاٙح األنظمااااإ َمسادعااااإ

 اشبااادلا٘، ماااو الاااُشازٔ يف ياٙااام فسِااامل يهاااا  ِكاااُى ضى مهاضاااّرا

 تٛاااُِس مًمتاااٌ الطااااةق ، الرلدِااإ اجملاااالظ كاااا٘ضع ةعااا  َماااو

 .الرلدِٕ اجملالظ
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 ةع   غكالّات اجملالظ الرلدِٕ: 

ٕ  ِتؿُز ي. عرد العصِص اسبس اى ضى اجملاالظ   سالتًاا  يف الرلدِا

ْ  َمجال  اضتػاازِٕ،  صبالظ يْ اآلى ٕ  ضياال  ما   التعامال  يف املهٛقا

 تااأثرل شلااا ِكااُى الػااُزٗ، َلكااْ َصبلااظ اسبكُمّاإ ازبًااات

٘  ؾاالسّات  تهظاّم   عاائ  ػبب ٖعا ف  ِػامل  حبّاح  املهااطمل،  ضماسا

 ؾاااالسّات املهٛقااإ ألمااارل ِكاااُى َضى للمهٛقااإ، مّصانّااإ َقااا 

 مهٛقتٌ. يف العاملٕ اسبكُمّٕ ازبًات علٖ ته ّرِٕ

ّ٘ا َيف زضٓ  اجملااالظ مػااكلٕ مااو م. لالااد العجماااى، فااإى دااص

ٕ  إىف يُ معلُم َكما االنتلاةات، عدل تػكّلًا يُ الرلدِٕ  ثقافا

ٕ  ةاليناا،  يف االنتلاةات  تاأثرلات  تػاُةًا  شالات  ال عمُّماا،  َاملهٛقا

  لغااا٘    ةااالٛر  ضيعااُ ضنااا ال. الك ااا٘ٔ ةّهًااا مااو لااّظ عدِاادٔ،

َمااو  دًاإ، مااو التاادٗزز مااو غااْ٘    حباداإ لكههااا االنتلاةااات،

ٕ  التهظّم مو دًٕ ضلسٗ غْ٘ ٖ  الراا   ت اتح  ال الايت  َاسبُكما  علا

 التأيّاال مااو الاادنّا اسباادَي  لكااُى ال ضفااساي لذلٗغااح مؿااساعٌّ

 اجملااااالظ يف َ ػباااااةْ فاعاااال يَز ضيا٘ علااااٖ َالقاااادزٔ َالك اااا٘ٔ 

االنتلاةاات   الرلدِٕ. َيف زٚيٍ علٖ تعلّمل ي. عرد العصِص اسبس اى ةأى

 املقاةال،  ؾاالسّات، ذكاس م. لالاد العجمااى ضناٌ يف      ةادَى  ته   ال

 الك اااا٘ٔ معااااِرل ؼبققاااُى ال يااام مٜلاااو الؿاااالسّات ضماااهح كّاااخل

 املٛلُةٕو!

 مّصانّاات  شلاا  مو دانرٌ، ضغاز ي. سامد الػسازٓ ضى الرلدِات

ربُٟفاااا ماااو  عٛاااا٘ ضعكاااا٘ اجمللاااظ    يهاااا  ضى ضاااهُِٕ، َضعتقااادُ 

 ض ااال الرلدِااإ اجملاااالظ ضعكاااا٘ سالاااب الؿاااالسّٕ يف  يازتًاااا؛ ألى

 تؿسِ ًا. َسطو  يازتًا يف ك ا٘ٔ
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 الهقاغاااات ةعااا  ضااااةٟقا ضقاااف م. لالاااد العجمااااى؛ سكاااست 

ٓ  َاجمللاظ  األمانٕ مطيَلْ حبكُز املػازِ  ةع  ملسادعات  الرلاد

 األيا٘ مطااااتُٗ داااا٘دا السّٙطاااإ، َ ااااد ؾاااادمم املاااادى  ساااادٗ يف

 للشكاام اجمللااظ ضعكااا٘ معظاام لاادٗ َاملعسفّاإ ال هّاإ َالقاادزات

 مااو ةااالسسم املػااسَع تعٛاال الهتّذاإ َيف. املػااازِ  تلاا  مجاال علااٖ

ٓ  الٛساش سُ  الهظس َدًات تراِو جملسي للمهٛقٕ، ضيمّتٌ  املعمااز

 اجمللظ. ضعكا٘ ة  للمػسَع

 غًايات َمتٛلرات علمّٕ للمسغش :

 ٌ  يهاااا  ِكاااُى ضى ِ اااذل  ضغااااز ي. لالاااد السيِعااااى    ضنااا

ٕ  متٛلرااات ٗ  الرلاادٓ؛  للمذلااظ  للمسٖغااح  علمّاا  تعلّمااٌ،  كمطااتُ

 ساااد   " فااام" الرلااادٓ اجمللاااظ يف العمااال ضى طاملاااا َربؿؿاااٌ،

 صبلااظ يف  ضااالمْ ياعّاإ ِ عاال ماااذا املجااا : ضاارّل فعلااٖ .كااررل

 املالّاإ، َاألمااُز َاملػااازِ ، اشلهدضاإ عااو ال ِعااسف َيااُ ةلاادٓ،

َالكرازٓو ات قت معٌ ي. عررل ةاسيم  يف ذلا ،    الٛس  َيهدضٕ

 ألعكا٘ عام اضت تا٘ يف التُؾّٕ يرٍ طسسُت َضقافت: كهُت  د

الرلدِاإ،  اجملااالظ عمااا أل املهظماإ اللااُاٙح عااو الرلدِاإ اجملااالظ

 يزدااإ    للذلغاااح املٛلاااُ  العلماااْ املييااال زفااا  قاااسَزٔ َتاااسٗ

 العامٕ. الجانُِٕ عو ةدال ضينٖ كشد الركالُزُِع

 ضألت َ د الُزؽ،  سدٗ يف د٘دا ضثسنايا مًمٕ نقٕٛ َيها 

ْ   عاو"  ةاالُشازٔ  الرلدِٕ اجملالظ عام ضم  ةه طْ ٕ  ماا يا  تقّاّم  آلّا

 صبماال التقّااّم ضى ا داةاإ َكاناات رلاادٓو"ال اجمللااظ ضعكااا٘ ضيا٘

 عادّيا  صبلاظ  كال  يف ضهذد َضعتقُد ضنها األعكا٘، يَى للمذلظ
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ٌ  ِعمل َالغالرّٕ العام، للؿاحل ة عالّٕ ِعمل د٘دا ضبدَّيا  ملؿالشت

ٕ  الػلؿّٕ ٖ  يَمناا  اجملتمعّإ،  َالُدايا . ةاملطايَلّٕ   سطااع  ضينا

 ال ااعل   فاألغالا  تطامّٕ  َضضاتّٛ   غلؿّٕ، دبسةٕ عو ض ُشلا

 .ال اعل  َسرل

 فكام  معّااز،  الػاًايات  ضى ِعتقاد  ةّهما ض. ضبمد الدندنْ ال

 كمااا ضى َقاا   عملااًم! ضؾااشا  غااًايات علّااا ال ؼبطااهُى    مااو

. العامٕ لللدمٕ سرٌ يف ا نطاى ضؾالٕ علٖ ِد  َال ؾعب، معاِرل

٢ًس  دزات ممكو اليت َضزٗ ضى الٛسِقٕ  عاس   يْ املسغح ضى ُتظ

كارل   . شلاا  ضّذلغاح  اليت للمًمٕ فًمٌ تقدِس اَلَٕضب ةسناصبٌ،

 ةسناصبااٌ َماا . اشباادمْ العماال علااٖ املقاادزٔ لدِااٌ ِكااُى ضى ػباب 

ٌ  َلدلاتااااٌ، الراتّاااإ، ضاااارلتٌ نػااااس ػبااااب  ةا قااااافٕ    ضاااارلت

 االدتماعّٕ.

 ياااُ االنتلااااةْ َمااا  ات اااا  ي. عاااررل ةاااسيم  يف ضى الدلناااامر 

     ٖ  غااسكات يهااا  ىض ال ّؿاال،  ال ضنًااا تااسٗ ضنااٌ ػبااب ضال نهطاا

َسرلياا؛   االنتلاةّإ، َتطاُِقًا،   الادلامر  ةؿّاسٕ تقُم متلؿؿٕ

 االنكاامام َةعااد لاللتّااز،  معاااِرل يهااا  ِكاُى  ضى ِهرغااٖ َلارل  

 .لأليا٘ تقّّم يها  ِكُى ضى ػبب للمذالظ

 ماذا نسِد مو اجمللظ الرلدٓو

 الرلااادٓ اجمللاااظ ذياااب ي. لالاااد السيِعااااى    ضناااٌ ِسِاااد ماااو

 املاااُاطو ِاااسٗ الااايت األلاااسٗ، اسبكُمّااإ األدًاااصٔ ضيا٘ مسا رااإ

 الاايت املًااو ةعاا  ضااعُئ ةادباااٍ لدمتااٌ. ضى ِكااغط عااو تقاعطااًا

ٓ  اجمللاظ  مو ضزِد .ممازضتًا للطعُيٓ  كو  يف املطاايمٕ  الرلاد
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 ضى .شلاااا عملّااإ سلاااُ  َ ػبااااي الطاااكو، مػاااكلٕ ماااو التل ّاااخل

ٕ  معازبٕ يف فاعل َيَز زؤِٕ لٌ تكُى ٕ  مػاكل  ا اب ِس ضى. الرٛالا

 َ ؾاااالح غاااُازعًا، َزؾاااخل األسّاااا٘، نظافااإ يف الرلااادِات ضيا٘

 ضى .املسكراات  تلاخل  تطرب اليت الػُازع يف اسب س َزيم ضزؾ تًا،

 ِكاُى  األسّاا٘، َضى  يالل املطتأدسٔ املدازع مػكلٕ    ِلت ت

 ِسا اااب ضى .املػاااكلٕ يااارٍ معازبااإ يف التعلاااّم لاااُشازٔ غاااسِٟكا

ٕ  يرٍ مو َؼبٗد العامٕ، َاألمال  األزاقْ علٖ التعدِات  املػاكل

 املسافامل  محإِ ةأيمّٕ املُاطو َعْ ضى ِطًم يف زف . َدُييا سا 

ٌ  ضعكااؤٍ  ِ كس ضى .الدَلٕ العامٕ َممتلكات  يف  كإّ  َعكاُات

٘  اضاتقٛا   لاال   مو األسّا٘، ضمو يف اجملتمعّٕ الػساكٕ  ضعكاا

 .األمهّاااإ ازبًااااات املًماااإ، َمطاااااعدٔ ةًاااارٍ للقّااااام اجملتماااا  يف

 َالقسِاإ املدِهاإ نٛااا  يالاال َمحاِتًااا الرّٚاإ س ااظ يف املطااايمٕ

 كاال  يف community centre ضزٗ َكاارل  ضزِااد ضى  .َلازدًمااا

 االدتماعّاااإ، للهػاااااطات الرلاااادٓ اجمللااااظ علّااااٌ ِػااااسف سااااْ

 َمساضام  كاسب الت الطكاى؛ َمهاضرات َالؿشّٕ، َالتُعُِٕ،

ـٗ الاايت َاالدتماعااات َالااصَاز، العااصا٘ ةا قااافٕ     .اسبااْ رباا

ٌ  ضعكاؤٍ ِتطم ضى الرلدٓ اجمللظ مو ضنم ضزُِد ٕ  َعكاُات  ةالهصايا

 .َالدَلٕ املُاطو م  ةّد ِّدا َالعمل العام الؿاحل َيم َالهػا ،

ٖ  ِعتماد  الرلدٓ اجمللظ َضقاف ي. محّد املصزَع ضى ظباح  علا

 :يْ ضضاضّٕ؛ عهاؾس ضزةعٕ

 .الؿالسّات - 8

 .  التمك  -2
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 .  التمُِل -1

 .ضهُٓ ةػكل األيا٘ َ ّاع املتاةعٕ -1

  الرلدِٕ: اجملالظ مطيَلْ ةع  آزا٘

    ٘  ةعاا  آزا٘ ضغاااز ي. سامااد الػااسازٓ    ضنااٌ  ااام ةاضتقؿااا

 :َكانت آزاؤيم كالتالْ الرلدِٕ، اجملالظ مطيَلْ

 يف الرلاادٓ ضنااٌ مااو املالسااظ  اجمللااظ ضسااد ضعكااا٘ ضَٟلااا: ِااسٗ

 ذبقّاامل يف قااعٟ ا يهااا  ضٖى الرلدِاإ، للمذااالظ الااجالخ الاادَزات

 األيااالْ َاستّادااات تٛلعااات يف ذبقّاامل زقااا َعاادم األيااداف،

 .  َاحملافظات

 :ةتشلّل يرٍ املالسظٕ، ِتكح ضمساى -

 األعكاااا٘ يف ثقاااايفَ معاااسيف قاااعخل يهاااا  ِكاااُى  اااد -8

 مااو الرلاادِات ةااأمُز تتعلاامل الاايت ةالػاايَى  ملااامًم َعاادم ضن طااًم،

 تتعلاااامل الاااايت القااااُان َ َاألنظماااإ َالتػااااسِعات اللااااُاٙح دانااااب

ّ٘اا؛  َ يازِ٘اا  يهدضّ٘ا َالتُِٛس، َالتأيّل ةاملػازِ ،  ماو  لارل   َمال

 االنتلاةاااات مسغاااشْ لقراااُ  قاااُاةط يهاااا  ِكاااُى ضى األفكااال

 ضٓ ُِقرااال َال ،(minimum requirements)  الرلدِااإ للمذاااالظ

يِهااا   تكااُى  َةالتااالْ .املااييالت  ياارٍ  مااو ض االٖ  ؼبماال  ال ُمسغااح

 م ًُمااإ ةّاااهًم اسباااُاز َلغااإ متذانطااإ، األعكاااا٘ مّكانّكّااإ

 . َيايفٕ

 ضعكااا٘ ةاا ( مسٙااْ ساارل) انطااذام َعاادم تؿااايم يهااا  -2

٘  اجملاالظ   عاادم عهًاا  ناتر  املالسظاإ يارٍ . الرلادِات  زؤضااا٘ َاألمهاا
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 تقاادِس ض اال علااٖ ضَ َتُؾااّاتًم، اجملااالظ  ااسازات ته ّاار ضَ  رااُ 

 قاُاةط  يهاا   ىِكُ ضى األفكل مو لرل  فًّا؛ َالهظس يزاضتًا

 الرلاادِات، زؤضااا٘ تعااّ  عملّاإ يف الرلاادٓ للمذلااظ َؾااالسّات

 .شلم َالتذدِد

ّّا: ذيب ضسد زؤضا٘  :الرلدِٕ    مالسظٕ اآلتْ اجملالظ ثان

ٕ  ملاصم   اساز  َدُي عدم -8  اجمللاظ  ماو   ااط   ةػاكل  للرلدِا

  الرلدٓ.

املقااااَل ،  التّااااز يف األسقّااإ اجمللاااظ  عٛاااا٘ عااادم -2

 .املػازِ  تسضّٕ يف لهظامّٕا َاملػازكٕ

ٖ  َاملعتمادٔ  األعكاا٘،  اللتّااز  دّدٔ آلّٕ َق  عدم -1  علا

 تتمجاال يف  لااصام املتقاادم غااسَ   قااافٕ مااو الةااد االنتلااا ؛ لاارل 

 ذلا   َةعد غلؿّٕ، مقاةلٕ عمل َكرل  الراتّٕ، ةإزضا  ضرلتٌ

  ضَ ال ُِذاش. اجملالظ لعكُِٕ الذلٗغح يف للدلُ  ُِذاش

٘  عا  ة مصادّٕ -1 اجمللاظ؛   ما   التعامال  يف الرلادِات  زؤضاا

 اجمللااااظ  ااااسازات َته ّاااار املػااااازِ  ةعاااا  ته ّاااار ِعتمااااد سّااااح

 ضَ اجمللااظ،  َزٙااّظ الرلدِاإ زٙااّظ ةاا   العال اإ علااٖ َتُؾااّاتٌ

   اجمللظ. ضعكا٘

 :الرلدِٕ    مالسظٕ اآلتْ اجملالظ ثالّجا: ذيب ضسد زؤضا٘

 املّصانّٕ. قعخل -8

   اجملالظ. ت ساز معظم ت عّل عدم -2

   الؿالسّات. قعخل -1
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 ازبدي. لألعكا٘ تجقّ ّٕ عمل َزؽ  عٛا٘ عدم -1

 :ضنٌ ِالسظ ذكس ضسد ضعكا٘ اجملالظ الرلدِٕ زاةّعا:

 الرلدِٕ. ٔ رل مو اجمللظ  سازات ته ّر يف الرط٘ -8

 الرلدِااإ َماااُ  ْ اجمللاااظ ضعكاااا٘ ةااا   فذااأُ َداااُي -2

 مجّّعا.

 :ِسٗ قسَزٔ لدِٕضسد ضعكا٘ اجملالظ الر لامّطا:

مػاااسَع   التّااااز اجمللاااظ ؾاااالسّات ماااو ضى تكاااُى -8

 يف َطبتؿاإ ضعلااٖ، سااد شلااا مبّصانّاإ فذلتااٌ لااال  َاعتماييمااا

 .اجملالظ يَزات ضعما  يف لالشيَادّٕ مهّعا اشبدمْ؛ اجملا 

ٖ  األَ ، الػاًس  لال  مكج ٕ لدَزات الُشازٔ ترم -2  ُتعها

 َضياام اململكاإ، ضعبااا٘ مجّاا  يف لألعكااا٘ اجملااالظ آلّاإ ةػااسح

 . َازبًد للُ ت كطّرا ضعماشلا

 َمااِو لكاال عماال التراااز للقّاااع الااُطم املسكااص تاارم -1

 يَزٔ، كال  مو األلرلت  الطهت  يف اجملالظ لعكُِٕ التقدم ضزاي

 .ضهٕ كل يف اثه  ضَ َاسّدا التراّزا ِكُى حبّح

  راااُ   غاااس  ضيناااٖ كشاااد ازبامعّااإ الػاااًائ دعااال -1

 .للمذلغح

 حبّاااح الرلدِااإ، اجملاااالظ مااا  احمللّااإ اجملاااالظ يمااار -5

 ضعماشلااا كاال  ى سّااح لالشيَادّاإ، مهّعااا َاسااّدا؛ صبلّطااا تكااُى

 .متقازةٕ

 ُِماااى ضينااٖ سااد للمذلغااش ، ززلااْ يَام ضِااام ذبدِااد -1

 .عكُ لكل األعما  لذلتّب يف الػًس،
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َضلرّلا: سدي ضسد زؤضا٘ اجملالظ الرلدِٕ مالسظاتٌ  ضايّضا،

 آلتْ:يف ا

 :اجمللظ فّما ِتعلمل ةتكُِو -ض

 لاال   َماو  فاُ ؛  فماا  الجانُِٕ مو اجمللظ عكُِٕ مييالت .8

ٖ  اسباد  لّكُى ُِغّٖس ضى ضزٗ َنؿخل، لعام  التذسةٕ  األينا

 يف األثاس  مجل عاٟٙقا َاقح فًْ األ ل، علٖ الركالُزُِع

 .نقاؽ َكل دلطٕ كل

 ٖعلاا ِكااُى ضى الةااد صبااا ، ضٓ يف العملّاإ اشباادلٔ غااس  .2

 .ضهُات مخظ األ ل

 .الذلٗغح عهد ضهٕ 25 عو العكُ عمس ضال ِقل .1

 ضَ متتالّااإ ضاااُا٘ ثالجااإ، ملاااسٔ مسغاااح ضٓ تسغاااّح ضال ُِقرااال .1

 .َالجالجٕ ال ذلت  األَلّ  ة  ال س  كاى مًما مت س ٕ،

 :  الهُاسْ التهظّمّٕ - 

 ضى املالسااظ َلكااو مطااتقلٕ؛ مّصانّاإ لااٌ اجمللااظ الرلاادٓ -8

ٕ  مادِس  ضى كماا  الرلدِٕ. زّٙظ كموِت الؿسف  ساز ال ِقاُم   املالّا

 عاادم ِعاام الرلدِاإ، َيااُ مااا   زٙااّظ يف سااا  تُ ّاا   ةالؿااسف  ال

 يااُ الرلدِاإ زٙااّظ زضٓ ِظاال ةاال تااام، ةػااكل اجمللااظ اضااتقاللّٕ

 اجمللاظ، زسام   اضاتقاللّٕ  ازبدِادٔ  الالٙشٕ تكمهت لُ ستٖ امليثس

 .معّٓو ةلدٓ صبلظ عكُ الرلدِٕ زّٙظ ضى

 َساارل داا٘دا، قااعّخْل الرلدِاإ اجملااالظ ألعكااا٘ زِبالتااد -2

ٕ  اجملااالظ  َتٛلعااات  َطمُسااات  مقرااُ ، فًااُ ال ِتهاضااب     .الرلدِاا
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 ٘ ٖ  َةطاارب الرلدِاإ، اجملااالظ كمااا ضى ضعكااا  ناادزٔ سؿااُشلم علاا

ـٗ  فّما قراةّٕ زؤِٕ عهديم يَزات تأيّلّٕ، َماا   ؾاالسّاتًم  ؽبا

 سّاتؾااال ِها ػااُى  ااد  نًاام ةاال عدمااٌ، مااو مها ػااتٌ شلاام ؼباامل

 .َاملّاٍ الصزاعٕ ََشازٔ الهقل، كُشازٔ ضلسٗ؛ َشازات

 ساادَي لااازز األعكااا٘ مااو%  25 لهطاارٕ املتاااح التاادزِب -1

 األعكاااا٘ عااادي ِاااصياي عهااادما ضٓ العاااام، لاااال  الرلااادٓ اجمللاااظ

 ِكتمال  َعهادما  تعكلات،   اد  اجمللاظ  يَزٔ مادٔ  تكاُى  املدزة 

 فالتاادزِب. انتًاات  ااد الرلاادٓ اجمللااظ يَزٔ ماادٔ تكااُى التاادزِب

 .ال اٙدٔ عدِم ضنٌ ظبصم  د اسبالْ، ةُقعٌ

 سطااب مت اَتاإ؛  مااا اسبااالْ ةُقااعًا األعكااا٘  اادزات -1

 سرل فمو االضتّعاةّٕ، القدزٔ ضَ العمس، ضَ التلؿـ، ضَ املييل،

 .العام لال  العدي ضبدي التدزِب ِكُى ضى املهٛقْ

ّ٘اا تااتم َالاادَزات املاايمسات يف األعكااا٘ مػااازكٕ -5  اسال

فًّا، َم  ات ا ْ م  يارا   ِػاز  مو األعكا٘ َِقس دلطٕ، ةعقد

 ضى الةااد اجمللااظ زٙااّظ ضى يااُ ازبّااد الػااْ٘ ساارل  ال ضى ا دااسا٘،

 سارل  َ ّتاا  تألار  الايت  الرلدِٕ للمذالظ العامٕ األمانٕ مُافقٕ ِألر

 مماا  ةادض؛   اد  املايمس  ضَ الادَزٔ  تكاُى  الاسي  َعهد السي؛ يف مقرُ 

 يف ددِاإ عاادم يهااا  ضى الرلدِاإ اجملااالظ ؤضااا٘لس انٛراّعااا ِعٛااْ

 .طلرًم يزاضٕ

 تطااتدعًّا  األعكااا٘ َالاايت  ةًااا  ِقااُم الاايت  االنتااداةات -1

ٕ  األعكاا٘ ةعاد   تتم ماو لاال  مُافقإ كال     اسبادٕ،  َتُ ّا   دلطا

 الةاد  املهتد  الُفد زّٙظ َيُ اجمللظ زّٙظ ضى  ال اجمللظ؛ زّٙظ
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 ضَ تُ  ااٌ ِعاام ممااا الرلدِاإ؛ اجملااالظ ضماا  مااو مُافقاإ مااو لااٌ

 .مهًا املسدُٔ ال اٙدٔ َتألس تألسيا

ٌ  َُقعت اجمللظ -7 ٌ  ةػاكل  تقّّاديا  َمت مّصانّإ،  لا  غار

ٖ   ال مهًاا  الؿاسف   ه   ضَ َالادَزات،  َدادت،   ى االنتاداةات  علا

 .الؿغسٗ املدى يف االنتلاةّٕ املساكص يف ال تتُفس ةػسَ 

 الصمهّٕ: ال ذلٔ -ز

 َالايت  للرلادِات،  مّصانّٕ ةدَى ماىعا علًّا مكٖ ال ذلٔ يرٍ

 ماو  ال اٙادٔ  ذبقامل  مبػاازِ   ماو لالشلاا   القّاام  املمكاو  ماو  كاى

ٖ   نٌ ةل الجالجٕ؛ يَزتًا يف الرلدِٕ اجملالظ ٕ  تهاص   ستا  للعاام  املّصانّا

 عاااام  ماااو ضكجاااس ضكملهاااا نكاااُى املػاااازِ  اسباااالْ، َتسضاااٖ

 . ظباش ضٓ ةدَى َنؿخل

 

 التوصيات: 

 األك ااااا٘، األعكااااا٘ التّاااااز علااااٖ التأكّااااد  ِااااتم ضى -

 َاملساكاص  ازبامعاات  يف مت اليت َاألحباخ ةالدزاضات َااليتمام

 الطعُيِٕ.

  تػااامل ضى املهااااطمل يف الرلدِااإ اجملاااالظ علاااٖ التأكّاااد -

 ذََ ذل  يف مبا اجملتم ، فٚات لكافٕ املُدًٕ اشبدمات مسا رتًا

 .  الطو َكراز اشباؾٕ، االستّادات

 ةاسبُِّاإ عملااًم ِتطاام ضى الرلدِاإ اجملااالظ ضعكااا٘ علااٖ -

 ٔ رااال ماااو اشبااادمات تقااادِم ملسا رااإ  املّااادانْ الاااداٙم   َالتشاااٗس 
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 َازبماُي،  الررلَ ساطّإ،  عاو  ةعّّدا َسرليا، اسبكُمّٕ ازبًات

 .فقط التقازِس َ سا٘ٔ املكاتب، يف َالتطٗمس

ٖ  الرلدِٕ، للمذالظ الؿالسّات مو املصِد مهح ُِقذلح -  علا

ٕٟ،  الؿاالسّات  يارٍ  مو ةعْ  ِكُى ضى ٕٟ  ته ّرِا  لألماناات  َملصما

 .احملافظات يف َالرلدِات

 ضااهُِٕ، زةاا  ادتماعااات الرلدِاإ اجملااالظ تعقااد ضى ُِقااذلح -

 .ةلدٓ صبلظ لكل التاةعٕ األسّا٘ ضكاى ؼبكسيا

 اجمللااظ عكااُ مطااا٘لٕ ساامٗل للهالااب ِكااُى ضى ُِ ااذل  -

 ضضرا  لترّاى ٌ؛االنتلاةْ كلٌ ضَ دص٘ا مه ةسناصبٌ ِه ر ، الرٓ

 اجمللااظ مطاارلٔ مااا ؽباادم     َالطااعْ َداادت،  ى الته ّاار عاادم

 .الرلدٓ

ٓ  صبلظ عكُ لكل ُِشٓدي ضى ُِقذلح -  األضارُع  يف ِاُمْ  ةلاد

 .الرلدِٕ َمالسظاتًم استّاداتًم ملعسفٕ اسبْ؛ ضاكم ملقاةلٕ

 العكاااإُِ، ملًااااام الرلاااادٓ اجمللااااظ عكااااُ ت ااااٗس  ُِقااااذلح -

 ضَ كاناات سكُمّاإ ززلّاإ، ةُ ّ اإ مااسترط يااُ َمااو لؿُّؾااا

 .لاؾٕ

 لكااال التاةعااإ األسّاااا٘ ضاااكاى لااادٗ ِكاااُى ضى ُِقاااذلح -

 .لألسّا٘ املطتقرلّٕ َاملػازِ  اشبٛط عو معلُمات ةلدٓ صبلظ

ٕ   عالمّااإ  هاااُات  تأضاااّظ  ُِقاااذلح  -   لاااال   ماااو  ت اعلّااا

 التُاؾااال ا لكذلَنّااإ؛ ةًااادف  االدتماعّااإ التُاؾااال غاااركات

 َاملهتذاات  اشبادمات  نػاس  عو فكٟلا سّا٘،األ ضاكم م  املراغس
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ٕ  الُضااٙل  لاال   ماو  اجملاالظ،   ةًاا  تكٛل  اليت ٕ  ا عالمّا  املسّٙا

 .َاملقسَ٘ٔ َاملطمُعٕ

 نظاااّسا الرلدِااإ؛ ةاجملاااالظ احمللّااإ اجملاااالظ يمااار ُِقاااذلح -

 .املًام لتػاةٌ

 يَزات ةعقااد َالقسَِاإ الرلدِاإ الػاايَى َشازٔ  ّااام ُِقااذلح -

 ٕ ٕ  تدزِرّا ٘ أل نُعّا ـٗ  الرلدِإ،  اجملااالظ عكاا  السّٙطاإ ةاملًاام  ربات

 .لألعكا٘

 ةاا  ال ذاأُ دبٓطااس َآلّااات قااُاةط  ػباااي عبااُ الطااعْ -

 .َالرلدِات األمانات َمطيَلْ الرلدِٕ اجملالظ ضعكا٘

ٕ  اجملااالظ نظاام  مسادعاإ ُِقاذلح  -  َالطااعْ َلُاٙشااٌ، الرلدِا

مباا  َ  قاافتٌ،   كاو  ماا  َ قاافٕ  تعدِلاٌ،  ما  كو تعدِل عبُ

 .َاال تؿايِٕ االدتماعّٕ َاملتغرلات ِت مل

 

 :امللخص التيفيري 

 (.اجملالظ الرلدِٕ َيَزيا يف التهمّٕ احمللّٕالقكّٕ: )

زسم تعدي َالتالف الكتاةاات الايت تهاَلات اجملاالظ الرلدِإ      

ذماا  مػااذلكٕ ُِ انقاٟطااَيَزيااا يف التهمّاإ احمللّاإ،  ال ضى يهااا    

ياااْ ضى اشلااادف الاااسّٙظ ، َلّااإم كاااسٓ التهمّااإ احمل علًّاااا داااٗل

ٕ للمذالظ الرلدِٕ يُ  يف يارا ا طااز ال   َ ؛تُِٛس اجملتمعات احمللّا

 كااو  س ااا  ازبًااُي الراتّاإ املتمجلاإ يف املػااازكٕ الػااعرّٕ     

كما ضى  .دانب ازبًُي اسبكُمّٕ مو ضدل ذبقّمل التهمّٕ احمللّٕ
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ّإ تكاُى   التهمّإ احملل يارٍ اجملاالظ يف   القاعدٔ األضاضّٕ لهذااح  

فهذااح دبسةاإ ضٓ يَلإ يف الهمااُ ِسدا     اعتماييااا     ،ةاملػاازكٕ 

 َضمثو يرٍ املُازي يُ العهؿس الرػسٓ. ،علٖ مُازييا احمللّٕ

ٕ  اجملالظ تهاَلت الُز ٕ السّٙطٕ يَز ٕ  الرلدِا  ةؿاُزٔ  الطاعُيِ

 تاااازِخ عااو  طبتؿااسٔ  عسقااات: نراارٔ  ضباااَز  عاادٔ  عاادل  طبتؿااسٔ 

الرلدِااإ،  اجملاااالظ ؾاااالسّات َنٛاااا  الرلدِااإ، َمًاااام اجملاااالظ

 اال ذلاسااات املااُاطه ، َضلاارّلا ةعاا  تُ عااات َضااقخل َالتشاادِات

َتُؾلت    ضى ضيم التشادِات الايت    .الرلدِٕ اجملالظ يَز لتشط 

 َمًااام ؾااالسّات ماادٗ فًاام عاادمتُادااٌ اجملااالظ الرلدِاإ، يااْ:  

 َشازٔ ماو  ضكجاس  ةا   الؿاالسّات  ةعا   تادالل َ الرلدٓ، اجمللظ

دًإ، ةا قاافٕ       كال  ؾاالسّات  سادَي  َقاُح  عادم َدًٕ، َ

 الكااااُاةط َكجااااسٔ الرلدِاااإ، للمذااااالظ الؿااااالسّات ضبدَيِاااإ

 .املهظمٕ

 اجملالظ    ضى اليت دست علٖ يرٍ الُز ٕذيرت التعقّرات َ

ٕ  ةدعم سظّت زاٙدٔ دبسةٕ الطعُيِٕ الرلدِٕ  َما   َزعاِتًاا،  الدَلا

 لاّظ  طبتل إ،  لعُاما  عاو  الهااتر  القؿُز ةع  عملًا ِػُ  ذل 

ٕ  األضارا   َماو  .ن طاًا  ةاجملالظ مراغسٔ عال ٕ مهًا للعدِد  املًما

ُٗي  عادم  اجملاالظ:  ضيا٘ لقؿُز ٕ  َ اُاٍ  اجملتما   تعا ٖ  ال اعلا  مجال  علا

 عااو َربل٥ ًااا الدَلاإ يف األلااسٗ األدًااصٔ َ ؿااُز التذسةاإ، ياارٍ

 الرلدِٕ. اجملالظ دبسةٕ

املاقإّ   ال ذلٔ يف الرلدِٕ اجملالظ َضكدت التعقّرات علٖ ضى

ماااو ناسّااإ  القاااساز َمتلااار املاااُاطو ثقااااإ تكطاااب ضى تطاااتٛ  ،



14

 –1048     
150 

 ال اٙدٔ َؼبقمل فعالّتًا علٖ ِدليو تهمُٓ ةدَز تقُم َضى ا ظباش،

ٕ  كطاب  ضى كماا . املسدُٔ ْ  ال الجقا ٖ  ةا ظبااشات   ال ِاأت  ضز  علا

 ضماُز  يف مهًاا  َِطات ّد  املُاطو، ِسايا ضى ِطتّٛ  الُا  ، حبّح

 .سّاتٌ

 عادم  ضىغازت املدالالت الايت داست علاٖ يارٍ الُز إ         َض

 َاملاُاطه   اجمللظ ضعكا٘ ةع  لدٗ الرلدِٕ اجملالظ نظام َقُح

 ا عالمااْ، القؿااُز ضضاارا ، مهًااا:  قااافٕ     عاادٔ لااٌ ضن طااًم

 َضياااادافًا زؤِتًااااا  ِؿااااا  علااااٖ ن طااااًا اجملااااالظ  اااادزٔ َعاااادم

 اجملااالظ ألعمااا  املهظماإ اللااُاٙح يف املااُاي ةعاا  ضى للمطاات ّدِو؛

ٕ  َال غا  ضى قاعخل   ت طارل،  ماو  ضكجس ذبتمل مرًمٕ الرلدِٕ  ثقافا

 .يرا ال ًم عدم يف كررّلا يَّزا ِلعب َاالنتلا  الذلٗغح

 َكررل فاعل يَز شلا الرلدِٕ اجملالظ َذيب املها ػُى    ضى

 ، اجملاالظ  ضى لهاا  ِتكاح  يها َمو عامٕ، الرلدٓ الػأى تُِٛس يف

كماا ضى ماو ضيام  غاكالّاتًا      .اجملاالظ  نظام سطب ةدَزيا تقم

 ثقافااإ فاااإى ياااُ معلاااُم َكماااا االنتلاةاااات، عااادل تػاااكّلًا ياااُ

ٕ  ةاليناا،  يف االنتلاةات  تاأثرلات  تػاُةًا  شالات  ال عمُّماا،  َاملهٛقا

 .الك ا٘ٔ ةّهًا مو لّظ عدِدٔ،

 يااْ اآلى سالتًااا يف الرلدِاإ ضى اجملااالظَضقاااف املها ػااُى  

ْ  َمجال  اضتػاازِٕ،  صبالظ ٕ  ضياال  ازبًاات  ما   التعامال  يف املهٛقا

ْ  َصبلااظ اسبكُمّاإ  فٖعااا ، تااأثرل شلااا ِكااُى الػااُزٗ، َلكاا

٘  ؾاالسّات  تهظّم  عائ ػبب  َقا   ِػامل  حبّاح  املهااطمل،  ضماسا

 ته ّرِاإ ؾااالسّات املهٛقاإ ألماارل ِكااُى َضى للمهٛقاإ، مّصانّاإ

 .مهٛقتٌ يف العاملٕ اسبكُمّٕ ازبًات علٖ
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 التُؾّات، ضيمًاا:  امللتقٖ عدّيا مو َيف نًإِ الهقاؽ، طسح

 َااليتماااام األك اااا٘، األعكاااا٘ التّااااز علاااٖ التأكّاااد  ِاااتم ضى

الطاعُيِٕ.   َاملساكاص  ازبامعات يف مت اليت َاألحباخ ةالدزاضات

 مسا رتًاااا تػااامل ضى املهااااطمل يف الرلدِااإ اجملاااالظ علاااٖ التأكّاااد

 مااااو املصِااااد مااااهحاجملتماااا .  فٚااااات لكافاااإ املُدًاااإ اشباااادمات

 ياارٍ مااو ةعااْ  ِكااُى ضى علااٖ الرلدِاإ، للمذااالظ ؿااالسّاتال

ٕٟ الؿااالسّات ٕٟ ته ّرِاا احملافظااات.  يف َالرلاادِات لألمانااات َملصماا

 ضاكاى  ؼبكسيا ضهُِٕ، زة  ادتماعات الرلدِٕ اجملالظ تعقد ضى

ٕ  سامل  للهالاب  ِكُى ةلدٓ. ضى صبلظ لكل التاةعٕ األسّا٘  مطاا٘ل

ّ٘ا مهٌ. اال ةسناصبٌ ِه ر ، الرٓ اجمللظ عكُ نتلاةْ كلٌ ضَ دص

 ةلااادٓ صبلاااظ لكااال التاةعااإ األسّاااا٘ ضاااكاى لااادٗ ِكاااُى ضى

 لألسّاا٘. َكارل  يمار    املطتقرلّٕ َاملػازِ  اشبٛط عو معلُمات

ٌ  نظاّسا  الرلدِإ،  ةاجملاالظ  احمللّٕ اجملالظ املًاام. ةا قاافٕ    لتػااة

ٕ  اجملاالظ  نظاام     مسادعٕ ْ  َلُاٙشاٌ،  الرلدِا ُ  َالطاع  تعادِل  عبا

 َمباااا ِت ااامل  قاااافتٌ،  كاااو ماااا َ قاااافٕ تعدِلاااٌ، كاااوماااا  

 .َاال تؿايِٕ االدتماعّٕ َاملتغرلات
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  مقدمة 

مااااو   1000ِهاااادزز مػااااسَع نّااااُم قاااامو زؤِاااإ اململكاااإ      

ّ٘اااااا ضداااااال ذبُ ا يف كاااااال ِاااااال الطااااااعُيِٕ    منااااااُذز زاٙااااااد عامل

عااااادل الذلكّاااااص علاااااٖ دااااار  ضالضااااال القّمااااإ يف     ،اجملااااااالت

ذكااااس األماااارل  ااااد َ. التقهّاااإ َالؿااااهاعات يالاااال ياااارا املػااااسَع

نااااٌ ضااااّتم  ضضبمااااد ةااااو ضاااالماى لااااال  ا عااااالى عااااو املػااااسَع    

ضااااااتجمازِٕ متلؿؿاااااإ يف ا ٛاعااااااات  ٕالذلكّااااااص علااااااٖ تطااااااع

ٕ  ماااو ضدااال مطاااتقرل   "نّاااُم"مهٛقااإ   :َياااْ، اسبكاااازٔ ا نطاااانّ

 ٌ ْ   ،مطاااااتقرل الذلفّااااا  ،َمطاااااتقرل ا عاااااالم َا نتااااااز ا عالمااااا

َمطاااااااتقرل العلاااااااُم التقهّااااااإ   ،َمطاااااااتقرل التؿاااااااهّ  املتٛاااااااُز 

٘  ،َالس مّاااإ ٕ   ،َمطااااتقرل الغاااارا  ،َمطااااتقرل التقهّااااات اسبُِّاااا

 قااااااافٕ     ،َمطااااااتقرل الٛا اااااإ َاملّاااااااٍ ،َمطااااااتقرل التهقاااااال

 ٕ ؛ زكّاااصٔ لرقّااإ اجملااااالت  َالااارٓ  جااال ضيااام  ،مطاااتقرل املعّػااا

  ُٗ ُ ع االمااااااو ضداااااال ذب ّااااااص التهاااااا َذبسِاااااا   ، تؿااااااايٓ َالهماااااا

ّ٘اااا  كمااااا .َمكاااا  عملّااااات التؿااااهّ  ،االؿااااهاعٕ احمللّاااإ عامل

َاملطاااايمٕ  ،يف  ػبااااي َ ااااٙخل ددِااادٔ مػاااسَع نّاااُم  ضّطاااايم 

  ٕ َكاااارل   .يف السفاااا  مااااو  مجااااالْ الهاااااتر احمللااااْ يف اململكاااا
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َ املضااااااّعمل  ضااااااتجمازات االػااااااسَع علااااااٖ داااااار  الػااااااساكات 

 قااااااافٕ    ضى يعاااااام   ٕ،ضااااااتجمازات اشباؾاااااا اسبكُمّاااااإ َاال

ضااااتجمازات العاماااإ  املػااااسَع ضااااّكُى مااااو طااااسف ؾااااهدَ  اال   

 قاااااافٕ    مطاااااتجمسِو ماااااو يالااااال  ،ملّااااااز يَالز 000ةقّمااااإ 

  َدًاااااإ: لاااااارا كاناااااات  كاااااإّ " نّااااااُم   .ًااااااااململكاااااإ َلازد

" ماااو القكااااِا املًمااإ الااايت طسسًاااا ملتقاااٖ ضضاااراز ماااو   املطاااتقرل

  َز ااااإ العمااااال الااااايت  اااااٖدمًا ي.  سطااااااى ةُسلّقااااإ، َمٖت   لاااااال

التعقّاااااب علاااااٖ مُقاااااُع الُز ااااإ، َداااااست سُشلاااااا مااااادالالت    

عدِاااااادٔ نا ػاااااات: )نّااااااُم َذباااااادٓ الُ اااااات، يَز ا عااااااالم يف    

متاةعااإ مػاااسَع نّاااُم، القٛااااع اشبااااف َاملطاااتجمس الطاااعُيٓ يف    

مػاااسَع نّاااُم، مُ اااخل مؿاااس َاألزيى َ ضاااساّٙل ماااو املػاااسَع،      

ياااب ددِااادٔ ملػاااسَع نّاااُم، مػاااسَع نّاااُم يف عّاااُى ضفكااااز َمُا

ا عاااااالم، القٛاعاااااات االضاااااتجمازِٕ ملػاااااسَع نّاااااُم، تاااااأثرلات      

ضبتملااااإ ملػاااااسَع نّاااااُم علااااااٖ زداااااا  األعماااااا  َاملطااااااتجمسِو      

احمللاااااااّ ، املااااااادى اال تؿاااااااايِٕ َدبااااااااز  لّطااااااات نادشااااااإ،  

ذبااااادِات كااااادلٗ ضماااااام مػاااااسَع نّاااااُم، ا ن اااااا  َاالضاااااتجماز   

نّاااُم مػاااسَع ؾااهاعْ ضَٟلاااا، مػاااسَع  الااُطم يف مػاااسَع نّااُم،   

نّااااااُم َسااااااُافص االضااااااتجماز األدااااااه ، دطااااااس امللاااااا  ضاااااالماى  

     ٕ  عؿااااااس  كااااااداعم ملػااااااسَع نّااااااُم، ضفكاااااااز سااااااُ  )مدِهاااااا

نّاااااااُم(، مقذلساااااااات َزؤٗ ملػاااااااسَع نّاااااااُم(. َيف  -املطاااااااتقرل

الهًاِااااإ ا اااااذلح األعكاااااا٘ املها ػاااااُى العدِاااااد ماااااو التُؾاااااّات   

ـٗ الُز ااااإ الااااايت كترًاااااا  كتُز/ الاااااد املًمااااإ؛ َفّماااااا ِلاااااْ نااااا

، املًهاااادع/ ضضااااامٕ كااااسيَٓعق٤ااااب علًّااااا ،  سطاااااى ةُسلّقاااإ

 ./ ضبمد الدندنَْاألضتاذ



14 

–1048  1042  
155 

: ىيببوو)عببً بوحليقببة ل وزستببُ السئيطببة  علببي إحطبباٌ.كتببب د

   (:املطتقبل  وجَة

 السؤِٕ: ضَٟلا: ذبقّمل

ٖ   ًاست  ٗ  علا ٕ  مخطإّ  لٛاط   ااسى نؿاخل  ماد  تًاادف متتالّا

ٌُ مااا ضمااا. الاادلل مؿااايز    تهُِاا  " 2010 الطااعُيِٕ ؤِاإز" دلرتاا

ٕ  لاط  ساديت  فقاد  م قاُّيا؛  كااىَ  فاأمسْ   شمام ( finish line) نًاِا

ُٗع" لتشقّمل  يُ دُيسٓ، مستكص عو ِ ؿح مبا ،"اال تؿايٓ الته

 َتٔرااا  َلااارا ذاتًاااا؛ تلقاااا٘ ماااو ُتتشقااامل ال اشبٛاااط ضى التاااام ا يزا 

ٕ " زبعال  ضٓ السؤِٕ؛ لتشقّمل ةسامر  طال  السؤِٕ عو ا عالى  السؤِا

 مااو َذلاا  الُا اا ، ضز  علااٖ ملمُضاإ سقّقاإ" 2010 طااعُيِٕال

 .للقّاع  اةلٕ كمّٕ ضيداف صبمُعٕ  ظباش لال 

ٌ  ما لْ زاَ  فقد السؤِٕ، ضيداف سّح َمو  التذاازٔ  َشِاس   الا

 يف نُِّاااُز  يف -َاحملهااا  امٝلَذاااس  زَع، َِلااادل األمسِكاااْ،

ٕ -الطعُيِٕ للقمٕ االفتتاسّٕ ازبلطٕ ٕ ة للته ّارِ   األمسِكّا  داِا

ٕ  ضضااةّ    رل ُعقدت اليت ،2081 العام يرا  ال عالّاات  قامو   لّلا

ٕ   ى :-ضالماى  ةاو  ضبماد  األمارل  العًد َلْ شِازٔ م  املتصامهٕ  زؤِا

ُٗ  ضّذلرٌ َما ،2010 الطعُيِٕ  ُِشتمال  الطعُيٓ لال تؿاي التش

ٕ  علٖ ضثس لٌ ِكُى ضى   رال  الاه ط  اكتػااف  ضثاس  ِتذااَش  اململكا

 ."للهذاح كررلٔ فسؾٕ الطعُيِ  لدٗ: "َضقاف. عاّما مثان 

 ضكجاس  ِػذعٌ ما ضى زَع الُشِس ضَقشٌ ما كرل  لْ َزا 

 لقّااااع للميغاااسات ت ؿاااّلْ نظااااْم ياااُ الكاااررلٔ، اشبٛاااط ماااو

 مااو ِطااعُى الاارٓ الد اإ مااو املطااتُٗ ذلاا : " ااا  عهاادما ا ظباااش،

ُٗ      يازٔ لاللااٌ  ضباال فلااّظ َةال عاال، ."َطااهًم يف اشلاٙاال التشاا
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 اشلادظ يُ كاى يرا ضى غ  مو َلّظ ةا ظباش، العدلٔ ضى دد 

 اضاترمل  عهادما  ذلا    رال  ستٖ ةل ،2010 السؤِٕ َثّقٕ  طال  مهر

ُٗ  ةسنامر  طال   طال ًا  َاقّشا ضؾرح فقد َاآلى،. الُطم التش

 الاايت" احملسكااات" مبجاةاإ يااْ السؤِاإ ذبقّاامل ةااسامر مهظُماإ ضى

 ".سقّقٕ"   " تٛل٥ " مو السؤِٕ ذبُٚ 

 التاااُاشى ذبقّااامل ةسناااامر -مجٟلاااا -لهألااار اآللّااإ، َلرّااااى

 للدَلااإ، العامااإ اشبصانااإ ذبقّااامل ِطاااتًدف ةسناااامر َياااُ املاااالْ،

 ُعاٚد   ثام  ،2020 العام حبلُ  َ ِساياتًا الدَلٕ ن قات ة  للتُاشى

 املااالْ، التااُاشى ةسنااامر َثّقاإ يف الااتمعو َعهااد. 2010    مااداٍ

  ِاسايات  تهُِ  علٖ تقُم املالّٕ للطّاضٕ يّكلّٕ َقعت ضنًا ظبد

ّ٘ااا األمااس ياارا ةاادا َ ااد العاماإ، اشبصاناإ   ِااسايات يّكلاإ يف دل

 يف املٚاااإ 50: لتؿاااارح ،(2081) اسبااااالْ املااااالْ العااااام مّصانّاااإ

 يف املٚاإ 20َ ن ّٛاإ، ساارل  ِااسايات يف املٚاإ 10 ن ّٛاإ،  ِااسايات

ٕ  ذَ َاألماس . َيِاو  ضيَات ةّ  مو  ِسايات  ضى الطاّا ،  يارا  يف الؿال

ٕ  ازبًٕ َيْ املالّٕ، َشازٔ ٖ  القاٙما  ُتعلاو  الدلناامر،  يارا  ته ّار  علا

 عمااا ضباادئ، ضيا٘ معاااِرل لااال  مااو( ضااهُِٕ زةاا ) مهتظماإ ةااُترلٔ

 .  الدلنامر  ظباش ذبقمل

 ذات السؤِاإ ذبقّاامل ةااسامر كافاإ ذباارَ ضى فمًااْم َيكاارا؛

ُ  زةا   ةُترلٔ ا ظباش نتاٙر عو ةا عالى الهًر،  املالٙام  َماو  ِٕ،ضاه

 الااادلامر ضظبصتاااٌ عماااا السؤِااإ ذبقّااامل مكتاااب ُِعلاااو ضى كااارل 

ٟٕ  ملااا ُمَذمعاإ َثّقاإ تؿاادز ضى مبعهااٖ ضااهُِٕ، زةاا  ةااُترلٔ صبتمعاا

 ةااامللٛط املتشقاامل تكااايْ كافاإ، السؤِاإ ذبقّاامل ةااسامر ضظبصتااٌ

 يف" الهًاِاإ لااط" عهااد املطااتًدف ذبقّاامل مااو عبااو ضِااو لّاار  لااٌ؛

 .2010 العام
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  نتاااز ذياام تهااافظ معسكاإ يف لطااها ضنهااا ةّاااى مااو َالةااد

ْ  الغإِ ضما َضّلٕ، يْ ةل امليغسات، لقّاع طسِقٕ ضفكل  ضى فًا

ٕ  َدعلًا السؤِٕ، لتشقّمل ضظبصناٍ الرٓ ما نعسف ٕ  سقّقا  تغارل  َا عا

 َاألداااُز الُ ااااٙخل َتهجاااس السفااااٍ، َتاااصزع األفكااال،    سّاتهاااا

ٕ  َمعًااا  اجملصِاإ، ٕ  ثلاا ٕ عال اشباادمات  مااو متكاملاا ٗ  ّاا  يف املطااتُ

 .اسبّأ َدُئ َالتعلّم، الؿشٕ،

ّّا:  اسبلم: ذبقّمل ضز " نُّم" ثان

ٕ  االضاتجمازات  در  السؤِٕ مطتًدفات ضسد ٕ  األدهرّا  اشباؾا

 كّااخل، لكااو. ضااهُِ٘ا زِااا  ملّاااز 810    تؿاال عالّاإ، ةااُترلٔ

ّ٘ا االضتجمازات تل  َتدفمل  نعلام،  كماا   ايسو َيو٣ مو ِعانْ سال

 َلارا  السؤِٕ؛ ةسامر ضسد لتشقّمل العامٕ الضتجمازاتا ؾهدَ  ِعمل

ٕ  عاملّ٘اا  مايمّسا  نظم فقد  مػاازكٕ  َةاسشت  ،2087 العاام  يف نًاِا

 املاايمس عقااب دلطاإ يف ضاالماى ةااو ضبمااد األماارل العًااد َلااْ زلااُ

ٕٟ  انعقاايٍ،  مو األَ  الُّم  ًس ٕ  ساملا  فّماا  ضتهااَ   مراايزات،  مجلا

 :للتشدِد طلّرا مهًا، لال تؿايٓ دُانّب ِلْ

 َتُٗداٌ،  كاهًر  الطامشٕ  ا ضاالم  ةتعاالّم  االلتصام تأكّد .8

 .لآللس َتقٗرل العا،، علٖ ان تاح مو ذل  ِعم مبا

 العااام عهًااا ٝضعٔلاو  الاايت 2010 السؤِاإ ته ّار  علااٖ ا ؾاساز  .2

 .ضُتتر  اليت الٛسِمل لازطٕ َضنًا املاقْ،

 القااااأُ الضاااااتلساز تاااااسيي َةاااااال َداااااسٓ٘ َاقاااااح تُداااااٌ .1

 لااال  مااو الطااعُيٓ، اال تؿاااي دااُف يف الكامهاإ ضااتجمازِٕاال

ٕ  املصاِاا " اضاتظًاز    رااُل؛ ماو  شلاا  ُِهظاس  َ، تطاتغل  ، الايت " الهطارّ
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 العسةّاإ اململكاإ ضز  مااو عصِااص دااص٘ التّاااز ذلاا  علااٖ َياللاإ

ٕ٘  لكهاااٌ الطاااعُيِٕ،  لّكاااُى  تهمّااإ، ضٓ ماااو  تقسِّراااا َلاااا ٣ ناااا

 (.نُّم) الُطم ال تؿايا تهُِ  لتشقّمل سسةٕ زضع ةل مستكّصا،

 السؤِاااإ" مستكاااصات  ضسااااد -االضاااتجماز   اااأُ اضاااتلساز  .1

ّ٘اااا -"2010 الطاااعُيِٕ  املطاااتجمسِو كرااااز اضاااتقٛا  عااادل عمل

 علااٖ ٔمااو َ عالنًاام معًاام، الت ايمااات َتُ ّاا  للسِااا ، العاااملّ 

 لالضاتجمازات  تُدًًم عو االضتجماز مطتقرل مرايزٔ" ميمس مهؿٕ

 مػاسَع " يف االضاتجماز  عو ذبدِّدا ذبدخ َمو َمهًم الطعُيِٕ، يف

 تؿاسؼبات  يف يمّذلِّاخل  الطّد ذكس فقد مُازةٕ، ضِٕ ةدَى" نُّم

 دًاااش زٙااّظ َيااُ السَضاإّ، األنرااا٘ َكالاإ نقلتًااا السِااا  مااو

 ملّااازات  7 اضااتجماز الؿااهدَ   َعااِصم املراغااس،  لالضااتجماز زَضااّا

ِّااط ضنااٌ يمّذلِّااخل الطااّد َضقاااف ،"نّااُم مػااسَع" يف يَالز  ُِل

 الٛا اإ صباااالت يف العاملاإ الساٙاادٔ السَضاإّ الػااسكات زباار 

 فااٙمل  َالهقال  االؾٛهاعْ، الركا٘ َتقهّات َالؿشٕ، الػمطّٕ،

 .للمُانٛ التشتّٕ الرهّٕ َةها٘ الطسعٕ،

  ُتااٌ ِهرااُع ةاعترااازٍ الااُطو، غاارا  عبااُ التُدااٌ تأكّااد .5

 .لمطتقرلل الريا  السؤِٕ يدف َضى مطتقرلٌ، َمطتُيع َعه ُانٌ

 ةاعتراااازٍ نّاااُم، مػاااسَع اسٝبلااام، املػاااسَع عاااو ا عاااالى .1

 لتشقّامل  الُ ت ذبدٓ ربْٛ علٖ ةل َاملؿسِو للشامل ، مػسَّعا

 .سلمًم

ٕ  ضى ةّاى .7 ٕ  التهمّا ٕ  َتُلّاد  االدتماعّا ٕ  القّما  لاو  اال تؿاايِ

ٕ  ضى فكماا  اململكٕ، مهاطمل مو معدَئ مهاطمل يف ِهشؿس  مهٛقا
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 املهااااطمل فرقّااإ َنّااُم،  األمحاااس رشاااسال مػااسَع  ضتشتكاااو ترااُ  

 .تقدِس ض ل علٖ الجقّل، الُشى مو َاسد مبػسَع ضتشظٖ األلسٗ

ٕ   الُ ات  يف ا عالى .1  لته ّار  زٙاّظ  تعاّ   عاو  ذاتاٌ َاللشظا

 ةال عال  َةدضت  د اكتملت، اسٝبلم فذلٔ ضى ِر  مبا نُّم، مػسَع

ُ  نتذااَشٍ،  ضى الةاد  ذبادٕ  ضمام َضنها. اسٝبلم ته ّر مسسلٕ ٓ  َيا  ذباد

 ما   الطاهُات،  ماو  ممكاو  عدي ض ل يف املػسَع ته ّر ضٓ الُ ت،

  .ضهُات ضّألر نُّم مػسَع ضى يف االعتراز األلر

 ةاادض اسبلاام ته ّاار  ى أل ااُ : الجمااانْ الهقااا  ةًاارٍ ضااأكت ْ

 لااّظ انتقاال  ااد ةاملػااسَع األماارل زلااُ غااغخل ضى ِراادَ  ذ مراغااسٔ،

 ذبااٖدخ الاارٓ ةهاا ، ضااُفت زٙااّظ ضااُى ماضاُِغااْ للطااّد فقااط

 َ نذلنت االؾٛهاعْ َالركا٘ السَةُت تقهّات تُ ّخل عو مُٟٛلا

 لالضاتجماز  زَضاّا  دًااش  زّٙظ  ى  ذ نُّم، مػسَع لؿاحل األغّا٘

ٓ  املراغس، " نّاُم  مػاسَع " يف السَضإّ  االضاتجمازات  ضى ضَقاح  الار

ٕ  اجملااالت  يف تهشؿاس  لو  -ضاتتعدايا   ةال  فشطاب،  الاركس  آن ا

" نّاااُم" دعااال لاااال  ماااو الصزاعااإ  ٛااااع لتٛاااا  -تعاااررلٍ سطاااب

ٕ  املهتذات لتؿدِس مسكّصا ٕ  الصزاعّا . األَضاط  الػاس      السَضاّ

 مًّمااا تعصِااّصا  ى االضااتٛسايِٕ، الت ؿااّلّٕ الهقٛاإ ياارٍ يف: ض ااُ 

 الاات كرل ادبااٌ ضى ضاارمل فقااد ِتشقاامل، للمملكاإ الغااراْٙ لألمااو

 ٘  ،الطااعُيِٕ لألزاقااْ ضباؾاّلًا  َدلااب اشبااازز، يف ضزا ٣ لػاسا

 الاسَع  ضعلاو  ةاأى  نّاُم،  مػاسَع  ؾهعٌ ددِد َق  ضمام عبو َيا

 يف شلاا  تُشِا   نقٕٛ لتؿرح الطعُيِٕ األزاقْ    ضباؾّلًم دلب

 يف القمح مهتذْ ضيم يْ زَضّا ضى ا غازٔ دبدز. األَضط الػس 
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 الت ؿاااّلّٕ الهقٛااإ يااارٍ ماااو َانٛالٟ اااا. %82 حبؿااإ العاااا،،

 ت علااٌ ضى  كااو الاارٓ مااا شبّالاا ، العهاااى ضطلاامل االضااتٛسايِٕ،

 الكااسَزٔ يااُ الطاايا  الطاايا و ملاااذا و"نّااُم مػااسَع" لتشقّاامل ضناات

ٖ  ن قادٍ  ملاا  امللشٕ ٕ  عباو  القّمإ،  ُِلاد  ال تؿااي  نتشاُ   ستا  حبادا

 .نُّم لتشقّمل ضضاع كعهؿس ا ةداع   

 نطتّٛ و يل ثالّجا:

ٕ  عاو  ماسٔ  ضَ  زلعهاا  عاام،  نؿاخل  ماو  ض ل  رل  ،"نّاُم " مدِها

ُ  شِاازٔ  ضثهاا٘  صبادّيا  عهًا َزلعها ْ  زلا ٕ  العًاد  َلا  مؿاس  زبمًُزِا

٘  ضّا  يف العسةّٕ، ٕ   نػاا ٕ  مدِها ٖ  زيِ ا  َيف املؿاسٓ،  ازباناب  علا

" نّااُم" لتأضااّظ الكااررل التشاادٓ َلعاال. ازبغااسايف االمتااداي ذات

ٕ  الػاساكات  يف ِكمو  الػاسكات  ما   ضاُتعقد  الايت  االضاذلاتّذّ

 الُالِاااات ضاااّماَال املتقدمااإ، الااادَ  يف االضاااتجمازِٕ َالؿاااهايِمل

 َال ٛهاإ الااتقم، العماامل ضااُٗ لطاارب لااّظ األمسِكّاإ، املتشاادٔ

 التشااادِات ِاااركس ضى ضساااد ةُضااا . املطاااتقرلّٕ للمػاااازِ  املالّااإ

 ضى علّهااا لكااو ،"نّااُم" يف سااا، مػااسَع تُادااٌ الاايت َاملعُ ااات

ٕٟ ضى نتااركس  مُدااُئ تكااو ، املاادى ثالثّاإ سباقااسٕٔ قاالمٕ ةقعاا

ْ  العقاارل، ا ّاإات  تُ ّاا  عهااد تقسِّرااا  -الاادمام ساقااسٔ َيااا ياا

 ةداِاااإ يف عهًااااا ضسااااْد ذباااادخ َلااااُ  اٙماااإ، اشباااادل -الظًااااساى

 فًاااْ اآلى، َا ّعاااا سااادت لكهًاااا. ؼبلااام  ناااٌ لقّااال الجالثّهّاااات

 َظبشات  اململكإ،  يف الطاكاى  تعاداي  سّاح  مو الجالجٕ اسباقسٔ

ٕٟ " فأؾارشت  اململكإ،  ةقا   كال  مو القاطه  اضتقٛا  يف " ةُتقا

. الااارالي دهراااات كااال ماااو املُاطهاااُى فًّاااا ِهؿاااًس ا،مجّّعااا لهاااا
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ٓ  ماا  التشادٓ،  ةكالامٕ  االضتل اف َيَى الطيا ،  ماو   ها   الار

 مُلتًاااا األَ  التذسةااإ ضى االعترااااز يف ضلاااّرا التذسةااإ، تكاااساز

َُٓ  املهؿااسم، املااّاليٓ القااسى ثالثّهّااات مهاار الااه ط  ِااسايات  لُتَماا

 ملّاااز 500 لااا تؿاال ضى زُِقااٖد ن ّٛاإ ساارل  ِااسايات الجانّاإ التذسةاإ

ُٖ  كماااا ماّماااا األز ، ةقااااع غاااتٖ ماااو تأتّهاااا يَالز،  يف - مااا

 ثاام الااه ط، اضتكػاااف األمسِكاااى ثاام الدلِٛااانُّى -الرداِاإ

   َتطُِقٌو  نتادٌ

ٓ  ضّا  يف اآلى العا، ٖ  ِقاُم  آلاس،  ا تؿااي ٕ  علا  الايت  التقهّا

ٕ َ َا نتاز التُاؾل طس  ذل  يف مبا كلًا، املُاشِو  لرت  يّكلا

 ضهذد التمٗعو، َعهد. لللدمات زيِٟ ا الطل  مو َدعلت األضُا ،

ٕ  ُنؿارح  ألى ضاعّها  ما   ِتهاا    ال ن ّٛإ،  كدَلٕ ظباسها ضى  يَلا

 زافااد امااتال  عااو َعُّقااا َلُدطااتّٕ، َؾااهاعّٕ تقهّاإ لاادمات

ٕٕ، ةّ  علٖ ِقُم للدلل َاسٕد . ثااى٣  زافاد  كارل   لادِها  ِؿرح ضلع

 مااو الكااجرل ضااّذلب َلكااو طسٟٔ،َطبااا دًااّدا ذلاا  َضااّتٛلب

 .لرالينا َاالشيياز اشبرل

 يَ  ثااالخ يف ِتمسكااص كُنااٌ اسٝبلاام، املػااسَع ت ااٗسي َزساام

 َقاا  َمااو مت ااسي، َمهااالْ دغااسايف مُ اا  مااو لّطاات ّد عسةّاإ،

 ضنااٌ مبعهااٖ اشبالؿاإ، اشباااف القٛاااع مرااايزٔ علااٖ ِقااُم تهظّمااْ

ٕ  ايِٕاال تؿ املهاطمل"     كو ما ض س  ضتكُى" نُّم" " اشباؾا

 ضى  ال َاشلهاد،  الؿا   ال ضّما العا،، يَ  مو العدِد يف املهتػسٔ

ٕ " َضياداف  مهٛلقاات  م  مإٍ علٖ تقُم مطُساتًا ٕ  السؤِا  الطاعُيِ

 ةالرعاااد َاالعتاااداي املتمّاااص، املُ ااا  اضاااتغال  سّاااح ماااو ،"2010
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 تُٗدااٌ عااو فكااٟلا االضااتجماز،  اأُ َتُ ّااخل َا ضااالمْ، العسةااْ

ُ " ساقسٔ ٖ " منّا ٓ  اال تؿااي  لتهُِا   تطاع ْ   ٛاعاات  يف الطاعُي  يا

ّ٘ااا، قااامسٔ . َالتٛااُِس الرشااح علااٖ تقااُم الاايت تلاا  َال ضااّما سال

 ٖ  يف األَ  لّطااات" نّاااُم" ضى  ال التشااادٓ، عظاام  ماااو الاااسسم َعلاا

ٕٟ  َلااّظ  ماادّنا  ضظبصنااا  فقااد  ضسالمهااا،  ضااُاةمل   ماااو َاساادٔ،  مدِهاا

ٕ     عّٕ،الؿاها  َِهرا   الؿاهاعّٕ  ازبرّال     الدمام ساقسٔ  مدِها

ًّااا عبااو َاآلى اال تؿااايِٕ، داااشاى  ِقااُم ددِااد ذباإد ماا  لُدااٌ َد

 ازبغااسايف َاملُ اا  االضااتجماز َ اأُ َا ةااداع الرػااسٓ ال ٛااس علااٖ

 ".نُّم" لها لتُلد الهطرّٕ املصاِا ملهظُمٕ تُ ّخل  عائ ضٓ املتمّص،

 اآلىو ستٖ مت زاةّعا: ماذا

 دلطااااتٌ زا٘الااااُش صبلااااظ عقااااد اآلى، مااااو ضضاااارُع   راااال

 ضضاارُّعا، 10  راال الجالثااا٘ ِااُم َيف  رلااًا،". نّااُم" يف األضاارُعّٕ

 ،"نّااُم" مػااسَع عااو ضاالماى ةااو ضبمااد األماارل العًااد َلااْ ضعلااو

 سلا  يف َضُتقام يَالز، ملّاز 500 تكل تًا ُسل١م، مدِهٕ لتػّّد

 مسةاا ، كّلااُمذل 500َ ضلٟ ااا 21 مطاااسٕ علااٖ الطااعُيِٕ، سااس 

 للرشاااس صبااااَزٔ املهٛقااإ ضى ضٓ َمؿاااس، األزيى ضزاقاااْ َتتاااالم

 دبازِااإ حبسِااإ مماااسات ماااو َةاااالقس  العقرااإ، األمحاااس َللاااّر 

 الطاعُيِٕ  ضرلةط الرٓ املقذلح ضلماى املل  زبطس َةُاةٕ معتمدٔ،

 .مبؿس

 كاااى " نّااُم" عااو  ا عااالى ضى فكمااا الػااكل،  سّااح مااو

 االضاااتجمازات ؾاااهدَ  نظماااٌ عااااملْ مااايمس يف زؾاااّّها، تقلّااادِ٘ا

 اضااتجمازِ٘ا  عالّنااا كاااى ازبااُيس سّااح فمااو السِااا ، يف ٕالعاماا
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 للمملكاإ، الغسةااْ الػااما  يف ددِاادٔ سكااازٔ" ةااُالئ مصلصٟلااا،

 الركّٕ." التقانٕ" سُ  تتمشُز

ٕ  ضتكُى نُّم مدِهٕ  لتكاُى  للؿاهدَ ،  ةالكامال  مملُكا

 العاام  ةعد ُتٛسح فقد العا،، يف زضزلالّٕ" ذكّٕ تقانٕ" مدِهٕ ضَ 

ٕ  ضى ظبد التمعو، َعهد. 2010 ٕ  املهٛقا  ضتشتكاو  الايت  ازبغسافّا

 مااو فااأكجس العااا،؛  لااب َيف الطااُِظ،  هااأ مااو  سِراإ املػااسَع

ْ  لاال   لهّاُم  الُؾاُ   ةُضاعًم  العا، ضكاى ثلجْ . ضااعات  مثاان

ْ  دالٚ  عو" نُّم" طرّعٕ َربتلخل ٛ  الطاعُيِٕ،  ضزاقا " نّاُم " فػاُاط

 الرشاااس لضااااس ماااو كّلاااُمذّلا 110 تتذااااَش مطااااسٕ علاااٖ متاااد

 تٛالٗ  درا  علٖ ضِّكا َذبتُٓ. ازبصز مو العدِد َتقاةلًا األمحس،

ّ٘ الجلُز  ممًا تغْٛ األمحس، َالرشس العقرٕ للّر علٖ  َيارا . غتا

 َضااااٙل يف ُنػاااست الااايت الطااااسسٔ الؿاااُز ماااو عااادي ِيكااادٍ ماااا

 .املػسَع عو ا عالى مهر التُاؾل

 لامّطا: اشبتام.

 ماّماا  اضاتجمازٓ،  ياُ مػاسَع   َنًاِتٌ املٛاف ةدإِ يف لكو

 تًاادف الطاارعّهّات، يف الؿااهاعّتاى َِهراا  ازبرّاال كاناات كمااا

 ماّماا  ددِادٔ،  ةأنػإٛ  يّكلٌ ةإثسا٘ الطعُيٓ؛ اال تؿاي لتهُِ 

ٌ  ساٙرٕ الرذلَكّماَِات ؾهاعٕ كانت كما  الطارعّهّات،  يف عها

 ضااهُات، ةعااد ذبقاامل َةا تااداز  ضى  ال الؿااهاعْ اسبلاام ِلرااح َ،

ٕ  َؾاايزات  َتقهّاات  َؾهاعات اٙخلَ  فذلب ٕ  َمكانا  يف متقدما

" نّااُم" مدِهاإ ضى َِراادَ الجالجاإ، األل ّاإ َيف.  لّلاإ عقاإُي سكااُى

 صبلاإ  الاات كمااا" ددِاادٔ سكااازٔ" تؿااه  مدِهاإ لتكااُى تهٛلاامل
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 االؾااٛهاعْ ةالااركا٘ املدعماإ السَةُتااات عاادي سّااح" فااُزةظ"

 َؼبقامل  ديمِطاع  مبا لّقُمُا الرػس ِت س  ستٖ الرػس، عدي ِ ُ 

 ضتشتكااو َاالؾااٛهاعْ الٛرّعااْ الااركا٘ مظلاإ َذباات ذَاتًاام،

 َاملّاااااٍ، الٛا اااإ: األقااااالع ُتطاااااعّٕ ا تؿااااايِٕ غااااركٕ" نّااااُم"

 الغراّٙاإ، َالؿااهاعات اسبُِّاإ، َالتقهّااات َالتهقاال، املُاؾااالت

 َا نتاااز َا عااالم املتٛااُز، َالتؿااهّ  َالس مّاإ، التقهّاإ َالعلااُم

 .عالّٕ سّأ جبُئ املعّػَٕ َالذلفٌّ، ا عالمْ،

 ضنهاا  األ اس   ةال  فذأٔ، ضّشدخ ضمْس" نُّم" ضى ِظٗو َمو يها 

 مااو ِألاارنا كااررل ةتغااّرل ِكااُى مااا ضغاارٌ َِعاِػااها، ضهعاِػااٌ

 ضااّعم َياارا َا ةااداع، التشاادٓ مطاااز    َالسِاا  الدعاإ ضااّا 

 العااا، يف ملُقااعها ةاال َمأكلهااا؛ مػااسةها يف لااّظ داارزِ٘ا، تغاارّلا

 كمؿااادز ةااال ةالٛا ااإ، كماااصَي لاااّظ تقٗدماااٌ، يف متهاَمطااااي

 َازباااذ  الااُطم، ال تؿاااينا َالُ اااٙخل للقّماإ املُلااد لإلةااداع

 ضؾااقاع كاال مااو َالسِااايِ  َاملراادع  َاملطااتجمسِو لالضااتجمازات

 .الدنّا

 

 ي اضااااتعس  َ ااااد آلى،ا: كببببسدي أضببببامة. وكبببباٌ تعقيببببب و

ْٓ  نّاُم،  مػاسَع  َسّجّات لل ّات  سطاى  ةعا   عاو  ٓدُخضذبا  فلعلا

 :ت اؾّلٌ

 ذبقّامل  ةُاضاٛتًا  ِتم اليت العمال ٕ املػازِ  ضسد يُ نُّم. 8

ٌ  َُِكااف  السؤِٕ، ضيداف مو العدِد ٕ  مػاسَع   لّا ْ  القدِا  الذلفًّا

 داادٔ، سلااا  الطااّاسْ األمحااس الرشااس َمػااسَع السِااا ، سااس 
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 يهاا  َ املاالْ،  عراد اهلل  املل  مسكص ملػسَع عهٌ املعلو َالتُِٛس

 .َاأليمّٕ اسبذم ناسّٕ مو املػاةًٕ املػازِ  مو العدِد

ٕ  ماو  تقام  مػاسَع  يُ نُّم مػسَع. 2  ِسكاص  األَ ، الدزدا

 ٖ ٕ  دُانااب  عاادٔ  علاا ٖ  اململكاإ،  ذبتادًااا  الاايت  للتقهّاا  يااارا َعلاا

 املػااسَع، يف لالضااتجماز مًماإ تقهّاإ صباااالت التّاااز مت األضاااع

 الٛاااٙسات تقهّاإ َيااْ: للمػااسَع، األَ  املساساال يف عهًاااو َٝضعٔلاا

 الصزاعّاااإ َالتقهّااااات القّااااائ، ذاتّاااإ َالطااااّازات طّاااااز، ةاااادَى

ٕ  املتقدمٕ، ْ  َا نذلنات  املتذادئ،  َالٛا ا  َالتعلاّم  املتقادم،  اشلاُاٙ

 ا لكذلَنّااإ، َاسبكُمااإ الؿاااهاعْ، َالاااركا٘ ا لكذلَناااْ،

 َسرليا. َالذلفٌّ، ا يازِٕ، ا دسا٘ات َمكههٕ

 مااااو عاااادي ذبدِااااد مٖت فقااااد اجملاااااالت، ياااارٍ َشبدماااإ. 1

  يازٔ ته ااريا خبٛااط فًّااا لالضااتجماز للذلَِاار املًماإ القٛاعااات

ٕ  املػسَع ٕ  َاشلّٚا ْ  القٛاعاات  َيارٍ  لالضاتجماز،  العاما ٕ : يا  الٛا ا

 َاألسرِاااإ، اسبُِّاااإ، َالتقهّاااإ َاملُاؾااااالت، َالهقاااال َاملّاااااٍ،

 الس مّااإ، َالعلاااُم َالذلفّاااٌ، املتقدمااإ، َالؿاااهاعات َا عاااالم،

 .اسبّأ َنُعّٕ

ٕ  ته ّار  يف فعٟلاا  العمال  ةدض  د. 1َ ٕ  الرهّا ٕ  التشتّا  شلارٍ  الالشما

 دااااار  ََضااااااٙل طاااااس  ذبدِاااااد ذلااااا  يف مباااااا االضاااااتجمازات،

ٖ  الذلكّص م  شلا، املٛلُةٕ االضتجمازات  مػاسَع  يارا  ضى مرادض  علا

  يازٔ دباااٍ الالشماإ كافاإ الؿااالسّات َلدِااٌ ذاتااٌ، يف سااد  اااٙم

 الالشمٕ، الذلالّـ  ؾداز ل ذ يف مبا فٌّ، َاملطتجمسِو املػسَع

 .الالشمٕ َالصِازٔ العمل َتأغرلات
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 اشبااف  القٛااع  اضاتجمازات  ةدَز لاف ايتمام ضالسظ ،. 5

 عاااو تتشااادخ امليغاااسات كااال  ى سّاااح املػاااسَع، يف الطاااعُيٓ

 .فٌّ األدهرّٕ االضتجمازات علٖ الذلكّص

 ماا  للمػااسَع ازبغااسايف التُٗضاا      سطاااى ي ضغاااز كمااا. 1

 لطّاضااإ ددِاااّدا ةعاااّدا ضّكاااّخل ضناااٌ ضزٗ فأناااا َمؿاااس، ىااٞلزي

 يف املطااااتجمسٔ الاااادَ  الاااادَلت ، َماااا  ماااا  اشبازدّاااإ اململكاااإ

 ةػااكل املهٛقاإ يف املتُ اا  التهماآُ يَزٍ    ةا قااافٕ املػااسَع،

 .َمؿس اململكٕ ة  الُاؾل ازبطس ته ّر مت  ذا لاؾٕ عام،

ٕ  ّؾاا لا ايتماّما السظت فقد ذل ،    َةا قافٕ. 7  مبهٛقا

 كااى  َ ى املػاسَع،  يارا  ماو  َضااكهًّا  اضت ايتًا لتعظّم ترُ 

 كّلااُ مااذل  ضلااخل 26 َتقاادِسيا املػااسَع، ضز  ملكّاإ مُقااُع

 .نقاؽ مُقُع ماشا  تقسِّرا، مسة 

 

ٕ  :الدىبببدىي حمنبببد. كنبببا عقببببب أ   املُقاااُع تكماااو ؾاااعُة

ٕٟ يهاااا  ضى ازبّاااد  َال ااااز  ددِاااْد، سااادْخ ضناااٌ يف  َعصّماااا لٛااا

 ٖ ٌ  رباال  ، الااادلل مؿااايز  تعااٗدي  فشااادِح ماال، الع علاا  كااال مهاا

 الاااادكتُز ذكااااس كمااااا َالعػااااسِٕ اشبمطاااإّ التهمّاااإ لٛااااط

ٕ  لااادِها    ّذا.  سطااااى  اآلى، َ ااااٙم  ةااادض  َالعمااال  َضياااداف، لٛااا

ٕٜ ضز ، لكاااام  الاااايت األنػاااإٛ مااااو نػااااا  لكاااال عماااال لٛاااا

 َدااااُي عاااادم سّااااح مااااو عاااااٙمْل، َياااارا املدِهاااإ، ةًااااا ضااااتًتم

 ضنًاااا َضناااا ضعتقااادُ  التُ عاااات، فًااام علاااٖ تطااااعد الااايت األز اااام

 . اآلى    تعلو مل٤ا مهٛقّٕ َألضرا  مُدُئ،
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ْٚ  مو لال  احملاَز التالّٕ: املُقُع ضتهاَ  َلعل

 دبازِااإ سُاقاااس  نػاااا٘ ماااو مٖت مباااا نّاااُم  نػاااا٘ تػااارٌّ. 8

 .اله ط اكتػاف ةعد َؾهاعّٕ َا تؿايِٕ

 التذااازٔ آلّاإ زةااط ضَقااح ةػااكل ضَ  ظباااشٍ، مااا مٖت زةااط. 2

ٖ  تساكمات  َلدلات َمعايد دامعات مو َزَافديا َاال تؿاي  علا

 ٗ ٕ  ماد ٕ ) عقاُي  مثانّا ٌ  ةكال  اجملتما   سسكا ٕ ( مقُماتا  نّاُم  مبدِها

 . َمقُماتًا

 .  َاال تؿايٓ الطّاضْ نُّم مدِهٕ يَز. 1

 التشادِات  َضى طماُْح،  دراازْ  مػاسَعْ  املػاسَع  يرا ضى غ  ال

ْ  العائ، فُ   زائ َذبتاز حبذمٌ، األمس ةٛرّعٕ  -مُداُئ  َيا

 ضبماااد، األمااارل زلاااُ ال كاااسٔ، ؾااااسب ةًٓمااإ -َاسبماااد هلل

 ماو  َِطااعد  ضاّعمل  َماوِ  نًمال  َال الاُطو،  ضةها٘ ضُاعد َكرل 

 .اشبازز

 نُّم  مدِهٕ فتػرٌّ ،للتشدِات مدلل يْ األَ  الهقٕٛ َلعل

 ضنااٌ ضعتقااد الااه ط، اكتػاااف نتّذاإ ماادى  نػااا٘ مااو ساادخ مبااا

 تقاُم  لاو  نُّم فمدِهٕ نُاح٣؛ عدٔ مو كررل ال از ف لألمس، ترطّط

 غااسكٕ ٔ راال مااو اكُتػاا ت لااام مااائ َيااُ َاسااد، مهااتر علااٖ

ٓ  املاائ  شلارٍ  سادٕ يف ةأضسٍ العا، ضمسِكّٕ،  ال االضاذلاتّذّٕ؛ ض

 َ يازتااٌ اكتػااافٌ يف يَْز لهااا ِكااو ، ضِّكااا األمااس. يف تهافطاإّ

 الااه ط ثااسَٔ نتّذاإ ُْةٔهاا مااا مهًااا املاادى ياارٍ ستااٖ طُِلاإ، َلطااه 

ٕ  ُةام ةعاديا   َما اشبام،  كازبرّال،  اشباام؛  الاه ط  مهتذاات  نتّذا

ٕ  لّطات  يارٍ  ضدهرّإ،  غاسكات  ةًاا  َ اد  امات    خل، َِهر ..  مجلرا
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ال كاااسٔ  علاااٖ يف زضِاااْ تقاااُم نّاااُم فمدِهااإ للمقازنااإ، َلكاااو

 املهافطاإ عااو نايّاا  ربؿؿاااتًا، كافاإ يف الرػااسٓ َالعهؿااس

 َلاااُ  اٙمااإ نّاااُم مدِهااإ فمهتذاااات مّااإ،  لّ ض اااُ  َال العاملّااإ،

 ةا قااااافٕ ياااارا. َغااااسٟ ا سسّةااااا يَ  عاااادٔ يف طبتل اااإ ةذلكّراااإ

 ِكااو ، فًاارا االضااتجمازات، َدلااب املطااتجمسِو   هاااع لتشاادِات

 يهاا  َض ؿد -اله ط مدى ستٖ. َمهتذاتٌ اله ط مدى يف مُدُّيا

ٕ  عاؾامٕ  تكُى ةأى نُفمل ، -الظًساى ْ  كماا  ن ّٛا  اسباا   يا

 ضَ  ضاااكتلهدا، يف َضةاااسيِو كهااادا، يف َكالغاااازٓ نتيُّضااا يف

 ُ ٕ  ضَ عاؾاامٕ  الهااسَِر،  يف ضَضاال  عاؾااامٕ ضَ لالضااتجمازات،  مالّاا

 .اشبدمات ضَ ا نتاز ضَ االكتػاف يف َالتكهُلُدّا لألحباخ

؛ ضمكو ما  دز مكُناتٌ ةكافٕ اجملتم  زةط الجانّٕ الهقٕٛ

 لالضات ائ  ات مكانّا  ماو  لادِها  َماا  سُلهاا  الهظاس  امل ّد مو َلعل

ٕ  كاُى . ضِّكاا  َالعكظ نُّم، مدِهٕ يف مهًا  ازبدِادٔ  نّاُم  مدِها

 ةعّدٔ َضتكُى كررل، سد    سدِجٕ َمهتذات  ُٓ ةدعم تتمت 

 ضاسِّعا،  ضّكُى فالقساز لرا األنظمٕ؛ ةرلَ ساطّٕ عو الرعد كٖل

ٗ  علااٖ َا ظبااش  املتاةعاإ َستّماا   َتطااشب دباآس عااا ٣، فلسمباا  مطاتُ

 سرلياا  ضَ كانات  ضكاي ّٕ املهػعت، مو ةالقلّل ّظل عدّيا معًا

 يااارا سكُمّااإ. َيّٚاااات التلؿؿاااات يف كافااإ غاااسكات ماااو

 لاادٗ املتاساإ اجملاااالت يف طبتؿاا  مااو اجملتماا  ألفااساي ةا قااافٕ

 ازبامعاااااات يف نّاااااُم َلاااااازز نّاااااُم يف املطااااايَل  َعلاااااٖ نّاااااُم.

 ضارل   ػبااي  مهٛلٟقاا  تكاُى  معلُمات  اعدٔ ِرهُا ضى َالػسكات

ٖ  نُّم َدعل التعاَى،  اجملتما   ما   تهادمر  َضى شلاا،  ُِاساي  فّماا  ترقا
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 ِتعاااَى َمااو علااٖ التااأثرل ذكااست، َكمااا َُت ّااد. تطاات ّد كااْ

ٗ  َكااارل  َا ظبااااش،  العمااال داااُئ سّاااح  ماااو معًاااا،  ازبااادَ

 .  التذازِٕ

 َلاااّظ املجاااا  ضااارّل علاااٖ املدِهااإ، ربؿؿاااات يف ةاااالهظس

 الراُِتاا ، َكاارل  َالٛعااام، َاملّاااٍ الٛا اإ مهتذااات اسبؿااس:

ّ٘ااا عمٟلااا تػاامل فًاارٍ عرااد  امللاا  َمدِهاإ َللذامعااات مً٘مااا، حبج

 شِااازٔ ضضااعدتها. َعلمّ٘ااا مايِ٘ااا يَزيااا ُِعااٚصش ضى يَز ممكااو العصِااص

 مو َكانت ترُ ، زبامعٕ فسِقٌ م  نُّم ملدِهٕ الته ّرٓ السّٙظ

 املااهًر علااٖ ال سِاامل اطلاا  سّااح َعملّاإ، مسكااصٔ شِااازٔ داادَشلا

ـٗ فّمااا ةسضِااٌ ال سِاامل ضي  َستّمااا َالتلؿؿااات، دزاضااْال  ؽباا

٘  الذلكّااص يف ُنؿااح معّهاإ، ربؿؿااات  نؿااّب علًّااا؛ كإعٛااا

 التشتّااإ، الرهّااإ يف املطاااايمٕ يف الُطهّااإ املقااااَالت لػاااسكات

ٌ  يف كالٓ  اشبدمّإ،  الػاسكات  َكرل   ضى املالساظ  َماو . صبالا

 ٛا ااإال ماااو تٛرّقاااات َ ػبااااي اململكااإ، ذبتادًاااا التلؿؿاااات

 يف حبجّاإ ةااسامر لاادِها ضِّكااا يهااا الٛعااام، َ   املااا٘،    الردِلاإ

 ياارٍ فاضااتلدام كاَضاات، دامعاإ َةاااأللـ ازبامعااات، ضسلااب

ٕ     َنقلًا التٛرّقات، َثٖم َمو لألحباخ ازبامعٕ ٕ  املسسلا  التذازِا

 لالضاات ائ، زاّٙعااا  ظباااّشا ضااّكُى ياارا فشتمااا نّااُم، مدِهاإ   

 مااو مركااسٔ مساساال يف املكااافٕ القّماإ يف شِااائ يهااا  َِكااُى

 .  نُّم مطرلٔ

ٌ  املردع ، الٛلرٕ ترم مو مط  ضى ةسنامر َضعتقُد ٕ  لا  عال ا

ٕ  يارٍ  َِقاُي  ضّعمل الرٓ الرػسٓ العهؿس ةإػباي . مطاتقرٟلا  املدِها
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ٗ  َِكاُى  املاقْ، ضلٛا٘ مو نتعلم لّتها الهقٕٛ، يرٍ يف  للمشتاُ

 مػاازِ   لهذااح  املقاِّظ يمض كأسد َقعٌ َزمبا ايتمام، احمللْ

 . املدِهٕ

 الجاُزٔ  مو نطت د ضَ نعؼ ، ضنها َيْ فلط ّٕ، زمبا كهظسٔ

 نعاؼ  ، َثامٖ  َمو معسَفٕ، لظسَف سقرتًا يف تاليا َما الؿهاعّٕ

 تكهُلُدّاا  ثاُزٔ  نعاّؼ  ضى ػباب  لارا  َا نذلنات؛  الكمرّاُتس  ثُزٔ

 ماااو َيااارا ضااااِهظ، الااادػبّتا  َتكهُلُدّاااا املعسفااإ الس مّااإ،

 ةا   التهطاّمل     الدعُٔ ضرمل مما. املدِهٕ يف شلا امللٛط املهتذات

 املكااافٕ، القّماإ لسفاا  َلاؾاإ؛ سكُمّاإ املهػااعت َكافاإ نّااُم

 .َالرػسِٕ املايِٕ املؿايز لكل األمجل َاالضتغال  املعسفٕ َلصِائ

 تطًم ضى  كو فّما للػ  صبا  ال َاأللرلٔ: الجالجٕ الهقٕٛ

 االضااتجماز طسِاامل عااو  مااا للدَلاإ؛ يلاال ؿاادزكم نّااُم مدِهاإ ةااٌ

 دلاااب َاأليااام املػاااازِ ، يااارٍ علاااٖ الكاااساٙب ماااو ضَ املراغاااس،

ٕ  اضتجمازات ٕ  تغام  ضدهرّا ٕ  لصِها . ضِّكاا  َقاساٙب  زضاُم  ماو  الدَلا

 ِكااُى َضدهرّاإ، ضبلّاإ عاملاإ ضِاإد مااو ضتطااتُعرٌ مااا ساارل ياارا

 . احمللْ اال تؿاي يف مًٙم ضثْس لدلُشلم

ْ  عرد اهلل املل  مسكص قم لاألفك مو َلعٖل ٕ     املاال  مدِها

ّ٘ااا، نّااُم   كااو يهااا َ لّااٌ، مهااٌ َالطاا س التهقاال سّااح مااو  انُن

 ةهااُ  َكاارل  العاملّاإ، األَفػااُز لرهااُ  املسكااص ياارا اضااتغال 

ٕ  َةه ظ. َيَلّٕ َ  لّمّٕ ضبلّٕ دبازِٕ َاضتجمازِٕ،   كاُى  األيمّا

ٕ  ةؿا ٕ  تتمتا   نُّم مدِهٕ  َا  امإ،   لًّاا  سالطا   سّاح  ماو   انُنّا

ٖ  ال سّاح  العاا،،  علٖ َان تاّسا عاملّ٘ا ُةعّدا ضّعْٛ فًرا  ضٖى ؽب ا

 . َا  امٕ ال ّصا نظام يْ االضتجماز عُاٙمل مو
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 َدلاااب  الااادلل مؿاااايز تعاااٗدي َياااُ األَ ، اشلااادف جباناااب

 مااو ضُّسٖغاح  سّاح  للمعسفإ،  ةُاةاإ ضِّكاا  ضاتكُى  االضاتجمازات، 

 مااو كااررل كااٙم مراغااسٔ ساارل ضَ ٔمراغااس ةٛسِقاإ األنػاإٛ ياارٍ

 زضِهاااا َلسمباااا َاسبُاقاااس، املااادى ةاااا ْ    َاألحبااااخ األفكااااز

 -ضارمل  مماا  نُّم. مدِهٕ دبسةٕ ةطرب َدبازِ٘ا، ا تؿايِ٘ا ان تاّسا

 ناعماإ،  اأُ نّااُم مدِهاإ ضتػااكل -الهقٛاإ ياارٍ يف َخباؾاإ

ٕ  لدَ  ممجلُى ةًا  ل  عاملّٕ، غسكٕ ضتػكل  نًا سّح  فاعلا

 .  اضتجمازاتًم لال  مو اضضًّم

 

 حول القطية املداخالت: 

 نُّم َذبدٓ الُ ت: 

 مػااسَع ضغاااز ض. عرااد اهلل الكااُؼبْ    ضى اسباادِح عااو ضى  

 مو ممكو عدي  لٔ  ا يف ضى ته ّرٍ ٓٔ  ا الُ ت، م  ذبٕد يف نُّم

 ضااهُات، فًاال لاارٔ  ضااّا ناأٌ  ا يف االعتراااز األلاار ماا  الطااهُات،

ٖ  قدزٔال عدم مو ربُٟٗفا ِعتدل يرا ُ   َفامل   ظبااشٍ  علا  طبٛاط  ماا يا

 ذل و   معُ ات لٌو َما يْ

  ٕ ٓ  مو دانرٌ ذكس ي.  سطاى ةُسلّقإ ضى  كاّ  الُ ات،  ذباد

ٕ  مهار  العًد َلْ زلُ طسسًا  قالّما  مػاسَّعا  لاّظ  فهّاُم . الرداِا

 َز ايت،  يف ذكاستُ  َكما التُِٛس،  ّد فكستٌ فشتٖ تقلّدِ٘ا،

 سكااازٔ يف ضبُزِ٘ااا  ظباااّشا نّااُم ِكااُى ضى يااُ األياام فالتشاادٓ

 تكاُى  سّاح  الرػس، ذكا٘ م  اآللٕ ذكا٘ فًّا ِتهافظ ددِدٔ،

 تتٛلااب نّااُم ضى ظبااد ذبدِااّدا، الطاارب َلاارا. الٛااُ  الّااد للتقهّاإ
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 يف املتشّااصِو  َاملمااُل  َالسِااايِ  املراادع   الضااتقٛا  ان تاّسااا

ٕ  innovation ا ةداع علٖ القاٙمٕ التقهّٕ سبكازٔ األضاع  كقّما

 .ندزٔ األكجس َاملُزي ٕ،ضضاضّ

 يَز ا عالم يف متاةعٕ مػسَع نُّم:

سُ  يَز ا عالم يف متاةعٕ مػاسَع نّاُم، تطاا٘  ض. عراد اهلل     

 عاو  اسبدِح يف ا عالمْ ازبانب مو  ؿُز يها  الكُؼبْ: يل

ٗ  ضضاراّةا  يهاا   ضى َمتاةعتاٌو ضم  املػسَع  املػاسَع   يازٔ تعاُي  ضلاس

ُ  املػااسَع ةأنااٌ ِعتقااد ضى  يازٔ ن طااٌو علاامل ض. ضبمااد الدناادنْ      لاا

ٕ  َلكهًا ل علت، ا عالم ت عّل ضزايت  فقاط  َلسمباا  ا يازٔ، زسرا

 ا عاالم  ِع ْ ال التُ ّت.  ال ضى ض. عرد اهلل الكُؼبْ ِسٗ ضى يرا

 األدااه  ا عااالم لاادٗ كاااى َزمبااا .املعلُماإ َتقاادِم الرشااح مااو

 .ضكجس ت اؾّل

ٓ  َضغاااز ي. مطاااعد احملّااا    ضى سالااب     مااو الّااُم مااا ػبااس

 اسبماااالت ضاااّا  يف املػاااسَع، ياااْ يااارا ملجااال  عالمّااإ متاةعاااات

 .احمللّٕ ةّٚتها ِتذاَش ال ا عالم مو الهمط يرا َمجل الدعإّٙ،

 طرّعااإ ِعسفاااُى مًهاااّ ،  عالماااّ  ؼبتااااز املػاااسَع يااارا

ٖ  َِعملُى َضيدافٌ، َمكُناتٌ املػسَع  عاو  ةعّاّدا  ذلا ،  نقال  علا

ٗ  للذمًاُز املطاتًدف   مال ذب ال الايت  الدعإِ  ِذلتاب  م ّاّدا،  ضبتاُ

 اال تؿااايٓ املطااتُِ  علااٖ املػااسَع ةأيمّاإ اآللااسِو   هاااع علّااٌ

ٕ  لاادًِم  لااّظ ازبمااايرل  مااو العدِااد  دبااد َلاارا  .َالسحبااْ  معسفاا

 زدااا  مااو عاادي لاادٗ ذلاا  دبااد  ااد ةاال املػااسَع، ياارا مبكُنااات

 .فٌّ االضتجماز لُ  مو لُف يف ػبعلًم ما َيُ األعما ،
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 املػاسَع  عاو  املعلُماات  تقاٚدم  ضى حباا   ِعام  ال املًم عالما 

ُ  َ مناا  َالٛمُسات؛ اآلما  عو تتشدخ َؾ ّٕ، ةٛسِقٕ  ؾاُزٔ  يا

ٕ  املطيَلّٕ يسم علٖ ِق ُى َمِو م  َلقا٘ات للُا  ،  فّاٌ،  الته ّرِا

 . فٌّ ُِهذص ما ضمامًم، َِسَى ِسَنٌ َكأنًم ِعّػُى الهاع َدعل

ْ    اضتلدام فإى غ ، َيَى ُ  غاركات التُاؾال االدتمااع  يا

ّ٘ااا، املػااسَع فكااسٔ لتطااُِمل الٛااس  ضفكاال ضسااد  لااال  مااو عامل

 مهاضااارٕ تكاااُى ضى ُِتُ ااا  َالااايت اسبّااإ، اللغاااات ماااو صبمُعااإ

 .لالضتجماز

 القٛاع اشباف َاملطتجمس الطعُيٓ يف مػسَع نُّم:

ٓ  اشبااف  ِسٗ ي. محّد املصزَع ضى القٛاع يف  ساقاس  الطاعُي

ٕ  املسسلٕ ٕ  التأضاّظ،  ماو  اسبالّا  سّاح  املقااَالت،   ٛااع  يف لاؾا

ات مل معٌ م. ضضامٕ كاسيٓ، َذكاس    .ضعُيِٕ الػسكات مجّ   ى

  نػااا٘ مساساال يف لاؾاإ كااررلٔ، ةدزداإ َُمٖٛراامل ؾااشّح ضى يارا 

 .التشتّٕ الرهّٕ

 مطايَ   تؿاسؼبات  ةّهما ذكس ي. مطاعد احملّا ضنٌ ِطتغس 

 ضَ  ها عبو .عّٕشزا اضتجمازاتًم ضتكُى َضى السَضْ، الؿهدَ 

 املااا٘، َاضااتهصاف اضااتًال  ةطاارب الصزاعّاإ للمهتذااات التؿاادِس

ٖ  شزاعّ٘اا  الاسَع  ِعتماد  فكّخل فًّاا   ضمٛااز  َال ضنًااز  ال ضز  علا

 الغاراْٙ،  التؿاهّ    طااز  يف ِعهٌّ ما كاى  ذا العامو  ال مدٗ علٖ

ٕ  يف َاض  ايتمام َدُي قُ٘ يف ممكو فًُ  يف الؿاهاعّٕ  املّكها

 يُ ما َافقٌ فٌّ ض. ضبمد الدندنْ.َ .املدِهٕ
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ٓ  ةاملطاتجمس  ؽبتـ فّما ضقاف م. ضضامٕ كسيٓ ضنٌ  الطاعُي

 ة اسف  لتعاسِ ًم  متكامال  ةسناامر  ماو  فالةاد  ،(امللتلط ستٖ ضَ)

  يازٔ مااا  شلااام لقاااا٘ات َعقاااد َغاااسَطٌ، املػاااسَع يف االضاااتجماز

ٕ  املػااسَع  ٖ  تػااذّعًم  مااو   هاا   َال االضااتجماز،  َيّٚاا ٘  علاا   نػااا

 ةاااأنًم الػاااعُز  عٛااااؤيم ذلااا  ماااو َضيااام ػاااذلكٕ،م كّاناااات

  املػسَع. يف ةًم ُمسٖسب

ٖٓ  ياارا يف ِااسٗ العاماإ االضااتجمازات ؾااهدَ  ةااأى غااعُْز لااد

 يلااال مؿاااايز تهُِااا   طااااز قااامو لاااٌ سؿاااسِٕ فسؾااإ املػاااسَع

 َالؿاااهاعْ، الصزاعاااْ،) التهمّااإ ؾاااهايِمل ضى كماااا. الؿاااهدَ 

 يااارا يف ْزيَ كااارل  شلااام ِكاااُى ػباااب ضى( َسرلياااا َالعقاااازٓ،

 .ا طاز

 تهُِااا  يف يااارا ا طااااز، تطاااا٘  ض. عراااد اهلل الكاااُؼبْ: يااال 

ضداااا   األداااه و املطاااتجمس علاااٖ سكاااس الؿاااهدَ  يلااال مؿااااي

ـٗ لدِااٌ فّمااا املُدااُي يااُ الػااعُز ضضااامٕ كااسيٓ ةااأى ياارام.  ؽباا

 نُّم. مػسَع

    ٌ ٖ  الةاد ضال  ضقاف ضِّكاا ي. محّاد الػااػبْ ضنا ّ٘ا  ضى نهطا  داص

ْ  يف ِق  نُّم مػسَع مو ٕ  األزاقا  تكاُى  َاألزينّإ، فقاد   املؿاسِ

املّاااٍ،  ال ضى ض.  فًّااا تتااُفس الاايت األزاقااْ يف الصزاعّاإ املػااازِ 

 ضماا  ضبمد الدنادنْ ذكاس ضى يارا األماس ممكاو ةالهطارٕ ملؿاس،       

 ياام الؿااّهّ  ضى نعسفااٌ مااا مهااا. كاارل   ساٟلااا ضضااُض فًااُ ااٞلزيى

 .إَِصبا  االضتجماز يف الصزاعٕ الؿشس يف املتقدمُى
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 مُ خل مؿس َاألزيى َ ضساّٙل مو املػسَع:

 نّاااُم مػاااسَع ساااُ  األضاااٚلٕ ضطلااامل ي. لالاااد السيِعااااى ةعااا 

ْ  الادَزاى  ذباٖديَ  ازبغسايف، َيْ: يال  َمُ عٌ ٓ  األزينا  يف َاملؿاس

 ضتلكااا  الااادَلت و َيااال مطاااايمٕ ضاااتكُى َكّاااخل املػاااسَعو

 ضم املهاااطمل،  ةقّاإ يف ةًااا  املعمااُ  اململكاإ لقااُان   نّااُم مهٛقاإ

 ةهّاُمو كماا ضى مُ ا     لا٘ؾاا   انُّنا يها  ضى ضم الدَلت ،  ُان 

 َيفاعّٕ ضمهّٕ اسذلاشات مو فًل  ضساّٙل، مو د٘دا  سِْب املػسَع

 ازبانبو يرا يف

  َ  يف املػاازِ   ضى علمل علٖ ذل  ي.  سطاى ةُسلّقٕ ةقُلاٌ: ِراد

 لؿؿاات فمؿااس ةااألسٗ، ضَ ةٛسِقاإ ضااتتكامل الااجالخ الاادَ 

 .الطعُيِٕ نُّم مبشاذأ 2كم ضلخل ؿسِٕامل لهُّم

 ِكااُى لااو تقاادِسٓ، َسااُ  الاادَزِو األزينااْ َاملؿااسٓ، يف 

 ماااو َملهظُمااإ التقهّاااات، َماااال  للمطاااتجمسِو الااادعُٔ .يَز شلماااا

 .احملدئ التطعٕ َالقٛاعات اللُدطتّٕ، اشبدمات مقدمْ

 ملؿااس يَّزا يهااا  ضى ِعتقااد َذكااس ض. ضبمااد الدناادنْ ضنااٌ ال 

ـٗ مااافّ َااٞلزيى لُدطاايت  الاادَز. املدِهاإ َ يازٔ االضااتجمازات ؽباا

َذبدِااّدا يف  مؿااس، يف تقاا  مسةاا  كلاام 8000  ى سّااح فقااط،

 يَّزا ضااّعْٛ  نااٌ سّااح مااو املدِهاإ، يف للذطااس يلاال َال ضااّها٘،

 َالطا س،  ا  امإ،  سّاح  ماو  مسنإ؛  فطاتكُى  القُان  ضما. ملؿس

 .  يازِٕ ضلسٗ َضمُز

 مااو ةقعاإ ضٓ مجاال مجلااًا فاملدِهاإ ضمااا فّمااا ِتعلاامل ةإضااساّٙل؛  

ٕ  َذا َالرعاد  القاس   ِعاد  َٜلام  محاِتًاا،  سّاح  مو اململكٕ  يف ضيمّا

 .اهلل  دز ال اسبسَ ، سالٕ
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 ضفكاز َمُايب ددِدٔ ملػسَع نُّم:

  يازٔ م  عمل َزؽ    ذيب ض. ضبمد الدندنْ    ضنها عبتاز

 لْالت ؿاااّ للتعسِاااخل العامااإ االضاااتجمازات ؾاااهدَ  َمااا  املدِهااإ،

ٕ  ةاملػازِ  ٕ  ةهػاا   َضِّكاا  للمدِهإ،  ا نػااّٙ االضاتجمازٓ،   املدِها

ٕ  الغسف يف َاللقا٘ات الدعُٔ َ كو ضى تكُى  يارا  ماو . التذازِا

 نقاغاااًا َثاااٖم َماااو ضنػااإٛ، ماااو ِااادَز ماااا ا عالمّاااُى ضاااّعسف

 .  َاجملتم  الدَلٕ ربدم َمقاالت مبقاةالت

 كااارل املاااتعلم ، َ الػااارا  ماااو ماااو الاااسَاي طرقااإ يهاااا 

 تًاتم  مػازِ  مو لدًِم ما َزلاع ةًم، االيتمام ػبب امللتؿُى،

ٕ  يارٍ  َضعتقد ضى املدِهٕ. ةًا ٕ  ماو  شلاا  الٛرقا  ضى ماا  كاو   األيمّا

 غااسكات عهًااا َضااّهتر ضلااسٗ، مُايااب الضااتقٛا  نااُأ تكااُى

 َعلااٖ -الرهااُ  علااٖ يهااا. املعسفاإ  لكااُى مااال  علااٖ مرهّاإ

ٕ  االضااتجمازات ؾااهدَ  زضضااًا  يعاام ياارٍ  يف االضااتجماز -العاماا

ٖ  ياارا ضِّكااا َمػااازكتًا، الٛرقاإ اشباااف،  القٛاااع ِهٛراامل علاا

 لاادِها ياال َا عااّ ، لااهكو. الٛرقاإ ياارٍ يعاام يف ِطااًم فعلّااٌ ضى

 ةعكًا يف املدِهٕ صباالت يف َاضتجمازات لدلٔ شلا  اٙمٕ غسكات

 َاستكانًم. السَاي يعم علّها لرا الكلو َلّظ

ٕ  اسباقاهات  ما   التُاؾل يها ا ُتسح ضى ضرمل  الادَ   يف العلمّا

 التمُِاال ذبتاااز الااذلاع ةااسا٘ات يف مركااّسا َاالضااتجماز املتقدماإ،

 يف السٟقاا  ضّأتْ ألنٌ املا ؛ ضُ  يَز زمبا َيرا زلّؿٕ، َتكُى

 ضاااُٟ ا َلاااتكو املاااا ، ضاااُ  الؿاااغرلٔ الػاااسكات يااارٍ  يلاااا 

ّ٘اا  االضاتجماز  فًّاا  ُِتااح  مُاشِٕ،  يف طاتجمس ضّ َماوِ  ضماا . َعاملّ٘اا  ضبل
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 العامإ،  االضتجمازات َؾهدَ  اشباف القٛاع فًُ اسبُاقو يرٍ

ُ   مػاذل ،  ؾهدَ  ذبت َِكُى  يارٍ  ماو  %50 ظباح  َةالتاالْ لا

ُ  دبازِ٘اا،  االضتجمازات  األضااع  يف االضاتجماز  ألى ةاايس؛  ظبااح  فًا

 . لّل

ـ  ٕ  َلُتلٚؿا ٕ  نطارٕ  -مجٟلااا -املدِها  فًااْ ذكاسُت،  ملااا معّها

 ةػاسِٕ، ضاّكُى   ذبتّٕ ةهّٕ ضّرم كوَل ضسِّعا، لّظ اضتجماز

ٕ   اعادٟٔ  َضتػكل الُ ت، م  متطازّعا ةًا الهمُ  َدبازِإ،  علمّا

 تعاسف  ال َغاسكات،  مػاازِ      تتشاُ   ددِادٔ  ضفكااّزا  ضتُلد

 ماو  علًّاا  َاالضاتشُاذ  غاساؤيا،  ضاّتم  الػاسكات  يارٍ  ماو  كم

 .عاملّٕ مالّٕ ةُّتات ضَ الؿهدَ  ٔ رل

 م:مػسَع نُّم يف عُّى ا عال

   ٓ  ذكااس ي. عرااد اهلل ةااو ؾاااحل اسبمااُي لاادّلا ضَزيتااٌ ضااكا

 ضالماى  ةاو  ضبماد  األمارل  ضةُ  ، مكمُنٌ: )ضعلاو  -عسةّٕ نُّش

 صبلاظ  زٙاّظ  ناٙاب  الطعُيٓ العًد َلْ ضعُي، آ  عرد العصِص ةو

 عاو  الّاُم  العامٕ االضتجمازات ؾهدَ   يازٔ صبلظ زّٙظ الُشزا٘،

 ".نُّم" مػسَع  طال 

 لسؤِااإ الٛمُسااإ التٛلعاااات  طااااز يف" نّاااُم" مػاااسَع َِاااأتْ

2010،  ُٗ  دُاناب  طبتلاخل  يف زاٙاد  عاملْ منُذز٣    اململكٕ ةتش

 يف القّماإ ضالضاال اضااتذال  علااٖ الذلكّااص لااال  مااو اسبّااأ،

 .املػسَع يالل َالتقهّٕ الؿهاعات

" نّاُم " مهٛقٕ" ضى املػسَع عو  عالنٌ لال  العًد َلْ َؾٖسح

 تطااتًدف متلؿؿاإ، اضااتجمازِٕ اعااات ٛ تطااعٕ علااٖ ضااذلكِّص
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 َمطااتقرل َاملّاااٍ، الٛا اإ مطااتقرل: ا نطااانّٕ اسبكااازٔ مطااتقرل

 َمطاتقرل  الغارا٘،  َمطاتقرل  اسبُِّإ،  التقهّات َمطتقرل التهقل،

 َمطااتقرل املتٛااُز، التؿااهّ  َمطااتقرل َالس مّاإ، التقهّاإ العلااُم

ٕ ا َمطاتقرل  الذلفّاٌ،  َمطاتقرل  ا عالماْ،  َا نتااز  ا عالم  ملعّػا

ٕ  السكّاصٔ   جل الرٓ ْ  األضاضاّ ٕ  سطاب  القٛاعاات،  لراا   َكالا

 ".َاع" الطعُيِٕ األنرا٘

 اشباؾاإ، االضااتجمازات داار  علااٖ" نّااُم" مػااسَع َضااّعمل

 .اسبكُمّٕ َالػساكات َاالضتجمازات

 لاااال  يَالز ملّااااز 500 ماااو ةاااأكجس املػاااسَع يعااام َضاااّتم

ٕ   رااال ماااو القايمااإ األعااُام   ؾاااهدَ  ُيِٕ،الطاااع العسةّااإ اململكاا

 ".َالعاملّ  احمللّ  املطتجمسِو    ةا قافٕ العامٕ، االضتجمازات

 املُ ااا  ضةسشياااا: مًمااإ، خبؿااااٙـ املػاااسَع مهٛقااإ َمتااااش

 ماا  ضفكل دبٗم  التقا٘ نقٕٛ تكُى ضى شلا ِتّح الرٓ االضذلاتّذْ

 .َضمسِكا َضَزَةا َ فسِقّا، َآضّا، العسةّٕ، املهٛقٕ يف

 21,500 مطاااسٕ علااٖ اململكاإ، سااس  ا سلاا املهٛقاإ َتقاا 

 َللااّر األمحااس الرشااس علااٖ َالغااس  الػااما  مااو َتٛاال ،2كاام

 ةازت اااع درااا  الػااس  مااو ةًااا َؼبااّط كاام، 111 ةٛااُ  العقراإ

 .مذل 2,500

 القٛاعات االضتجمازِٕ ملػسَع نُّم:

 لاااال  تهٛلااامل مداللااإ ي. عراااد اهلل ةاااو ؾااااحل اسبماااُي ماااو  

ٕ  القٛاعااات  ْ  زلاااُ  لًّااا  غاااز ض الااايت االضااتجمازِ  عهاااد العًااد  َلاا
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 اضاتجمازِٕ   ٛاعات َيْ تطعٕ العمال ، نُّم مػسَع عو ا عالى

 :ا نطانّٕ اسبكازٔ مطتقرل تطتًدف متلؿؿٕ،

 .َاملّاٍ الٛا ٕ مطتقرل .8

 .التهقل مطتقرل .2

 .اسبُِّٕ التقهّات مطتقرل .1

 .الغرا٘ مطتقرل .1

 .َالس مّٕ التقهّٕ العلُم مطتقرل .5

 .ُزاملتٛ التؿهّ  مطتقرل .1

 .ا عالمْ َا نتاز ا عالم مطتقرل .7

 الذلفٌّ. مطتقرل .1

 لرااا ْ األضاضاإّ السكّااصٔ  جاال الاارٓ املعّػاإ، مطااتقرل .9

 .القٛاعات

ٕ  القٛاعات يرٍ َضمام ٕ  تػاكِّل  الايت  املًما ٕ  مهظُما  ادتماعّا

ّ٘اا.  األكادل  ةال  الكررل، املالْ السؾد     قافٕ َا تؿايِٕ،  عامل

ٕ  عااو نتشاادخ فشّهمااا  ِتٛلااب األمااس فااإى يَالز، ازملّاا مخااظ مٚاا

 َزؤِاإ زضااالٕ ضى َال غاا  األيَاز، متعاادئ َةااسامر مكااهّٕ دًااُّيا

ُ  املػاسَع،  سلاُ   عاتقًاا  علٖ ضلرت املػسَع  مبساسال  ته ّارٍ  عبا

ُٗ     السامّااإ للتٛلعاااات ضبق١ٟقاااا ته ّااارٍ ماااو ضاااهُِٕ دبعااال   ذبااا

 ؾاادازٔ يف ا مجااالْ احمللااْ الهاااتر مااو ػبعاال نااُعْ، ا تؿااايٓ

 يااارا يف العًاااد َلاااْ زلاااُ ماااا ِيكااادٍ َيااارا العاملّااإ، ذااااتاملهت

ٕ  ِاُفِّس " نّاُم " مػسَع َةها٘ تُِٛس ضى مو ازبانب،  اضاتجهإّٙ  فسؾا
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ٕ  عادل  َذلا   ا مجالْ، احمللْ الهاتر تطٗس  مو للشد ٕ   تاسا  فسؾا

 اشبااازز، يف ضمُالااٌ ِطااتجمس َمااِو لكاال اململكاإ يالاال االضااتجماز

 االضاااتجمازِٕ ال اااسف  لااإ نتّذااإ املاااالْ التطاااٗس  تقلّااال َةالتاااالْ

 .الكلمٕ

 يف لالضاتجماز  ددِادٔ  فسّؾاا  ضُّفِّس" نُّم" مػسَع ضى مكّٟ ا

 اضااات ائ    ةا قاااافٕ الؿااا س، ماااو  نػااااؤيا ضاااّتم  ٛاعاااات

 السِااااح، كٛا ااإ الٛرّعّااإ؛ املاااُازي ماااو املػاااسَع يف املطاااتجمسِو

 .الػمطّٕ َالٛا ٕ

ٕ  ضنًاا  ال غا   الايت  العراازات  تلا   لاال   َماو  يهاا،  ٖ  مرهّا  علا

 َضزسااب، ضَضاا  آفااا     املػااسَع مهًااا ضااّهٛلمل َ ُاعااد ضضااظ

 ضعمااااازيم ةكافاااإ املااااُاطه  َمعسفاااإ مل ًااااُم  ى القااااُ : ِرقااااٖ

ٖ  ضى فالةاد  املػاسَع،  يارا  عبُ التعلّمّٕ َمطتُِاتًم ٕ  ؼبظا  كافا

ُ  فاملُاطو املػسَع، يرا تُدًات عو َافّٕ مبعلُمات املُاطه   يا

 مػاسَع  َتُِٛس ةها٘ عبُ املػازكٕ يف ضاضَّٕاأل األَ  السكّصٔ

ّ٘ا عاملّ٘ا ِعٗد  .ن طٌ الُ ت يف َضبل

ٌ  ماا تٛاٖس       يها َضغرل  الصِاازٔ  ساُ   الدنادنْ،  ضبماد . ض لا

ٕ     نُّم مطيَلُ ةًا  ام اليت ْ  تراُ   َألٖى تراُ .  دامعا  ض اس   يا

ٕ  يّكلٕ  عائ مهاضرٕ يها ضزٗ فإنم نُّم؛ ملػسَع مهٛقٕ  ازبامعا

 املتعااادي نّااُم  مػاااسَع ِتٛلرًااا  الااايت َاملًااو  ِت ااامل مبااا  ضكاي ّ٘ااا 

 َيَى نّااُم، مػااسَع ملطاارلٔ اضااتكماٟلا ِعٛااْ فًاارا اشباادمات،

 .للمػسَع ضكاي ّٕ ضَ دامعٕ  نػا٘    اسبادٕ
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 مػااسَع مهتذااات فااإنم ضدااصم ضى املااالْ، التااُاشى َخبؿااُف

ّ٘ا تُاشّنا لها ضتشق١مل نُّم  ؾادزت  الايت  امرالادل  ماو  ةعّكاا  ِ ُ  مال

لااارا ضزٗ ضى ِعااااي الهظاااس يف يااارٍ  العامااإ؛ للمُاشنااإ يعّماااا مااايلّسا

 نّاُم،  ملػاسَع  األَ  ا نتادّٕ املساسل تردض ضى ةعد َذل  ،الدلامر

ٖ  َاألفاساي  اشبااف  القٛاع ةأفسع ِلشمل  د الرٓ للعب٘ رب ّٟ ا  علا

 نّااُم مػااسَع ضى معًااا ُِعتقااد الاايت التُ عااات  اال يف ضااُا٘، سااد

ّ٘ااا نادٟبااا ضااّشقمل ّ٘ااا ضبل   ِااسايات عااو الدَلاإ لصاناإ ِغاام  مجال

 .األَدٌ متعدئ ضبلّٕ

، فااإى يهااا  العدِااد (ا لكذلَنااْ املسضااا ) ََفٟقااا لؿااشّ ٕ

 لال  مو اململكٕ علٖ ةاله   تعُي اليت اال تؿايِٕ املكاضب مو

 مٖت َ منااا اللشظاإ؛ َلّااَد لااّظ املػااسَع فًاارا نّااُم، مػااسَع  نػااا٘

 اشبٛاااااط َقااااا  َمٖت شمهّااااإ، ل اااااذلٔ لاااااٌ التااااادةرلَ التلٛاااااّط

 ته ّارٍ  يف َالراد٘  عهٌ ا عالى ِتم ستٖ لٌ، الهادشٕ االضذلاتّذّٕ

 تٛلااب مااا َياارا مهااٌ، املٛلااُ  ةاااله   لّعااُي ؾااشّشٕ، ةؿااُزٔ

 العًد َلْ زضضًم َعلٖ اململكٕ،  ائ ٔ رل مو ازبًد مو الكجرل

ٌ  -عُي ضا  آ  عراد العصِاص   ةاو  ضالماى  ةو ضبمد األمرل زلُ  س ظا

ٕ  املكاضاب  َماو  املػاسَع،  عاو  ةاا عالى   ام الرٓ -اهلل  املتُ عا

 :ِلْ ما للمػسَع

    الاااُازئ املكاضاااب ؾاااايف ِكاااُى ضى املتُ ااا  ماااو :ضَٟلاااا

 ضااّتم الاايت القٛاعااات لااال  مااو يَالز ملّاااز 70 عبااُ اململكاإ

 اشباازز،  ماو  الطال   ةعا   اضترلاي علٖ العمل مو فردٟلا تُِٛسيا،

 الطاال : تلاا  َتػاامل نّااُم، مػااسَع لااال  مااو نتادًااا  ِااتم ضااُف

 (.َاآلالت االتؿا ، َمعدات الطّازات،)
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ّّااا  فااسف مااو الكااجرل ةتااُفرل نّااُم مػااسَع ِقااُم ضااُف :ثان

 يف ضماُاشلم  ةاضاتجماز  ِقُمُا لكْ الطعُيِ ، للمطتجمسِو العمل

 َضاُف   رال،  ذٓ مو اململكٕ يف متُفسٔ تكو ، اليت القٛاعات

 االضاااتجمازِٕ القاااُان َ اململكااإ،  اااائ زعاِااإ ذبااات ذلااا  ِاااتم

 تعمااال ضاااُف املػاااسَع يااارا لاااال  َماااو اململكااإ، يف املُقاااُعٕ

 .االضتجمازات تطٗس  مػكلٕ عالز علٖ اململكٕ

ٖ  الكاجرل  ةااله    املػاسَع  يرا ِعُي ضُف :ثالّجا  املاُاطه   علا

 يف ضماُاشلم  اضاتجماز  ماو  نّاُم  مػاسَع   كاهًم  سّح الطعُيِ ،

ٕ  ِكامو  ماا  َيارا  لللاازز،  الطا س  ماو  ةدٟلا سَعاملػ ذل   للمملكا

 .للدَلٕ اال تؿايٓ العاٙد شِائ م  مُاطهًّا ةقا٘

 نّاُم  مػاسَع  يعم ِتم ضُف الرٓ املرل  عو ا عالى مٖت :زاةّعا

 لااال  َياارا ضمسِكاْ،  يَالز ملّاااز 500 ماو  ِقااس  ماا  َيااُ ةاٌ، 

 اململكااإ، يف القايمااإ ال اااذلٔ لاااال   نػااااٌٙ ماااو األَ  املساسااال

 العامٕ، االضتجمازات ؾهدَ  م  ةالتعاَى املػسَع يعم ِتم َضُف

 .َاألدانب احمللّ  املطتجمسِو ةع  م  َالتعاَى

 800    ِؿال  املػاسَع،  لدعم مردْٙ مرل  َق  مت :لامّطا

 فااذلٔ يف للدَلاإ، احمللااْ الهاااتر مااو َذلاا  ضمسِكااْ، يَالز ملّاااز

 الهااااتر عاااو ضى ا عاااالى مٖت َ اااد م،2010 عاااام تتلٛاااٖ ال شمهّااإ

ٖ  ِكاُى  ضُف املهٛقٕ يرٍ يف لل سي احمللْ  يَ  مجّا   ةا   األعلا

 .العا،

 مااو األَ  املسسلاإ اضااتكما  سااا  فإنااٌ غاا ، ضينااٖ َيَى

ّ٘ا ضاارلت   ا مجااالْ احمللااْ الهاااتر فااإى نّااُم مػااسَع  َةااُترلٔ نطاار
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 ضبلّاااإ اضااااتجمازات ِطااااتقٛب املػااااسَع ضى حبكاااام متالسقاااإ،

 املهٛقٕ. يف زِايِ٘ا يَّزا ِعٌّٛ َيرا َيَلّٕ، َ  لّمّٕ

تأثرلات ضبتملٕ ملػسَع نُّم علٖ زدا  األعما  َاملطتجمسِو 

 احمللّ :

 نّاُم  مػاسَع  ِكاُى   د سد ضٓ تطا٘  ي. لالد السيِعاى:   

 الااايت الػاااسكات ةعااا  ََكاااال٘ األعماااا ، زداااا  علاااٖ مااايثّسا

ٕ  ذلا   ؽبلامل  ضال نّاُمو  يف  نتادًاا  ضاّتم  الايت  الطل  تطتُزي  مقاَما

 َالُكال٘و املؿاحل ضؾشا  ةع  مو للمػسَع

 تاااأثرل ضٓ يهاااا  ِعتقاااد ض. ضبماااد الدنااادنْ ضناااٌ لاااو ِكاااُى   

 ضى ِكااااُى التااااأثرل َاستمااااا  َاملتُضااااط، القسِااااب املطااااتقرل يف

 املدِهااإ، يف املهاااتر طرّعااإ َالطااارب  لّٟلاااا، الُِٛااال املااادٗ علاااٖ

 ضماااا. كال٘الاااُ مااا  اسباااا  ياااْ كماااا تقلّااادِ٘ا لاااّظ ضناااٌ سّاااح

 زمباااااا ةااااال ذكاااااسُت، ماااااا ةطااااارب شلاااااا َداااااُي فاااااال املقاَمااااإ

 الراااااصنظ َتااااارم للتغاااااّرل، حبادااااإ  نًااااام سّاااااح ِطااااات ّدَى،

 .علٌّ يم عما ؽبتلخل مُيِل

ُٗ   يف عمُّمااا  ُ  َمااا  َالسؤِااإ، التشاا  يف تعاااٗدي مااو  مٛلاااُ  ياا

 مااو كااجرل لااسَز مااو التقلّاال يف ُِهظااس ضى ػبااب الاادلل، مؿااايز

 زدا  علٖ لرا الدلل؛ يف شِائ يرا ِعٗدَ لازدّٕ، ألضُا  الدلل

 مُيِااال الراااصنظ يف الهظاااس الطااال ، َكاااال٘ َةالااارات األعماااا ،

 مااُاي  يف الاادَالز/السِااا   لااسَز تقلّاال  مااو الةااد  سّااح اسبااالْ،

 يف امٝلؿآه   ما   ةاملػازكٕ  ال ِتشقمل لو املٛلب َيرا. اضتًالكّٕ

 .ضاةٟقا ذكست كما التكمّلّٕ، الؿهاعٕ  ػباي
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ُ  األيام  عرد العصِص اسبس اى ضى الطايا  َِسٗ ي.  ٕ  يف يا  طرّعا

 ياارٍ مجاال مرتكااسٔ، ضااتكُى ضنًااا عااو ٝضعٔلااو الاايت نّااُم مػااازِ 

َعقااُ   العلمّاإ، الرشااُخ مااو ضضاضاإّ ةهّاإ    ذبتاااز املػااازِ 

 مُِااال َ هاااُات َته ّااارٍ، املػاااسَع االةتكااااز َ يازٔ  اااايزٔ علاااٖ

ُٗز  دُانب لكافٕ طبتل ٕ ُ  تٛ  يف ِاتم  يارا  كال َ االةتكااز،  َمنا

 ذلا   ذبقّامل  عو عذصت كجرلٔ َتهمُِ٘ا. يَ  دغسافّ٘ا  اسلٕ ضز 

ٕ   ُِٕ. َيف ضضاضّٕ َةهّٕ فاعلٕ ةّٕٚ تُف٥س ةسسم  ذبادٕ  لادِها  اململكا

ُٖزت ُؾاٚممت  َميضطااات ضنظماإ َداُي  ِػاامل كاررل،   لتلاادم َتٛاا

 املػااااازِ  اضااااتّعا  علااااٖ  ااااايزٔ التقلّدِاااإ، َلّطاااات  املػااااازِ 

 ذبقّاامل يف عرااد اهلل امللاا  دامعاإ تعٗجااس يااُ مجااا  سشضةاا املرتكااسٔ.

 َالدعم. ازبًُي مو ةالسسم ضيدافًا،

 يهاااا األماااس ةّهماااا ِعتقاااد ي. عراااد اهلل ةاااو ؾااااحل اسبماااُي ضى

ِّاااط فاملػااسَع  طبتلااخْل،  ٌ  ُل  لكافااإ ذباادٕ  مػاااسَع ِكااُى  ضى لاا

 مكاّناااا ضزٗ ال لااارا َاال تؿاااايِٕ؛ الؿاااهاعّٕ َاألنػااإٛ األَداااٌ

 .اململكٕ يف اسبالّٕ ا مكانات ستٖ ضَ قُان ال م  للمقازنٕ

ُٗز ي. عرااد العصِااص اسبس اااى، فااإى املاادى     اال تؿااايِٕ َيف تؿاا

 املػسَع ضى مالسظاتْ مو  ؿدتٌ طبتل ٕ، َما ضنظمٕ شلا كرل 

 اشبدلات لدِها لّظ َلكو عاملّ٘ا، َميٓثس َاضذلاتّذْ َمًٙم معقْد

 مجااال املػاااسَع،  ّااارلته معُ اااات َتُداااد الُطهّااإ، التذااااز  َال

 ضعتقاد  املهٛقٕ؛ لرل  فاإنم ال     العقُ  زبر  اسبائ التهافطّٕ

ٕ   ادزات  ةُدُي ٖ   اايزٔ  َطهّا  شلاا  ِكتاب  املػاسَع، َ،  ته ّار  علا

 الهذاح.



14 

–1048  1042  
185 

 األمس ؽبتلخل ضقاف  لٌّ ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي؛ ضِّكا

 الت ااؤ   ضطلب ال َيها يَلْ،   لّمْ نػا  عو نتشدخ عبو يها،

ُ  نّاُم  مػاسَع  ضى ضؤكاد   منا الغرل؛ مو  للكاجرل  مغااِس  مػاسَع  يا

 قالم،  املػاسَع  ضى ؾاشّحْ  اململكإ.  يف سادثت  اليت املػازِ  مو

 تكااي  اليت َالُعُي َالدلامر اشبٛط مو العدِد طّاتٌ يف َؼبمل

 الك اااا٘ٔ ةًااارٍ مػاااسَع َ ااادز ساااا  يااارا  مناااا لّالّااإ؛ تكاااُى

 .َالكلامٕ

 طت نادشٕ:املدى اال تؿايِٕ َدباز  لّ

 علاامل علااٖ ذلاا  ض. ضبمااد الدناادنْ، فمااا َزي يف املاادالالت      

ٕٟ، َيااْ لّطاات دباااز  سااُ  َالتطاااؤالت  اال تؿااايِٕ املاادى نادشاا

ٕ  َزمباا  للت ااؤ ،  ِدعُ ما مهًا نس ، اليت ٕ  لقلا ٕ  عاو  املعلُما  املدِها

ٕ  املادى  تكاُى  كّاخل  مدالليت، يف ذكسُت. َلًٛٛا  اال تؿاايِ

 املًهادع  ذكاسٍ  ماا  ساُ   ِادَز  َيرا ،َالعكظ نُّم ملدِهٕ زافّدا

 لاّظ  ضماس  فًارا  الجقّلإ،  للؿاهاعات  ضمّل ال ضنم َلُ املسٓ، ضا،

 الغاااس ، ن اااظ تاااييٓ للتهمّااإ طاااس  يهاااا  َلكاااو ةالؿاااعب،

 علااٖ الق ااص    ضمّاال ضِّكااا ضناام    ةا قااافٕ ض اال، َمبلاااطسٔ

 الٛا إ،  ضضاضاًا  ماتغرلات  علٖ يالٙل لُدُي التقلّدِٕ؛ الؿهاعات

 الصمم العامل نًمل َال. الطّازات ؾهاعٕ يف اآلى سايخ يُ اكم

 . َسسّةا غسٟ ا  ايتًا ة  الػسضٕ َاملهافطٕ الؿهاعٕ، ةًرٍ للشا 

ٌ  ضى األفكل مو زمبا اجململ، يف ٕ  تتذا  للؿاهاعات  نّاُم  مدِها

ٕ  تتٛلب ال اليت التكمّلّٕ َالؿهاعات األسدخ،  غادِدٔ،  مهافطا

 يااْ التكمّلّاإ الؿااهاعات يف ض ؿااد مااا. الطااُ  قااماى َضِّكااا

  املهتذات. يرٍ مو ضدصا٘ ضَ الجقّلٕ، املهتذات سّاز  ٛ 
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الٛرّااااإ،  كافااااإ؛ الؿاااااهاعات علاااااٖ ِهٛرااااامل ضِّكاااااا يااااارا

ٖ  يارا  جباناب  َالعمال  َسرلٍ، اشلُاتخل كأدًصٔ َا لكذلَنّٕ  علا

 عقاد  -د٘دا مًٙم يف زضِْ َيرا -نهطٖ َال. يرٍ لتُِٛس الرشح

 ؾاااهاعٕ فًاااْ علًّااا،  َالذلكّاااص يَِااإاأل ؾااهاعٕ  مااا  غااساكات 

 . شلا اسبادٕ تهتًْ َال مسحبٕ،

ٕ  املادى  تقااُي     ضماُز  ماو  غاااةًا ماا  غااةًا  ضعتقااد اال تؿاايِ

 الػاا افّٕ فاااملٛلُ  لاارا التلٛااّط، َاالناادفاع؛ ضااُ٘ مااو ال ػاال؛

 . الهذاح شلا ُِكتب كْ املػازِ  كل يف َاحملاضرٕ

 ذبدِات كدلٗ ضمام مػسَع نُّم:

 دًااُّيا يهااا  ضى الُاقااح ا، املااسٓ    ضنااٌ مااو  ذيااب م. ضاا 

ٌ  كماا  املػاسَع.  يرا يف ُترر  درازٔ  اآلماا   ماو  الكاجرل  ؼبمال  ضنا

 كّااخل الُاقااح، ساارل مااو ماااشا  َلكااو ربّااب، ضال نسدااُ الاايت

 ازبًااات مااو يهااا  فًاال للمػااسَعو املعلهاإ األيااداف ذبقّاامل ضااّتم

 يف ن مؿاااا َِااارم ضّطاااتجمس ةأناااٌ ضعلاااو ماااو احمللّااإ ضَ األدهرّااإ

 يارا  اشبؿاُفو  ةًارا  ات ا ّاات  ُعقادت  َيل املطتًدفٕو اجملاالت

 الدَلاإ ةًااا تيٚضااظ ضااُف يَالز ملّاااز ٠٥٥الااا ضى َاقااح، ضم ساارل

 األماااُا  يااارٍ ضى ضم َتااادِسياو املؿاااان  تااارم ؾاااهاعّٕ غاااسكات

ٕ  علٖ ضُتؿسف ٖ  تسفّاٌ،  َضااٙل  ماو و ٝضعٔلا  َماا  التشتّإ،  الرهّا  علا

 يااارٍ املؿاااان و َِرهاااُى اشباااازز ماااو مطاااتجمسَى ضاااّأتْ ضناااٌ ضمااال

ٕ  شلا ضدد ، األضٚلٕ  املٛسَسإ!  األَزا  يف َمراغاسٔ  َاقاشٕ  ضدُةا

ٌ  سطاااب َلكاااو  ضى اضاااتهتذت املتاااُفسٔ املعلُماااات ماااو ماااا فًمتااا

 .األ س  يُ الجالح االستما 
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 ضباادَي ؾااشسآَ، ةلااْد فااإى اململكاإ معااسَف، يااُ َكمااا

 فااإى َلاارل   ؛للتؿااهّ الُ اات ن طااٌ ِ تقااس  َيف الصزاعّاإ، املااُازي

ٕ  الؿهاعات َمجّ  الغرا٘ ٕ  املتقدما ٕ  املدنّا  مطاتُزئ،  َالعطاكسِ

ّ٘ا َتطتهصف  غاشّشٕٟ  ضتؿارح  الايت  الؿعرٕ، العملٕ مو كررّلا دص

 امللاااصَى َاغب اااا  الااارذلَ ، ضضاااعاز ناااصَ  ةطااارب الُ ااات؛ مااا 

 ضماُا   تؿاسف  ضى َاشباُف . ماا  ُِّماا  ِهكب ضى الةد الرٓ الرذلَلْ

ٕ  تشتّٕال الرهّٕ علٖ طاٙلٕ ٕ  ملدِها ٖ  ثام  لّالّا  صباسي  ضَ لاَِإ،  ترقا

ٕ  الادَ   فًّاا  تعاس   سسٔ ضُ   املادى  َكااةُع . ةكااٙعًا  األدهرّا

ٕ  َضز امًا اال تؿايِٕ  مااشا   غاْ٘،  مهًاا  ِتشقامل  ، الايت  ال لكّا

ٓ  املاُاطو  طبّلٕ يف عالٟقا  الُعاُي  يف الػاكُ   كاجرل  ضؾارح  الار

 ضز ام. مو فًّا ُِعلو َما اال تؿايِٕ،

 الؿاااهاعات ةعااا  علاااٖ الذلكّاااص مٖت لاااُ ضناااٌ قاااايٓ،اعت َيف

ٕ  نصف ََ خل الرلد، سادٕ لطد( الجقّلٕ َلاؾٕ) ٕ  العملا  يف الؿاعر

ٕ  ماو  ضضاًل  ذلا   ِكاُى  فقاد  االضترلاي،  َالقّااع،  الته ّار  ناسّا

 ماااااو كاااااررل لعااااادي التأضاااااّظ  كهًاااااا يَالز ملّااااااز 500َالااااا 

 تُ ّااخل ةإمكانًااا الاايت الكاادلٗ الؿااهاعّٕ الُطهّاإ الػااسكات

 الطل  مو العدِد َ نتاز التقهّٕ، الُطهّٕ، َتُط  العمالٕ َتدزِب

 ياارٍ تُشِاا  َ كااو الاارالي، ذبتادًااا الاايت َاملدنّاإ العطااكسِٕ

 عااو ضةهاؤيااا ِرشااح الاايت امللتل اإ الطااعُيِٕ املاادى يف الػااسكات

 .ددِدٔ مدِهٕ لتأضّظ األمُا  ؾسف مو ةدٟلا األعما 

ُ  األفكال  مو فإنٌ َلرل ، ٕ  االضاتجمازات  ؾاهدَ   ضى لا  العاما

 الؿااااهدَ  ةاااا  طبتلٛاااإ كاااادلٗ ؾااااهاعّٕ غااااسكات ِيٚضااااظ
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 يف للمااُاطه  العااام االكتتااا  ةااا  َِ ااتح احمللااّ ، َاملطاتجمسِو 

 مهاااطمل يف الػااسكات ياارٍ تتااُشع ضى َ كااو الػااسكات، ياارٍ

 مهٛقااااإ، لكااااال الهطااااارّٕ املّاااااصات سطاااااب امللتل ااااإ اململكااااإ

 َاساد،  مكااى  يف ادبمّعًا  ماو  ةادٟلا  الػاسكات  تلا   َالتؿاف

 دبمّاا  عهااد فّااٌ َ عهااا الاارٓ االضااذلاتّذْ اشبٛااأ تاااليف َثااٖم َمااو

  كااو حبّااح الؿااهاعّٕ، ازبرّاال يف الرذلَكّماَِاإ الؿااهاعات

 ضى املعايِاإ ا  لّمّاإ الاادَ   ساادٗ تٛلقااٌ ؾااازَل  ضَ لؿااازَخ

 الؿاهدَ   فّلؿؿاًا  نُّم ضما ا نتاز. َُِ خل كازثٕ، يف ِتطرب

 للذمااا  نظااّسا سااسٔ؛ َكطااُ  الطااّاسّٕ، ازاتاالضااتجم صبااا  يف

 .الؿهاعْ التلُخ عو َُةعديا للمهٛقٕ، الٛرّعْ

 الؿااااهاعات الجقّلاااإ، َضقااااّخل ضى مااااا عهّتااااٌ ةالؿااااهاعات   

 يف الرلااااد ساداااإ لطااااد علًّااااا الرهااااا٘  كااااو الاااايت األضاضاااإّ

 ةطاااًُلٌ؛ علًّاااا اسبؿاااُ   كاااو ال الااايت االضاااذلاتّذّٕ الطااال 

 األمحاااااا  تتشمااااال الااااايت هدضااااإّاشل للاااااهظم الالشمااااإ كااااااملُاي

 ياااااْ َيااااارٍ َاحملسكاااااات، العالّااااإ َاملّكانّكّااااإ اسبسازِااااإ

 الاااادَ  مااااو يَلاااإ ضٓ يف اسبقّقّاااإ الؿااااهاعّٕ الهًكاااإ ضضاااااع

 كااااجرلٔ، َمعظاااام فسعّاااإ ؾااااهاعات ُترهااااٖ َعلًّااااا الؿااااهاعّٕ،

 تأضاااااااّظ َةا مكااااااااى ضااااااا٘سا، تعاااااااد ، الؿاااااااهاعات يااااااارٍ

 لرلاااااااد،ل االضاااااااذلاتّذّٕ اسباداااااااات لطاااااااد مهًاااااااا الكاااااااسَزٓ

 َالقٛاااااع الدَلاااإ مػااااذلِات َضااااتك ًّا َاملدنّاااإ، العطااااكسِٕ

 للاااادَ  َيرااااات مطاااااعدات مااااو الدَلاااإ ةااااٌ تقااااُم َمااااا العااااام،

 تقٗدمًا. َتُاؾل له طًا تيٚضظ لكْ الؿدِقٕ
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  َ  ياارا يف ذباادِ  ضكاادل ضى لااْ َذكااس ي. زِااا  ظباام: ِرااد

ُ   العمال  َةّٕٚ التمُِل، يما: املػسَع، ً  ضال ازباذةإ. َضزدا  لنطتطا

 ،(يَالز ملّاااااز 500) املدِهاااإ ياااارٍ  نػااااا٘ املٛلااااُ  االضااااتجماز

ٕ  مو يرا ِأتْ لو ةالتأكّد ٕ  يهاا   ضى ال ضاّما  فقاط،  الدَلا  ثالثا

 التمُِال  ماو  فذاص٘  ضِّكاا،  مُِل    ذبتاز ضلسٗ عمال ٕ مػازِ 

 ماا  ضى َضتُ ا  . ضِّكاا  كافّّاا  ِكاُى  لاو  الرهُ ، لكو مو ضّأتْ

 تااادفمل ياااُ الهذاااح؛  لاااٌ َؼبقاامل  املػاااسَع،  ظباااش  ضاااسعٕ ضّطااًل 

 . املػسَع جبدَٗ تقته  ضدهرّٕ اضتجمازات

 مهااخ  ازباذةٕ، فًل العمل ةّٕٚ فًُ اآللس السّٙظ التشدٓ ضما

ٌ  مباا  داذةٕ فًّا ضُتٛرمل اليت َاألنظمٕ نُّم، مهٛقٕ َدغسافّٕ  فّا

ٕ  يف األحبااخ  عمل يف تسسب اليت األدهرّٕ للذًات الك إِ  التقهّا

 نّااُم ت كاال َدبعلااًا االؾااٛهاعْ، َالااركا٘ ُتاااتَالسَة العالّاإ

 سرلياو ضَ ضهغافُزٔ، ضَ كالّ ُزنّا، يف الطلّكُى َايٓ عو

مػاسَع   ماو  ِتمهاٍ ما ةّهما ي. محصٔ ةّت املا  ِتؿُز ضى كل

ة  االضتجمازات األدهرّٕ َاالعتمااي   املُاشنٕ ِتم نُّم ضى مجل عظّم

ٌ  مباا  علٖ الكُايز احمللّٕ. َض ذلُح  ِاتم  األماد ضى  طُِال  سَعمػا  ضنا

 الطّدلانْ. األمو م  سؿل ما مجل اةتعاخ، ةسنامر ربؿّـ

 ا ن ا  َاالضتجماز الُطم يف مػسَع نُّم

 ضاّألر  مػاسَع نّاُم   ضى ضغاز ي.  سطاى ةُسلّقٕ    ضنٌ ِسٗ

 ؼبادخ،  لاو  املتعادئ  اال تؿايِٕ األنػٕٛ يلُ  ضى مبعهٖ عقُّيا،

 اضاااتجمازِ٘ا فشتاااٖ مااايثسٔ، عاملّااإ اضاااتذاةٕ يهاااا  ِكاااو ،  ى

 اضااتجمازات ضمااا. َافاادٔ اضااتجمازات مااو ضااّأتْ مااا يااُ املستكااص

   .فقط الررزٔ فطتكُى العامٕ االضتجمازات ؾهدَ 
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 لطاايا  ِقُينااا مااو دانرااٌ ذكااس ض. ضبمااد الدناادنْ ضى ياارا    

 ض لاًا  املعهآُ،  االلتصام سد    تؿل َ غازات يالٙل مو يل مًم،

زاتو علمل ي.  سطاى ةُسلّقٕ ةأناٌ ضغااز   االضتجما يرٍ َ دَم َدُي

 السَضااْ، االضااتجماز دًاااش زٙااّظ التااصام مااو َز تااٌ؛    ياارا يف

ٖ  يَالز، ملّاز خبمط   ضٓ للعاا،،  مػاسَع  نّاُم . املجاا   ضارّل  علا

 . علٌّ عاملْ   را  ةدَى ِقُم لو

 مُٖدااااٌ ضنااااٌ ِعاااام االضااااتجماز ماااايمس يف  طال ااااٌ ضى كمااااا

 ؼبتادااٌ مااا ماا  تتطاامل  ّماإ ِكااّخل ضى القااايز للمطااتجمس األدااه 

ٕ  األنػإٛ  يف نُّم ٕ  يف َكارل   التطاعٕ،  اال تؿاايِ ٕ  الرهّا  التشتّا

 َعهاااد التشدِاااد، َداااٌ علاااٖ املعسفّااإ الؿاااهاعات َيف التقهّااإ،

 فًاارٍ املطااتقرل تقهّااات علااٖ تقااُم ددِاادٔ سكااازٔ عااو اسباادِح

ُٗز فشطااب َيكاارا،. اشبااازز مااو ضااتأتْ ةااالقٛ   املُقااُع التؿاا

 دعاال األضاضاإّ َمًمتهااا اشبااازز، مااو ضااتأتْ تجمازاتاالضاا فذاال

 .املالٙمٕ َالرّٕٚ املهاخ ةتُفرل صبدِّا؛ ذل 

ِعتماد   نّاُم  مػاسَع  ضى  ال ضى ي. زِا  ظبام ِعتقاد ضناٌ ماايام    

 فمااو اشبازدّاإ، االضااتجمازات علااٖ ضضاضااْ ةػااكل ظباسااٌ يف

 التااصام َدااُي  راال فّااٌ قاالمٕ اضااتجمازات ؾااسف عاادم اسبكماإ

 علااٖ - السَضااْ االضااتجماز دًاااش ضى َض ااٗو. مازاتاالضااتج شلاارٍ

. ةعااُد التصاّمااا ةاالضااتجماز، َلااّظ  َنّاإ َعااد يااُ -املجااا  ضاارّل

ٌ  الطااةمل  مو َةالتالْ ٖ  اسبكام  ألَانا  االضاتجمازات  يارٍ  سذام  علا

ّ٘ااا  األدهرّاإ  اآلى. ةّهمااا ِااسٗ ي. عرااد اهلل ةااو ؾاااحل اسبمااُي: مسسل

 الكاالامٕ، ةًاارٍ ػااسَعمل ضَلّاإ  اعاادٔ ةتأضااّظ ا ن ااا  مااو الةااد
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 ضى للعاا،  نجرات  ضى لها فكّخل .للمػسَع التشتّٕ الرهٖ يف َاملتمجلٕ

ّ٘ا مػسَّعا لدِها  مهًاو! ِهٛلمل  اعدٔ لٌ نيضظ ضى يَى مطتقرل

 نُّم مػسَع ؾهاعْ ضَٟلا:

 َسااااارل العامااااإ ماااااو ذكاااااس ي. لالاااااد السيِعااااااى ضى كاااااجرّلا

 ةااال نّاااُم، مػاااسَع عاااو فكاااسٔ ضيناااٖ لااادًِم لاااّظ املتلؿؿااا 

؛ (فقااااط تسفّااااٌ) القدِاااإ مػااااسَع ِػاااارٌ ضنااااٌ الاااارع  َِعتقااااد

 ال ِاااادزكًا للغاِاااإ تقهّاااإ لكُنًااااا ضَ املعلُمااااات، غااااح ةطاااارب

 ا عالمااااااْ التُاؾاااااال قااااااسَزٔ ضزٗ لاااااارل  املتلؿااااااـ؛ ساااااارل

ٗ  االطمٚهااااى  َللااامل  ا  هااااع  ةًااادف   داااادَٗ ساااُ   ازبمًاااُز  لاااد

 مػااااسَع ضنااااٌ ِااااسٗ َالاااارع . مطااااتقرٟلا مهااااٌ َاملتُ اااا  املػااااسَع،

 عهااادما ضااالرّات ماااو ذلااا  ؼبمااال َماااا اآللاااسِو، علاااٖ حان تاااا

ٌ  املػاااااسَع ِاااااسةط  دًااااااش  يهاااااا  ِكاااااُى  ضى ضمهاااااٖ. ةالذلفّااااا

 ازبمًااُز ماا  ِتُاؾاال ستااٖ املػااسَع، َِِتراا   اآُ عاماإ عال ااات

 .اشباطٕٚ َالتأَِالت ال ًم لطُ٘ مهّعا ضفكل؛ ةػكل

 كاررّلا  عادّيا  ضّللمل املػسَع ضى علٖ الذلكّص كما ُِ ذل 

ْ  مػاسَع  َضنٌ َاملًو، الُ اٙخل مو  فًارا  كارل ،  متقادم  ؾاهاع

 .َتأِّديا ال كسٔ  رُ  يف ِطاعد

 ُغاا٘شا يهااا  ضى ات اامل معااٌ ي. عرااد اهلل ةااو ؾاااحل اسبمااُي يف  

ضقاااف ي.  .عاماإ املػااسَع ُِهػااس عااو ضى ُِ ااذل  مااا سااُ   عالمّ٘ااا

 ملهٛقاإ األلاارلٔ -اهلل س ظااٌ -امللاا  لالااد السيِعاااى:  ى شِااازٔ 

 التغّٛااإ لكاااو لهّاااُم، للذلَِااار للغاِااإ ممتااااشٔ فكاااسٔ املػاااسَع

 .ػبُب مما كانت ض ٖل ا عالمّٕ
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 مػسَع نُّم َسُافص االضتجماز األده :

 العاملّٕ الػسكات س ٤ص ما ضغاز ي. مطاعد احملّا    ضى ضةسش

ٕ  َداُي  قاماى  يُ الؿ     مؿانعًم ذبُِل يف لالضتجماز  عمالا

 قاااامانات مااا   ت،الػااااسكا شلااارٍ  ضب ااااصٔ َتهظّماااات  ضزلاااـ، 

ٖ  الػاسكات  ضى َض ٗو .سبقُ ًا ٕ  مراال   تكاخٓ  ستا  يف كاررلٔ  مالّا

 ةعاااا  ماااا  الرااااد٘ َ كااااو ذلاااا ، ملجاااال ذبتاااااز ددِااااد مكاااااى

ٕٟ،  عسَّقااا مبهشًاا  العاملّاإ الػاسكات   مااو عاادي تقادِم  ماا  صبانّا

 ضةااسش ضسااد الػااسكات ياارٍ سكااُز الُاضااعٕ، لّكااُى اشباادمات

ُ  ال الػسكات َمػازكٕ سكُز تطُِمل ضضالّب  ماهًر  عاملّإ، َيا

 امليضطاات  ةعا   ما   نػاأتًا   ةاى ا عالمّٕ يةْ مدِهٕ اضتلدمتٌ

 .ا عالمّٕ

 يف ةال عال  العمل َذكس ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي ضنٌ ةدض

 ما   َاالضاتجماز  التعااَى  ُضاُرل  حباح  لاال   ماو  َذل  نُّم، مػسَع

يف  الراااد٘ مت كماااا الااادَلّ ، املطاااتجمسِو ماااو َاضاااعٕ غاااركٕ

ٕ   عاالى  َما  . السّٙطٕ التشتّٕ الرهٖ زكاٙص ع ة تأضّظ  انٛال ا

 ضاتهٛلمل  َاملراسجاات  ضاتردض،  امل اَقاات  فاإى  الّاُم،  نّاُم  مػسَع

٘  املطااتجمسِو  ماا   ٖ  املطااتقرلّ   احملااتمل ، َالػاااسكا . ال اااُز علاا

 .م2025 عاام  حبلاُ   ملػسَع نُّم األَ  املسسلٕ مو االنتًا٘ َضّتم

ُ  عل٤مل علّاٌ ي. زِاا  ظبام ةاأى يارا      املػاسَع؛   يف األيام  ازباناب  يا

 َالػاااسكا٘ املطاااتجمسِو مااا  ضاااتردض الااايت َاملراسجاااات امل اَقااات 

 ياااْ املطاااتجمسِو شلااايال٘ ُتقاااٖدم ساااُافص ضى ضيااام زمباااا .احملاااتمل 

 َالتهظّمّٕ. َالكسِرّٕ املالّٕ التطًّالت
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 دطس املل  ضلماى كداعم ملػسَع نُّم: 

 املػاااسَع رايااا ضى ذياااب ي. ساماااد الػاااسازٓ    ضناااٌ ال غااا   

ٕ  يف الرلاد  علٖ مطاتقرل  كررلٔ  ػباةّات لٌ ضّكُى الكررل  سالا

ٌ  ضبماد  األمارل  عٖساةٌ يُ لهذاسٌ السّٙظ َاملقُم ظباسٌ،  َ غاساف

 .  املطتقرل مػسَع كُنٌ علٌّ؛ غلؿّ٘ا

 امللا   دطاس  املػاسَع  شلارا  الاسّٙظ  احملس  ضى كما ضنم ضزٗ

 ضهُِ٘ا. لّازم 200 ةا ُِقٖدزيلٟلا  ضّشقمل الرٓ ضلماى،

ةّهما ض. ضبمد الدندنْ ال ِعتقد ضى ازبطس ضاّكُى احملاس    

نّاااُم،  ضدااال ماااو  نػااااٌٙ  اااساز ضى ِظاااٗو الاااسّٙظ للمػاااسَع، َال 

علمل ي. ُِضخل السغاّدٓ ةاأى    .د٘دا كجرلٔ ملّاز 200 كرل  فإى

 الؿااهاعْ، َالااركا٘ اسبدِجاإ التقهّاإ علااٖ مرهّاإ املدِهاإ فكااسٔ

 لكاجرل  دااذ   القٛااع  يارا  يف تجمازماو ضى االضا   غ  َلّظ يها 

ّ٘ا  ِكُى ضى ِٛمح مم٤و ٕ   ػبااي  ماو  داص ٕ  مدِها ٖ  متكاملا  يارا  علا

 .الٛساش

ٗ  العا، مدى  َالطارب  ةالكامال،  ذبُِلاًا   كاو  ال الكادل

٘  ضز  نّاُم . الكاررل  سذمًا  الؿا س،  ماو  ةهاؤياا  ِاتم  اآلى، فكاا

 ضاااتكُى َلعلاااًا للمهٛقااإ، الهظّ ااإ للٛا ااإ مؿااادّزا َضاااتكُى

 غاةٌ ذل . َما للكًسةا٘، زّّٙطا امُزّي

 امٝلتُ ١اا   َذيااب ي. عرااد اهلل ةااو ؾاااحل اسبمااُي    ضى املرلاا      

 ضاّتم دهًّاا؛   ضزةاّساا  لاّظ  َيُ يَالز، ملّاز 200 يُ ذكس كما

 لدماإ مااو احملققاإ التذازِاإ األعمااا   مجااالْ يهااا َ منااا املقؿااُي

 .ازبطس
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 ضااّمٗس ٌازبطااس، فإناا َضقاااف ي. عرااد اهلل ضنااٌ ةالهطاارٕ ملطاااز

ٕ     ثام  ؾاهافرل،  دصِاسٔ     ترُ  مهٛقٕ مو  ض اس  ) الهرامل  مهٛقا

 علااٖ ِاايثس ال ستااٖ ضااّها٘    ن اامل ُِش ااس ثاام .،(ضااّها٘ يف نقٛاإ

 ماو   ٗس َاألزينّٕ. كما ا ضساّٙلّٕ الط و َيلُ  َلسَز املالسٕ

 ٕ ْ   غااسم     ثاام  تاارلاى،  دصِااسٔ     ترااُ   مهٛقاا  الػااّخ، َةالتااال

 .نُّم يعاٙم  سدٗ ضّكُى

يف يرا الطّا ، تطاا٘  ض. ضبماد الدنادنْ: ماا الارٓ  كاو       

ٌ  ضى احملّٕٛ الدَ  مل  ضى ِكّ ٌ ازبطس، ال  املدِهإ،     تكاّ 

 شلاو املقسز املدِهٕ ضنػٕٛ سّح مو

ٕ   ِسٗ ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي ضى ٝ س  ازبطس  ماو مدِها

ٟٛاا  كاى عمُّما َازبطس شلا. دّدٔ  قافٕ ِعم نُّم   رال  ٌلا  طبٛ

  ااازت ، ةاا  ِااسةط نّااُم. ضقاااف ي. سامااد الػااسازٓ ضى ازبطااس    

ٗ  ازبطس ازبطس، ِرقٖ مدلل علٖ يْ نُّم َمدِهٕ  الادعاٙم   ساد

 .السةط يرا يُ نُّم ةُدُي احمل صات ضسد ضى نُّم، َضعتقد ملدِهٕ

 نُّم(: – املطتقرل عؿس ضفكاز سُ  )مدِهٕ

طسسًاا يف  ضغاز ي. ساماد الػاسازٓ    ةعا  األفكااز الايت      

 ضسد مقاالتٌ سُ  مدِهٕ نُّم؛ َذكس:

ُ  مػااسَع: ضَٟلااا  ازبامعااات يف للتُٗضاا  زّٙطاإ نافاارٔ "نّااُم" ياا

ْ  َازبامعاات  املتلؿؿإ،   يف الاسّٙظ  َاحملاس   الهااة   القلاب  يا

 التلٛاّط  يف الراد٘  املهاضاب  ماو  ِكاُى   اد  لرا،. الرػسِٕ التهمّٕ

 َتٛااُِس حبااح ملساكااص غاااملٕ املتقدماإ، للتقهّااات دامعاإ  نػااا٘

 "نّاااُم"، مػاااسَع ته ّااار يف الراااد٘ مااا  متصامّهاااا ِكاااُى متقدمااإ،
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ٕ  لتكاُى  املػاسَع،  يف مهاضب مُ   شلا َُِلتاز ٕ  ةّٚا  ألفكال  داذةا

 .العاملّٕ العقُ 

ّّا ٕ  لادعم  قالم  ةّاناات  مسكص تأضّظ يف الرد٘: ثان  اسبُضار

 شبدماإ تقهّاإ ذبتّاإ َةهّاإ اضااتجمازِٕ، كااأيأ العاملّاإ الطااشاةّٕ

 "نُّم". ملدِهٕ املتُٛزٔ الركّٕ ٕالرّٚ

 َالتُٗضا   اسباالْ،  الؿاهايِمل"  "ؾاهدَ   ماا   زضع شِاائ : ثالّجا

 .َالُاعدٔ االةتكازِٕ املػسَعات َمُِل يعم يف

ّ٘ااا  املستراإ اململكاإ ذبتاال: زاةّعااا  الاادَ   اٙماإ يف الجالجاإ عامل

 الػاااس  املًااام ماااو لااارا الٛرّعّااإ؛ املاااُازي علاااٖ تاااُفّسا األكجاااس

 "نُّم"؛ مدِهٕ مػسَعات يف ضضاضْ ةػكل املُازي يرٍ دامةاضتل

 ضغاااااراٍ َماااااُاي املعدنّااااإ، َاشباماااااات الرذلَلّااااإ، كاملهتذاااااات

 . خل... املُؾالت

 ة اتح  املسمُ ٕ العاملّٕ ازبامعات تقٓدم ضى العائ دست: لامّطا

 فااسع فااتح املمكااو مااو ياال لكااو العااا،؛ يَ  ةعاا  يف شلااا فااسَع

 نطاخ  ضَ ،(يهاا   الػاسكات  ضيام  ماو  ُتػاكل ) الطّلكُى لُايٓ

 يف لالةتكااااز َا ةاااداع ةّٚااإ "نّاااُم"؛ كُنًاااا مدِهااإ يف ال كاااسٔ

ٕ  مطاااتقرلّٕ  ٛاعااات   شبسػباااْ ساقاااّها لّكااُى  عدِااادٔ، َسُِّاا

 ماو  للمتمّاصِو  دار   َمكاى األَ ، الهقٕٛ يف املقذلسٕ ازبامعٕ

 َالعا،و املهٛقٕ ضةها٘

 مقذلسات َزؤٗ ملػسَع نُّم:

 الؿادي،  يارا  يف مقاٟلاا  غامدٓ ضنًا كترات ذكست ي. نُف ال

 شلا:  لٛست اليت األمُز ةع  فٌّ نا ػت
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 َطهّاإ  نذلناات غااركٕ)  نػااا٘ املقااا ؛ يف ا ذلساات  ااد كهااُت

National Internet )االضاتلدام  ِ سقاًا  الايت  األمهّٕ فالتشدِات 

العطااكسِٕ  الػااركات الااذلا  مااو َالتلااُف لإلنذلناات، املتصاِااد

 األنظماااااإ يف الااااااتشكم ضَ ضااااااذلاتّذّٕ،اال املعلُمااااااات َضااااااس ٕ

 َعملّااااات ا لكذلَنّاااإ َاشلذمااااات ا لكذلَنّاااإ، العطااااكسِٕ

ٕ " الّاُم  علّها ت س  -التذطظ ٕ " ضمهها  فما   ا نذلنات،  َسُكما

 احمللّاااإ القااااُان  ضى ضااااهذد الّااااُم، اشلاٙلاااإ التقهّاااإ الااااتغرلات

 ال كااا٘ علااٖ الطااّٛسٔ عااو ضيمّاإ تقااٗل ال َازبماااز  َالتػااسِعات

 اسبقّقْ. ال كا٘ يف اسبا  يْ كما كذلَنْا ل

 َالتقهّااإ للعلاااُم عرااد اهلل  امللااا  َدامعااإ نّااُم  مدِهااإ ََ ١عاات 

 يف متلؿااـ العلمااْ، للتمّٓااص مسكااص  نػااا٘ ات ا ّاإ "كاَضاات"

    االت ااا  ياادف "كاَضاات"، سااسم يالاال نّااُم مػااسَع ضحباااخ

ُ  مػاسَع  تادعم  سلُٟلاا  ِقٚدم َالتعلّم، لألحباخ مسكص٣ تُفرل  م،نّا

 الٛا اإ تػاامل صباااالت يف الُطهّاإ التهمّاإ عذلاإ يفاا  يف َُتطااًم

 َذبلّاإ الااصالش ، َعلااُم َالصزاعاإ، املاادى، َربٛااّط املطااتدامٕ،

٘  املّااااٍ،  َضدًاااصٔ  الكااالمٕ، َالرّاناااات  االؾاااٛهاعْ، َالاااركا

  َسرليا. االضتػعاز،

 العاماال ضّػااكِّل املػااسَع يف َاألمتاإ السَةُتااات اضااتلدام

ْ  نّاُم،  مدِهٕ يف الطكاى تعداي منُ يف األضاضْ  ماو  ضاتقلل  فًا

ٕ  األِدٓ اضتلدام ٕ  العاملا  السَتّهّإ،  ضَ الػاا ٕ  األعماا   يف العايِا

 طبتلاااخل يف َاملًاااازات الك اااا٘ات عااادي ضاااّصِد يف املقاةااال ةّهماااا

 الت اس   ضدل مو اضتقٛاةًا َضّتم ا ةداعْ، الٛاة  ذات اجملاالت
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ٖ  لالةتكاز ٕ ا ةداع سارل  األعماا   تاس   علا  الػاا ٕ  ضَ َاملكاسزٔ  ّا

 لاااو الااارِو لألفاااساي الااادلل يف شِاااائ ضّطاااًم َذلااا  للسَةُتاااات،

 .اآلالت مو ةرل  مهافطٕ ػبدَا

 ضلااخل 21.5 مطاااسٕ علااٖ تقاا  فًااْ دغسافّ٘ااا، ممّااصٔ" نّااُم"

 َضكجاس  ،"ةلذّكا يَلٕ" مطاسٕ مو ِقس  ما ضٓ مسة ، كّلُمذل

 ضى ماو   كهًا ٓالر االضذلاتّذْ مُ عًا يُ املدِهٕ يرٍ  ّص ما

  كااو  ذ َآضااّا، َ فسِقّااا ضَزَةااا ةاا  الُؾاال سلقاإ يَز تلعااب

 كشاد  ضااعات  1 لال  للمُ   الُؾُ  العا، ضكاى مو% 70لا

 ةهّاإ    ؼبتاااز نّااُم كمػااسَع اضااذلاتّذّ٘ا مػااسَّعا  ٖى ض ؿااٖ.

ٕ  َالرهاااا٘، التػاااّّد  يف تتمجااال  ؾااالرٕ  ذبتّااإ ٕ  َةهّااا ٕ  ذبتّااا  ناعمااا

 ضباكاأ  يف تتمجال  تقهّٕ ذبتّٕ َةهّٕ ان ،َالقُ األنظمٕ دبطديا

 .املطتقرل

 مؿاادز ضااتكُى العااام، لالكتتااا  نّااُم مدِهاإ طااسح عهااد

ٕ  ضُتٛسح سّح العامٕ، االضتجمازات لؿهدَ  ضُّلٕ  يف نّاُم  مدِها

ُ " غااسكٕ جباناب  املالّاإ األضاُا    ضااُّفس مماا  الطااعُيِٕ؛" ضزامكا

  عاااائ لاااٌ تتاااّح العامااإ، االضاااتجمازات لؿاااهدَ  كاااررلٔ ضاااُّلٕ

ٕ  نّاُم  مػاسَع  ضى كماا  ضلاسٗ،  مسٔ اضتجمازيا  اضاتجمازِٕ  كقّما

   اااصٔ ِعاااد مماااا ضاااعُيٓ، زِاااا  ملّااااز 175َ تسِلّاااُى 8 تتذااااَش

ٕ  ِعتادل  َذلا   الطعُيٓ، احمللْ الهاتر يف كررلٔ ٕ  ملطا ٖ  عرقسِا  علا

 مااو الكااجرل ؼبقاامل  نااٌ سّااح نّااُم، ملػااسَع ا ةداعّاإ ال كااسٔ

 دار   ضباُز " نّاُم " ضتؿارح  .َاساد  مبػاسَع  اال تؿايِٕ األيداف
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 ضّطاايم  مماا  كلٌ؛ العا، مو َازبسٓ٘ املرتكس االضتجماز لسَاي

 .ملشُ  ةػكل الطعُيٓ احمللْ الهاتر ازت اع يف مراغس ةػكل

 

 :التوصيات 

ٕ  َالرّٕٚ املهاخ تُفرل -  املػاسَع؛  يف االضاتجماز  لهذااح  املالٙما

ّ٘اااا، نػااااطٌ سالرّااإ كاااُى  مااا  ضب ١اااصٔ تهظّماااات لاااال  ماااو يَل

 .  للمطتجمس َاقشٕ قمانات

 تقادِم  ما   صبانّٕ، عسَّقا العاملّٕ الػسكات ةع  مهح -

ْ  التُاؾال  َضاٙل َتُ ّخل الُاضعٕ، اشبدمات مو عدي  االدتمااع

ّ٘ااا ال كااسٔ لتطااُِمل اسبّاإ، اللغااات مااو ةعاادي  ضةااسش كأسااد عامل

 . املػسَع تطُِمل ضضالّب

 ا ،الػااار ماااو َالاااسَاي الطاااعُيِٕ ةاااالكُايز االيتماااام -

 الٛلرااإ تااارم يف مُيرااإ، مطااا  َةاااسامر ةسناااامر ماااو َاالضاات ائ 

 متٛلراات  مبا ؼبق١مل طبؿؿٕ اةتعاخ ةسامر يف َيصبًم املردع ،

 ياارٍ َِقااُي ضااّعمل الاارٓ الرػااسٓ العهؿااس  ػباااي" نّااُم" مدِهاإ

 .  مطتقرٟلا املدِهٕ

 لهذاااح املقاااِّظ ضياام احمللااْ كأسااد ةاااحملتُٗ االيتمااام -

 اشباااااف القٛاااااع اضااااتجمازات يَز َكاااارل املدِهاااإ،  مػااااازِ 

 الذلكّااص عااو امليغااسات كاال تتشاادخ  ذ املػااسَع، يف الطااعُيٓ

 . فٌّ األدهرّٕ االضتجمازات علٖ
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 ازبامعّاإ، التلؿؿااات التعلااّم َمسادعاإ علااٖ الذلكّاص  -

 ِتٛلرًا اليت َاملًو ِت مل مبا" نُّم" مو لقسةًا ترُ ؛ دامعٕ لاؾٕ

ٕ  َةاسامر  لادلات  ماو  َاالضت ائ املػسَع،  عراد العصِاص   امللا   مدِها

 َتٛاااُِس ،"كاَضااات" عراااد اهلل امللااا  َدامعااإ َالتقهّااإ، للعلاااُم

 . َسرليا نُّم، مدِهٕ زؤِٕ ذبتادٌ فّما َالتقهّٕ ال هّٕ املعايد

 مساكااص غاااملٕ املتقدماإ، للتقهّااات" نّااُم" دامعاإ  نػااا٘ -

 فااتح  مكانّاإ ماا  املػااسَع، ته ّاار يف الرااد٘ ماا  ةااالتصامو حبااح،

 "نّاااُم"؛ مدِهااإ يف ال كاااسٔ نطاااخ ضَ( الطاااّلكُى َايٓ) لاااا فاااسع

ٕ  كُنًاااا ْ  ساقاااّها  لّكاااُى  َا ةاااداع، لالةتكااااز  ةّٚااا  شبسػبااا

 املهٛقاإ ضةهااا٘ مااو للمتمّااصِو داار  َمكاااى املقذلساإ، ازبامعاإ

 .َالعا،

 امللا   مسكاص  ةا   ت اايم  ماركسٔ  ضَ تعااَى  ةسنامر َق  -

ٌ  َ لٌّ، مهٌ  سالط لتّطرل نُّم، َمدِهٕ املالْ عرد اهلل  مبا ؽبدما

 َملااا َسرليااا؛ العاملّاإ األَفػااُز ةهااُ  ماا  َاالضااتجماز التعاماال يف

ٌ  تتمت  ٌ   َا  امإ،  الطا س  تطاًّالت  ماو " نّاُم " ةا  ضةعااّيا  مباا ِعّٛا

 . اشبازدْ العا، علٖ َان تاّسا يَلّٕ،

 مالّاااااااااإ عاؾاااااااااامٕ" نّااااااااااُم" تكااااااااااُى ألى الطااااااااااعْ -

٘  َالتقهّااااااااإ،  لالضاااااااااتجمازات َاألحبااااااااااخ    صبااااااااااا  يف ضاااااااااُا

 املاااادى مااااو تطاااات ّد َضى. اشباااادمات ضَ ا نتاااااز االكتػاااااف ضَ

 نٛا ًااااااا لااااااازز اضااااااتجمازات زباااااار  الكاااااادلٗ اال تؿااااااايِٕ

 ؾااااااهاعات يف شلااااااا زافااااااّدا تكااااااُى َاسبكااااااازٓ، الؿااااااهاعْ

 ضنػٕٛ. مو املدى يرٍ ةٌ تقُم ما جبانب تكمّلّٕ،
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 لاادعم( معلُمااات  اعاادٔ) قاالم ةّانااات مسكااص تأضااّظ -

ٕ  الطاشاةّٕ  اسبُضرٕ ٕ  اضاتجمازِٕ،  كاأيأ  العاملّا ٕ  َةهّا ٕ  ذبتّا  تقهّا

 .  "نُّم" ملدِهٕ املتُٛزٔ الركّٕ الرّٕٚ شبدمٕ

ٕ  املااُازي  األدااه ؛ ةاضااتلدام   املطااتجمس  تػااذّ   -  الٛرّعّاا

"نّااااااُم"؛  مدِهاااااإ مػااااااسَعات يف ضضاضااااااْ ةػااااااكل للمملكاااااإ

 ضغاااااراٍ َماااااُاي املعدنّااااإ، َاشباماااااات الرذلَلّااااإ، كاملهتذاااااات

 .  القُمْ َالهاتر احمللْ لال تؿاي عّماي  خل،... املُؾالت

 ماسَّزا  ددٔ، مبدِهٕ( ضلماى املل  دطس) نُّم مدِهٕ زةط -

 َسصم الػما  َعد مبدِهٕ زةًٛا الؿهاعّٕ، َكرل  ِهر  مبدِهٕ

 مااو مهتذاتًااا لتكااُى ضااسِعٕ، َطااس  سدِااد ةطااك  ازبالمّااد

 اتقلّٟلاا َ فسِقّااا؛ الغسةّاإ الاادَ  ألضااُا   سِراإ َساارلٍ ال ُضاا ات

 .نُّم مدِهٕ م  الرّهّٕ التذازِٕ للشسكٕ َتطًّٟلا الهقل، لتكل ٕ

 نّاااااُم مهٛقااااإ ضاااااكاى َغاااااساكٕ ةإيمااااااز االيتماااااام -

ٖ  للش اا   معًم َالعمل األؾلّ ، ٕ  علا ٕ  الجقافا  َتُِٛسياا،  احمللّا

 ِهرجاامل ضبلااْ ةٛاااة  التهمّاإ، اضااتدامٕ يف فٓعاااال عهؿااّسا لّكُنااُا

 .اشباف اةعًاط َِعًّٛا اجملتم ، ثقافٕ ضؾالٕ مو

ٕ  لدزاضٕ املُاطه ، االدتماعّ  ةاشبدلا٘ االضتعانٕ -  الهقلا

 علااٖ للعماال َالتلٛااّط املهٛقاإ، ضااكاى ةًااا  ااٗس الاايت الهُعّاإ

ُٗ  م  تكّ ًم  .نُّم مهٛقٕ تػًدٍ الرٓ الطسِ  اسبكسٓ التش

 املهاااطمل يف ال ٛسِاإ اسبّااأ الهراااتْ َتهمّاإ الغٛااا٘ شِااائ -

 ضااّاسّ٘ا، َاضااتجمازيا األثسِاإ األماااكو علااٖ َاسب ااا  ازبرلّاإ،

ٕ  دهاُ   الرشاس  يف الساةكٕ الط ّهٕ ةقاِا علٖ َاسب ا   سقال  مدِها
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ٖ  طااٙسٔ  َةقاِاا  العقرإ،  للاّر  غاطٛ علٖ ٛ  علا  الػاّخ  زضع غااط

 . محّد

ٖ  اسب اا   - ٕ  علا ٕ  الرّٚا ٕ  َطرّعا  الهااتر  التذسِاخل  ماو  املهٛقا

 لػاااُاطٛا َكااارل  َلااادماتًا، للمدِهااإ ا نػااااْٙ العمااال ماااو

ٕ  مطاافٕ  يهاا   تكاُى  حبّاح  الرشسِٕ، ْ  َةا   ةّهًاا  كافّا  املراان

 .للعامٕ م تُسٕ تكُى َضى املدِهٕ، َمهػعت

 َؾااهدَ " نّااُم" مدِهاإ  يازٔ ما   يَزِاإ عماال َزؽ تهظاّم  -

 للتعسِااخل ا عالمّااُى َاملًتمااُى؛  ؼبكااسيا العاماإ، االضااتجمازات

 ؽبادم  مباا   ًاا َتُ ّ االضتجمازٓ، َنػاطًا ا نػإّٙ، مبػازِعًا

 .  َاجملتم  الدَلٕ

 ما   ِتُاؾل املػسَع، ِتر   ُٓ عامٕ عال ات دًاش َق  -

 لتُقااّح االتؿااا ؛ َضاااٙط كاال َعاادل ياٙاام، ةػااكل ازبمًااُز

ٖ  َضيدافٌ سقّقتٌ ٌ  علا ْ  ضنا  كاررّلا  عادّيا  ضاّللمل  متقادم،  ؾاهاع

 .َتأِّديا ال كسٔ تقٗرل علٖ ِطاعد مما َاملًو؛ الُ اٙخل مو

 

 يري:امللخص التيف 

 املطتقرل(. َدًٕ القكّٕ: )نُّم:

مااو ضداال   1000ِهاادزز مػااسَع نّااُم قاامو زؤِاإ اململكاإ      

ّ٘اا   عاادل  ،ا يف كاال اجملاااالت ذبُِاال الطااعُيِٕ    منااُذز زاٙااد عامل

الذلكّص علٖ در  ضالضال القّمإ يف التقهّإ َالؿاهاعات يالال      

 ٛاعااات  ٕالذلكّااص علااٖ تطااع  ، َذلاا  مااو لااال    ياارا املػااسَع 
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ماو ضدال مطاتقرل اسبكاازٔ      "نُّم"متلؿؿٕ يف مهٛقٕ ضتجمازِٕ ا

ْ  ،ا نطااانّٕ ٌ  :َياا َمطااتقرل ا عااالم َا نتاااز    ،مطااتقرل الذلفّاا

َمطااتقرل العلااُم التقهّاإ   ،َمطااتقرل التؿااهّ  املتٛااُز  ،ا عالمااْ

٘  ،َالس مّاااإ ٕ   ،َمطااااتقرل الغاااارا  ،َمطااااتقرل التقهّااااات اسبُِّاااا

ٕ    مطااتقرل  قاااف ،َمطااتقرل الٛا اإ َاملّاااٍ  ،َمطااتقرل التهقاال

ماو ضدال ذب ّاص     ؛َالرٓ  جل ضيم زكّصٔ لرقّٕ اجملاالت ،املعّػٕ

ُٗ ُ ع االالتهااا ّ٘ااا   ، تؿاااايٓ َالهمااا  ،اَذبسِااا  الؿاااهاعٕ احمللّااإ عامل

يف مػااسَع نّااُم  ضّطااًم َكاارل    .َمكاا  عملّااات التؿااهّ   

َاملطااايمٕ يف السفاا  مااو  مجااالْ الهاااتر     ، ػباااي َ اااٙخل ددِاادٔ 

ضتجمازات اسبكُمّٕ در  الػساكات َاالَ ،احمللْ يف اململكٕ

 قافٕ    مطاتجمسِو ماو يالال اململكإ      ٕ،ضتجمازات اشباؾَاال

  .ًاَلازد

ٕ  ضكدت ٌُ   الُز ٕ السّٙطا ٕ " ضى ماا دلرتا ٕ  زؤِا " 2010 الطاعُيِ

م قااُّيا يف اشبٛااط اشبمطاإّ الطاااةقٕ، الاايت كاناات     كاااَى ضمااْس

 شماام نًاِاإ لااط١ سااديت فقااد تًاادف    تهُِاا  مؿااايز الاادلل؛  

ُٗع لتشقّمل ُ   مستكاص  عاو  ِ ؿح مبا اال تؿايٓ، الته  داُيسٓ، يا

 َتٔرااا  َلااارا ذاتًاااا؛ تلقاااا٘ ماااو تتشقااامل ال اشبٛاااط ضى التاااام ا يزا 

ٕ " زبعال  ضٓ السؤِٕ؛ لتشقّمل ةسامر  طال  السؤِٕ عو ا عالى  السؤِا

ٕٟ" 2010 الطااعُيِٕ  مااو َذلاا  الُا اا ، ضز  علااٖ ملمُضاإ سقّقاا

  يداف.مو األ صبمُعٕ  ظباش لال 

اضاااتجمازٓ،  مػاااسَع نّاااُم ياااُ مػاااسَع َضقاااافت الُز ااإ ضى 

 ةأنػااإٛ يّكلاااٌ ةاااإثسا٘ الطاااعُيٓ، اال تؿااااي    تهُِااا  ًِااادف
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ٕ  لتكُى تهٛلمل" نُّم" مدِهٕ ددِدٔ. كما ضى  سكاازٔ  تؿاه   مدِها

ٕ  السَةُتااات  عاادي  سّااح  ددِاادٔ، ٘  املدعماا ْ  ةالااركا  االؾااٛهاع

 َاالؾااٛهاعْ الٛرّعااْ الااركا٘ مظلاإ َذباات الرػااس، عاادي ِ ااُ 

 الٛا ااإ: األقاااالع ُتطااااعّٕ ا تؿاااايِٕ غاااركٕ" نّاااُم" ضتشتكاااو

 َالؿااهاعات  اسبُِّاإ، َالتقهّااات  َالتهقاال، َاملُاؾااالت  َاملّاااٍ،

ٕ  َالعلاُم  الغرإّٙ،  َا عاالم  املتٛاُز،  َالتؿاهّ   َالس مّإ،  التقهّا

 .عالّٕ سّأ جبُئ َاملعّػٕ َالذلفٌّ، ا عالمْ، َا نتاز

 العمال اإ املػااازِ  ضسااد يااُ نّااُم   ضى  َضغااازت التعقّرااات 

 السؤِاإ، َضنااٌ ال  ضيااداف مااو العدِااد ذبقّاامل ةُاضااٛتًا ِااتم الاايت

ٌ  تطًم ضى  كو فّما للػ  صبا  ٕ  ةا  يلال  كمؿادز  نّاُم  مدِها

 علااٖ الكااساٙب مااو ضَ املراغااس، االضااتجماز طسِاامل عااو  مااا للدَلاإ؛

 هاإلصِ تغاام ضدهرّاإ اضااتجمازات يااُ دلااب َاألياام املػااازِ ، ياارٍ

ٌ  ماا  سارل  يارا . ضِّكاا  َقساٙب زضُم مو الدَلٕ  ضِادٕ  ماو  ضتطاتُعر

 اال تؿاااي يف مًااٙم ضثااْس لاادلُشلم ِكااُى َضدهرّاإ، ضبلّاإ عاملاإ

 ِسكااص األَ ، الدزداإ مااو تقااٙم نّااُم احمللااْ. كمااا ضى مػااسَع 

 .اململكٕ ذبتادًا اليت للتقهّٕ دُانب عدٔ علٖ

 لا٘ؾاا  تماّماا اي َذكست التعقّراات ضناٌ ، ِالساظ ضى يهاا     

ٓ  اشبااف  القٛااع  اضتجمازات ةدَز   ى سّاح  املػاسَع،  يف الطاعُي

ٖ  الذلكّاص  عاو  تتشادخ  امليغاسات  كال  ٕ  االضاتجمازات  علا  األدهرّا

 فٌّ. 

 ضىَضغاااازت املااادالالت الااايت داااست علاااٖ يااارٍ الُز ااإ         

 ضااّتم  ٛاعااات يف لالضاتجماز  ددِاادٟٔفسّؾااا  ضاُّفِّس مػاسَع نّااُم  
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 يف املطااااتجمسِو اضاااات ائ    قااااافٕةا  الؿاااا س، مااااو  نػاااااؤيا

 .الػمطّٕ َالٛا ٕ السِاح، كٛا ٕ الٛرّعّٕ؛ املُازي مو املػسَع

 عقاااُّيا، ضاااّألر مػاااسَع نّاااُم ضى َذياااب املها ػاااُى    ضى

 ،  ى ؼباادخ لااو املتعاادئ اال تؿااايِٕ األنػاإٛ يلااُ  ضى مبعهااٖ

ُ  املستكاص  اضتجمازِ٘ا فشتٖ ميثسٔ، عاملّٕ اضتذاةٕ يها  ِكو  يا

 ؾااااهدَ  اضااااتجمازات ضمااااا َافاااادٔ، اضااااتجمازات مااااو ضااااّأتْ مااااا

 .فقط الررزٔ فطتكُى العامٕ االضتجمازات

ٖ  مايثّسا  ضاّكُى  َسُ  مدٗ  مكانّٕ ضى املػاسَع   زداا   علا

 الاايت الطاال  تطااتُزي الاايت الػااسكات ةعاا  ََكااال٘ األعمااا ،

 يهاا   نُّم، ضكد املها ػُى علٖ ضناٌ لاو ِكاُى    يف  نتادًا ضّتم

ضى ِكاااُى  َاستماااا  َاملتُضاااط، القسِاااب املطاااتقرل يف تاااأثرل ضٓ

ٕ  َالطارب   لّٟلا، الُِٛل املدٗ علٖ التأثرل  املدِهإ،  يف املهاتر  طرّعا

 .  الُكال٘ م  اسبا  يْ كما تقلّدِ٘ا لّظ  نٌ سّح

 التُؾّات، ضيمًاا:  َيف نًإِ الهقاؽ، طسح امللتقٖ عدّيا مو

 املػاسَع. االيتماام   يف زاالضاتجما  لهذااح  املالٙمٕ َالرّٕٚ املهاخ تُفرل

ْ  ةاحملتُٗ الػرا . االيتمام مو َالسَاي الطعُيِٕ ةالكُايز  احمللا

 تكااُى ألى املدِهاإ. الطااعْ مػااازِ  لهذاااح املقاااِّظ ضياام كأسااد

 يف ضااُا٘ َالتقهّاإ، َاألحباااخ لالضااتجمازات مالّاإ عاؾاامٕ" نّااُم"

 مسكاااص اشبااادمات. تأضاااّظ ضَ ا نتااااز، ضَ االكتػااااف، صباااا 

ٕ  لادعم ( معلُماات   اعدٔ) لمق ةّانات ٕ  الطاشاةّٕ  اسبُضار  العاملّا

 املااُازي األدااه  ةاضااتلدام  املطااتجمس اضااتجمازِٕ. تػااذّ   كااأيأ

"نّااُم".  مدِهاإ مػااسَعات يف ضضاااع ةػااكل للمملكاإ الٛرّعّاإ
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ٕ ( ضالماى  املل  دطس) نُّم مدِهٕ زةط ٕ  ماسَّزا  دادٔ،  مبدِها  مبدِها

 َساااصم الػاااما  َعاااد مبدِهااإ زةًٛاااا َكااارل  الؿاااهاعّٕ، ِهرااا 

 الهراااتْ الغٛااا٘ ضااسِعٕ. شِااائ  َطااس  سدِااد ةطااك  ازبالمّااد

 علااااٖ َاسب ااااا  ازبرلّاااإ، املهاااااطمل يف ال ٛسِاااإ اسبّااااأ َتهمّاااإ

ٖ  اسب ا . ضّاسّ٘ا َاضتجمازيا األثسِٕ األماكو ٕ  علا ٕ  الرّٚا  َطرّعا

 دًاااش َقاا  .للعاماإ م تُساإ تكااُى َضى التذسِااخل، مااو املهٛقاإ

 .ػسَعامل ِتر   ُٓ عامٕ عال ات

. 

 



14

 –1048     
206 

 
 

 (حطب احلسوف األجبدية)

 

 .)املطتػاز  ةسايّم نا س )قّخل ملتقٖ ضضراز 

 .ٕي.  سطاى ضةُ سلّق 

 .ٓم. ضضامٕ الكسي 

 .)ي. ازباشٓ الػرّكْ )زّٙظ اشلّٕٚ ا غسافّٕ مللتقٖ ضضراز 

 .ٕض. مجا  مالٙك 

 .ٓي. سامد الػساز 

 .ٓم. سطام حبرل 

 ةّت املا .ي. محص ٔ 

 .ْي. محّد الػاػب 

 .ي. محّد املصزَع 

 .ي. لالد السيِعاى 

 .م. لالد العجماى 

 .ي. زِا  ظبم 

 ي. زِم ال سِاى 

 .ي. شِاي الدزِظ 

 .ْض. عرد اهلل الكُؼب 

 .ي. عرد اهلل ةو ؾاحل اسبمُي 

 .ي. عرد العصِص اسبس اى 

 . ي. عررل ةسيم 
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 .ْض. فاِصٔ اسبسة 

 .ي. فُشِٕ الركس 

 لدندنْ.ض. ضبمد ا 

 .ٓم. ضبمد الػًس 

 .ي. ضبمد امللشم 

 .)ي. ضبمُي زمكاى )ُمٔعٓد التقسِس 

 .ي. مطاعد احملّا 

 .ي. مػازٓ الهعّم 

 .)ي. نُف الغامدٓ )زّٙظ زبهٕ التقازِس 

 .ي. ُِضخل السغّد 

 
 
 

 

 

 



14

 –1048     
208 

 

 11 األمرل ضلٛاى ةو ضلماى -

، 10 األمرل ضبمد ةو ضلماى -

851 ،855 ،857 ،812 ،

877، 818 

 825 األمرل مهؿُز ةو متعب -

 21 ةُكُفا -

 17، 21 لايم اسبسم  -

 79 لالد ال احل -

 851 يمّذلِّخل -

، 21 عرد السمحو األنؿازٓ -

29 

 12 عرد اللّٛخل اسبذامْ -

 11 عرد اهلل املٛلمل -

 11 عرد اهلل ةو مهّ  -

 801 علْ املطلم -

 29 فًد الطمازٓ -

 71، 77  . ع. تُتّػل -

 859 ماضاُِغْ ضُى -

 21، 28 املل  ضعُي -

، 812، 851 املل  ضلماى -

891 ،200 ،205 

، 19، 21 املل  عرد العصِص -

70 ،72 ،77 ،79 ،829 ،

819 ،899 

، 825، 79 املل  عرد اهلل -

815 ،870 ،811 ،891 ،

899 

 829 املل  فًد -

 19 املل  فّؿل -

، 855، 10، 21 َلْ العًد -

857 ،810 ،812 ،878 ،

877 ،871 ،879 ،818 

 855 َِلدل زَع -
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 811 ضةسيِو -

 877 ضةُ   -

، 20، 89، 85، 88 األسطا٘ -

21 ،10 

، 812، 851، 91 األزيى -

811 ،871 ،875 

 98، 17 ضضذلالّا -

 875، 851  ضساّٙل -

 811  ضكتلهدا -

 897، 871، 801 آضّا -

، 897، 871، 98  فسِقّا -

200 

 21 ضملانّا -

، 801، 98، 19 ضمسِكا -

871 

 897، 871 ضَزَةا -

 811 ضَضلُ -

 85 الراسٕ -

 88 ةازِظ -

 88 الرشسِو -

 21 ةسل  -

 50، 21 ةسِٛانّا -

 20 الرؿسٔ -

 897 ةلذّكا -

، 819، 811، 859 ترُ  -

810 ،891 ،899 

 11 تسكّا -

 801 تُنظ -

 891 ترلاى -

 812 داشاى -

، 811، 812، 15 ازبرّل -

817 ،811 

، 11، 11-10، 85، 9 ددٔ -

19 ،12 ،829 ،811 ،200 ،

205 

 91، 15، 29، 85 ازبُف -

 11، 85 لساٙ -

 91، 15 اسبُطٕ -

 810، 15 اشٝبدل -

 20 اشبلّر -

، 811، 812، 91 للّر العقرٕ -

871 ،208 

 892 يةْ -

 11، 12، 81، 85 الدزعّٕ -

 812، 810 الدمام -

 859، 851 زَضّا -

، 91، 91، 17، 51 السِا  -

805 ،827 ،829 ،851 ،

812 ،811 

، 85، 88، 9، 1، 1 الطعُيِٕ -

87 ،81 ،28 ،21 ،21 ،

29 ،19 ،51 ،51 ،17 ،

11 ،75 ،77 ،71 ،79 ،

11 ،11 ،11 ،97 ،802 ،

801 ،881 ،889 ،821 ،
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821 ،851 ،855 ،851 ،

859 ،818-811 ،875 ،

871 

 81 ضلٛهٕ عماى -

 819 ضهغافُزٔ -

 19 الطُياى -

 801 ضُزِا -

 891، 875 ضّها٘ -

 891 غسم الػّخ -

 22 غّكاسُ -

 891 ؾهافرل -

، 818، 92، 98، 19 الؿ  -

892 

 91، 92، 85 طسِخل -

 811، 810، 19 ساىالظً -

 85 عطرل -

 801، 81 عماى -

 819، 12 فاع -

 801، 21 فسنطا -

 11 كاةايَكّا -

 811 كالغازٓ -

 819، 22 كالّ ُزنّا -

 81 كمرُيِا -

 811، 11 كهدا -

 28 لهدى -

، 19، 85، 80 مداٙو ؾاحل -

11 ،19 

، 25، 81، 80 املدِهٕ املهُزٔ -

27 ،21 ،829 

، 851، 801، 19، 22 مؿس -

812 ،811 ،871 ،875 

، 12، 21، 25 ملكسمٕمكٕ ا -

51 ،829 

، 1 اململكٕ العسةّٕ الطعُيِٕ -

88 ،85 ،21 ،51 ،77 ،

851 ،871 

 801، 802، 12 ظبساى -

 811 الهسَِر -

 855، 11 نُُِّز  -

 818 اشلهد -

 811 يُّضنت -

 85 َايٓ الدَاضس -

 19، 11 َاغهٛو -

، 19، 11 الُالِات املتشدٔ -

15 ،810 

، 817، 811، 812، 79 ِهر  -

200 ،205 
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 د. فَد العسابي احلازثي. -

-  

  
 .(اهليئة زئيظ) د. اجلاشي الشبيكي -

  .(امللتقىأمني عاو ) مسري مخيظ الصٍساىيأ.  -

 .إبساٍيه البعيص د. -

 .آمال املعلني أ. -

 .حامد الشسازي د. -

 .خالد بً دٍيش د. -

 .زياض جنه معالي د. -

 .زيه الفسياٌ د. -

 .شياد الدزيظ د. -

 .شييب إبساٍيه د. -

 .عائشة حجاشي د. -

 . الطوحييعبد اهلل أ. -

 .لياء الباشعيع أ. -

 .مطاعد ا يا د. -

 .وفاء السشيد د. -

 

  
 .للنلتقىاألماىة العامة  -

 .جلية سطية األضبوع -

 .جلية التقازيس الشَسية -

 .جلية تينية املوازد املالية -

 .أضباز" ملتقىاللجية التحطريية للقاء الطيوي " -

181042  


