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م  2018نااااأع اع ااااى مستقاااال اشاااسار رباااال  شاااهر شاااست      

العديد من املوضوعات امله ا،  الامت  ط حراهاا لسراوار عساال مادار       
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2030

 :مقدمة 

ج  منهااااا: هناااااي تااااديات كااااسم  تصاااااا  موشاااا  احلاااا    

املواصااالت  وادار  احلشااود  وترتيسااات الساافر واحأاماا،  واسااو    

ويهدف هاكاثون احلج بصور  رئيس، اىل ربدم،  .التواصل وغمها

احلجاا  وتساجت باربته  مان رباال  ابتكاارات تقنيا، واشات ال          

التكنولوجيااا واحبااداي لتيساام الع سياا، وتسااجت التجرباا، العاماا،       

ل األحتكاااار اىل مشااااريم اشاااتث اري،   لسرجااايج  اضااااحت، اىل تويااا  

 .رحبي،  وتوحتم بيئ، تساعد يف تطوير املهارات الشخصي، والفني،

هاكاااثون احلااج  حنااو رؤياا، امل سكاا،     لاا ا كاناات أ ااي،     

  ماان الق ااايا امله اا، الاامت حراهااا مستقااال اشااسار ماان ربااال  2030

ورأاا، الع اال الاامت أاادطمها د. اسااجت اجلراادلي  و ط التعقياا  عسااال   

ي الورأاااا،  وجاااارت اوتااااا مااااداربالت عديااااد  ناأشاااات:     موضااااو

خمرجاااات اتاكااااثون  ربدمااا، احلاااج ماااا باااجت تو يااا  التقنيااا،     )

والعنصر السشري  االشاتعداد اتت عاي والر اي لتطسياق التقنيا،      

احلديثا،  االجت ااعيون وتوغ ال التقنيا، يف احلياا  اليوميا،  التقنيا،        

تقنيااا، وتقياااق   االعت ااااد عساااال ال2030وعالأتهاااا بااا امج رؤيااا، 
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اهاداف الرؤيا،  اشاساخ اربتياار احلاج لتنهلاي  اتاكااثون  اه ياا،        

  هاكااااثون صاااناع، 2030هاكااااثون ومواكستااا  ؤااااور رؤيااا،  

ثقاحتيااا، مساااتقسسي،  التقنيااا، وخمرجاااات التعساااي  وثقاحتااا، الع ااال       

مشااكس، اماان املعسومااات  خمرجااات اتاكاااثون  الس عااد الثقااايف       

نيًّاااا  صاااناع، األجهااا   التقنيااا،  الاااتق .. وصاااناع، دولااا، مت يااا  تق 

املتقدمااا،  عقساااات اماااام املتناحتساااجت يف هاكااااثون احلاااج والااادع  

(. ويف النهايا، اأا     املقدم ت   مقررات دراشي، يف احلاش  اآللاي 

األع اى املناأشون العدياد مان التوصايات امله ا،ي وحتي اا يساي نا         

ا وعّقسات عسيهاا   كتور/ اساجت اجلرادلي  الااد الورأا، الامت كتسهاا   

 الدكتور / اجلازي الشسيكي.

لطاملااا كااان مصااطسة  ا طاا،    كتاا  د. اسااجت اجلراادلي: 

ا  سااااي،  ماااان اشااااهر املصااااطسرات الاااامت تعس اااار عاااان ا طاااا،        

االشاا اتيجي، لسركوماا، السااعودي،   ااق شاانوات أادماا،. هااا ا       

  2016اصسة مان التاارييف يف عاام     -ان صةط التعسم-املصطسة 

 .2030اجت  ط احالق رؤي، امل سك، 

وهيكستهااااا يسااااتطيم ان  2030املااااتفر  لرؤياااا، امل سكاااا، 

يس ق اعت ادها عسال منهجيات ادار  املشاريم  وبناىها تت مهلسا،  

برامج.  ك ا ان القارئ لسرؤي، وبراجمهاا وماا شاترقق  اتاال عاام      

يستشاااعر وجاااود تاااديات تتاااا  التعامااال معهاااا  تتعااادد       2030

   لكنا  يف الوأات   وختتس  حبس  حسيع، ال نامج املاراد تشار   

ذات  شيكتش  ان  مث، تشابهات وأواش  مش ك،. من اه  ها    

القواشااا  هاااو االعت ااااد الصااارية عساااال التقنيااا،ي حتالتقنيااا، شاااترلُّ     
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تااااديات القصااااور يف رال املااااا  السشااااري  وتقسياااال التكااااالي   

 التش يسي،  ورحتم الكفاى  احداري،.

قنايجت يف  من ه ا املنطساق  كانات احلاجا، لسنااى جيال مان الت      

جوان  دأيق، تكاد تكون شرير، يف املراس، احلالي،. ه ا السناى 

جيااا  ان يتجااااوز التااانهلم اىل ع ااال مس اااول عساااال ار  الواأااام    

  العاااام اؤااادد حنهااااى بااارامج السنااااى   2020وجيااا  ان يااات  أسااال  

 والتروُّ .

بناًى عسال ماا شاسق وجا  ال كيا  عساال التقنياات ذات الطسا         

ألمن السااي اني  وال جماا، وتقنيااات الاا كاى العاااملي العاااليي كااا

االصطناعي  ه ا من ايث نطاق التقنيات املستهدحت،. ومان اياث   

رال املااا  السشااري   ط ال كياا  عسااال حااالخ املااراستجت الثانوياا،     

 والسكالوريول  واديثي التخر .

ولسناااى جياال أااوي يف ختصصااات دأيقاا،  حتاا ن الشاا   بااا       

 السناااى  ويف ضاا ان عاادم التساارُّخ تعس هااا يعتاا  اااور ارتكاااز يف

 تاالت اربرى بعد االشتث ار حتي .

ولترقيق ه ا الش   كان ل اًما ااث  الشاساخ لستعارف عساال     

هاا   التقنيااات  واشتكشاااف امليااو   وماان ثيفاا ط اجلدياا، يف حساا       

العساا . ماان هنااا يهلهاار لنااا اه ياا، الفعاليااات املرتسطاا، بهاا ا اتااا      

 كهاكاثون احلج.

  احلاديث عساال هاكااثون احلاج  لعسنناا نعار ف       وأسل ان نرك

 Hackمفهااوم الفعالياا،: حتكس اا، هاكاااثون مكوناا، ماان شااقجت:     
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وهااي الاااق لكس اا، تعاا    Athonوتعاا  االرباا اق والفراا   و  

 ممارش، امر معجت لوأت يتجاوز الوأت الطسيعي حجناز .

واملقصااود هنااا  ان مااا يقااوم باا  املشاااركون يت ثاال يف بناااى       

شااااع، متواصاااس،  حتاااالطسيعي ان املااا مج أاااد    48  برجميااا، رباااال

شاااع، برجماا، ثاا  يتوأاا . امااا عاان جاناا  احلااجي   12اىل  8يق ااي 

حتاااملراد تو ياا  اياام الطاأااات ال جمياا، واألحتكااار لتفيااد احلااج  

 كشعم  تا ضوابطها وتدياتها.

يأتي السااا  اآلن.. كيا  اشاه  هاكااثون احلاج يف تقياق       

السااا   شانتناو  اااور الرؤيا،      ؟ ولسجاواخ عان ها ا   2030رؤي، 

 الثالث، وعالأ، كل منها باتاكاثون.

 اؤور األو : جمت م ايوي:

بسااااد عاااادد الااااراغسجت الاااا ين تقاااادموا بطساااا  لس شااااارك، يف 

مشا ي   3000مشا ي    أساو     18000اتاكاثون اكثر مان  

منه . كانت الشر ، العهل ال منه  من الشاساخ الساعودي  وها     

اتت ام  بال ها  الع اود الفقاري لترقياق الرؤيا،.        شر ، مه ، يف 

 ومن ربال  املشارك، تقق ما يسي:

االاتكاااي بتقناايجت دولاايجت  ايااث كااان املشاااركون   -1

دول،. وه ا لا  دور اجياابي يف التعارُّف عساال ثقاحتاات الادو         55من 

ماان ايااث ال هنياا، التقنياا،  وحترصاا، أيااال القاادرات الاامت تااا دور  

 ،  ومعرحت، القصور ومن ثيف ط ردم .اجيابي يف بناى الثق
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ت ااااا طن اتاكااااااثون دورات متخصصااااا، مقدمااااا، مااااان   -2

متخصصجت يف جماالت التقني، واملا  واألع ا  واالبتكاار  وها ا   

بال شك اشه  يف بنااى ثقاحتا، املشااركجت  وربار أادراته  التقنيا،       

بواأاام املااا  واألع ااا   لياات  تو ياا  هاا   القاادرات ل ااا، واأاام    

 جط  تدف وااد.مس ول مو

الت طياا، احعالمياا،  واصااد رأاا  أياشااي عسااال مسااتوى   -3

العااااأ كأضاااخ  هاكااااثون  كاااان لااا  دور يف جااا خ شااارائة     

اتت اام وتفاعسااها ماام احلاادة  وااولاا، معرحتاا، ماهيتاا  واهداحتاا .  

ك ا حتتة أنوات تواصل  وج خ اهت ام ا ار  ملعرحتا، امل ياد عان    

 ج واه يت .أدرات السعودي، التقني،  وماهي، احل

ه   النقاط اشه ت يف تقسي  الوأت الالزم لتفاعال اتت ام   

 من ذات  مم اتت عات ا ارجي،.

 اؤور الثاني: اأتصاد م دهر:

لقاااد كاااان اتاكااااثون حترصااا، مناشاااس، لستعريااا  باااالفر      

االشاااتث اري، بامل سكااا،. حتااا براز احلاااج والتعريااا  بااا   والتعريااا     

مكثفاا، ومتخصصاا،  حتكاال   بتردياتاا   أااام مقااام وساا، تسااويق 

تااده هااو يف واأعاا  حترصاا، واكثاار ماان حترصاا، لالشااتث ار  حتكاال   

 حتريق ُال م بسناى منوذ  اع ا  أسل بناى ال جمي،.

ك ا ان مشارك، الترديات ومشاريم املشاركجت بعد انتهاى 

اتاكاثون اشه ت يف توليد اسو  ربار  نطاق اتاكاثون. ووجاود  
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هاكاثون  اشااه  يف لفاات نهلاار   الع ااالق الااتق  أوأاال كااراي  لساا    

 الشركات الناشئ، الدولي، لسسعودي، كسوق ات ل.

باحضااااحت، اىل ان حتاااوز حترياااق شاااعودي بااااملرك  األو  اثسااات     

كفاى  شاساخ امل سكا، التقنيا، واملعرحتيا، يف ميادان مها  واياوي         

وه ا شجطم الشركات األجنسي، لفتة أنوات تواصال مام شاركات    

دربو  لسساوق الساعودي  او اربتياار    اسي، او احتاراد متخصصاجت لسا   

 السعودي، ك قر خيدم تواجدها يف الشرق األوشر.

 اؤور الثالث: وحن ح و :

مااام كااال اجنااااز يرتفااام ح اااو  الاااوحن  وترتفااام معااا  ات ااا،   

والع ميااا،  وتقياااق اتاكااااثون لااارأ  أياشاااي يف جماااا  متقااادم    

كال جماا، املوجهاا، هااو ماادعا  لسفخاار واالعتاا از  ورحتاام شاااق         

ات. من هنا نستطيم ان نارى هاكااثون احلاج لسنا، بنااى يف      الط وا

 جسد الرؤي، لتكون واأًعا معاًشا.

يف ا تاااااامي اودُّ ان اورد بعااااا  مشااااااهداتي ك ركااااا  يف 

 اتاكاثون  والمت اعتقد انها تع ِّز ما  ط ذكر :

ماان ضاا ن املشاااركجت رجااا  اع ااا   وبعاا  احلاصااسجت    -

 عسال شهاد  الدكتورا .

 كون، من اكثر من جنسي،.بع  الفرق م-

شاااري يف اتاكاااثون متسااابقون غاام مسااس جت  وبع ااه   -

 ألو  مر  يتعرف عسال احلج.
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شااااع، متواصاااس، كاااان كفيس اااا  عااال      48الع ااال ملاااد    -

اجل يم يشعر باأللف،  ورحتم الكسف،  وعدم ا جل مان مشاارك،   

 األحتكار ونقدها بكل جدي،.

مدعوماا، تواجاادت حتاارق مدعوماا، ماان شااركات  وارباارى   -

 من دو .

 

اشا عال انتسااهي حتي اا    وكان تعقي  د. اجلازي الشسيكي: 

شاااسق مصاااطسة  هاكااااثون احلاااج  الااا ي أ ا ااام بااا  م ساااسق ا      

وتساااىلت  باشاات راخ عاان ربااار هاا ا املصااطسة األجاان   بشاااعم        

احلااج  ولكاان مااا ان ات اارت لااي الرؤياا، اااو  مفهوماا  واهداحتاا   

ت بربتاا  تسااترق  وغاار  اشااتخدام تلياتاا  يف احلااج اتااال وجااد    

احشاد  بالفعل من ايث التوأيات واأله يا،  حت ان اياث التوأياتي      

ألننا يف شهر احلج يف الفا   احلاليا،  امطاا األه يا، حتهاي باال شاك        

مست د  مما تولي  بالدنا امل سك، العربي، السعودي، منا  تأشيساها   

ماان العناياا، الكااسم  بكاال مااا يتعسااق باااحلج وشاااون احلجاايج          

لااك ماان اولويااات رباادماتها ومشاااريعها الاامت تنفااق عسيهااا   واعتسااار ذ

بسخاى  وتسخِّر تاا كاحتا، احمكاناات املاديا، والسشاري، يف كال       

عاااام  وصاااول ا اىل رؤيتهاااا املساااتقسسي، اجلدياااد  الااامت ت عااادُّ السقااااي    

املقدش، يف مك، واملدين، من اها  مكاامن أوتهاا  متاا  ثسا  مان       

دماا، االحتتتااياا، لسرؤياا،  ع ااق عربااي واشااالمي  ك ااا جاااى يف املق  

المت كتسها  و ولي العهد صاا  السا و املسكاي األمام ا اد     

 بن شس ان بن عسد الع ي .
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واتساااأ ا ماام تسااك الرؤياا، الاامت تسااتند تليااات تنفياا ها عسااال         

التقني، بشكل كسم  اشتدعال األمار اضااحت، ب عاد ثالاث مها  اىل      

ب عاااااد  جانااااا  ب عااااادي  احمكاناااااات املاديااااا، والسشاااااري،  اال وهاااااو 

احمكانات التقني، احلك وني، احلديث، الامت تيس ار عساال احلجاا       

اداى مناشااكه  يف اوأااات أياشااي،  يف  اال الترااديات املتصاااعد   

 لت ايد اعداد احلجا  شنويًّا.

ماان هنااا جاااىت مسااادر  االتاااد السااعودي ل ماان السااي اني      

بتنهلاااااي   هاكااااااثون احلاااااج   مواكسااااا، لتوجااااا  الدولااااا، بهااااا ا   

  وبسايًدا لرؤيتهاا التن ويا، املساتقسسي، اجلدياد  ك اا       ا صو 

اشار اىل ذلك شعاد  د. اجلردليي بهادف اشاتث ار احتكاار شاساخ     

وشابات العاأ التقني، لسوصو  ألحت ل املشاريم يف ربدما، احلجايج   

يف اتاااالت اؤيطاا، متوشاا  احلااج وتدياتاا   ماان ايااث الصاار،  

لترك  حبرك، املارور   العام،  واملواصالت  وادار  احلشود  وا

 وترتيسات السفر  واحشكان  واسو  التواصل  وغمها.

اذا كااان هاا ا احلاادة أااد كساار الاارأ  القياشااي العاااملي        

ودرباال موشااوع،  جيناايق  كااأك  ب اام هاكاااثوني يف العاااأ    

اتااال تارخياا   حتاا ن الث اار  احلقيقياا، يف نهلااري هااي يف اشااتث ار        

اجلنسااجت بهاادف ربدماا، هاا ا   العقااو  الشااسابي، املت ياا   تقنيًّااا ماان   

الركن العهلي   من اركان احشالم اول ا  ولترقيق رؤي، امل سكا،  

ثانًيا. ك ا ان املشارك، الفاعس، لسفتا  السعودي، يف ها ا التنااحتق   

 ت عدُّ من اروي اجيابيات .
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اربًماي اأ    عسال القائ جت عسال ه ا التج ُّم املت يا  الاتفكم   

قني، المت تساه  يف اجياد اساو   ألكثار   مستقسس ا يف التطسيقات الت

شسسيات ا دمات املتكرر  يف احلج باالت امن مام احلساو  امُلقد ما،     

لستساااهيالت  رباصااا،  ماااا يعاااود منهاااا ل اكاااام والفتااااوى الااامت      

تساتدعي اعااد  النهلار باالجتهااد والقياال  بالتنسايق يف ذلاك مام         

تصااادار اتاااامم الفقهيااا، وهيئااا، كساااار العس ااااى حتي اااا يتعساااق باش   

 الفتاوى امُليسِّر  عسال النال اداى مناشك احلج.
 

 حول القضية  املداخالت:  

 خمرجات اهلاكاثون:

يعتقااد د. واا   بياات املااا  ان اتاكاااثون تهلاااهر  نفخاار بهااا    

ايًعااا  رباصاا، بعااد التشاااري العااامليي ولاادي  بعاا  االشتفسااارات 

هاال كااان عاان مصاام مااا  ط التوصاال الياا  ماان منتجااات )باارامج(. و 

هنااااي مناااتج اااادد باشاااتخدام ال جمااا، والتقنياااات احلديثااا،       

التوصل الي   يساتطيم ان  ال اي مشاكس، أاد تهلهار يف مناشاس،       

احلااج او الع اار   مثاال: )ارشاااد احلااا  او املعت اار  ااال مشااكس،      

الساام  احشااكان  ادار  احلشااود... وغمهااا ماان مشاااكل احلااج   

 ل بطريق، حتعال،(؟والع ر  امل اك ، مم السنجت  وأ ت

عساق د. اسااجت اجلراادليي حتي اا يتعسااق متخرجااات اتاكاااثون   

رباص، مشاريم املتسابقجت  حت ن مصام املشااريم املق اا، خيتسا       

حتاتدف ان الفريق املشاري يطاور الفكار  ويقادم منوذًجاا مسادئيًّا      

يع ل حثساات حتكرتا  وأابسيتهاا لستطسياق. وميكان تسخاي  مصام        

 ي:املشاريم حتي ا يس
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وجاادنا احتكاااًرا ايساا، أ ياات  مناا جتها  وأااد عرضاات    -ا

مشااروًعا اليصاااتا ملراساا، االشاااتث ار.     50ااضاانات  بااادر  دعاا     

حت صاامها اذا شااارت عسااال ا طاا، السااسي ،  ان تصااسة شااركات    

 ختدم احلج وغم .

الفاارق العشاار الفااائ   ورباصاا، األربعاا، األوىل اصااست       -خ

ملشااريم لواأام خيادم احلاج.     عسال دع  مساشر مان االتااد ل اا، ا   

وهاا   مصاامها ان شااارت عسااال الاادرخ ان تكااون اسول ااا يف اااج       

بااا ذن اع. عسً اااا ان الفرياااق الفاااائ  بااااملرك  األو  أااادطم       1440

 املشروي جماًنا  دم، احلجيج.

األحتكاار الامت   منا جتها ولكنهاا أ تتأهال لس راساا،       - 

شا، بعا  اجلوانا      األربم   ومنها ما هو رائم ولكن  تا  لدرا

مسيوًنا لدع ها  وها   مراسا، ن اجها اعساال      30تتا  اىل تسخم 

 من جم وع،   ا   و لكن مصمها ك صم جم وع،   ا  .

كل مشروي ُأدِّم هو يتعامل مم مشكس، ادد   ولعال   -2

الفائ  باملرك  األو  ربم مثا  ل لك. عسال الرغ  من ذلاك كانات   

ور يف املشاروي ذاتا   وها ا امار     هناي اسو  ع سات عساال عاد  ااا    

اجيااابي. ولعساايِّ اوضااة امااًرا هناااي ان الع اال عسااال املشاااريم كااان       

رباااال  ياااومي اتاكااااثون حتاااال يساااتطيم اااااد ان يقااادِّم مشاااروًعا    

بن  جتااا  متكامااال األركااااني لااا لك حتااا ن تشاااكيل املخرجاااات    

لتكون واأًعاا معاًشاا يف احلاج  تاا  اىل وأات  ك اا انا  يعت اد         

 ق  .عسال ن ج امل
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 ربدم، احلج ما بجت تو ي  التقني، والعنصر السشري:

يف السااياق ذاتاا   تساااى  ا.  اام ال هرانااي: هاال ت اارى بأننااا     

و حتِّقنا يف تو ي  التقني، التكنولوجيا، يف ربدما، احلاج واحلجايج؟     

ام ان االعت ااااد عساااال الكاااادر السشاااري شيسااات ر لسااانوات ورمتاااا 

 عقود اربرى؟

ت املاااا  انااا  يت ناااال ان يااات   مااان جانسااا   ذكااار د. وااا   بيااا 

االشااتفاد  ماان التقنيااات يف رباادمات احلااج  والتقسياال ماان القااوى        

السشاري، رباصا، مان غاام الساعوديجت. واضاي  ان جمااالت تو ياا        

التقني، وبااألرب  املتعسقا، بالتطسيقاات ال كيا، يف احلاج ال اادود       

 تا. 

لقد أامت اشسار أسال عاامجت بتنفيا  دراشا، عس يا، عان تقياي         

ات واالاتياجات يف احلج بتكسي  ومتابع، من هيئ، تطاوير  ا دم

مك،  دراش، ميداني،  وجم وعات نقاش متعادد   اصارنا حتيهاا    

عاادًدا ال بااأل باا  ماان املتطسسااات ونقاااط ال ااع  الاامت اعتقااد اناا      

ميكاان ان يكااون لستطسيقااات دور يف اسااها. لاا لك كناات شااعيًدا    

 شيكون اجيابيًّا.ومتفائس ا باملسابق،  وواثق ا من ان مردودها 

 االشتعداد اتت عي والر ي لتطسيق التقني، احلديث،:

اشاااار د. ربالاااد الرديعاااان اىل ان هاكااااثون احلاااج والرأ نااا،    

والتطسيقااات ال كياا، نسطهاا  شخصاايًّا اىل مسااأل، اتااو  الاامت باادات    

 تتسم بجت جيسجت شعوديجت: جيل الشساخ  وجيل الكهو . 
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تخدم تقنياااا، التطسيقااااات : جياااال رأ ااااي بامتياااااز  ويساااااألو 

بكثاحتااا،  وهااا ا ماشااار ممتااااز لصاااور  املساااتقسل القاااادم الااا ي      

شيعت د كثًما عسال ه   التقنيات يف ايم ضروخ احليا  تقريًساا.  

اما اجليل الثاني )الكهو ( حتسيجد نفس  شاس  اماي ي بساس  ها       

اتو   بجت اجليسجت  وبساس  عادم مواكستا  املسات ر  لكال ماا هاو        

 ي، التطسيقات.  جديد يف تقن

مااا ارا  ك راأاا  اجت اااعي اننااا نتوجاا  لس سااتقسل  وال شااك 

ان جمت عنا ايوي  ويا ربر بالعدياد مان الكفااىات الوحنيا، الامت       

نأماال منهااا النهااو  متجت عنااا وأيادتاا  اىل املسااتقسل. رغاا  ال رباا،   

واالغاا اخ الاا ي اشااعر باا  اال اناا  ااااتفو بالتفاااؤ   واعاا ف        

 لط اجليل القادم هو ميفن  يقود الطريق.متردودي، أدراتي  ولع

اردت  حتقاار التنسياا  عسااال اه ياا، الااوعي بالتعقياادات الاامت أااد    

تناااتج عااان التقااادم يف تقنيااا، التطسيقاااات  وان نكاااون عساااال اهسااا،    

االشتعداد ؤاوالت عرأس، ه ا التقدم من ِأسل احاراف ربارجيا، ال   

نراهااااا  ممااااا يناااادر  تاااات احلااااروخ احلك ونياااا، يف الف اااااى   

سااي انيي حتسقاادر مااا نتقاادم يف السااساق واتجااوم الااتق  جياا  ان   ال

 يوازي ذلك تقدُّم تربر يف وشائل الدحتاي واحل اي،.

 االجت اعيون وتوغ ل التقني، يف احليا  اليومي،:

ذكرت ا. منال اباو شاسي ان ان هنااي نقطا، مه ا، ايً اا عناد        

تص ي  التقنيات  وهاي انناا حنتاا  اىل شايدات خمتصاات يف عسا        

االجت اااي حجياااد وجهاا، نهلاار خمتسفاا، باانفق اشاا اتيجي، التصاا ي   

 ومعرحت، النتائج.  
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الكااثم ماان التقنيااات مصاا  ، ماان ِأساال جم وعاا، مهندشااجت     

ذكور  وذلك أد يكون ااد اشساخ بع  املشااكل الامت نراهاا    

اليااوم يف بعاا  التطسيقااات )مثس اااي شاارك، اوباار أ تفكاار كااثًما  

كد ان  لو كان بها شايدات كاحتياات   بالنااي، األمني،(  ومن املا

من السداي، لكانت حتكر  األمن ُحسقتي ألن ذلك من اها  النقااط   

 ألي شيد .

من جانس  ذكر د. اساجت اجلرادلي ان شارك، اوبار تطسياق      

امريكي  وال اعس  اذا كاان القاائ ون عسيا   جم وعا، مهندشاجت      

ى ذكور   لكن األكيد ان  يوجد احت ل امل ارشات ومعايم لسسناا 

اتندشااااي  شااااواى يف ال جميااااات او غمهااااا. كااااون املشااااروي أ 

يراعها  حته ا ال يع  عدم وجودها  ايث انط  من متطسسات السنااى  

الصرية مشاارك، الشار ، املساتهدحت، لتقادي  ا دما،  ل ا ان       

 مواىمتها.

وتسااااى  ا.  ااام ال هراناااي  يف مساااأل، االغااا اخ: كيااا      

حلاصاس، بتوغال التقنيا، يف اياتناا     لعس اى االجت اي بسم الفجاو  ا 

 اليومي،؟

عساااق د. ربالاااد الرديعاااان بأنااا  ال ميكااان اححتاااالت مااان تاااأثم  

التقنياااا، واملخ عااااات يف ااااااداة ت اااامات اجت اعياااا، واأتصااااادي،  

واشاااع،  وهاااو ماااا جياااري يف جمت عناااا بصاااور  متساااارع، يصاااع    

 السيطر  عسيها او التنسُّا بنتائجها.

اااداة مااا أ تسااتطم القيااام باا    التقنياا، تقااوم باادور مهاا  يف ا 

القرارات السياشي، وا طار التن ويا،  لكان الاث ن الا ي تدحتعا        
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اتت عاااات جاااراى ذلاااك هاااو هااا ا الااا ي ذكرتااا  عااان االغااا اخ      

والسيول، احلداثي،ي وذلك بسس  اتو   بجت ثقاحت، اتت م المت تتس  

 بسطئهااا يف الاات م واالشااتجاب،  والتنقياا، ال ربياا، شااريع، احيقاااي     

وتفاجئنا كال ياوم  ديادهاي األمار الا ي خيساق عادم تكيا  مام          

كل منتج جدياد يانعكق بصاور  االغا اخ الامت أاد يعااني منهاا         

 السع .

والعسوم االجت اعي، ع وًما تاو  ان تقدِّم حتهً ا وتفسًما تا    

الهلواهر وزياد  الوعي بهاي اتال تكون الصدمات األ تاأثًما عساال   

قنياا، ال ميكاان الوأااوف يف وجههااا وصاادهاي  األحتااراد  حاملااا ان الت

حتهي مت س سا، يف تفاصايل اياتناا اليوميا،  ونساتخدمها عساال نطااق        

واشااام  وهااااو مااااا جيعاااال ماااان األه ياااا، متكااااان التعااااايع معهااااا  

وتطويعها  والنهلار اليهاا كوشايس، لتيسام اماور احلياا   مام عادم         

 اغفا  اه ي، العالأات احنسااني، يف رب  ا  االن  اال يف العصارن،    

 والترديث. 

األشاار  واتت اام الصاا م والعالأااات احنساااني، تهلاالُّ مااالذات  

مه ، ل حتراد لستخفي  مان واشا، االغا اخ النفساي واالجت ااعي      

واحلداث، السائس،  وهي ن، التقني،ي ملا  ثس  األشار  واحل ي يا، مان    

مصادر اولي، لسعيع احنساني  والسقاى بعد هجاوم االشاتهالكي،    

، الاامت اجط اات السعااد احنساااني عنااد الفاارد  وجعساات  وزااا  العوملاا

 من  كائًنا مستهسك ا يسهث ربس  كل جديد.

ويسقاااال الاااادِّين  شااادًّا منيًعااااا ومااااالًذا ل ااا اى الاااارو   وتااااوحتم    

الط أنين، المت ينشدها الفرد يف رب    ه ا الطوحتان ال ي نعيش . 
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اط ولديط يقجت ان احلاج، لسدين شتت اع  مساتقسس ا اتاال يف اوشا   

 اتت عات غم املتدين،  او المت ادارت  هرها لسدين يف مراس، ما. 

احنسااان ال  يااا بااا س  واااد ي حتاجلاناا  الرواااي يهلاالُّ لاا        

اعتساراتاا   حبيااث يكااون لسريااا  معنااال وغاياا،. صاارية ان التقنياا،  

بسااا  رحتاهيااا، اأتصاااادي، ووحتااار  يف الوأااات وأااادر  هائسااا، عساااال       

  لكاان ذلااك غاام كااافه عسااال      الااترك  يف السيئاا، اؤيطاا، بنااا   

 املستوى احنساني.

 :2030التقني، وعالأتها ب امج رؤي، 

ذكاار ا.  اام ال هراناايي ماام االتفاااق ان التقنياا، اكاا  ماان     

جماارد تطسقيااات وهواتاا  ذكياا،ي لاا ا حتاا ن  اتساااى : مااا عالأاا،      

التقني، ب امج الرؤي، املتعدد ؟ وكي  شترسِّان التقنيا، مان جاود      

تفعل التقنياا، برنااامج التااوازن املااالي؟ وكاا لك  احليااا ؟ وكياا  شاا

 كي  شترل التقني، مشاكل احشكان؟

 12اجااااخ د. اساااجت اجلرااادلي بااااأن الرؤيااا، مكونااا، ماااان      

برناجم ااا تنفياا يًّا  والتقنياا، عيفصاا  ايااوي بهااا. ولنتجاااوز برنااامج      

 الترو  الوح  اىل غم  ليت ة األمر. 

يااا،  برناااامج احشاااكان يعت اااد بشاااكل اشاشاااي عساااال التقن  

حتهناااي منصاا،  شااك   الاامت شااتكون منصاا، الك ونياا، لرحتاام      

اياام عقااارات امل سكاا، بهااا  وتااربر املسااتفيد متكاتاا  العقااار    

وبااااملطورين وباااوزار  احشاااكان  لتوثياااق وتيسااام بيااام الواااادات     

السكني،. وهناي منص،  اجار    المت شهست ووثقت ع سي، تاأجم  
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واملالك  وتوثيق مكات  الوادات  ونهلن ت العالأ، بجت املستأجر 

 العقار وضسر جودتها.

يوًماا  والامت اعسان     30ك لك يوجد مسادر   مسكن  رباال   

عنها الوزير أسل شنتجت  وهي بالتعاون مم مدين، املسك عساد الع يا    

لسعسااااوم والتقنياااا،  وهااااي تعت ااااد عسااااال التقنياااا،  ولكاااان ليساااات   

ناا اماران   احلك وني،ي بل تقنيات السنااى احلديثا،. مان هناا يت اة ل     

 مه ان:

ان مفهوم التقنيا، ال ميكان اربت الا  يف تطسياق جاوا  او      -1

هات  ذكي  بل هو امشل واع   حتالتقنيات ال راعي، تعت اد عساال   

 التقنيات امليكانيكي، اكثر من احلك وني،.

ال يوجد مشروي اليوم يعت د عسال ختص  وااد حتقر   -2

صصاااات تع ااال  بااال حسيعااا، املشااااريم تفااار  وجاااود تناااوُّي يف التخ   

 بشكل تكامسي بدل ا من الن ر التعارضي السابق.

 االعت اد عسال التقني، وتقيق اهداف الرؤي،:

تساى  ا.  م ال هراني: هل ميكن التعويال عساال التقنيا، يف    

الااامت يصاااع  ان   2030اشاااتيعاخ وتقياااق بعااا  اهاااداف رؤيااا،   

 تترقق مم رال املا  السشري؟

نااا ابعاااد مااا يكاااون عااان   يتصااور د. عساااد الع ياا  احلرأاااان ان  

التقنياا،. ك ااا ان جامعاتنااا عاااج   عاان ختااريج حااالخ تاا  معرحتاا،   

تقنيااا، عاليااا،  باحضااااحت، اىل ان املستعاااثجت يستعااادون عااان التقنياااات  

 املتقدم،ي لصعوبتها  ولعدم وجود حس  عسيها. 
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من جانس   ذه  د. اسجت اجلردلي اىل ان امل سكا، مصانف،   

 2030يف  STEMعس ااى الاا    عسال انها شادل دول، مان اياث عادد   

  حتدورنا بناًى عساال ا طار املوضاوع، ياكاد انا       OECDمن أسل 

 شيكون لس  سك، دوٌر حتاعٌل يف التقني، بشتال جماالتها.

ومااام اتفااااق ا.  ااام ال هراناااي مااام تصاااوُّر د. عساااد الع يااا        

احلرأاااان اال انااا  اضاااافي لنأربااا  اتناااد مثال اااا... رغااا  الصاااعوبات  

املناااااس السياشااااي ا ااااارجي املتااااأزم اال انهااااا  التن وياااا، اجل طاااا،  و

اشاااتطاعت ان تناااا  الريااااد  يف عساااوم الك سياااوتر والرياضااايات.     

وبالتاااليي اال ميكاان لدولاا، حبجاا  امل سكاا، العربياا، السااعودي، ان    

تقق بعً ا يف الرياد  ولو جانًسا ج ئيًّا من جوان  التقني، الواشع، 

 واملتعدد ؟

رأاااان ان اتناااد اشاااتث رت يف بين اااا يااارى د. عساااد الع يااا  احل

مواردهاااا السشاااري،  واصاااسة ربرجياااو جامعاتهاااا أااااد  لسشاااركات  

الكاا ى )بيسساااي  ومايكروشاااوحتت ك ثااا (  وحنااان أ نفعااال   

ذلااك. شااوق الع اال  كاا  خمرجااات اجلامعااات  حترين ااا يكااون  

شوق الع ل السعودي ال يتطس  ها   الو اائ  عاليا، التقنيا،  حتا ن      

ا  هاا ا عسااال احتاا ا  ان اجلامعااات  اجلامعااات لاان تطااوِّر مناهجهاا 

تستجي  لقوى الطس  يف شوق الع ل. ولننهلار ميفان  يو ِّا  ربرجياي     

جامعاا،  ام تي  تااي   واملهاا  احنتااا  ولاايق العاادد  وباملقارناا، هاال      

يتساوى مهندل ربريج جامع،  ات ع،  يف املستوى مم مهندل من 

  شتانفورد ؟
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ن السيئااا، عساااق د. اساااجت اجلرااادلي بأنااا  مماااا ال شاااك حتيااا  ا  

التعسي ي، تا دور يف بناى الكوادر. ولكن هل ي عتقد ان ميفن ي ادرِّل  

يف  ام تي تااي  او  شااتانفورد  هاا  ربرجيوهااا؟ وهاال كاال ربرجيااي     

 شتانفورد  مت ي ون؟  وهال كال املت يا ين درشاوا يف  شاتانفورد       

و  ام تي تااي ؟  لاا ا حتاا ن  ارى اناا  أااد يتجاااوز مهناادل  ات عاا،      

 جيي  شتانفورد .كثًما من ربر

حنااان اآلن ناااس  لس ساااتقسل  واجلامعاااات بااادات تأربااا  دوًرا     

اجيابيًّا يف السناى  ولعل ماا ذ كار مان ارتفااي معاد  النشار العس اي        

 هو مثا  جيد ان الع ل ي ث ر  والتوج  السسي  مطس .

واشااار د. ويااد املاا روي اىل ان االبتكااار بالتقنياا، وال جماا،    

ار  اياث انط الاا امج ال كيا، الاامت   يك ان يف الااتفكم ضاد التياا  

تفيد اتت م غالًسا ما تأتي من األحتكار ال كي،  المت أ يفكر 

حتيها اآلربرون  والقابس، لسن  ج، والتطسيق. وحنتا  يف ه   املراسا،  

االنتقالياا، الرأ ياا، لتطااور امل سكاا، اىل توجياا  الشااساخ الشااتيعاخ    

  وب مكانيا، التوصال   األمناط املناشاس، لساتفكم  املارتسر باحنتاا    

اىل ارب اعات أابس، لستطوير واالشتخدام التجااري. ك اا ان وجاود    

معاهد نوعي، يف ها   اتااالت اصاسة ضارور  لتأهيال الكفااىات       

 لس راال السني، املسكر .

اضاااف د. اسااجت اجلراادلي اناا  بااال شااك ان مفهااوم التقنياا،     

،  ولعال  واشم وليق اكًرا عساال التقنيا، احلك ونيا، او ال جميا    

األه  من التقني، هي العقو  الامت تو ِّا  التقنيا، لصااحلها. ولعسايِّ      

اوضِّااااة متثااااا : اليابااااان والسااااعودي،ي كستاه ااااا تتااااا  الاااا كاى 
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االصطناعي لسدِّ العج  يف رال املا  السشاري  الفارق يك ان يف    

ان غالسي، الشاع  اليابااني كاسم يف الساني لا لك كاان االعت ااد        

ملصااانم وغمهااا... بين ااا لاادينا غالسياا، الشااع       عسااال الروبااوت يف ا 

شااساخ  حتوسااو  ط االعت اااد عسااال الروبااوت لاات ط تعطياال الشااساخ وأ      

 تترقق التن ي،  حتاأله  من التقني، هي كيفي، تو يفها.

 اشساخ اربتيار احلج لتنهلي  اتاكاثون:

او  تساؤ  ا.  م ال هراني عن شس  اربتيار احلاج لتنهلاي    

اذا كان احلاج مناشاًسا لتنهلاي  اتاكااثون؟ اجااخ      اتاكاثون  ومل

 د. اسجت اجلردلي بأن احلج ام بجت احلسنيجت:  

اول اااا: تدياااد نطااااق يعكاااق ربصوصاااي، شاااعودي،  وهااا         

 تققتي ايث انط امل سك، هي املساول، عن احلج واحلجيج.  

ثانًيا: ان امل سك، تريد مشارك، دولي،  وه   تققت ايً اي 

، شااعرت بااأن املوضااوي يعنيهااا  حتكوناات أاعااد   حتالاادو  احشااالمي

دولي،  بل باوزت املشارك، الدو  احشالمي،  وتقق اكثر مان  

 امُلخطنر ل .

 :2030اه ي، هاكاثون ومواكست  ؤاور رؤي، 

اكد د. عسد اع ا اد بان صاان ان اربتياار احلاج أله يتا        

يًّااااا لسعاااااأ احشااااالمي ومل سكتنااااا رباصاااا، دينيًّااااا وشياشاااايًّا وامن   

واأتصاديًّاي ل ا حت ن موضوي هاكااثون احلاج يتواكا  مام اااور      

  ويسه  يف تقياق بعا  األهاداف لسوصاو      2030رؤي، امل سك، 

. ك اااا ان 2030اىل احلالااا، اؤااادد  يف الرؤيااا، يف نهايااا، عاااام      
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اشااتخدام التقنياا، يف بعاا  األع ااا  يف اااج هاا ا العااام اشااه  يف      

 املاضي، من  تأشيق امل سك،.   جناا  الرائم مقارن، حبج األعوام

انط اهت اام امل سكاا، بالتقنياا، واالشااتفاد  ماان رباا ات اآلرباارين  

وتن ياا، وزياااد  مهااارات شااساخ الااوحن باادا مناا  حتاا   ورباصاا، عنااد   

اعااداد الرؤياا،  وانااا متفائاال جاادًّا ملسااتقسل هاا   الااسالد رباصاا، ان     

اي شااسابنا لااديه  املعرحتاا، والقاادر  والرغساا، عسااال االبتكااار واحبااد     

والت ي  متال ما و جد التشاجيم والادع  والتقادير  وها ا هاو الا ي       

ُارب  ب  ربال  العاامجت املاضايجت. ولكاي تترقاق اهاداحتنا عسيناا ان       

نستعااد أاادر احمكااان ماان جسااد الاا ات  وال كياا  عسااال التعسااي         

ورباص، يف جما  التقني، واملعرحت، واشتخدام التطسيقاات ال كيا،    

الاااتق   ورجاااا  األع اااا  عساااال     وتشاااجيم شاااسابنا عساااال التعساااي    

االشااتث ار يف هاا   اتاااالت  واكومتنااا ب ياااد  ال كياا  عسااال      

السرااااوة والدراشااااات واشااااتقطاخ الكفاااااىات العاملياااا،  وتن ياااا، 

 مهارات شسابنا وتشجيعه  مل يد من العطاى والتجديد واالبتكار.

ويرى م. ا د الشهري اه ي، االاتكاي بتقنايجت دولايجت يف   

دولا،  وها ا لا      ٥٥ج  ايث كان املشاركون من هاكاثون احل

دوٌر اجيااابييف يف التعاارُّف عسااال ثقاحتااات الاادو  ماان ايااث ال هنياا،         

التقني،  وحترص، أيال القدرات المت تا دور اجياابي يف بنااى الثقا،    

ومعرحت، القصور ومان ثيفا ط ردما . ك اا ان تسااد  املعاارف وا ا ات        

دًّا  واساا ا لااو تصاادر انهل اا، يف جمااا  التقنياا، وتطسيقاتهااا مهاا يف جاا

تسااااعد عساااال درباااو  وربااارو  األشاااخا  ذوي ا ااا ات التقنيااا،      

 ا اص، لس سك، بيسر وشهول،.
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 هاكاثون صناع، ثقاحتي، مستقسسي،: 

مااان وجهااا، نهلااار د. مسااافر املوشاااالي ال ينس اااي التعامااال مااام        

هاكاثون احلج يف ادود املسابق، ذاتها وال يف نتائجها اآلنيا،  بال   

حتياا، اع ااق ماان غاار  املسااابق، ذاتهااا. هاا   الثقاحتاا،  هااو صااناع، ثقا

تش ل جم وع، مان األحاراف  ها  املستكارون انفساه   والقطااي       

ا ااا   وماشسااات السرااث العس ااي يف جمااا  التقنياا، وغاام  ماان  

 اتاالت:

حتفي جان  املستكرين او لنُقل الشاساخ  شيساه  املشاروي يف    

اتت عيا،   تفي ه  لسع ال واالبتكاار  وشيكسار اااج  الرهسا،     

الااامت صاااوطرت ان االبتكاااارات ال باااد ان تكاااون معقاااد   وتأربااا    

شاااانوات حجنازهااااا  حتي ااااا الواأاااام يقااااو  ان بعاااا  االبتكااااارات 

العهلي ، أد تت  بأدوات ميسر   وبأشخا  مثسنا  ويف مد  زمنيا،  

 أصم .

اماااا اجلانساااان اآلرباااران وه اااا القطااااي ا اااا  واملراكااا        

ي مان املفا   ان يااثِّر يف مسااتوى    السرثيا،  حتها ا املشاروي الااواأع   

الثق، بالشاساخ الساعودي  وان يساه  يف تعااون اكا  باجت القطااي        

ا ا  ومراك  األحباة  باالعت اد عسال املخ ون السشاري الا ي   

ميثِّل رال املا  احلقيقي لفاتة تحتااق اشاتث اري، واأتصاادي، جدياد       

 ومستدام،.
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 التقني، وخمرجات التعسي  وثقاحت، الع ل:

ذهااا  د. عساااد اع بااان ناصااار احل اااود اىل انااا  باااالرغ  مااان     

وجاااود حتقااار وتااادن  يف السناااال الترتيااا، يف منااااحق عاااد  يف اتناااد        
اال انااااا  يسقاااااال القاااااانون أويًّاااااا وااكً اااااا  ك اااااا ان       _ماااااثال _

العاااااامسجت هنااااااي مهنياااااون بدرجااااا، مسهااااار  يف جمااااااالت الع ااااال   

املختسفاااا،  حتثقاحتاااا، الع اااال والقااااانون شااااائد . وهناااااي توأعااااات       

لسهنااااد ان تكااااون اااااادى اهاااا  أااااوى العاااااأ اأتصاااااديًّا ربااااال      

 عقدين من اآلن.

وبالتاااالي حت نااا  يف موضاااوي احلاااج  ودعً اااا لسجهاااود اجلساااار     

الاااامت تساااا تا بالدنااااا  رمتااااا حنتااااا  م يااااًدا ماااان ال اااا ر عسااااال    

 اعتسار ان املهني، والقانون ااك ان أويان ألي جهد.

تااااا  لااااا  ياااارى ا. ا ااااد الدناااادني اننااااا يف كاااال األمااااور حن   

 ثاااور  ثقاحتيااا،  تااانهلِّ  حريقااا، التعساااي  والاااتفكم  وبعااال احنتاااا   

 هو املعيار  حتسن   م املهني، والقانون اال املنتجون.

ماان جانساا  يعتقااد د. عسااد الع ياا  احلرأااان ان جااود  السرااوة    

العس ي، ت قال بعدد الرجوي اليهاا  ولانالاو ارتفااي ارأاام الرجاوي      

نتيج، اعت ااد ا طا، الوحنيا، لسعساوم      2008لسسروة السعودي، من 

  ولاانالاو اافااا  األرأااام بعاادما انتهاات    2007والتقنياا، شاان،  

 ا ط،.

ماااااا اودُّ ان اأولااااا  ان خمرجاااااات التعساااااي  تناشااااا  االناااااا       

ك سااتخدمي التقنياا، ولاايق ك نااتججت تااا  واألماار  تااا  اىل      
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ع ال ماشسااات وربطاار وباارامج لتطاوير القاادرات الوحنياا،  ونقاال   

 ليها.التقني، ا

اربتساا  معاا  د. اسااجت اجلراادلي يف هاا ا الطاار   وذكاار ان  

جامعاا، الااس و  مت ياا   حتي ااا خياا ُّ اتندشاا، والتقنياا،  وكاا لك    

كسياا، اتندشاا،  امعاا، املسااك عسااد الع ياا   واألمثساا، كااثم  عسااال   

 ياا  جامعاتنااا يف جماااالت خمتسفاا،. ماام التأكيااد عسااال ان الع اال    

 والتطوير مطسوبان بال شك.

كاار د. عسااد الع ياا  احلرأااان ان شاارك، ارامكااو      بين ااا  ذ

مثااااٌ  لتو يااا  القااادرات الااامت تااار  جامعااا، املساااك حتهاااد عساااال    

االشتجاب، ملتطسساتها من القوى السشري،  اما جامعات امل سك، باال  

 اشتثناى حتهي ال ت قارن باجلامعات املنتج، لستقني،.

 :مشكس، امن املعسومات

السي اني اصسة مشكس،   اشار د. ويد امل روي اىل ان األمن

تهدِّد معهل  الدو   وأد ي ستخدم كناوي مان احلاروخ االأتصاادي،     

والعساااكري،ي لااا لك عساااال ماشساااات الدولااا، شااارع، اشاااتقطاخ     

املواه  والكفاىات السعودي، حل اي، نهلام االتصاالت بامل سكا،   

رباص، شسكات الاوزارات السايادي، واملاشساات املاليا،  وكا لك      

 رباى وغمها.ا دمي، مثل الكه

عسق د. مساعد اؤيا بأن  يسدو ان مان اكا  التراديات الامت     

تواج  اجلهات احلكومي، وا اص، ما يتعسق بأمن املعسومات  مان  

ايث السعد االشا اتيجي لكال ماا يارتسر  باألنهل ا، والتجهيا ات       
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والاا امج واؤتااوى  عسااال حنااو  قِّااق درجااات عالياا، ماان مواجهاا،     

شي ا ان كثًما من التعامالت اليوم اصسرت كاحت، التهديدات  ال

الك وني،  وع  تطسيقاات تتعساق باأجه   الدولا، او الشاركات       

وهي ربادمات ايسا، شايكون مان غام املقساو  ان يكاون بع اها         

ضاعيف ا يف بنائا  ال اجماي  حتيساهل ارب اأهاا مان هااكر ضاعي          

 القدرات.

ومياا، مااا يقسااق هااو ان كااثًما ماان اداى تسااك املاشسااات احلك  

ومستقسسها بيد شركات متخصصا، يف امان املعسوماات  واملاشا      

ان عاادًدا منهااا ال تاا ا  القااوى السشااري، األجنسياا، هااي الاامت تصاانع     

 وتنتج  وتترك  حتي .

لااا ا شااايكون مااان املهااا  ان نع ااال عساااال صاااناع، هاكااااثون    

متخصاااااا  يف اماااااان املعسومااااااات لسجهااااااات احلكومياااااا، وشااااااس  

أاااادر  عساااال تقااادي    احلكوميااا،  كاااي يناااتج كفااااىات شاااعودي، 

 احلسو  يف جان  امن املعسومات.

 خمرجات اتاكاثون:

ذكاار د. مساااعد اؤيااا انط الاا ي احته اا  ان اتاكاااثون هااو      

شااساق لسعقااو  يف مياادان ال جماا،  والساااا : مااا اجاا  مااا أدطماا       

اتاكاااثون لسرجااا  مقارناا، متااا تقدِّماا  ماشسااات الدولاا، األمنياا،    

، واحعالمياا، واالأتصااادي،؟ ااولاات  ان والصااري، والسسدياا، واحدارياا

احته  ماذا أدما  اتاكااثون اكثار مان كونا  تطسيق اا  ط تساويق         

 عسال حنو واشم. 
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لدينا م جمون اعدُّوا تطسيقاات كاثم  وبارامج عدياد   وأ     

جياااادوا هاااا ا االهت ااااام واحل ااااوري لاااا ا ارجااااو ان ال ي هلاااان بااااأن   

بالتقنيا،ي وامناا عساال     اتاكاثون هو بداي، اهت ام وانطالأا، شاسابنا  

املستوى الفردي واملاشسي هنااي اع اا  كاثم  وتطسيقاات اوشام      

 واه  واكست التقدُّم التق .

الشااساخ السااعوديون مت ياا ون يف اشااتث ار التقنياا، وتو يفهاااي   

لاا لك اشاااتطاعوا انشااااى تطسيقاااات جدياااد  منااا  ماااد ي حتقااار هااا   

شاري ألن مثال    تاجون ملثل ها ا املهرجاان  وان جيادوا الادع  املسا    

 ه   التقني، تتطس  تكالي  نوعي، ورباص،.

والااا ي حته تااا  ان التطسيقاااات الااامت حتاااازت شيفااات عت د يف العاااام  

القادم  واتوأم ان التطسيق ال ي يفوز كان ي ف   حتيا  ان ي دشان   

يف هاا ا احلااج  اذ انط االنتهلااار لعااام أااادم يعاا  وجااود كااثم ماان     

ور  أصاور   ورمتاا احلاجا،    املت مات والتطورات المت تعا  بال ار  

 لتطسيق تربر.

واشااار د. اسااجت اجلراادلي ان خمرجااات اتاكاااثون ليساات     

جمرد برامج/تطسيقاات  بال هاي مشااريم ع ال تاا من جا، حثساات         

 امكاني، ع سها.

ك ا ان تقيي  املشاريم أ يعت د عسال أابسي، تطسياق الفكار    

احلاج   حتقر. ووجود تطسيق يتفاعل مع  احلجايج او ما ودو ربادمات   

شاااواى شاااركات او ماشساااات اكوميااا، ال يعااا  احنصاااار  يف      

تقنيااات التطسيقااات حتقاار  حتاملشااروي اعت ااد عسااال تقنياا، واكثاار    

وبعااا  التطسيقاااات اعت ااادت عساااال تقنياااات خمتسفااا،. مااان ضااا ن      
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  RFID: )-عسااال شااسيل املثااا   -التقنيااات الاامت  ط التعاماال معهااا 

Cloud Computing  Zigbee  Front end technologies  Big data  

Biometrics  Tracking systems  Image processing  AI  

Databases.) 

اجليد يف األمر ان املشاروي شايترو  اىل شارك،  وان كاان     

شاااوأها شااايكون احلاااج لكنهاااا شاااتس  أااادرات يف تقنيااا، معينااا،  

ميكن االشتفاد  منها يف أطاعاات اربارى. لا لك حت نا  لسنااى نهلاام       

 6اجاات احلاج حنتاا  عساال اأال تقادير اىل       متكامل يستوع  ااتي

اشهر. وها   املشااريم شتسااعد يف تقياق ح او  امل سكا، ل يااد         

 عدد احلجيج واملعت رين.

وممااا ال شااك حتياا  ان شااسابنا مت ياا  وجمتهااد  وع احل ااد      

لكاان هنااااي اشااكالي، حتي اااا يتعسااق بالتقنيااا،  ولنأرباا  ال جمااا،     

 مج وينااتج برجمياا،  ك ثااا ي حتهناااي الكااثم ممناان يسااتطيم ان ياا  

تقااادِّم ربدمااا، معينااا،  ولكااان نكتشااا  انناااا عنااادما نتعامااال مااام  

كفاى  ال جمي، او أدر  توشُّعها تفشل ه   ال جمياات  والساس    

 Software)انناا ال حنتاا  حتقار ما جمجت  بال حنتاا  خمتصاجت يف        

complexity - Software performance -Software architecture 

- Software testing )        وِأاق عسيهاا التقنياات األربارى  حتاال يوجاد

بطل تق   لُّ كلط املشااكل ويطاوِّر املساتقسل  واذا ربرجاتيف مان      

ه ا النفق  تتا    اى اشتدام، التقنيا،  حت اا الفائاد  مان انتاا       

ال يصسة من املاضي ربال  بع  األشاهر  وال ي  كان تطاوير  او    

 دع  ؟
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 دول، مت ي  تقنيً ا: السعد الثقايف التق .. وصناع،

او  اشار  الدكتور مسفر املوشال اىل الس عاد الثقاايف الاتق     

الاا ي اشاااع  اتاكاااثون متااا وجااد  ماان ت طياا، اعالمياا، مت ياا      

تساى  ا.  م ال هراني: هل ميكن ت ا الس عد ان يصنم منطا دول، 

مت ي   يف التقني،  ولو عسال مستوى الشارق األوشار؟ وكيا  يات      

ار النجاا  الساعودي الا ي اشاار اليا  الادكتور اساجت حتي اا         اشتث 

يتعسااق بتصااني  امل سكاا، يف املركاا  السااادل ماان بااجت الاادو  ماان  

 ؟stemايث عدد عس اى الا 

عسنق د. اسجت اجلردلي بأن السعودي، اآلن بتهد لتكون يف 

رباناا، الاادو  املصاانع،  او متعنااال امشاال واصااة  منتجاا، لستقنياا، يف      

ن ن عت  متقدمجت يف بع  الصاناعات/التقنيات  جماالت عد   وحن

 عسال مستوى الشرق األوشر  ولنا السسق  كتقنيات الف اى.

ك ا ان تصني  امل سك، أ يكن جمامس،  بل كان رصاًدا  

لواأم الدو  ودراش، ربططها املستقسسي،  والقارئ لسشأن الساعودي  

مج الاا  ربال  السنتجت املاضيتجت ي الاو ك ي، الدع  والتوجي  ل ا

STEM     بشااكل عااام  ويف وزار  التعسااي  بشااكل ربااا . ولكااي

تكت اال منهلوماا، االشااتث ار يف اتااا   ال بااد ماان صااناع، أطاااي     

 ربا  يستفيد من ه   الكوادر لي  ن اشت رار تطويرها.

 صناع، األجه   التقني، املتقدم،:

اشااااار د. اامااااد الشااااراري اىل ان صااااناع، األجهاااا   التقنياااا،  

ن جااا اين او عنصاارين مك سااجت لسع اااه ا    املتقدماا، تتكااون ماا   
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(  Hardware Technologyاجل ى املس ول )القطم احلك ونيا، 

(  وااد Software Technologyواجل ى اؤسول )ال جميات 

منتجات ال جما، التطسيقاات الامت ت ر طال مان املتااجر احلك ونيا،        

ت اِدر     عسال األجه   الكفي، واتاتفي، ال كي،...اخل  والمت اصسرت

مسااالد حائساا، ملنتجيهااا واملسااتث رين حتيهااا. ولكااون صااناع، الاا امج  

تعت ااد عسااال القاادر  ال هنياا، لسفاارد ماام تأشاايق عس ااي جيااد  حتقااد  

اشااتث رت بعاا  الاادو   مثاال اتنااد وكوريااا اجلنوبياا،  واقنقاات     

 يً ا يف انتاجها  واصسرت من املناحتسجت واملااثرين عساال املساتوى    

 العاملي حتيها.

هااااو تااااده كااااسم امااااام الاااادو  النامياااا،   hardware صااااناع،

لسرصو  عسال التقنياات املتقدما،ي حلساشاي، وتف او بعا  الادو        

املتقدما، عساال نقال بعا  تساك الصاناعات )شار الصاناع،(  ووضاام         

 القيود املعقد  المتالكها.  

حتهااي صااناع، تسااتطيم اي   softwareامطااا صااناع، ال جميااات  

تعسااي  جيااد مرتكاا  عسااال عسااوم   دولاا، ان تناااحتق حتيهااا  ماان ربااال  

احلاشوخ والرياضيات  ومسابقات تشجيعي، لإلبداي واالبتكاار   

مثاال مسااابقات اتاااثكون  وبيئااات ااضاان، تااا ومسااتث ر  حتيهااا.      

لااا ا  ارى اه يااا، ال كيااا  عساااال صاااناع، ال جمياااات  وتشاااجيم   

 املستث رين عسال الدربو  يف صناعتها.

 الدع  املقدم ت :عقسات امام املتناحتسجت يف هاكاثون  و

ااااو  تسااااؤ  د. ااماااد الشاااراري عااان العقساااات الااامت تواجااا   

املتناحتساااجت يف مساااابق، هاكااااثون احلاااج حتي اااا يتعساااق ب باااداعاته  
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وابتكااااراته  اتاااال تكاااون منتجاااات ت سااااي يف الساااوق  اجااااخ د.   

اسجت اجلردلي بأن او  واه  عائق هاو االعتقااد باأن الفكار  ال     

  متقدما،  وها   رد  حتعال رصادت.     تسترقي ألنها أ تقق مراك

ثاني معوق هو اعتقاد املتسابق بأن حتكرت  احت ال حتكار  وغمهاا    

ال يسااترق  وهااا   ت ااع  يف دوامااا، اتااادم ال السناااى. وتعتااا  هااا      

املعوأااات نفساااي، تاارتسر بنهلااار  الشااخ  لسرياااا  بشااكل عاااام      

 ومشاركت  بشكل ربا .

، ماام امااا ماان ايااث الفكاار   حتااأه  عااائق هااو مواىماا، التقنياا 

ااتيا  السوق  مان اياث اشا احات االشاتث ار  وهنااي مشااريم       

شتواج  ت ارًبا مم بع  األنهل ،  وه   تتاا  تادربُّل احلكوما،    

 لترقيق مناحتم اك .

ك لك تساى  د. اامد الشراري: هال  ط تشاكيل حترياق مان     

أسل مساولي االتاد الساي اني لتقادي  الادع  لسفاائ ين  لتتراو       

منتجات ت ساوطق  شاواى اشتشااريًّا او غام ؟ وماا هاي        مشاريعه  اىل

حسيع، الادع ؟ وهال هنااي جهاات او شاركات باادرت بتاس  اااد         

املشااااريم الفاااائ  ؟ ارباااًماي مااااذا عااان وايااا، احلقاااوق واملسكيااا،       

 الفكري،  واصدار براىات لالرب اعات؟

اجاااخ د. اسااجت اجلراادلي عاان ذلااك بااأن الفااائ  شاايت         

اىل واأاام  ويعتاا  الاادع  ماديًّااا ومعرحتيًّااا   دع اا  لتروياال مشااروع   

 30مشاروًعا  ودع ات منشابت باا      50ولوجستيًّا. وأاد تسنات  باادر    

مسيوًناااا  كااال مسياااون يااادع  مشاااروعجت عساااال األأااال.. و غمهاااا.       
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باحضاحت، اىل ان ميفن  أدطم اسًّا مستكًرا  ق ل  تسجيس  با    وال 

 . ق اشتخدام الٍّ ا ي  حتكريًّا اال برربص،

 مقررات دراشي، يف احلاش  اآللي:

يعتقد ا. ا د الدندني ان  ال بد ان يكون هناي دور لاوزار   

التعسااي  منهجيًّااا ب ضاااحت، ماااد  ولااو عاماا، يف عسااوم احلاشاا  اآللااي     

واحن نت وال جميات. لعسها تكون ماد  اشاس  بتاارييف ها ا العااأ     

راااااال احلاااديث نساااسيًّا  كااااي يساااتنم الطسساااا، والطالساااات يف م    

متقدم،  ورمتا شااعدت يف اكتشااف مواها  مسكاًرا  ويكاون      

املاانهج ديناميكيًّااا  وت ساايطن ربطوحاا  العري اا،  وعسااال اشااتاذ املاااد  

 تديث املنهج  اشًيا مم شرع، ه ا العاأ.

يرى د. اسجت اجلردلي ان ما اورد  ا. الدندني ضرور  وليق 

األولياا،  ترحت ااا  وجياا  حتعاال ذلااك يف مراااال متقدماا، كالصاافوف  

 وليق يف مراال بعد ذلك.

 

 :التوصيات 

ال كيااااا  عساااااال التعساااااي  يف جماااااا  التقنيااااا، واملعرحتااااا،     -

واشاااتخدام التطسيقاااات ال كيااا،  وتشاااجيم شاااسابنا عساااال التعساااي   

الااتق   واكومتنااا ب ياااد  ال كياا  عسااال السرااوة والدراشااات      

 واشتقطاخ الكفاىات العاملي،.

يااااات  وتشااااجيم اه ياااا، ال كياااا  عسااااال صااااناع، ال جم -

 املستث رين عسال الدربو  يف صناعتها.
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ضرور  وجود معاهد نوعيا، يف جمااالت التقنيا، وال جما،      -

 لتأهيل الكفاىات لس راال السني، املسكر .

يف ه   املراس، االنتقالي، الرأ ي، لتطاوُّر امل سكا،  ال باد     -

مااان االهت اااام بتوجيااا  الشاااساخ اىل اشاااتيعاخ األمنااااط املناشاااس،       

كم املرتسطاا، باحنتااا   وب مكانياا، التوصاال اىل ارب اعااات     لسااتف

 أابس، لستطوير واالشتخدام التجاري.

وجااود شاايدات خمتصااات يف عساا  االجت اااي حجياااد وجهاا،  -

 نهلر خمتسف، بنفق اش اتيجي، التص ي  ومعرحت، النتائج.

اه ياا، الااوعي بالتعقياادات الاامت أااد تنااتج عاان التقاادُّم يف      -

واالشتعداد ؤاوالت عرأس، ه ا التقدم من ِأسال  تقني، التطسيقات  

احااراف ربارجياا،  وهااو مااا يناادر  تاات احلااروخ احلك ونياا، يف   

 الف اى السي اني.

االشااتفاد  ماان التقنيااات يف رباادمات احلااج  والتقسياال ماان   -

 القوى السشري، رباص، من غم السعوديجت.

اد  ان يكون هناي دور لوزار  التعسي  منهجيًّا  ب ضاحت، م -

 ولو عام، يف عسوم احلاش  اآللي واحن نت وال جميات.

عساااااال ماشساااااات الدولااااا، شااااارع، اشاااااتقطاخ املواهااااا    -

والكفاىات السعودي، حل اي، نهلاام االتصااالت بامل سكا،  رباصا،     

شسكات الوزارات السيادي، واملاشسات املالي،  وك لك ا دمي، 

 مثل الكهرباى.. وغمها.
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ون متخصااااا  يف امااااان الع ااااال عساااااال صاااااناع، هاكااااااث -

املعسوماااات لسجهاااات احلكوميااا، وشاااس  احلكوميااا،  كاااي يناااتج   

كفااااىات شااااعودي، أااااادر  عسااااال تقااادي  احلسااااو  يف جاناااا  اماااان   

 املعسومات.

 

 :امللخص التنفيذي  

 (.2030القضية: )هاكاثون احلج، حنو رؤية اململكة   

وهيكستهااا يسااتطيم ان   2030انط املااتفر  لرؤياا، امل سكاا،   

ا عسال منهجيات ادار  املشاريم  وبناىها تت مهلسا،  يس ق اعت اده

برامج. ك ا ان القاارئ لسرؤيا، وبراجمهاا وماا شاترقق  اتاال عاام        

يستشاااعر وجاااود اهت اااام واعت ااااد صااارية عساااال التقنيااا،ي        2030

حتالتقنياا، شااترلُّ تااديات القصااور يف رال املااا  السشااري  وتقسياال  

لتاااالي وجااا  التكاااالي  التشااا يسي،  ورحتااام الكفااااى  احداريااا،. با  

ال كيااا  عساااال التقنياااات ذات الطسااا  العااااملي العااااليي كااااألمن    

السي اني  وال جما،  وتقنياات الا كاى االصاطناعي  باحضااحت،      

 اىل ال كي  عسال الشساخ.

واكااادت الورأااا، الرئيسااا، عساااال اه يااا، بنااااى جيااال أاااوي يف     

ختصصاااات دأيقااا،  يكاااون الشااا   باااا  تعس هاااا يعتااا  ااااور    

ولترقيق ه ا الش   كان ل اًما اث  الشاساخ   ارتكاز يف السناى 

لستعرف عسال ه   التقنيات  واشتكشاف امليو   ومان ثيفا ط اجلديا،    
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يف حساا  العساا   ماان هنااا تهلهاار اه ياا، الفعاليااات املرتسطاا، بهاا ا        

 اتا  كهاكاثون احلج.

واوضرت الورأ، بع  مساه ات هاكاثون احلاج يف تقياق   

مشاا ي   3000شاااركجت ي ماان ايااث بسااوا عاادد امل  2030رؤياا، 

وكانت الشار ، العهل اال مان الشاساخ الساعودي الا ين ُاتاية تا          

االاتكااااي بتقنااايجت دولااايجت. ك اااا اشاااه  هاكااااثون احلاااج يف     

التعرياا  بااالفر  االشااتث اري، بامل سكاا،  باحضاااحت، اىل ان حتااوز      

حتريق شعودي باملرك  األو  اثست كفااى  شاساخ امل سكا، التقنيا،     

مه  وايوي  وه ا شاجطم الشاركات األجنسيا،     واملعرحتي، يف ميدان

لفااتة أنااوات تواصاال ماام شااركات اسياا، او احتااراد متخصصااجت       

لسااادربو  لسساااوق الساااعودي  او اربتياااار الساااعودي، ك قااار خيااادم   

 تواجدها يف الشرق األوشر.

اىل ان الاااامت جاااارت عسااااال هاااا   الورأاااا،  وذهساااات التعقيسااااات 

موشااوع،  كساار الاارأ  القياشااي العاااملي  ودرباالهاكاااثون احلااج 

 جينيق  كأك  ب م هاكاثوني يف العاأ اتاال اآلن. كا لك   

حتاا ن الث اار  احلقيقياا، تاا ا احلاادة هااي اشااتث ار العقااو  الشااسابي،  

املت ي   تقنيًّا من اجلنسجتي بهدف ربدم، ه ا الاركن العهلاي  مان    

اركااان احشااالم  وتقيق ااا لرؤياا، امل سكاا،  ك ااا ان املشااارك،  

 يف ه ا التناحتق ت عدُّ من اروي اجيابيات . الفاعس، لسفتا  السعودي،

ال واشااارت املااداربالت الاامت جاارت عسااال هاا   الورأاا، اىل اناا     

ميكاان اححتااالت ماان تااأثم التقنياا، واملخ عااات يف ااااداة ت اامات 
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اجت اعيا، واأتصااادي، واشاع،  وهااو مااا جياري يف جمت عنااا بصااور     

 متسارع، يصع  السيطر  عسيها او التنس ا بنتائجها.

ان امل سكاا، م صاانطف، عسااال انهااا شااادل   هاا  املناأشااون اىل  وذ

  OECDمان ِأسال    2030يف  STEMدول، من ايث عدد عس اى الا 

حتدورنا بناًى عسال ا طر املوضوع، ياكد ان  شايكون لس  سكا،   

باحضاااااحت، اىل مواكساااا، دوٌر حتاعاااال يف التقنياااا، بشااااتال جماالتهااااا. 

ومسااه ت  يف    2030مام اااور رؤيا، امل سكا،      هاكاثون احلاج 

تقيق بع  األهداف لسوصو  اىل احلال، اؤدد  يف الرؤي، بنهاي، 

 .2030عام  

واكادت املااداربالت عساال اه ياا، االاتكااي بتقناايجت دولاايجت    

دولا،  وها ا    55يف هاكاثون احلج  ايث كان املشاركون مان  

لا  دور اجياابي يف التعارُّف عساال ثقاحتااات الادو  مان اياث ال هنياا،        

ص، أيال القدرات المت تا دور اجياابي يف بنااى الثقا،    التقني،  وحتر

ومعرحتااا، القصاااور. ك اااا ان تسااااد  املعاااارف وا ااا ات يف جماااا     

 التقني، وتطسيقاتها مه يف جدًّا.

 التوصايات  اه هاا:   ويف نهاي، النقاش حر  املستقاال عادًدا مان   

ال كياااا  عسااااال التعسااااي  يف جمااااا  التقنياااا، واملعرحتاااا، واشااااتخدام  

 كياااا،  وتشااااجيم شااااسابنا عسااااال التعسااااي  الااااتق     التطسيقااااات ال

واكومتنا ب ياد  ال كي  عساال السراوة والدراشاات واشاتقطاخ     

الكفاااىات العاملياا،  ال كياا  عسااال صااناع، ال جميااات وتشااجيم    

املسااتث رين عسااال الاادربو  يف صااناعتها  وضاارور  وجااود معاهااد        

نوعياا، يف جماااالت التقنياا، وال جماا، لتأهياال الكفاااىات لس راااال   
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السني، املسكر   وك لك االهت اام بتوجيا  الشاساخ اىل اشاتيعاخ     

األمناااط املناشااس، لسااتفكم املرتسطاا، باحنتااا  وب مكانياا، التوصُّاال   

اىل ارب اعات أابس، لستطوير واالشتخدام التجاري  واالشتفاد  مان  

التقنيات يف ربدمات احلج والتقسيل مان القاوى السشاري، رباصا، مان      

ضااااحت، اىل الع ااال عساااال صاااناع، هاكااااثون   غااام الساااعوديجت  باح

متخصاااااا  يف اماااااان املعسومااااااات لسجهااااااات احلكومياااااا، وشااااااس  

احلكوميااا،  كاااي يناااتج كفااااىات شاااعودي، أاااادر  عساااال تقااادي     

 احلسو  يف جان  امن املعسومات.
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 :مقدمة 

   انط ختصصات املستقسل تع  أراىتنا ل  كي  شايكون؟

وماااادى ادراكنااااا حمكانااااات احلاضاااار  وكياااا  ياااات    

اشاتث ارها كقاعااد  ننطسااق ماان ربالتااا لس سااتقسل؟ وهاال  

 حنن ماهسون ل لك؟

  ك ا تع  ختصصات املستقسل بالنسس، لنا السدى من اآلن

ي اًذا أ ي، من نهلري، اىل واأم. حته 2030يف تويل رؤي، 

وحاااان ومسااااتقسل وحاااان  وميكاااان اعتسارهااااا يف الواأاااام  

امتداًدا لق ي، )نيوم.. وجه، املستقسل(ي من هناا تكتسا    

 أ ي،  ختصصات املستقسل  اه يتها. 

       لاا ا حت نهااا ت عاادُّ ماان الق ااايا امله اا، الاامت حراهااا مستقااال

اشاااسار مااان رباااال  ورأااا، الع ااال الااامت أااادطمتها د. ناااوف        

قيااا  عساااال موضاااوي الورأااا،  وجااارت   ال امااادي  و ط التع

اوتاا ماداربالت عدياد  ناأشاات: )مقارر دراشاي يف رؤياا،      

  عساااا  السيانااااات.. الاااانفر القااااادم  ختصصااااات     2030

املسااااتقسل يف املاشسااااات التعسي ياااا،  العسااااوم احنساااااني،     

وموأعهااا ماان ختصصااات املسااتقسل  تطااوير ختصصااات      
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  تقيااق التااوازن  2030العسااوم احنساااني، ملواكساا، رؤياا،   

بااجت تطااوير التخصصااات التقنياا، واحنساااني،  ال اااى بعاا  

ختصصااات العسااوم احنساااني،  دمااج األأسااام املتشااابه، يف  

أس  وااد  املاشسات التعسي ي، ومواكسا، شاوق الع ال     

معرحتاا، االاتيااا  احلقيقااي ماان ختصصااات تناشاا  شااوق     

الع اال  أاادر  اجلامعااات السااعودي، عسااال مواكساا، شااوق      

عساااااال اااااااداة ت ااااايمات يف الع ااااال  أااااادر  اجلامعاااااات 

ختصصاااتها  العالأاا، بااجت خمرجااات التعسااي  ومتطسسااات     

شوق الع ال  جدليا، اهاداف التعساي  وخمرجاتا   التعساي        

الف  وامله  وجامعاات األحاراف  الا كاى االصاطناعي     

واالعت اااااد عسااااال احنسااااان  احنسااااان ومهاااان املسااااتقسل   

م الاا كاى االصااطناعي والقيااام متهااام احنسااان  احعااال     

وختصصااات املساااتقسل  الروبااوت ومهااان املساااتقسل  رؤى   

ربارجياا، اااو  التعسااي  يف املسااتقسل  بااارخ شخصااي، يف   

التعاماال ماام الطالاا  اجلااامعي  تطااوير مناااهج التعسااي        

التعسااي  يف اتجاار والقاارى  التعسااي  الفنسناادي امنوذًجااا        

األيااديولوجيا اااادى عقسااات التعسااي   الفجااو  بااجت التعسااي  

والااااادو  املتقدمااااا،  التجاااااارخ التعسي يااااا،     يف امل سكااااا،

ا ارجيااا، والسعااادان الثقاااايف واالجت ااااعي  اشاااكاليات  

التعسي  يف امل سك،  بع  اشساخ ضع  التعساي   مساادر    

املدرشااااا، االحت اضاااااي،(. ويف النهايااااا، اأااااا   األع ااااااى     

املناأشااون العديااد ماان التوصاايات امله اا،ي وحتي ااا يسااي ناا   
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 / نااوف ال اماادي  وعقناا  الورأا، الاامت كتستهااا الادكتور  

عسيهااا الااادكتور/ د. اامااد الشاااراري  واألشااتاذ/ ولياااد    

 احلارثي.  

يف السااابق كاناات هناااي حتجااو      كتساات د. نااوف ال اماادي:  

كسم  ما بجت متطسسات شاوق الع ال والتعساي   ولكان بادات ها         

الفجاو  ت ايق بعاا  الشايى. ماان الا امج امله اا،  برناامج و يفتااك      

ماام الطالاا  املستعااث اتفاأياا، لسدراشاا، منتهياا،    بعثتااك  الاا ي يوأِّاام  

بااااالتو ي  يف كااااثم ماااان القطاعااااات امله اااا،  مثاااال: الصاااار،     

 واالتصاالت  والطمان .. وغمها.

كاااان رباااريج الثانويااا، العامااا، شاااابق ا ال جياااد امامااا  ربريطااا، 

واضر، لس ستقسل  وال يعسا  ايان يو ِّا  مهاراتا  ورغساتا   ويا ي       

ون رؤيا، واضار،  لكان اآلن وحِتاي     نفس  لسقساو  يف اي ختصا  د  

اصااسة األماار خمتسف ااا  اًمااا  حتهنااااي      2030 اال رؤياا، امل سكاا،    

ربطٌر مستقسسي، واضر،  وهناي متطسسات ات سا، لساوق الع ال     

والطالااا  ماااا عسيااا  شاااوى ان خيتاااار الطرياااق الااا ي يرغااا  يف ان    

يسااسك  ويع اال باا  يف املسااتقسل  أ يعااد هناااي اوضااة ماان ذلااك  

م ان جند بع  الطالخ ليق لديه  احالي عساال  ومن ا طأ الكس

ومساااتقسل وربطااار كاحتااا، القطاعاااات احلكوميااا،     2030رؤيااا، 

وا اصاا،  ومعرحتاا، تاماا، بالو ااائ  الاامت شااي يد الطساا  عسيهااا او  

املسااااتردث،  والتخصصااااات الاااامت تسااااعال وزار  التعسااااي  لاااادع ها 

 لتأهيل الكوادر المت تسه  يف تقيق الرؤي، حتور خترُّجها. 
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أ اليااوم امل تِسااال باالرب اعااات التقنياا،  حت ناا  ماان غاام     يف عااا

املساااتسعد ان يتراااو  املسااااعد التنفيااا ي يف املساااتقسل مااان الااان ر  

التقسيااادي الااا ي نعرحتااا  اىل مااادير عالأاااات شخصاااي، احت اضاااي،      

(  وأد تكون مهن، الطها  املتخصصاجت يف جماا    Avatar)احتاتار

اسسااي اركاا، ماارور  األحساااق املطسوعاا، بالتقنياا، ثالثياا، األبعاااد او

الطاااائرات بااادون حياااار هاااي ا ااااى ملهااان غااام مشاااهور  يف وأتناااا   

الااراهن  اال ان هناااي كااثًما ماان املساا يات الو يفياا، الاامت أااد        

 بعل الكثمين يعيدون النهلر حتي ا يعرحتون . 

وبدًىا من األع اا  الامت ت ركِّا  عساال مسادا االشاتدام، وانتهااًى        

ستقسسي، مثال اجها   الروباوت  حت نا  ال     باملهن المت ت دير التقنيات امل

خيفال ان التكنولوجيا احلديث، ت ل تاأثًما ضاخً ا عساال الصاور      

العام، لس هن الامت شاتكون متااا، يف شاوق الع ال مساتقسس ا  ومام        

اصسرت هناي ختصصات مه ، تفتة اتا  لو اائ    2030رؤي، 

ن مستقسسي، ات سا،  كالقاانون املتخصا   مثال: )أاانون الطاما      

التجاااري  أااانون احلوك اا،  أااانون التجااار  الدولياا،  وختصاا    

تسيل السياناات(. اذكار  عنادما ُكنات اع ال يف ااادى شاركات        

التااأمجت العامليااا، ُكنطااا حباجااا، اىل اساال بياناااات حسياا، شاااعودي/     

شااااعودي،  وكناااات  وأتهااااا الوايااااد  شااااعودي، اجلنسااااي،  اناااا     

تشا ل ختصصاات   بريطانيجت بعاد ان اجتا ت اربتساارات تعجي يا،      

 حسي، خمتسف، ولكنها كانت نادر  وأتها جدًّا.

ايً ا من التخصصات املطسوب، ختصا : )األمان الساي اني     

واؤاشااااس،  والتااااأمجت  واملااااوارد السشااااري،  والطاأاااا، السديساااا،      
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وال كاى االصطناعي  والتجاار  احلك ونيا،(  وغمهاا الكاثم     

الي االشاتفاد   من التخصصات الامت جيا  عساال حاالخ اجليال احلا      

منها وحتق رغساته   وكس اا كانات ربطاواته  واثقا،  وتعارف ايان       

 ت م أدميها  احتسرت ت  الطرق حنو املستقسل ال ي  س ون ب . 

وت ل التقني، تأثًما كسًما عسال اياتنا اليومي،  متا يف ذلاك  

حتر  الع ل املتااا، لسخا ات الشااب، والساااثجت عان الع ال املاأات        

ى  لكااان السقااااى يف الطسيعااا، وعساااال احاااالي بهااا     عساااال ااااد شاااوا 

املسااارات املهنياا، املسااتقسسي، أااد يساااعد ا اارجيجت يف العثااور عسااال  

ع اااال يف جمااااا  مااااربة وواعااااد  تكااااون التكنولوجيااااا عصااااس    

وشااريان . وهناااي مهاان ترتكاا  عسااال مساادا االشااتدام،  ماام ازدياااد  

عاادد الشااركات الاامت تركاا  عسااال التقسياال ماان النساايف الورأياا، او   

الكربونياا، والع اال  وذلااك ضاا ن اجلهااود العاملياا، لسناااى مسااتقسل    

صااديق لسسيئاا،  يقساال ماان اشااتهالي الطاأاا،  وأااد ااادثت ماااربًرا     

حفاار  يف املهاان الاامت تهاات  بالسيئاا،ي كااالتخطير احل ااري لس اادن   

ال كي،  اذ يتوج  عسال خمططي املدن واملع ااريجت ان يراعاوا يف   

رور حترس   بل عسيه  ان وأتنا الراهن ليق حتقر تدحتق ارك، امل

يراعوا نوي ارك، املرور المت تعياق اركا، شاوارعنا )او  ائناا(     

شاان، أادماا،  ويااتعجت عسااال هاااالى املخططااجت الاا ين  30او  20بعااد 

يركاا ون عسااال املسااتقسل ان يفكااروا يف كيفياا، ادربااا  التقنيااات  

ال كيا، يف األبنيا، والشاواري  واتاال مواأا  السايارات  وكياا        

اى تعااديالت مالئ اا، عسااال السنياا، الترتياا،  وهاا ا      شاايقومون باا جر 
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يرتسر اىل اد بعيد باملساائل السيئيا،  ومصاادر الطاأا، املتجادد        

 وتويل  املدن ال كي،  اىل مدن متصادر مستدام،.  

مثااال:  -وت  ثااال الوييفاااو ميف  وحِتاااي املساااتقسل  التقنياااات احلديثااا، 

الطااااااائرات الصاااااا م   واجهاااااا   الروبااااااوت  واجهاااااا   الواأاااااام   

حترًصا غم اادود  ل ع اا  والشاركات احلديثا،      -حت اضياال

عساااال ااااد شاااواى لالشاااتفاد  مااان أوتهاااا ودأتهاااا. ومااان املساااارات      

 والتخصصات المت تشقُّ حريقها حنو املستقسل:  

أياد  حاائرات بادون حياار او حاائرات درونا : ها   املهنا،         -

 ثاال اات ال ااا ضااخً ا ملسااتقسل تكث اار حتياا  الصااناعات واملسااارات    

املهني،  والمت ت او  من تساك املوجاود  يف اجلايع اىل جماا  تعسئا،      

منتجااات املسااتهسكجت  وشااواى ا ط تطويرهااا ألغاارا  األحباااة او 

مهام شري، او جسسات تصوير حتني، او بسساح، لتساسي  تربار حسساات    

املتاجر  وشوف يت تم اولئاك الا ين بوشاعه  أيادتهاا بفار  ع ال       

 االربتيار من بينها. كثم   وشيكون لديه  اري،

ايً اااي تصاا ي  املالبااق بطابعاا، ثالثياا، األبعاااد: ان عاااأ     -

املوض، ال يت تم حبصان، ضد تأثم التكنولوجياا  حتقاد  هارت يف    

السااانوات القسيسااا، املاضاااي، تصاااامي  ُاجنااا ت باشاااتع ا  الطابعاااات  

ثالثي، األبعاد  وأد ع رضت يف عرو  األزياى بادًىا مان ميالناو يف    

وانتهاااااااًى متديناااااا، نيويااااااوري  وأااااااد لفتاااااات اجلااااااواهر ايطالياااااا  

واحكسسوارات واتال مالباق الساساا، األنهلاار يف ها ا اتاا        

وت قدِّم الطساعا، الثالثيا، األبعااد امكانياات تصانيم غام مكسفا،         

ومتا ان ه   التقني، تتطور حتقد بدات ت ا و األشاواق  ومان املتوأام     
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يًّا يف جمااا  ع سيااات ان تواصاال ثورتهاااي ممااا شاايردة ت اايًما جاا ر 

 التص ي  وصناع، املالبق المت نعرحتها اليوم.

ختصااا  اتندشااا، املع اريااا، لسواأااام االحت اضاااي: اصاااسة   -

  اااد املصاطسرات   Virtual Realityمصاطسة  الواأام االحت اضاي    

الطنانااا، ضااا ن عاااد  صاااناعات عدياااد   بااادًىا مااان تساااك املرتسطااا،  

م  وانتهااًى متجاا  العنايا،    بال حتي   مروًرا بألعااخ الفياديو واألحتاال   

بالصاار،  وي طساااق اليااوم الواأااام االحت اضااي املعااا ز كوااااد مااان     

اشاااكا  العاااال . و ثااال هااا   التقنيااا، حترًصاااا هائسااا، لس صااا  جت   

 املهت جت لسرصو  عسال حتر  جديد  ومثم  لسع ل يف املستقسل.

ختص  التادري  الرياضاي والصاري بالتادأيق الك اي       -

االنتهاى عصر املدربجت الشخصيجت  وجاى ال اتي: حتسقد أارخ عسال 

عصااار التااادأيق الك اااي الااا اتي  وباتسااااي هااا ا األشاااسوخ نصاااسة 

أااادرين عسااال تعق اا  كاال شاايى  باادًىا متقاادار السااعرات احلرارياا،  

املتناول، يومًياا  اىل متوشار معاد  ضاربات القسا   اىل مساتويات       

احرهاااق اجلساادي  لكاان معرحتاا، األرأااام بسساااح، ال تس اان ماان     

مناط اياتنا  اال ان القدر  عسال اشتخال  ه    السياناات ورشا    ا

ربط، غ ائي، او رياضي، ممي   ت  ثل مساًرا خمتسف ا كسيًّاا  وخيسار   

ه ا املسار امله  بجت مهارات اربصائي الت  ي، واملعاا  الفي ياائي   

ماام تسياال السيانااات  وأااد تكااون مناشااس، جااًدا ألي شااخ  مولاام  

 التق . ومت كن من ه ا اتا 

هندش، اسو  الشسك، ال كيا،: اصاسة مفهاوم الشاسك،      -

ال كيااا، اااارن انتساااا  واهت اااام املخططاااجت واملع ااااريجت املااادنيجت   
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وا اا اى يف املصااادر املسااتدام، عسااال اااد شااواى  وب مكااان ااام   

مصادر الطاأ، الفعال، مم املراحتق التقسيديا، ان يسااعد يف الوصاو     

ت اااًدا عسااال الطاأاا، املتجاادد  يف  اىل ماادن اكثاار نهلاحتاا، واكثاار اع 

املساااتقسل. هااا ا املساااار املهااا  املسااايى بالعراأيااال شيصاااسة اااااد       

ا يااااااارات امل رياااااا، لس هندشااااااجت وا اااااا اى التقناااااايجت  ايً ااااااا   

التخصصااات املرتسطاا، باا دار  السيانااات واحدار  املالياا،  حتالسيانااات    

ال خ ، توحتر حتر  ع ل مه ، ه   األياام  وها ا ماا يعرحتا   اام      

ملعرحتااااا، ربااااا اى السياناااااات واسسوهاااااا يف املفااااااهي  وامل ارشاااااات  ا

العصااري،  مثاال التسااويق عاا  وشااائل التواصاال االجت اااعي الاامت       

زادت من ااد  املناحتسا،  ومثال هندشا، السياناات ال اخ ،  اياث        

انتقل تسيل السيانات اىل نطاق اك   وعا  القادر  عساال التفسام     

لااامت شاااير سها املساااتقسل  والتقااادير لك ياااات السياناااات املخيفااا، ا 

رباص، مم انتشار ان نت األشياى  حت لك يع  حتار  ع ال كاثم     

 لسسااثجت عن الع ل يف ه ا اتا  املتنامي.  

: أااد Fintecايً اااي تااداو  الع ااالت السديساا، وتقنيااات الااا     -

يع ي السنوي واؤسسجت املاليجت يف املستقسل القسق ازاى اماور اكثار   

احشاا لي  او اليااورو او الاادوالر  اال ان    اه ياا، ماان شااعر اجلنياا   

وهاو برناامج    - Bitcoinالع الت السديس،  مثال ع سا، )بيتكاوين    

لساادحتم عاا  احن ناات( أااد تكااون املصاادر اؤت اال ححفاااى جناا         

املاشسااات املالياا، التقسيدياا، والسنااوي  وانسثاااق مهاان جديااد  جاار اى   

ات ذلاااك. ويف ذرو  جناااا  بيتكاااوين  شااايكون بوشااام  الشااارك    

الص م   عسال شاسيل املثاا  جا  ارباا  غام مساسوأ،. وعساال الارغ          
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ماان ان أي اا، ع ساا، بيتكااوين تتااأرجة مناا  نشااأتها  اال ان كااثًما  

مان املختصااجت يتوأعااون انا  اتااال ماان ناايا، الفكاار   حتاا ن هناااي    

ع الت بديس، شتهلهر  وتكون حترص، اشتث اري، هائس،  وال ننسال 

 وعها.ختصصات السسوي تشجت متختس  حتر

ختصااااا  ادار  اع اااااا  التجاااااار  احلك ونيااااا،: ت طاااااور   -

شاااركات السنااااى واحلدياااد ال كيااا، جمت عاااات شاااامس، تاااا عااا     

الشسك،  وهناي كاثم مان شاركات السيام بالتج ئا، عساار  عان        

واجهات عر  لسنسيف الرأ يا،  وماديرو األع اا  عساال درايا، تاما،       

 بترسااجت اركااات السرااث وتكنيكااات التسااويق عاا  ال يااد      

احلك ونااي والشااسك،  وتااأتي ادار  اؤتويااات وتوزيعهااا يف أ اا،  

 مهن التجار  احلك وني، املناحتس،.

اربااًماي يقااو  عسااي النعي ااي رئاايق شاارك، ارامكااو ووزياار       

النفر السابق يف كتاب  )من السادي، اىل عاأ الانفر(: انا  عنادما    

كان مو ف ا ص ًما كان مدير  األمريكي )ها  ش يكر( يرى 

ان السااعوديجت لاايق لااديه  القاادرات لسع اال يف الو ااائ  القيادياا،     

داربل الشرك،  ولكن  كان يرى ان عسيًّاا جمتهاد  وأاد تكاون     

عاًمااا   15لدياا  مساام  مهنياا، ليصااسة مااديًرا ألاااد األأسااام بعااد   

معتقااًدا اناا  يااث  عسياا   واناا  شيسااعد بهاا ا التوأ اام املسااتقسسي          

عي ااااي رئيًسااااا لشاااارك، عاًمااااا اصااااسة عسااااي الن 15ولكاااان بعااااد 

ارامكو  واشتدعال مدير  األمريكي السابق ملكتس   وأاا  لا :   

 ها أد م ال مخس، عشار عاًماا  حت اا راياك يف مسامتي املهنيا،؟        

عنااادها ضاااركا  وعااااد كاااليف منه اااا اىل ع سااا . أ  قاااق عساااي  
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النعي ي ذلك اال ألن  تمن من  السداي، بأن ختص  اجليولوجيا هاو  

ا لسشرك،  وختصط  حتي  رغا  كال الطارق    مفتاا  ليصسة رئيًس

واحغراىات ألن يتخص  يف جماالت اربرى  ولكن  كان يعارف  

 اين ي م أدمي   واىل اين ي ه .

تطرطأات دكتاور  ناوف يف     وكان تعقي  د. اامد الشاراري: 

ورأتهااا لسراضاار واملسااتقسل  وتاادطثت ب شااهاخ عاان ختصصااات       

يكون عساااال أائ ااا، املساااتقسل  منهاااا الع ااال االحت اضاااي الااا ي شااا 

لك  شأعود اىل منتص  القرن املاضي حلقااى  و ائ  املستقسل. 

ال ااااوى عسااااال التخصصااااات اتندشااااي، بوجاااا  ربااااا ي كونهااااا       

ختصصااي  وانط مااا ينطسااق عسيهااا أااد ينطسااق عسااال التخصصااات        

 األربرى المت كانت يف املاضي ت عدُّ ختصصات املستقسل. 

، ماروًرا متراسا، الثاور     ان عس  اتندش، بداي،  من اآللا، القدميا  

الصااناعي، يف مطساام القاارن املاضااي اتااال التطااور الااتق  املاا هل        

الثااور   -احلااديث املت ثاال يف ثااور  االتصاااالت وتقنياا، املعسومااات     

هو رائد ه ا العصر وااادى الركاائ  امله ا،     -الصناعي، الرابع،

 الأتصاد اي دول،  وهو اؤري األشال لستطور الصناعي والتق .

ات اتندشاااا، بفااااروي )اأساااام( كااااسم  ورئيساااا،  وهااااي:  باااد 

اتندشاااااااا، املدنياااااااا،  واتندشاااااااا، الكهربائياااااااا،  واتندشاااااااا،     

امليكانيكي،  ومام الوأات اصاسرت تقسيديا،  اي مان الصاع  ان       

 بد اادى كسيات اتندش، ختسو من ه   األأسام.

وه   الفروي ازدادت تشاعًُّسا عساال مارِّ السانجت  و هارت حتاروي       

 اًمااااي كهندشااا، احلاشااا  اآللاااي  واتندشااا،    هندشاااي، جدياااد 
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النوويااا،  واتندشااا، الوراثيااا،  وهندشااا، املاااواد  وهندشااا، النقااال  

وهندشااا، االتصااااالت ... وغمهاااا  اتاااال تاااوط  أسااا  اتندشااا،       

يف بعااا  اجلامعاااات اىل كسيااا،   -عساااال شاااسيل املثاااا   -املدنيااا،

را مسااتقس،ي نهلااًرا لكثاار  حتروعهااا. اال ان املتااابم لسهندشاا، ومااا يطاا  

عسيهااا ماان ت اايم يف القااارن الوااااد والعشاارين ي الاااو ان هنااااي       

اباهااات اديثاا، يف التخصصااات اتندشااي، باادات بوادرهااا تهلهاار   

عسال األحتق ولو بنطاق ضيق  وهو دماج الفاروي التقسيديا، واملتشاعس،     

منها لتكون حتروًعاا اديثا، م ااير  ومعاكسا، ملاا  ط رباال  القارن        

السااوق واملسااتقسل  اي ان التفاارُّي  املاضااي لتفااي متتطسسااات ااجاا،   

اصسة ب ًعا  واملهندل املتخص  يف جما  معجت اصسة مهندًشا 

متخصًصاااااا يف عاااااد  جمااااااالت يف الوأااااات نفسااااا . ومااااان هااااا       

( Mechatronicsالتخصصاااااات: ختصااااا  امليك ونيكااااايق ) 

الااااا ي هاااااو ربساااااير ت وعااااا، ختصصاااااات هندشاااااي، تقسيديااااا،      

. اخل(  وختصاااا  )الكهربائياااا،  وامليكانيكياااا،  واحلاشاااا ..

( ال ي ايً ا جي م بجت عد  ختصصاات: )الفي يااى    Nanoالنانو )

احلك ونياااات  الكي يااااى  األايااااى  والطااا ... اخل(  والتقنيااا، 

( الاااا ي جي اااام )اتندشاااا،  العسااااوم   Biotechnologyاحليوياااا، )

الطاا   ال راعاا،... اخل(  وختصاا  عسااوم املااواد الاا ي جي اام عااد   

االتصاااالت الالشااسكي، الاا ي ال ختصصااات هندشااي،  وختصاا  

خيفال عسال اااد اه يتا   وحنان يف عصار ثاور  االتصااالت وتقنيا،        

املعسومات نتعامل مم اجلوا  واحن نت الالشسكي واجها   تدياد   

 (... اخل. GPSاملواأم )
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ان الترديات يف التعسي  اتندشاي والاتق  حتي اا ي سا طال عصار      

لتعسااي  اتندشااي التقسياادي    عوملاا، السااوق  اات  عسينااا النهلاار يف ا   

واعااااد  صاااياغ، اأساااام اتندشااا، التقسيديااا،  وكااا لك النهلااار يف  

اتوياتااا  واهداحتااا  لياااتالىم مااام متطسساااات املساااتقسل وتدياتااا      

ويساعد عسال مناحتس، ال امج اتندشي، والتقني، يف الادو  املتقدما،   

األرباارى. ان النهلااار  احلديثااا، ملهنااادل املساااتقسل  رباااالف النهلااار   

دي، احلاليا، الامت تعت اد عساال ربارجيجت خيت ناون كً اا هائس اا         التقسي

من املعسومات يف عقوت   ترك  عساال ربساير مان املهاارات والع ال      

اجل اااعي واحبااداي والااترك  والتااأثم يف ايطاا   والقاادر  عسااال   

حتهااا  ل ااا، العصااار واشاااتيعاخ التقااادم اتندشاااي والاااتق  اتائااال        

ا يتواحتااق ماام متطسسااات   واملتساااري وتو يفاا  وتطسيقاا  وتطااوير  متاا    

 عصر العومل، االأتصادي،  واشتطاع، ربسق حتر  ع ل مستقسسي،. 

ل ا ارى ان تتسنال كسيات اتندش، اجراىات مرن، لفتة اأساام  

جديااد  تتعاااحال ماام املاات مات  وتتكياا  ماام متطسسااات املسااتقسل     

الو يفي،. او ان تكون برامج )مسارات( تت األأساام التقسيديا،    

تصاسة اأسااًما منفصاس،  اًماا حتي اا بعاد. وال شاك ان ها           ومن ثيف ط 

األأساااام او الااا امج احلديثااا، شااايكون تاااا نتاااائج اجيابيااا، عساااال    

مساااتقسل اأتصااااد الاااوحن  وبعسناااا يف مصااااف الااادو  املتقدمااا،    

صااناعًيا وتقنًيااا  حت ااس ا عاان كونهااا دعً ااا ملااا ي ساا طال باالأتصاااد       

دي هندشااي، تقنياا، عامساا، املااس  عسااال املعرحتاا،  ك ااا انهااا تااوحتِّر اياا

ذات كفاااااى  عالياااا، مواكساااا، ملاااات مات هاااا ا العصاااار يف ماااادننا   

ومصااانعنا االأتصااادي، ال ااخ ،. وان ال ننتهلاار نصاا  أاارن اتااال      
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تثست جدوى االباهات احلديث، يف عس  اتندش، ومن ثيفا ط نطسقهاا    

اي نسقال نص  أرن متاأربرين يف عسا  اتندشا، عان العااأ املتقادم       

تهلر اتال تصسة ه   التخصصات احلديث، تقسيديا، ومان   تقنيًّا  ونن

 ثيف ط نطسقها.

ايً اي اشات كر املاضاي عنادما بادات ادرل بقسا  اتندشا،       

كان هنااي   -كسي، اتندش،  امع، املسك شعود -الكهربائي،

مخس، مسارات: )اتصاالت  الك ونيات  أوى كهربائيا،  تالت  

دراشاا، بعاا   كهربائياا،  تكاا  تلااي(  وكااان يشاا ي معنااا يف 

املااواد حااالخ كسياا، احلاشاا  اآللااي  وبوجاا  ربااا  حااالخ أساا      

هندش، احلاشا  والشاسكاتي نهلاًرا لس ابار الوثياق باجت اتندشا،        

الكهربائيااا، واحلاشااا  اآللاااي. رباااال  الدراشااا، ع ااادلت ا طااا،       

الدراشااااي، لسقساااا  واربت  لاااات يف مسارين:)االتصاااااالت  والقااااوى    

كات الكهرباااااى الكهربائياااا،( لإليفاااااى حباجاااا، السااااوق )شاااار    

واالتصااااالت(  والطسااا  العاااالي تااا ين املساااارين تنااا اي. اجلااادير 

شاااع،   175شاااع، ماان  30ذكاار  ان شاااعات املسااار ال تتجاااوز  

وشااهاد  التخاارُّ  كاناات بتخصاا  اتندشاا، الكهربائياا، حتقاار ال   

تشاام اىل املسااار الاا ي يسيناا  السااجل األكااادميي  وأااد ااساان        

لايق مقياًدا متساار معاجتي مماا      واضعي ا ط، صانًعا باأن ا اريج    

اعطال الطال  حترص، اك  لستو ي  شاواى بشاركات الكهربااى    

 او االتصاالت.  

وشاارني كااثًما حاار  جامعاا، املسااك شااعود لثالثاا، ختصصااات    

يف: )األماان السااي اني  وعساا    -ختصصااات املسااتقسل -جديااد 
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لساد   -الطالساات –السيانات  وان نت األشياى( لس راس، اجلامعي، 

شاااوق الع ااال الساااعودي املساااتقسسي،  لكااان هااال اجلامعااا،     ااجااا،

حرات ه   ال امج وحتق ا لسيانات دأيق، معت اد  عساال ااجا، شاوق     

الع اال الفعسياا،؟ واياان اجلامعاا، ماان حاار  باارامج يف ختصاا  النااانو  

 ال ي كان متصدًرا لإلعالم واتالق يف وأت من األوأات؟

شاعود   ه   التخصصات اجلدياد  الامت حراتهاا جامعا، املساك     

 اشت شرت حتيها هاتفيًّا  وأد اأ ات عسيه  التالي:

ان تكون ه   التخصصات اجلديد  ك ساارات ضا ن   -1

ربط، القس  لستأشايق العس اي واملعاريف الشاامل لسطالا   واعطااى       

الطالااا  حترصااا، االربتياااار والت وضااام يف املساااار املالئااا  لااا ي ألن       

هااا  الطالااا  رباااال  الدراشااا، يصاااسة اكثااار ن اااًجا  و ااادد توج  

ورغستاااا  التخصصااااي، الدأيقاااا،  متااااا  قااااق تطسعاتاااا  واهداحتاااا    

وأدرات   وأص، الاوزير النعي اي الامت اشاارت تاا الادكتور  ناوف        

 يف نهاي، ورأتها ربم مثا . 

ان جهااات التو ياا  ذات املهنياا، العالياا، يه هااا مااا اصاال -2

عسي  الطال  من معرحت، ومهار   وذلاك مان رباال  مراجعا، الساجل      

  ي حتي  املسارات واملواد.األكادميي ال

ان ت طااار  هااا   التخصصاااات املساااتقسسي، بعاااد الدراشااا،    -3

 اجلامعي،  مثس ا: دبسوم عالي  او ماجستم.

ال شاااك انناااا مقسساااون عساااال ختصصاااات جدياااد  يف السااانوات   

القادماا، شاات  و شااوق الع اال وشاايختفي عاادٌد ماان الو ااائ  واملهاان  
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هاا   التخصصااات احلالياا،  وعسينااا مواكستهااا والساام بركسهااا   

اشاشااها وجوهرهاااا التقنياااات الااامت تعت ااد عساااال ال جمااا،  منهاااا:   

ال كاى الصناعي  والروبوت....اخل  ك ا اشاارت تاا الادكتور     

نااوف يف ورأتهااا. ايً اااي عسينااا ان ال ننسااال ان هناااي ختصصااات       

تقسيدياااا، مااااا زا  السااااوق حباجاااا، تااااا. لاااا ا يه نااااا كيفياااا، بناااااى  

ا التعسي يا، )اجلامعاات وكسياات    ختصصات املستقسل يف ماشسااتن 

التقنياا،(  ان ت طاار  وحتااق ااجاا، شااوق الع اال املسااتقسسي، الفعسياا،       

وبيانااات ومعسومااات صاارير،. ماان هاا   املنطسقااات  اشااعد بطاار       

 بع  األحتكار المت أد تكون مناشس، ومفيد  يف ه   الق ي،:

ان تطاااار  يف هااااا   املراساااا، ختصصاااااات املساااااتقسل يف   -1

ت بالتدرُّ  من رباال  مساارات ضا ن ا طار     اجلامعات او الكسيا

الدراشي،  ومن ثيفا ط ت فصال كتخصصاات منفصاس، حتي اا بعاد وحتق اا        

 حلاج، شوق الع ل وزياد  الطس .

ان ت صااا   ربطااار الكسياااات او األأساااام ذات العالأااا،     -2

بتخصصااات املسااتقسل بطريقاا، مرناا، تتساا  بساارع، انهاااى اجااراىات 

تجاب، الساريع، مام املساتجدات    التعديل والتطوُّر عسال ا طر لالشا 

 ومتطسسات شوق الع ل  مستفيد  من احت ل التجارخ العاملي،. 

ان تتفاااااااق او تطسااااااا  اجلهاااااااات ذات العالأااااااا، بهااااااا     -3

التخصصااااات املسااااتقسسي، ماااان الكسيااااات تصاااا ي  باااارامج تفااااي     

متتطسساتها املستقسسي،  من ايث العدد املتوأم ونوعيا، التخصا     

  حالًبااا ي ياادون عاان ااجاا، السااوق يف  وبالتااالي ن اا ن ان ال ن خاارِّ 

هاا   التخصصااات. حت ثس ااا: اتيئاا، الوحنياا، ل ماان السااي اني ت اام    
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ربطتهااا لسعشاار شاانوات القادماا، يف ختصاا  األماان السااي اني ماان   

اياااث العااادد واتاااوى الااا امج التخصصاااي،  وتتفاااق مااام ااااادى    

 اجلامعات لتنفي ها  او من ربال   برناجمك و يفتك بعثتك .

مراكاااا  توعوياااا، وارشااااادي، لتوجياااا  الطااااالخ    اجياااااد -4

 والطالسات لستخصصات املستقسسي، يف املاشسات التعسي ي،. 

عساااال اتيئااا، العامااا، لإلاصااااى تكاااوين أاعاااد  بياناااات    -5

 حلاج، شوق الع ل من ختصصات احلاضر واملستقسل.

ان ختصصاااات املساااتقسل هاااي ربساااير مااان ختصصاااات      -6

 اضر ايً ا. احلاضر  وتتطس  ربسيط ا من مهارات احل

:  ان -رو  اع -واربت  متقول، لسدكتور غازي القصي 

اكتشاااف املاارى جمالاا  احلقيقااي الاا ي تاهساا  مواهساا  احلقيقياا،      

 .لدربول   يوحتِّر عسي  الكثم من ربيس، األمل حتي ا بعد 

يساااارني ان اشاااام اىل ان   ك ااااا عقناااا  ا. وليااااد احلااااارثي:  

الت  والاااامت انتجاااات  الطفاااار  التقنياااا، يف اياااام العسااااوم واتااااا    

ختصصااااته جدياااد  ممتاااد  األبعااااد  اأسسااات عسيهاااا احلكوماااات   

والشااااركات الكااااسم   وهااااو األماااار الاااا ي تأربرنااااا يف ربااااو    

غ ااااار  عاااان بقياااا، العاااااأ املتقاااادم  لكننااااا يف رؤانااااا اجلديااااد    

واملتر اااار  رّك نااااا عسااااال الترااااوُّ  الرأ ااااي  وماااااازر  القطاااااي   

ن يااااا، رال املاااااا  ا ااااا   وجسااااا  االشاااااتث ارات األجنسياااا،  وت  

االجت اااااااعي  والاااااامت تاااااارتسر بهاااااا   التخصصااااااات اجلديااااااد    

 ارتساح ا وثيق ا.
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بدات جامعات الوالياات املتراد  األمريكيا،     2009حتفي عام 

تقدي  مقاررات دراشاي، وكورشاات متخصصا، يف السساوي تشاجت        

منهاااا: جامعااا، بريساااتون  وام تي تاااي  ونيوياااوري وكاليفورنياااا       

ت هنااااا ان  ا اااا اى يقولااااون بااااأن حااااالخ  وشااااتانفورد.. اخل. امُلسفاااا

اؤاشس، ال ين ال يدرشون السسوي تشجت لن يساتطيعوا املناحتسا، يف   

 املستقسل القري .

جامعا، امريكيا، اشاتردثت ختصًصاا ي عارف       17ايً اي حتا ن  

(  وهااو ختصاا  جي اام بااجت Sustainabilityباشا : االشااتدام،  ) 

وادار  املاوارد  والأاال   القانون واألربالق واالأتصاد وادار  األع اا   

ربرجيااو هاا ا التخصاا  اأسال ااا كااسًما ماان الشااركات احلريصاا،    

عسال تقسيل الفاأد واتدر وتدوير املخسفات واؤاحتهلا، عساال السيئا،     

ومن املعسوم لدينا انط  االشتدام،  هاي اااد الط وااات الامت تساعال      

 .2030تا رؤي، امل سك، 

، املاجساااتم برناجم اااا لدرجااا 166ويف امريكاااا هنااااي حناااو  

 75والسكااااالوريول يف ختصاااا  احلوشااااس، الساااارابي،  وأراباااا، 

برناجم ااااا تعسي يًّااااا يقاااادم شااااهاد  يف ختصاااا : واياااا، الااااوحن       

(Homeland security وتتااااا  امريكااااا اىل  )ماليااااجت  4.4

(  وغمهااا الكااثم Data Scienceمتخصاا  يف عساا  السيانااات )

  األمريكياا، ماان التخصصااات الاامت أطعاات حتيهااا الواليااات املترااد  

 شوح ا كسًما.

ماااا شاااسق يقاااودني اىل القاااو : انناااا حباجااا، حتعسيااا، اىل بااارامج   

تطسيقيااا، يف اجلامعاااات  ويف املرااااال الدراشاااي، أسااال اجلامعيااا،    
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لتقدي  ختصصات املستقسل  وتهيئ، اجليال تاا. الا امج التطسيقيا،     

اول ااا  ولاايق النهلرياا،  او شااس  التطسيقياا،  او الاا امج الاامت ت شااس    

لساااالون )حتهاااي مااان ا اااار   ينااا، لكنهاااا مااان الاااداربل ضااارس،     ا

 وه يس،(.

احسقنا برامج كثم  لستخصصات اجلدياد   ولسسعثاات حتيهاا     

لكننااا حنتااا  اىل اعاااد  النهلاار يف ان ت نفناا  هاا   الاا امج لاادينا       

 حتنرن منتسك كل احمكانات واألدوات المت ت يس ر وت سي ر ذلك.

مااا ميكاان الوصااو  الياا  يف وحناان حباجاا، ان نصاال اىل ابعااد 

تطسيااق باارامج معرحتياا، وتعسي ياا، ومهنياا، ت رقااق هاا   التخصصااات     

املتطااور   واألهاا  ماان ذلااك الاامت تتصاال بشااكل وثيااق بااتياجنااا     

الااوح  يف كاحتاا، اتاااالت  حت ثس ااا: أ يعااد غريًسااا ان نساا م مثاال  

هاا   التخصصااات املسااتقسسي،: اساان اركاا، ماارور حيااار باادون     

سااي روبااوت  او رجاال ماارور حت ااائي  او معساا     حيااار  او عاااأ نف

 احت اضي.  
 

 حول القضية املداخالت:  

  2030مقرر دراسي يف رؤية: 

او  ماا اشاارت اليا  د. ناوف يف ورأتهاا الرئيسا، مان انا  مان          

  2030ا طأ وجود بع  الطالخ ليق لاديه  احاالي عساال رؤيا،     

وربطاار القطاعاااات احلكوميااا، وا اصااا، املساااتقسسي، والو اااائ   

 شاااي يد الطسااا  عسيهاااا او املساااتردث،  تسااااى  ا. عساااد اع     الااامت

ال ااو ي: كياا  ناارى اه ياا، ذلااك؟ وكياا  تاات  معاجلتاا ؟ وهاال 
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ن  ِّن املناهج التعسي ي، شيًئا عن الرؤيا،  ومادن املساتقسل  نياوم       

 وغمها؟

بهاا ا ا صااو   اأاا   د. ربالااد الرديعااان ان تكااون الرؤياا،  

، عسااال املسااتوى اجلااامعي لكااي   ماااد   ت اادرطل يف الساان، التر اامي  

يكون الطالخ عسال احالي عسال ما ميكنه  القياام با  مان اربتياار     

 التخص  املناش . 

 عس  السيانات.. النفر القادم:

ياارى د. عسااد الع ياا  احلرأااان ان ختصصااات املسااتقسل تنطسااق 

من شياشات الدول، ومنوها االأتصادي  حت ذا كناا شنسات ر عساال    

شاايى وشتساات ر و ائفنااا التقسيدياا، يف    مااا حناان عسياا  حتساان ياات م     

وانا  هاو    *الن و  وأد شسق ان كتست مقال ا عن عس  السياناات عنا   

الاانفر القااادم  وان الااسع  يعتاا  هاا ا العساا  هااو مااا حنتاجاا  يف       

املساتقسل القريا   وهاو الوشايس، الشاتث ار املعرحتا، الامت تتولاد عاان         

درشااون السشاار يومًيااا. كاا لك حتاا ن عس اااى السيانااات هاا  الاا ين ي       

ويسرثون يف وضام اساو  الشاتخال  املعسوماات مان ها   الك يا،        

اتائس، من السيانات  وه  يسعون لسناى نهلام أاادر عساال النفااذ تا       

املعسوماات تنيًّااا او تارخييًّاا وتسيسااها واتااا، اتااا  لس ساتخدم بااأن     

يسرااث عاان املعسومااات اساا  اؤااددات الاامت يرياادها  وهاا   اًمااا 

عن احبر  يف كوما، القاع. ولكان عان اي بياناات       مثل ميفن  يسرث

                                                           
*http://alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=174394&Cat

egoryID=8 
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نتردة  وكل انهل ا، تقنيا، املعسوماات الامت ختتا ن ها   السياناات        

 هي ممسوك، لشركات اجنسي،؟

 ختصصات املستقسل يف املاشسات التعسي ي،:

يف اجابت  عسال تساؤ  ا. عسد اع ال و ي او  مادى وجاود   

ينا  وهال لادى وزار    أاعد  بيانات صارير، لسراجا، املساتقسسي، لاد    

التخطااير واتيئاا، العاماا، لإلاصاااى  مثاال هاا   القاعااد ؟ ذكاار د. 

اامد الشراري ان  ال يوجد لادينا أاعاد  بياناات صارير، لسراجا،      

املسااتقسسي،  كاا لك ال يوجااد لاادى وزار  التخطااير واتيئاا، العاماا،  

 لإلاصاى مثل ه   القاعد .

هاااو كواااو ن   واشاااار د. عساااد الع يااا  احلرأاااان اىل ان األشاااوا   

اجلامعات السعودي، منفصس،  اًما عان شاوق الع ال  ولايق هنااي      

ما جي  اجلامعات عساال تطاوير مناهجهاا  مام مالاهلا، انا  يوجاد        

حتااااائ  كااااسم يف اعااااداد الطااااالخ يف )الشااااريع،  والدراشااااات     

احشااالمي،  والس اا، العربياا،  والعسااوم احنساااني،(  يف املقاباال يوجااد 

 التخصصاااات العس يااا، اتندشاااي،   نقااا  ذريااام يف  ا ااارجيجت يف 

والت ري   وعسوم تقني، املعسومات  والطا   والصايدل،  والتقنيا،    

 الطسي،  واؤاشس،  واملالي،.

من جانسها  ترى د. ري  الفريان ان ه   التخصصاات ميكان   

اشاااتخدامها يف صاااناع، اؤتاااوى الرأ اااي. اال ان د. عساااد الع يااا     

 كر او ماااثًرا  واملثااا  عسااال احلرأااان ياارى انهااا أ تفعاال شاايًئا ياا 

 ذلك مسادر  املسك عسد اع لس رتوى العربي.
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شاااتكون أااادر   2060اضااااف د. عساااد الع يااا  انااا  يف شااان، 

احلاشاا  الشخصااي عسااال معاجلاا، املعسومااات تساااوي أاادر  كاال        

عقو  السشر  وباملقابل ال يوجد منتج تق  ي ز التعااون مام عس ااى    

 العسوم احنساني، مثس ا.

 احنساني، وموأعها من ختصصات املستقسل: العسوم

اااو  تسااااؤ  ا. عسااد اع ال اااو ي عاان العساااوم احنسااااني،     

وموأعها مان ختصصاات املساتقسل. ذكار د. عساد الع يا  احلرأاان        

ان متخصصااي العسااوم احنساااني، يشااكسون النسااس، الكاا ى ماان       

العاااحسجت عاان الع ااالي لاا لك يااارى د. ربالااد الرديعاااان ان هاا ا ماااا      

هيكساااا، عاااادد كااااسم ماااان الكسيااااات  ودمااااج بعاااا    يسااااتدعي

التخصصاااات يف أسااا  واااااد  وادرباااا  ختصصاااات جدياااد  غااام  

 موجود  و كجت اجلنسجت منها.

واعتقد  ان من ا طار املع او  بهاا يف كسيا، اآلداخ  امعا،      

ان تكااون اياام اأسااامها    -عسااال شااسيل املثااا    -املسااك شااعود 

امها ملراسااا، دراشاااات عسياااا حتقاااري بساااس  أسااا، احأساااا  عساااال اأسااا 

 السكالوريول.  

هااا كااان 1435اضاااف د. عسااد الع ياا  احلرأااان اناا  يف عااام  

الف اااا  وعااادد ربرجياااي    44عااادد ربرجياااي الدراشاااات احنسااااني،    

. عساق عساال ذلاك  م. شااأ املاري  وذكار       6000كسيات اتندشا،  

ان هاا ا بسااس  ادارات اجلامعااات نفسااها  حتهااي تتشاادد يف أسااو       

ي   وهو ما اوصسنا ت   النساس، غام   حسس، اتندش، بشكل مسالد حت

املعقول،. اضااف ايً اا ا. ا اد الدنادني انا  اتاال نهلاام القادرات         
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وغاام  ماان شااروط القسااو  ال تتناشاا  ماام مسااتوى املناااهج  كأناا   

تااده. ماان جانسهااا تساااىلت د. رياا  الفريااان: هاال السااس  احلقيقااي     

ن يك ن يف انه  متشددون يف القساو   ام ان خمرجاات التعساي  ما    

 االبتدائي اىل الثانوي ال توائ  متطسسات القسو  باجلامعات؟  

يعتقد ا. عسد اع ال و ي ان شس  ذلاك انها  كاانوا يارون     

يف الط  واتندش، والصيدل، صاعوب،  وبالتاالي لان يانجة حتيهاا اال      

الطالاا  املت ياا   والطالاا  املت ياا  هااو ماان جي اام اكاا  عاادد ماان   

 يكاان هناااي اربتيااار مااس  عسااال    الاادرجات يف الثانوياا، العاماا،. أ 

 اشق او اربتسارات أسو  رباص، بكل كسي،.  

وياارى م. شاااأ املااري اناا  ماان امل كاان اأاا ا  شاان، ت اامي،  

ك اااا هاااو مع اااو  بااا  يف جامعااا، الاااس و . لكااان مااام التشااادُّد يف  

جم ااوي الااادرجات  ي اااعون اااًدا اأصاااال لس قساااولجت يف اتندشااا،   

منخفً ا. عدد كسم من والط   وغالًسا ما يكون احلد األأصال 

الطسس، ال ي قسسون يف كسيات اتندش، حتيا هسون لتخصصاات اربارى    

 غم مرغوب، يف السوق.

واشاااار د. ريااااا  جناااا  اىل ان اجلامعااااات تقساااال ماااان لااااديها  

اشتعداد الشتيعابه  يف اتندش، والط  متا يتوحتر لديها من معامل 

 وخمتااا ات وغمهاااا  وبالتاااالي ت ااام شاااروط القساااو  عساااال هااا ا    

األشال  حت وضوي التشدُّد يف القسو  مان عدما  لايق ذا معناال يف     

التخصصاااات العس يااا، والتطسيقيااا،  اذ انط زيااااد  اعاااداد املقساااولجت    

 يتطس  التوشُّم يف السني، الترتي، الالزم، لسجامع، يف تسك اتاالت.
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يف تصااوُّر د. ابااراهي  السعياا   حت ناا  ي ياا  عاان الكااثمين ان     

 اجلامعاااا، تنقساااا  اىل نااااوعجت: أاااارار    أاااارارات عاااادم القسااااو  يف  

اكادميي  ويع  عدم أسو  ميفان  ال تتاوحتر حتايه  الشاروط املطسوبا،      

لستخصااا   وأااارار اداري  ويعااا  عااادم أساااو  ميفااان تتاااوحتر حتااايه     

الشروط املطسوب، لستخص  لكن ادودي، الطاأ، االشتيعابي، يف 

ذلك التخص  ال تس ة بقسو  اجل يمي مما يع  أساو  األعساال يف   

املعاادالت اتااال االكتفاااى واالعتاا ار لسسقياا،. وهاا ا جيعاال الااسع       

يستنكر عدم أسو  ابن  او ابنتا  عساال الارغ  مان اشاتيفاى شاروط       

 القسو .

اننااااا حنتااااا  اىل التعاااارف عسااااال   د. رياااا  الفريااااانوذكاااارت 

املهااااااان غااااااام التقسيديااااااا، الااااااامت ميكااااااان  رجياااااااي بعااااااا        

التخصصااااات الاااامت ال يوجااااد تااااا و ااااائ  الع اااال بهااااا. ك ااااا       

كاااااد م. شااااااأ املاااااري انناااااا مازلناااااا حباجااااا، ل رأاااااام اتاااااال      ا

نساااتطيم ان اااار  باشاااتنتاجات مفياااد  ومركااا    مثااال: كااا       

اعااااداد ا اااارجيجت ماااان اجلامعااااات يف خمتساااا  التخصصااااات؟     

وكااا  نساااس، ميفااان يااادربل التعساااي  الاااتق  دون اجلامعااا،؟  واعاااداد  

ونوعياااات الو اااائ  الشااااغر  او املطساااوخ ااالتاااا اسااا  وزار       

او اسااااا  ربطااااار الدولااااا، املعسنااااا،  وغااااام ذلاااااك مااااان  الع ااااال  

 معسومات مه ،.  

وعسال اي، اا   حتفي بسد ناام  مثال امل سكا، تعااني مان ت اخُّ        

وساا، شااهادات العسااوم احنساااني، والشاارعي،  وتقاال حتيهااا األع ااا      

 يوًما بعد يوم  ومم ت ايد السكان ي ف   ان:
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 ت سيفاااه ل اجاااراىات القساااو  يف كسياااات اتندشااا، والطاااا       -

والتخصصاااات التقنيااا،  مااام احلااار  عساااال اال يااااثر التسااااهل يف  

اجااراىات القسااو  عسااال نوعياا، التعسااي  واؤتااوى الااتق  لسكسيااات      

 اتندشي، والطسي، والتقني،.

ان ياات  اعااداد ا اارجيجت ماان التخصصااات التقنياا، لسع اال   -

يف الاادو  األرباارىي ب دربااات  دورات واربتسااارات الجتياااز متطسسااات   

 دم، ملثل ه   املهن.الدو  املتق

ضرور  اجياد حرق اداري، مناشس، ؤاشس، وتقيي  مديري  -

 اجلامعات وأيال اجنازاته .

 :2030تطوير ختصصات العسوم احنساني، ملواكس، رؤي، 

تاااارى د. اجلااااازي الشااااسيكي ان موضااااوي ختصصاااااات       

املستقسل يست د اه يت  مان الادور اؤاوري  لسعسا  والعساوم يف بنااى       

 م الدو   وتقيق تما  وتطسعات شعوبها.وتقدُّ

ان مااااا ُحاااار  يف املناأشااااات ماااان ان التخصصااااات العس ياااا،      

والتقنياااا، هااااي التخصصااااات املطسوباااا، لسااااوق الع اااال يف الوأاااات     

احلاضااااار واملساااااتقسل  اسااااا  معطياااااات الدراشاااااات وباااااارخ   

الااااادو  املتقدمااااا،  واملطالساااااات باااااالتقسي  مااااان دراشااااا، العساااااوم  

هااااااا يف املسااااااتقسل التن ااااااوي ألي  احنساااااااني، والتقسياااااال ماااااان دور 

جمت اااام  ي عيفاااادُّ يف نهلااااري حرًاااااا جااااديًرا باالهت ااااام والدراشاااا،    

العس ياااا، اجلاااااد  لسوصااااو  لستااااوازن املطسااااوخ بهاااا ا ا صااااو         

 لس جت عات السشري،.
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اجلهاااود والع سياااات التن ويااا، يف كااال اتت عاااات تهااادف اىل 

س، تقيق شعاد  ورحتاهي، وتطسعات احنسان الا ي هاو اشاال ووشاي    

وغاي، تسك اجلهود والع سيات. وه ا احنسان تقابسا  مان رباال  ها       

املساااام  يف احليااااا  أ ااااايا وااتياجااااات ومشااااكالت شااااائك،    

وم ابط،  تاثر بال شك عسال ادائ  ونفسايت  ووتام  اجنازاتا   اىل    

جاناا  مااا يتطسساا  العاايع اجل عااي السشااري ماان متطسسااات تنهلي ياا،  

المت ال جما  حلصرهاي لا ا  تهلالُّ    وأانوني،  وغمها من املتطسسات 

احلاج،  لسعسوم والتخصصات احنساني، الامت تركِّا  عساال كالِّ ماا      

ي ا ن الساالم، النفساي، والقانونيا، واالجت اعيا، تا ا احنسااان يف       

تعايش  مم ميفن وما اول  من ت مات  اماًرا ال يقسال الشاك يف مادى     

التخصصااات  اه ياا، وجااود  واشاات رار  جنًسااا اىل جناا  ماام اه ياا،  

 العس ي، والتقني،.

يقو  الكاتا  األمريكاي  جاون هورجاان  يف مقالا، نشارتها       

  ضاا ن  تسيساا  أله ياا، العسااوم     American Scientificجمساا،  

احنساااني،:  يف شااعينا اجلاااد لصااياغ، ربطاااخ عااام اكثاار مدنياا،    

وأااوى عامساا، اكثاار ابااداًعا وأاادر   عسااال التكياا   واماا،  اكثاار      

سانيات والعسوم االجت اعي، يف جاوهر ها   الق اي،     امًنا  تقم احن

اياث تااحتو ها   العساوم عساال الدولا، مان رباال  كونهاا مصاادًرا          

لسقو  املدني، وال اكر  الوحنيا، والتفااه  الثقاايف والقي ا، الفرديا،      

وامُلثاال الاامت نتشاااركها ايًعااا. كاال هاا   األمااور تعتاا  اساشاا،      

ن ه   العسوم تتا  اىل واا ، لس جت م الدميقراحي. ومن هنا حت 

 دع نا.
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وذكر د. ربالد الرديعاان انا  مام ها ا الارايي اي عادم اغفاا         

اه ي، العسوم احنساني، يف جامعاتنا عسال ان تكون اعداد املقسولجت 

حتيهااا أسيساا، واساا  احلاجاا، دون التوشُّاام يف القسااو   وان يكااون      

القساااو  ملوااان تنطساااق عسااايه  بعااا  الشاااروطي كاااامليو  حناااو تساااك   

تخصصااات  والثقاحتاا، العاماا،  واجاااد  ل اا، اجنسياا، عسااال شااسيل       ال

املثاااا . صااارية ان هااا   التخصصاااات غااام تطسيقيااا، كاتندشااا،    

والط  والوراث، والكي ياى والفي يااى والك سياوتر  لكنهاا تهلالُّ     

ختصصاااات مه ااا،ي حتااااتت م حباجااا، اىل مفكااارين وباااااثجت يف    

ت ام اىل ربرجياي   العسوم احنسااني، وأااد  راي   اًماا كراجا، ات    

الشريع، لسع ل يف شاسك الق ااى واجلهاات التشاريعي،. أاد يسات         

اتت م عن حسي  او مهندل يف مراس، ما بساس  التقنيا، املتقدما،    

واأل ت،  لكن  يهللُّ حباج، اىل مفكارين وأااد  مااثرين ياديرون     

 دحت، اتت م.

اتفقت مع  د. اجلازي الشسيكي  واضاحتت انا  مان امل كان    

د ايً اااا الساااعي حناااو تطاااوير تساااك التخصصاااات لتواكااا   واجليااا

  *املراساا، ك ااا جاااى يف هاا   املقالاا،  لساادكتور ا ااد ا ااازم      

والمت ذكر حتيها ان )ختصصات العسوم احنسااني، بصاف، عاما، ويف    

امل سكااا، بصاااف، رباصااا،  هنااااي ميفااان يراهاااا أاصااار  يف تقياااق      

. اهاااداحتها  وهنااااي ميفااان  يطالااا  ب ل ائهاااا وتقسيصاااها او العكاااق  

والنقاش هنا امر حسيعي وصاري  وال ننكار ان ارباتالف وجهاات     

                                                           
* http://www.al-jazirah.com/2014/20140427/ln32.htm. 
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النهلر يف ه ا املوضوي يأتي عطف ا عسال امل رات وعسال الرؤيا، الامت   

يراها كل شاخ  تا   التخصصاات. هناا احار  بعا  األحتكاار        

المت أد تسه  يف النقاش والسرث عن رؤي، مساتقسسي، لتخصصاات   

 .العسوم احنساني، بامل سك،

ون هدف التعساي  اجلاامعي هاو اصاو  ا اريج او      عندما يك

ا رجي، عسال و يفا، مناشاس،  حترتً اا لادينا حتاائ  مان خمرجاات        

كسيات العسوم احنسااني، يقابسا  ش اة  يف الو اائ  املخصصا، تا         

مقارن، بالتخصصات اتندشاي، والطسيا،  عساال شاسيل املثاا ي ووحتاق       

واأفااا  باارامج  هاا   املعادلاا، يكااون التوجُّاا  هااو املطالساا، بتقسااي   

العسااوم احنساااني، يف اجلامعااات  ويف االبتعاااة والتاادري . الساااا     

ال ي يطرا  الفريق اآلربر: هل اتدف الوايد لتخصصاات العساوم   

 احنساني، هو التو ي ؟

ال ارياد الاادربو  يف جاد   هاال التعساي  اجلااامعي هدحتا  العساا      

 ياا  ذاتاا  ام التو ياا ؟ حتقااد باااوز الكااثمون هاا ا اجلااد . التو  

بالتأكيد هو هدف ايوي ومه  ألي تعساي  جاامعي  لكان جماا      

التو ياا  ونوعيتاا  ملخرجااات العسااوم احنساااني، ياات م عسااال مسااتوى   

العاأ  حبيث يتجاوز النهلر  التقسيدي، لسو ائ  املتااا، تا . عساال    

شاااسيل املثاااا  أ يعاااد بال ااارور  ان يع ااال رباااريج عسااا  الااانفق او    

صااات او يع اال يف املستشاافال او   االجت اااي يف تاادريق تسااك التخص  

غم  من الو ائ  التقسيدي، تا   بال اصاسروا يع ساون يف التساويق      

ويف األع ااا  احدارياا، العاماا، ويف رباادمات الع ااالى  وغمهااا ماان       

اتاااالت الاامت تتااا   سفياااته  يف حتهاا  الع ااالى واتت اام وغاام     
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سا  ذاتا     ذلك. ه ا يع  ان املهارات املطسوب، ت  ليست مهارات الع

ك هااارات االتصااا    -مهااارات ناع اا،-وامنااا مهااارات ارباارى 

والتعامل مم احلاش  اآللاي  وادار  املكاتا   وغمهاا. مثال ها ا      

التوجُّ  يفر  عسينا ت ويد ربرجيي العسوم احنسااني، بتساك املهاارات    

المت ت س طال مهارات ناع ، لي تا  ت  جماالت اوشم لسع ال  ولتسقاال   

عرحتياا، يف ختصصااات العسااوم احنساااني، مساااعد  تاا    معسوماااته  امل

لست ي  يف األع ا  املختسف،. متعنال تربر  حنتا  توشايم جماا  ع ال    

ربرجيي العسوم احنساني،  ويف الوأت نفس  حنتا  تعسي ه  مهاارات  

اشاشي، تتطسسها األع ا   وتتجاوز جمرد تعساي ه  اجلانا  املعاريف    

 لتخصصاته .

ول شا  ال يوجاد يف    -  توجًها عامليًّااتا  اآلربر ال ي نرا

يت ثاال يف اعتسااار ختصصااات العسااوم احنساااني، تأشيًسااا     -بالدنااا

لتخصصااات تطسيقياا، ارباارى  متعنااال ترباار ي تااا   ااريج ختصاا      

العسوم احنساني، اتا  حك ا  دراشت  يف جما  تربر. عساال شاسيل   

املثاااا   جناااد رباااريج عسااا  الااانفق ي تاااا  لااا  التخصااا  يف بعااا      

االت الصري،ي كالعال  الو يفي  والصار، العاما،  والتعساي     ات

الطااا   وغمهاااا  او يتاااا   اااريج االجت ااااي االلترااااق بكسيااا،       

الشريع، او القانون  وهك ا يف بقي، ختصصات العسوم احنسااني،.  

اعتقد  ان  شيكون توشًعا اك  عاملًيا يف ها ا التوجا   حبياث ال    

ج تطسيقاي صاري او أاانوني    يت كن الشخ  من االلترااق ب ناام  

او تعسي ااااي  مااااا أ يكاااان لدياااا  درجاااا، عس ياااا، شااااابق، يف ااااااد  

ختصصات العسوم احنسااني،. بعا  الادو  ال يتخصا  حتيهاا املعسا        



42

 –2018     
72 

يف التاادريق او القااانون مااا أ يكاان لدياا  درجاا، عس ياا، شااابق، يف  

 ااد العسوم احنساني، او العسوم اس  ختصص (.

 :خصصات التقني، واحنساني،بجت تطوير التتقيق التوازن 

اكدت د. هند ا سيف، ان العسوم احنساني، حباجا، اىل تطاوير   

وتكيياااا  لتواكاااا  الاااات م احلااااادة يف اتت عااااات  ولتخاااادم     

االاتياجات املتجدد   ول تاسر باالواأم وختار  مان ماأزق التانهلم       

ال ي ي عها يف ع ل، عن التطسيق  وبقدر ماا هاو ارتسااط مساتقسل     

التطوُّر التق  والرأ ي  حت نها تهللُّ ج ًىا من احليا   ال الو ائ  ب

احليا  كسها. ول لك حت ن ال كي  عسال التطوير املادي جيا  ان ال  

 يكون عسال اساخ التطوير املعنوي والقي ي. 

وأسل تس  منوذ  ادد لست يم  هناي اشائس، مه ا، ال باد مان     

ت ايم؟ وماا هاو    حراها ومناأشتها والت عن حتيها: ماا هاي اهاداف ال   

الن وذ  ال ي نط ة لتسني ؟ وهل هاو الن اوذ  الواياد؟ وملااذا؟ هال      

الت اايم ات ااي حنااو هاا ا الن ااوذ ؟ وهاال حسيعاا، جمت عنااا تسااتوع   

تسعات ه ا الت يم؟ الن اوذ  الرا االي لايق هاو الواياد لست ايم        

واحلااديث عاان جمت عنااا عسااال اناا  يف االاا، انتقالياا،   اال ضاا ًنا      

التقادم بااالتروُّ  حناو هاا ا الن اوذ   وهااي حتكاار      حترضاي، ارتساااط 

ناأشااااها الاااادكتور باااااأر النجااااار يف كتاباتاااا  عاااان اتت عااااات    

 ا سيجي، واحلداث،.

ربالصاا، القااو : ال بااد ماان اجياااد معادلاا، لستااوازن بااجت تطااوير     

التخصصاات التقنيا، والتخصصاات احنسااني،  والباد ل ربام  مان        

يف التعامل مم  روف العصار   التوجُّ  حنو تطوير مهارات احنسان 
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ومهارات التفكم والتخطير وت ُّل املساولي، واملساادر   وتطاوير   

منهجيااا، السراااث العس اااي وادواتااا  يف هااا   العساااوم لتشاااخ   واأااام 

 احنسان  وتدع   حتكريًّا ووجدانيًّ ا واجت اعيًّا.

ومن التوصايات األربارى ذات العالأا،: حتصال وزار  الع ال عان       

اعيااا،  اذ انط كستاااا الاااوزارتجت عسيهاااا مساااااوليات     التن يااا، االجت  

كااسم  واشاشااي،. ولكااي ميكاان لااوزار  الع اال ال كياا  عسااال        

و ائ  املستقسل  وربر خمرجاات التعساي  بساوق الع ال املتجادد       

 ال بد ان تكون وزار  مستقس، ب اتها.

 ال اى بع  ختصصات العسوم احنساني،:

ن ينادي بتقساي   ذه  د. ويد الشاجيي اىل ان  يست رخ ممن

او ال اى ختصصات انساني، كعس  النفق وعس  االجت اي وا دما،  

االجت اعيااا،  وال يناااادي بتقساااي  او ال ااااى التخصصاااات الطسيااا،     

والصري، املختسف، يف  ل وجود اآللا، والتطسيقاات احلاشاوبي، الامت     

 توحتِّر الفر  بدأ  اعسال وتص   العال .

ي واالجت اااااعي هااااي ان احلاجاااا، لوجااااود األربصااااائي النفساااا

احلاج، نفسها لوجود األربصائي الط . حتاالت م املتسااري يف منار    

احلياااا  يساااتدعي وجاااود املخااات  الطااا  ك اااا يساااتدعي وجاااود   

املخااات  االجت ااااعي والنفساااي  حتانتشاااار األمااارا  االجت اعيااا،   

والنفسااي، مياثاال انتشااار األماارا  الع ااوي،ي ممااا يفاار  احلاجاا،    

رجياااااي التخصصااااات االجت اعيااااا،  املسااااتقسسي، ل يااااااد  اعااااداد رب  

والنفسااي،ي ملواجهاا، نتااائج واحتاارازات الاات م االجت اااعي السااريم يف    

اتت اااام  واحلااااد ماااان مشاااااكس  )كاالضااااطرابات وال اااا وط   
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النفسااي،  والتفكااك األشااري والطااالق  واالحنااراف واجلرمياا،     

واالحناااااال  األربالأاااااي  واشااااااى  تعااااااحي العقااااااأم واملهااااادئات   

الدراشااي  وادمااان التقنياا،  وغمهااا ماان      واملخاادرات  والتساارُّخ 

 املشاكل االجت اعي، والنفسي،(.

واملشااكس، تك اان يف عاادم حتهاا  هاا   التخصصااات ودورهااا.    

ك ا ان هناي اشكالي، يف نوعي، التأهيال واملخرجاات. حتاا ريج    

االجت ااعي ال ي و ناا  يف جمااا  ختصصاا  الا ي   تأهيساا  لاا   باال   

ال   وهناي مناذ  كثم  عسال يت ُّ تو ي  غم املتخصصجت يف جم

ذلك  حتكاثم ممنان يع ال يف جماا  احرشااد والرعايا، االجت اعيا،        

ليسااوا ماان املتخصصااجت يف هاا   اتاااالت. حتك ااا حنتااا  لس عااا   

 الط   حنتا  ايً ا لس عا  االجت اعي.

 دمج األأسام املتشابه، يف أس  وااد:

ال يكون تاا   حتي ا يتعسق بتخصصات العسوم احنساني، المت أد

موأم يف شوق الع ل  اشار د.ربالد الرديعان اىل ان  ميكن اجيااد  

شوان ي وجامعات اربرى   -اسو  ل لكي منها برب، جامع، ويس 

حتفااي جامعااات ويساا  أاااموا باادمج بعاا  األأسااام احنساااني، بكسياا،  

وااد   وختسصوا من بع  األشات   ب االته  لستقاعد او انتقاات   

ى. ك ا أاموا بتنشير حتكر  الدراشاات السينيا،   اىل جامعات اربر

interdisciplinary  حبيااااث يسااااتفيد الطالاااا  ماااان ختصصااااجت  

 ودجمه ا )عس  اجت اي + تارييف( ك تطس  حعداد األحروا،. 

اأصااد  ماان ذلااك اناا  ميكاان جلامعاتنااا دمااج بعاا  األأسااام     

املتشااابه، يف أساا  وااااد كااسم  وباا لك ميكاان تااوحتم مي انيااات  
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الوأت نفس  يت  تنشير الدراشاات السينيا، الامت ثسات      كسم   ويف

انها ع سي، مفياد  عساال املساتوى الفكاري واملعاريف  وا ارو  مان        

 نطاق التخص  ال يق يف العسوم احنساني،.

يف السياق نفس   ذكار د. ااماد الشاراري ان ها ا ماا اشاار       

الياا  بتوشُّاام يف تعقيساا  لصااو  التخصصااات اتندشااي، ودجمهااا. 

هاي نتاا    -وهاي ال الا    -ختصصات املساتقسل التقنيا،   ك ا ان

دمج التخصصات احلالي،  وك لك مهاارات املساتقسل هاي ربساير     

 من مهارات احلاضر.

احلاج، والتطور املست ر يتطس  كفاىات بشري،  ومن ثيف ط يت  

االشتث ار يف السشر. اال ان التطور امل هل يف التقني، جعل اصاراخ  

تث ار يف التقنياا، واالبتعاااد تاادرجييًّا عاان   احلاجاا، يتجهااون اىل االشاا 

االشاتث ار يف السشار  وهاا ا ماا نالاهلا  ماان ان غالا  ختصصااات      

املستقسل هي ذات عالأا، بالتقنيا، املتقدما، واملعقاد ي لا ا مان املها         

 التأشيق العس ي القوي  يف اتاالت املرتسط، بالتقني،.

 مااا اربشااا  ان نصااسة مسااتخدمجت تاا   التقنياا، حتقاار  وجاال     

و ائفنا املستقسسي، تكون عن كيفيا، تشا يل اآللا، واشاتخدامها      

ونسااتورد هاا   التقنيااات كصااناديق شااوداى م سقاا،. ان أ نكاان        

 شركاى يف انتا  التقني، وش  غورها  حتسنصسة مم الوأت جهس،.

ماان جانساا   يعتقااد د. ربالااد الرديعااان ان دمااج التخصصااات       

س يا، التطسيقيا،.   احنساني، اشاهل بكاثم مان دماج التخصصاات الع     

ك ا ان بع  العساوم احنسااني،  حتكار رباال   ال خت ام لقاعاد        

ان جنعسها تطسيقي،  لكن ان اشتطعنا تطسيقها حت لك ع ل جياد   
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مثااال: الفسساااف،  والنقاااد األدباااي  وبعااا  حتاااروي عسااا  االجت ااااي     

 باحضاحت، اىل العسوم السياشي،  والعالأات الدولي،... اخل.

 روي  رمتا املقصود هاو تواياد منااهج    ويف تصوُّر د. ويد امل

العسااوم احنساااني، وتع ياا  اجلواناا  التطسيقياا، منهااا لتكااون اكثاار  

حتاعسياا، وربدماا، لسااوق الع اال. وارى ان مااا حنتاجاا  اول ااا هااو ت اايم     

هوياا، كسيااات العسااوم احنساااني،  وان ت ساا طال كسياا، نهلاا  العسااوم         

ها. واأصااد  احنساااني، الاامت تتشاااب  يف مناهجهااا الدراشااي، واهااداحت  

األأسااام املتداربساا، يف اهااداحتها العس ياا،  وبالتااالي يسااه ل هيكساا،     

هاا   األأسااام وتطااوير اؤتااوى العس ااي اىل رأ ااي. انط هاا ا املقاا     

اع اال  عسااال تطااوير  االيًّااا لصااان جامعاا، األماام  نااور  بناات عسااد     

 الرون.

 املاشسات التعسي ي، ومواكس، شوق الع ل:

اىل انهاا تتفاق مام انط هنااي حتجاو  باجت       اشارت د. ري  الفرياان  

التعسي  وشوق الع ل  وانها لن تتقس  باجت ااي او ب ناامج واااد     

حتهي ع سي، مست ر  تشاركي، باجت الطارحتجت  وتتاا  اىل تاديث     

 مست ر.

هناي برى يف املنشبت التعسي ي، ملواكسا، ااتياجاات الساوق     

مان حتاتة دور    عسال شسيل املثا   ختص  صناع، األحتالم  حتسالرغ 

شااين ا واالهت ااام الاا ي اولتاا  الدولاا، لسثقاحتاا، اال اننااا ال ناا ا  جنااد  

شرًّا يف وجود ها ا التخصا   واألشاوا ان اجلامعاات الامت تقادِّم       

شيًئا من التخص  ختتار مس يات ال تفيد ا ريج لسع ل بالقطااي  
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ا ا   مثل ان يكون ض ن برامج ختصصات احعاالم  ناهياك   

 صصات لسسنجت دون السنات.عن توحت ر التخ

كاا لك هنااااي حتاارٌ  يف شاااوق الع اال وختصصاااات يعرحتهاااا    

وميارشااها الشااساخ  وأااد ختفااال عسيناااي نهلااًرا لسفجااو  التقنياا، بااجت   

األجياااا   مثااال: )ماااود  لإلنساااتقرام  او صاااانم اتاااوى يوتياااوخ    

متختس  التخصصات(  ه   مهن م ِدر   ل رباا   ولكنناا ال نا ا     

املعت ااد  ر يًّااا ماان وزار  الع اال. ولاا لك     نراهااا م يساا، عاان املهاان  

 حت ن  اأ   اآلتي:

 اشراي اجليل اجلديد يف تديد مهن املستقسل. -

 اعداد ال امج التدريسي، لس هن المت ختدم تقيق الرؤي،. -

ان تكون املاشسات التعسي ي، اكثر مرون، وديناميكيا،   -

 وق الع ل.وشرع، يف التأأس  والتجديد حتي ا خيدم ااتياجات ش

ذهااااا  د. عساااااد الع يااااا  احلرأاااااان اىل انااااا  اتاااااال يترقاااااق    

ذلاااااك  جيااااا  ان تساااااتقل اجلامعاااااات  اااااام االشاااااتقال  عااااان       

مي انياااااا، احلكوماااااا،  واجلامعاااااا، الاااااامت ال تسااااااتطيم ختااااااريج    

شااااااااساخ مناشااااااااسجت لسااااااااوق الع اااااااال  وال تقاااااااادي  السرااااااااوة    

والدراشااااات االشتشاااااري، ت سااااق ابوابهااااا. اضاااااف د. ريااااا  جناااا  

الرئيساااااي لعااااادم اشاااااتجاب، اجلامعاااااات    ان هااااا ا هاااااو الساااااس    

الاتياجااااات شااااوق الع اااال  شااااواى احلالياااا، او املسااااتقسسي،ي ألناااا     

بسسااااح، لااايق لاااديها الاااداحتم لتفعااال ذلاااك  حت ي انيتهاااا شاااتأتيها    

 من احلكوم، يف كل األاوا .  
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 عنااا كااثًما عاان النهلااام اجلديااد لسجامعااات واشااتقالليتها  

 اشااري وأاات اصااسة ويساادو لااي ان اصاادار هاا ا النهلااام وتطسيقاا  يف 

متطسًساااا مسًراااا الياااوم أسااال ال اااد  وا ناااال ان تكاااون االشاااتقاللي،  

لسجامعاااات كساااها الصااا م  واملتوشاااط، والكاااسم   وان تكاااون     

احعان، احلكومي، لسجامع، مرتسط، بتخريج حالخ  تاجه  شاوق  

الع اال يف املسااتقسل  شااواى كااان ذلااك يف التخصصااات العس ياا، او  

 احنساني،.

ال نكون عااحفيجت بتقساي  او اتاال صارف النهلار      وعسينا ان 

لف   عن بع  التخصصات المت أ يعاد اتت ام حباجا، تاا  مام      

 االهت ام ب نشاى جامعات كسم  لتخريج متخصصجت حتيها.

اضاف د. عسد الع يا  احلرأاان ان النهلاام اجلدياد لسجامعاات      

  ي سقي عسال االرتساط مم احلكوم،  وي يد من شسط، الوزير عسيها

واذكاار ان اجلامعااات األمريكياا، القوياا، والشااهم  هااي جامعااات   

 رباص، وليست اكومي،.

 معرحت، االاتيا  احلقيقي من ختصصات تناش  شوق الع ل:

ذكاار د. يوشاا  الرشاايدي اناا  مااا ماان شااك يف ان الو ااائ      

املساااتقسسي، يف معهل هاااا ت كااا  ااااو  التقنيااا، وماااا يسااااندها مااان  

 سيًّااا اربتسفاات باااربتالف ختصصااات تقسيدياا، ك ساا طال  ولكاان ع 

متطسسات العصر  وهناا ياأتي دور املاشساات التعسي يا، يف تاديث      

املنااااهج واشاااترداة التخصصاااات املطسوبااا، يف شاااوق الع ااال مااان     

)اوشااس، شاارابي،  تسياال السيانااات  التسااويق بفروعاا   والقااانون   

بتخصصااات  الدأيقاا،(  وهاا ا ناارا  يف بعاا  املاشسااات التعسي ياا،   
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برباا، يف جامعاا، الي اماا،  ايااث  باادات مناا    ولاايق كسااها  ولنااا

عاااامجت يف تاااديث ا طااار الدراشاااي،  وزيااااد  ال كيااا  عساااال     

اجلان  التطسيقي يف التخصصات  وزياد  مد  التادري  املياداني    

واضاحت، الشهادات املهني، ك قررات اربتياري، واجساري، ملاا تاا مان    

 .  اه ي، يف السوق السعودي  وت يد من تناحتسي، ا رجيجت

واحشكا  ال ي ما زا  لدينا يف امل سك، اننا ال منساك أائ ا،   

باالاتيا  احلقيقي من ختصصات. حنان حباجا، اىل ان تقاوم وزار     

يساتطسم مان ربالتاا     job indexingالع ل بتس  وانشاى ما ي س طال 

الطااااالخ واملو فااااون والشااااركات والقطاااااي احلكااااومي ملعرحتاااا،  

ال جيس ا يعارف بال اسر ماا الا ي     الو ائ  المت حنتاجها  اتال نهيِّ

 تاج  السوق  وعسي  ييفس  مستقسس  الاو يفي مان الثانويا، العاما،     

 وليق بعد التخر .

 أدر  اجلامعات السعودي، عسال مواكس، شوق الع ل:

ترى د. عسم بره جت ان  ربال  مخق اىل عشر شنوات أادما،  

ن. أد نس م عن عسوم ومسا  يات جدياد  رباالف ماا هاو مطارو  اآل      

الساا  األه : هل اجلامعاات الساعودي، أاادر  عساال مواكسا، شاوق       

الع ل  ام انها شاتكتفي بادورها يف تقادي  املعسوماات األشاشاي،       

نهلري، كانت ام ع سي،؟ وهو شاا  بالد ا طور  واأله يا،  اذ انط  

األنهل ، احلاليا، لستعساي  العاالي م قويِّاد  ألي اباداي او تفكام رباار         

ك عان القادر  عساال اشتشاراف املساتقسل واحعاداد       الصندوق  ناهي

ل . وا طاو  األها  هاي اعااد  هيكسا، ودور اجلامعا، حتي اا تقدِّما          

من ربدمات  وليق بال ارور  ان تكاون مواكسا، ملتطسساات شاوق      
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الع ل  بقدر ما شيكون دورهاا مااثًرا وربطاًما يف تقادي  مفااتية      

 اانُّ انهااا شااتكون املعسومااات األشاشااي، لسعسااوم املسااتقسسي،  والاامت ا

جامع، بجت ختصصاجت او اكثار مان التخصصاات العس يا، واألدبيا،       

والطسي، احلالي،  مثل: العسوم اجل يئي،  وتقني، النانو  واملعسوماتيا،  

احليوي،  وغمهاا. وك اا هاو مها  جادًّا االيًّاا ان يكاون الطسيا          

مسً ااا  واناا  حتقهياا، كااثم   اال اننااا ال ناادرل يف الواأاام مااواد        

صصاااا، حتقهياااا، يف كسيااااات الطاااا  مثس ااااا. والكسيااااات الفنياااا، متخ

وختصصااات كالرشاا  ال تقااوم اجلامعااات حتياا  بتاادريق مقااررات    

شاايكولوجي، او حسياا، لسااراغسجت يف التخصاا  يف العااال  النفسااي  

 بالرش   وغمها من األمثس، الكثم.

 أدر  اجلامعات عسال ااداة ت يمات يف ختصصاتها:

احل ااود اناا  يف جدلياا،  التعسااي   يعتقااد د. عسااد اع باان ناصاار  

وشااوق الع اال  تفاصاايل كااثم  جاادًّا  وبالاا ات يف الاادو  النامياا،     

بشكل عام  و الرعوي،  بشاكل رباا .  وأاد يطاو  احلاديث يف      

ذلااك  غاام اناا  اشاام اىل  اقيقااتجت  كاااودتجت تواجهااان أاادر        

اجلامعااات عسااال ااااداة ت اايم ماان الااداربل  او ااااداة تطااويرات    

 التخصصات مسًّا مساشًرا:نوعي،  قُّ 

أناعا، عادد كاسم مان منساوبي ومسااولي اجلامعااات        األوىل:

بأن و يفا، اجلامعا، اكسااخ الطاالخ املعرحتا، وشايًئا مان املهاار           

وهي معرحت، جمرد  ال ضرور  لربطها بسوق الع ل  حتاجلامع، عند 

هاااالى  تعس ااا   وعساااال شااوق الع ااال ان يااادير شاااون  رباااار  ت يااال    

 ساولي،.  اجلامعات امل
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تشااكل  امل الااك  التعسي ياا، دارباال اجلامعااات  بناااى     الثانياا،:

عسال ختصصاات معينا،  وتاواحتر املنااحتم املاديا، واملعنويا، لادى عادد         

تربااار مااان منساااوبي ومسااااولي اجلامعاااات. وهااا   امل الاااك عنااادما   

تتشكل يع ل منساوبوها عساال احبقااى عسيهاا والادحتاي عنهاا  آلربار        

ت شاااوق الع ااال  او توالتااا   رماااق   بصااارف النهلااار عااان متطسساااا 

اجل ري،  ويكيساون يف شاسيل ذلاك األدلا، والا اهجت عساال ضارور         

 بقاى ختصصاته .

وذكر د. ويد امل روي ان  هجت ا طر الدراشاي، ل أساام   

العس ي، واحنساني، يعت  انطالأ، مناشس، ملواىم، خمرجات األأساام  

 مم متطسسات شوق الع ل.

ارك، ماديري شااركات القطاااي  ويتطسا   هااجت األأساام مشاا  

ا اااا  يف بنااااى ا طااار الدراشاااي، ل أساااام  رباصااا، املقاااررات  

التطسيقياا،  او تسااك املرتسطاا، باااملهن النوعياا،  مثاال ربطااوط احنتااا   

 وغمها.

ويرى د. مساعد اؤيا ان كثًما من األع ا  المت اشارت تاا  

ود د. نااوف يف ورأتهااا او الاا مالى هااي اع ااا  تتطساا  يف الواأاام وجاا

تقدُّم صاناعي كاسم  متعناال ان يكاون لادينا بيئا، انتاا  صاناعي         

تكنولااوجي  واحلقيقاا، اننااا ال منتسااك ذلااكي لاا ا حتاا ن السرااث عاان  

هاا   األع ااا  والتخصصااات شاايهلل يف احااار  احداري  متعنااال ان   

جيااال املتخصصاااجت ينس اااي ان جيااادوا بيئااا، ع ااال مهااا  تساااتث ر       

 لط .أدراته    اًما كوجود املستشفال لدارل ا
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ك ا ان  ا نُّ ان ايط رغس، يف تطوير واشترداة ختصصاات  

جديد  او تطويرها يرتسر بن ر التعسي  وكفاىت   ومادمنا منتسك 

عاًمااا  حتاانرن حنتااا  ان ياات  اعاااد       12رؤياا، واضاار، عسااال ماادى    

تكيياا  التعسااي  ليتواكاا  معهااا  ووحتق ااا لاا لك ميكاان ان نهاات      

   وان يكاااون ذلاااك مت ياااد مااان التخصصاااات اجلدياااد  والفرياااد  

مستصااارًسا الهت اااام يتواكااا  معهاااا  اذ احلاااديث عااان و اااائ     

املسااتقسل املسااالد حتياا  اليااوم يف بيئاا، غاام ماهساا، لاا لك هااو نااوي ماان   

 ال ف.

كثمون اآلن ميتسكون ختصصات جديد  ومميا    لكانه    

اجت عادوا من بعثااته  وجادوا ان اجلهاات الامت ي فا   ان ت را ا        

 ختصصااات تقسيدياا، وبكفاااى  اأاالي ممااا   بهاا  تتفااي بأجاناا  يف 

 اضطره  لسع ل يف امناط ع ل اداري، اربرى.

امااااا مطااااا يتعسااااق باااااحعالم  حتااااأ نُّ ان شااااسكات التواصاااال     

االجت اعي ولاص، يف بيئ، اعاالم ر اي منطاي  جعسات الكاثم      

ماان األحتااراد ي ن ااِتج  اتااوى مناشااًسا لسج هااور  ويتسااق واهت اماااته .  

ت عناااال اأساااام احعاااالم بتخصااا  احعاااالم   هااا ا األمااار يتطسااا  ان

اجلديااد او تطسيقااات احعااالم اجلديااد   اًمااا ك ااا تهاات  باان ر      

 احعالم التقسيدي.

ك ا اننا يف احار الرغس، يف التطوير واشاترداة ختصصاات   

جدياااد  حنتاااا  حتعس اااا لقياااادات اداريااا، لسجامعاااات متساااتوى هااا ا       

شخصااي،  الط ااو   بعيااًدا عاان الاا ين يسرثااون عاان مكاشااسه  ال   

 وي عون اوت  كفاىات متواضع، جدًّا يف التأهيل والط و .
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 العالأ، بجت خمرجات التعسي  ومتطسسات شوق الع ل:

ذهسااات د. عائشااا، األوااادي اىل ان العالأااا، باااجت خمرجاااات     

التعسااي  ومتطسسااات شااوق الع اال تعتاا  أ ااي، جدلياا، عاا  العقااود        

الت يف السسادان  ا  س، األربم   وهي أ ي، ت عدُّ من اه  احشكا

النامياااا،ي الرتفاااااي معاااادالت الفتااااو  يف تركيستهااااا السااااكاني،       

وامل سكاا، وااااد  منهااا  باال ان املشااكس، أااد تكااون اعقااد لعااد      

 اشساخ  ُا صها يف التالي:

 ادودي، القنوات المت تص ُّ حتيها خمرجات التعسي  العام.-

ضاااع  الااات هجت ملخرجاااات التعساااي  العاااام  وتاااأربم  اىل      -

 ، اجلامعي،.املراس

رحتم الط و  لدى الطسس، واولياى األمور  متا ال يت اشال مم -

ااتياجااات التن ياا، يف جاناا   وأاادر  الطالاا  ال هنياا، يف جواناا    

 اربرى.

واال حت ااا شاارُّ كثاحتاا، الع الاا، يف شااوق الع اال السااعودي، عسااال    

 اافا  ماهالتها التعسي ي، ومهاراتها املهني،؟

اخ األشاشي، ل ع  العالأ، باجت  ه ا اذا ما تدثنا عن األشس

خمرجات التعسي  بصاف، عاما، وشاوق الع ال  وتسادو اجلدليا، اشاد         

اذا ماااا ربصصااانا احلاااديث عااان شاااوق الع ااال وخمرجاااات التعساااي    

العاالي  لنصال اىل نقطا، اكثار تعقياًدا يف اجلاد   وهاي احجاباا،        

عن شاا  مه  ومفصسي ما زالت األروأا، األكادمييا، ختاو  حتيا      

حجاب، شاحتي، ل ي وهاو هال دور اجلامعا، منصا يف عساال       دون ان تصل
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جمرات الت مات يف شوق الع ل؟ ام هو انتا  املعرحتا،؟ ها ا اجلاد     

هاااو الااا ي ابقاااال عساااال اأااادم التخصصاااات النهلريااا، يف اعاااراف        

اجلامعااات مساات ًرا اتااال اليااوم  وهااو ذاتاا  الاا ي جعاال اجلامعااات   

ا رات اىل األمريكي، ماربًرا ختار  يف توصايات جم وعا، مان املا     

ان السهث وراى متطسسات السوق ختدم مصاسر، الشاركات  اكثار    

 منها ربدم، لس عرحت،.

يف السااياق نفساا   تساااى  ا. عسااد اع ال ااو ي: ماااذا عاان      

ختصصاااات املساااتقسل؟  وكيااا  ن هياااال اجلامعاااات لااا لك؟ وهااال    

ناأشااتها اجلامعااات األمريكياا، يف ما راتهااا؟ اجاباات د.عائشاا،      

الاامت وصااست تااا القناعااات يف العديااد ماان   األواادي بااأن الفسسااف،

اجلامعاات العريقاا،  ان مهاان املساتقسل وان كاناات ب عااًدا عيف يق ااا يف   

مهااام اجلامعااات اشاا سها لثالثاا، عقااود وي يااد  اال انهااا وصااست اىل   

أناعااا، ان التااادري  أاااد  ااالُّ اشاااكاالت النراااور يف مهااان شاااوق    

 رجييهاا  الع ل  وان ما  هر جسيًّا من موج، اكساخ اجلامعاات  

كفايات اشاشي،  مثل الكفايات التقنيا،  وكفاياات االتصاا      

وربالحتها من كفايات كفيس، ل  ان اد ادنال من متطسسات شاوق  

الع ااال. اماااا التااانهلم ملهااان املساااتقسل حتاجلامعاااات تركااات هيف طااا         

 لسشركات عابر  احلدود.

 جدلي، اهداف التعسي  وخمرجات :

اش اجلادوى مان ربرجياي    اشار د. زياد الادريق اىل انا  يف نقا   

اجلامعااات   اال هناااي تيفااراج   ماا من بااجت ربرجيااي التخصصااات      
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العس ي، )التطسيقي،( والتخصصات األدبي، )احنساني،(  كليف يادعي  

 ان  األجدى  وان الوحن الي  ااو .

 21وأااااد اتاااااات لااااي برباااا، االاااااراط يف التخصصااااجت )   

عااااد ب Forensic labsشااان، ممارًشااااا يف املختاااا ات اجلنائياااا،  

شاااان، مهتً ااااا بالثقاحتاااا، يف  18خترجااااي ماااان كسياااا، العسااااوم  ثاااا   

اتت ااااام بعاااااد دراشااااامت العسياااااا يف شوشااااايولوجيا الثقاحتااااا،( ان      

اكااااون أااااادًرا اىل اااااد كااااسم عسااااال احلياااااد يف هاااا ا النقاااااش    

 التناحتسي.

ا اااا اى يف شااااأن جاااا ور النه اااا، األمريكياااا، يقولااااون ان    

عاماااال  امريكااااا أ تساااايطر عسااااال العاااااأ بسااااس  تفوأهااااا يف امل 

ولكااان بساااس  اسااان ادارتهاااا واشاااتث ارها تااا ا التفاااوق العس اااي. 

ومااااا كااااان لسعقااااو  األمريكياااا، الرائااااد  يف احدار  واالأتصاااااد   

 ان تنه  بأمريكا من دون العقو  القابع، يف املعامل.

الهلاااانُّ بااااأن الدراشااااات احنساااااني، ليساااات ذات جاااادوى وال      

انطساعًياااا  ااجااا، لساااوق الع ااال اليهاااا هاااو الااا ي كواااوطن مفهوًماااا    

شااااد لسااانوات  مفااااد : ان التعساااي  مهنااا، ميفااان  ال مهنااا، لااا . بين اااا     

 هلااااال املعس ااااون يف دو  متقدماااا، كفرنسااااا وكوريااااا متكاناااا، 

رحتيعااا، وانتخااااخ اصاااي  الربتيااااره  يف امليااادان التعسي اااي. اماااا      

تهيئااا، القيااااادات احدارياااا، القااااادر  عسااااال صاااانم الفااااارق  حتاشااااأ   

 سي.معهد انسياد الفرن -مثس ا -عنها

وعند احلديث عن العالأ، بجت التعسي  وشوق الع ل  نرتك  

 ربطأين:
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الهلنُّ بأن اتادف مان الاتعس   هاو الع ال حتقار وال شايى         األو :

غم ذلك  وها ا جا ى مان الرؤيا، الرا اليا، لإلنساان بوصاف  تلا،          

ت خااا طن حتيهاااا املعسوماااات ثااا  ت شااا طل. والااا ين يامناااون بهااا   الرؤيااا،    

لاا ين ينتااابه  القسااق ماان هي ناا، الروبوتااات يف    امليكانيكياا، هاا  ا

 املستقسل.

ان شوق الع ال  تاا  حتقار اىل املهنايجت. شاوق الع ال        الثاني:

 تااا  اىل عقااو  ني اار  ختاا ي وتكتشاا   واىل احساااى ومهندشااجت  

وخم يجت مهر   لكن   تاا  ايً اا اىل معس اجت اكفااى يصانعون      

تاااا  شاااوق الع ااال اىل  حالًباااا باااارعجت عس يًّاااا وانساااانيًّا  ك اااا    

أيااادات ادارياا، اصاايف، بيااد تو ياا  املااوارد السشااري، يف حاأتهااا   

 القصوى  ويف موأعها األنس .

ك ا  تا  شوق الع ال اىل اربصاائيجت اجت ااعيجت ونفسايجت     

ب ر  تسيل اباهات اتت م وتوالت . لكان جيا  ان ال ننساال    

مااثقفجت ان اتت اام  ولاايق شااوق الع اال   تااا  اىل مفكاارين و    

وحتنانجت ورشامجت مينرون  الرو  احنساني، المت تكاد تعصا  بهاا   

 الرا الي، املت و ل،.

 التعسي  الف  وامله  وجامعات األحراف:

تسااااااى  ا. ا اااااد الدنااااادني: ملااااااذا حتقااااار احلاااااديث عااااان    

التعساااي  اجلااااامعي؟ مااااذا عاااان التعسااااي  الفااا  واملهاااا ؟ وكياااا     

،  وان نتااااداري جنعااال جامعاااات األحااااراف مواكسااا، ومتخصصااا    

 األربطاى السابق،؟  
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عسقت د.عائش، األودي بأن التعسي  الف  واملها  ماشساات    

ضعيف، السنال واملدربلي ألن الفر  تا يف القطاي ا ا  ماا زالات   

دون النساا  املأمولاا،  امااا جامعااات األحااراف حتقااد انشاا ست بفااك     

 ا ناق عن اجلامعات أدمي، النشاأ   ترياات الطسا  االجت ااعي    

عسال التعسي  العاالي  اي ت اخ  ح او  الطسسا، واآلبااى الا ي أاد ال        

يتواحتاااق مااام احمكاناااات الشخصاااي، لسطسسااا،  حتج ااام تاااا ضاااع     

املدربل  وضاع  السنيا، األشاشاي،  وحسيعاي ان يكاون املخار  يف       

اجلامعات الطرحتيا، دون مساتوى ح او  الساوق  الادليل عساال ذلاك        

ينهااا وبااجت جامعااات  واضااة يف الفروأااات يف نساا  اغااالق القسااو  ب 

املرك   ونتائج حسستها يف اربتسارات اتيئ، الساعودي، لستخصصاات   

 الصري،  وك لك اربتسارات الكفايات اجلامعي،.

 ال كاى االصطناعي واالعت اد عسال احنسان: 

ذهاا  م. اسااام حباامي اىل اناا  شاايكون هناااي اعت اااد اأاال    

ن هنااي عامس اا   عسال احنسان يف ادار  كثم من األمور مستقسسيًّاي أل

تربر شيناحتق احنسان  وهاو الا كاى الصاناعي الا ي شي ساتخدم      

 يف جماالت عديد  يف الثور  الصناعي، الرابع،.  

تكنولوجيااا الاا كاى الصااناعي اصااسرت متطااور  حلااد مااا     

( اصاااسة مساااأل، Singularityووصاااو  العس ااااى تااادف األااديااا، ) 

 كاى الصاناعي  وأت. واألاادي، هاي املراسا، الامت ي فكار حتيهاا الا      

متنطقياا، مثاال احنسااان  ولكاان بساارع، وحاأاا، متناهياا،  مثاال ان   

شاهاد  دكتاورا     60يكون لديك روباوت ااضار جاامعي   ال     

 واكثر ك ثا . ه ا هو التردي القادم يف رايي الشخصي.
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ويااارى د. ربالاااد الرديعاااان ان مهااان املساااتقسل ال يساااتطيم ان      

او النااادوات  ولكااان  اااددها األحتاااراد وال اجلامعاااات وال الاااورش 

 ااددها التقاادُّم الصااناعي والااتق   وباا لك ت عاادُّ الصااناع، ع وًمااا 

هي القاعاد  األشاشاي، الامت تكا  مهان املساتقسل وختصصاات          

واتاااال لاااو ادربسناااا يف جامعاتناااا ختصصاااات نعتقاااد انهاااا جدياااد      

ومطسوب،  حت ن ذلك لن يكون ع س اا جمادًيا ماا أ ياوازك ذلاك تقادُّم       

 املستويات. تق  يف خمتس 

اتفقاااات معاااا  د.عائشاااا، األواااادي  ورات ان مهاااان املسااااقسل  

ي ردِّدها الشركات عابر  القارات  والتقني، يساتجي  تاا األحتاراد    

وماشسااااات التعسااااي  اجلااااامعي  وألن  اااادد هاااا   الشااااركات ال 

نهااااائي  ارتااااأت اجلامعااااات ت ويااااد ربرجييهااااا بكفايااااات عاماااا،   

 وختصصي، ت  ن تناغ ه  مم ه ا الت دد.

ين ااا يعتقااد م. اسااام حباامي ان العاماال الاارئيق هااو نهلااام       ب

التعساااي  العاااام  حتسااادون تاااديث لس نهلومااا، التعسي يااا،  وتااادري       

وتأهيااال الكاااادر التعسي اااي لستعامااال مااام التكنولوجياااا احلديثااا،     

 شيكون من الصع  االشتعداد لس ستقسل.

ماان جانسهااا اشااارت د. رياا  الفريااان اىل ان اجلياال احلااالي ماان 

اجلامعات ويف الثانويا، لاديه  تصاوُّر خمتسا  عان املهان        الشساخ يف

المت ميكن الع ل حتيها  وهي املهن المت ت درُّ مسالد مالي، يع سونهاا  

عساال  -كع ل ار  أد ال نعرحتها وال ختطر عسال با  جيسنا  منهاا 

: برباا، التطسيقااات )ت ياال التطسيقااات وبربتهااا  -شااسيل املثااا 
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املاااردود املاااالي مااان رباااال   ملاااد  اااادد   ثااا  يااات  احلصاااو  عساااال 

paypal.) 

وك ا ذكرت  شابق ا  صناع، اؤتوى الرأ اي تتخسساها مهان    

عدياااااد   شااااايكون توجيااااا  حسسااااا، املااااادارل واجلامعاااااات مااااان    

التخصصات املختسف، ملهن صناع، اؤتوى )كات  شناريو  مادأق  

ل وي  م ص    مشاهد حتياديو  مصا   مالباق الفياديو  مكياا         

  ولااايق بال ااارور  ان يع ااال رباااريج الس ااا،     تصاااوير  مونتاااا  ...( 

احجنسي يااا، ك عسااا ي وامناااا ميكااان ان يع ااال يف كتابااا، اتاااوى  

 رأ ي عسال شسيل املثا  ال احلصر.

 احنسان ومهن املستقسل: 

اشااار د. ويااد الشاااجيي اىل اناا  بااالرغ  ماان اه ياا، التقنياا،     

والتروُّ  التق  والرأ ي وال كاى االصطناعي  وهي تعتا  جا ًىا   

ه ًّا من املستقسل  وتسه ل امور احليا  من اولنا  لكن جيا  اال  م

ننسااال احنسااان ومعاناتاا  وااتياجاا  لسعااال  النفسااي واالجت اااعي    

حتعندما نفكر يف الو ائ  املستقسسي، جي  اال ننسال التخصصات 

الاامت شااترلُّ مشاااكل احنسااان االنع الااي  واحنسااان املاادمن عسااال   

حنساااني، ذات العالأاا، امااٌر مهاا يف    التقنياا،  حتتطااوير التخصصااات ا  

 جدًّا.

ويرى د. ااماد الشاراري ان ها ا التقادم املا هل واملتسااري يف       

التقني، أد خيسق حتجو  بجت العسا  والعس ااى تا داد مام الا مني متعناال       

يقلُّ عدد العس اى وا  اى املتخصصجت ال ين يفه ون اشاال وشار   

اد تعقيااًدا يوًماا بعااد  ها   الصاناع، والتقنيااات املتقدما،  والاامت تا د    
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ياااوم  وأاااد نعاااود اىل عصاااور اجلهااال. متعناااال تربااار  ختصصاااات     

 املستقسل شتتالشال يوًما ما.

 ال كاى االصطناعي والقيام متهام احنسان:

ذكرت ا. منال ابو شسي ان ان هناي تطسيقات لسعال  النفساي  

...لستشااخي  واملعاجلاا،  واصااسة botبالاا كاى االصااطناعي او الااا 

   )وان أ يسدي ويسهر ب لك بعد (. الروبوت يرش

وبعد عد  عقود مان املتوأام انا  شايقوم   يام مهاام احنساان        

العس يااا، واالجت اعيااا، واحبداعيااا،  اال رمتاااا األشااا ا  الااامت تعساااو     

تكسفتهااا باشااتخدام  نسااس، ماام تكسفاا، احنسااان )ك ااا راينااا يف    

تااوُّ  شاايارات تسااال  الاامت كاناات صااناعتها تعت ااد كسيًّااا عسااال     

 الروبوت وُادربل احنسان يف املصنم ه   السن، لتقسيل التكالي (.

باألماااد القريااا   حتااا ن ااتياااا  ايااام ا ااارجيجت لس عرحتااا،       

الكااودنج والاا كاى الطسيعااي شاايكون مهً ااا  لكاان عسااال السعااد  

الطويل ال كاى االصاطناعي شايرلُّ اال احنساان   يام مهاما        

ا  باحنساان اآللاي(    عن الا و  ethics)ونرى ذلك يف املناأشات الا 

شن، القادم، شيتسس  يف حتقر  50حتالتقدُّم ال ي شنشهد  ربال  الا 

شاااديد  اال اذا حُترضااات ضااارائ  عساااال انتاجيااا، احنساااان اآللاااي     

 ووزعت عسال الشعوخ.

 احعالم وختصصات املستقسل: 

اااو  تساااؤ  ا. عسااد اع ال ااو ي عاان موأاام احعااالم ماان       

اهي  السعي  بأن لإلعالم اه ي،  يف ختصصات املستقسل؟ عسنق د. ابر
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اربتيااار التخصصااات اجلامعياا،. احشااكالي، ان اجلامعااات تركاا    

جهودهااااا احعالمياااا، حتقاااار يف احعااااالن عاااان اجااااراىات التقاااادي    

ومواعيااد  وشااروط القسااو  وذكاار ا اااى التخصصااات  يف اااجت   

ي فاا   انهااا تقااوم بااالتعري  بالتخصصااات ماان ايااث املسااارات        

الو يفياا، املتاااا، تااا  ايااث ي الاااو انط هناااي   املهنياا،  والفاار  

ضاااااعف ا شاااااديًدا يف احرشااااااد الطالباااااي الربتياااااار التخصصاااااات.   

حتاجلامعااات تعتقااد  ان هاا ا ماان مساااولي، املاادارل الثانوياا،  بين ااا   

الصرية ان  مساولي، اجلامعاتي ألنها هي ميفن  شيدحتم مثن اربطااى  

  . الطالخ يف اربتيار التخصصات املناشس، ت  وميوت

واذكر  ان  اجت ع سات  مشارحت ا عساال العالأاات اجلامعيا، يف      

جامع، املسك شعود بان عساد الع يا  لسعساوم الصاري،  ارصات  عساال        

ان نقااوم باادور يف احرشاااد الطالبااي الربتيااار التخصاا   حتق اات        

ب عااااداد دلياااال ارشااااادي لسدراشاااا، اجلامعياااا، ماااان ايااااث اربتيااااار   

  والا ي ي فا   ان   التخص  واحعاداد لس ساار املها  والاو يفي    

 يسدا من او  شن، يف اجلامع،.  

مدرشاا، ثانوياا، يف الريااا    40وأ  نااا باشت اااحت، اكثاار ماان   

وجااد  واألاساااى )ايااث حتااروي اجلامعاا،( لااورش ع اال ارشااادي،          

 ولقيت جناًاا وترايًسا من األهالي ومن املدارل.

ي عّسااال الاااسع  ان شاااس  ضاااع  احعاااالم الساااعودي يعاااود اىل   

ت يف حت   م ت موجاٌ، مان النقاد ألأساام احعاالم      التأهيل  وشاع

يف اجلامعاات الساعودي،  وضااع  خمرجاتهااي ممااا تساسط  يف عاادم     
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مهني، احعالم  لكن ه   احشاكالي، لان ت رال  حاملاا ان مشاكس،      

 التأهيل احعالمي أ ت فه  من ايث األشساخ المت ادت اليها.

ان أااااد ي ياااا  عاااان الااااسع  ان اأسااااام احعااااالم أ تسااااتطم  

تستقط  الطالخ املت ي ين ممنن لديه  املوهسا، واالشاتعداد الاالزم    

ليكونااوا كفاااىات اعالمياا، واعااد . والسااس  األشاشااي لاا لك ان    

بيئا، الع اال احعالماي ليساات واعاد  و يفيًّاااي لا ا  اار  الطااالخ     

املت ي ون عسال االلتراق بتخصصات تا مستقسل و يفي احت ل من 

صاااري،  واتندشاااي،  واحداريااا،  احعاااالم  مثااال: التخصصاااات ال

 وغمها. 

اما اأسام احعالم حتقاد تولات اىل ا ياار الثالاث )او الثااني      

يف ااسن األاوا ( تااالى الطاالخ املت يا ين. ويفِم يف اا ي عا  ز وياكاد       

ه   اجلدلي، ان عادًدا كاسًما مان احعالمايجت الساارزين ختصصاوا       

م  وبعااد ختاارُّجه   يف العسااوم الطسياا، والصاايدل، واحلاشاا  والعسااو    

 الترقوا بالع ل احعالمي  وبعد جنااه  حتي  نسوا ختصصاته .

ويفِم يف ااا ياكااد هاا   اجلدلياا، ايً ااا ان كااثًما ماان املت ياا ين        

واملاااااهسجت عس يًّااااا يف احعااااالم تيفريفُكااااوا املاشسااااات احعالمياااا،      

والترقااوا بالقطاااي العااام حبًثااا عاان األمااان الااو يفي املفقااود لاادى      

 اص، العامس، يف جما  احعالم.املاشسات ا 

أساال عشاار شاانوات بااادرت وزار  التعسااي  العااالي باادعو  وزار      

احعالم لعقد ورش ع ل عن التأهيال احعالماي وااجا، املاشساات     

احعالميااااا،  وشااااااركت كااااالُّ اأساااااام احعاااااالم يف اجلامعاااااات  

السااعودي،  وكاالُّ الصاار  السااعودي، )بطساا  ماان وزار  احعااالم(    
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سف يااون  وكاا لك جم وعاا، ام بااي شااي  وارصاات     واحذاعاا، والت

وزار  التعساااي  العاااالي عساااال دعاااو  مماااثسجت لثالثااا، منااااذ  يف تعساااي    

احعالم عربيًّا )اجلامع، األمريكي، يف القاهر (  واوروبيًّا )جامع، 

بريطانياا،(  وامريكيًّااا )جامعاا، اوكالهومااا( لعاار  باربهااا يف   

نتهت الورش،   س، مان  كيفي، عالأتها مم املاشسات احعالمي،. ا

التوصيات لكن املاشسات احعالميا، أ تستا م بهااي ألنهاا كانات      

 مكسف، ماليًّا.

اضاااف ا. عسااد اع ال ااو ي ان هاا ا جاا ى ماان اشااكاليتنا.   

واتساااى : كاا  دحتعاات وزار  التعسااي  العااالي لتنهلااي  هاا   الورشاا،      

في يا،  وه   السقاىات؟ ويف النهاي، انتهات لا درا ي ألن اجلهاات التن   

املوجهاا، تااا الااورش غاام مقتنعاا،  وال تريااد ان ختساار  وأ يكاان   

هناااي أاارار اااازم وم ساا كم تااا  وهاا ا يعتاا  هاادًرا ماليًّااا واداريًّااا.         

واملاشسااات احعالمياا، والصاارفي، بالاا ات تقااوم عسااال اجتهااادات    

 وتسرث عن الرحبي،ي ل لك تدحتم الث ن اآلن.

بدايا، أسا  احعاالم     وات كر انا  يف نهايا، الساسعينيات  ومام    

يف جامع، املسك شاعود ان حاالخ القسا  املتخصصاجت يف الصاراحت،      

كااااانوا يتااااادربون ع سيًّااااا لااااادينا يف جريااااد  الرياااااا   وكاااااان    

املتخصصااااون يف احذاعاااا، والتسف يااااون يتاااادربون يف احذاعاااا، ويف     

 التسف يون  وشقط كثمون منه  حريقه  بنجا .

ر  وي اري باالنت ااى اليا ي    واحعالم مينة املنت ي ل  ضوًىا وشاه 

ل لك كثم ممنن يتخصصون حتي  ليساوا مااهسجت او ذوي مواها      

 بقدر ما يسرثون عن األضواى.
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واضااااف د. اباااراهي  السعيااا ي اتااا كر انااا  يف احعاااداد لتساااك  

الورشاا،  أ اات  بع اال دراشاا، مسااري، لطااالخ احعااالم يف جامعااات  

د الع ياا (  )املسااك شااعود  واحمااام ا ااد باان شااعود  واملسااك عساا     

% تقريًسا أ يكن احعالم ربياره  األو   بال كاانوا   60و هر ان 

 يرغسون يف ختصصات اربرى لكن أ ي قسسوا حتيها. 

ك ااا انهاا  ال يرغسااون يف احعااالمي ألنهاا  ال ميسكااون املوهساا، 

% 75واألشااق املطسوباا، لسع اال احعالماايي لاا ا ياا ه  الكااثمون      

% 5عااااا، والتسف ياااااون  و% لإلذا20لدراشااااا، العالأاااااات العامااااا،  و

 % حتقر ه  ميفن يسرث عن األضواى.25لسصراحت،ي مما يع  ان 

اربعاا، اهاااداف   2020وأااد ت اا ن برنااامج التراااوُّ  الااوح      

اشااا اتيجي، لاااوزار  الثقاحتااا، واحعاااالم  ااااادها: تن يااا، الصاااناع،   

احعالمي، والصناعات ذات العالأ، وتع ي  تناحتسايتها عامليًّاا  ومان    

 ا اتدف رحتم عدد الو اائ  يف صاناع، احعاالم    ماشرات األداى ت

الاا  و يفاا،. وااصاااىات وزار     16والصااناعات ذات العالأاا، اىل  

التعساااي  تقاااو  ان عااادد الطاااالخ والطالساااات يف كسياااات واأساااام    

 ال  حال  وحالس،. 26احعالم يف اجلامعات السعودي، يصل اىل 

ويف اعتقااااااد د. وااااا   بيااااات املاااااا   حتااااا ن احعاااااالم اااااااد     

تخصصاااات العس يااا، امله ااا، لساااوق الع ااال يف املساااتقسل  بااال ان     ال

 اه يت  يف ازدياد لسعديد من األشساخ  منها:

ان احعالم ال ي ا  ميثل عص  احليا  املعاصر  العاما،    -1

 بل ان مكانت  ازدادت اتساًعا مم تقنيات االتصا  املعاصر .
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ازدياااااد  اااااهر  التعاماااال عاااان بعااااد ماااام الكااااثم ماااان    -2

 ت احنسان  متا يف ذلك معرحت، الشأن العام.ااتياجا

ازدياااد ع لاا، الفاارد عاان ايطاا  االجت اااعي واعت اااد        -3

شس  الكسي عسال وشائر االتصا  املعاصر  اتال مم اأارخ الناال   

 الي .

ان مهلااااهر احلياااا  العامااا، املعاصااار   ومااام م اوااا، وشاااائل  

االتصااا  االجت اااعي لإلعاااالم  تفاار  ان تعياااد اأسااام احعاااالم     

لنهلر يف مناهجها  وي سترسن ان يت  عاجس ا غام تجال الشاتدراي    ا

األمااار  وت ااايم مناهجهاااا جااا ريًّا  ربصوًصاااا مااام اتسااااي  ااااهر     

التقاحم مم عسا  االجت ااي  حتالشاسكات االجت اعيا، الامت كانات       

 اكًرا عسال عس  االجت اي اصسة احعالم ي اوها يف داربسها اآلن.

ام احعاالم لاسع  متطسساات    اربًماي اشم  اىل اه يا، اربا  اأسا   

 اعداد ا رجيجت  وباألرب  احلاش  اآللي  والفنون يف ات ل.

 الروبوت ومهن املستقسل:

يف تصااوُّر د. نااوف ال اماادي  حتاا ن هناااي حرأ ااا عااد  لتقاادير     

ااجاا، شااوق الع اال احلالياا، واملسااتقسسي، ماان و ااائ  وختصصااات    

لقطااااي املساااتقسل  منهاااا ااصااااىات وزار  الع ااال  والااامت ت طاااي ا  

ا ا   وت قدِّم صاور  كامسا، عان عادد العاامسجت ونساس، التاوحجت        

يف خمتساااا  املهاااان والتخصصااااات  وميكاااان ان ي  اااااف اليهاااااا      

احاصااااىات احلكوميااا، لتكاااوين صاااور  متكامسااا، عااان شاااوق     

الع ااال  ومااان ثيفااا ط ميكنناااا بنااااى مناااوذ  اأتصاااادي يقاااوم متعااااير    
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لن اوذ  تقادير   االأتصاد مم حتر  الع ل احلالي،  حبيث يستطيم ا

حتر  الع ل املستقسسي، لسخ ق او العشر شنوات القادم، بنااًى عساال   

توأعااااات الن ااااو يف القطاعااااات املختسفاااا، لالأتصاااااد والتطااااورات    

 التكنولوجي، املنهلور .

ك ا ان اجلامعات تتا  اىل وجود مثل ه ا الن اوذ  بصاور    

ال مسراا،ي نهلااًرا ان تطااوُّر أطاعااات معيناا، اشااري ماان ارباارى بناااى عساا 

اولوياااات املااات مات  حت ثس اااا: أطااااي األع اااا  وكااا لك ا ااادمات   

السوجسااتي، والنقااال والطااامان  تاااا  كاااليف منهاااا اىل كاااوادر ذات  

ختصصاات معينا،  وأاد تات م االاتياجاات بسارع، بساس  التطااوُّر        

التكنولاااوجي  بين اااا  تاااا  شاااوق الع ااال اىل كاااوادر بع اااها       

 ااام حسيعااا، متخصااا  واآلربااار تاااا القااادر  عساااال التكيااا  مااام ت  

الو اااائ   وكااا لك القطااااي الصاااناعي وأطااااي الطاأااا، السااا ان     

يات مان باالتطوُّرات التكنولوجيا، واأل تا، وبالتوجا  حناو املصااادر       

املتجااادد   حتسااايرتاجان اىل كاااوادر خمتسفااا، مااام الوأااات  بين اااا   

ا ااادمات احلكوميااا، والصاااري، والتعسي يااا، تتاااا  اىل كاااوادر    

يها القااادر  عساااال بنااااى ماهساا، ومتخصصااا، بشاااكل خمتسااا   ولااد  

وتطااوير انهل اا، ذكياا، لتقاادي  ا اادمات  ومازلاات  اجاا م  بأناا  ال     

ي ا  هنالك حتجو  بجت ما يتطسس  شوق الع ل وما تقدِّما  اجلامعاات   

واملاشساااات األكادمييااا،  وأاااد حالسااات  أسااال شااانوات بساااد هااا   

الفجو  من ربال  التخطير ل جياا  القادما،  والع ال عساال تع يا       

ل االاتيااا  لسو ااائ   وبالتااالي تااوحتم التخصصااات  دراشاا، مسااتقس

املناشس،  واعتقاد ان احلال يات  مان رباال  اشاترداة ادار  جدياد         
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مه تهااا التعاارُّف عسااال متطسسااات شااوق الع اال ونوعياا، ا اارجيجت       

وأيال مستوى ماا تص اُسوا عسيا  مان عساوم  ومه تهاا ايً اا تاوحتم         

اجاا  السااوق   أاعااد  بيانااات متجاادد  تتواكاا  دائ ااا ماام مااا  ت    

وتع ااال عساااال ت وياااد اجلامعاااات والكسياااات بشاااكل دوري بهااا       

 السيانات.

واااو  القائ اا، الاامت اصاادرتها صااريف، مكاا، اااو  و ااائ      

املستقسلي شنالاو انها ت كر الو ائ  الصري، عساال اشاترياى    

مهن، حسي، يف صاس  التقنيا،  والعدياد منهاا أ تاأت الدراشا، عساال        

متهنتااا  املعروحتااا، شااايترو  اىل ذكااار   واشاااارت اىل ان الطسيااا  

روبوت يف السنوات السعيد  القادم،  لكننا هنا نركِّ  عساال املهان   

المت تو لت اليوم حتعس ا اىل الروبوت  وما زالت اجلامعات والكثم 

مااان الناااال تعت هاااا ذات برياااق لس ساااتقسل املهااا   نركِّااا  عسيهاااا 

ا  بين ا نصاي   تفادًيا ل ربطاى املستقسسي، المت أد يقم الطال  حتيه

األشد من املهن اصسة لستخصصات احداري، واتندشي،  وتسك المت 

اوجدها التقدُّم الشر  حنو ال كاى الصناعي  عساال شاسيل املثاا      

أساا  املختاا  يف القطياا  املركاا ي أااد باادا حتعس ااا يف االنتقااا  اىل   

األجهاا   الاامت تع اال ذاتيًّااا  ضاام العيناا، هنااا وشااتكون النتيجاا، يف  

  وبقايااا العيناا، يف الثالجاا، لسرفااو اوتوماتيكيًّااا  او مااا      النهلااام

ي عرف اليوم روبوتًيا!. ليق املخت  حتقر  اتال الصايدلي، شايكون   

صرف الدواى بطريق، روبوتي، مثل جهاز الصراف اآللي  وال ااج، 

لسعدياااد مااان املاااو فجت  وكااا لك بقيااا، األأساااامي كالساااجالت   

 .والت  ي،  واألشع،  والسصريات... اخل
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ام ا وزار  الصر، حتقد توأفت من  مد  عن التو يا  اال القسا،   

القسيسااا،  وبااادات يف تنفيااا  أرارهاااا  فااا  احنفااااق  يف اغاااالق    

الصاااايدليات يف املراكاااا  الصااااري، تاااادرجييًّا  وشاااايكون عسااااال  

املاااري  صااارف الااادواى مااان الصااايدليات ا اصااا، املتعاأاااد  مااام     

ت  وأ يعااد الصاار،  وهاا ا يعاا  االكتفاااى ماان املااو فجت لساانوا  

الصراس وحسا  النجاد  مان الدولا، كالساابق ينفام  باربتصاار: ان         

الدول، ماضاي، يف رؤيتهاا  وان  التراو   أاائ  عساال أادم وشااق حناو         

الروبوتي،  وه ا بطسيع، احلا  عسال اساخ و ائ  احنساان الا ي   

 وأم يف ربطأ التخطير الفاشل لس ستقسل.

 رؤى ربارجي، او  التعسي  يف املستقسل:

ورد د. ويااد الشاااجيي ااااد الفيااديوهات الاامت تتراادة عاان  ا

التعسي  يف املستقسل  يقاو  حتيا  رجال األع اا  الصاي   جااي ماا :        

اننااا اذا أ نااا حتقاار بت اايم حترااوى التعسااي  شاايت كن احفالنااا ماان     

مناحتساااا، الاااا كاى الصااااناعي. وذكاااار اننااااا اذا أ ن اااام حريقاااا،  

ألن حريقاا،   شاان، ماان اآلني  30التاادريق شاانكون يف ورحاا، بعااد    

تدريسنا احلالي، واألشاياى الامت ندرشاها ألحفالناا هاي اشاياى باليا،        

شن، املاضي،  حتهي مسني، حتقار عساال املعرحتا،. وهكا ا      200من الا 

لاان ناات كن ماان تعسااي  األحفااا  كياا  يتناحتسااون ماام اآللاا، الاامت      

 تتفوق عسينا ذكاًى. عسينا تعسي ه  شيًئا حتريًدا.

لنفق  القاادر  عسااال الااتفكم واضاااف ان )القااي   احميااان بااا

املسااتقل  رو  الفريااق  واالهت ااام باااآلربر( وهااو اجلاا ى املعنااوي      

املعرحت، لن تعس ه  ذلكي ت ا السس  اعتقد ان عسيناا تعساي  احفالناا    
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)الرياضاا،  املوشاايقال  الرشاا   الفاان(  باا لك ن اا ن ان احنسااان  

ن شيسقال خمتسف ا  والشيى ال ي شنعس   جي  ان يكون خمتسف ا ع

اآلل،  واذا  كنت اآلل، مان اداى الع ال احت ال مناا شايرت  عسيناا       

الروبوتاات أاد تس اي     2030اعاد  التفكم يف ذلك  حتسرساو  عاام   

 مسيون و يف، يف العاأ. 800

ذهست د. نور  الصاويان اىل ان املهاارات احلياتيا، والفناون مان      

بديااد اهاا  املتطسسااات يف التعسااي  اآلن  ماام بناااى أاادرات املعس ااجت و

 معارحته  ومهاراته .

وااااو  ماااا اأ اااا  رجااال األع اااا  الصاااي   جااااي ماااا  حناااو  

االهت ام بثالة مواد: الرياض،  وال بي، الفني،  واملوشيقال لتع يا   

القاااي  ال اااروري، لستعساااي   تسااااى  د. ربالاااد الرديعاااان: هااال حنااان   

مستعدون لالهت ام بتساك املاواد؟ حتالرياضا، لسنااى األجساام  والفان       

 ، املخيا   واملوشيقال لته ي  الوجدان.ل بي

بين ااا ياارى د. واا   بياات املااا  ان كااالم  جاااي مااا  بسااير.     

ك ا ان  نسي ان هناي عس ااى حتي يااى ورياضايات وكي يااى احتناوا      

اع اره  يف املعامال  وربااحروا حبيااته  يف التجاارخ لسساسع، الامت       

 يتفاربرون بأنه  يكسسون منها. 

ا ذ ِكاار بكااثم  وجياا  عسااال  واعتقااد ان املوضااوي اع ااق مماا 

خمططااي التعسااي  الااوعي لطااور  اه ااا  مااواد العسااوم األشاشااي،    

وما ذكر  من ثالث، عسوم )رياض،  حتان  موشايقي( ها   لس حتيا       

ولاان تااس  عقول ااا خم عاا،. اتفااق معاا  د. مساااعد اؤيااا  واضااافي  
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لعاال الااسع  يسااالد يف ااتفائاا  بقي اا، هاا   املااواد تعسي يًّاااي بسااس        

 د مواأ  لدينا باهها جمت عًيا  واألصل التوشُّر يف ذلك.وجو

ويعتقااد ا. اااا  مالئكاا، ان  جاااي مااا  أ يقصااد ان نس ااي     

تعسي  الرياضايات والعساوم...اخل  ولكان تعساي  القاي  ورو  الفرياق       

واحميان بالنفق زائد  امطا ما أال  عان املاواد األرباري كالرياضا،     

 ايي.واملوشيقال والفن حتهو صرية يف ر

حتي ا ذه  د. راشد العسد الكري  اىل ان كون  جنة واصاسة  

بسيونًما ال يع  بال رور  انا  عااأ او مفكار  و اقُّ لا  التانهلم       

 لس ستقسل.

 بارخ شخصي، يف التعامل مم الطال  اجلامعي:

ذكار د. ربالاد الرديعااني انا   وعان بربا، شخصاي، وع اال        

عاان ثالثااجت شاان،  امياال    لعااد  شاانوات يف التعسااي  اجلااامعي ي يااد     

لستسسااار كاااثًما مااام الطالااا  اجلاااامعي يف ااولااا، الشاااتدراج      

لستعساااي ي ألناااي ادري السااادائل املتااااا، لسطالااا  الااا ي يتسااارخ مااان  

اجلامعااا،ي كاااالوأوي يف باااراثن املخااادرات  وباااار  امل نوعاااات       

واتول باألشاسر، غام املرربصا،  والتفراير  والساهو غام املساا          

اد االش ااات المت ب م الطيسجت بالسيئجت  وان والتطرُّف  وارتي

 يكون الطال  عسًئا ماليًّا وتربويًّا عسال اشرت . 

ا ااوف ماان كاال ذلااك ياادحتع  دحتًعااا جلاا خ الطالاا  لسجااو       

اجلااامعي  باال وعاادم اعطاااى املقصاار معااد  )هااا( يف املاااد  وهااو مااا  

يع  راش   واأو  يف نفساي: رمتاا كانات حاريقمت يف التادريق      
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و غاام مناشااس،  حتسعساا   يفسااة  ماام غاامي  وهكاا ا حيساا،        ربطااأ ا

 شنوات ع سي.  

بعاااد كااال هااا   السااانوات اشاااعر بعااادم الرضاااا  واأاااو : ان    

الطالا  اجلاامعي يأتيناا شاس  جاهال  لايق يف املعسوماات الامت أااد         

يستهلهرها او يكسسها من عاد  مصاادر  ولكنا  شاس  جاهال يف      

ام اجلااامعي حريقاا، تعامساا  ماام كاال شاايى اولاا   باادًىا ماان النهلاا    

برمتاااا   واملقااااررات  واألشااااتاذ وممتسكااااات اجلامعاااا،  وانتهاااااًى  

بسااسوك  الشخصااي  وماام ميفاان خيتساا  معاا   ومهلهاار   وأيادتاا      

   لسسيار   واا ام  لسنهلام العام والقانون.

اشعر ان ه ا الطال  غام ناضاج بدرجا، كاحتيا، يف املهاارات      

لطاااالخ احلياتيااا، السسااايط،  مااام مالاهلااا، ان نساااس، عاليااا، مااان ا   

يرتاااادون مصاااسال الكسيااا، واملاااق  حتااايه  ن عااا، تااادين ختفااا  مااان   

 ربشونته . 

أسيال مانه  ميفان ال ميااارل ال اع يف االربتساارات  وأسيال ماانه        

ميفن  ي اكر ويقرا بش   ويناأع يف القاع،  وأسيل منه  ميفن يرتاد 

مكتساا، اجلامعاا، او   اال مراجاام او اتااال اقيساا، كتاا  او أسً ااا    

 اؤاضااااار   ورباصااااا، يف مراسااااا،    يااااادو ن بااااا  رؤول اأاااااالم يف  

السكالوريول. وأسيل منه  ميفن  يكتا  حبثا  بنفسا  دون عاون مان      

 مرتاا ق واحتااد  يعتاااش عسااال كساال حالبنااا. وأسياال ماانه  ميفاان  يرحتاام  

خمسفاتاا  اذا اكاال يف بوحتياا  اجلامعاا، او تااري حاولتاا  نهليفاا،  او    

احفااااأ نااااور القاعاااا، عنااااد ربروجاااا  منهااااا. اتاااادة عاااان مهااااارات  

 ط، وص م  ال تتا  معس .  وشسوكيات بسي
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الوضم ع وًما اسر  ويقو  لي ان تعسي نا أ يانجة يف ربساق   

 حال  جاد يواج  صعوبات احليا  بشيى من اجلدي، والصرام،.  

اضاااف د. عسااد اع باان صااان احل ااود بااأن هاا   املشااكالت  

 هرت لي وواجهتها عند تدريسي يف جامعا، احماام  والامت كنات      

اجلاامعي حتيهاا رمتاا اكثار ان اساح ا مان غام          اعتقد ان الطال  

عسااال األأاال اعتقاااًدا ماا  ان اجلامعاا، اشااالمي، املناااهج يف اغساا         

ول شاا   -ختصصااتها  واىل مااا هنالاك ماان االعتقااد  اال اناا    

 ذ هست من ثس، من الطالخ باآلتي: -الشديد

 عدم ان ساط يف احل ور. -

ي اىل مس طال حباث   ال مساال  يف تقدي  املهام المت ال ترتق -

امنااا كواجاا  مدرشااي  حتكناات اشااعال اىل تسسااير األمااور لعاال     

 وعسال ان اشري الاق ا يف م اعف، تسك املهام.

غيااااخي يقابسااا  تقاااارير حسيااا،  الاااسع  منهاااا اشاااك انهاااا    -

 صرير،.

وال ادري اقيقااا، اشاااساخ نشاااوى ذلاااك  هااال ال بيااا، األشاااري،  

عاااام اربتسفااات  كانااات شاااسًسا يف ذلاااك  ام ان ماشساااات التعساااي  ال  

خمرجاتها وحرق التدريق حتيها  وهو ما ادطى اىل  هور حسس، بتساك  

 اؤصس، املاشف،؟

مان جانسا  اشاار د. ربالاد الرديعاان اىل انناا جيا  اال ن فاال ان        

حال  اليوم يت ا ى جياًدا  ويساسق احت ال املالباق  وميتساك جوال اا        

أسا  عساال  وشيار   ومع  نقود  عسال األأل اغسسي، الطالخ  اال ان اح
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التعسااي  اجلااامعي كشاا   لاايق موجااوًدا  وهاا ا  منااي كااثًما.   

حاالخ املانة األحتارأا، ومان شارق تشايا ال ينطساق عسايه  ذلاكي حتها            

اكثاار جدياا،   ولااديه  ولااٌم غرياا  بااالتعس   واححتاااد  ماان كاال مااا   

 تتير  اجلامع،.

اتفاااق د. مسااااعد اؤياااا مااام ماااا حراااا  د. ربالاااد الرديعاااان   

ان ه   الهلاهر  ت داد شوًىا كل عاام  واااد    واضاف ان املاش 

اجلوان  الامت يسادو انهاا شاس  ذلاك هاو ضاع  مساتوى خمرجاات          

التعسااي  العااام. ولااو ان الطالاا  الاا ي يصاال لسجامعاا، اليااوم يسااترق    

دربوتااا لكنطااا يف احت اال اااا . اليااوم اصااسرت  مقتنًعااا بااأن التعسااي   

ليق لسكال.  اجلامعي ينس ي ان يكون لسسع  من املاهسجت ل لك و

ل ا ارى ان من احلسو  وجاود اربتساارات نوعيا، مه ا، تارتسر بكال       

ختص   حبيث يكون باوز ه   االربتسارات هو املسوا لادربو   

 الطال  اجلامع،.

بين ا ذكر د. ربالد الرديعان ان  ال مييل اىل القااى الساوم عساال    

التعسااي  العااام مااا أساال اجلامعاا،  حتهاا ا أااد ال يساااعد عسااال مواجهاا،  

كس،  حتالساااسوكيات الااامت ذ كااارت عامااا،  وجنااادها عناااد    املشااا

 ال السي، شواى كانوا حالًبا او غمه .

عسنااق د. مساااعد اؤيااا عسااال ذلااك بااأن الطسياا  اااجت يشااخ    

الااداى بانتقائياا، شاايفقد حترصاا، الوصااو  لطسيعاا، املاار . السااسسي،      

اتت عي، تنتفي مم اجلد واالجتهاد واحل م  مثس اا: الناال خيااحتون    

عنااد اشااارات املااروري ألن الكاااممات ترصااده   وهاااالى    كااثًما
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انفسه  ميارشون عدم اا ام احشار  اجت ت ي  الكامماتي لا ا  

 اجت يكون هناي ا م يف التعسي  العام شتجد حالًسا جمتهًدا.

الطالااا  الياااوم النهلاااام يسااااعد  يف ان يااانجة بأأااال درجاااات     

ااشاست ي   ممكن،  واملعس  الا ي خيفاق عناد  بعا  الطاالخ تات       

 ل ا حت ن املخرجات ه يس،.

وذكر د.عسد اع بن صاان احل اودي لعسناا ننطساق مان مقولا،       

ذو اصال اجنسيا ي  ويعا  ان      احلاج، ام االرب اي   يقا  انا  مثال  

اجلديااد  هااي احلاجاا،.  االرب اعااات القااو  الداحتعاا، الرئيساا، ملعهلاا  

و رباارجي(ي   وت ا دوًما اشم اىل ان احنسان ميتسك داحتعجت )داربسي

الااداربسي هااو نااابم ماان احنسااان نفساا   وان نسااس، ذلااك يفاا   اال  

% او اكثاار  امااا الااداحتم ا ااارجي واملك اال لسقياا،     70تقاال عاان  

%  حتهاو يت ثال يف األشار  واحتاراد اتت ام الا ين أاد        100نسس، الاا  

يكااون تااوجيهه  وتفياا ه  لبرباار شااسًسا يف ت اايم مسااار اياتاا       

 اعس ا ل  دور ماثر يف  جمت ع .الشخصي،  ليكون عامس ا حت

وتاا ا دوًمااا مااا احلااو اعااداًدا كااسم  ماان الشااساخ والشااابات  

الداحتم الداربسي لديه  نسسًيا يصل اىل اأال مان الاداحتم ا اارجي      

 وتسك تعدُّ مصيس، تربوي، كسم  تادي اىل انهيار يف بناى احنسان.

ويرى د. مسااعد اؤياا ان الطاالخ ميكان ان يكاون لاديه        

احتم أوي اجت يكون النهلام التعسي ي اازًما  عساال شاسيل املثاا      د

اعداد من ا رجيجت السسسيجت لدينا اجت يسترقون  امعات غربيا،  

 تترسن ااوات ي ألن السيئ، التعسي ي، وانهل تها تصسة اّف   ت .
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عساااق د. ربالاااد الرديعاااان انااا  بصااارف النهلااار عااان كااالِّ ماااا      

املعرحتا، والرغسا، يف االكتشااف     ذكرنا  ملاذا  ش   التعس  وا   

مفقود عند الطال  اجلامعي؟ اجاخ د. عسد اع بن صان احل اود  

 بأن  يعتقد ان األشساخ عديد   منها:

 ال يوجد اّف ات او بوادر واضر، لسطال  حثسات ذات . -

ماشسات التعسي  ربصوًصا العام منها اضرت ه ًّا اكثر  -

 م والكااسم  ومعسااً  ه ُّاا   منهااا منفعاا،  احنااان ماان الكتاا  لسصاا 

 اجناز املنهج يف وأت . 

ااضااانات تعسي يااا، وتدريسيااا، ال تااا ا  ااالًماااا ملناااا ت نفااا     -

 بالرغ  من كثر  املنادا  باملطالسات ان ترى النور.

يف الساااياق نفسااا   اشاااار ا. ا اااد الدنااادني اىل ان احلااا م    

غااام والقاااوانجت الصاااارم، مطسوبااا، مااام اتت عاااات غااام املست مااا، و   

املن ااااسط،  اىل ان تااااأتي اجيااااا  تتشاااارخ االلتاااا ام واالن ااااساط.  

واتساى : هل اوروبا وال رخ وصست ملا وصاست اليا  ب ام ها ا  اىل     

ان اصسة االن ساط ج ًىا من اربالق اتت م؟ ولعسايِّ اباالد واأاو :    

 ان  اصسة ي ولد مم املولود. 

 يف التعساااي  ا سااال لااايق بعياااًدا ع اااا ذكااارت  ي اااراد شاااهاد   

لسو يف، وليق لسع ل  واال ما الداحتم لشراى األشئس،؟ وال ادري عان  

تفشااي هاا   الهلاااهر  اآلن! وارى انهااا اتاات ماام األشااتاذ املصااري        

ل ش   وبدات يف نهاي، السسعينيات. لدينا ربسل يف ت يار الوشايس،   

لسوصو  لس اي،. مم الطفر  اتت الش ال، والسائق  وهناا بادا ا سال    
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تكالي، وشهول، احلصاو  عساال ا دما، واملاا  باال      من املن   يف اال

اي جهد. مام ها ا لسات  هناا متشاائً ا  حت ام التراوُّ  والرؤيا، الامت          

تتساا  باااحل م ناارى بداياا، ت اامات اجيابياا،  نرجااو ان تساات ر  وان  

 نرصد بع  اجلوان  السسسي، اتال ال اسق مشاكل من نوي تربر.

 تطوير مناهج التعسي :

ااااد الفيااديوهات اااو  التطااوير يف    اورد د. ويااد الشاااجيي 

مناااهج التعسااي   ياا كر حتياا  د.ا ااد الاا غي  الاارئيق التنفياا ي   

لشاارك، تطااوير ا اادمات التعسي ياا، اناا   ط تسياال رؤياا، امل سكاا،   

معسوم، جيا  ان يعس هاا الطفال  وبالتاالي      300  ووجد بها 2030

 يف 2030  ت اا ينها يف منااااهج التعساااي . و ط وضاام شاااعار رؤيااا،   

الكت  املدرشي، وامل اامجت املطسوبا، بالادرول املرتسطا، بهاا  و ط      

اسق، لسشخصايات املوجاود  يف الكتا  ااو  القاي  الامت        60انتا  

  ثل امل سك، العربي، السعودي،.

ك ااا   يف كتاا  العسااوم االهت ااام بتقنيااات العاااأ املعاا  ز      

مان بوابا،    حتاألمثس، املوجود  يف كتا  العساوم تاا تطسياق يات  تن يسا       

عااجت متجاارد وضاام اجلااوا  عسياا   ينقسااك ماان و اا، شاااكن، اىل      

و اا، تفاعسياا،  باحضاااحت، اىل وضاام اكااواد لنصااو  االشاات اي.     

وهنااااي مقااارر مسسااار لتعساااي  ال جمااا، صااانع  معس اااات ومعس اااون  

 شعوديون ممي ون يعّس ون من ربالل  اربم ل ات.

ومااان احضااااحتات اجلدياااد   هنااااي اتاااوى يتعساااق ب جناااازات 

العس ااااى الساااعوديجت امل ااا ن، يف الكتااا  املدرشاااي،  وكااا لك  ط 
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اديًساااا واديسااا، شاااعودي، يف كتااا  الس ااا، العربيااا،   150وضااام انتاااا  

 واألدخ والسالغ، والنقد.

عسنق د. ربالد الرديعاان باأن ها ا جياد مام تو يا  التطسيقاات        

ال كيااا،ي حتجيااال التالميااا  األربااام يعت اااد عساااال اجلاااوا  بصاااور      

ي ساا ة باااجلوا  يف املدرشاا، كوشاايس، اي ااا   كااسم   لكاان هاال 

وتع ياا  لساادرل؟  ومااا وضاام التالمياا  الاا ين ال ميتسكااون اجهاا     

جاااوا ؟ كااا لك تسااااىلت د. حتوزيااا، السكااار: مااااذا عااان املااادارل     

املوجااود  يف األرياااف والقاارى السعيااد  الاامت ال  تسااك بنياا، تتياا،         

 لإلن نت  وهي اكثر من ان ت عد؟

بره جت اىل ان هنااي عادًدا كاسًما     او  ذلك اشارت د. عسم

من الطالخ والطالسات من األشر اؤادود  الادربل ال يوجاد لاديه      

جااواالت. وعسااال حتاار  تااوحت ر جااواالت ذكياا، لااديه  حت اان يتر اال       

تكسفااا، االتصاااا  باحن نااات  حتالتعريفااا، عاليااا، وا دمااا، رديئااا،   

دن واغس  املدارل واجلامعات ال توحّتر ربدم، ان نات جمانيا، يف املا   

 الك ى  اما القرى حتاع معه .

 التعسي  يف اتجر والقرى:

ذكر ا. ا د الدندني ان ه ا احلديث يقودنا لق اي، وضام   

اتجر والقرى ويفب عدها عن املراك  احل ري،  ايث ا دمات من 

تعساااي  ومستشااافيات...اخل. أااارى وهجااار متنااااثر   والكاااثم منهاااا  

نااي ربطط اا لتطويرهاا     ليست يف ربطر الت ادد الع راناي او ان ه  

بع اها أاادي  وهاو اصااس ا ب ُّاام ااو  مصاادر املااى  وت ساا طال اجااواى     

تيفرد عسيها احبل واملاشاي،  ومام الوأات اشاتوحنتها يف ال الا  أسيسا،       
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وااااد ي وبع ااها اديثاا،  ايااث ُاعطياات ارا  لشاايوس القسائاال او   

 العشائر  وُانشئت ب ُّعات اشس  ما تكون بالعشوائي،  اغسسهاا او 

ال يوجااد ماا ر جلاادوى  -وبسااس  ب عاادها وأساا، شااكانها -جس هااا

 تطويرها. 

تكثر ه   القارى واتجار يف جناد نساسيًّا والشا ا  والشا ا        

الشارأي  وي ساا  عسيهاا ابناااى القسائال والسادياا،. الايق ماان املناشاا      

تشجيم اهل ه   القرى واتجر لالنتقا  اىل مناحق ا ري، اياث  

ها لرغس، الناال؟ مام العسا  انهاا لان ت طاور       التعسي  والعال   ام ترك

تسقائيًّا  وال توجد ربطر لتطويرها. النوي اآلربر هاي أارى حتالايا،    

و تاز بها املنطق، اجلنوبي،  حتهي شسساس، مان القارى ومان الواجا       

العناي، بها وتطويرها لوجود مهن، ال راع،  وتعتا  منااحق ا اري،    

 تتا  لالهت ام.

ان أ اي، السناال الترتيا، والتكسفا،      واكد د. و   بيت املاا  

مه ااا، جااادًّا وتساااترق نقاًشاااا موش اااًعا عنهااااي ملعرحتااا، واأااام القااارى    

واملناحق النائي،  حتالتكسف، املرتفعا، تارم الكاثم مان االشاتفاد       

مان هاا   ا اادمات املتقدماا، يف الكتا  وكاا لك السنااال الترتياا،    

توشار  وه   الهلااهر  ميكان النهلار تاا يف تأثمهاا عساال املادى امل       

والسعيد  ايث تع ل عسال ربسق حتجو  معرحتي، بجت ميفان ميساك وميفان ال    

 ميسك.

من جانس  يرى ا. ا د الدندني ان الفجو  موجود  بجت املادن  

الصااا م  واملااادن الكاااسم   واملقساااق مساااتوى اجلامعاااات يف املااادن 

الصاا م   حتكياا  شاايناحتق ربااريج اجلامعااات او املستعااثجت؟ رمتااا    
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لايق جماً ا عساال ان يستراق بهاا  وليساام       يقاو  اااده  ان الطالا    

ل حت االي نهلريًّااا ذلااك صاارية  ولكاان ع سيًّااا العكااق  حتهاا         

جامعااات ُكسفاات اموال ااا حائساا،  وجياا  االشااتفاد  منهااا. ثانًيااا ماان   

املنطق ع ل العكق  وهو ان تكاون ها   اجلامعاات أسسا،  ألبنااى      

املااادن لت خفااا  مااان ازديااااد شاااكان املااادن  وتقسيااال اتجااار  مااان     

 اىل املدن الك ى.  -ان صة التعسم -ري ال

  انشااااى العدياااد مااان هااا   اجلامعاااات دحتعااا، واااااد   وبعاااد  

احنشااااى بااادات بسنااااى جم عاااات منوذجيااا،  بالتاااالي اصاااسة لااادينا    

جامعااات اديثاا، بااال تااارييف اكااادميي ومعااريف. واتساااى : ملاااذا أ   

ساك  ت فتة حتروي لسع  الكسيات من جامع، الس و  واملسك شعود وامل

عسااد الع ياا  يف هاا   املناااحقي كااي يكااون هناااي اشاات راري، ملااا     

وصاااست لااا  اجلامعاااات األم؟ ولااايق بال ااارور  كااال الكسياااات      

ميكن ال كي  عسال الط  واتندش، والعساوم  وها ا ماا حنتاجا .     

باااالرغ  مااان ذلاااك ميكااان اآلن مراجعااا، الوضااام  وتويااال بعااا   

ت تقني، متطور   الكسيات واالشتفاد  من السني، الترتي، اىل كسيا

 ايث احلاج، وحتر  الع ل.

ومتناشاااس، احلاااديث عااان التعساااي  يف اتجااار  اورد د. ا اااد    

اأاا   ماان  *املسراا  مقال ااا بعنااوان:  تعسااي  اتجاار النائياا،: اىل اياان؟  

تعرضاات  يف مقااالي  ي جاااى املقااا  كالتااالي: ) رباللاا  بعاا  احلسااو  

  وتناولات  السابق اىل مشكس، التدريق يف اتجار والقارى السعياد    

                                                           
* http://www.al-jazirah.com/2016/20160623/ln44.htm  
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ثااالة مشااكالت: خماااحر شاافر املعساا / املعس اا، ملساااحتات بعيااد      

وكونه ااا مسااتجدين غالًساااي ممااا يقساال كفاااى  التعسااي  باااتجر       

واربًما أس، شاكان تساك اتجاري مماا يعار   املادارل لإلغاالق اذا        

نق  عدد الطالخ عن احلد النهلامي األدنال  او اتال عدم احتتتا  

يفاااأ  مشااكس، األمياا، رباصاا، يف تعسااي     املدرشاا، يف األصاالي ممااا  

 السنات.

وتنااوُّي هاا   املشااكالت يف موضااوعها يعاا  ااتياجهااا لثالثاا،  

اسو   بيد اني شأأدِّم هناا اس اا واااًدا يشا ل اجل يام  وال ادعاي       

حتياا  الك ااا  لكناا  خيفِّاا  منهااا كسااها مًعااا يف تن وااااد  وحتااوق  

 اق ايً ا.ذلك يرحتم جود  تعسي  اتجر مم اات ا  توحتم احنف

كناات أاادمت هاا ا املقاا   ملقااام الااوزار  ابااان ع سااي حتيهااا        

وُاايااال اىل جلنااا، خمتصااا، بااااتجر  وأاااد اشاااتقيت  مااان التجربااا،    

األش الي،  ايث يوجد واأم مشاب  لسسكان األصاسيجت امل اساجت   

Indigenous      حتقد انشاأت مادارل التعساي  عان ب عاد  Distance 

Learning Schools  نيااات احن ناات واالتصااا   ووّ فاات حتيهااا تق

الف ائي بشكل هائل  وحتوق ذلك تقنيات التصوير عاالي اجلاود    

والشاشاااات املكااا   والكااااممات الوثائقيااا، والأطاااات الصاااوت    

احلساش، جدًّاي كل ه   التقنيات مّكنت معسً ا واااًدا يف مدينا،   

كااسم   مثاال الريااا  او جااد  او الاادمام  ان ياادرِّل عاادًدا ماان        

ون يف هجار  او أريا، نائيا، مان رباال  نقال صاورت         الطالخ يسكن

وصااور  السااسور  الاايه  )امااام الطااالخ شاشااتان(  ونقاال صااورته     

وصور  السسور  المت امامه  الي  )امام  شاشتان تا (. بال ميكان    
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ان يكااون اماماا  شاشااات متعاادد  ألكثاار ماان حتصاال  حتتنقاال الياا  

كاال شاشاااتجت منهاااا حاااالخ الفصااال يف مدرشااا، خمتسااا  موأعهاااا  

ماان عااد   5او  4حتصااو  او  3ج راحتيًّااا عاان األرباارى  حتهااو ياادرل   

حاالخ   4او  3مدارل خمتسفا، يف تن واااد  اذ أاد يكاون هنااي      

حتقر يف مدرش، وااد   حتالع    عل اااالي العادد الا ي اماما      

 حالًسا مثس ا. 20

وبه ا الن وذ  شيتواجد متسنال املدرشا، الامت يف اتجار  معسا      

ري    تدريساا  ليتااوىل تشاا يل األجهاا       وااااد حتقاار او اتااال ادا  

وضااسر النهلااام وال ياااخ  ومااا اىل ذلااك ماان الشاااون اليساام . امااا   

املعسااا  الااا ي يااادرل هااااالى عااا  الساااث املساشااار حتهاااو يف املدينااا،    

وبالتالي لن يكون معسً اا مساتجًدا ك اا يف الن اوذ  احلاالي  بال       

 من القدامال ذوي ا   ي وذلك لعد  اعتسارات:

ألن  شيتدرخ عسال مهاارات التادريق عان ب عاد  وبالتاالي      اول ا: 

شااي دعال  معسً ااا عاان بعااد ي وبهاا ا شيرصاال عسااال مكاحتااأ  تشاااب     

مكاحتأ  معس ي التعسي  ا اا ي ملاا يتطسسا  ع سا  مان جهاد ناوعي        

 اضايف.

ثانًيااا: ألن اثاار  شااي تد اىل أطاااي عااري  ماان الطااالخ  حت ناا   

شي ا ان ماا يقدِّما  مان    شيس   جهًدا م اعف ا يف بويد ع س   ال 

درول شيكون مسجس ا بالكامال  حتاي كن لس شارحتجت ال باويجت     

الرجوي اىل التسجيل لترديد احت ل الادرول ليات  بثهاا عا  موأام      

الوزار   ليستفيد منهاا اوليااى األماور بكال امل سكا، )ال يف اتجار       

حتقر( لتادريق ابناائه   وكا لك يساتفيد منهاا الطاالخ انفساه         
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راال املتوشط، والثانوي،. وه ا يقد  التناحتق باجت ها ا   بالنسس، لس 

الصن  من املعس جت )املعس  عن بعد(  لتقدي  احت ل درل ممكان  

 لي سث  ع  احن نت.

ثالثاااا: اياااث ذكرناااا ان التااادريق كاااا معس  عااان بعاااد  لااا      

مكاحتأ  مالي،  كان الزًماا ان  هلاال با  اتتهادون مان املعس اجت       

  وصاقسوها عا  الا من  وها ا مكسا       القدامال ال ين بنوا ا  

اضااايف لصااان مدرشاا، املديناا، الاامت ياادرل بهااا عاماا، املعس ااجت        

حتيتناحتسون لينالوا ال شية ت ا الن ر من التدريق بعد ان يرتقاوا  

 متستواه  امله .

ك ا أست اني ال ادعاي الك اا  تا ا الن اوذ  لكنا  جادير       

الي  ومقارنتهاااا بالتجربااا، والدراشااا، والتقياااي  مااام تسيااال التكااا   

بااالن وذ  التقسياادي احلاااالي  اذ انطااي اتوأااام اافااا  التكسفااا،      

واتال لو أ تنخف  حت ن بويد التعسي  يف اتجر به   الطريق، مم 

وأ  ن ي  اوادة معس ي ومعس ات اتجر  وتاوحتم التعساي  لساهجر    

 الص م  جدًّا  ومنم األمي، كسها مكاش  ال ت قدر بث ن(.

د الشاجيي يرى ان احلل األمثل هو اعطااى ها     اال ان د. وي

املناحق النائي، األولوي، لرحتم مستوى التعسي  حتيها  وردم اتو   بينهاا  

وبااجت بقياا، املاادن يف الااوحن. وكاا لك احلاار  عسااال تو ياا  ابناااى  

وبناااات تساااك املنااااحق وتااادريسه  وتعساااي ه  ليقوماااوا باألع اااا  يف      

عس ات من املدن السعياد  لتساك   مناحقه  بدل ا من ارشا  املعس جت وامل

املناحق النائيا،  وها ا ينطساق عساال ا ادمات احلكوميا، األربارى        

 لكي حند  من ن و  شكان الري  لس دن. 
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يعاانون مان    -ل شا   -ان ابناى األرياف يف القارى واتجار  

عاااادم تفهُّاااا  ابناااااى املاااادن الكاااا ى املتنفاااا ين يف ادار  املصااااان   

نات مسااول ا عان تعساي  السناات      احلكومي،. واذكر ان  عندما ك

يف األاساى )يف تسك الف  ( كان تو ي  بناات هجار األاسااى يف    

هجره  مشكس، كسم   ويف الوأت نفس  كان عادد كاسم مان    

املعس ااات يعااانجت ماان مشااق، التنقاال يومًيااا ماان األاساااى اىل اتجاار     

السعيد   وا ن بع نا عايع تسك الفا    ويادري الصاعوبات الامت     

ابناااى الرياا  ورداى  التعسااي  يف اتجاار بسااس  عاادم انتهلااام      تواجاا  

 املعس جت واملعس ات القادمجت من اماكن بعيد .  

حتاملشااكس، يف رايااي رداى  نوعياا، التعسااي ي بسااس  عاادم ااار   

وتفرير من أسل ادارات التعسي   وعدم اهت امها باملنااحق النائيا،    

 وتسي  املعس جت واملعس ات.

 وذًجا:التعسي  الفنسندي امن

اورد ا. ا ااد الدناادني مقال ااا اااو  التعسااي  الفنسناادي بعنااوان:  

 نهلام التعسي  الفنسندي: معجا   تترادى املنطاق . يتسااى  املقاا  يف      

مقدمت : ماذا يع  ان ت قسل ايام الفصل الدراشي  وت قس  شاعات 

التدريق يف األشاسوي  وت وأا  االربتساارات املوااد   وتاتخس  مان       

 لي، والادرول ا صوصاي،  ثا  تتصادر ترتيا  حسسا،       الواجسات املن

العااااأ يف اربتساااارات القياااال الدوليااا،؟ هااا ا ماااا اااادة يف عاااام      

  اااجت حتااوجال العاااأ متج وعاا، حااالخ أااادمجت ماان دولاا،       2000

صا م  تعااداد شاكانها مخساا، مالياجت نساا ،  ي تيفوطجاون باااملراك      

ياا، األوىل يف اربتسااارات القيااال الدولياا،  وماا  ذاي العااام والساا     
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التعسي ياا، نشااط، يف حتنسناادا: حااوابم ماان الوحتااود الدولياا، تصااط        

شاانويًّا لس يااار   واحجاباا، عاان شاااا  وااااد: مااا الاا ي جيااري يف         

 مدارشك ؟

األخ الرواااي لستعسااي  الفنسناادي الاادكتور  باشااي شااال ا        

املسشااار األبااارز باألشاااالي  التعسي يااا، اجلدياااد   أااادطم يف كتابااا      

 Finnish Lessonsوًشا جماني، ال تتطس  تكالي  ت كر    در

 ال يار   ووص  ب عًدا تعسي يًّا بديس ا أ يساحتر الي  ااد من أسل.

او  ربطو  اخت تها حتنسندا لسنهو  باالتعسي  هاي الاتخس  مان     

اجلراثي . هك ا يس يها الادكتور شاال ا اشاتقاأ ا مان األاارف      

 Global»األوىل الشااااا  احلركااااا، العامليااااا، حصاااااال  التعساااااي  

Education Reform Movement» او  «GERM »  )،جرثومااا(

اربتصااااًرا. ياااته  شاااال ا احلركااا، ب حتسااااد التعساااي   وان ادطعااات     

اصااااالا   وصااااار خيتصاااارها يف كتاباتاااا  وااضاااارات  باشاااا    

اجلراثي   كناي، عن األشالي  امُلعدي، المت ما زالت تنتهجها ها    

 احلرك، اتال تفشت يف ايم مدارل العاأ.

كتاااخ  الاادرول الفنسندياا،  عاان صااريف،  التااامي   ان      ينقاال

% ماان جااراثي  التعسااي  العاااملي  وهااي:      99التعسااي  الفنسناادي اباااد    

)تكثياا  املااواد  كثاار  االربتسااارات والواجسااات  احالاا، اوأااات       

الادوام  الدراشاا، املن لياا، والاادرول ا صوصااي،(ي كسااها اشااالي   

نهلااام تعسي ااي  ياكااد شااال ا انهااا جااراثي  أااادر  عسااال هاادم اي       

يتكال عسيهاي ألنها ممارشات غم تربوي، من شأنها ارهاق األشتاذ 

 والتس ي  مًعا  واضعاف ع سي، التعسي  ككل.
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وهناي بع  املفارأات يف التعسي  الفنسندي المت رمتا أ يعتاد  

عسيهااا النااوي السشااري القاااحن ربااار  نطاااق اجل راحتيااا الفنسندياا،       

كامس ا ميارشها بشكل اعتياادي   عسينا ان نصدق ان هناي شعًسا 

 واشتطاي ان يتفوق بها عسال الشعوخ األربرى  منها:

. تاادريق اأاال ل تعساا  اكثاار: حتساا  تثساات العالأاا، بااجت زياااد     1

اوأات الدراش، والتفاوق  بال لاواو ان الادو  الامت يتفاوق حالبهاا        

كاناات تقساال ماان شاااعات دوامهااا املدرشااي  يف اااجت الاادو  الاامت    

سااتويات حسستهااا هااي الاامت كاناات تعت ااد عسااال   ا هاارت تاادنًيا يف م

زياد  شاعات الدراش،. اماا الطاالخ الفنسناديون ها  األأال مكوًثاا       

يف املدرشاا،  والسيااوت الفنسندياا، ختسااو ماان الاادرول ا صوصااي،     

وكاا لك املعس ااون الفنسنااديون يق ااون شاااعات تاادريق اأاال ماان       

ن السساادان األرباارى  والطالاا  الفنسناادي هااو األأاال أسق ااا  ك ااا ا      

املدرش، الفنسندي، تفوأت عامليًّا ربال  شنوات أسيس، ايً اا  شااعات   

التعساااي  الصاااسااي كاحتيااا، لسطالااا  واملااادرلي ولااا لك ال داعاااي      

 لالشترواذ عسال ما تسقنال من اليوم.

. تفاصااااايل ختصصاااااي، ل معرحتااااا، مع ولااااا،: بعياااااًدا عاااااان      2

احلفاااو واحلشاااو والاااتسقجت   ااا ر شاااال ا مااان الااا ام الطالااا        

صاااايسي، ال يتااااداوتا اال اهاااال التخصاااا  الاااادأيق     متعسومااااات تف

يسااا يها  املعرحتااا، املع ولااا، . حتااااملواد التدريساااي، الفاعسااا، جيااا  ان    

تركااااا  عساااااال تربيااااا، الطالااااا  يف اجلوانااااا  التاليااااا،: الاااااتفكم 

احبااااداعي  ال اااا م األربالأااااي  املهااااارات التواصااااسي،  املوهساااا،  

 ا اص،.
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اكاا  ماان ان . منطقاا، ربالياا، ماان االربتسااارات: دور املدرشاا، 3

تك  عسال حال  من ربال  ورأ،  حتالتعسي  ليق لستقيي . هكا ا  

 ي طسق عسال املدارل يف حتنسندا:  منطق، ربالي، من االربتسارات .

السسطات يف حتنسندا غم مقتنعا، متاردود شياشا، االربتساارات      

والتوصاااي  الاااو يفي لس ااادرل الفنسنااادي اااادد متسااااعد  كااال 

ون مالاقتااا  باالمتراناااات  حالااا  لفهااا  املااااد  داربااال الصااا   د   

الطويس، والقصم  واملفاجئ،  او مواش  الرع  النهائي،. اذا اح اأن  

الطال  يف يوميات  الدراشي، اشتطاي ان يفكِّر ويعسِّر ويتطاور. اماا   

التشديد والتهديد باالربتسارات  حت ن ل  عواأ  انسرابي، ربطام    

النفسااااي، ابتاااداًى متشاااااعر التاااوتر والقسااااق  ماااروًرا بال اااا وحات    

احلااااد   وصاااول ا يف اااااالت ماشاااف، اىل املفاصاااس، باااجت التعساااي  او  

 احليا .  

دور املدرشااا، اكااا  مااان ان تكااا  عساااال حالااا  مااان رباااال  

ورأ،  والتعسي  ا ال من تساك الوصاوم الامت ت اوزطي عساال الصا ار يف       

بداي، اياته   التعسي  ليق لستقيي . وي  نيفم اعطاى الطالخ شاهادات  

ه  بالادرجات والتقاديرات يف مرااال التعساي  األوىل      تدِّد مستوا

بنًسا لستصنيفات واملقارنات املسكر  بجت األأران  )ممتاز  جيد  

مقسااو   راشاا ...( هاا ا ممنااوي. وبعاا  وشااائل احعااالم الفنسندياا،     

بتهااد يف وضاام ترتياا  ملسااتويات املاادارل بااجت ياادي اجل هااور         

 ت ام الشع  الفنسندي.لكن ال ري  ان ه   األربسار ال تهلال باه

. احت ل تعسي  بأأال تكسفا،: مفارأا، ارجا، بعا  الشايى:       4

الدو  المت صرحتت األموا   واتطسيفعات اشا اتيجي، واضار، لتتصادر     



42 

–2018  2015  
117 

العاااأ تعسي يًّااا )امريكااا مثس ااا( أ تناال هاا ا السقاا   بين ااا الاادو     

 المت أ تسميف ل حت سي، يوًما  وأ ترحتم مي انيتها التعسي يا،  وامناا  

اكتفت بسع  الترسينات المت توحتر عسيهاا التكاالي  الساههلا،     

 هي المت تسوات الق ، )حتنسندا حسًعا(.

انتقل التعسي  الفنسنادي مان تواياد التعساي  اىل تفرياد التعساي ي       

حتالتعسي  التقسيدي دائً ا ما يرك  عسال معياار واااد لسنجاا  حتقار:     

واااد  اربتساارات  واجساات  مشاروعات  وكسااها مساطر  أياال م     

لسج يم  الطالخ والطالساات مس ماون بترقياق ها ا املعياار الواياد       

ل  ان ع سي، ال أي لس رااال التاليا،  بااحت ا  ان ايام السشار      

يت تعون بنفق القدرات واحمكانات  وما دام هناي حالا  واااد   

اشتطاي ان  قق ه ا املعيار  حتج يعه  أاادر عساال ذلاك. ها ا هاو      

راساا،  تفريااد التعسااي    حتتقااوم عسااال مساادا      توايااد التعسااي  . امااا م  

احأرار اول ا بأن الطالخ متفاوتون يف أدراته  وامكانياته  ربال  

 ع سي، التعس .

حتفااي مراساا، التفريااد ي وجطاا  املاادرل اىل وضاام ربطاا، حتردياا،        

تتناشاا  ماام االربتالحتااات الطسيعياا، بااجت حالاا  وترباار. وتتساا  هاا      

يااات كن املااادرل مااان ا طااار الفرديااا، باملرونااا، العاليااا،  حبياااث 

متابعاا، اداى كاال تس ياا  عسااال اااد   وحبساا  نقاااط أوتاا  وضااعف    

ي ردِّد األشتاذ مدى تطوُّر مستوا  التعسي ي: ال ي قااريفن تس ياٌ  بابربر     

 كل تس ي  ل  مسار تقيي ي ربا  يدرك  اشتاذ  جيًدا.

هكاااا ا  اااادة الرشااااوخ: شااااخ  وااااااد ي  سااااي دروًشااااا      

أسيساااا،. ي ااااطر   كثيفاااا، عسااااال ادم اااا، كااااثم  ربااااال  شاااااعات     
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الطالاااااا   املاااااا دا  بسااااااسم مااااااواد وشااااااسع، مدرشااااااجت وشااااااسع،  

متطسسااااات  ان يسجااااأ اىل مساااااعد  ماااان ربااااار  الفصاااال )ماااادرل  

ربااااا   صااااديق اكاااا   ام ربارأاااا،  رشااااو   تسااااري   غااااع   

اخل( كاااي يسراااق بااااملنهج  وميفااان ال يفعااال شيسااات ر يف كرشاااي     

 لعام اضايف.

 ي:وي كر املقا  مسخًصا او  مالمة املنهج الفنسند

 15معقااو : ماانهج ربفياا  مساايى بفاا ات االشاا اا، بواأاام  -

 دأيق، تعس  . 45دأيق، ار  بعد كل 

مساااااتقل: أااااادر كاااااسم مااااان االشاااااتقاللي، يت تااااام بااااا        -

الطالااا  داربااال الفصااال  اركتااا   ااااوار  مااام اشاااتاذ   تعاونااا     

 مم زمالئ  وتشكيل حترق ع ل ااعي،.

متواضاااااااام: اال تشاااااااا ط اااااااااادة املناااااااااهج واحت اااااااال   -

ت وارحتاااام املي انيااااات لتطااااوير التعسااااي . انااااك ماااان ربااااال    التقنيااااا

مااانهج متاااوازن يراعاااي الطالااا  ميكناااك ان تكاااون األحت ااال يف    

 العاأ.

مااار : الطالااا  الفنسنااادي يسااادا الاااتعس  يف شااان الساااابع،ي     -

ألنااا  حباجااا، اىل ان يق اااي حفولتااا  أسااال ذلاااك يف السعااا . يااادربل   

لتعس  املدرشااا، ويااادرل ثاااالة شااااعات يف الياااوم الواااااد مسيئااا، باااا  

مااان رباااال  السعااا   وبااااأي وأتااا  يف املدرشااا، يق اااي  يف السعااا        

ايً ااااااا  ثاااااا  يرااااااال باااااااكًرا ماااااان املدرشاااااا، ليسترااااااق بنادياااااا   

 ليستك ل السع . ه   أو  السع .
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منخف  التوتر: بيئ، الاتعس   داربال املدرشا، وبعاد املدرشا،       -

جياا  ان تكااون هادئاا، ومر اا،  وال تتطساا  اضاافاى اجااواى التااوتر 

 اتدوى واالش رباى مطسسان مه ان لستس ي  واملعس  مًعا.واحجهاد. 

عاد : ال يه ُّ اين تسكن  حتأنت دائً ا أري  من املدرش،  -

الااامت ترغااا  حتيهاااا. ال توجاااد شاااروط تعقاااد أساااو  ابناااك باملدرشااا،  

 املطسوب،  ه ا اقيف لسج يم.

اًذا الطالاا  جياا  ان يترااري ويسعاا  ويتراادة دارباال الصاا   

ت م الن ع، احلركي، لسطفل  وتتجاوخ مام   ربف، املنهج الفنسندي

حتطرت  مت يد من األلعاخ التعسي ي، واملسااات احلواريا، والتعسميا،   

 مم األشتاذ.

  مصا  ، السعسا،   «Angry Birds»ه ا ما تسعال اليا  شارك،   

الشهم  المت ت ال االشا  ذاتا   وهاي شارك، حتنسنديا، باملناشاس،:        

مان رباال  امل اامر  وال حتيا .     تص ي  العاخ تشار  املساائل العس يا،    

يفساار ذلااك توجاا  اكثاار الطسساا، الفنسنااديجت الشااتك ا  تعسااي ه     

 العالي. تعسي  به   الروع،  أيف ال؟

ويعطاااي املقاااا  جم وعااا، مااان النصاااائة  مااان داربااال الفصاااو  

الفنسندي، موجطه، اىل ماديري املادارل لصاو  الطالا  واملادرل      

 واملنهج:

شااايى مسكاااًرا  حت ه ااا،  ال ااجااا، لتعساااي  الطالااا  كااال   -

األشتاذ ان  احتو عساال حت اول  الطسيعاي حناو الاتعس   اتاال يكا         

 وخيتار ختصص  املناش .



42

 –2018     
120 

االشت اي لراي  بكل موضاوي يدرشا   ويشاجع  األشاتاذ      -

 عسال اكتشاف مك ن املشكس، واأ ا  احلل ذاتيًّا.

 النسع عن موهست  ا اص، المت يتفوق بها عسال اجل يم. -

شتاذ الع ى املطسوخ من  تدريس   اياث انط  خيف  عن األ -

ضا ر املاااد  يقسال ماان أدرتا  عسااال احباداي يف التاادريق  وي  ااع      

 من أدرت  عسال التواصل مم كل حال .

جي  ان يكون األشتاذ األط ميفن يتكس . الص  الدراشاي   -

املثااالي هااو الاا ي يعسِّاار ويناااأع ويتراااور حتياا  الطسساا، اكثاار ماان        

ف، جاون دياوي(. وي  انة األشاتاذ الثقا،  وي عطاال       األشتاذ )وه   حتسسا 

صااالايات اوشاام حلاال املشااكالت اليومياا، دون ضاارور  الرجااوي     

 لإلدار .

تقااادم منااااهج ع سيااا، ذات صاااياغ، تركااا  عساااال حناااات        -

املهارات االجت اعي، واحداري،  مم شاق نهلاري يراعاي االربتالحتاات     

 الفردي، بجت الطالخ.

تصاااا ي   كاااال ماااانهج دراشااااي جياااا  ان يت اااا ن عنااااد  -

األشاالي  املراا، واؤسسا، الامت تتفانن يف توصايل املعسوما، بشاكل         

 ممتم.

ت خص اا  مواشاا  دورياا، لس سااابقات واملناحتسااات الفردياا،      -

واجل اعياا، دارباال املدرشاا،  حتقااد اثستاات حتعاليتهااا يف ت طياا، املاانهج  

 بشكل يفوق اشسوخ التسقجت.
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عسق د. ربالد الرديعان عسال ذلك بأن   كثًما ال جي  ان ننسهر 

بالتجرب، الفنسندي،ي حته   التجرب، وليد  ثقاحتا، معينا، ختا ُّ شاع      

 حتنسندا  وأد ال تناش  جمت عات اربرى.

عدد شكان حتنسندا ص م ونهلامها دميقراحي  ولاديه  شاع،   

اأتصاااادي،  واملعسااا  الفنسنااادي اااا ف  ونساااس، السطالااا، عناااده    

التعسااي  بصااور  احت اال ماان   منخف اا،  ويوّ فااون التكنولوجيااا يف

غمه   وال يركِّ ون عسال دراش، املواد الديني، والس ،  وليق لادى  

الفنسااديجت ارٌة حوياال ماان الصااراعات وال االنقسااامات  وهااي الاامت 

تاثر عسال شخصي، الفنسنادي كاثًما  اضا  اىل ذلاك تاأثم السيئا،       

يف اجل راحتي، واملناس. كل ه   حتاروق ثقاحتيا، وتربويا، يسا م اربا ها      

 احلسسان ملن يودُّ نقل ه   التجرب، اىل جمت م تربر.

ويعتقد ا. ا د الدندني اننا ميكن ان ننسهر  امطا ان نعتقاد  

انها ممكن، هناا  اشاك  يف ذلاك. امل ا ى ان احراد  وتهيئا، املتسقاي       

لست يم واألرب  بعد التوكل عسال اع بكل األشساخ كفيسا، بع ال   

او عادم املعرحتا،  نشاكو مان كثار        املستريل. لسنا نشكو القسا، 

األحتكااار وت اايم ا طاار  وغياااخ رمتااا الثقاا، بااالنفق ماان املسِقااي  

 واملتسقي.

اال ان د. ربالد الرديعان اعطاال بعا  األمثسا، الامت تاياد رايا .       

حتاا ه  اىل اننااا لااو أررنااا ااا ف بعاا  املااواد الدينياا، يف مدارشاانا   

ق لس درشااا، االبتدائيااا، عساااال ان ت ااا ي هااا   املاااواد لس ساااجد ولاااي  

لستخفي  عن التس ي   حت ننا شانقم يف مشاكس، التشاكيك يف دور    

 وزار  التعسي   ومن ثيف ط ادجل، الق ي، بجت مايد تا ومعار .



42

 –2018     
122 

جمت عنا يترسق من اي ت يم اتال لو جاى ه ا الت يم بقارار  

شياشااي. ك ااا ان لاادينا ربصوصااي، ثقاحتياا، ي فاا   عاادم اه ااا       

 اه يتها يف اي أرار نتخ  .

 حت ن  احدار    : عندما ُأرِّر كتاخ القصي   ايام يفمثا  تربر

أسً ا كسًما من النال أ ينهلر ل مر حبسن ني،  حنن ناد  

األمور وننقس  اوتا. لدينا ارٌة ثقايف يثقل كاهسنا  ويصع  

 .التخس  من تأثم  بجت يوم وليس،

الدنادني  حتا ن التاارييف والعصار احلاديث       ويف تصوُّر ا. ا د

اثستااا ان ميفاان  يرياااد التقاادُّم جياا  اال يأربااا  يف االعتسااار اساشاااي،      

اتت اام وبعاا  املااوروة ا اااحال  لااو ارباا نا متااا ذكاار د. ربالااد     

الرديعااان  حتهاا ا اكاا  باحعاادام عسااال التقاادُّم  وعسينااا ان نقااو :    

 ه ا أدرنا  و نستكجت.

انناا اذا كناا نرياد ان نتقادم يف     بين ا يارى د. ربالاد الرديعاان    

التعسااي   حتيجاا  ان يكااون لنااا منااوذٌ  ربااا يف بنااا  ونسااتفيد ماان       

 التجارخ العاملي، املتاا، بعد توحينها.

اضااااااف ا. ا ااااااد الدناااااادني: اناااااا  مقتناااااام شخصاااااايًّا ان  

اشتشااااااار  اتت عااااااات الشااااااسيه، متجت عنااااااا عنصاااااار شااااااس .      

دنااااا ان املاااادرل واملااااواحن يعاااايع االاااا، حتااااراا حتكااااري  واعتقا  

لااااادينا أيً اااااا مت اااااارب، مسال ااااا، ووهااااا   حنااااان بشاااااٌر واتً اااااا      

شااايكون القساااو  واحمياااان بكااال ت ااايم حتيااا  مصاااسر، لس اااواحن    

 وتقدُّم اتت م.
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يف السياق ذات   ذكار د. ا اد املسرا  انا  تادطة مام نائا         

القنصل الفنسندي يف اكثر من لقاى عن التعسي   واجاب  عن اشئس، 

 األدبيات  منها:  ال ت طر  كثًما يف 

معاااااروف ان السااااار يف املعسااااا  بالدرجااااا، األوىل  ولااااايق   -

التقنيااات او اي شاايى تربااري هاال الساار يف الرواتاا ؟ اجلااواخ: ال       

 وامنا رواتسه  عادي،.

مااا شااس  اأسااا  املعس ااجت عسااال اجلااود ؟ اجلااواخ: ألن مهناا،  -

 اجت اعيًّا. 1التدريق هي رأ  

 ملعس جت من النساى.هل السر يف اجلندر؟ اجلواخ: اغس  ا-

من هنا ميكن ان نستشا  بعا  االشاتنتاجات ااو  التعساي       

الفنسناادي  امااا بقياا، العواماال حتهااي باادون شااك ماااثر  يف الدرجاا،       

التالي، وتا أي تها  حته   كسها تع ل مًعا. نهو  التعساي  ال  تاا    

اىل كثم من القي  لدينا  حتهي متوحتر   ولكان املفارأا، الواياد     

ان   تا  أي ،  وااد   حتقر هي أي ،  احتقاان   وها      )والعجيس،(

ميكن توحتمها باألنهل ، تنهلًما وتطسيق ا  ولو توحترت لدينا األوىل 

 )مم انط بها نقًصا( حت ن الثاني، تع ل بامل ا .

 األيديولوجيا ااد عقسات التعسي :

ذكر د. عساد اع بان ناصار احل اود يف مداربستا ي لايق لديا         

يف انط وااد  من عقسات تطوُّر الع سي، التعسي ي، يف الادو   شكٌّ ابًدا 

النامياااا، بشااااكل عااااام  هااااي األيااااديولوجيا متعناهااااا الاااادأيق       

 وبسطوتها العام،.  
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ول لك احر  تساؤل ا مهً ا يف كل افل يتنااأع حتيا  الناال    

او  تطوير مهن، التعسي   وهو: هل ي راد بالفعل تطوير التعساي   ام  

 ع  ادعاى تطوير التعسي ؟ترشييف اجند  ما 

وكااثًما مااا اكااون الوايااد الاا ي اجياا   عسااال تساااؤلي بااأن      

غااار  كاااثم مااان حتعالياااات شااامور  اتت عاااات الناميااا، ترشاااييف   

اجندتها يف التعسي   ولايق بالفعال تطاوير التعساي . ويقاود اىل ذلاك       

شاااواهد كاااثم   ابرزهاااا  ان لستطاااوير )اي تطاااوير( اشااا احات    

ير   ادار  التطاااااوير  املاااااا   الكاااااوادر  مخسااااا،: )اراد  التطاااااو

 الوأت(.

وهناااا  يقاااود اشاااتقراى باااارخ الااادو  الناميااا، يف اااااوالت    

تطااوير التعسااي   اىل ان جمت عاتهااا ختفااق يف وااااد او اكثاار ماان     

تسك االش احات ا  س،. حت ثس اي الادو  الناميا، الفقام  تعجا  عان      

ياا، التطااوير   تكااوين اراد  حتاعساا، لستطااوير  وتعجاا  يف ادار  ع س   

وليق لديها املا  الكايف  وال الكاوادر الكاحتيا،  وبالتاالي حتا ن     

النتيج، )العج  عان تطاوير التعساي ( بالقادر الا ي جيعال خمرجاتا         

 مناحتس، عامليًّا.

اماااا الااادو  الناميااا، ال نيااا،  حتساااديها األدوات الالزمااا، حدار      

ي ع سيااا، التطاااوير بكوادرهاااا اؤسيااا، او باملشاااارك، مااام عاااامليجت   

ألن لاااديها املاااا  الكاااايف  وكااا ا ضااا ان جاااود  عاليااا، يف ادار     

التطاااااوير بكوادرهاااااا او متشاااااارك، عاااااامليجت  لكااااان العقسااااا،    

األبااااارز هناااااا هاااااي اراد  التطاااااوير. حترياااااث ان التطاااااوير شااااايى     

مسااااتقل واايااااد يف ذاتاااا   ت فسااااد  يف هاااا   اتت عااااات ذاتياااا،    
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دون واساااابات املعنااايجت بااا   حته ااا  يف كاااثم مااان احلااااالت ال يريااا 

 تطويًرا متعنال تطوير.

لكااانه  يريااادون ذاي الشااايى الااا ي يف اذهاااانه   ويسااا ون   

تطاااويًرا  ومااان هناااا يكاااون لإلربفااااق يف تطاااوير التعساااي  متواليااا،  

 جمت عي، عجيس،.

وهاااا   ا الصاااا،  هااااي مااااا تفسِّاااار لااااي  ااااالى  كياااا        

ختفاااق دولناااا الناميااا، كساااها يف اماااتالي نهلاااام تعسي اااي مكاااجتي     

حتاااااا، حت اااااااىاتها السياشااااااي، والثقاحتياااااا،    ألن األيااااااديولوجيا بكا

واالجت اعيااااااااا، والتدينيااااااااا،  تاااااااااو  دون احراد  املوضاااااااااوعي،   

 لستطوير.

مااان جانسااا  اضااااف د. راشاااد العساااد الكاااري  ان هااا   هاااي      

موجاااااات اعجااااااخي اااااادثت لناااااا مااااام الياباااااان ثااااا  مالي ياااااا ثااااا   

شااااااان احتور  ثااااااا  حتنسنااااااادا  وزياااااااارات وتقاااااااارير  ومشاااااااروعات  

ثم مااااان املسال اااااات جراايااااا،  ثااااا  تتكشااااا  األماااااور عااااان كااااا

والت احتااال عااان الساااسسيات  ثااا  نطاااوي املسااا   ونهلااالُّ يف مكانناااا    

يف انتهلااااار موجاااا، ارباااارى. و  ااااي دعاااااوى احصااااال ي انسهااااار       

حتاأتساااااال يتساااااو  اأتساااااال  وغالًساااااا عساااااال مساااااتوى التااااانهلم او   

 -حتي ااااا احسعااات  عسياااا    -التطسياااق اؤااادود. ترباااار الصااايرات   

ر  مشااااروي يولااااد الاااامت جاااااىت وذهساااات شااااريًعا بولناااادا. ونساااات  

مشااااروًعا  يولااااد مشااااروًعا  واملدرشاااا، ك ااااا هااااي  وال عاااا اى     

 لسطالخ واولياى اموره .
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 الفجو  بجت التعسي  يف امل سك، والدو  املتقدم،:

اشاار م. اسااام حباامي اىل ان هناااي حتجاو  هائساا، بااجت التوجُّاا    

التعسي اااي املع اااو  بااا  يف امل سكااا، مقارنااا، بااادو  العااااأ األربااارى  

املتقدمااا، يف تطسياااق السياشاااات التعسي يااا، احلديثااا،. حنااان الزلناااا     

نناااأع مقااررات املناااهج  بين ااا الاادو  األرباارى  ااارل شياشااات    

، الامت تتاوي عساال الطسسا،     تعسي ي، متقدم،  مثال: الفصاو  املدجما   

ذوي صعوبات او معوأات الاتعس   وذلاك بتجهيا  وتادري  الكاادر      

التعسي اي لستعاماال معها   والفصااو  املعكوشاا، الامت تعكااق بيئاا،    

التعسي  وتستخدم التكنولوجيا احلديث، ل يااد  مشاارك، الطاالخ    

وتااديث نتااائجه   وجيفع اال التعسااي  مفتوًاااا حااوا  شاااعات اليااوم       

فصااو   واشااتخدام تطسيقااات التكنولوجيااا احلديثاا، يف   وربااار  ال

شاار  املناااهج جلعسااها متطابقاا،  ماام عواماال احليااا  اجلديااد  الاامت       

يتعاماال معهااا الطالاا  واملاادرل  واشااتخدام القيااال القااائ  عسااال      

املناهج لتقياي  التادري  لستادربل لترقياق حتعاليا، الا امج  وتادري         

اجها الطسسا، شاواى   املدرشجت عسال اكتساخ اربتصاصات معين،  ت

يف التعامل مام حسسا، متفاوأجت او حسسا، لاديه  صاعوبات او معوأاات        

تعس ااا   وتكاااوين مااانهج دراشاااي يناشااا  أااادرات الطسسااا،  وتعساااي    

األأااااران الاااا ي يعت ااااد عسااااال حسساااا، متفااااوأجت يشااااراون الاااادرل  

ألصااادأائه  الااا ين يعاااانون صاااعوبات يف املااااد   وكااا لك بااارامج 

امور الطسس، لس شارك، الفعالا، والتعامال    املشارك، الفعطال، ألولياى

مااام املشااااكل الااامت يواجههاااا الطسسااا، شاااواى اكاااان يف املنااا   ام     

املدرشاا،. باحضاااحت، اىل باارامج  كااجت املعس ااجت وبهياا  الكااادر    
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التعسي ااي لس اادارل بعاادد ماان االربتصاصاايجت املساااندين لساا امج       

  او التعسي ياا،  مثاال: اربتصاصاايي عساا  نفااق األحفااا  او احعاأاا،   

اربتصاصيجت بدنيجت وماو فجت ا حتاجت مه اته  مسااند  املعس اجت      

شاااواى رباااار  الفصااال او داربسااا   واربتصاصااايي اعاأاااات  شاااواى     

 جسدي، او عقسي، او يف النطق او الس م.  

الاان ر التقسياادي يف التعسااي  الاا ي ي  ااارل يف مدارشاانا عاحتاا    

ي يا،  ال مان وال ميكان ان ي عت اد عسيا  يف معاجلا، مشااكسنا التعس     

 وتقدي  اسو  لسطسس،.

اضاف د. ربالد الرديعان ان التعسي  يقوم عساال مخسا، عناصار    

وبيئاا،  -ومدرشاا،  -وحالاا   -وماانهج  -يف تقااديري: )معساا  

اجت اعي،(. وبالتالي يس م حتر  ه   العناصر جيًدا من ِأسال جلاان   

 تربوي، متخصص، ملعرحت، اين يك ن ا سل.  

الااااامت يصاااااورها   ازعااااا  ان األمااااار لااااايق بهااااا   الصاااااعوب،    

الااااسع . الفراااا  املطسااااوخ يسااااتوج  احلياااااد الصااااارم واملهنياااا، 

العاليااااا، يف تدياااااد الساااااسسيات واحجيابياااااات ا اصااااا، بكااااال      

عنصاااار  واثناااااى حتراااا  كاااال عنصاااار ياااات  اشااااتعرا  بااااارخ  

 عاملي، لس قارن،.  

كا لك حتاا ن كشا  التااداربل بااجت العناصار ا  ساا، ودرجاا،    

دث   شيكش  لنا عان  تأثم كل منها  وك ي، التعويق ال ي  

مكااامن ا ساال  وماان ثيفاا ط ا اارو  لالصاا، مفيااد  رمتااا ياات  يف       

 ضوئها رش  اش اتيجي، تربوي،. 
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وذهااا  د. مسااااعد اؤياااا اىل ان التطاااوير احلقيقاااي لستعساااي    

 تا  جوان  كثم   حنان ال نترادة عنهااي ألنهاا تتعساق بعناصار       

زلات  عساال أناعا، باأن      حنن ال منسك التأثم حتيها وال ت يمهاا. لا ا ال  

الت يم لدينا ان  ط شيكون شكسيًّا ما أ نستوع  كلط املاثرات 

اتت عياا، احلقيقياا، ذات العالأاا، املساشاار  وغاام املساشاار  بالع سياا،  

 والكفاى  التعسي ي،.

 التجارخ التعسي ي، ا ارجي، والسعدان الثقايف واالجت اعي:

موضاااوي مصااامي    اشاااار ا. ااااا  مالئكااا، اىل ان التعساااي  

وعسااااال اشاشاااا  تتقاااادم الاااادو  او العكااااق  وال شااااك ان اآلراى     

املطرواااا، لتطاااوير التعساااي  هناااا يف املستقاااال وربارجااا  مه ااا، جااادًّا    

ومتنوع،  اال ان  يف راياي عسيناا ايًعاا املسااه ، يف تدياد اآلليا،       

المت بها نستطيم الوصو  الي ربط، تنفي ي، م ثسال لع ل نقسا، نوعيا،   

تعساااي . وشخصااايًّا  اعتقاااد ان االعت ااااد حتقااار عساااال      يف ع سيااا، ال

 ا  اى اؤسيجت ال يكفي ألشساخ عديد   منها:  

اه يااا، االشاااتفاد  مااان ربااا اى عاااامليجت تااا  بااااٌي مت يااا  يف  -

 تطوير التعسي .

االشتفاد  من بارخ الدو  المت جنرت يف تطاوير التعساي    -

 )وتطويم التجارخ متا يالئ نا(. 

تنهلاي  ماا ر عااملي يف امل سكا، تساسق  ورش      وبالتالي اأا     

ع ال مكثفاا،  يشاااري حتيهااا ا ا اى اؤسيااون والعاارخ واملسااس ون   

والعامليون  ث  نقوم بعد ذلك بتنهلي  املا ر امُلعدط لا  بدأا، وحتعاليا،    
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لسوصو  اىل مق اات تنفي ي،  تقوم وزار  التعسي  بعادها بصاياغ،   

 ه   املق اات ض ن ربط، شامس،.

ا يرى د. ربالد الرديعان ان  ليق كل نهلام تعسي ي مالئ  بين 

لناي حتالسعدان الثقايف واالجت اعي جي  ان يكونا ااضرين يف اي 

 ع سي، تديث يف نهلام التعسي .

 اشكاليات التعسي  يف امل سك،:

يعتقاااد د. رياااا  جنااا  انناااا اذا اردناااا مناأشااا، اشاااكاليات      

بشاااافاحتي، وصااااراا،  التعسااااي  يف امل سكاااا،  حتعسينااااا ان نناأشااااها 

وان ال نعت اااد عساااال أناعاااات مساااسق،  ونقاااو  ان لناااا ربصوصاااي،      

ثقاحتياااااا، او اجت اعياااااا،. وحناااااان نعساااااا  ان كااااااثًما ماااااان هاااااا         

ا صوصااااايات  ط باوزهاااااا بقااااارارات شااااايادي،  واأتنااااام بهاااااا      

اتت ااام يف حتااا   وجيااا   اأااال مماااا كاااان متوأًعاااا. وباربتصاااار       

 تتسخ  اشكاالت التعسي  لدينا يف التالي:

ال كياااا  عسااااال الكاااا  أساااال الكياااا   والنهلااااري أساااال -

 التطسيقي يف املاد  التعسي ي،.  

الكاا  اتائاال ماان املااواد الدينياا، الاامت ت سقاان لسطالاا   وال     -

 تفيد  كثًما بل تنفر  ااياًنا.

أسااا، او انعااادام ال كيااا  عساااال تعساااي  الطالااا  يف املرااااال -

ئاا  واشاارت  األولياا، السااسوكيات واألربالأيااات يف التعاماال ماام أرنا 

وجمت عاا   واألشااسوخ األمثاال يف أ اااى وأتاا . هاا ا اجلاناا  ميياا      

 نهلام التعسي  يف الدو  احشكندناحتي،.
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الاااسرى يف تطاااوير املنااااهج واملدرشاااجت متاااا يت اشاااال مااام      -

 متطسسات االأتصاد واتت م.  

واذا اشااااقطنا هاااا   احشااااكاالت عسااااال عناصاااار املنهلوماااا،     

 -املااانهج -عاااان )املعسااا التعسي يااا، الااامت ذكرهاااا د. ربالاااد الردي 

السيئاا، االجت اعياا،(  اصااسة باحمكااان رحتاام -املدرشاا،-الطالاا 

 كفاى  التعسي  لدينا  ومواكست  الاتياجات العصر.

 بع  اشساخ ضع  التعسي :

تتصااااور د. حتوزياااا، السكاااار اننااااا يف نقاشاااانا لستعسااااي  الاااا ي     

مياااقُّ اياااا  كااالِّ ماااواحن جناااد انناااا ايًعاااا مه وماااون بالسااااا    

ملاااااااااذا يف األصاااااااال ن رشاااااااال ابناىنااااااااا لس اااااااادارل؟ األشاشاااااااي:  

والفرضاااااي، املنطقيااااا، تقاااااو  انناااااا نفعااااال ذلاااااك كاااااي يتعس اااااوا    

ويعرحتااااوا املهااااارات األشاشااااي، لسعسااااوم املختسفاااا، يف بيئاااا، تعسي ياااا،   

جاذبااااا،  تاااااوحتِّر جوانااااا  التعساااااي  املختسفااااا،  و ااااانة املسااااااا،       

لشخصااااايات األبنااااااى لتتشاااااكل حبريااااا، واباااااداي يتناشااااا  مااااام    

 رك  حنو املستقسل.اع اره  المت ت

لكننا يف بالدنا ال ننهلار لستعساي  عساال انا  االا، تعسا  شااار         

وجاذب، ومسدع،  حنن نرا  شااا، تنشائ، اجت اعيا،  وتسقاجت ثقاايف      

يا ر كاا   التعسااي  التسقااي  والترفيهلاي الاا ي ي قااد م اليااومي ألننااا ال   

نرى التعساي  مان منهلاور الادارل نفسا  بشاكل شخصاي  ليرقاق         

ا متوازًنااااا  يفااااتة تحتاأاااا  وعقساااا   وياااادرِّخ ويطااااوِّر   معرحتاااا، ومنااااًو

 شخصيت .  
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حنااان نااارى التعساااي  مسكيااا، ر يااا، لسدولااا، واألأطااااخ الااامت   

تسااايطر عسيهاااا يف حتااا   زمنيااا، ماااا  لكنهاااا ليسااات ذاتيااا، )لااا ات 

الطال (  رغ  ان  مكونهاا األشاشاي وشاس  وجودهاا يف األصال.      

يف شياشااا،  لااا ا حتو يفااا، التعساااي  األوىل لااادينا ك اااا هاااي مقااارر   

التعساااي   وك اااا هاااي موجاااود  يف كتااا  تااادري  املعس اااجت ااااجت    

ي سقنون  ما هي و يف، املدرش، األشاشي،؟ انها افاو ونقال الا اة    

الثقااايف اول ااا  ثاا  يااأتي الاق ااا اياا، و يفاا، ارباارى  مثاال الااتعس    او    

اتقان املهارات الرياضاي، والعس يا، والس ويا،. انط تاوحتر معسا  جياد يف       

هااا   املهاااارات  او العنايااا، باملهاااارات واتواياااات وتاااوحتم      ايٍّ مااان 

وهاو ناادر يف    -ان و جاد  -التدري  الرياضاي والفا  واجل االي    

 معهل  ماشساتنا التعسي ي، العام،.  

اضي : ان  اجت اتدة عان تركيا  مدارشانا عساال و يفا،      

نقل الا اة الثقاايف  حتاال يعا  ها ا انا  ضادها  عساال اححاالقي          

يتناااا واساااق اآلراى األربالأيااا، الااامت تسااام اتت ااام حتسااان حن اااي هو

واألحتراد اال باحلفا  عسال األحر الديني، والثقاحتي،  ونقال التاارييف    

والتأكيااد عسااال تعساا  الس اا، العربياا،. لكاان اع اضااي ان ياات  هاا ا    

األمر بالطريق، التسقيني، املتوارث، يف التاارييف احشاالمي اتاال يومناا     

 ه ا.

رشااون مئااات احلصاا  ماان املااواد الدينياا،  ورغاا  انط ابناىنااا يد

والعربياا، ربااال  شاانوات دراشااته   لكاانه  ال يسااتطيعون كتاباا،    

لشاارك،  -مثس ااا -ربطاااخ بسااير شااسي  بالس اا، العربياا،  موجطاا    

 لطس  مقابس، ع ل  او تقدي  شم  ذاتي،.
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ويعتقد ا.ا د الدندني ان لادينا ضاعف ا يف املدرشاجت  وها ا     

الساااعوديجت مااان وسااا، الكسياااات   مالااااو منااا  الااا   باملدرشاااجت 

املتوشااط،  والاامت ا ولاات لكسيااات بعاادها  ثاا  باادات السااعود          

ونهلااام الفصااسجت  وت اامات يف املناااهج  ورمتااا كاال  هاا   األمااور      

 اضعفت املعس  والتعسي . وانا هنا اتكس  عن املراس، االبتدائي،.

ماان جانساا  اكااد د. ا ااد املسراا  اناا  أ ي  ااِع  التعسااي  اال    

ديون ماام األشاا   حتسعااد تعااديل رواتاا  املعس ااجت يف اوارباار       السااعو

السسعينيات  ث   هور ش ّس  التدريق يف بداي، الث انينيات واحأسا  

ال ااخ  عسااال مهناا، التاادريق  وتاا اميفن معاا  اشااسوخ تقيااي  ادارات    

التعسااي  األعااو  ألداى املاادارل ماان ربااال  نتائجهااا  ايااث انتشاارت  

سقياا، الساأياا، ماان املعس ااجت غاام    اااهر  )التنجااية(  واشااه  حتيهااا ال 

السعوديجت املتسقجت تدف افو لق ، العيع. وال ي ا  كاثٌم مانه    

اليوم ميارل امل ارش، ذاتها يف املدرش، األهسي، عدميا، القاي  ألجال    

 لق ، عيش . مشكستنا عندنا  وجي  ان نواجهها بشجاع،.

ك ا ذهست د. عائش، األودي اىل ان  ال يوجد ربالف يف ان 

ود  التعسااي  تقاا ن حرديًّااا  ااود  املعساا   ولعسااي اضااي  اىل مااا     جاا

ذ كار اعااال   ان اشاات رار احعااداد التكااامسي يف كسيااات ال بياا،  

يف امل سكاا، رغاا  االضااطرار املعااريف يف التخصصااات كااان ااااد    

األشساخ المت ادت اىل ضع  خمر  ه   الكسيات  حت اس ا عان ان   

التاادريق بعااد رحتاام رواتاا  املاادربل يف األشااال نهلاار جلاذبياا، مهناا، 

املعس اااجت  وعااادم جماااارا  معاااايم القساااو  لس رجعياااات العاملياااا،        

واعت اد معيار املعد  معياًرا ااً ا يف التعيجتي كل ها   العوامال   
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اشااه ت يف ضااع  خماار  هاا   الكسيااات  وهااو السااس  األو  يف    

 ضع  نتائج الطسس، يف االربتسارات الدولي،.

 :مسادر  املدرش، االحت اضي،

ك لك اورد د. عسي احلارثي اااد الفياديوهات الامت تترادة     

عن مسادر  املدرش، االحت اضي، والفصو  ال كي،. يا كر الفياديو   

ان  امياًنا من صاا  الس و املسكي األمم ا د بان شاس ان ولاي    

عهد امل سك، لتسريم التروُّ  الرأ اي لس  سكا، العربيا، الساعودي،     

ربااال  زيارتاا  لسواليااات املترااد    ربصوًصااا يف جمااا  التعسااي   حتفااي 

األمريكيااا،    توأيااام اتفاأيااا، او مااا كر  تفااااه  مااام شااارك،   

شيسكو لتطسيق برب، املدرش، االحت اضي، والفصو  ال كي، يف 

امل سكاا،. ماان جانساا  اشااار د. ا ااد املسراا  ان هاا ا بال ااسر مااا     

دعوت  ل  حلل مشاكس، مادارل اتجار النائيا،  وكنات  ا ناال ان       

كاار عاادد اتجاار الاامت شاايخدمها املشااروي  او باااألارى  التقرياار ذ

الاامت ر كساات حتيهااا بهي اتاا . اضاااف د. ربالااد باان دهاايع ان هاا ا   

 ال نامج هو اادى نتائج شرك، تطوير لتقنيات التعسي .  

وااااو  ذلاااك تسااااى  د. عساااي احلاااارثي: عااا ط اذا كاااان هااا ا     

ال نااامج أااد ب اا  عسااال برنااامج مماثاال لاا  يكااون أااد اقااق نتااائج     

جيابي، اتال تكون التجرب، أي ،؟ اجاخ د. ربالاد بان دهايع بأنا      ا

ليق لدي  عس  بالتفاصيل  ولكن ه ا النوي من التعسي  موجود يف 

دو  عديااد  مناا  شاانوات  وأااد شااسق لااي االحااالي عسااال برناااامج         

موجاااود يف اشااا اليا  وهااا ا ال ناااامج اربااا  باااالطسم باااالتطورات      
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ان اجلامعاا، السااعودي،   املسااتجد  يف جمااا  التعسااي  الرأ ااي. ك ااا  

 احلك وني، لديها تطسيقات متقدم، وناجر، يف ه ا اتا .

اضاحتت د. حتوزي، السكر: اودُّ ان اشم هنا اىل ان ال املدرش، 

االحت اضااي، موجااود يف كااثم ماان ماادارل العاااأ املت ياا    ايااث   

ت ستخدم لست س  عسال  اروف الطقاق الامت أاد ال  ّكان الطاالخ       

درشاا،  مثاال: الااثسج  او ال سااار ... اخل.  لكنهااا ال ماان الوصااو  لس 

تكااون اسًّااا دائً ااا لستعسااي  ك درشاا، أائ اا،ي امنااا هااي اااليف ماأاات  

 لهلرف معجت  حتسيق هناي غنال عن املدارل العادي،.

ك اااا اشااام اىل ان هنااااي وساااا، أويااا، يف حترنساااا ملقاوماااا،      

د  اشتيالى الكتاخ الرأ اي عساال احلياا  املدرشاي،  واملناادا  باالعو      

 اىل تعويد الطالخ عسال عالأ، وي ، مم الورق.

واكااد د. ا ااد املسراا  ان هناااي توجًُّهااا موجااوًدا يف ال اارخ    

 homeويف امريكاااا )بشاااكل كاااسم( هاااو التااادريق املن لاااي   

schooling      ايااث ال ترغاا  األشاار  ألبنائهااا االربااتالط ب مهاا  

رى. واكتساخ عادات شيئ،  او ألي، اشساخ اجت اعيا، او اثنيا، اربا   

وه ا يع  ان املدرش، ااياًنا تكون معيق، لس بيا، الامت يط اة تاا     

نتيجاااا،  paradoxالوالااادان  وال غرابااا، يف  هااااور هااا   املفارأااا،     

 لالنفجار املدرشي ع  الدو  واتت عات.

وال التدريق عن ب عد هاو رباا يف ملادارل اتجار  الامت عااد        

درشااا،  يصاااع  اااادوة ت ااايم ا ااااري يف ابنائهاااا مااان رباااال  امل  

لكن ا الفاأد املعريف يف مدرش، اتجر  كاسم جادًّا مقارنا، بتساك     

المت يف املدين،ي ألشساخ متعدد  رباص، بهاا  وميثال تساخم التقنيا،     
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لتااوحتم احت اال ا اا ات واحت اال امل ارشااات ملدرشاا، اتجاار  ردًمااا     

 مثاليًّا ت   الفجو .

ساال  ويعتقد د. مسفر املوشال انا  اذا كانات مدارشانا تعت اد ع    

اؤاضااارات النهلريااا، دون معامااال وخمتااا ات ومسااار  وصااااالت      

رياضي،  حتالتعسي  التفاعسي عن بعد احت ال  عساال األأال أاد تا داد      

حترصااا، الطالااا  يف تسقاااي الااادرل مااان معس اااي الصااافو  الااا ين  ط   

انتقاااؤه  تاا   امله اا،  ك ااا تقاالُّ معانااا  املواصااالت والسااائقجت   

  املدين،.وتساين املواعيد  وختفي  ال و، يف

 

 :التوصيات 

تااديث املنهلومااا، التعسي يااا،  وتاادري  وتأهيااال الكاااادر    -

التعسي ي لستعامل مم التكنولوجيا احلديث،  والع ل عسال التأشيق 

العس ي القوي يف اتاالت املرتسط، بالتقنيا، وختصصااتهاي كونهاا    

 ذات عالأ، بتخصصات املستقسل.

عاااااان اعاااااااد  هيكساااااا، بعاااااا  الكسيااااااات واالشاااااات ناى  -

التخصصاات الاامت أ يعااد  تاجهاا اتت اام  وادربااا  ختصصااات   

جديد  غم موجود   و كجت اجلنسجت منها متاا يتواحتاق واملراسا،    

 القادم،.  

دمج بع  األأسام املتشابه، يف اجلامع، الوااد  يف أسا    -

وااد كسمي توحتًما لسجهد واملا   وتنشيط ا لسدراشات السيني، المت 
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املستوى الفكري واملعاريف  وا ارو  مان نطااق      ثست حتائدتها عسال

 التخص  ال يق يف العسوم احنساني،.

ت ااايم هويااا، كسياااات العساااوم احنسااااني، الااامت تتشااااب  يف     -

مناهجها الدراشاي،  وتتاداربل يف اهاداحتها العس يا،  حبياث ت سا طال       

بكسياا، نهلاا  العسااوم احنساااني،ي ممااا يسااهِّل هيكساا، هاا   األأسااام    

 ى العس ي اىل رأ ي. وتطوير اؤتو

االهت ااام بااالعسوم احنساااني، يف جامعاتنااا وتطويرهااا متااا        -

يتالىم ورو  العصري كونها مصدًرا لسقو  املدني، والتفااه  الثقاايف   

وامُلثاال الاامت نتشاااركها ايًعااا  عسااال ان تكااون اعااداد املقسااولجت    

وحتق ااا لسراجاا،  وملواان تنطسااق عساايه  شااروط ااادد ي كاملياال حنااو     

   والثقاحت، العام،  واجاد  ل ، اجنسي،.التخص 

ك قاارر دراشااي يف الساان،   2030ادربااا  رؤياا، امل سكاا،   -

التر ااامي، لسجامعاااات  وتنهلااااي  زياااارات لطالبهااااا ملدينااا، نيااااوم     

ولسشاااركات الكااا ى واملتخصصااا،  مثااال: ارامكاااو  وشاااابك   

واالتصاااالت  وغمهاااي لالحااالي عسااال حتاار  املسااتقسل  وتديااد     

 ه .مساره  العس ي وامل

توجيااااا، حسسااااا، املااااادارل واجلامعاااااات واملتخصصاااااجت يف   -

جماالت العسوم احنسااني، واألدبيا، الساااثجت عان ع ال ملهان صاناع،        

اؤتوى الرأ ي وتأهيسه ي كونها من املهان الامت ال تتطسا  تأهيس اا     

 اكادمييًّا متخصًصا.  
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اعداد دليل ارشادي لسدراشا، اجلامعيا،  يسادا مان السان،       - 

او األوىلي مااان اياااث اربتياااار التخصااا   واحعاااداد     التر ااامي،

لس ساااار املهااا  والاااو يفي املتاااا   وتفعيااال دور احرشااااد الطالباااي 

 لتوجي  الطال  الربتيار التخصصات.

ان يكاااون حااار  ختصصاااات املساااتقسل يف اجلامعاااات او   -

الكسيااات بالتاادرُّ  ماان ربااال  مسااارات ضاا ن ا طاار الدراشااي،   

مستقس، حتي ا بعاد وحتق اا حلاجا، شاوق      ومن ثيف ط ت فصطل كتخصصات

 الع ل  وزياد  الطس .

تصااااا ي  ربطااااار الكسياااااات او األأساااااام ذات العالأااااا،    -

بتخصصات املستقسل بطريق، مرنا،  تتسا  بسارع، انهااى اجاراىات      

التعاااااديل والتطاااااوُّر عساااااال ا طااااار  لالشاااااتجاب، الساااااريع، مااااام  

 املستجدات ومتطسسات شوق الع ل  مساتفيد  مان احت ال التجاارخ    

 العالي،.

ان تهااااات  اجلامعاااااات بالتخصصاااااات املتعسقااااا، بالطاأااااا،    -

املتجااادد  وتقنياااات املياااا  وماااا يف اك هاااا  شاااواى بت ااا ينها يف   

 براجمها واأسامها  او ابتعاة املهت جت بدراشتها اىل ا ار .

اشترداة اأسام جدياد  يف اجلامعاات ب ام باجت اكثار       -

م باجلان  الع سي من ختص  ادبي وعس ي وح  وبيئي  واالهت ا

وامله  جل يم التخصصات عن حريق دمج اكثر مان ختصا  يف   

  يرتكا  عساال   multidisciplinary  trainingتدري  ع ساي واااد   

 ااول، اجياد اسو  مستكر  لس شاكل احلالي،.
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التساااااااريم يف اصااااااادار النهلاااااااام اجلدياااااااد لسجامعاااااااات   -

جلامعاات  واشتقالليتها  وتطسيق   وان تكون االشتقاللي، لكل ا

دون اشااتثناى  ورباار احعاناا، احلكومياا، لسجامعاا، بتخااريج حااالخ  

 تاجه  شوق الع ال يف املساتقسل  شاواى يف التخصصاات العس يا،      

 او احنساني،.

مشاااارك، ماااديري شاااركات القطااااي ا اااا  يف بنااااى      -

ا طاااار الدراشااااي، ل أسااااام  رباصاااا، املقااااررات التطسيقياااا، او     

احنتااااا  وغمهاااااي ملواىماااا،  املرتسطاااا، باااااملهن النوعياااا، كخطااااوط  

 خمرجات األأسام مم متطسسات شوق الع ل.  

توحتم ااصاىات دأيق، عن عادد العاامسجت ونساس، التاوحجت      -

يف خمتس  املهن والتخصصات لتكوين صور  متكامس، عان شاوق   

الع اال  لسناااى منااوذ  اأتصااادي يقااوم متعاااير  االأتصاااد ماام حتاار   

لسسنوات القادم، بناًى عسال  الع ل القائ ،  حبيث يستطيم تقديرها

 توأعات الن و يف القطاعات املختسف،.

حتصل وزار  الع ل عن التن ي، االجت اعي،ي لتات كن وزار    -

الع ااال مااان ال كيااا  عساااال و اااائ  املساااتقسل  وربااار خمرجاااات   

 التعسي  بسوق الع ل املتجدد.

 jobاشاترداة ادار  يف وزار  الع ال مان مهامهاا انشااى )      -

indexingهرل لسو ائ  المت  تاجهاا الساوق  والتعارف عساال     ( حت

متطسسات   ونوعي، ا رجيجت وأيال مستوى ماا تصاسوا عسيا  مان     

معارف  وتوحتم أاعد  بيانات متجدد  وت وياد القطاعاات املختسفا،    

 بشكل دوري به   السيانات. 
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الع اال عسااال ان نكااون شااركاى يف انتااا  التقنياا، وحته هااا   -

سساااا،  ونترااااو  اىل مسااااتخدمجت حتقاااار  باااادل ا ماااان اشااااتمادها مع

 حتو ائ  املستقسل تكون عن كيفي، تش يل اآلل، واشتخدامها.  

مم اتساي  اهر  التقاحم مم عس  االجت اي  اصاسة ل اًماا    -

عسال كسيات واأسام احعالم اعاد  النهلار يف مناهجهاا  وان ت عناال    

بتطسيقات وشائل التواصل االجت اعي  ك اا تهات  بان ر احعاالم     

تقسيدي  حتالشسكات االجت اعي، المت كانات اكاًرا عساال عسا      ال

 االجت اي اصسة احعالم ي اوها يف داربسها اآلن. 

دمااااج املهااااارات احلياتياااا، ك اااانهج اشاشااااي يف اياااام      -

التخصصات واملرااال التعسي يا،ي لات كجت ا ارجيجت مان مهاارات       

ل القياد  والتخطير والتفكم االش اتيجي وادار  الوأت والتواص

الفع ا  واال املشاكالت  وهاي مهاارات اشاشاي، لسنجاا  يف شاوق        

 الع ل احلاضر واملستقسسي.  

االهت اااام بالقياااادات احداريااا، لسجامعاااات متاااا يتواكااا       -

وح و  املراس، القادم،  حبياث تكاون أاادر  عساال تراا، الرؤيا،       

اىل واأااام ع ساااي مااان رباااال  التخصصاااات اجلامعيااا، والكاااوادر      

 التعسي ي، املاهس،.  

تكااااوين حتريااااق دائاااا  ا اااا  )منهلاااارو املسااااتقسل( ماااان       -

ختصصااات ورباا ات وحنياا، متنوعاا،  يقاادِّم األحتكااار والاارؤى ذات 

العالأااااا، باملساااااتقسل واشتشاااااراحت   يااااارتسر متجساااااق الشااااااون     

 االأتصادي، والتن ي،.  
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وضم ربط، او اش اتيجي، وحني، الشتشراف املستقسل مام   -

 دع  وتشجيم الدراشات املتعسق، ب .

د ما ر عن  و اائ  او ختصصاات املساتقسل   تتسناا      عق -

وزار  الع ااااااال او ااااااااادى اجلهاااااااات ذات العالأااااااا، باالهت اااااااام   

 كاجلامعات.

انشاااى جامعااات وكسيااات رأ ياا، مسااتقس، وارباارى تابعاا،        -

 لكل جامع، متسارات خمتسف، اس  متطسسات شوق الع ل.

انشااااى ختصصاااات رأ يااا، يف كااال كسيااا،  مثااال: الفااان    -

سياا، الفنااون  واحعااالم الرأ ااي يف كسياا، احعااالم    الرأ ااي يف ك

 والدعو  الرأ ي، يف كسي، الدعو .

تعديل انهل ، ا دم، املدني، واملسكيا، الفكريا،  حبياث     -

ي س ة لس خا ي واملستكار بت ساك اصا  يف الشاركات املاشسا،       

 بناى عسال ابتكار .
 

 :امللخص التنفيذي  

 القضية: )ختصصات املستقبل(.

ملسااتقسل تعاا  أراىتنااا لاا  كياا  شاايكون؟    ان ختصصااات ا

وماادى ادراكناااا حمكاناااات احلاضاار  وكيااا  يااات  اشاااتث ارها   

 كقاعد  ننطسق من ربالتا لس ستقسل؟ وهل حنن ماهسون ل لك؟

ك ا تع  ختصصات املستقسل بالنسس، لنا السادى مان اآلن يف   

مااان نهلريااا، اىل واأااام. حتهاااي اًذا أ اااي، وحااان  2030تويااال رؤيااا، 
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  وميكااان اعتسارهاااا يف الواأااام امتاااداًدا لق اااي،  ومساااتقسل وحااان

 )نيوم.. وجه، املستقسل(  ومن هنا تكتس  اه يتها.

ان الفجو  بجت متطسساات شاوق الع ال    الورأ، الرئيس، اوضرت 

والتعساااي  بااادات ت ااايق بعااا  الشااايى مااان رباااال  بااارامج املهنااا،        

ك ناامج  و يفتاك بعثتاك   مشام  اىل انا  يف الساابق كانات ال        

ط، مستقسل امام ربريج الثانوي، العام،ي ل لك يتوجا  ألي  توجد ربري

ختصاا  دون رؤياا، واضاار،  لكاان األماار اآلن اصااسة خمتسف ااا يف   

  حتهنااااي ربطااار مساااتقسسي، واضااار،  2030 ااال رؤيااا، امل سكااا، 

وهناي متطسساات ات سا، لساوق الع ال  معتا   انا  مان ا طاأ ان         

طار    ورب2030جند بع  الطالخ ليق لديه  احاالي عساال رؤيا،    

 القطاعات احلكومي، وا اص، وو ائفها املستقسسي،.

واكاااادت الورأاااا، انط التكنولوجيااااا احلديثاااا، ت اااال تااااأثًما 

ضخً ا عسال الصور  العام، ملهن املساتقسل  بادًىا مان األع اا  الامت      

ت ركِّاا  عسااال مساادا االشااتدام، وانتهاااًى باااملهن الاامت ت اادير التقنيااات     

شاااتكون هنااااي  2030يااا، املساااتقسسي،. ك اااا توأعااات انااا  مااام رؤ 

ختصصااااات مه اااا، تفااااتة اتااااا  لو ااااائ  مسااااتقسسي، ات ساااا،ي    

كالقانون املتخص   واألمن السي اني  واؤاشاس،  والتاأمجت    

والطاأ، السديس،  والا كاى االصاطناعي  والتجاار  احلك ونيا،      

 وادار  اع ا  التجار  احلك وني،  وغمها من التخصصات.

اننا مقسسون عسال ختصصاات جدياد  يف   وذهست التعقيسات اىل 

السااانوات القادمااا، شااات  و شاااوق الع ااال  تعت اااد عساااال ال جمااا،ي     

كالاا كاى الصااناعي والروبااوت  وعسينااا مواكساا، هاا ا اجلديااد     
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والسااام يف ركسااا   ويف الوأااات ذاتااا  عسيناااا اال ننساااال ان هنااااي     

ختصصااات تقسيدياا، مااا زا  السااوق حباجاا، تاااي لاا ا يه نااا كيفياا،  

املساتقسل يف ماشسااتنا التعسي يا،  عساال ان ت طار       بناى ختصصاات  

وحتاااق ااجااا، شاااوق الع ااال املساااتقسسي، الفعسيااا، املسنيااا، عساااال بياناااات  

 ومعسومات صرير،. 

ك ا اكدت التعقيسات اىل اننا حباج، اىل ان نصل اىل ابعاد  

ما ميكن الوصو  الي  يف تطسياق بارامج معرحتيا، وتعسي يا، ومهنيا،      

طااور   واألهاا  ماان ذلااك الاامت تتصاال   ت رقِّااق هاا   التخصصااات املت 

بشااكل وثيااق بااتياجنااا الااوح  يف كاحتاا، اتاااالت  حت ثس ااا  أ  

يعااد غريًسااا ان نساا م مثاال هاا   التخصصااات املسااتقسسي،: اس اان      

ارك، مرور حياار بادون حياار  او عااأ نفساي روباوت  او رجال        

 مرور حت ائي  او معس  احت اضي.

الورأا، اىل انا  ال باد    واشارت املداربالت المت جرت عسال ه   

ماااان اجياااااد معادلاااا، لستااااوازن بااااجت تطااااوير التخصصااااات التقنياااا،   

والتخصصااات احنساااني،  وان تتوجاا  التخصصااات احنساااني، حنااو  

تطاوير مهاارات احنساان يف التعامال مام  اروف العصار  ومهااارات        

التفكم والتخطير وت ُّال املسااولي، واملساادر   وتطاوير منهجيا،      

دواتاا  يف هاا   العسااوم  لتشااخ   واأاام احنسااان    السرااث العس ااي وا 

 وتدع   حتكريًّا ووجدانيًّا واجت اعيًّا.

هنااااي حتجاااو  باااجت التعساااي  وشاااوق    واشاااار املناأشاااون اىل انط  

الع اال  وانهااا لاان تااتقس  باجت اااي او ب نااامج وااااد  حتهااي ع سياا،  

 مساات ر  تشاااركي، بااجت الطاارحتجت  وتتااا  اىل تااديث مساات ر.    
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الو اااائ  املساااتقسسي، يف معهل هاااا ت كااا  ااااو   باحضااااحت، اىل ان

التقنياا، ومااا يساااندها ماان ختصصااات تقسيدياا، ك ساا طال  ولكاان 

ع سيًّااااا اربتسفاااات باااااربتالف متطسسااااات العصاااار  وهنااااا يااااأتي دور   

املاشسات التعسي ي، يف تديث املناهج  واشاترداة التخصصاات   

 املطسوب، يف شوق الع ل.

 التوصايات  اه هاا:   مان  ويف نهاي، النقاش حر  املستقاال عادًدا  

تاااديث املنهلومااا، التعسي يااا،  وتااادري  وتأهيااال الكاااادر  ضااارور  

التعسي ااااي لستعاماااال ماااام التكنولوجيااااا احلديثاااا،  والع اااال عسااااال     

التأشااايق العس اااي القاااوي يف اتااااالت املرتسطااا، بالتقنيااا،. اعااااد     

هيكس، بع  الكسيات ودمج بع  التخصصاات يف أسا  واااد     

الااامت أ يعاااد  تاجهاااا اتت ااام    واالشااات ناى عااان  التخصصاااات 

وادربا  ختصصات جديد  غم موجود . االهت ام بالعسوم احنساني، 

يف جامعاتنااا وتطويرهااا متااا يااتالىم ورو  العصااري كونهااا مصاادًرا  

 2030لسقاااو  املدنيااا، والتفااااه  الثقاااايف. ادرباااا  رؤيااا، امل سكااا،       

 ك قرر دراشي يف السان، التر امي، لسجامعاات  وتنهلاي  زياارات     

لطالبهاااا ملدينااا، نياااوم ولسشاااركات الكااا ى واملتخصصااا،  مثااال: 

ارامكااو  وشااابك  واالتصاااالت  وغمهاااي لالحااالي عسااال حتاار     

املساااتقسل  وتدياااد مسااااره  العس اااي واملهااا . ان يكاااون حااار     

ختصصات املستقسل يف اجلامعات او الكسيات بالتادرُّ  مان رباال     

ل كتخصصاات  مسارات ض ن ا طار الدراشاي،  ومان ثيفا ط ت فصطا     

مستقس، حتي ا بعد وحتق ا حلاج، شوق الع ال وزيااد  الطسا . التساريم     

يف اصااادار النهلاااام اجلدياااد لسجامعاااات واشاااتقالليتها  وتطسيقااا .   



42

 –2018     
144 

تاااوحتم ااصااااىات دأيقااا، عااان عااادد العاااامسجت ونساااس، التاااوحجت يف   

خمتساا  املهاان والتخصصااات لتكااوين صااور  متكامساا، عاان شااوق  

وم متعاااير  االأتصاااد ماام حتاار  الع اال  لسناااى منااوذ  اأتصااادي يقاا

الع اال القائ اا،. انشاااى جامعااات وكسيااات رأ ياا، مسااتقس، وارباارى      

 تابع، لكل جامع، متسارات خمتسف، اس  متطسسات شوق الع ل.
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 :مقدمة 

تع اال اتيئاا، العاماا، ل وأاااف ماان ربااال  اشاا اتيجيتها عسااال       

 كاااااجت القطااااااي الاااااوأفي وتفعيااااال دور  يف اتت ااااام  وتع يااااا   

الشااراكات ماام خمتساا  اجلهااات ذات العالأاا، حجياااد افاا ات       

يل اجراىاتاا  متااا  لسقطاااي  ومعاجلاا، العوائااق الاامت تواجهاا   وتسااه   

وتتطسااام اتيئااا، ألن تكاااون الاااداع  الااارئيق   .ياااادي اىل  كينااا 

لسنهااو  بقطاااي األوأاااف يف امل سكاا، العربياا، السااعودي،  وتع ياا     

دورهاا يف التن ياا، االأتصاادي، واالجت اعياا، وحتق اا ملقاصااد الشااريع،    

 .2030احشالمي، واألنهل ، ورؤي، امل سك، 

لعاما، ل وأااف اوىل مسادراتهاا    وبناًى عسال ذلك احسقات اتيئا، ا  

التن وي، املت ث س، يف مشروي الصناديق االشاتث اري، الوأفيا،  تهادف    

ه   الصناديق اىل احشهام يف تسسي، احلاجات اتت عي، والتن وي،  

ورحتااام مسااااه ، القطااااي غااام الرحباااي يف النااااتج اؤساااي  وزيااااد   

ساااال التااا ام  معااادالت الشااافاحتي، يف األنشاااط، غااام الرحبيااا، بنااااًى ع   

الصناديق باملتطسسات الوارد  يف لوائة صاناديق االشاتث ار الصاادر     

 .من هيئ، السوق املالي،
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لااا ا ت عااادُّ أ اااي، )اجلااادوى االأتصاااادي، لصاااناديق االشاااتث ار  

الوأفي،( من الق اايا امله ا، الامت حراهاا مستقاال اشاسار مان رباال          

ياال  و ط ورأاا، الع اال الاامت أاادطمها ضااي  املستقااال د. شااسي ان الطف    

التعقياا  عسااال موضااوي الورأاا،  وجاارت اوتااا مااداربالت عديااد        

ناأشااات: )اه يااا، تنهلاااي  الع ااال الاااوأفي وحتهااا  اجراىاتااا   اجااا    

األوأاف ا مي، وكيفي، رحتام العائاد بهاا  الوأا  واحشاكاليات      

الشاارعي،  تفعياال الاادور التن ااوي ل وأاااف  اجل عيااات ا مياا،       

صااناديق االشااتث ار الوأفياا،  وماادى االشااتفاد  ماان مسااادر  احااالق  

بع  اشساخ معانا  ومشاكل األوأااف  امكانيا، جعال األوأااف     

ماشساااات مساااتدام،  دمااا، االاتياجاااات العس يااا، واالجت اعيااا،  

اشااهامات الوأاا  يف التن ياا، االأتصااادي، واالجت اعياا،  اجلامعااات 

الساااعودي، واألوأااااف  اه يااا، الوأااا  يف القطااااي الصاااري  دور     

ي، يف  ويال وتن يا، املشااريم الصا م  واملتوشاط،       الصناديق الوأف

الصااااناديق الوأفياااا، والصااااناديق االشااااتث اري، الوأفياااا،  الوأاااا     

واالشاااتث ار عاااالي املخااااحر  اشاااساخ انشااااى الصاااناديق الوأفيااا،     

وت يمات تنهلي ي، مطسوبا،(. ويف النهايا، اأا   األع ااى املناأشاون      

الورأا، الامت كتسهاا     العديد من التوصايات امله ا،ي وحتي اا يساي نا ُّ     

الااادكتور/ شاااسي ان الطفيااال  وعّقااا  عسيهاااا الااادكتور/ وياااد    

الشاااااجيي  والاااادكتور/ مشاااااري النعااااي   والاااادكتور / عااااسم   

 بره جت.

أ تعااد األوأاااف اليااوم يف  ااالِّ     كتاا  د. شااسي ان الطفياال:   

التطااورات السااريع، يف األنهل اا، والقااوانجت والاا امج يف منااأى عاان     
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ات والط واات عسال مستوى احلكوماات او  تسك األاداة والتطسع

عسال مستوى القطاعات واألحتراد  وهاي الامت واجهات عا  تارخيهاا      

الطويااال منااا  بااادايتها اىل الياااوم العدياااد مااان مرااااال التوشُّااام او      

االنك اش بسس  ما يطرا عسال احلكومات والادو  مان ت امات     

 تاثر بدرج، كسم  عسال نه ، األوأاف وتطوُّرها.

ي صاور  مان اعهلا  ابتكاارات املاليا، احشاالمي،       واألوأاف ها 

الاامت تقاادِّم اسول ااا مسااتدام، اىل جاناا  تعهلااي  االشااتفاد  منهااا ماام   

بقاى اصسها  حت ن  حتجر احشالم واألوأاف تشكِّل مصدًرا وراحتاًدا  

ماليًّا لس جت عات واحلكومات احشالمي، يف شتال جماالت التن ي، 

  والتعسي يااااااااااا،  االجت اعياااااااااا،  واالأتصااااااااااادي،  والثقاحتياااااااااا،   

والصااري، ...اخل ماان جماااالت التن ياا،  اال انهااا أ تأرباا  اهلهااا       

وموأعهااا املناشاا  يف اغساا  الاادو  واحشااالمي، اليااوم  حت ااس ا عاان     

ضااع  تواجاادها يف بقياا، دو  العاااأ  دماا، األأسيااات احشااالمي،    

 حتيها.

وع احل ااد يف وحننااا )امل سكاا، العربيااا،     -ولقااد ه يِّااال تااا   

اد  واكوم، رشيد   اعاادت ل وأااف نه اتها     أي -السعودي،(

وارباا ت تااا كاال مسااعال يف تطااوير ادوات تن يتهااا وبناااى انهل تهااا   

واوك ، ادارتها  متدرج، يف ذلك عسال مراال تارخيي، منتهل ا،   

هجريا،  وذلاك بعاد ان    1390اين ا ُاحسق او  نهلام ل وأاف عاام  

 نهّل  تا يف اؤاك  ااكامها  واشست حرق اثساتها.

اين ااااا ن سقااااي نهلاااار  شااااريع، عسااااال اجاااا  األوأاااااف وشااااع، و

مساااتها وتعدُّد جماالتهاا التن ويا، يف امل سكا، العربيا، الساعودي،      
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 350من  توايدها اىل اليوم  والمت ُأدرت أي ، ما  ط رصد  منها 

مسيااار ريااا   حت ناا  يعاادم ان بااد مديناا، او أرياا، او هجاار  دارباال        

  وأااد مشساات هاا   األوأاااف    امل سكاا، اال وأااد ُاشِّااق حتيهااا وأاا ٌ   

اصناحت ا عديد  ال يتسم املقام ل كرها من خمتس  جماالت احلياا   

الدينياااا،  واالجت اعياااا،  والثقاحتياااا،  واالأتصااااادي،  يف اتت اااام  

السعودي  وكانت األوأاف أدمًيا من اه  رواحتد التن ي، يف بداي، 

اتت ااام السااااعودي  وماااان اشااااهر ماااا باااا ا منهااااا بناااااى املساااااجد   

امااام  ومسااااكن احلجاااا  واملعت ااارين يف مكااا، املكرمااا،    واجلو

 واملدين، املنور   والوأ  عسال ااج، املساحترين  والكتاتي .

ومم ماا ت ربار با  امل سكا، العربيا، الساعودي، الياوم مان أطااي          

وأفااي ضااخ  ي فاا   ان يشااكِّل عنصااًرا ومكوًنااا اشاشااًيا ماان      

 أ يواكاا  -وألشااساخ عديااد  -مكونااات االأتصااادي اال اناا    

تطااااوُّر األوأاااااف التطااااور االأتصااااادي واالجت اااااعي الاااا ي حلااااق   

بامل سكاا، رباصاا، يف عقودهااا الثالثاا، األرباام   و االط دور  ضااعيف ا   

لسنوات عد  مقارن، بسقي، القطاعاات االأتصاادي، املنتجا، األربارىي     

كالقطاي الصناعي  وال راعي  والقطاعات ا دمي،  حت س ا عن 

هناي الكثم من العقسات المت  أطاي النفر وال از  ورمتا كانت

كاناات تااو  دون ذلااك بسااس  عاادم تطااور انهل اا، األوأاااف باانفق 

تطااور األنهل ااا، األرباارى  اضااااحت، اىل عاادم وعاااي اتت اام بثقاحتااا،     

الوأ  واه يتا  يف بنااى ا اارت  وثقاحتتا   وا سار الكاسم لادى        

األغسسياا، بااجت الوصااايا واألوأاااف ويفلنااد شااعوًرا بعاادم ضاارور  الوأاا   
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  اثناااى احليااا  ولااو متسسااد زهيااد ميكاان جعساا  صاادأ، جارياا،   املنجاا

 )وأف ا( ينتفم من  كثم من النال واتت م.

وت ا جاىت احلك ، التارخيي، من القيااد  الرشايد  با حالق    

الااامت ال مااات ايااام اجلهاااات والقطاعاااات   2030رؤيااا، امل سكااا، 

بااا امج ومساااادرات ومشااااريم واهاااداف ح واااا،  كاااان لسقطااااي      

يٌ  منهااا  ماان ربااال  تفعياال دور القطاااي غاام الرحبااي   الااوأفي نصاا

كأاد القطاعات األشاشي، يف برامج ومسادرات واهداف الرؤيا،   

ليكااون شااريك ا اشاشااًيا ومك س اااا اىل جاناا  القطاااعجت العاااام      

  وعسال ه ا األشاال ايً اا   2030وا ا  لترقيق رؤي، امل سك، 

( 11ملسكاي رأا : )م/   ط انشاى  اتيئ، العام، ل وأااف   باملرشاوم ا  

هجري،ي المت جعست اوىل مسادراتها احاالق   26/02/1437وتارييف 

 صناديق االشتث ار الوأفي،   وهي مسادر  تسعال لترقيق جم وعا،  

اهااداف اشاا اتيجي، تن وياا، وتمناا، يف تن وااااد لترقيااق تطسعااات       

الواأفجت واملنتفعجت من األوأااف  وت ساه ل عساال اجلهاات احشاراحتي،      

ع سي، الرأاب، واملتابعا، والتطاوير  حت اس ا عان اه يا، ها          واملنهل ،

الصااناديق يف تقيااق مساادا االشااتدام، املالياا، ماام اؤاحتهلاا، عسااال       

 األصل وخماحر األ يف االشتث ار.

وتااأتي اه ياا، صااناديق االشااتث ار الوأفياا، باعتسارهااا الوعاااى      

الااا ي ميكااان لساااواأفجت ايًّاااا كاااان اجااا  اماااوات  او عااادده  ان   

حتيهااا بواااداته  الوأفياا، ل هااداف الاامت يرغسااون حتيهااا او  يكتتسااوا

يساه ون يف دع ها والوأ  عسيها   ى يسم من اموات   صادأ،  

 وبرًّا ت  عند اع تعاىل اىل يوم القيام،.
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 ومن اهداف صناديق االشتث ار الوأفي،:

 اؤاحتهل، عسال األصل املوأوف. -1

 تن ي، األصل واعاد  اشتث ار ريع . -2

 تسسي، ااتياجات املنتفعجت. -3

 تنويم وتوزيم خماحر االشتث ار. -4

 تقيق الوأ  ملفهوم االشتدام، املالي،. -5

وأاااااد اصااااارت الالئراااااا، التنهلي يااااا، املق اااااا، لتأشاااااايق     

الصاااااااناديق االشاااااااتث اري، الوأفيااااااا، جماااااااا  ع ااااااال الصاااااااناديق 

االشااااتث اري، الوأفيااااا، عساااااال الكياناااااات غااااام الرحبيااااا،  مثااااال:  

ياااااااا،  املاشساااااااااات األهسياااااااا،  الكياناااااااااات   اجل عيااااااااات األهس 

الوأفياااا،  او اي كيااااان غاااام رحبااااي بهاااادف اشااااتث ار اصااااول        

بشاااكل ااااا ايف ومساااتدي   وهااا   حترصااا، اشاااتث اري، كاااسم       

لسقطااااااي غااااام الرحباااااي  لتعهلاااااي  دور  يف اتت ااااام والتن يااااا،     

ولسرحتاااام ماااان مسااااتوى انتاجيتاااا  االأتصااااادي،  ودعاااا  الكيانااااات 

 او القطاعات املندرج، تت .

وتااااا ا ارى ان تع ااااال الكياناااااات غااااام الرحبيااااا، ولاصااااا، 

اجل عيااااات ا مياااا، لالشااااتفاد  ماااان هاااا   الفرصاااا، يف باااادايتهاي  

بساااس  شاااع، حتجاااو  الطسااا  اؤساااي الكاااسم  لسااادربو  اىل هااا        

الساااوق اجلدياااد  مااان املنتجاااات االشاااتث اري،  واهااا  ا طاااوات       

الالزمااا، لااا لك لسرصاااو  عساااال املواحتقااا، بتأشااايق الصاااندوق ماااا     

 :يسي
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دراشاا، امكانياا، الكيااان نفساا  وماادى اشااتعداد  لفااتة   -1

الصندوق من النوااي احداري، والتنهلي ي، واملالي،  يعا  باربتصاار   

 تطسيق الئر، اوك ، اجل عيات واملاشسات  األهسي، )ا مي،(.

دراشا، ماادى احلاجا، اىل تأشاايق الصاندوق ماان عدماا      -2

 ناجًرا. حتالقرار بعدم احلاج، ميثل أراًرا اأتصاديًّا

تعيجت جلن، اشتشاري، ت  ُّ جم وع، مستشارين مان ذوي  -3

ا اا   يف عااد  جماااالت: )أانونياا،  حتقهياا،  مالياا،  اأتصااادي،         

 تسويقي،  اع ا  ربمي،(.

تعاايجت ماادير لالشااتث ار )شاارك، مالياا، مرربصاا، حدار      -4

 األصو (  وان تكون ذات رب   وادار  جيد  و ع، عالي،.

يق صاندوق االشاتث ار الاوأفي اسا      اعداد دراش، تأش-5

 شروط الواأ .

التقاااادم اىل اتيئاااا، العاماااا، ل وأاااااف لسرصااااو  عسااااال      -6

 ال ربي  املسدئي بفتة الصندوق.

التقااادم اىل اتيئااا، العامااا، لساااوق املاااا  لسرصاااو  عساااال      -7

 ال ربي  النهائي لفتة الصندوق.

تأشاايق واحااالق الصااندوق اساا  األاكااام والشااروط  -8

 املنهل ، ل .

كان تسخااي  اهاا  مالمااة اجلاادوى االأتصااادي، لصااناديق  ومي

 االشتث ار الوأفي، يف النقاط التالي،:
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. توشااايم مشاااارك، أطااااي األوأااااف يف جمااااالت اأتصاااادي، 1

واجت اعياا، عديااد   تناادر  تاات مفهااوم الشااراك، او املساااولي،      

 . 2030اتت عي، كأاد األهداف االش اتيجي، لرؤي، امل سك، 

الاااااواأفجت عساااااال خمتسااااا  مساااااتوياته   . تقياااااق تطسعاااااات2

وامكانيااااااته   وحتاااااتة اتاااااا  لصااااا ار الاااااواأفجت لس شاااااارك،   

 واملساه ، يف املشروعات التن وي، المت تستهدف األع ا  ا مي،.

. رحتاام مسااتوى انتاجياا، القطاااي الااوأفي ضاا ن القطاااي غاام     3

الرحبااي لالأتصاااد يف الناااتج القااومي والاادربلي وذلااك ماان ربااال        

ق االشااااااتث اري ا ااااااا   وكاااااا لك احنفاااااااق    تع ياااااا  احنفااااااا 

االشااااتهالكي ا ااااا   اىل جاناااا  تشااااجيم عنصاااار االدربااااار      

األشاشااي لترقيااق التااوازن يف معادلاا، الاادربل  وذلااك ماان ربااال         

% 25مشااارك، صااناديق االشااتث ار الوأفياا، يف ااتجاااز مااا نسااست   

مااان اااااالي األصاااو  املوأوحتااا، لسصاااندوق  وعااادم تعري اااها ألي   

 املدى الطويل الرحبي، يف أي ، األصل نفس .خماحر تّقق عسال 

. تنوُّي جماالت االشاتث ار الاوأفي يف الصاناديق االشاتث اري،     4

املتعااادد  األغااارا   وي توأااام ان تااانعكق هااا   االشاااتث ارات يف    

املساااتقسل عساااال تقياااق التاااوازن االأتصاااادي ماااا باااجت القطاعاااات     

اتياجاات كال   االأتصادي، املنتج، اذا ما ُارب  يف االعتساار دراشا، ا  

 أطاي عسال اد .

. تع ي  الدورين االأتصادي واالجت ااعي لسج عياات األهسيا،    5

واملاشسااات ا مياا، والكيانااات الوأفياا، الاامت تفتقااد العديااد ماان   

املقومااات األشاشااي، الشااتث ار حتوائ ااها املالياا، واصااوتا العقارياا،     
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  واشاتث اراتها ا اصاا،  وماان ابرزهاا: احدار  االا احتياا،  وا اا   

الع سياا،  واتندشاا، املالياا،  والتقااديرات املسااتقسسي، لالاتياجااات      

 والسوق.

. اشااااتهداف احلااااد األدنااااال )عشاااار  ماليااااجت ريااااا  حتقاااار(  6

لصندوق االشتث ارات الوأفي، دليل عسال حتتة اكا  جماا  لتوشايم    

مشااارك، كاحتاا، اجلهااات املسااتفيد  مناا ي كاجل عيااات األهسياا،   

لوأفياا، الاامت تتجاااوز اعاادادها  واملاشسااات ا مياا،  والكيانااات ا

املئات  وه ا يشاكِّل تعهلي اا  لالشاتث ارات الغتناام الفار  الامت       

لتأشاايق اأتصااااد وحاا  اقيقاااي    2030اتااتهااا رؤياا، امل سكااا،   

   يم مكونات .

ولاان اشاارد بقياا، املكاشاا  االأتصااادي، املتوأعاا، ماان جاادوى      

  االشتث ار يف صاناديق االشاتث ار الوأفيا، ل ايق املسااا،  لكا      

 شأربت  بسع  التوصيات امله ،:

( ان تقوم اتيئ، العام، ل وأاف بتشجيم ونشر حتكار  ها     1

الصناديق  وتسهيل متطسسات تأشيسها عا  بوابتهاا احلك ونيا،     

باحضااااحت، اىل دعاااو  املختصاااجت عااا  السجاااان واملراكااا  الوأفيااا،     

لستعرياا  بهاا   الصااناديق  وانعكاشاااتها احجيابياا، عسااال الااواأفجت 

 واملنتفعجت من األوأاف.

( ان تسااااادر احدارات العسيااااا يف الكيانااااات غاااام الرحبياااا،     2

لتأشااايق صاااناديق اشاااتث ار وأفيااا،ي لااادع  مشااااريعها  وت طيااا،      

املصاري  التش يسي، السنوي،  مم التوشايم يف جمااالت ع ال ا ام     

 وال .
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( عقد دورات تدريسي، وتثقيفي، ملساولي القطاي غم الرحبي 3

جت ل وأاااف لتأشاايق صااناديق االشااتث ار الوأفياا،  ماان      واملااتطسع

 ربال  املعاهد واملراك  التدريسي،  واملراك  الوأفي، املتخصص،.

( اه ي، عقد تالفات بجت الكيانات غام الرحبيا، املت اثسا،    4

يف النشااااط واألهااادافي لتقسيااال التكسفااا،  وتاااوحتم حتااار  اكااا   

واجااد  مًعاااا داربااال  لسع اال  مااام األرباا  يف االعتساااار الكياناااات املت  

مناحق او ااحتهلات وااد   اتال يساهل الاربر حتي اا باجت الع ال       

 ويقوي من مراك ها التفاوضي، والتناحتسي،.

ان الق اي، الامت حراهاا الادكتور     عق  د. ويد الشاجيي: 

شاااسي ان الطفيااال يف ورأتااا  ااااو  الصاااناديق الوأفيااا، واه يتهاااا       

معسومات ثري، مفيد   االشتث اري،  وما وست  الورأ، يف ثناياها من

عن موضاوي اياوي ومها  لس جت ام وكياناتا  املختسفا،  ربصوًصاا        

القطااي ا امي او مااا ي سا طال القطاااي الثالاث  ورحتااد  ماديًّاا ليقااوم      

بدور  التن وي االجت اعي. حتالقطاي الثالث اليوم اصاسة يسعا  دوًرا   

د  عاان مهً ااا يف تن ياا، اتت اامي نهلااًرا ملرونتاا  وتنااوُّي جماالتاا   وبعاا 

 السموأراحي،  وأدرت  عسال اشتيعاخ املتطوعجت وتنهلي ه .  

ولاا لك ت عااو  عسياا  الاادو  القيااام بهاا   امله اا، وتدع اا  وتساانُّ   

األنهل اا، والقااوانجت والتشااريعات املساااعد  عسااال بقائاا  واشاات رار      

واشاااتدامت   ومااان ذلاااك ماااا يتعساااق باالشاااتدام، املاليااا،ي كااادع       

ال اارائ   وانشاااى الصااناديق  املي انيااات  وتوياال بعاا  عائاادات

الوأفياا،. حتالقطاااي الثالااث أطاااي غاام رحبااي وال يسااعال لسكساا       

املادي حتي اا ينفا   مان اع اا ي مماا يعا  انا   تاا  بشاكل دائا            
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لسدع  والت ويل لسد ااتياجات  املالي،  شواى ماا يتعساق باملي انياات    

ميياال  التشاا يسي، او مي انيااات الاا امج واألنشااط، واملسااادرات. وعاااد 

اكثار مان    دعا  األنشاط، والا امج   اىل  بع  اؤسانجت واملتا عجت  

دع  املي انيات التش يسي،  المت هي عص  الع ل ا امي   اىلميس  

لسقائاا  واشاات رار   والاامت تت اا ن احجيااارات ورواتاا  املاااو فجت       

والفواتم واملصاري  املختسف،  بل اتال يف دعا  الا امج واألنشاط،    

نجت عساال نوعيا، معينا، منهاا دون غمهاا  اياث       يركِّ  بع  اؤس

يرّكاا  املتاا ي عسااال تسااك الاا امج واألنشااط، الاامت تتعسااق باملساااعد   

املساشاااار  لس رتااااا  لسااااد رمقاااا  وااجتاااا   كاأليتااااام واألراماااال    

واملطسقات او بناى مسجد  و ج  عن دع  ال امج واألنشط، غام  

هيسيا،ي مماا   أوالتي، املساشر   كال امج التوعوي، وال بوي، والتدريس

ضااعاف هاا   الاا امج النوعياا، وتوأ فهاااي ممااا ياانعكق    ٕااىل  يااادي

 داى اجل عيات ا مي، النوعي، املتخصص،  بل أد يقاود اشسًسا عسال 

لعدم  ّكنها من شداد الت اماتها املاديا،  نهلاًرا لقسا،     هاغالإٔااىل 

امس،  مواردها املالي،ي مماا يانعكق شاسًسا عساال بارامج التن يا، الشا       

وعسال رواحتد الع ل التطاوعي وجهاات اشاتيعاب  وتنهلي ا . ك اا ان      

األوضاااي االأتصااادي، وتقسساتهااا تااا انعكااال مساشاار عسااال اجاا      

شااسًسا عسااال ربطاار وباارامج     ثراالت عااات لسقطاااي ا ااميي ممااا ياا   

اجل عيااات ا مياا،  نهلااًرا لت باا خ املي انيااات وعاادم ثساتهااا. لقااد    

دي، بأنهاا ممسكا، ا ام والعطااى       ي ت امل سكا، العربيا، الساعو   

وكي  ال وهي بسد التطوُّي والع ل ا امي التن اوي امل يا   الا ي     

ارتقااال ماان ربااال  ا طااوات التنهلي ياا، الاامت اختاا تها وزار  الع اال   



42 

–2018  2015  
157 

والتن ياا، االجت اعياا، لسرأااي باا  وتنهلي اا  وتوجيهاا  ملااا  قااق تن ياا، 

لتن ااوي  الع اال ااىل  اتت اام  ليترااو  باا لك ماان الع اال الرعااوي   

الع ال واحجنااز؟ وأ   اىل    ليوجها  ا اولير ي اؤتا  من ذ  ِّ الس

بتكاااات  الاااوزار  مااام القطااااي الثالاااثي دعً اااا     الايترقاااق ذلاااك 

 ا.شراحت اوتنهليً ا  و

ا ضااراًراو جيابياا،الكاال ع سياا، ت اايم اجت اااعي نتااائج     نا الا

جانسيااا،. وحنااان الياااوم نعااايع يف امل سكااا، االااا، ت ااايم اجت ااااعي    

يصاااااسها بعااا  األضااارار  ناتصاااادي شاااريع، جااادًّا  ومتوأااام  واأ

التدربل العاجال والتخطاير اآلجال    اىل  والنتائج السسسي، المت تتا 

اتت ام املعنيا،  ومنهاا القطااي ا اميي لسراد        شساات مامن كل 

 الامن ه   األضرار والنتائج السسسي، عسال الفرد واألشر  واتت م. 

جا ًىا مان    صاسة ااي ا امي ذاتا     القط ناان املشكس، تك ن يف 

الع اال  شساااتمااملت ااررين وضاارايا هاا ا الاات م السااريم. حتااسع  

وبشاكل  -تعاني من ضائق، مالي، شديد  نابا،  صسرتاا مي 

عان االا، التراوُّ  االأتصاادي الامت تعيشاها الاسالد         -غم مساشار 

عسااال كااثم ماان املاااحنجت واؤساانجت واملتصاادأجت ماان   ثاارتاوالاامت 

ورجااا  األع ااا   حتقاالط عطاااؤه  ودع هاا  املااادي لسقطاااي      التجااار 

ا ااامي. ومااان يع ااال يف القطااااي ا ااامي يستشاااعر ذلاااك. حتنهلااار    

بسيط، عسال دربل العديد من اجل عياات ا ميا، رباال  حتا   السات،      

املاضااي، ومقارنتاا  باانفق الفاا   ماان العااام املاضااي  جيااد ان  شااهرا

اجل عياات ا ميا،ي   هناي احنسااًرا كاسًما يف ماوارد الكاثم مان      

تسرية العديد من العامسجت يف القطااي ا اميي نهلاًرا    اىل  دىامما 
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لسعج  يف دحتم رواتسه   والعج  يف تسديد متطسسات ماليا، اربارى    

راحتااًدا مه ًّااا ماان  ناكاحجيااارات  والفااواتم  وغمهاااي ممااا يعاا  

ا كاثمً  2030 يا، ؤرواحتد التن ي، يف جمت عناا  راحتاًدا تع او  عسيا  ر    

عسيهاا يف نه ا، وتن يا، اتت ام       مال ايف تفعيل القاو  التطوعيا، امل  

اىل  تفعياال الع اال التطااوعي  تااا   نطالاان يسااتطيم ان يقااوم باادور .  

أوياا، وحتاعساا،  أااادر  عسااال اشااتيعاخ      شساااتماوجااود اعيااات و 

املناشااار اىل  وتنهلااي ه  وتااوجيهه    عااداده  ااملتطااوعجت  وزياااد    

 .اته مكاناالمت ي عون حتيها اس  

وجاود بارامج االشاتدام، املاليا، ل ع اا        ه ي،ا تيأومن هنا ت

ا مي،  ومنها الصناديق الوأفي، االشتث اري،  المت تناوتا شاعاد   

 د. شسي ان يف ورأت  املرك  .

ان االهت اااااام باألوأااااااف لااااا  جااااا ور  يف التاااااارييف ا ااااامي     

احشااالمي  ايااث اهت اات باا  احلكومااات احشااالمي، واؤساانون   

ال اااد شااواى  وتنوعاات مصااارحت : حتكااان هناااي وأاا  اجلاار     عساا

ووأ  املري   ووأ  حال  العس   ووأ  عابر السسيل  وغمهاا.  

ما هي عسي  الياوم.  اىل  وتطورت األوأاف وتنهلي اتها اىل ان وصست

 ناعسااال  كاادؤامااا ذكاار  د. شااسي ان ماان توصاايات  و   ياادؤا نااااو

يااد  تتااا  اىل حتكاار  الصااناديق الوأفياا، االشااتث اري، حتكاار  جد  

ان اااا  واعاااالن وتوعيااا،  حتاااالواأ   تاااا  اىل ان يعااارف حريقااا،   

 موالا  ااملشارك، حتيها  وان يثق بها  وي  ن حريقا، التصارُّف يف   

الوأفي،  حتال بد ان نكس  ثقت   وك لك املستفيد وهو القطااي  

االشاتفاد  منهاا مان     لياات تا مي ايً ا  تاا  اىل توعيا، عنهاا  و   
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الاادورات التدريسياا،ي ممااا يساااعد يف تنوياام مصااادر ربااال  التوعياا، و

الاادربل لترقيااق االشااتدام،. ك ااا ان هناااي ااجاا، ماشطاا، لتطسيااق    

الشفاحتي، يف كاحتا، اجاراىات الصاناديق الوأفيا، االشاتث اري،       امسد

 لكي تكس  ثق، اتت م بكاحت، حتئات .

لعسيِّ اتوأ  عند بع  النقااط   ك ا عقن  د. مشاري النعي :

يف ورأاا، الاادكتور شااسي ان الطفياال  والاامت تناولاات يف  الاامت وردت

أساا ها األو  االاا، الوأاا  يف احل ااار  احشااالمي،  ويف امل سكاا،  

العربياااا، السااااعودي، عسااااال وجاااا  ا صااااو   واشااااكالي، الااااوعي 

املعاصر بأه يا، الوأا  يف السنااى االأتصاادي واالجت ااعي  والامت       

ر الوأفيا، كجا ى   ادطت اىل تس  الدول، لتأشايق صاناديق االشاتث ا   

  وال اااوابر الااامت  ط وضاااعها لتأشااايق هاااا       2030مااان رؤيااا،   

الصناديق  والمت شيكون تا اثاٌر ع ياق عساال تطاوُّر دور األوأااف      

يف املستقسل  وتررها مان شاكسها التقسيادي الا ي عطنال كاثًما       

من األوأاف عسال مرِّ السنجت  حت ذا كانت أي ، األوأاف تصال اىل  

 اال ان دربسها ضئيٌل جدًّا مقارن، بقي ، األصو .   مسيار ريا    350

وأساال ان انتقااليف اىل ص ااس  موضااوي الصااناديق الوأفياا، شااوف     

اتدة عسال عجال، عن مشااكل األوأااف الامت واجهت هاا شخصايًّا      

عناادما كناات  اع اال مشاارحت ا عاًمااا عسااال مركاا  الاا اة الع رانااي   

 اااا يعسااا  الاااوح  باتيئااا، العامااا، لسساااياا، والااا اة الاااوح . حتك 

معهل نااا ان كااثًما ماان املساااني ال اثياا، هااي اوأاااف  وماام تقاااد م       

الوأت تفتتت املسكي، ت   األوأاف  واه سها اصارابها  وتولات   
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اىل ربرائاا   وتعطاال دورهااا وأ يعااد تااا اي درباال  وهاا ا ناااتج يف  

 األصل من وجود اشكالي، يف: 

شااكل الوأاا ي واأصااد هنااا اآللياا، الاامت ياات  بهااا تديااد    -

 لوأ .ا

ادار  الوأاا ي واملقصااود هنااا هااو األشااسوخ التقسياادي املتساام -

يف تدياااد جمساااق نهلاااار  لسوأااا   وماااا ي تااا  عسيااا  مااان ضاااياي   

 لس ساولي، مم الوأت.     

لن اضي  عسال ماا ذكار  الادكتور شاسي ان مان حتوائاد اا،        

ت   الصناديق والتوصيات المت ذكرها يف مقال  الشاامل  لكان   

عان مساألتجت مه اتجت: اوت اا  ان صاناديق      ميكن ان اتدة هنا 

االشتث ار الوأفي، شتكسر اال، الفرديا، يف الع ال الاوأفي  حتقاد     

تعودنا تارخييًّا عسال ان األوأاف عاد  ت س طال بأ ااى موأفيهاا  اماا    

يف اال، وجود صناديق وأفي،  حت ن ه ا شيجعل الكثم من احتاراد  

ن هناااي ااجاا، اىل اتت اام يسااه  يف الع اال الااوأفي دون ان يكااو 

تأشاايق وأاا  حتاارديي وهاا ا شيوشِّاام ماان األوأاااف  وشااي يد ماان     

تأثمهااا  واألهاا  ماان ذلااك شي اا ن اشاات رارها رغاا  ان مشااكس،  

 نهلار  الوأ   ملنا ت رل  اتال اآلن  وها ا أاد ي عطِّال ها   الصاناديق      

يف املستقسل  اال اذا  ط تويل جمسق النهلار  اىل جمسق ادار  يات   

 من املساه جت يف الصندوق  ومن ذرياته  يف املستقسل. انتخابه 

املسااأل، الثانياا،: هااي  الشااركات الوأفياا،   الاامت ااااو  بهااا      

السع  معاجل، مشكس، الوأا  الفاردي الا ي ثسات تارخييًّاا وجاود       

اشكاالت كاسم  يف اشات راري، ادارتا   حتانرن لسانا مثال ال ارخ        
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اشسا، اشاتث اري،   يف تعامس  مم الوأ   ايث يتراو  الوأا  اىل م  

اشس  بالصندوق مم بقاى اش  امُلوِأ  األشاشي  وامكانيا، درباو    

مساااه جت جاادد لسوأاا  ماام الوأااتي كااون الوأاا  يف األصاال هااو     

ملاشس، تعسي ي، او ثقاحتي،  مثل ماشس،   يثسونيان  الثقاحتيا، يف  

واشنطن وغمها من ماشسات  حتارغ  ان الوأا  األصاسي مسات ر     

اال ان هناي مساه جت كاثمين يف ها ا    و  ل نفق اش  الواأ 

 الوأ  ت  كر ا اؤه  )اس  رغس، املوِأ ( يف الئر، الشرف. 

اعود  لسشركات الوأفي، المت هي شركات باري، بالكامل 

 ط ايقاااف اشااه ها  وي سااتفاد ماان دربسااها الساانوي لسصاارف عسااال        

مصااارف الوأاا . هاا   الشااركات ملااا ت قاار  اتااال اآلن  لكنهااا يف   

اىل ان ت قااار  ويصااادريف تاااا نهلاااام  وهاااي ا ياااار األمثااال يف  الطرياااق

الوأااات الاااراهن لكاااثم مااان الشاااركات العائسيااا، الااامت ترغااا  يف  

تأشاااايق اوأاااااف باشاااا  العائساااا،  حبيااااث يكااااون مساااااه ، ماااان 

املاشسجت وذرياته   ويف الوأت نفس  ي دار كشرك، مستقس، يات ُّ  

شاتث ار دربساها يف   زياد  اشه ها من ِأسل ابناى العائس، مم الوأات  وا 

 اع ا  الوأ  وتوشيم اشتث ارات .   

بشااكل عااام   تااا  االشااتث ار الااوأفي اىل احتكااار جديااد    

ربار  الصندوق مم مراجع، ع يق، لستجرب، التارخيي، امل تد  ألربع، 

عشر أرًنا  وهي برب، حتريد  ومه ،  حتيها كثم من احجيابياات  

ابناااى اتت اام   وبعاا  السااسسيات  حتك ااا ان الوأاا  مهاا   دماا،   

وحتتة تحتاق لس رتاججت منه   كا لك هاو مها يف يف التن يا، بشاكل      

عاااااام. وارى انط التراااااوُّ  مااااان الوأااااا  التقسيااااادي اىل الصاااااناديق    
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والشااركات الوأفياا، شيوشِّاام ماان نشاااحات الوأاا  االشااتث اري،     

وشيجعل منا  اااد العناصار االأتصاادي، امله ا، الامت شايكون تاا         

  ي، االجت اعي، بشكل عام.اشهاٌم واضٌة يف التن

ان الوأا  يف احشااالم هاو تساايق    وعقسات د. عاسم بااره جت:  

األصل وتسسيل املنفعا،. واملاراد باألصال ماا ميكان االنتفااي با  مام         

بقااااى عينااا ي كالااادور  والسسااااتجت  واملسااااجد  والااادكاكجت    

وحنوها. واملراد باملنفع،: )ال س، الناب، عن ذلاك األصالي كالث اار    

صاايل  واجااارات السااكن والاادكاكجت ... وغمهااا(. وهااي  واؤا

شن، تكاحتسي، مسترس،  ووج  من اوج  الصارف والقرباال اىل اع   

شاااسران  وتعااااىل  ي عاااجت حتيهاااا املقتااادر اؤتااااججت مااان املساااس جت       

وغمهاا . ولسوأاا  شااروط حتقهياا، وضااوابر متعااارف عسيهااا ون هلناااٌر    

ماان الاان   يقومااون بتصااري  شاااون الوأاا   وهااي معروحتاا، مناا  ز   

 الكري   صسوات اع تعاىل عسي   وعسال تل  وشس .

وك اااا اشاااار الكاتااا  يف ورأتااا   حتااا ن امل سكااا، العربيااا،       

الساااعودي، اولااات األوأااااف احشاااالمي، اهت اًماااا منقطاااميف الااانهلم      

باعتسارهااا ا اان احشااالم  وتعاادد األوأاااف العينياا، يف ارضااها    

ر . اذ أ تقتصاار ورباصا، يف مادينمت مكاا، املكرما، واملديناا، املناو    

األوأاف عسال األهالي والسكان اؤسيجت واملقي جت  بل تتعدا  اىل 

شااائر الاادو  احشااالمي،  وايث ااا كااان هنالااك تواجااد لس سااس جت   

عسااال  هاار األر . وال شااك انط يف مكاا، املكرماا، تديااًدا لعساات    

األوأااااف احشاااالمي، دوًرا كاااسًما يف النه ااا، العس يااا، والفقهيااا،      

أسل أياام الدولا، الساعودي،  اذ انط مستشافال اجيااد       والصري، من 
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واملدرشااا، الصااااولتي،  واوأااااف احلجااااا  اجلااااو  وبااااالد مااااا وراى    

النهااريني هااي امثساا، ل وأاااف احشااالمي،  الاامت امتااد نفعهااا عسااال      

الاااسالد والعسااااد عساااال مااادى شااانجت عدياااد  ممتاااد   واتاااال يومناااا     

التساارعات   احلاضر. اال انا  وك اا اشاار الكاتا   يف  الِّ ها        

والتراااديات االأتصاااادي، الااامت يعيشاااها العااااأ الياااوم  حتااا ن نهلاااام  

األوأااف كاان ال باد ان يواكا  التطاورات املتساارع،. وماا انشاااى        

هجرياا،  اال ااولاا، جاااد    1437 اتيئاا، العاماا، ل وأاااف يف عااام   

لس  سك، يف شسيل تطوير الع ل الوأفي  وجعس  مستداًما يستطيم 

ترااديات االأتصااادي، احلالياا، واملسااتقسسي،. وأااد  الصاا ود يف وجاا  ال

شسق ذلك وجود عدد من الدراشات األكادمييا، الامت ت راات اىل    

عساال شاسيل    -واأم  وتناولت اجلدوى االأتصادي، ل وأاف. اشام 

اىل دراشاا، بعناوان:  ادار  األوأاااف عساال اشااق اأتصااادي،    -املثاا  

، لإلنشاااى ماام احشااار  اىل دمااج األوأاااف الصاا م : شاارك، مكاا    

والاااتع م منوذًجاااا   هااا   الدراشااا، أاااام بهاااا  شاااعاد  ا.د. ا اااد     

اجلاارف  ماان جامعاا، ام القاارى متكاا،. تطاارق يف دراشاات  اىل عااد    

ااااااور  مثاااال: االباهااااات احلديثاااا، يف ادار  اصااااو  األوأاااااف  

شياشاااات االشاااتث ار واحنفااااق  دماااج األوأااااف الصااا م   عوائاااد  

اقااوق املساااه جت... وغمهااا.   األوأاااف أساال وبعااد الاادمج  واياا،   

واتفق   اًما مم كالِّ ماا اورد  الكاتا  مان نقااط يف اها  مالماة        

صناديق االشتث ار الوأفي،. وكا لك اتفاق  مام النقااط األربام الامت       

 اوردها كتوصيات  واضي   عسيها:
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ضاارور  االشااتعان، بااابراى الفقهاااى يف العااااأ حتي ااا خيااا ُّ     -

اذ انط األوأااف ع وًماا هاي شاأن      مالمة ه   اجلدوى االأتصادي، 

ديااا  غااام رحباااي  وأاااد يساااتنكر الاااسع  تويسااا  اىل مشااااريم   

 اأتصادي، حبت،.

ضااارور  توشااام دائااار  األوأااااف اىل ماااا يواكااا  ااجااا،       -

العصاااار  مثاااال: األوأاااااف السرثياااا،  او املستشاااافيات واملراكاااا     

الطسيا،  واملعاهااد املتخصصاا، التقنياا، والعس ياا، والدينياا،  وغمهااا.  

 لك األوأاف لس شاريم التن وي، والسنال الترتي،.وك 

ضرور  اعطاى ن هلنار األوأااف اهت اًماا رباصًّاا حتي اا يتعساق       -

باااأدواره  املتعاااارف عسيهاااا  وكيفيااا، تطاااوير ادائهااا  ليواكااا       

 التطوير احلاصل يف نهلام الوأ  احشالمي.

األوأاف احشالمي، ال جي  ان يقتصر دورها عسال السسدان  -

حترسااا   بااال اين اااا و جاااد مساااس ون ومساااس ات عساااال      احشاااالمي،

 هراألر   وه ا يتطس  وضم ضاوابر وأاوانجت مرنا، تساه ل اداى     

 األع ا  الوأفي، التوشعي،.
 

 حول القضية املداخالت:  

 أهمية تنظيم العمل الوقفي وفهم إجراءاته:

اكااد د. ويااد الشاااجيي ان الع اال الااوأفي  تااا  اىل جهااد    

ي  واحجاراىات وحته هاا مان أسال اجلهاات      واىل ع ل كسم  حتالتنهل

ذات العالأاا، اماار مهاا  جااًدا  وماان ذلااك الشااركات والصااناديق        

الوأفياا،ي ولاا لك ال بااد ماان تااوحتم جهااات كاحتياا، تتااوىل التوعياا،          

 والتدري  عسال الع ل الوأفي.
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اويطااد ذلااك د. شااسي ان الطفياال ماكااًدا ضاارور  تااوحت ر جهااات       

ألوأاااااف  ورباصاااا، ومراكاااا  عديااااد  لتاااادري  القااااائ جت عسااااال ا 

املسااااولجت يف القطااااي غااام الرحبااايي كاجل عياااات واملاشساااات     

 ا مي،  والكيانات الوأفي،  والسجان غم الرحبي،.

ذهااا  د. وياااد الشااااجيي اىل ان برناااامج  املنهل ااا، الوأفيااا،    

املتعس اا،  يقاادِّم معرحتاا، اااو  حاارق التطسيااق والترااوُّ  اىل املنهل اا،       

ق لسناى املنهل ات املتعس ،  وبااوز  املتعس ،  واالش اتيجيات ا  

الاااتعس   الفاااردي اىل الاااتعس   اجل ااااعي والاااتعس  املنهلاااومي  واهااا        

اآلليااات والطاارق الع سياا، يف تطسيااق املنهل اا، املتعس اا،  ماان ربااال        

 الن اذ  وورش الع ل.

ك اااااا اشاااااار د. وياااااد املااااا روي اىل ان جناااااا  واشاااااتدام،    

ر، لسروك اااا، األوأاااااف بأنواعهااااا يتطساااا  وجااااود معااااايم واضاااا  

الداربسياا، أابساا، لستطسيااق واملتابعاا،  ال تقاالُّ عاان تسااك املع ااو  بهااا         

يف الشاااااركات املسااااااه ،ي وذلاااااك اتاااااال يثاااااق اتت ااااام  اااااود  

 ادارتها وتقيق اهداحتها.

 اج  األوأاف ا مي، وكيفي، رحتم العائد بها: 

تارى د. منااال ابااو شااسي ان ان الق ااي، الاامت حراهااا د. شااسي ان  

ت ل احلسو  لسكثم مان املشااكل الامت نترادة     عن األوأاف أد 

عنها يف املنتدى  عن حرياق احباداي بالت ويال والع ال عساال القطااي       

مان نهلريا، اىل واأاام     2030الثالاث  وهاي جا ى مان تويال رؤيا،       

 حتهي اًذا أ ي، مه ،.
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اضي : ان  ذ كر يف الورأ، والتعقيسات ِكسيفار اجا  األوأااف    

ضاابل، اجاا  الراجاامي لاا لك حتاا ن    بسيااون ريااا  يف مقاباال   350بااا 

اتساااى : هاال اياام األوأاااف الاامت ذ كاارت هااي اوأاااٌف ربمياا،؟ ام  

ت اا ُّ ايً ااا اوأاااف العوائاال العائااد  لنفسااها؟ وهاال ميكاان تسياال   

 واعطاى اسو  عن كيفي، رحتم العائد باألوأاف ا مي،؟

مااان جانسااا  ذهااا  د. شاااسي ان الطفيااال اىل ان ماااا ذ كااار هاااو    

م ضااا ن ربطااا، وزار  الع اااال   2020يااا  يف  املساااتهدف الوصاااو  ال  

والشااااون االجت اعيااا، يف ورأتهاااا املقدمااا، يف املاااا ر احشاااالمي     

هجري، لرحتم اج  األوأاف املساجس،  1438ل وأاف يف ارم عام 

يف نهلااام احلاشاا   يف اااجت كاناات لااي زيااار  اىل وزار  األوأاااف     

شن،  واحتادني اااد املختصاجت تنا اي باأن اجا  األوأااف        15أسل 

الااا  وأااا  ربااامي  وليسااات  50سااجس، يف احلاشااا  ت ياااد عااان  امل

اوأاحت ا اهسي،. اًذا كي  نتصور اج  وأي ، األوأاف الياوم  والامت   

 تريسيون ريا ؟  2أدطرها السع  بأن أي تها ت يد عن 

ويف اعتقااادي  ليساات هناااي ارأاااٌم ااصااائي، دأيقاا، ومعسناا،   

  حلجا   لكن الشواهد املعاصر  ل وأااف ت عطاي مادلوالت كاسم    

وضخام، ه ا القطااي  رباصا، ان اااد ها   األوأااف الامت اعسنات        

مسيااار  30عنهااا ماشساا، الشااييف شااسي ان الراجرااي بس اات أي تهااا     

ريااا   حت اااذا باارايك  عاان اجاا  تالف األوأاااف ا مياا، واألهسياا،  

املسجس، داربل امل سك، او ربارجها  ملصسر، احلرمجت  او احلجاا   

 واملعت رين  او غم ذلك؟
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ان  حِتي     شوف تس   اتيئ، العام، ل وأااف كاحتا،    ك ا

مساعيها لترقيق األهداف األشاشاي، مان انشاائها  لتطاوير أطااي      

 األوأاف ا مي واألهسي واملش ي  وما زلنا يف او  الطريق.

 الوأ  واحشكاليات الشرعي،: 

اااو  مااا ذكاار  د. مشاااري النعااي  ماان ان هناااي اشااكالي،       

أا ي تسااىلت د. مناال اباو شاسي ان عان ها          شرعي، أي موضوي الو

احشااااكاليات الشاااارعي،. عسااااق د. مشاااااري النعااااي  انهااااا تت اااا ن 

بالدرج، األوىل القيود عسال نقل واشتسدا  األوأاف. ك ا ان هناي 

اشكاالت مرتسط، بشكل املسكيا،  حت اا تعاورف عسيا  انا  وأا        

حتهو وأ  اتال لو أ يكن ل  صاك مسكيا،  وها ا اوجاد حتوضاال      

  عقارات الوأ .كسم  يف

اضاااااااااف د. شااااااااسي ان الطفياااااااال: ان الئراااااااا، تااااااااراربي      

الصاااناديق الوأفيااا، نيفصطااات بعااادم تاااداو  الواااادات املوأوحتااا،  مااام   

انااا  ارى اه يااا، معاجلااا، هااا   اجل ئيااا، مااان الناايااا، الشااارعي،ي    

لتفعيااال الصاااناديق بشاااكل احت ااال  وحعطااااى جماااا  لساااواأفجت       

بااااسع  اآلراى لسع ااال باااالوأ  املاأااات ووأاااا  املنقاااوالت  ارباااً ا      

 الفقهي، المت بي  ذلك.

وأاااااااد ناأشااااااات  هااااااا   املساااااااأل، مااااااام بعااااااا  املختصاااااااجت 

واملساااااولجت عاااان األوأاااااف  لدراشاااا، هاااا ا املوضااااوي واه يتاااا        

عناااد حااار  صاااناديق االشاااتث ار الوأفيااا،  حعطااااى مرونااا، اكااا    

 حاملا ان الصندوق اتفٌو باألصل ال خير  من   ومابد.
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ان  خيشاال ان يااثر ها ا الترجُّار     اال انط د. مشاري النعي  يرى 

الفقهي عسال مستقسل الصاناديق نفساها  وتصاسة اشاتث ارات ثقيسا،      

احلركاا،  حت اان املعااروف ان االشااتث ار يتطساا  املروناا، والتوأياات     

املناش  لسخرو  من الساوق او الادربو  لا   وارى ان احلساو  جيا       

وارد  اال ت ج طا. ايطد ذلك د. ويد الشاجيي  رباصا، ان الشاروط الا   

يف تعسي ات ال ربي  لسصناديق الوأفيا، االشاتث اري، حتيهاا ماا ياثم      

ه ا التخوف. عسال شاسيل املثاا   ورد يف السناد الرابام مان تعسي اات       

 وشروط ال ربي  لسصناديق االشتث اري، الوأفي،  وهي:

جياااا  اشااااتيفاى التااااالي عنااااد تقاااادي  حساااا  ال ربااااي     -ا

 لسصندوق: 

ال يقاال احلاااد   نالصنااادوق جياا   ا شاايق أ. احلااد األدنااال لت  1

الصنادوق عان عشار  ماليياان   شايقأاألدناال الا ي ينس اي اعا  لت

 رياا  شاعودي.

جياا  عسااال ماادير الصااندوق االلتاا ام بالتااالي يف اياام      -خ

 األوأات:  

ال تقاااال أي اااا، اشااااتث ارات    نا. شياشاااا، اشااااتث ار: جياااا    1

ي ا، احااليا، من اصااو   %( مان الق 75الصنادوق عان ماا نساست  )

 أوائا  ماليا، مدأقا،. ربارٓالصنادوق  وذلاك حبسا  ا

ال تقاال نسااس، األربااا  املوزعااا، عساااال    نا. التوزيعااات: جياا  2

 ربااااااا ا%( شاااااانويًّا ماااااان صاحتااااااي  50اجلهاااااا، املسااااااتفيد  عاااااان )

 و جاادت(. ناالصناادوق القابساا، لستوزياام )
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 اتساااى : مااا اجلهاا، الاامت  اانة ال اربااي  ملاادير       لاا ا حتاا ن  

الصندوق واماجت احلفاو؟ اجااخ عان ذلاك د. شاسي ان الطفيال باأن         

هيئ، السوق املالي، هي ميفن يصدر ال اربي   لكان أسساها مواحتقا،    

 اتيئ، العام، ل وأاف.

 تفعيل الدور التن وي ل وأاف:

ون بسياا 350تاارى د. منااال ابوشااسي اني متااا ان اجاا  األوأاااف     

ماان ريعهااا ل ااخها يف   ٪ 5اىل  2ريااا   لااو اشااتطعنا ان نسااتخدم  

األع ا  ا مي، التن ويا،  حتهال هنااي امكانيا، حعااد  هيكستهاا       

وتويااال الريااام املوجاااود لإلنفااااق عساااال اولوياااات التن يااا، ا ميااا،     

 املعاصر ؟

من جانس   يعتقد د. شسي ان الطفيل ان  جي  بداي، ان نعارف  

تعاااااني الكاااثم ماااان املعوأاااات النهلامياااا،    ان األوأااااف مااااا زالااات  

واحجرائيااا، والق ااااائي،...اخل. وتاااا ا يصااااع  عالجهااااا يف الفاااا    

احلالي، بشكل كسي اال من رباال  مساادرات وأفيا،ي كالصاناديق     

والكياناااات الوأفيااا،. وعساااال هااا ا األشاااال  حتااا ن تفعيااال الااادور     

التن اوي ل وأاااف يتطساا  مشااركت  يف جماااالت تن وياا، متنوعاا،    

ما ميكان ع سا  مان رباال  حتاتة صاناديق وأفيا، عدياد   مان          وهو 

 ربال  الكيانات الوأفي، وا مي، يف القطاي غم الرحبي.

بسياون هاو تقادير     350بين ا تتصور د. عسم بره جت ان الرأ  

ذاتاي ألصااو  الوأاا . حت ثس ااا  اوأاااف الراجرااي هااو ماان أاادطر أي اا،  

 اا، األصاال الفعسااي. اصااول   ماان ثيفاا ط ال يوجااد جهاا، مسااتقس، تقااي   أي

كا لك حتا ن هنااي بعا  الشااروط الامت ي اعها الواأفاون تكااون        
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مقيااد ي كااأن يكااون املسااتفيد ماان ا دماا، حتئاا، معيناا، أااد تشاا ل  

اشااًرا بعينهااا. وهناااي ميفاان  ي اام شاارح ا بسقاااى األصااو  دون تطااويري  

مثس ااا: أااد يوأاا  ااااده  ع ااار  شااكني، يف موأاام اشاا اتيجي         

عسااال ماا هااي عسياا . بطسيعاا، احلااا     ويشا ط ان تهلاالط عااجت الوأاا  

ومترور الوأات تتعار  الع اار  لستقاادم  وااياًناا ال يكاون لناا ر        

الوأ  احلق يف اعاد  بناى العقار مثس ا  حتتقل  بالتالي أي ، الوأا    

ويقل النااتج عنا . مان هناا حتا ن احاصااىات واألرأاام عان األوأااف          

 ع وًما تكون غم دأيق،  وامنا تقريسي،. 

ان هناي مشاكل اربارىي كوحتاا  النهّلاار وعادم وجاود      ك ا 

بديل ت  من األبناى مثس ا  حتنجاد ان الوأا  مام األياام ي نساال ويعاود       

لسيت ما  املسس جت شرًعا  ولكنه  ااياًنا ال يستطيعون التصرف 

حتيهااا لسشااروط الاامت وضااعها الواأفااون يف املقااام األو   او ل ياااخ      

 أفجت األشاشيجت.  اوراق ثسوتي، الوأ  بعد وحتا  املو

لا لك ماان املها  جاادًّا ان يكاون لسفقهاااى يف العااأ احشااالمي     

دوٌر كااسٌم يف التطااوير وحتهاا  املقصااود ماان اجلاادوى االأتصااادي،     

حتك ااا أساات  ألنط األصاال يف الوأاا  هااو ع اال دياا  غاام رحبااي      

حتكاااثم مااان املساااس جت والاااواأفجت يترااار   مااان تاااو  الع سيااا، اىل   

 كان ال ر  من  االشتدام، والتن ي،.شكل باري حبت  وان 

اضاف د. شسي ان الطفيل: لعل اتيئا، العاما، ل وأااف  وهاي     

اجله، املساول، عن األوأاف ا مي، العام، واملشا ك، واحشاراف   

عسال نهلاار  األوأااف األهسيا،  تقاوم بالادور األشاشاي يف اؤاحتهلا،        

احشااالمي،  عسااال األوأاااف وعاادم اه اتااا  عسً ااا انط وزرا  الشاااون   
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واألوأااااف هاااي اجلهااا، املسااااول، عااان األوأااااف املعطسااا، واألوأااااف  

التابع، لسررمجت وربار  امل سك،  ولعساها تقاوم بادورها كا لك يف     

تطوير تسك األوأاف  ولاص، األوأااف املعطسا، الامت ت قادطر أي تهاا      

 باملسيارات  وتأرب  مواأم اش اتيجي، يف غالسي، مدن امل سك،.

االأتصااادي، لسصااناديق الوأفياا، تعيااد لنااا رونااق  ولعاال اجلاادوى 

األوأاف يف شكسها االأتصادي واالشتث اري الا ي يانعكق اثار     

االجت اعي عساال مفاصال اتت ام  ولاصا، التو يا   والتعساي         

 والوأاي، والرعاي، الصري،  والعال .

عسق د. ويد الشاجييي من ربال  أراىتاي لتعسي اات تارربي     

نهاااا اتفااااق باااجت الواأااا  مااان جهااا، واجلهااا،      الصاااناديق الوأفيااا، ا 

املستفيد  مان جها، اربارى  ويقصار ريام ها ا الصاندوق عساال ها            

اجلهااا، حتقااار  اي ان الوأااا  شااايسقال تااات نهلااار  وربياااار وتوجااا   

الواأاا . وبالتااالي شاايت  دعاا  جهااات مسااتفيد  معيناا، دون غمهااا  

ايث انط اتاالت الصري، والتوعويا، والتعساي  واحشاكان ال تا ا      

ن اأااال اتااااالت املوأاااوف تاااا. حتهااال هنااااي امكانيااا، لتوجيااا     مااا

الااواأفجت لتااس  باارامج تن وياا، نوعياا،؟ وهاال ممكاان اعااداد أائ اا،   

باجلهاااات ا ميااا، وجمااااالت ع ساااها ليختاااار الواأااا  منهااااي ألن       

 الالئر، احلالي، لسصناديق الوأفي، ال تشم اىل ذلك؟

 امج يعتقاااد د. شاااسي ان الطفيااال ان األمااار يتوأااا  عساااال الااا     

التوعوي، جلادوى الصاناديق الوأفيا، واغراضاها التن ويا،  وهاو ماا        

شاايولد ااجاا، وحسًسااا عسااال تسااك الصااناديقي ألن املعرحتاا، بأغراضااها   

شيساااااعد الااااواأفجت عسااااال احأسااااا  عسيهااااا مه ااااا كاناااات اجاااا   
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مساااه اته  يف وااادات هاا   الصاااناديق. وتاا ا تااأتي اه يااا، دور      

 ها يف التن ي، واتت م.احعالم الوأفي ت   الصناديق واثر

 اوك ، الصناديق الوأفي، لالشتث ار:

اشار ا. ا د الدندني اىل ان هناي اعيات ربمي، أ تستا م  

بالشاااافاحتي،  ورمتااااا تقهقاااار دورهااااا لاااايق حتقاااار بسااااس  الوضاااام  

االأتصادي. ل ا حت ن  اتساى : ماذا عن احلوك ، تا   الصاناديق   

لاا ام لسصااناديق واألوأاااف واألوأاااف ع وًمااا؟ وهاال ورد يف النهلااام ا

بوجود مدأق اسابات  ايث ت نشر النتائج املاليا، شانويًّا؟ كا لك    

ال رباي والوأا  احشاالمي     Trustحت ن  اتساى : ما الفرق بجت الاا  

غم اربتالف امكاني، دربو  مساه جت جادد؟ وهال با  ال كاا      

عسااال رياام الوأاا  او عسااال األصااو  ان كاناات مال ااا ان ااالط عسيهااا       

وحتقهيًّاااي هاال جيااوز ان ياات م هاادف الوأاا ؟ حت ثس ااا  وضاام    احلااو ؟

وأ  ل يتام واألرامل ألهل السسد ال ي هو حتي  او املنطق، من داربل 

السساااد اىل منطقااا، اربااارى او اضااااحت، بساااد تربااار  او نفاااق املكاااان  

 ولكن يت  ت يم النشاط الوأفي.

ماان جانساا  اجاااخ د. شااسي ان الطفياالي حتي ااا يتعسااق حبوك اا،    

الوأفيااا، لالشاااتث ار  لاااايق هنااااي الئرااا، حلوك اااا،     الصاااناديق  

األوأاف اتال تارخي   واعتقد ان ه ا ما تع ل عسي  هيئ، األوأاف 

االيًّااا  لكاان هناااي الئراا، رباصاا، حلوك اا، اجل عيااات ا مياا،    

معسناا،  عسااال بواباا، وزار  الع اال والشاااون االجت اعياا، احلك ونياا،    

ق بشافاحتي،  ع  منص، )مكجت(  وك لك هناي منص، اربرى تتعسا 

املعسومااات املالياا، )احتصااا (. كستااا املنصااتجت   احالأه ااا لتع ياا      
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الثقاا، يف اع اااا  وبااارامج ومشااااريم اجل عياااات ا ميااا،  وضااا ان  

 اشت راري، ع سها.

وحتي ا يتعساق با ل ام الصاناديق متادأق اساابات أاانوني لنشار        

السيانااااات الساااانوي، لسصااااندوق  ذهاااا  د. شااااسي ان اىل انط )ماااادير   

( وهاااي شااارك، مرربصااا، مااان هيئااا، شاااوق املاااا  بااا دار  الصاااندوق

األصااو  مس ماا، متوجاا  مااا نص اات عسياا  تعسي ااات احلصااو  عسااال       

(  بأنا  عساال مادير    11ترربي  حتتة صندوق اشتث ار وأفي املااد  ) 

الصاااندوق نشااار ايااام املعسوماااات املطساااوخ اححتصاااا  عنهاااا عساااال    

موأعهااااا احلك ونااااي  وعسااااال موأاااام اتيئاااا، العاماااا، ل وأاااااف    

حتصااا  عاان كاحتاا، املعسومااات والتطااورات الاامت يساا م اححتصااا       واح

 عنها...اخل.

امطااا حتي ااا يتعسااق بااالفرق بااجت نهلااام ال شاات ال ربااي والوأاا       

ي اشااام اىل ان الوأااا  يت يااا  عااان ال شااات بصاااس ت     *احشاااالمي

الدينيااا،  واكتسااااب  املشاااروعي، مااان الاااواي الربااااني  لاااالف     

متناأى عان اي وااي  وان    ال شت ال ي نشأ يف القرون الوشطال  

 كان ل  ارتساط برجا  الدين يف او  امر .

ك اااا خيتسااا  ال شااات عااان الوأااا  حتي اااا يعااارف بالقاااانون     

(  rule against perpetuitiesاحلا ر لتأبياد ال شات ا اا  )   

حتسين ا يش ط اهور الفقهاى تأبيد األوأاف ال ري،  بوضم شرط 

ريااا،  تهلااار بعااا  توتاااا ألوأااااف ربميااا، يف ااااا  انقااارا  ال 

                                                           
* https://makkahnewspaper.com/article/153047 
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القااوانجت األجنسوشكسااوني، تأبيااد ال شاات ا ااا  )اي ال شاات    

 هلار   -عساال شاسيل املثاا     -غم ا مي(  حتالقانون احجنسي ي

شااان،   125ااااسق األصاااو  يف ترشااات رباااا  حتااا   ت ياااد عساااال     

واملقصااود باا لك اناا  جياا  ان تاااو  اصااو  ال شاات اىل الطسقاا،        

مان تأشيسا   وأاد ال ات      شان،  125األربم  من املستفيدين رباال   

بع  واليات الواليات املترد   وبعا  مقاحعاات كنادا  القاانون     

احلا ر لتأبياد ال شات ا اا ي لتسا ة بال شات ا اا  املاباد        

(dynasty trust.عسال غرار األوأاف ال ري، املابد  عندنا ) 

ويفارق ال شات الوأا  يف كاون ال شات ممسوك اا لس شامت       

و ما يقابل النا ر عنادنا(  حتال شامت مالاك    )اي امجت ال شت  وه

لسعجت مسك ا تاًما اقيقًياا  اال انا  ال جياوز لا  ان يتصارف يف ها         

(  settlorالعاااجت اال وحتاااق شاااروط ماشاااق ال شااات املعاااروف باااا)   

حتال شمت ميسك العجت  واملستفيدون ميسكون منفع، العجت )باملعنال 

عسااال -ن بياام العااجتالعاام لس نفعاا،  يشاا ل ذلااك األربااا  النابا، عاا  

ان أ ياان  ماشااق ال شاات عسااال ربااالف ذلااك(    -شااسيل املثااا 

وان كاااان املساااتفيدون ميسكاااون املنفعااا، ايً اااا  حتااا ن الناااا ر يف  

الشريع، ال ميسك العجت املوأوحت،  وا الف بجت الفقهااى يف مسكيا،   

العااجت معااروف ومفص اال يف مهلاناا   والسااائد ان العااجت املوأوحتاا، يف  

ميسكهاااا اااااد بعاااد وأفهاااا  حت مااا، الوأااا    اكااا  مساااك اع  ال

 منفصس، عن اي ذم، اربرى.

ه   الفروأات السارز  بجت الوأ  وال شات أابسا، لالنساجام     

حتأغساا  ااكااام الوأاا  اجتهادياا، أابساا، لسنقاااش  باال ان الفقهاااى      
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انفسه  خمتسفون يف كثم من ااكام الوأ   ك اا ان ال شات   

زا  يف تطاوُّر مسات ر  حتسا     أد ت م كثًما عسال مارِّ العصاور  وماا    

يكااان يتصاااور حتقهااااى القاااانون الساااابقون ان يصااال األمااار بقاااانون  

ال شت اىل ال اى القانون احلا ر لستأبيد ك ا هو احلا  يف بع  

والياااااااات امريكاااااااا ومقاحعاااااااات كنااااااادا. حتقابسيااااااا، النهلاااااااام      

األجنسوشكسااوني لستاااأأس  وتركيااا   األشاشااي عساااال الع سيااا، يف   

ال ااراى تتاية الفرصاا، وتفااتة اتااا  مل يااد   أوانينا   وشااع، الشااريع، 

ماان االنسااجام بااجت الوأاا  وال شاات  ولقسااو  كاال ماان اتاايكسجت  

 لبربر.

يتعسااق بالساااا  عاان زكااا  األوأااافي هاال ت فاار  عسااال   وحتي ااا

الرياام او عسااال األصاال؟  حتاا ن  انقاال اجاباا، األشااتاذ عسااد الاارون   

العث ااان ماشااق شاارك، ثسااات ل وأاااف عاا  جم وعاا، واتساااخ       

 ها  وه ا ن  اجابت :1439شاا   22أروخ الوأ ( بتارييف )

يستسق عسال السع  مسأل، اربا  ال كاا  عساال الوأا   ولعسايِّ      

 اوضة ذلك متا يسي:

. اصااال العاااجت املوأوحتااا، ال زكاااا  حتيهاااا  حتاااال يااات  تقيي هاااا   1

 حربرا  زكا  أي تها.

. اين ا ي سّس  الريم لس وأوف عسايه  حتاال زكاا  عسايه  عناد      2

 اشتالم .

. اين اا  او  عساال الرياام احلاو  وهاو يف السناك  ومصاارحت        3

 عسال وجو  ال  واحاسان  حتال زكا  عسي  مطسق ا.
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. اين اا ي سااس  الريام لس وأااوف عسيا  )حتقااًما او غنًياا( ويسقااال     4

 عند  اتال  و  عسي  احلو  حتفي  زكا . 

. اذا بقي الريم عند النا ر او غم  عد  شنوات وأ يساتطم  5

عسياا  اشااتالم  حتااال زكااا  حتياا  كالاادين عسااال امل احاال        املوأااوف

ومعساار )وأااا  بع ااه : ي كااي عنااد اشااتالم  لعااام وااااد حتقاار      

 ااتياح ا(.

 وانس   عسال اآلتي:

اذا اا  احلو  عسال الريام بعاد تساسي   لس وأاوف عسيا  او      -ا

وليا  حتفيا  ال كااا   ولاو كااان املوأاوف عسيا  حتاأااًدا ل هسيا، حتاا ن       

ال بصااس   حتتج  ال كا  يف ماا  الصا     ال كا  مرتسط، باملا 

 واتنون وحنوه ا.

النصير، لسناا ر ان يتفقا  يف املساأل، لائال يقام يف احثا        -خ

واحلر   وال يوج  عسال املوأوف عسي  ما لايق واجًساا  وال  اسق    

املا  عند  دون تسسي   لس وأوف عسي  حتي يم عسال الفقم اق  مان  

 ال كا .

دى جااواز ت اايم هاادف الوأاا   حتاا ن   اربااًما  حتي ااا يتعسااق متاا

اعتقد ان  ال جيوز ت يم شرط الواأ   والقاعد  الفقهي، املعروحتا،  

)شااارط الواأااا  كااان  الشااااري(  اال اذا تعطسااات مصااااحل  او      

مناحتعاا   حتعسااال احلاااك  الشاارعي تعاايجت األصااسة لسوأاا   وهاا       

مسأل، شرعي، تا شروط وااكام ال ميكن النقاش اوتاي ألنهاا  

 صا  الفقهاى واهل العس  الشرعي.من اربت
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 عياااات ا ميااا، ومااادى االشاااتفاد  مااان مساااادر  احاااالق   اجل

 صناديق االشتث ار الوأفي،:

د.عسااد الع ياا  احلرأااان اناا  يوجااد ماا يج ماان الصااناديق   ياارى 

الوأفياااا، واجل عيااااات ا مياااا، واألوأاااااف الفردياااا، واملاشسااااات     

لاادى الااواأفجت  التقسيدياا، املوأوحتاا، عسااال اوجاا  معيناا،. ويوجااد توجُّاا  

لسوأاا  عسااال مصااارف الصاادأ، الشاارعي،. وحناان اتساا  بشااكل     

كااسم عسااال األوأاااف العاملياا،. حت ثس ااا شاارك،  ايكيااا  هااي اكاا     

وأ  يف العاأ  واوأف  ماشق الشرك، عساال مشااريم االبتكاار    

 يف التص ي   وك لك شرك، رولكق هي ايً ا وأ .

احااالق  اضاااف د. شااسي ان الطفياال اناا  تاا ا كاناات مسااادر      

صناديق االشتث ار الوأفي، حترص، كاسم  لسج عياات ا ميا، لفاتة     

 مثل ه   الصناديق الوأفي،.

بين ااااا ياااارى د. ويااااد الشاااااجيي انط حتيهااااا جانًسااااا تعجي يًّااااا    

 لسج عيات  وذلك جلانسجت:

 ماليجت. 10ان ال يقل املسسد عن  -

ان باااد تاااا واأف اااا يقتنااام بع ساااها لي وأوااا  تاااا صاااندوٌق       -

ث ارييف  حتاالواأ  هاو مان خيتاار اجل عيا، الامت يرياد ان يوأاا         اشات 

 تا  وهنا يأتي دور العالأات وامليو  الشخصي، يف االربتيار.

مما يع  ان هناي اعيات ربمي، لن تساتطيم االشاتفاد  مان    

مسااادر  احااالق صااناديق االشااتث ار الوأفياا،ي امطااا لقساا، مواردهااا  او  

ها  حتكياا  يكااون السااسيل   لعاادم أناعاا، الواأاا  بنوعياا، نشاااح    
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مسيااون 100لست سا  عسااال ذلااك؟ هال ممكاان ان توأاا  الدولا، مسسااد    

موزع، عسال عدد من الصناديق  وت وزي النساس، اؤادد  مان األرباا      

عسال عدد من اجل عيات ا مي، المت أ تاو برعايا، اي صاندوق    

 اشتث اري وأفي؟

اال ان د. شاااسي ان الطفيااال يتصاااور انااا  لااايق هنااااي شاااروٌط    

جي ي،ي حتقد نصت الفقر  )ا( من شروط ال ربي  املااد  )رابًعاا(   تع

عسال ان احلد األدنال ال ي ينس ي اعا  لتأشايق الصاندوق ال يقال     

عن عشر  ماليجت ريا  شعودي  وأ تان  عساال ان املسساد جيا  ان     

يكون موجوًدا أسل التقدي . امله  ان يكاون املسساد املطساوخ اع ا      

 ا  كشرط لفتة الصندوق.ال يقل عن عشر  ماليجت ري

امطااا عاان الواأاا ي حتالصااندوق امطااا يكااون مفتوًاااا لسعاماا، او      

يكون م سق ا عسال احتاراد او جهاات او...اخل ااد د  مساسق ا  ولايق      

لسواأااا  القااادر  يف توجيااا  اجل عيااا، او الصاااندوق  اال اذا تعهاااد     

بنفس  بدحتم كامل املسسد حتس  اق ا يار  والوأا  عساال ماا يرغا      

   عسي .يف الوأ

 

 بع  اشساخ معانا  ومشاكل األوأاف:

ذكر د. زياد الدريقي لفات نهلاري أاو  د. شاسي ان يف ااادى      

مداربالتااا  ان  األوأااااف ماااا زالااات تعااااني الكاااثم مااان املعوأاااات    

النهلامي، واحجرائي، والق ائي،...اخل  . حتقد كنت  اتوأم ان بالدناا  

  امل اك ا،  من اعارق باالد العااأ يف مساائل الوأا  بساس  ا ا        
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عسااال ماادى أاارون ماان الاا من  وربصوًصااا بااارخ األجيااا  املسااس ،  

 املتعاأس، يف مك، واملدين،.

حت ا شاس  املعاناا  الراهنا،؟ هال هاو اجل اود عساال حتقا  الوأا           

التقسيدي  وعدم التجارؤ عساال مواىمتا  مام مساتجدات العصار  ام       

بسااس  اربطاااى نهلامياا، متوارثاا،  ام عاادم أناعاا، األجهاا   الر ياا،   

بأه ياا، وجاادوى الوأاا   وبالتااالي عاادم اعطائهااا الوأاات واجلهااد    

 الكاحتيجت لستطوير؟

يرى د. شسي ان الطفيل ان األوأاف مرتسط، متجااالت وجهاات   

عديااد   وهاا ا ماان اكاا  األشااساخ الاامت صااعطست ماان ااال أ ااايا     

 األوأاف.

وأاااد ُحراااات وُأااادِّمت اساااوٌ  ورؤى عدياااد  لسنه ااا، بقطااااي    

م هااي 2030شاان، م اات  ولعاالط رؤياا،   الوأاا  ألكثاار ماان ثالثااجت 

املخر  والسواب، ححالق دور الوأ  يف التن ي، ونه ، اتت م  مان  

ربااال  معاجلاا، احدار  الساايئ، تااا  واحشااراي يف تطااوير األنهل اا،       

واحجراىات التقسيدي، املتسع، شابق ا ملتابع، وتن ي، األوأااف  واعااد    

مسااعد  املساتفيدين منهاا     الثق، تاا لتقاوم بالادور املاأمو  منهاا يف     

ماان ذوي احلاجاا، والفقااراى واملساااكجت واملرضااال  ودعاا  مراكاا   

التعسي  والسروة والتن ي، الصري، والثقاحتي، واألمن والادحتاي  وحِتاي   

كل مقومات اتت م األشاشي، بدًىا من السني، الترتي،  اىل السنيا،  

األشاشاااااي،  اىل التطااااااور الع رانااااااي واحشااااااكان  ودور العساااااا   

ملسااااجد واجلوامااام...اخل  ك اااا كانااات يف عصاااور االزدهاااار      وا

 احشالمي.
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من جانس  اكد د. مشاري النعاي  ان لادينا أ اايا اوأااف تاا      

شنوات أ ت رل. املشاكس، يف حتقا  األوأااف لكان هنااي مشاكس،       

كااا ى يف شاااروط الواأااا   وا ناااال اال ي سااا ة متثااال الشاااروط     

ان نع ال عساال توجيا     التعجي ي، يف الصناديق. ويف اعتقادي  جيا   

الصااناديق لسوأاا  الثقااايف والعس ااي  حتهااو نااوي ماان االشااتث ار ماان      

جهتجت: األوىل  اشتث ار يف التن ي، السشري،  واألربرى اشاتث ار يف  

تن ي، الوأا  وتوشاعت  لتعهلاي  اثار   وها ا يتطسا  امياًناا اقيقيًّاا         

بقي ااااا، املسااااااولي، االجت اعيااااا،ي ألنهاااااا اااااااد اشاااااق التن ياااااا،       

   حتهناي ش ةيف كسم يف ه ا اجلان .*رواالشتقرا

امكانياااا، جعاااال األوأاااااف ماشسااااات مسااااتدام،  دماااا،    

 االاتياجات العس ي، واالجت اعي،:

اشااارت د. منااال ابااو شااسي ان اىل ان التساااؤ  يسقااال ماام اياام   

الت ماتي ما هي حريق، جعل األوأاف ماشسات مساتدام،  دما،   

 االاتياجات العس ي، واالجت اعي،؟

شااااسي ان الطفياااال انط هاااا   الق ااااي، هااااي املطساااا    يعتقااااد د.

األشاشي لسوصو  اىل أناعا، الاواأفجت يف وأا  اماوات   والثقاحتا،      

الناجعااا، يف ذلاااك هاااي تعسياااق صااادق النيااا، وشاااالم، القسااا  عناااد      

الواأ   حتسيق هنااي وأاٌ  يادوم اسايًّا اىل ياوم القياما،  وأ نار        

سااات يف صااادر اال اوأاحت ااا معااادود  كاألصاااابم ل وأاااف الااامت ُاشِّ  

احشالم اىل اليوم  ومنها: وأ  ا سيف، ع ر بن ا طااخ  ووأا    

                                                           
* http://www.alriyadh.com/1696732. 
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ا سيفا، عث ااان بان عفااان  رضااي اع عنه اا  يف مكاا، املكرماا،    

واملدين، املنور ي ولكن ثسات اجار الع ال باالوأ  وجرياان الصادأ،      

باا  اىل يااوم القياماا، والشااعور احمياااني باا لك هااو مااا شاايسقال اجاار   

اأاا  وبعاد مماتا   وهااو مرتكا  القناعا، باادوام     واثار  يف اياا  الو  

 الوأ  وتأبيد .

ان صاااااااناديق  -مااااااان وجهااااااا، نهلاااااااري  -تااااااا ا اعتقاااااااد

االشاااتث ار الوأفيااا، هاااي نقطااا، تاااوُّ  تارخييااا، لنه ااا، األوأااااف     

يف اتت عااااااااات احشااااااااالمي،  ولاصاااااااا، اذا تأشساااااااات تسااااااااك  

الصاااااناديق مااااان رباااااال  ماشساااااات وجهاااااات تنهلي يااااا، ورأابيااااا،  

ع ااال مااان رباااال  انهل ااا، رأابااا، متطاااور     وكياناااات غااام رحبيااا، ت 

واوك ااااا، مس مااااا، ك اااااا هاااااي الياااااوم  بعاااااد حترضاااااها عساااااال       

 اجل عيات واملاشسات والكيانات غم الرحبي،.

اعيااا، وماشسااا، اهسيااا، ربميااا،  1000هنااااي ماااا ي ياااد عااان 

كياااان غااام رحباااي  تعااااني  2500يف امل سكااا،  وماااا ي ياااد عااان 

ياااا، ازمااااات مالياااا، بسااااس  اعت ادهااااا شااااابق ا عسااااال ت عااااات ربم    

ماااااان ايراداتهااااااا  باحضاااااااحت، اىل اشااااااتث ارات     ٪70تصاااااال اىل 

ممتسكاتهااااا ا اصاااا، واياااارادات رباااادماتها األرباااارى الاااامت ت يااااد  

. وتااااا ا تتاااااا  هااااا   الكياناااااات اىل انشااااااى  ٪30غالًساااااا عااااان 

صاااااااناديق وأفيااااااا، اشاااااااتث اري، يف جمااااااااالت متنوعااااااا،  تقااااااادِّم  

رباااادمات اجت اعياااا، عديااااد   دماااا، الع اااال التطااااوعي  وجعساااا    

ا حتاعس اااااا يف تقياااااق رويااااا، امل سكااااا، اتادحتااااا، اىل رحتااااام  مسااااااهً 

 .٪5اىل  ٪1مساه ، القطاي غم الرحبي من األ من 
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 اشهامات الوأ  يف التن ي، االأتصادي، واالجت اعي،:

اشار د. ربالد الرديعان اىل ان هناي جماالت كاثم  لسوأا     

ولعل أطاي الرعاي، االجت اعي، هاو مان اها  القناوات الامت ميكان       

ي  الوأ  تا  ورباص، رعايا، األيتاام واألربطا، ورعايا، املسانجت      توج

واملرضال. ولعّس  ينشأ تعاون بجت اجلهات والصناديق الوأفيا، ووزار   

الع ااال والتن يااا، االجت اعيااا، املعنيااا، بالرعايااا، االجت اعيااا،. هااا ا      

التعاااون شااي خّف  موازناا، الرعاياا، االجت اعياا،  ويقساال ماان املسااالد     

  تاي ومن جه، اربرى يوحتر ألهل ا ام أناوات   احلكومي، املرصود

لسوأ   حبيث يعرحتون اين ي عون اموات   وش اس ل انفاأهاا بطارق    

شااارعي، وصااارير،ي لااا لك احالااا  ب نشااااى أسااا  يف وزار  الع ااال    

 لستنسيق يف ه ا اجلان .

يف السااياق نفساا   اكاااد د. شااسي ان الطفيااال ان الوأاا  لااا      

يااا، ال ختفاااال عساااال اااااد     اشاااهامات يف ع سيااا، التن يااا، االجت اع  

حت شاهام الوأاا  يف التن يا، االأتصااادي، واالجت اعيا، يف اتت عااات    

احشالمي، أ يعرف ادوًدا ج راحتي، وال تقالياد وعاادات عنصاري،ي    

بل جاى منطسق ا يف ايم نوااي احليا   مست ًدا أوت  ومسادئ  مان  

 صاسال -تعالي  الدين احشالمي احلني  ال ي ب عث ب  نسينا ا اد 

لسعاااملجت ايًعااا. حتكااان لسوأاا  ماان هاا ا الاادين -اع عسياا  وشااس 

العهلاااي  ااااوٌّ كاااسٌم  اياااث  تعاااددت تطسيقاتااا  وذاي صااايت  باااجت   

اتت عااات احشااالمي، اين ااا و جاادت. وانط اجلاا ى املهاا  يف مالمااة       

وتطسيقااات الوأاا  دارباال اتت عااات احشااالمي، انطاا  ي  ث اال مصاادًرا   

  رو  التعاون والتكات  باجت املساس جت مام    ماليًّا واأتصاديًّا تشيم ب
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بع ااه  الااسع  اين ااا و جاادوا  واناا  اىل جاناا  اكتساااب  صااف،        

الش ولي، واملرون، يف الع ال وامل ارشا،ي اال انا  يت يا  بالقادر  عساال       

 الن اى واالشتدام، اذا ما  ط تطسيق  بشكل ييف  ن ل  ذلك. 

الع ال با     واه  و يف، لسوأ  احشالمي من  ان ب ا  هور  و

دور  يف تع ياااا  املسااااااولي، االجت اعيااااا، بااااجت احتاااااراد اتت عاااااات   

احشااالمي،. واكثاار األع ااا  اجلسيساا، الاامت يقااوم بهااا الوأاا  تقاادي  

كاحتاا، اشااكا  املساااعد   ولاصاا، السااكن والعااال  واألكاال     

والشااارخ والسساااال  ومسااااعد  الفقاااراى وكساااار السااان والعجااا      

عس ااااجت  واوالد الفقااااراى واألحفااااا   والصاااارف عسااااال العس اااااى وامل

وتعساااااي ه  وتااااادريسه   والتكفااااال متصااااااري  النسااااااى األرامااااال  

واملطسقااااات واوالدهاااا   ومساااااعد  املعاااااأجت وذوي االاتياجااااات     

 ا اص،.  

ك ا مارل الوأ  و ائ  عن احلكومات داربل اتت عات 

احشاااالمي،  مثااال: املسااااه ، يف تأشااايق السنيااا، الترتيااا، كاملياااا   

واألنفاااااق واجلسااااور والساااادود  وتقاااادي      والكهرباااااى والطاااارق 

 ا دمات األشاشي،  مثل: التعسي   والصر،  والتدري ...اخل.

واربت   متسأل، مه ا،ي وهاي ان الوأا  يف الوأات الاراهن اربا        

يتشكل داربل اتت عات احشالمي، من ربال  املساه ات العدياد   

يف  يف التن ي، االأتصادي، واالجت اعيا،  وبادات تت اة معااأ دور     

االأتصاد واتت م من ربال  أدرت  عسال تأشايق كياناات وأفيا،ي    

كاملاشسااات والشااركات الوأفياا،  وكاا لك تأشاايق الصااناديق 

 واؤاحتو الوأفي،.
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 اجلامعات السعودي، واألوأاف:

ياارى د. ابااراهي  السعياا  ان األوأاااف مطسااٌ  اشاشااييف ل اا ان     

حتاالعت ااد عساال    االشتقاللي، املالي، واحداريا، لسجامعاات الساعودي،    

مي انياا، الدولاا، يكتنفاا  ت باا بات ال ت اا ن لسجامعاا، االشااتقرار      

املاااالي الااا ي يسااااعدها يف التناحتسااااي، عساااال املساااتوى العاااااملي او      

املستوى اؤسي. وأد ادركت اجلامعات العامليا، منا  وأات مسكار     

اه ي، االشتقاللي، املاليا، ل ا ان احجنااز العس اي  وارصات عساال       

 وأاف. األرب  متسدا األ

شااااهد ربطابنااااا األكااااادميي ماااااربًرا عاااادًدا ماااان املفااااردات    

واملصاااطسرات الااامت تااان ُّ يف جم ساااها عااان رغسااا، يف الت يااا  يف اداى 

اجلامعاااااا، لرشااااااالتها  بكاااااال ابعادهااااااا التعسي ياااااا، والسرثياااااا،      

واالجت اعياا،  وماان ذلااك تسااابق بعاا  جامعاتنااا وتناحتسااها لسفااوز     

دًدا ماان املسااادرات  متراكاا  يف التصاانيفات العاملياا،  واحالأهااا عاا   

لسكراشي السرثي،  واعاد  هيكس، ا طر الدراشي، لسكثم من 

براجمها األكادميي، لتفي باسع  متطسساات االعت ااد األكاادميي.     

ه ا الت يا  لا  شاروط ومتطسساات تتجااوز جمارد الرغسا، والات            

وماان اباارز هاا   املتطسسااات ان يكااون لسجامعاا، اشااتقاللي، ادارياا،        

كل اجلامعاات الساعودي،    -ول ش -ا تفتقد ومالي،  وه ا م

 واالشتثناى الوايد يف ذلك جامع، املسك عسد اع لسعسوم والتقني،.

وبسااس  االعت اااد الكسااي عسااال مي انياا، الدولاا،  حتقااد كاناات 

ابسااار اشاشااايات التعساااي  والسراااث العس اااي تااات روااا، ماااوارد     

رو ومصااادر مالياا، يااترك  حتيهااا مساااولو وزار  املالياا،  امطااا ماادي     
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اجلامعات حتس  يكن بأيديه  شوى التسس ة باسع  عساارات ال جاي    

ومهاااارات احأنااااي. معسومااا، أاااد ال يعرحتهاااا الكاااثم ان اجلامعاااات   

السعودي، اضطرت ربال  تساعينيات العقاد املاضاي اىل ختفي اات     

عجا    -عسال شاسيل املثاا    -هائس، يف بنود السرث العس ي  ومنها

عاات عان بدياد اشا اكها يف     املكتس، املرك ي، يف اادى اجلام

 عدد من الدوريات العس ي،.

احسعااات أسااال شااات شااانوات عساااال اوأااااف جامعااا، هارحتااااارد        

مسيااار دوالر  وكاناات وأتهااا   32األمريكياا،  وكاناات تصاال اىل  

ت يااد عاان رؤول امااوا  السنااوي السااعودي، جمت عاا،. وعسااال املسااتوى  

الريااد    اؤسي  جلامعمت املسك حتهد لساس و  واملعاادن واملساك شاعود    

يف ادربا  مفهوم األوأاف اجلامعي،  من ربال  مشاريم الكراشاي  

الوأفي، السرثي،. ك ا أامت جامعا، املساك شاعود مااربًرا بالسادى يف      

مشاارف وأاا  اجلامعاا،  اتااادف اىل تع ياا  املااوارد املالياا، ال اتياا،     

لسجامعاا،  واملساااه ، يف األنشااط، الاامت ماان شااأنها دعاا  انشااط،        

 السرث العس ي حتيها.

اضاااف د. شااسي ان الطفياال بااأن هناااي تااأربًُّرا كااسًما يف هاا ا  

اتا   وأد تنادت وتوالت املا رات والندوات الوأفي، يف الاداربل  

وا ااار  ماان عاملنااا احشااالمي عسااال اه ياا، دور األوأاااف يف دعاا       

الع سي، التعسي ي،  والتجارخ ال ربي، من عشرات السنجت كجامعا،  

أاف متسالد زهياد  جادًّا مان الادوالرات     هارحتارد المت أامت عسال او

م اتال انتهت اىل جامع، عريق، من اكا  جامعاات   1890أسل عام 

 العاأ اليوم.
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ولعااال مساااادر  الصاااناديق الوأفيااا، الااامت نترااادة عنهاااا الياااوم   

شاتكون اااد املفاااتية لتساك األبااواخ املوصاد  امااام دعا  املشاااريم      

سااااال خمتساااا  والسرااااوة والاااا امج العس ياااا، بكاحتاااا، انواعهااااا  وع 

مسااتويات التعسااي   باادًىا ماان التعسااي  بااالتسقجت اىل التعسااي  العااالي       

والسرااوة واالبتكااارات العس ياا،ي باال ناادعو كاا لك اىل تأشاايق       

صاااناديق وأفيااا، يف عااااد  جمااااالت تصاااا ُّ يف التن يااا، السشااااري،      

والتن ياااااا، االأتصااااااادي،  والتن ياااااا، االجت اعياااااا،  والصااااااناعي،   

ذلااك ييفص اا ُّ يف ربدماا، وبناااى وأااو      وال راعياا، ...اخل  حاملااا كااان 

اتت م  بل وينطسق عسي  ما جااى يف ااديث اباي موشاال األشاعري      

صااسال اع عسياا    -أااا : أااا  رشااو  اع    -رضااي اع عناا   -

:  املامن لس امن كالسنيان يشدُّ بع    بعً ا  وشاسطك باجت   -وشس 

 [.481 .]اربرج  السخاري  اديث رأ  اصابع 

 قطاي الصري: اه ي، الوأ  يف ال

ذهاا  د. شااسي ان الطفياال اىل اناا  لاايق هناااي ااادوٌد لستن ياا،    

الوأفي، حاملا ان مصارحتها تص ُّ يف ابواخ ا م كاحت،  ومن اروي 

صااور التن ياا، الوأفياا، واكثرهااا مساًشااا حبيااا  الفاارد واتت اام        

األوأاااف الصااري،. حتقااد  هاارت أاادمًيا صااور عديااد  لس ارشااتانات  

امااات العاماا، لسعااال  يف العديااد ماان الاادو     والسي ارشااتانات واحل 

ماا يف باالد    -عساال وجا  ا صاو    -احشالمي، والعربيا،ي منهاا   

الشام والراحتدين ومصر  وما زا  بع ها من  مئاات السانجت أائً اا    

اىل اآلن  ويقوم لدم، النال املرضال ومراحتقيه  ورعايته   ومان  

 اشهر األوأاف الصري،:  
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 هجري، يف دمشق. 88سك شن، مستشفال الوليد بن عسد امل -

 هجري،.193مستشفال الرشيد يف ب داد شن،  -

 هجري،.203مستشفال ام ا سيف، املقتدر باع بس داد  -

 هجري،. 568مستشفال النوري الكسم بدمشق  -

 هجري،. 673مستشفال أالوون متصر متدين، القاهر   -

لقااد توالاات املستشاافيات الوأفياا، الكااسم  والصاا م  واتااال      

اكاا  العااال  املتنقسااا، بااجت املااادن  و هاارت مااادن حسياا، وأفيااا،      مر

بأك سها  ك ا يف شوق املارشتان بس اداد  وهاو جم ام لسعياادات     

والصيدليات ومساكن ل حساى واملراحتقجت لس رضال يف ااد ااياى 

 ب داد.  

وليسااات األوأااااف الصاااري، أاصااار  عساااال بنااااى املستشااافيات    

ضاال  وتساكجت املاراحتقجتي    وبهي ها  وتوحتم العال   ورعاي، املر

باال اهت ااات األوأااااف الصاااري، بااالتعسي  الطااا  والسعثاااات العس يااا،   

 الطسي، ورعايتها.

ومناااااذ  كااااثم  يف عصاااارنا احلاضاااار ماااان مسااااوي وامااااراى    

وموشرين ومان عاما، الناال وهساوا بعً اا مان اماوات  يف األوأااف         

الصاري، وشااه وا حتيهاا  وكانات وشاائل التقنيا، احلديثا، وتطاوُّر         

دوات الت ويسياا، والصااناديق االشااتث اري، ماان اهاا  جماااالت دعاا     األ

األوأاااف الصااري،  ايااث تسااه  هاا   القنااوات يف التسااهيل عسااال      

النااال وأاا  امااوات  يف شااكل تااويالت او مساااه ات او اشااه    

وأفي،  اتال اصاسرت األوأااف دعاما، اشاشاي، مان دعاائ  التن يا،        
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اشاااس،  نااادعو اىل  السشاااري، يف اتت عاااات احشاااالمي،. وبهااا   املن   

احااااالق صااااندوق الوأاااا  الصااااري الاااا ي تسنتاااا  وزار  الشاااااون     

شن، تقريًسا  والا ي يرماي اىل    15احشالمي، مم وزار  الصر، أسل 

تأشيق صندوق وأفي صري تشاري حتي  الدول، ويشاري حتي  اهل 

ا م يف اتت م  وذلك من رباال  اشاه  وأفيا، ت خصطا  يف دعا       

وأايااا، والرعايااا،  ويفت سناااال مااان رباللااا    القطااااي الصاااري لسعاااال  وال 

 مستشفيات ومراك  حسي، بعد  مدن وهجر. 

ك اااا انااا  ارى ان مشاااارك، األوأااااف يف السنيااا، الترتيااا،       

لسقطاي الصاري وحِتاي ا ادمات والرعايا، الصاري، اصاسرت الياوم        

مطسًسااا مهً ااا ماان اهاا  املطالواا  الاامت  تاجهااا اتت اام لس شااارك،  

ص، اذا ما ادركنا اجا  توشُّام مطالا     والتعاون عسال ا م  ولا

النفقاات الصااري، الياوم  وتنااوُّي ااتياجاات النااال تا   ا اادمات.     

م تتجا  اىل رحتام معادالت مساتوى الصاار، يف     2030ك اا انط رؤيا،   

شان،    80امل سك،  ورحتم متوشر ع ار احلياا  لكال ماواحن اىل     

وها ا ماادعا  لتكااات  اجلهاود عسااال كاحتاا، املساتويات ماان الدولاا،    

القطاااي ا ااا  والقطاااي الثالااث واألحتااراد لس شااارك، يف هاا ا       و

 الع ل اجلسيلي اال وهو الوأ  الصري. اجر دائ  وجمت م أوي.

دور الصااناديق الوأفياا، يف  وياال وتن ياا، املشاااريم الصاا م    

 واملتوشط،:

يف اعتقاااد د. نااوف ال امااديي انط النهلاار حلااا  األوأاااف مناا       

هلهر انهاا ال ختساو مان ثاالة اااالت       شيفنِّها اىل وأتنا احلاضر  شي

من تسك احلاالت أد ن كر األوأاف املخّطط،  وهي اوأااف يرياد   
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الواأفون وأفهاا  اال انها  يسرثاون عان صايد معاصار   تقاق تا          

ض ان اشت راري، اشتث ار اوأاحته  وتن يتها  والواضة من شاروط  

ماا  الوأ  واركان   ان لسواأ  ان ي وأا  مان مالا  القابال لسوأا       

شاى  وان يش ط ما شاى من الشروط الامت ال ختاال  كتااخ اع    

وشاان، رشااو  اع  حت اان اهاا  مااا ي ساا ة لسواأاا  هااو ان يشاا ط يف  

وأف  ما ي  ن بقاى  وتن يت  واحلفا  عسي ي كأن جيعل ج ًىا من 

مداربيس  لع ارت  وصيانت  واحلفا  عسيا   او ان  يال اىل الناا ر    

را  جمادًيا ملصاسر، الوأا  مان الوشاائل      اس  ما يرا  ليختار ماا يا  

املختسف، لالشتث ار. ومن احلاالت ايً ا األوأاف القائ ، املنصاو   

عسيهاااا  وهاااي تساااك األوأااااف القائ ااا،  الااامت نااا ط الواأفاااون يف       

شروحه  عسال اشتث ارها بصيد اشتث اري، ناحتعا، جمديا،  وربص اوا    

 . يف شاااروحه  جااا ًىا مااان ريااام اوأااااحته  لتن يااا، اصاااو  اوأااااحته       

واألوأاف القائ ، غم املنصو  عسيها  وهي تسك األوأاف القائ ، 

ولكنها جاىت متع   عن شروط الواأ  حتي ا يتعساق باشاتث ارهاي   

ل ا حت ن ه ا األمر  ت  السراث يف اكا  اشاتث ار ها   األوأااف      

بصيد اشتث اري، مناشس،  وعسي  حت ن املطالا  األربارى شاتسرث يف    

واك  اشتث ار ريم الوأ   او يف اك  اشتث ار اصو  الوأ   

 ختصي  ج ى من ريم الوأ  لتن يت .

ك ا ان االنتفاي بفكر  الصاناديق الوأفيا،  تاا  اىل وجاود     

اتيكل النهلامي القاادر عساال وايا، األوأااف النقديا،  وااكاام       

الرأاب، عسيها  وتنهلي  ع ال ن هّلاار الوأا   واشاتيعاخ املساتجدات      

ون لترقيق ه ا ال ر   مان ذلاك: وجاود    احلديث، يف احدار  والقان
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نهلام يس ة بتسجيل صناديق الوأ   حتوأ  العقار معروف  وأاد  

تطاااورت عساااال مااارِّ السااانجت حااارق تساااجيس  واحشاااراف عسيااا . اماااا    

صناديق الوأ  واألوأاف النقدي، حتهي تتا  اىل نهلام ربا  بهاا   

يااسجت ُحاارق تسااجيسها  واتيكاال احداري املطسااوخ تاا ا التسااجيل   

توثيااق جهاا، االنتفاااي بهااا  وتديااد املتطسسااات النهلامياا، ألغاارا    و

الرأاباا،  وجياا  ان يت اا ن النهلااام نصوًصااا تتعسااق بترديااد جهاا،     

التسجيل  وجها، الرأابا،  وكيا  يتكاون جمساق ادار  الوأا         

وحريق، اربتيار اع ائ   واملي انياات السانوي، والتادأيق اؤاشا      

الوأا  ايً اا مان األماور الامت       واملراجع،. ووجود نهلام لسنهلار  عسال

جياا  ان تارباا  بعااجت االعتسااار  حتقااد اعتاااد النااال عسااال ان النااا ر  

عسااال الوأاا  شااخٌ  حسيعااي يولياا  الواأاا  هاا   امله اا،  يقااوم بهااا  

تاات اشااراف القاضااي  واحلقيقاا، ان صااناديق الوأاا  تتااا  اىل   

والي، شخصي، اعتساري، كاملاشسات املاليا، وحنوهاا  يساترق تاا     

رار واالشااااتقرار  وأااااد اصااااسة ماااان املقسااااو  الشخصااااي،   االشاااات 

االعتسارياا، املت ثساا، يف الشااركات املساااه ، وغمهااا الاامت ُاعطياات  

األهسي، لستصرُّف متا يشس  الشخصي، الطسيعي،  وميكان ان تنشاأ   

ه   الشخصي، االعتساري، ل ر  ادار  الوأ  والنهلار  ل  وختت  

سات المت تتوىل اشاتث ار  ب لك  ورمتا ج عست النهلار  حادى املاش

األمااوا  وتوجياا  الرياام اىل جهاا، االنتفاااي  و تااا  هاا ا اىل نهلااام     

ربا  يصدر ت ا ال ر . وايً ا تطوير حرق الرأاب، عساال الوأا    

من األمور امله ا،  حتالصاناديق الوأفيا، تتاا  اىل ااكاام الرأابا،       

عسال ع ل ه ا النوي مان األوأااف  وانشااى جها، مرك يا، مه تهاا       
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شاشي، الرأاب، الصاارم، عساال ها   الصاناديق  حتها   الصاناديق       األ

هي ماشسات مالي، تشس  املصارف وشاركات املاا   وهاي تتاا      

يف نهلام الرأاب، عسيها هيكس ا شسيًها بهيئ، شوق املا  ال ي يشارف  

عسااال القطاااي املصااريف  والبااد ماان ال كياا  عسااال دور الصااناديق      

فااال مااا لنهلااام الوأاا  يف   الوأفياا، يف ااياااى شاان، الوأاا   حتااال خي   

احشالم من مناحتم عس يا، وربميا، كاسم . ك اا انط هنااي مصاان       

 عام، اربرى غم مادي،  تا شأن كسم يف الوزن التشريعي.

انط تفعياال دور الصااناديق الوأفياا، يف  وياال وتن ياا، املشاااريم      

الص م  واملتوشاط، اماٌر مها   والباد مان اختااذ ربطاوات مه ا، يف         

ي ملاااا لااا  مااان اه يااا،  ربصوًصاااا يف  ااال التوجهاااات     هااا ا اتاااا  

االشاااا اتيجي، احلالي اااا،ي ك اااارور  الع اااال عسااااال انشاااااى وتع ااااي  

صااناديق وأفياا، متخصصاا، لت وياال املشاااريم الصاا م  واملتوشااط،      

بواشااط، ت عااات صاا م  )صااكوي الوأاا (  والاامت ميكاان ان       

ت خصطاا  حنشاااى و ُأااوف تسًعااا ل غاارا  الاامت يست يهااا الواأفااون      

كااا ا التوشُّااام يف اصااادار الصاااكوي الوأفيااا،  كيًناااا لااا وي    و

الدربل اؤدود من ااياى شن، الوأ  ونيل ثواب   بوأا  ماا يادربل    

تت حاأته  املالي،  ووضام ال اوابر الشارعي، حصادار وتساويق      

وتااداو  واشااتث ار الصااكوي الوأفياا، متااا ي يااد ماان ثقاا، النااال     

تاار  املشااركون   وانفاق ريم كال صاندوق يف جماا  الا  الا ي خي     

حتي   والتنسيق بجت الصناديق الوأفي، وحتي ا بينهاا وباجت املاشساات    

ذات الصااس، وحتي ااا بينهااا وبااجت اجهاا   الدولاا، املعنياا،  وان يكااون     

الوأاا  ااااد املصااادر الرئيسااي، لت وياال اجل عيااات ا مياا، وشااائر  
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املنهل ااات غاام احلكومياا،  واالشاات ناى باا  عاان الاادع  ا ااارجي     

 الىم مم مقاصدها.ال ي ال يت

ومااان املهااا  اعاااداد وتنفيااا  ربطااا، اعالميااا، واشاااع، لستعريااا     

والتوعيااا، بأه يااا، الوأااا  بصاااف، عامااا،  واه يااا، هااا   الصاااناديق 

املق ااااا، بصااااف، رباصاااا،  يف تن ياااا، و وياااال املشاااااريم الصاااا م   

 واملتوشط،.

 الصناديق الوأفي، والصناديق االشتث اري، الوأفي،:

ن اىل ان صاااناديق االشاااتث ار  اشاااار د. عساااد الع يااا  احلرأاااا   

الوأفي، هي ك مها مان الصاناديق االشاتث اري، ختتسا  بااربتالف      

املستفيد من عائداتها. وحنن نفتقد حلواحت  تن ي، ها   الصاناديق    

ومااان اهااا  هااا   احلاااواحت  اجلانااا  الشااارعي. ويف راي د. شاااسي ان   

الطفيل  ان  جي  اال ننسال ان الوأ  أسل كل شيى هاو اشاتث ار   

 عد املوت  يدوم اجر  وع س  اىل يوم القيام،.  ملا ب

بين ا ذه  د. مشاري النعاي  اىل ان الصاناديق الوأفيا، ليسات     

مثاال غمهااا ماان الصااناديق االشااتث اري،ي ألن األصاال يف الوأاا  هااو  

اسق األصل. من جانسها ترى د. وحتاى الرشيد ان االشتث ارات المت 

ت ارُّ باملساتث ر    هي اشتث ارات capital garenteeتسق األصل 

  وهااو رأاا  غاام ٪3وتنفاام املشاا لي ألنهااا ت كاا  بفتااات ال يتعاادى  

 مقسو  ألي مستث ر  يف اجت ان املش ل يستث ر املا  لصاحل . 

اال ان د. شااسي ان الطفياال اشااار اىل اناا  لاايق صااريًرا انهااا       

حتقر  وه ا اشاتنتا  ضاعي ي ألن االشاتث ار يات       ٪3تعطي عائًدا 
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،  حت س ا عن كونها ت عطي عوائاد مساشار  ت ياد    يف جماالت متنوع

ع ااا ذ كاار كااثًما  اال انهااا تاانعكق اجياًبااا عسااال تن ياا، اتت اام  

 ومنو  يف جماالت عديد .

ويف راي د. منصور املطامي  حتا ن هنااي حترأ اا باجت الصاناديق       

االشتث اري، الوأفي، والصناديق الوأفي،  وان اغسا  الشاواهد الامت    

كاار  الصااناديق االشااتث اري، الوأفياا، هااي     ذ كاارت لسثناااى عسااال حت  

شواهد لسصناديق الوأفي،  مثل وأ  هارحتاارد مثس اا. ويهلهار لاي ان     

الفرق بجت الصندوأجت: هو ان الصندوق الوأفي ت نشئ  اجلها، الامت   

تستس  املا  والمت هي مصرف الوأ   وهي المت تساتث ر  بنفساها   

ساادا بترديااد او عاان حريااق غمهااا  بين ااا الصااندوق االشااتث اري ي  

الواأاا  مصاارف وأفاا   الاا ي هااو عسااار  عاان مسسااد نقاادي )وأاا       

نقود(  ولكن  ال يدحتم املا  املوأوف اىل املصارف الا ي ا اد دي بال     

يعطي  لصندوق يستث ر  تت ادار  )شخ ( ال عالأا، لا  باجلها،    

املستفيد  مان الوأا   ولكان ريام الوأا  يااو  اىل ها   اجلها،          

 ا اين ا يتوأ  املدير عن االشتث ار.  وأد ياو  اصل الوأ  اليه

احلقيق،  ان  ال اع ا  لي عسال اي منه ااي ألنه اا شاكالن    

لتن ي، الوأ  وزيادت   ولكل منه ا مي ات  وعيوبا   حت ان ميا ات    

صااندوق الوأاا  االشااتث اري رب ااوع، لسرأاباا، والتاادأيق  ووجااود    

شفاحتي، يف ايم مرااس . بين اا خي ام الصاندوق الاوأفي ملساتوى      

اأاال ماان الرأاباا، والشاافاحتي،  وماان هنااا تااأتي اه ياا، تطااوير تلياا،        

 -لسرأاب، عسال مثل ها ا األشاسوخ. ومان ميا ات الصاندوق الاوأفي      

اري، النا ر او املدير يف اربتيار اشاالي  االشاتث ار   -ك ا ا نُّها
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اشاالي  االشاتث ار يف    -يف  ا   -وتن ي، الوأ   بين اا ت ايق  

تكاد تنرصر يف االشاتث ار   الصندوق االشتث اري لسوأ   حبيث

 أسيل املخاحر  ويف جما  اربتصا  املدير.  

ويف نهلااري ان الوأاا  االشااتث اري ضاارور   وماان هنااا تااأتي      

اه ياا، وجااود مااديري صااناديق مهاار  واصااراخ رباا   يف اشاات ال     

كل حترص، ممكن، يف األشواق اؤسي، او العربيا، او العامليا،  مام    

  ت ل اتازحت،. ادراي تام لطسيع، الوأ  ال ي ال

كسنااا ناادري اه ياا، الوأاا  ولكاان مااا ن فاال عناا  ااياًنااا انط    

مصاادر الوأاا  الاا ي ال ين اا  لاايق هااو اشااتث ار   ولكناا  تسااك    

الرو  الراغس، يف األجر واملتجدد  واملرتسط، اشد االرتساط بال بيا،  

احميانياا،  حتاااتت م املسااس   ركاا  احمياااني ولاا لك جياا  ان ال    

ن ت كي، ه   الرو  ليست ر العطااى  ربصوًصاا   ن فل ك جت م ع

بعد ان ت اياد الاوعي بالادور التن اوي الشاامل والنااحتم الا ي ياديا          

 الوأ .

وحتي اااا يتعساااق باحشاااكالي، الفقهيااا، لاااسع  جوانااا  الوأااا     

ربصوًصا يف جانا  تن يا، الوأا  واشاتث ار   اأا    القياام حب سا،        

امون تات اشاراف   توعي، لساواأفجت يقاوم بهاا عس ااى الشاريع، واؤا      

اتيئاا،  تركِّاا  عسااال ضاارور  االنتسااا  لسشااروط الاامت عاان حريقهااا      

ميكاان ان ت راال  اغساا  احشااكاالت  حتااالواأ  ميكناا  الساا ا       

بالتصااارُّف يف الوأااا  لصاااان ال ااار  الااا ي يرياااد   مااان رباااال   

الترك  والتوشُّم يف صاياغ، الشاروط لصاو  اشاتث ار الوأا       

 وتسديس   او غم ذلك.
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ي ان الطفيل عسال ذلاك  وذكار ان د.منصاور ميطا يف     عق  د. شس

باااجت ناااوعجت مااان الصاااناديق  وه اااا الصاااناديق الوأفيااا، وصاااناديق  

االشتث ارات الوأفي،ي واوضة بأننا نتردة عن صاناديق االشاتث ار   

الوأفياا، الاامت كاناات مسااادر  ماان اتيئاا، العاماا، ل وأاااف  وصاادر    

ا يعاارف بشااأنها تعسي ااات ال ربااي  والتأشاايق  ولاايق هناااي ماا     

لاادينا بالصااناديق الوأفياا، الاامت ُحسِّااق بعااٌ  منهااا يف بعاا  الاادو      

عسااال  -احشاالمي،  واشاهر ميفاان حسطقهاا دولا، الكوياات. ومان ذلاك      

 :  -شسيل املثا  ال احلصر

 صندوق وأ  القرتن. -

 صندوق وأ  املساجد. -

 صندوق وأ  التن ي، االجت اعي،.   -

لياات االشاتث ار   وليق صريًرا ماا ذ كار حتي اا يتعساق ب ايق ت     

يف صااناديق االشااتث ار الوأفياا،  واحنصااارها يف اشااتث ارات أسيساا،  

املخااااحر  ودليااال ذلاااك صاااندوق احمنااااى وريااا  الاااوأفي اعت اااد      

االشاتث ار عاالي املخااحر  وحِتاي رال املاا  اجلاريى كا لك. وميفان         

يتصااور ان صااناديق االشااتث ار الوأفياا، ضاايق، األحتااق االشااتث اري      

 حتقد جانس  الصواخ.

 لوأ  واالشتث ار عالي املخاحر: ا

تسااااى  د. منصاااور املطااامي: هااال االشاااتث ار عاااالي املخااااحر   

يتناش  اصس ا مام ال ار  مان الوأا  الا ي ال يترقاق اال باحلفاا         

عسااال األصاال؟ واأصااد  ان االشااتث ار عااالي املخاااحر رغساا،  يف عائااد  
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مرتفم مه ا كان م رًياا يعا  ان اات اا  ا ساار  موجاود بنساس،       

  يف ه ا النوي من االشتث اري مما ي هدِّد وجود اصال الوأا     كسم

 ٪٧٥ربصوًصااا ان تعسي ااات ال ربااي  تعطااي املاادير اااق اشااتث ار  

 .  الصندوق وادات من

حنن ندري ان لالشتث ار اصول ا  ول  رجال  ورب اؤ   ولكن 

اربشااال ان تكااون املخاااحر  العالياا، ح ًعااا يف الااربة العااالي هااي        

 اااي عسيااا . ومااان هناااا اتوأااام ان تكاااون    وكااا   موشاااال الااامت تق 

شياشاااات االشاااتث ار يف الصاااناديق الوأفيااا، االشاااتث اري، شياشااا،    

مترفهلاا، وليساات جريئاا،. ك ااا اتوأاام ان تعت ااد شياشاا، التنااوُّي يف  

 جماالت االشتث ار.

امر تربر يتعسق باملخاحر  العالي، يف اشتث ار اماوا  الوأا  يف   

رح اا يف ها   احلاا ؟    اا  ا سار   هال يعتا  مادير الصاندوق مف    

مثال ها   املالاهلاات ال ي قصاد بهااا ت اييق األحتاق لالشاتث ار امااام        

هااا   الصاااناديق  بقااادر ماااا هاااي تنسيااا  عساااال ضااارور  الواأعيااا، يف    

 االشتث ار.  

اتفااق د. شااسي ان الطفياال ماام مااا ذ كاار ماان انط ربطااور  األرباا   

ليار االشاتث ار عاالي املخااحر  لايق مان مصاسر، الوأا . وحنان         

عاليا،(  لكان    –متوشط، –ن درجات املخاحر : )منخف ،ندري ا

تسقاااال شياشااا، توزيااام وتنويااام االشاااتث ار مه  ااا، كااا لك يف هااا ا      

ك ااا  -اجلاناا . وحِتااي  اا  ان  صااندوق احمناااى ورياا  الااوأفي   

منوذًجا لن يدربل يف ها ا الناوي مان االشاتث ار يف اوىل      -ذكرت 

شاتث ار  مرااس   حتقد يكون يف مراال متقدم،  متعنال يكون اال
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عالي املخاحر من ريم الصندوق وليق من األصل  وها ا امُلفا     

 ان ي ع ل عسال اشاش  افا  ا عسال اصل الوأ  واشتدامت .

امطا بالنسس، يف ااا  ا ساار   حت نا  ال يكاون مفرح اا اال اذا      

ربر  عن شروط االشتث ار املنصو  عسيها  وباهل الع ل بهاا او  

حتسااايق هنااااي ضااا ان لالشاااتث ار يف  بشااايى منهاااا  امطاااا ا ساااار   

الشاااري  حتاالشاااتث ار دائً اااا م عااار   لس خااااحر اتاااال لاااو كانااات    

 منخف ،.

 اشساخ انشاى الصناديق الوأفي، وت يمات تنهلي ي، مطسوب،:

ذهااا  د. مسااااعد اؤياااا اىل ان أ اااي، اجلااادوى االأتصاااادي، 

لصناديق االشتث ار الوأفيا، تهلالُّ مان الق اايا الامت تشا ل العدياد        

صراخ رؤول األموا   بوصفها أنا  اشتث اري، أانوني، مه ا،  من ا

ت . لكن مث، تساؤالت ااسس ها مه ،: كيا  ينهلار كساار رجاا      

األع ااا  لاادينا تاا   الصااناديق؟ وهاال هناااي ماشاارات عسااال هاا ا؟    

وهل حتكر  انشاى الصناديق هاي مطسا  الاواأفجت ولاصا، الا ين      

مشكالت يف األوأااف  اوأفوا مئات املاليجت  ام هي  نتيج، وجود 

املتقادماا،  ام هااو اجااراى تنهلي ااي ال اياا، مناا  ضااسر املصااروحتات       

املالي، واوك ، جمالساها؟ كيا  ي توأام اجا  احأساا  عساال ها          

الصااناديق يف ضااوى ختااوُّف الااسع  ماان عاادم اشااراحت  عسيهااا  او        

املشاااارك، يف ذلاااك؟ ع سيًّاااا  هااال ميكااان ان يكاااون الصاااندوق    

ى  ماليا،؟ وااجت يرغا  الواأا  يف     لوااد  رباص، اذا كان ذا ماال 

ان يكاون اتسااق تاا ا الصااندوق اع اااى خيتاااره  هااو واشاارت    

هاال شت  ااي اتيئاا، ذلااك بوصاا  ان هاا ا مالاا ؟ واااجت ال يترقااق     
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هاا ا  اال ي توأاام ان يكااون هاا ا شااسًسا يف دحتاام الااسع  اىل تراياال   

 الوأ  لصناديق دو  جماور   مثس ا؟

و  األاكااام الشاارعي، وحتااق مااا اشااار الياا  بعاا  الاا مالى ااا   

املتعسقاا، بااالوأ   واه ياا، اعاااد  النهلاار يف تقيااق مناحاتهااا عسااال    

حنو يتفق واملت مات ا اص، به   الصناديق  حتا ن  اتطسام اىل ان   

تتوشاااااام دائاااااار  بعاااااا  جماااااااالت مصااااااارف هاااااا   الصااااااناديق    

اتت عي،..ادودها وحسيعتها. وان يكاون هنااي تنهلي اات مناشاس،     

مصااارف هاا   الصااناديق واشااع،  وان   ميكاان عسااال ضااوئها جعاال   

تكون اجلهات الق ائي، واحداري، المت ترتسر بهاا  تساك شاع، يف    

 األحتق وأدر  عسال اتاا، الت يم  بعيًدا عن السموأراحي،.

 

 :التوصيات 

ان تقوم اتيئ، العام، ل وأاف بتشجيم ونشر حتكر  ها     -

لك ونيا،   الصناديق  وتسهيل متطسسات تأشيسها عا  بوابتهاا اح  

باحضااااحت، اىل دعاااو  املختصاااجت عااا  السجاااان واملراكااا  الوأفيااا،ي   

لستعرياا  بهاا   الصااناديق وانعكاشاااتها احجيابياا، عسااال الااواأفجت     

 واملنتفعجت من األوأاف.

ان تسااااادر احدارات العسيااااا يف الكيانااااات غاااام الرحبياااا،    -

لتأشااايق صاااناديق اشاااتث ار وأفيااا،ي لااادع  مشااااريعها  وت طيااا،      

التشاا يسي، الساانوي، ماام التوشاام يف جماااالت ع اال ا اام   املصاااري 

 وال .
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عقااااد دورات تدريسياااا، وتثقيفياااا، ملساااااولي القطاااااي غاااام   -

الرحبي واملتطسعجت ل وأاف لتأشيق صناديق االشاتث ار الوأفيا،    

ماااان ربااااال  املعاهااااد واملراكاااا  التدريسياااا، واملراكاااا  الوأفياااا،       

 املتخصص،.

،  مااام اه يااا، عقاااد  السااادى يف اأااارار الشاااركات الوأفيااا  -

تالفااااات بااااجت الكيانااااات غاااام الرحبياااا، املت اثساااا، يف النشاااااط    

واألهداف لتقسيل التكسف، وتوحتم حتار  اكا  لسع ال  مام األربا       

يف االعتسااار الكيانااات املتواجااد  مًعااا دارباال مناااحق او ااحتهلااات  

وااد   اتال يسهل الربر حتي ا بجت الع ل  ويقاوي مان مراك هاا    

 ي،.التفاوضي، والتناحتس

اعاد  النهلر يف التشريعات الفقهي، ا اص، باالوأ   مام    -

ضرور  توشايم وتطاوير الاراي الادي  واالشاتعان، بابراى الفقهااى يف        

شتال بقاي العاأ حتي ا خيا ُّ مالماة ها   اجلادوى االأتصاادي،. اذ      

انط األوأاااف ع وًمااا هااي شااأن دياا  غاام رحبااي  وأااد يسااتنكر       

 صادي، حبت،.السع  تويس  اىل مشاريم اأت

اعاااد  النهلاار يف جمسااق النهلااار  وتطااوير تليااات جديااد        -

حدار  األوأاف. وضرور  اعطاى نهلار األوأاف اهت اًما رباًصا حتي ا 

يتعسق بأدواره  املتعارف عسيهاا  وكيفيا، تطاوير ادائها  ليواكا       

التطااوير احلاصاال يف نهلااام الوأاا  احشااالمي  ورباصاا، مااا يتعسااق    

 بأمور االشتدام،.  

أصيل مفهوم اشتدام، األوأاف  وع ل دراشاات يف ها ا   ت -

 اتا .



42

 –2018     
200 

ضااارور  تشاااجيم األوأااااف الثقاحتيااا، واملهنيااا، والعس يااا،        -

وتوشااام دائااار  األوأااااف اىل ماااا يواكااا  ااجااا، العصااار احلاااالي     

واملسااتقسسي  مثاال: األوأاااف السرثياا،  او املستشاافيات واملراكاا       

والدينياا،  وغمهااا. الطسيا،  واملعاهااد املتخصصا، التقنياا، والعس يا،    

 وك لك األوأاف لس شاريم التن وي، والسنال الترتي،.

األوأاف احشالمي، ال جي  ان يقتصر دورها عسال السسدان  -

احشاااالمي، حترسااا   بااال اين اااا و ِجاااديف مساااس ون ومساااس ات عساااال      

 هراألر   وه ا يتطس  وضم ضاوابر وأاوانجت مرنا، تساهل اداى     

 األع ا  الوأفي، التوشعي،.

اجل عيااات ا مياا، ومنهل ااات اتت اام املاادني غاام    اااث  -

الرحبياا، عسااال االشااتث ار يف صااناديق الوأاا  االشااتث اري،ي ل اا ان   

اشاات راري، ت طياا، املصاااري  احدارياا،  والتوشُّاام يف اع ااا  هااا         

 اجلهات.  

توعيااا، اتت ااام بأه يااا، املشاااارك، يف صاااناديق الوأااا      -

 اال عسااال توعياا،   االشااتث اري، بتسسااير ل اا، ا طاااخ. وكاا لك الع   

 امُلوِأفجت لفتة جماالت الوأ  عسال انشط، متعدد .

ال كيااا  عساااال ان تكاااون مشااااريم صاااناديق األوأااااف       -

االشتث اري، ماثس، لسعيان عسال ار  الواأم  ووجاود شار ، واشاع،    

ماان املسااتفيدين حتعس ااا يشااجم الااواأفجت عسااال املشااارك، يف صااناديق 

 الوأ  االشتث اري،.
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 :امللخص التنفيذي 

 القضية: )اجلدوى االقتصادية لصناديق االستثمار الوقفية(.

تتطسااام اتيئااا، العامااا، ل وأااااف ألن تكاااون الاااداع  الااارئيق  

لسنهااو  بقطاااي األوأاااف يف امل سكاا، العربياا، السااعودي،  وتع ياا     

دورهاا يف التن ياا، االأتصاادي، واالجت اعياا، وحتق اا ملقاصااد الشااريع،    

لاا لك احسقاات اتيئاا،  .2030، احشااالمي، واألنهل اا، ورؤياا، امل سكاا

العاماااا، ل وأاااااف اوىل مسادراتهااااا التن وياااا، املت ث ساااا، يف مشااااروي     

الصناديق االشتث اري، الوأفي،  وتهدف ه   الصناديق لإلشهام يف 

تسسياا، احلاجااات اتت عياا، والتن وياا،  ورحتاام مساااه ، القطاااي غاام   

نشااط، الرحبااي يف الناااتج اؤسااي  وزياااد  معاادالت الشاافاحتي، يف األ 

غم الرحبي، بناًى عسال الت ام الصناديق باملتطسسات الاوارد  يف لاوائة   

 .صناديق االشتث ار الصادر  من هيئ، السوق املالي،

ان اه ي، صناديق االشتث ار الوأفيا،  الورأ، الرئيس، اوضرت 

تااأتي باعتسارهااا الوعاااى الاا ي ميكاان لسااواأفجت ايًّااا كااان اجاا         

حتيهاا بوااداته  الوأفيا، ل هاداف      اموات  او عادده  ان يكتتساوا  

الاامت يرغسااون حتيهااا او يساااه ون يف دع هااا والوأاا  عسيهااا  اا ى      

 يسم من اموات  صدأ،  وبرًّا ت  عند اع تعاىل اىل يوم القيام،.

واشاااارت الورأااا، اىل انط اهااا  مالماااة اجلااادوى االأتصاااادي،      

لصاااناديق االشاااتث ار الوأفيااا، تت ثااال يف: توشااايم مشاااارك، أطااااي 

األوأاااف يف جماااالت اأتصااادي، واجت اعياا، عديااد   تناادر  تاات    

مفهااااوم الشااااراك، او املساااااولي، اتت عياااا، كأاااااد األهااااداف     

  تناااوُّي جمااااالت االشاااتث ار 2030االشااا اتيجي، لرؤيااا، امل سكااا، 
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الوأفي يف الصناديق االشتث اري، املتعدد  األغرا   ورحتم مساتوى  

 الرحبااي لالأتصاااد يف انتاجياا، القطاااي الااوأفي ضاا ن القطاااي غاام

 الناتج القومي والدربل.

وجااود باارامج االشااتدام، املالياا،   ه ياا،اوذهساات التعقيسااات اىل 

ل ع ا  ا مي،  ومنها الصناديق الوأفيا، االشاتث اري،  وان ها      

 الصناديق الوأفي، شتكسر اال، الفردي، يف الع ل الوأفي.

 احتكااار واكاادت التعقيسااات ان االشااتث ار الااوأفي  تااا  اىل

جدياااد  رباااار  الصاااندوق مااام مراجعااا، ع يقااا، لستجربااا، التارخييااا، 

امل تد  ألربع، عشار أرًناا  وهاي بربا، حترياد  ومه ا، حتيهاا كاثم         

ماان احجيابيااات وبعاا  السااسسيات. ك ااا ان الترااوُّ  ماان الوأاا         

التقسيدي اىل الصناديق والشركات الوأفي، شيوش ام مان نشااحات    

ن  ااد العناصر االأتصادي، امله ا،  الوأ  االشتث اري،  وشيجعل م

الاامت شاايكون تااا اشااهاٌم واضااٌة يف التن ياا، االجت اعياا، بشااكل     

 عام.

جناا   واشارت املداربالت المت جرت عساال ها   الورأا، اىل ان    

واشااااتدام، األوأاااااف بأنواعهااااا يتطساااا  وجااااود معااااايم واضاااار،     

لسروك ااا، الداربسيااا، أابسااا، لستطسياااق واملتابعااا،  ال تقااال عااان تساااك    

 و  بهاا يف الشاركات املسااه ،  وذلاك اتاال يثاق اتت ام يف        املع

 جود  ادارتها وتقيق اهداحتها.

األوأاف ماا زالات تعااني الكاثم مان       واشار املناأشون اىل ان

املعوأاااات النهلاميااا، واحجرائيااا، والق اااائي،...اخل. وتااا ا يصاااع       

عالجهااا يف الفاا   احلالياا، بشااكل كسااي اال ماان ربااال  مسااادرات   
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لصناديق والكيانات الوأفي،  وعساال ها ا األشاال حتا ن     وأفي، كا

تفعياال الاادور التن ااوي ل وأاااف يتطساا  مشاااركتها يف جماااالت       

تن وي، متنوع،  وهو ما ميكن ع س  من ربال  حتتة صناديق وأفي، 

عديااد  ماان ربااال  الكياناااات الوأفياا، وا مياا، يف القطاااي غااام       

 الرحبي.

 التوصيات  اه هاا:  نويف نهاي، النقاش  حر  املستقال عدًدا م

ان تقوم اتيئ، العام، ل وأاف بتشاجيم ونشار حتكار  ها       ضرور  

الصاناديق وتساهيل متطسسااات تأشيساها عاا  بوابتهاا احلك ونياا،      

باحضااااحت، اىل دعاااو  املختصاااجت عااا  السجاااان واملراكااا  الوأفيااا،     

لستعرياا  بهاا   الصااناديق وانعكاشاااتها احجيابياا، عسااال الااواأفجت     

من األوأاف. ان تسادر احدارات العسيا يف الكياناات غام   واملنتفعجت 

الرحبيااا، لتأشااايق صاااناديق اشاااتث ار وأفيااا،ي لااادع  مشااااريعها      

وت طي، املصاري  التش يسي، السانوي، مام التوشام يف جمااالت ع ال      

ا اام والاا . عقااد دورات تدريسياا، وتثقيفياا، ملساااولي القطاااي غاام    

ناديق االشاتث ار الوأفيا،.   الرحبي واملتطسعجت ل وأاف لتأشايق صا  

عقااد تالفااات بااجت الكيانااات غاام الرحبياا، املت اثساا، يف النشاااط     

واألهداف لتقسيل التكسف، وتوحتم حتر  اك  لسع ل. اعاد  النهلار  

يف التشااريعات الفقهياا، ا اصاا، بااالوأ . اعاااد  النهلاار يف جمسااق   

النهلااار  وتطااوير تليااات جديااد  حدار  األوأاااف  وضاارور  اعطاااى     

ار األوأاف اهت اًما رباًصا حتي ا يتعسق بأدواره  املتعارف عسيهاا.  نهّل

تشاااجيم األوأااااف الثقاحتيااا، واملهنيااا، والعس يااا،  وااااث اجل عياااات   

ا مي، ومنهل ات اتت ام املادني غام الرحبيا، عساال االشاتث ار يف       
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صناديق الوأ  االشاتث اري،ي ل ا ان اشات راري، ت طيا، املصااري       

اع ااا  هاا   اجلهااات  باحضاااحت، اىل توعياا،     احدارياا، والتوشُّاام يف  

اتت م بأه ي، املشارك، يف صناديق الوأ  االشتث اري، بتسساير  

ل اا، ا طاااخ. وكاا لك الع اال عسااال توعياا، امُلااوِأفجت لفااتة جماااالت 

 الوأ  عسال انشط، متعدد .
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 :مقدمة 

ي عاادُّ التصاارُّر ااااد الترااديات السيئياا، الاامت تواجاا  امل سكاا،       

العربيااا، الساااعودي،  وتسااا   امل سكااا، جهاااوًدا حيسااا، يف مكاحترااا،  

التصاارُّر  والع اال عسااال ختطااي هاا ا التراادي مت يااد ماان اجلهااود     

امي، اىل تطسيق اتفاأي، مكاحتر، التصرُّر وغمها من اآلليات  الر

يف شااعيها حنااو تقيااق  2030وهااو مااا تهاادف الياا  رؤياا، امل سكاا،  

 اشتدام، بيئي،.   

وت صاانط  امل سكاا، العربياا، السااعودي، ضاا ن األأااالي  اجلاحتاا،      

املتأثر  بشد  من ازدياد تثار التصرُّر عسال ايم مناحقها باشتثناى 

جلنوبي، ال ربي، المت تقم ض ن املنطق، شس  اجلاحت، بسس  املنطق، ا

تعدد مواش  األمطار بها وتعرُّضاها لك ياات عاليا، مان األمطاار       

وتهلهر تثار التصرُّر يف معهل  ارجاى امل سك،ي مما ادى اىل تادهور  

ونهلااًرا ملااا ت رباار باا     .األراضااي املنتجاا،  وت اااع  تثااار التصاارُّر  

ودي، مااان املاااوارد الطسيعيااا، ال نيااا، اراضااي امل سكااا، العربيااا، الساااع 

واملتنوعاا، الااامت تشاااكِّل القاعااد  األشاشاااي، الأتصاااادها ومعيشااا،   

شاااكانها  اال ان تساااك املاااوارد بااادات تتصااا  باتشاشااا، نتيجااا،       

لهلاروف بيئيا، أاشااي، مان املناااس اجلااف وشاس  اجلاااف وال با، غاام       
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ا صااس، يف معهلاا  احلاااالت  واصااسرت هاا   املااوارد ت عاااني ماان        

 .كسمي األمر ال ي ادطى اىل انتشار  اهر  التصرُّرتدهور 

ل ا ت عادُّ أ اي، )التصارُّر واالعتاداى عساال السيئا، يف امل سكا،(        

من الق ايا امله ، المت حراها مستقال اشسار من ربال  ورأ، الع ال  

المت أدطمها د. ربالد الرديعان  و ط التعقيا  عساال موضاوي الورأا،      

ناأشاات: )التصاارُّر وتااأثم  عسااال   وجاارت اوتااا مااداربالت عديااد  

احنتا  ال راعي  اهت ام ر ي متشاكس، التصارُّر  بعا  الارؤى     

ملواجهاا،  اااهر  التصاارُّر  مسااادر  اماناا، منطقاا، الريااا  لتشااجم     

األحتااراد عسااال ال راعاا،  النتااائج السيئياا، واالأتصااادي، واالجت اعياا،     

 2030 لستصاارُّر  تنااامي التصاارُّر واربااتال  التااوازن السيئااي  رؤياا، 

والتوشُّم يف اؤ يات  األنشط، السشري، وضع  الوعي السيئي مان  

اهاا  عواماال التصاارُّر  بعاا  األحتكااار حصااال  السااسوي السشااري  

املتساااس  يف التصااارُّر  االشاااتفاد  مااان مياااا  الوضاااوى يف زراعااا،       

األشاااجار(. ويف النهايااا، اأااا   األع ااااى املناأشاااون العدياااد مااان       

نا ُّ الورأا، الامت كتسهاا الادكتور/       التوصيات امله ،ي وحتي اا يساي  

ربالااااد الرديعاااااان  وعّقاااا  عسيهاااااا الاااادكتور/ ربالاااااد الفهياااااد     

 واألشتاذ / عسياى السازعي.

أسال احلاديث عان  التصارُّر  عادو       كت  د. ربالاد الرديعاان:  

السيئ، السدود  ال بد من احشار  اىل ان التن ي، متفهومها الشامل ال 

تصادي، واشت الها  لكنهاا ايً اا   تع  حتقر االهت ام باملوارد االأ

تش ل احلفاا  عساال السيئا، وصايانتها واالشات ال  األمثال ملواردهااي        
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ما ياكد ضرور  مواجه، مشكس، التصارُّر السيئاي ل ا ان وجاود     

 تن ي، شامس، تتواحتق مم رؤي، امل سك،.

( 1994ووحتق ااا التفاأياا، األماا  املترااد  ملكاحتراا، التصاارُّر )     

  حتاااااا ن التصاااااارُّر   1996عااااااام الاااااامت دربساااااات اياااااا  التنفياااااا    

desertification       ،يشم اىل  تادهور األراضاي يف املنااحق القااسا

وشس  القااس، واجلاحت، وشس  الرحسا،ي نتيجا، لعوامال عدياد   منهاا      

 الت مات املناربي، واألنشط، السشري، .  

واساا  تقااارير األماا  املترااد   تسسااد املسااااات املتصاارر  يف   

سو م  مربم  خي ُّ الوحن العرباي منهاا   مسيون كي 46العاأ حنو 

ماان اساا،   ٪28مسيااون كيسااو ماا  مرباام او مااا نسااست        13زهاااى 

املناحق املتصارر  يف العااأ. ويعاود ذلاك التصارُّر لساار  ُأادِّرت        

بسيااااون دوالر شاااانويًّا يف اؤاصاااايل ال راعياااا، وزياااااد       40بنرااااو 

تصارُّر بنراو   اشعارها  يف اجت ُأدِّرت ربسار  الدو  الناميا، مان ال  

 بسيون دوالر شنويًّا. 16

وتقم امل سك، العربي، السعودي، ضا ن املنااحق اتشا، والقابسا،     

لستصاارر بشااد ي حت ناربهااا جاااف وصاارراوي باشااتثناى اجاا اى ماان      

من مساا، اراضي امل سك، غاباات   ٪1املنطق، اجلنوبي،  عسً ا انط 

ي ماان اراضاا ٪70ماليااجت هكتااار(  يف اااجت  ثاال املراعااي   7.2)

امل سكااا،. وتشااام مساااو  وزار  السيئااا، واملياااا  وال راعااا، الساااعودي،   

عائسااا، نساتيااا، يف امل سكااا، ت ااا ُّ    131هاااا( اىل ان هنااااي  1438)

نوي نساتي مهادد  لطار التصارُّر بساس  تادهور       2500اكثر من 
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ال باا، واحنسااار ال طاااى النساااتيي األماار الاا ي ي تاا  عسياا  كاا لك  

 ربال  بالنهلام احيكولوجي.  تقس  التنوُّي احليواني  واح

وميكن اصر اشساخ التصرُّر يف امل سكا، يف عاد  عوامال     

 وذلك عسال النرو التالي:  

 الت مات املناربي، وتكرر موجات اجلفاف. -

 ارتفاي درجات احلرار . -

 االشت ال  املكث  لس وارد الطسيعي،. -

 زياد  النشاط السكاني. -

 اتطاخ غم الرشيد.واال overgrazingالرعي اجلائر   -

االجنااراف املااائي  وهسااوخ الريااا  الاا ي يتسعاا  كاا لك        -

 زا  الكثسان الرمسي،.

 األشالي  ال راعي، ا احئ،. -

واذا ما اشتثنينا العوامل املناربي،  و اهر  اجلفااف  وارتفااي   

درجات احلرار   وزاا  الرماا  كعوامال يصاع  الاترك  بهاا        

ي يعدُّ اوريًّا يف ادوة التصارُّري  حت ن  يتسجت لنا ان النشاط السشر

كاشاات ال  املااوارد الطسيعياا،  والتوشُّاام غاام املاادرول يف ال راعاا،  

باشتخدام اشالي  ري رباحئ،  واالاتطاخ والرعي ال ي يساتن ف  

بعااا  املنااااحق  وال اااا  الساااكاني والع راناااي عساااال املنااااحق      

ال راعياا،  ونشاااط السناااى ومااا يتسعاا  ماان انشااط، معاا ز  لستصاارر   

وعاادم الااتخس  ماان النُّفايااات بطاارق عس ياا،  ودربااو  اآلالت الاامت     

 ت ردة تسوًثا بيئيًّا.
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(  وهاااي رباااسم  1996الاهلااات بهااا ا الصااادد  دون شااااتي  ) 

تن ياا، أاماات بدراشااات اقسياا، موشااع، يف شااسطن، ع ااان ولسنااان ان   

عسال شسيل املثاا    -دربو  السيار  اىل منطق، ا سيج وبالد الشام 

تصرُّر بع  املناحق الرعويا، الامت تن او حتيهاا     اشه  كثًما يف  -

شجمات ونساتات ال تتا  اىل الكاثم مان املااى  ومان ذلاك بعا        

األودي،ي كأودي، منطق، مكا، املكرما، )اوديا، حتاح ا، ونع اان(       

واودياا، املنطقاا، اجلنوبياا، )بيشاا، وتثسيااث( بااالرغ  ماان تعاار  تسااك    

 (.1938األودي، لك يات امطار كاحتي، )وزار  السيئ،ي 

وهناي عد  جهات ر ي، يف امل سك، معنيا، مساشار  بهلااهر     

التصرُّري كوزار  السيئ، وامليا  وال راع،  واتيئ، الساعودي، لسرياا    

الفطريااا،  ووزار  الشااااون السسديااا، والقرويااا،  والرئاشااا، العامااا،      

ل رصااد وواياا، السيئاا،  وهيئاا، املسااا، اجليولوجياا،. وأااد أاماات   

شع، عان التصارُّر يف امل سكا،  وتوصاست اىل     األربم  بدراشات مو

 عد  نتائج  ومنها:

ان التصاارُّر  اااهر  عاملياا، تاارتسر باالحنسااال احلااراري  وان 

مااان األه يااا، متكاااان رصاااد هااا   الهلااااهر  يف امل سكااا، بطااارق     

االشتشااعار عاان بعااد  وع اال ماشاارات أيااال لستصاارر  ورصااد       

تصاااارُّر  العواماااال اتيدرولوجياااا، واجليولوجياااا، ذات العالأاااا، بال   

واصاار حاارق اشااتخدامات األراضااي  وتديااد املناااحق املعرضاا،     

لستصااارر. وأاااد اوصااات الدراشااا، ب ااارور  تعهلاااي  االشاااتفاد  مااان  

اجل عيااات التطوعياا، ودورهااا يف نشاار الااوعي السيئااي  ودور وزار      

 4السيئ، وامليا  وال راع، يف التشاجم  )هنااي برناامج أاائ  ل راعا،      
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ك ا ركا ت توصايات الدراشا،     (.2020ماليجت شجر  اتال عام 

عسال اه ي، توعي، اجل هور ب ارور  احلفاا  عساال السيئا،ي ملاا لا لك       

 -واساا  التقااارير العاملياا، -ماان مااردود اأتصااادي  حتالتصاارُّر  

يتسس  يف الفقر واتجر  من الري  اىل املدن  مام ماا تساسس  ها       

اتجار  مان ضاا ر عساال ماوارد املاادن وانعكاشاات ذلاك اأتصاااديًّا       

 اي مما ياثِّر عسال ع سي، التن ي، الشامس،.وبيئيًّ

وارباااًماي حتااا ن موضاااوي التصااارُّر تقااا  حبااات  لكااا  اردت  

التأكيد عساال ان امل سكا، مهادد  بشاسة التصارُّر بساس  حسيعتهاا        

اجل راحتياا،  واناا  ماان األه ياا، متكااان بااث الااوعي عسااال املسااتوى     

الشع  والر ي لطور  ه   الهلاهر  ومواجهتها بشكل جديي 

 رد من تداعياتها  ولسرفا  عسال ما تسقال من مهلاهر السيئ،.  لس

: مه ااا اربتسفاات التعاااري  لستصاارر     عقناا  د. ربالااد الفهيااد  

حتاألنس  لستعري  جي  ان  توي عسال العامسوي نك السيئي والسشاري   

اال اناا  يسقااال مثاال مااا احسااق عسياا  د. ربالااد الرديعااان  عاادو السيئاا،       

( التعريا :  FAO، وال راع، ) السدود   وأد  صت منهل ، األغ ي

جم وع،  من العوامل اجليولوجيا، والسيولوجيا، والسشاري، واملناربيا،     

املادياا، اىل تاادهور املقومااات الفي يائياا، والكي يائياا، والسيولوجياا،   

لاا ر  يف املناااحق القااساا، وشااس  القااساا،ي ممااا يااادي اىل التااأثم  

ا اشاار د. ربالاد    عسال التنوُّي السيئاي وات وعاات السشاري،. ومثال ما     

هناي اموٌر مرتسط، بالعامل السيئي لس  سك، يصع  الترك  حتيها 

رغاا  ان هناااي جهااوًدا ااادود  ال زالاات اأاال ماان املااأمو   مثاال:        

مشاريم مكاحتر، زا  الرما   وانشاى متن هات وحني، يف بع  
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املناحق  والتوجُّ  لسسياا، السيئي،  و هاور روابار جمت عيا، لاديها     

وعي، لستشجم وزيااد  ال طااى النسااتي  اال انا  ينقصاها      الرغس، التط

التنهلاااي  واالعت ااااد عساااال جهاااود حترديااا، ي سسهاااا حاااابم احل ااااال        

والتناااحتق اؤ ااود بااجت اؤاحتهلااات  وهنااا ال بااد ماان احشااار  اىل     

عادم وجاود مركا  متخصا  عاالي املساتوى يف جماا  مكاحترا،         

 التصرُّر رغ  اه ي، ذلك.

 مل سك، العربي، السعودي،: ومن  واهر التصرُّر يف ا

االاتطااااخ اجلاااائر الااا ي ييفن شيفااار مااام اافاااا  درجاااات    -

 احلرار .

 الرعي اجلائر ب ياد  احل ول، الرعوي، يف مراي  حتقم . -

انتشااااار الكسااااارات ومكسااااات النُّفايااااات واملااااداحتن يف    -

 األودي،.

زياااااد  األراضااااي املهجااااور  بعااااد ايقاااااف زراعاااا، بعاااا       -

ع  التصارُّر واألتربا، وال ساار  واوجادت تبااًرا      اؤاصيلي مما زاد م

 مهجور  اصسرت مصائد ملون يق خ منها. 

اافاا  درجا، االهت اام لاادى شار ، كاسم  مان احتااراد        -

 اتت م بالسيئ، بأشكاتا املختسف،.

وهناي مسادرات احسقتها وزار  السيئ، وامليا  وال راعا، ينقصاها   

 التنفي   مثل:

 10واأم الشجري،  والمت تهدف ل راع، تن ي، ال ابات وامل -

الا    60ماليجت شجر   واعاد  تأهيال ال طااى النسااتي يف مسااا،     
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  وتقتصر ه   املسادر  عسال اشتخدام األنواي 2020هكتار بنهاي، 

النساتي، اؤسي، مم اشتخدام مصادر امليا  املتجدد   مثال اشاتخدام   

عاجلا، لس راحتهلا،   تقنيات اصاد األمطار وميا  الصرف الصاري امل 

 عسال مصادر امليا .

ربف  ال  ر عسال املراعي وتن يا، ال طااى النسااتي حتيهاا      -

والتراااو  اىل األمنااااط احلديثااا، يف تربيااا، املواشاااي ورحتااام كفااااى    

 احنتا  احليواني.

تطاااوير املتن هاااات الوحنيااا، يف كاحتااا، املنااااحق  لتكاااون   -

 مراك  لستنوي احايائي.

 دع  السياا، السيئي،.-

د.ربالد لسجهات المت تا ارتساط بق ي، األشاسوي  وهناا   تطرق 

اضااي  اليهااا وزار  الداربسياا، ممثساا، يف امااارات املناااحق  واحدار       

 العام، لس جاهدين  واجلامعات.

وارى اناا   ميكاان تاا ليل او ربفاا  اااد  اثاار التصاارُّر مااان        

 ربال :

انشااى جهاا، واااد  معنياا، بالتصارُّر  توا ااد اجلهاود الاامت      -

جلهات املتعدد   وت نشال مرك  احباة متقدم ملكاحتر، تقوم بها ا

التصرُّر  يش ل أاعد  معسومات متقدم، وخمرجاات تقسال مان اثار     

 التصرُّر.

 تع ي  اشتخدام ميا  الصرف الصري او  املدن. -
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توشيم نشاط اؤ يات املسكي،  ليش ل املناحق اتاور   -

  دماتها.

ت ال راعياا، يف املناااحق التوشُّاام يف تن ياا، وتطااوير املاادرجا  -

 اجلنوبي، واجلنوبي،  ال ربي،.

تشاااجيم القطااااي ا اااا  لسااادربو  لالشاااتث ار يف تطاااوير  -

املتن هات الوحني، واأاما، متن هاات بريا،  واالشاتفاد  مان امليا ات       

النسسي، لكل منطق،. وك لك االشتث ار يف اشاتماد احلطا  مان    

 ا ار .

 انشاى جهاز الشرح، السيئي،. -

ي  جااوائ  لسنشااطاى السيئاايجت يف اتت اام  وتع ياا   ختصاا -

 ه ا املفهوم يف املاشسات التعسي ي، متختس  مستوياتها.

تنهلاااي  الاااروابر السيئيااا، اتت عيااا، يف املنااااحق  وتع يااا    -

 جهودها.

: نااا  تعريااا  التصااارُّر يف ك اااا عقسااات ا. عسيااااى الساااازعي

اني منهااا ويكيسياديا عساال انا :  يعتا  التصارُّر مشاكس، عامليا، تعا        

العديد من السسدان يف كاحت، احناى العاأ. وي عرف عسال ان  تنااأ   

يف أاادر  احنتااا  السيولااوجي لاا ر   او تاادهور ربصااوب، األراضااي  

املنتجاا، باملعاااد  الااا ي يكساااسها  روحت ااا تشاااس  األااااوا  املناربيااا،   

الصرراوي،ي لا لك حتا ن التصارُّر ياادي اىل اافاا  انتاا  احلياا         

 46بسد جم اوي املساااات املتصارر  يف العااأ حناو      النساتي،. ولقد 

 13مسيااون كيسااو ماا  مربااًم  خياا  الااوحن العربااي منهااا اااوالي     
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% من اسا، املنااحق املتصارر     28مسيون كيسو م  مربم  اي حنو 

يف العاأ. وبدر احشاار  اىل ان التصارُّر يااثر عساال نساس، احنتاا        

انتشاار اجلفااف يف    النساتي لسع  امل روعاتي وه ا ينعكق عساال 

 العديد من املناحق ربصوًصا يف الوحن العربي .

يهلهر لنا من حر  د. ربالد ومان التعريا  ومان ايام املراجام      

 األربرى  ان هناي شسسجت رئيسجت لستصرُّر:

 الت مات املناربي،.-

األنشااط، السشااري، )هناااي مااا خياا ُّ احلكومااات  ومااا       -

  ك اا يسادو  وال منساك    خي ُّ األحتراد(ي حتاألو  هاي املااثر األكا   

ت اايم  او الااترك  حتياا   والثاااني يعاادُّ اأاال تااأثًما لكاان ميكننااا   

 الترك  حتي  اىل اد ما.

 وتتسخ  وشائل التخفي  من تثار التصرُّر يف:

شاان  القااوانجت الاامت تاادُّ ماان األنشااط، املسااسس، لستصاارر     -

 ومعاأس، خمالفيها.

، بشااكل رحتاام نسااس، الااوعي لطااور  التصاارُّر عسااال السيئاا   -

 عام  واحنسان بشكل ربا .

احاااالق مشااااريم ؤاربااا، التصااارُّر )هنااااي الكاااثم مااان     -

 املق اات  واه ها زراع، األشجار املناشس، لسسيئ،(.

بالنهلر لسنقاط اعال   جند انها كسها تص ُّ يف مصا   واااد   

)وعااي احنسااان(ي ألناا  مه ااا باا لت احلكومااات ماان جهااود  حتاا ن     

شااعار املساااولي، يف التعاماال ماام السيئاا، اافااا  درجاا، الااوعي واشت
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لدى الفرد شايهلل مان اكا  املساسسات  وبالا ات يف السيئاات الامت        

هااااي اشاًشااااا صاااارراوي،  وياااانخف  حتيهااااا املسااااتويان الثقااااايف       

واالجت ااااعي. وشاااتواج  مشاااكس، التصااارُّر نفاااق العقساااات الااامت   

تواجههااا غمهااا ماان املشااكالت الاامت تهاادد السشااري، بسااس  شااوى    

حنساان نفسا   مان ها   املشاكالت ماا ميساك زمامهاا         ممارشات ا

احنساااان بشاااكل شاااس  كامااال  مثاااا  عساااال ذلاااك: املخااادرات        

التدربجت  الس ن،. وهنااي مشاكالت يساتطيم احنساان الاترك       

حتيهااا بشااكل كااسم  مثاال: الفقاار  األوبئاا،  وبعاا  األماارا .        

وهنااااي مشاااكالت تك ااا  احنساااان حتيهاااا يعااادُّ ضاااعيف ا  مثااال      

ئ، واملنااس  ومنهاا التصارُّر. وال يعا  ها ا حسًعاا ان       مشكالت السي

يتخسااال اجل ياام عاان املساااولي،  باال عسينااا دراشاا، املوضااوي بشااكل  

 اكثر منطقي،  والتخفي  من تثار  عسال السشري، أدر احمكان.

ربتاًماي حت ن  انهلر  اىل املوضوي من زاوي، خمتسف،  حت ن  ربساق  

مسات ر   ت ام بطايى ال     اع األر  ومن عسيها وهي يف االا، ت ام  

ي الاو اال عسال مدى أرون  وأد تكون ه   الهلاهر  هي مراسا،  

تاوُّ  مان بيئا، اىل بيئاا، او ت ام يف امااكن اليابسا،  وان احنسااان       

بالفعل ال يد ل  حتيها  وان كانت بع  ممارشات  تادع ها  اسا    

وجهات النهلر العس ي،  اال ان الت يم ااصل  شواى اوأا  احنساان   

 ارشات  ام اشت ر حتيها.مم

لاا ا حتاا ن  اعتقااد ان األمااوا  الاامت تنفقهااا املنهل ااات العاملياا،    

والدو  ملعاجل، مشكالت السيئ،  مثل التصارُّر وغام   األوولواال ان    

ت نفااق عسااال احباااة ودراشااات تساااعد احنسااان عسااال التكياا  ماام     
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السيئ، اجلديد   وابتكار حارق واشاالي  لترساجت مساتوى احلياا       

 رغ  من الت مات.  عسال ال

 

 حول القضية املداخالت:  

 التصحُّر وتأثريه على اإلنتاج الزراعي:

ذه  م. اشام، الكردي اىل اننا حنتاا  اىل م ياد مان اححتااد      

حتي ا يتعسق بالتاأثم احلاالي لستصارر عساال احنتاا  ال راعاي  وعساال        

غاا اى احنسااان واحليااواني ألن مااا حته تاا  ماان الورأاا، والتعقياا  ان     

صرُّر يش ل ال طاى النساتي بشاكل رباا  وال يشا ل األراضاي     الت

املخصص، لإلنتا  ال راعي و الري. ك ا ارى اننا حنتا  اىل م ياد  

ماان التفاصاايل والتوشُّاام بعاا  الشاايى يف توصاايات دراشاا، املساااا، 

 اجليولوجي،ي ألن ما ذ كر منها يسدو خمتصًرا كثًما.

ل  اى يف امل سك، من جانس  ذكر د. ربالد الفهيد ان مصادر ا

ياات  تأمينهااا ماان مصاادرين  ه ااا: االشااتماد  او احنتااا  ال راعااي    

اؤسي )نساتي  ايواني  داجن  ا اي(  ومان املتوأام ان يكاون    

لستصرر تأثٌم عسال ك ي، احنتا  ال راعي او جودت  شاواى بطريقا،   

مساشاااار  او غاااام مساشاااار  رباصاااا، ال راعاااا، املكشااااوحت،  اال ان     

مثاال: مشاااريم   -ياا، يف جمااا  انتااا  ال اا اى اسيًّااا  اشااتخدام التقن

السيوت اؤ ي،  او ال راعا، املائيا،  او مشااريم األلساان الطازجا،       

  دُّ من اثر . -او مشاريم الدواجن

اضااااف د. ربالاااد الرديعااااان: ان احنتاااا  ال راعاااي القااااائ  يف     

امل سكاا، ال يراعااي شااروط السيئاا، بصااور  صاارير،  واتاادة هنااا 
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ف امليا  وعدم اشتخدام وشاائل ري مناشاس، تراعاي شاة      عن اشتن ا

امليااا  الاامت تااأتي يف ال الاا  ماان مصااادر غاام متجاادد   وهااي امليااا   

اجلوحتيااا،. هااا   املشاااكس، بااادات يف الهلهاااور يف مااانطقمت القصاااي  

واائاال  حتقااد غااار املاااى يف بعاا  مناحقه ااا  واصااسرت ال راعاا،      

ارتفااي اشاعار   متع ر ي ماا ترتا  عسيا   هاور نقا  يف األعاالف  و      

 املستورد منها.

ماااا وددت  أولااا : ان التصااارُّر يعااا  تقسااا  ال طااااى النسااااتي     

واحنتا  ال راعي ع وًما  وان ه ا التقس  مرتسٌر كا لك باسع    

املشكالت المت تواج  املا ارعجتي كتوأا  احلكوما، عان شاراى      

الق ة مانه  بأشاعار تشاجيعي، بساس  مشاكس، املياا  واشاتن احتها         

االباااا  لشاارائ  مااان ا ااار . وبعساااار  اوضااة: التصااارُّر    وماان ثيفاا ط   

ماارتسٌر ايً اااا بشااة املياااا  وعاادم اشاااتخدام املتااوحتر منهاااا بصاااور      

 صرير،.

 اهت ام ر ي متشكس، التصرُّر:

اااو  مااا ذكاار  د. ربالااد الرديعااان يف ورأتاا  الرئيساا، ماان ان   

هنااااي جهااااته ر يااا، معنيااا، بهلااااهر  التصااارُّر  تسااااىلت د. ريااا  

هل هناي ت احتر يف جهود تسك اجلهاات املعنيا،؟ وماا هاي     الفريان: 

املسااادرات القائ اا، الاامت تقاادِّمها تسااك اجلهااات االيًّااا لسق اااى عسااال    

 التصرُّر؟ كي  ميكن تطويرها لسرصو  عسال نتائج احت ل؟

عسااااق د. ربالااااد الرديعااااان بااااأن هيئاااا، املساااااا، اجليولوجياااا،    

ج انشاااااااأت برناجم اااااااا متكامس اااااااا لدراشااااااا، التصااااااارُّر )برناااااااام 

التصااارُّر(. واسااا  ماااا هاااو منشاااور عااان ال ناااامج  حت نااا  يهااادف    
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اىل معرحتاااااا، درجاااااا، وامتااااااداد التصاااااارُّر يف خمتساااااا  مناااااااحق      

امل سكااااا،  وتدياااااد ماشااااارات التصااااارُّر  وتدياااااد العوامااااال    

اتيدرولوجياااااااا، واتيدروجيولوجياااااااا، واملناربياااااااا، واجليولوجياااااااا،  

 املسسس، لستصرر  وذلك عسال النرو التالي:

 خدامات احلالي، ل راضي.اصر وتقيي  االشت-

تدياااد املنااااحق املعرضااا، لستصااارر مااان رباااال  تقنياااات       -

االشتشااااعار عاااان ب عااااد ونهلاااا  املعسومااااات اجل راحتياااا، يف الترسياااال   

 والرصد.

تنفياااا  بعاااا  الدراشااااات احلقسياااا، لس ناااااحق املعرضاااا،       -

لستااااادهور  متاااااا يف ذلاااااك الدراشاااااات اتيدرولوجيااااا،  ودراشااااا،    

نسااااااااتي الطسيعاااااااي  ربصاااااااائ  ال بااااااا،  وتدياااااااد ال طااااااااى ال   

 وامل روي  ومدى تدهوره ا.

تقياااااي  صاااااالاي، األراضاااااي لالشاااااتخدامات املختسفااااا،    -

واالأااااا ا  األمثااااال متاااااا يتفاااااق مااااام مسااااام  التن يااااا، ال راعيااااا،    

 واالجت اعي، يف امل سك، العربي، السعودي،.

اعااااداد برنااااامج مراأساااا، لترديااااد التاااادهور احلااااالي يف      -

 ا .األراضي  باحضاحت، ملراأس، زا  الرم

وضااام احلساااو  العس يااا، والتوصااايات املناشاااس، لسراااد مااان       -

انتشااااااار  اااااااهر  التصاااااارُّر  واحلفااااااا  عسااااااال املناااااااحق الاااااامت  

 شتكون عرض، لستدهور يف املستقسل.
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تديااد العواماال الاامت تساااعد عسااال توجياا  وتطااوير السنياا،    -

الترتي، والتن ي، االأتصادي، لس جت عات اؤسيا،  وتساجت  اروف    

 معيشته .

الكااوادر الوحنياا، يف اعااداد رباارائر اشااتخدامات  تاادري  -

األراضااي  ورصااد وتقيااي  الاات مات الاامت تاادة  وانشاااى أواعااد    

 السيانات وادارتها.

مااارل  24ويفُاوركد  هنااا مقال ااا ن شاار يف صااريف، احليااا  بتااارييف    

ياا كر: ان وزار  السيئاا، وامليااا  وال راعاا، احسقاات مسااادرتجت    2018

واملراعاااي  وتنهلاااي  االشاااتث ار حتيه اااا لستن يااا، املساااتدام، لس اباااات 

 6ماليجت شجر   وتاوحتم   4ومكاحتر، التصرُّر  من ربال  زراع، 

الا  هكتاار    60ماليجت شتس،  وك لك الع ل عسال اعااد  تأهيال   

موأاام مسااتهدحت،    100ماان اراضااي املراعااي  وتقااوي  اكثاار ماان    

متن ًها وحنًياا  رباال     24متثاب، متن هات بري،  اىل جان  تطوير 

مسااادر  لالرتقاااى وتطااوير   17ساانوات األرباام املقسساا،  اضاااحت، اىل  ال

الع ل السيئاي  مستعرضا، تطسياق  التشاجم   الا ي تناوي احالأا         

 أريًسا.

ك ا ااتفست الاوزار  باا  الياوم العااملي لس اباات   واشاارت يف       

موأعها اىل اه ي، الشجر يف ختفي  تثار الت م املنااربي يف املادن    

 ماليجت انسان. 5.5تواى يف العاأ يقتل شنويًّا حنو مسين، ان تسوة ا

واوضرت الوزار  ان الشجر  الوااد  تستطيم امتصا  حناو  

كيسوغراًما من ثاني اكسيد الكربون شنويًّاي ما يساه  يف   150

ختفيااا  تثاااار ت ااايم املنااااس يف املااادن  وأااادطرت مساااادر   اشاااجار        
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الشااجر  الوااااد   شاايكاغو  يف الواليااات املترااد  األمريكياا، ان   

 ال  دوالر من الكربون شنويًّا. 521ت خ  ن ما أي ت  

وكشفت دراشا، اديثا، ان شاجر   واااد  كاسم  ميكان ان       

 نة ماا يصال اىل اربعا، اشاخا  مان األكساججت يوًماا كامس اا          

وتسه  اشجار املدن يف ازال، املسوثات واجل يئات ال ار   وتساعد 

الدراشاا، ان غاباا، يف مديناا،   يف مكاحتراا، تسااوة اتااواى. واوضاارت 

 حنًّا م ًيا من تسوة اتواى. 1821ت يل 

الا  كيساوم     27وت طي ال اباات يف الساعودي، ماا مسااات      

% ماااان ااااااالي مساااااا،   1.26مرباااام ماااان مسااااااتها  متعااااد     

السعودي،  وتقم غالسي، ال ابات يف املناحق اجلنوبي، ال ربيا، منهاا    

 ان ال طااى النسااتي يف امل سكا،    وتديًدا يف املرتفعات  مشام  اىل 

شاااواى اكاااان غاباااات ام مراعاااي ام متن هاااات يعااااني مااان ربفااا    

 احنتا   وتقس  التنوي احليوي  واتساي  اهر  التصرُّر. 

وأااااد القاااات اجل عياااا، التعاونياااا، لنسااااات اليساااار والنساتااااات      

الصاااارراوي، مساااااولي، تاااادهور ال طاااااى النساااااتي الصاااارراوي يف    

 الن و الع راني  وزياد  الثارو  احليوانيا،    امل سك، عسال التوشُّم يف

متا ينعكق من ت خ  ع سي، الرعي اجلائر  وزيااد  الطسا  عساال    

احلطاا   وبالتاااالي مناااو ع سيااا، االاتطاااخ  وايً اااا زيااااد  تعاااداد   

السااكان  وتيس اار امااتالي الساايارات وتعاار  اتت عااات النساتياا،  

ت اام  لدهسااها  اضاااحت، اىل عاادم الااوعي السيئااي لاادى شاارائة ات   

وعاادم تكاماال ع سيااات  احل ااي  ماان اجلهااات املعنياا،  والهلااروف   

 السيئي، القاشي، يف بيئ، الصرراى.
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واشار نائ  رئيق اجل عيا، الادكتور ناصار ا سيفا،  اىل ان     

هااا   العوامااال ادطت اىل تااادهور ال طااااى النسااااتي يف هااا   السيئاااات  

يف هاا ا داعًيااا املعناايجت اىل السااعي لإلشااهام متااا يسااتطيعون لااتال      

التاادهور  واجيااااد ش اااسل العاااال . ولفااات اىل اه يااا، انشااااى ش ااارح،  

بيئي،  ربال  اشتعراض  اشالي  احل اي، امل كن،  ومنها احل ايا،  

احداري،  والمت تت ثل يف  انشاى منار اما  ي عطاال شاسط، تشاريعي،      

وتنفي ي، لسر اي،  واحل ايا، االجت اعيا، مان األهاالي  اضااحت، اىل      

اجد يف توجي  رشال، يف رحتام ه ا، اتت ام حل ايا،     دور ربطساى املس

موارده   متا حتيها ال طاى النساتي  حت س ا عان دور وشاائل احعاالم    

 والتواصل االجت اعي يف احل  عسال احل اي،  واعاد  االشت راي .

ماليااجت  4ماان جانسهااا تاارى د. رياا  الفريااان ان مسااادر  زراعاا،     

ن اعتقاد انهاا شاتادي    ماليجت شتس، مسادر  ايس،  ولك 6شجر  و

 اىل اشتن اف امليا ؟ حتاملعادل، صعس،.  

وأااد الاهلاات  يف اآلوناا، األرباام  اشااتخدام العشاا  الصااناعي    

بدل ا مان الطسيعاي  الشاكل ايال  ولكان اعتقاد انا  ي ياد مان          

 اشساخ التصرُّر.

 بع  الرؤى ملواجه،  اهر  التصرُّر:

د  مان املياا    يرى د. ربالد الرديعان ان ااد املق اات هو اححتا

املساااتع س، بعاااد معاجلتهاااا  حتك ياتهاااا كاااسم   لكااان ال اعسااا     

كياا  ياات  ايصاااتا ل اياااى لسااقيا األشااجار. يف السااياق نفساا     

يعتقااد ا. ا ااد الدناادني اناا  ميكاان اشااتخدام اطااات معاجلاا،    

لس ياااا  الرماديااا، وع ااال ربطاااوط مساااتقس  لس نااااز   اماااا احلااادائق 
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ج اىل ان ياات  ع اال شااسك،  والشااواري حتااي كن اشااتخدام الصااهاري 

 مستقس،.  

املصااادر اآلربااار لسرفاااا  عساااال املياااا   ومااان ثيفااا ط زيااااد  نساااس،    

اؤاحتهل، عسي   بأن يكون هناي ربرٌّ ربا  لسر امات واحلدائق 

 مصدر  اطات املعاجل،.

اضاف د. ربالاد الرديعاان مق ًااا تربار  بأنا  ميكان اححتااد         

 افار تباار ع يقا،     من امليا  الساطري،  حتهاي أريسا، وال تتاا  اىل    

جند بع ها يف األاياى وت ستخدم ألع اا  السنااىي مماا ي طساق عسيهاا      

  ِشي  .

اضاااف ايً ااا ا. ا ااد الدناادني ان اتاادر املصاااا  لسرعااي     

اجلااائر ماان التصاارُّر هااو ان مااا تأكساا  املاشااي، واحباال ال ينااتج مااا    

يأكساا  احنساااني اي ان مااا تأكساا  ال يعطااي القي اا، املقابساا، ماان        

كد  ال اعتقد  30 وتجت  حت ثس ا لو انط ااد ا راف احليط، وزن  ال

ان  شيسقال من  اال نص  الوزن لالشتهالي اآلدمي. بين اا يف االا،   

  وكااا لك ٪80الااادواجن  حتقاااد تصااال الفائاااد  املسااا جع، اىل    

احلااا  يف ماا اري األ ااايي لاا ا حناان لساانا م حتااجت ان نعت ااد عسااال 

حل ااراى  وأااد يقااو  الااسع  هاا       مصااادر الاا وتجت ماان السرااوم ا   

مسال ، ولكنها اقيق،  وبالتالي حت ن احكثار مان اؤ ياات ومنام    

الرعااي لفاا   ال تقاال عاان مخااق شاانوات امااٌر مهاا يف. ويالاااو ان         

األراضي اؤ ي، من احتراد او منااحق التادري  العساكري الامت ال     

 يرتادها النال تكون غني،  ب طاى نساتي. 
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 القصااي  وشاادير واىل اااد اأاال يف توجااد مساااه ات جيااد  يف

الشاا ا   يف ع اال مشاااتل واشااتنسات لنساتااات صاارراوي، ميكاان      

زرعها يف مواش  األمطار  وك لك نشرها او  املدني كونهاا ال  

 تتا  اىل ميا  كثم .  

ال امسك ارأاًما ولكان لادينا تالف مان احبال ختا ُّ ماواحنجت       

عاااي ك اااا يف  ربسيجااايجت يف منااااحق الرعاااي  وامل يااا   متنااااحق ر   

الص ان والش ا   وامُلر كن انه  يستفيدون من الشعم املدعوم من 

 الدول،. 

واضي  : اننا جي  ان نقسل من االعت اد عسال السراوم احل اراى   

لكسفتهااا السيئياا،  ورمتااا يكااون االشااتماد احت اال ماان ان نهسااك       

بيئتنااا. كاا لك ميكاان تفعياال )يااوم او اشااسوي الشااجر (  ايااث        

ي األشجار يف مدينته  او أاريته . ك اا ان بعا     خير  الطسس، ل ر

اجل عيااات النشااط، عسااال تااوي  ماان املهاات جت بالسيئاا، يقومااون بع اال   

والت ل راع، نساتات بريا، يف املراعاي الامت تصاررت. وأاد ناادى       

بع ه  ب نشاى أو  امني، ؤاربا، االاتطااخ اجلاائر  وهاي نساتاات      

ان ي رتطاا  اجلاا ى  تااا دور يف  اشااك ال باا،  واصااو  االاتطاااخ 

يف صاارراى  -مثس ااا -اليااابق ماان شااجر  احلطاا   كاااألرحال    

 النفود  ولكن ل ش  اآلن ين عون الشجر  من ج ورها.

وذكرت د. حتوزي، السكر ان مما وجدت  يف توتم صدور أرار 

ها ب يقاف دربو  الرعا  ومواشيه  من دو  جمسق 1/1/1440يف 

من التاارييف املا كور وملاد      التعاون ا سيجي ألجل الرعي  اعتساًرا
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مخااق شاانوات  و ط وضاام ربطاا، زمنياا، حعاااد  الرعااا  املوجااودين     

 عسال ار  امل سك، اىل دوت .

من جانس  اشار د. مساعد اؤيا اىل اه ي، اعداد مواد حتس يا،  

اا احتياا، اّفاا   لالهت ااام مت يااد ماان ال طاااى النساااتي  وتوعياا،        

ا ال طاى النساتي وزراع، امناط املتن هجت والرعا  بأن اهت امه  به 

األشااجار هااو ممااا ي اااجر عسياا  املاارى  ويسقااال يف شااجل اساانات        

حت س ا عن كون  ب لك يسه  يف صاناع، مساتقسل احت ال لا ر       

ال شااي ا ان الدولاا، اليااوم تتجاا  ؤارباا، االاتطاااخ  وحتسااة اتااا   

 لسرط  والفر  من مصادر ربارجي، متعدد .

ان يكاااون اتواهاااا نوعيًّاااا  وان  هاا   املاااواد الفس يااا، ينس ااي  

تكاااون أصااام  وشاااريع، ومشااات س، عساااال احتكاااار ايسااا، تشاااجِّم    

اجل هااور  وياات  نشاارها عاا  السوشاال ميااديا  وان ياات  االاتفاااى       

بكاااال ماااااد  ينشاااارها اجل هااااور ماااان ربااااال  تطسيقااااات احعااااالم  

االجت اااااعي  حتاااااملواد الاااامت يعاااادها الااااسع  أااااد تهلااااال بقسااااو   

 وااهمي، اوشم.

 مان، منطق، الريا  لتشجم األحتراد عسال ال راع،:مسادر  ا

اشااار ا. وليااد احلااارثي اىل انط ماان املسااادرات اجل يساا، يف هاا ا   

اححااار  والاامت حنتاجهااا يف اياام مناااحق امل سكاا، وعسااال مسااتوى 

األحتاارادي ا دماا، الاامت احسقتهااا اماناا، منطقاا، الريااا   لتشااجيم      

أااااام األحتاااااراد عساااااال ال راعااااا،  مااااان رباااااال  الااااادربو  عساااااال مو      

tashgeer.com       وحساا  اشااجار  وياات  التواصاال ماام الشااخ
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حال  ا دم،  وتتأكد السجن، من املوأم ومدى مناشاست   بعادها   

 تصس  الشجر  اىل السيت.

واذا كان الشخ  ال يعرف حريق، زراع، الشجر   حتاألمانا،  

اتاااات عسااال املوأاام شاارًاا مصااوًرا اااو  كيفياا، التشااجم. ك ااا    

لاسع  األشاجار املقاا   اشاتخدامها يف تنساايق    يقادِّم املوأام صااوًرا   

األرصااف،  ماام تااوحتم صااور لكاال نااوي. كاا لك هناااي حتريااق دعاا    

 لتقدي  املساعد .

 النتائج السيئي، واالأتصادي، واالجت اعي، لستصرر: 

ذكرت د. نوف ال امدي  اس  أراىتي لسع  الدراشات يف 

،  هااا ا املوضاااوي  وجااادت  ان هنااااي العدياااد مااان النتاااائج السيئيااا    

 واالأتصادي،  واالجت اعي، لستصرر  وهي: 

 اول ا: النتائج السيئي،:

تاااادهور احليااااا  النساتياااا، واحليوانياااا،  حتااااسع  حتصااااائل     -

 النساتات واحليوانات انقرضت حتعس ا.

 تدهور ال ب، واملراعي. -

 تقس  مساا، األراضي ال راعي،. -

نقاا  الثاارو  املائياا، وتاادهور نوعيتهااا  وباااألرب  ارتفاااي    -

سااس، املسوااا، حتيهااا  كاال ذلااك يعااود اىل االشااتخدام غاام السااسي     ن

 واجلائر ت   املوارد.

ويف النهاياا، ميكاان ان يكااون تاادهور السيئاا، عامس ااا رئيًسااا يف  

 ت م املناس.                                        
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 ثانًيا: النتائج االأتصادي، املساشر :

ر  السساادان عساااال  تاادهور األر  وتصاارُّرها يهلهااار يف أااد    -

انتاااا  األغ يااا،  ويااانعكق بالتاااالي عساااال ختفاااي  احمكانياااات   

احأسي يا، والعامليا، حنتااا  األغ يا،  ك اا انه ااا يتساسسان ايً ااا يف      

 ااداة العج  ال  ائي يف املناحق املهدد .

تثار عسال االاتياحات ال  ائي، وبار  األغ ي، يف العااأ    -

 من ال  ائي.اي  ان ل  اثًرا شسسًيا عسال األ

نهلااااًرا ألن التصاااارُّر يتسااااس  يف تاااادمم  لسريااااا  النساتياااا،  -

ونقصااان جم وعااات نساتياا، وايوانياا، كااثم   حتهااو ااااد األشااساخ  

 الرئيس،  سار  التنوُّي السيولوجي.

 ثالًثا: النتائج االجت اعي، لستصرر:  

اتجر  العكسي،  تت ثل يف ت ايد هجار  شاكان القارى     -

سع ااال وحلياااا  احت ااال  ويناااتج عااان هااا   اتجااار   اىل املااادن حسًساااا ل

العكسااي، ضاا وط مت ايااد   عسااال امكانيااات املاادن اؤاادود         

وتسه  يف زياد  معد  منو شكانها اشري مان معاد  مناو شاكان     

 القرى.

معاااادالت الن ااااو العالياااا، يف املاااادن تشااااكل عسًئااااا عسااااال    -

احلكومااات لتااوحتم ا اادمات االجت اعياا، املكسفاا، عسااال اساااخ    

 -األشاشااي، املنتجاا،  ويولااد ضاا ر اتجاار  )القروياا،     اتياكاال 

احل اااري،( الكاااثم مااان املشااااكل االجت اعيااا، يف املااادن  مثااال:   

اافااا  املسااتوى املعيشااي  والسطالاا،  وأساا، ا اادمات الصااري،     
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والتعسي ياا،  وأساا، السااكن  والتااوترات والن اعااات االجت اعياا،       

 اخل.…واحربال  باألمن

ري األر  يساه  هاو اآلربار    احتراا القرى من شكانها وتا  -

 يف اشت رار التصرُّر.

 تنامي التصرُّر واربتال  التوازن السيئي:

اورد د. ربالااااااااااد الفهيااااااااااد و د. زياااااااااااد الاااااااااادريق ااااااااااااد 

الفياااااديوهات الااااا ي يااااارى ان مااااان العوامااااال املااااااثر  يف تناااااامي   

التصاااارُّر اربااااتال  التااااوازن السيئااااي  ويثساااات ان اشااااساخ ضااااع     

الااامت تواجههاااا هاااي صااايد    اشاااجار الطساااة او موتهاااا  واملشاااكس،  

الطياااور املهااااجر ي وهاااو ماااا ادطى اىل انتشاااار جم وعااا، اشاااارات       

تعااايع باااجت القشااار  ا ارجيااا، لسشاااجر  والعاااود  وهاااي احِلااا م        

الناأساااااا، ل غ ياااااا، ولس اااااااى ماااااان عااااااروق الشااااااجر  اىل حترعهااااااا  

العساااااوي  هااااا   احلشااااارات ختااااارق القشااااار  ا ارجيااااا، وت ااااام  

حلشااارات وربروجهاااا بي اااها تااات السرااااى. توأيااات انتشاااار هااا   ا

لستااا او  يواحتاااق موشااا  هجااار  الطياااور  حتتت ااا ى الطياااور عسيهاااا    

ولكاان باادا النااال يقومااون بصاايد هاا   الطيااور بشااكل وبااائي         

وبشااكل عشاااوائي  وبالتااالي أ تعاااد هنااااي حيااور تأكااال هااا      

احلشاااارات  حتأصااااسة عااااددها يتكاااااثر بساااارع، رهيساااا، جاااادًّا      

  وأاااااد اربتااااال التاااااوازن الااااا ي كاااااان أائً اااااا باااااجت عااااادد هااااا       

احلشااارات وعااادد الطياااور  حتأصاااسرت ال سسااا، لسرشااارات  وباااات   

 هناي أ اٌى شس  ات  عسال اشجار الطسة.
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 والتوشُّم يف اؤ يات: 2030رؤي، 

يف تصوُّر د. و   بيت املا   حت ن هناي حتعس ا مشكس،  اقيقا،  

ومثست، كهلاهر  وضررها عسال احنسان والتاوازن السيئاي. ك اا  ط    

امج واملسادرات الر ي، وا اصا،  وباارخ   ذكر  الكثم من ال 

بع  الادو  األربارى. املالااو عنادنا انا  أ ار شايًئا عساال ار         

 الواأمي بل األمر ي داد شوًىا.  

لااااا لك اأااااا    تشاااااكيل حترياااااق لتقياااااي  مناااااوذ  املعاجلااااا،    

عنااااادنا  والنهلااااار يف اشاااااساخ ادوديااااا، املاااااردود  والتوشُّااااام يف  

طااااو  اجيابياااا، تساااام    وهااااي رب2030اؤ يااااات حبساااا  رؤياااا،  

يف هاااا ا االبااااا   وماااان اجااااال اشااااتك ا  جنااهااااا اأااااا    ان      

ت ااااااوزطي اؤ يااااااات عسااااااال الشااااااركات الكااااااسم  لاااااادينا  مثاااااال  

ارامكااااو وشااااابك وبعاااا  السنااااوي  كاااال وااااااد  منهااااا ت عطااااال  

ا يااا،  وي ااا ي تاااا ا ياااار يف تطويرهاااا يف احاااار مسااااوليتها        

ن اضاااااحت، االجت اعياااا،  وباااا لك اسااااق مناحتساااا،  بينهااااا  وميكاااا 

حتكااار  جاااائ   شااانوي، ألحت ااال ا يااا، مطاااور   وبااا لك ميكااان   

 تقيق السيطر  عسال التصرُّر.

مااام اتفاأهاااا مااام هااا ا املقااا    اال د. ريااا  الفرياااان تااارى انااا   

ال باااااد ان تكاااااون هنااااااي معاااااايم حشاااااناد اؤ ياااااات لااااا امج     

املسااااااولي، االجت اعيااااا، بالشاااااركات  مثااااال ارامكاااااو وشاااااابك 

ركات غااام متخصصااا، يف احلياااا   وبعااا  السناااويي ألن هااا   شااا  

 السيئي،  هي تتر ل الت ويل ولكن األه  هو املنف .
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األنشااط، السشااري، وضااع  الااوعي السيئااي ماان اهاا  عواماال      

 التصرُّر:

ارحتقت د. ناور  الصاويان بعا  الاروابر تسا، السيئا، والتن يا،        

حثراى موضوي التصرُّر واالعتداى عسال السيئ،  منها مقاٌ   بعناوان:  

 -ختطِّاار لتنفياا  اديقاا، ضااخ ، صااديق، لسسيئاا،(   ااوز        )دبااي

. ياا كر املقااا    تع اال *232/عاادد 2017اغسااطق -تخ/يوليااو

دبي عسال وضم ربط، ح وا، لسناى اديق، عام، صاديق، لسسيئا، تسساد    

كيسااوم  مرباام  وشااتكون هاا   احلديقاا، هااي      1.43مسااااتها 

األضاااخ  يف احماااار   وتاااوحّتر عناااد اكت اتاااا مساااااات متنوعااا،    

ألغاارا   تتااية لسنااال ممارشاا، نشاااحاته  املف ااس، عسااال ماادار       ا

 السن،.

كيسااااومً ا   20ت اااا ُّ احلديقاااا، مسااااارات لسجااااري بطااااو    

كيسااوم ات ماان   7كيسااومً ا  واكثاار ماان    30ومماارات بطااو   

كيسااومً ا ماان املسااارات    14الاادروخ الطسيعياا،  ومااا ي يااد عسااال    

ناااااواي مسعًساااااا ملختسااااا  ا  45املخصصااااا، لسااااادراجات اتوائيااااا،  و  

 55الرياضاااات  ومخاااق منااااحق رئيساااي، حأامااا، النشااااحات  و     

منطقاا، لعاا  ل حفااا   اضاااحت، اىل مسااااات خمصصاا، لس رااالت  

 واملطاع  واملقاهي.

شااتعت د احلديقاا، اسول ااا نهليفاا، تساااعد عسااال احلفااا  عسااال      

السيئاا، ودعاا  جهااود االشااتدام،  ايااث شتسااتخدم اسول ااا مستكاار   

                                                           
* https://twitter.com/norasow/status/1041604447800119297?s=12 
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ل ات لس   املربام   5ا  لتصل اىل تساعد يف احلد من اشتهالي املي

ال  شجر  اسيا،   15تالف و 10الوااد  اىل جان  زراع، ما بجت 

 ومتأأس ،.

احلديقااا، لااان تكاااون جمااارد وجهااا، رياضاااي، وترحتيهيااا،  بااال   

شتصااااااسة مكاًنااااااا الربتسااااااار االبتكااااااارات اجلديااااااد  واسااااااو    

االشاااتدام، السيئيااا،. اذ مااان املخطااار اشاااتخدام اساااو  مستكااار        

ربااااااى يف املوأااااام  وتطسياااااق التناضاااااة العكساااااي   لتولياااااد الكه

لترسياااا، امليااااا   وتاااادوير النُّفايااااات  وتقنيااااات الهلاااال الطسيعااااي     

باحضاااااااااحت، اىل السطاأااااااااات ال كياااااااا، ا اصاااااااا، بالتاااااااا اكر  

 واملش يات وتقنيات الواي حتاي.

بسديااا، دباااي وات وعااا، االشاااتث اري،  دباااي القاب ااا،  وأنعتاااا    

ماااان املقاااارر الساااادى يف ماااا كر  تفاااااه  ححااااالق احلديقاااا، الاااامت  

تنفيااا  مراستهاااا األوىل مااام نهايااا، العاااام احلاااالي  وحتاااق ماااا اعسااان   

 املكت  احعالمي حلكوم، دبي.

الشراكات باجت القطااعجت العاام وا اا  يف احماارات تاوحتِّر       

وشيس، حتاعسا، حجنااز مشااريم التن يا، املساتدام،  وذلاك مان رباال          

واجنسيا،  وتقياق   مساه تها يف جس  اشاتث ارات وحنيا، واأسي يا،    

األهاااداف االأتصاااادي، واالجت اعيااا، الااامت تهااا ُّ اتت ااام  وتع يااا    

 الوضم التناحتسي لسدول، .

املقااا  الثاااني بعنوان:)السيئاا، العربياا، يف عشاار شاانجت: تقرياار      

 2017اغساطق  -تخ/ يولياو - اوز  -واشتطالي لسراي العام(
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. وياا كر  السيئاا، العربياا، يف عشاار شاانجت  موضااوي    *232/ عاادد 

التقرياار الساانوي العاشاار الاا ي يصاادر عاان املنتاادى العربااي لسسيئاا،     

والتن ي، )احتاد(  وي طساق يف ماا ر  السانوي الا ي ي عقاد يف باموت        

يف تشاارين الثاااني )نااوحت  ( املقساال. التقرياار يتااابم الاات مات السيئياا،   

 2008عسال مادى العقاد املاضاي  اشاتناًدا اىل تقريار املنتادى لعاام        

وهااو يسااّسر ال ااوى عسااال الاات مات يف احدار    كأشااال لس قارناا،.  

والسياشات السيئي،  مم ال كي  بوج  ربا  عسال مواضيم امليا   

والطاأااا،  وال ااا اى  ونوعيااا، اتاااواى  والسراااث العس اااي السيئاااي       

واالأتصاااااد األرب اااار. ويوث ااااق التقرياااار أصاااا  النجااااا   ولاااايق  

احربفاأااااات حتقاااار  الشااااتخال  النتااااائج واأاااا ا  احجااااراىات      

 الجي،  لس ساعد  يف رش  مسار احت ل لس ستقسل.الع

وكاااان املنتااادى أاااد حباااث مساااو دات التقريااار يف اجت اعاااات  

ع قااادت يف القااااهر  وع  اااان وباااموت ومارشااايسيا  لالشاااتفاد  مااان   

مالاهلات ا  اى يف اعداد النصو  النهائي،. وأاا  األماجت العاام    

جنيااا  صاااع : انااا  يف موضاااوي احلوك ااا، والسياشاااات السيئيااا،   

ا هرت املسودات ان املقررات احأسي يا، أ تتراو  اىل احتعاا  عساال     

األر   عسااال الاارغ  ماان عشاارات احعالنااات السيئياا، الاامت صاادرت 

عن جامع، الدو  العربي،. يف املقابال  اصاست تطاورات حتعسيا، عساال      

بساًدا عربًياا اشا اتيجيات لستن يا،      12املستوى الوح   ايث تسنال 

اشااات لتع ياا  الكفاااى  وتعااديل دعاا      املسااتدام،  و  احااالق شي 

                                                           
* https://twitter.com/norasow/status/1041604279277113344?s=12 
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اشااعار الطاأاا، وامليااا . وتااسجت ان السساادان العربياا، ربصطصاات مااوارد     

اك  يف جماالت االأتصاد األرب ر والت ويل  وباشرت اجاراىاته  

   2030لتنوياام االأتصاااد وخت اام   ك ااا يف  رؤياا، السااعودي،      

 واش اتيجي، االأتصاد األرب ر يف احمارات.

ات اجيابي، يف ادار  امليا   اشت رط نق  املياا   ومم ادوة ت م

املتجدد  بسس  ال ياد  السكاني، والتسوة وموجات اجلفااف  وأ  

يف املئاااا،  يف اااااجت أ ياااات    60تتجاااااوز معاجلاااا، ميااااا  الصاااارف  

اشااتخدام معهلاا  امليااا  املعاجلاا، بسااس  عاادم تااواحتر السنااال الترتياا،.   

كاماال تقريًسااا ك ااا ان صااناع، الترسياا، مااا زالاات تعت ااد بشااكل   

عسال التكنولوجيا واملعدات املستورد   مم ان السسادان العربيا، هاي    

 األكثر انتاًجا مليا  السرر اؤّسا .

وكشااافت مساااو دات التقريااار عااان اهت اااام مت اياااد بكفااااى    

الطاأاا،  ماام اشااتث ارات ضااخ ، يف الطاأاا، املتجاادد   رباصاا، يف    

الساااانوات  امل اااارخ  واحمااااارات  والسااااعودي،  واألردن. و ياااا ت  

األربم  بابا  لدى بع  الدو  العربيا، اىل ادرباا  الطاأا، النوويا،     

والفراا  احلجااري يف ماا يج الطاأاا،  يف ابااا  معاااكق لس اجاام     

العاااملي يف اتااالجت. وتااسجت ان انسعاثااات ثاااني اكساايد الكربااون     

ت اعفت يف عشر شانجت  حتي اا ارتفعات مساتويات تساوة اتاواى يف       

شسع، اضعاف عن املستوى املقسو  مان منهل ا،    املدن العربي، متعد 

 الصر، العاملي،.

وبالت امن مم التقرير  ي جري املنتادى اشاتطالًعا لساراي العاام     

العربي لتتسُّم الت مات يف املواأ  با  السيئ،  مقارن، مم اشاتطالي  
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. واجتااا خ االشاااتطالي اجلدياااد  2006مماثااال كاااان اجااارا  عاااام  

بسًدا  جيري حترزها وتسيساها   22ال  مشارك، من  20اكثر من 

 70لت نشر بالت امن مم التقريار. و هار مان األرأاام األوليا، ان حناو       

يف املئاا، ماان املسااتطسعجت وجاادوا انط وضاام السيئاا، يف بساادانه  تراجاام  

 ربال  العقد األربم.

وشيناأع اربعون من كسار ا  اى العرخ والادوليجت وص انطاي   

ملاا ر السانوي  مان بيانه  عادنان      القرار مواضيم التقريار رباال  ا  

بدران  رئايق جمساق ادار  اجلامعا، األردنيا، ورئايق وزراى األردن      

األشااسق  وعسااد السااالم ولااد اوااد  مساااعد املاادير العااام وامل ثاال  

احأسي ي ملنهل ، األغ ي، وال راعا،  وا اود الصاسة  املادير العاام      

جلاحتاا،  السااابق لس ركاا  الاادولي لسسرااوة ال راعياا، يف املناااحق ا    

وولياااد زبااااري  مااادير برناااامج املياااا  يف جامعااا، ا سااايج العرباااي    

وا د العشري  ال ميل األو  يف ماشسا، األما  املتراد   ومعاجت     

وا    األمااجت العااام لس جسااق الااوح  لسسرااوة العس ياا، يف لسنااان   

وكريسااتجت لياانق  األميناا، التنفي ياا، ل نااامج الطاأاا، املتجاادد        

 الدولي.

بسااًدا عربًيااا يف   12ت اتت اام املاادني ماان   وشتشاااري منهل ااا 

جسساا، تعاار  حتيهااا وجهااات نهلرهااا اااو  كيفياا، ادمااا  اياام         

األحااراف الفاعساا، يف ع سياا، التن ياا، املسااتدام،. ك ااا ت عقااد جسساا،  

رباصاا، بعنااوان:  حناان املسااتقسل   تست ااي  حالًبااا جااامعيجت ماان    

ير  خمتس  احناى املنطق،  وتديرها الدكتور  ماريا ايفانوحتاا  ماد  
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مركااا  احدار  السيئيااا، واالشاااتدام، يف جامعااا، ماشاتشوشاااتق يف  

 بوشطن.

وأااااا  صااااع : ان  عاااادم االشااااتقرار األماااا  واالأتصااااادي      

واحلااروخ والن اعااات واالاااتالالت تسقااال عواماال معرأساا، حاااراز       

تقاادُّم حتعسااي يف جماااالت السيئاا،. لكاان هاا ا ال ياا ر اه ااا  الع اال      

وارد هاااي ايً اااا عامااال مااااثر يف   السيئااايي ألن احدار  الساااسي ، لس ااا 

 تقيق االشتقرار .

تعقيًسااا عسااال مااا ورد بهاا   املقاااالت  اشااارت د. نااور  الصااويان  

اىل ان  ي الاو ان األنشط، السشري، وضع  الوعي السيئي تعادُّ مان   

اه  العوامل لستصرُّر وتراجم املسااات ا  راىي ل ا حت ننا حنتا  

ماال ماام هاا   الهلاااهر      اىل ت اااحتر عااد  جهااات وماشسااات لستعا   

حنتااا  لاا امج واشاا اتيجي، وحنياا، حل اياا، بيئتنااا  وترااا،  ايً ااا   

(  وممااا 2018 -2008لالتفاأياا، الدولياا، ملكاحتراا، التصاارُّر ) 

ياادعونا لسفخاار اناا  يف التقرياار الساانوي العاشاار الاا ي يصاادر عاان     

املنتاادى العربااي لسسيئاا، والتن ياا، )احتااد(  أااا  األمااجت العااام جنياا        

يف موضاااوي احلوك ااا، والسياشاااات السيئيااا، ا هااارت   صاااع : انااا 

املسااودات ان القاارارات احأسي ياا، أ تترااو  اىل احتعااا  عسااال ار     

بسًدا عربًيا اش اتيجيات لستن يا،   12الواأم  لكن يف املقابل تسنال 

املسااااتدام،  و ط احااااالق شياشااااات لتع ياااا  الكفاااااى   وُاحسقاااات 

   واشااااد برؤيااا، مساااادرات واجاااراىات لتنويااام االأتصااااد وخت ااام 

بهاا ا ا صااو   اضاااحت، الشاا اتيجي، االأتصاااد  2030امل سكاا، 

 األرب ر يف احمارات.
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بعاااا  األحتكااااار حصااااال  السااااسوي السشااااري املتسااااس  يف 

 التصرُّر:

اشارت د. عسم بره جت اىل ان  يت ة من مداربالت األع ااى  

ان الساااسوي السشاااري ا ااااحال هاااو اشاشاااي يف أ اااي، التصااارُّر   

لعكسااي، لس اادن  والتوشُّاام يف انشاااى املساااكن واملاادن   حتاااتجر  ا

الصااناعي، عسااال اساااخ ال راعاا، واألراضااي ال راعياا،  اضاااحت، اىل   

الصيد اجلائر لسريوانات والطياور املهااجر   واالاتطااخ اجلاائر      

وهااادر الثااارو  املائيااا،ي حتهااا   كساااها اشاااساخ جوهريااا، تف اااي اىل   

 مشكس، التصرُّر. 

ني لسسشر عسال السيئ، جيا  ان ي قاو م   ل ا ارى ان السسوي العدوا

وي صاااسة يف اأااارخ وأااات. واعتقاااد ان حتكااار  انشااااى شااارح، بيئيااا، 

حتكاار  جيااد   ولكاان زياااد  الااوعي لاادى النااال وانتهااا  شياشاا،    

الت اايم احجيااابي لسسااسوكيات السشااري، هااي اكاا  تااده أااائ          

حتكس ا زاد تدربل احنساان يف التاوازن السيئاي الطسيعاي لسكائناات      

احت ال ذلك ملشاكل بيئي، ان،  تنعكق تثارها شاسًسا عساال   احلي، 

جااود  احليااا  السشااري،. وكاا لك الع اال عسااال اشتصااال  األراضااي    

 ااياى املاوات   حبياث يشااري حتيهاا الشاساخ      بطر  املفهوم الدي  

العاحل عن الع ل بصف، رباص،  ومتشارك، من السناوي يف  ويال   

ي،  وتفعيل اشسوي الشاجر   ه   املشاريم من باخ املساولي، اتت ع

متشاااارك، املااادارل واجلامعاااات يف زري عااادد اااادد شااانويًّا مااان  

األشاااجار داربااال املااادن ويف ايطهاااا  اضااااحت، اىل الااا ام املصاااانم   



42 

–2018  2015  
237 

ب راعاا، اعااداد ااادد  ماان األشااجار لتقااوم بتخفياا  تثااار االنسعاااة 

 الكربوني. 

من هنا حت ن أ ي، التصرُّر هي مساولي، جمت عيا،  جيا  ان   

ي حتيها كال الناال واجلهاات املختسفا،  كاليف يف جمالا ي ألن       يشار

 جه،  وااد  لن تت كن من ان ت رِدة ايط اصال  بيئي ي  كر. 

عسنق عساال ذلاك د. ربالاد الفهيادي   باأن حتكار   اايااى املاوات          

غم مالئ ا،ي ألن الاسع  يساتخدمها حتقار ب ار   ساك األراضاي        

ثال ثا  هجرهاا  اضااحت،     ب راع، ايل او اشجار صرراوي،  مثل األ

اىل شااة  امليااا   والسااعي لتقاانجت التوشاام األحتقااي لس راعاا،. ك ااا ان 

الشااجر    تعديساا  بقاارار ماان جمسااق الاااوزراى اىل       اشااسوي زراعاا،  

اشااسوي السيئاا،  ويعتاا  مناشااس، ل ياااد  ال طاااى النساااتي اذا ُااِساان       

اشت الل  يف املناحق بدل ا من ال كيا  عساال املناشاس، والسراث عان      

 لت طي، احعالمي،  ث  غرل شجر  وينتهي املوضوي.ا

واتفاااق  مااام د. عاااسم يف ضااارور  الااا ام املصاااانم بالتشاااجم        

واضي   الي : كل  مشروي يات  ترشايت  جيا  ان تت ا ن كراشا،      

الشااروط زراعاا، اشااجار  ماام بهياا  نهلاا  ري تااا باشااتخدام ميااا    

 الصرف املعا .

 شجار:االشتفاد  من ميا  الوضوى يف زراع، األ

أسل حت   ُحرك يف يف ه ا املستقاال  اىل ان    ذه  د. ربالد الرديعان

من ِأسل بع  ال مالى حتكر  اححتاد  من ميا  الوضاوى يف املسااجد   

الاامت تااا ه  هااادًرا  حبياااث يااات  زراعااا، اشاااجار ااااو  املسااااجد   
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واالشتفاد  من ميا  ال تتا  اىل معاجل،  ه   الفكار  لاو ُحسقات    

ار امل روعاا، يف كاال اااي  حبيااث ت فصاال شاات يد ماان نسااس، األشااج

مياااا  الوضاااوى عااان مياااا  دورات املياااا   وي راعاااال ذلاااك عناااد بنااااى     

املسااااجد. هاااي ع وًماااا حتكااار  بسااايط، وغااام مكسفااا، وميكااان     

اتفااق معاا  يف ذلااك د.  .حتاملشااكس، هااي دائً ااا تااوحت ر امليااا   تطسيقهااا

ربالد الفهياد  واضااف: ان هنااي ايً اا مياا  التكييا  بعاد دور         

  يد داربل جهاز التكيي .الت

 

 :التوصيات 

اشتصال  األراضي بطر  املفهوم الدي    ااياى املاوات    - 

يشاري حتيها الشساخ العاحل عن الع ل بصف، رباص،  ومتشاارك،  

 من السنوي يف  ويل ه   املشاريم من باخ املساولي، اتت عي،.  

احاااالق مساااادرات جمت عيااا، موشاااع، ألنسااان، املااادن وزيااااد   -

 تشجم  ت وج  عسال النال زراع، شجر  او اكثر امام املن  . ال

تفعيل اشاسوي الشاجر  متشاارك، املادارل واجلامعاات يف      -

 زري عدد ادد شنويًّا من األشجار داربل املدن ويف ايطها.      

انشاااااى ش اااارح، بيئياااا، ذات صااااالايات تنفي ياااا، ؤارباااا،   -

ائر  وتوأياام املخااربجت  الاا ين يقومااون بالصاايد او االاتطاااخ اجلاا  

 غرامات صارم، حبقه .  

ال ام املصاانم ب راعا، اعاداد اادد  مان األشاجار  لتقاوم        -

 بتخفي  تثار االنسعاة الكربوني. 
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اشتخدام ميا  الصرف الصاري املعاجلا، ل راعا، مصادات     -

 من األشجار  لوأ  زا  الرما  لس دن. 

تشااجيم السرااوة املرتكااا   عسااال اجيااااد اسااو  مستكااار      -

 رُّر واشتن اف  املوارد الطسيعي،.  لوأ  التص

ي عدط  م س طال هيئ، اؤاحتهل، عسال احليا  الفطريا، اىل هيئا،   -

اؤاحتهلااا، عساااال السيئااا، بشاااكل متكامااال )احلياااوان والنساااات(       

وتوشاايم دور مراأسيهااا  ااار  اؤ ياااتي لس راحتهلاا، عسااال السيئاا،      

 والق اى عسال مسسسات التصرُّر.

افِّاا   لالهت ااام مت يااد ماان   اعااداد مااواد حتس ياا، اا احتياا، -

ال طاااى النساااتي  وتوعياا، املتناا هجت والرعااا  بااأن اهت ااامه  بهاا ا       

 ال طاى النساتي هو مما ي اجر عسي  املرى.

 تشجيم انشاى احلدائق املن لي، الص م .  -

 انشاى اؤ يات الطسيعي،.-

 

 :امللخص التنفيذي 

 لكة(.القضية: )التصحُّر واالعتداء على البيئة يف املم

انط التصاارُّر هااو ااااد الترااديات السيئياا، الاامت تواجاا  امل سكاا، 

العربيااا، الساااعودي،  وتسااا   امل سكااا، جهاااوًدا حيسااا، يف مكاحترااا،  

التصاارُّر  والع اال عسااال ختطااي هاا ا التراادي مت يااد ماان اجلهااود     

الرامي، اىل تطسيق اتفاأي، مكاحتر، التصرُّر وغمها من اآلليات  
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يف شااعيها حنااو تقيااق  2030 سكاا، وهااو مااا تهاادف الياا  رؤياا، امل 

 اشتدام، بيئي،.   

وت صاانط  امل سكاا، العربياا، السااعودي، ضاا ن األأااالي  اجلاحتاا،      

املتأثر  بشد  من ازدياد تثار التصرُّر عسال معهل  مناحقها  وتهلهر 

تثاااار التصااارُّر يف معهلااا  ارجااااى امل سكااا،ي مماااا ادطى اىل تااادهور      

ونهلااًرا ملااا ت رباار باا     .األراضااي املنتجاا،  وت اااع  تثااار التصاارُّر  

اراضااي امل سكااا، العربيااا، الساااعودي، مااان املاااوارد الطسيعيااا، ال نيااا،  

واملتنوعاا، الااامت تشاااكِّل القاعااد  األشاشاااي، الأتصاااادها ومعيشااا،   

شاااكانها  اال ان تساااك املاااوارد بااادات تتصااا   باتشاشااا، نتيجااا،       

لهلاروف بيئيا، أاشااي، مان املناااس اجلااف وشاس  اجلاااف وال با، غاام       

عهلاا  احلاااالت  واصااسرت هاا   املااوارد ت عاااني ماان       ا صااس، يف م

 .تدهور كسمي األمر ال ي ادطى اىل انتشار  اهر  التصرُّر

التن ي، متفهومها الشاامل ال تعا    الورأ، الرئيس، ان اوضرت 

حتقااار االهت اااام بااااملوارد االأتصاااادي، واشااات التا  لكنهاااا ايً اااا  

مثال ملواردهاا    تش ل احلفا  عسال السيئا، وصايانتها واالشات ال  األ   

وهو ما ياكد ضرور  مواجها، مشاكس، التصارُّر السيئايي ل ا ان      

 وجود تن ي، شامس، تتواحتق مم رؤي، امل سك،.

واشارت الورأ، اىل ان امل سك، م هد د  بشاسة التصارُّر بساس     

حسيعتهااا اجل راحتياا،  واناا  ماان األه ياا، متكااان بااث  الااوعي عسااال    

لهلااااهر  ومواجهتهاااا  املساااتوى الشاااع  والر اااي لطاااور  هااا   ا  

بشاكل جاديي لسرااد مان تااداعياتها  ولسرفاا  عساال مااا تسقاال ماان       

 مهلاهر السيئ،.
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ان هناي اموًرا مرتسطا، بالعامال السيئاي    وذهست التعقيسات اىل 

لس  سك، يصع  الترك  حتيهاا رغا  ان هنااي جهاوًدا اادود  ال      

زالاات اأاالط ماان املااأمو   مثاال: مشاااريم مكاحتراا، زااا  الرمااا       

تن هاااات وحنيااا، يف بعااا  املنااااحق  والتوجااا  لسساااياا،    وانشااااى م

السيئي،  و هور روابار جمت عيا، لاديها الرغسا، التطوعيا، لستشاجم       

وزياااد  ال طاااى النساااتي  اال اناا  ينقصااها التنهلااي   واالعت اااد عسااال  

جهاااود حترديااا، ي سسهاااا حاااابم احل اااال  والتنااااحتق اؤ اااود باااجت        

 اؤاحتهلات.

 رئيساجت لستصارر  ه اا:    واكدت التعقيسات ان هناي شاسسجت 

الت مات املناربي،  واألنشط، السشري،. وان من  اواهر التصارُّر يف   

امل سكاا، االاتطاااخ اجلااائر الاا ي ييفن شيفاار ماام اافااا  درجااات         

احلرار   والرعي اجلائر ب ياد  احل ولا، الرعويا، يف ماراي  حتقام       

وانتشاااار الكساااارات ومكس اااات النُّفاياااات واملاااداحتن يف األوديااا،    

وكاااا لك زياااااد  األراضااااي املهجااااور  بعااااد ايقاااااف زراعاااا، بعاااا  

اؤاصايلي مماا زاد معا  التصاارُّر واألتربا، وال ساار  باحضاااحت، اىل      

اافااا  درجاا، االهت ااام لاادى شاار ، كااسم  ماان احتااراد اتت اام  

 بالسيئ، بأشكاتا املختسف،.

ك ااا تااتسخ  وشااائل التخفياا  ماان تثااار التصاارُّر يف شاان         

دُّ ماااان األنشااااط، املسااااسس، لستصاااارر ومعاأساااا،  القااااوانجت الاااامت تاااا

خمالفيها  ورحتم نسس، الوعي لطور  التصرُّر عسال السيئ، بشاكل  

 عام واحنسان بشكل ربا .
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هنااي  واشارت املداربالت المت جرت عسال ها   الورأا، اىل ان   

متواجه، مشاكس، التصارُّر  يت ثال يف انشااى هيئا،      اهت اًما ر يًّا 

جم اا متكامس اا لدراشا، التصارُّر  يهادف      املساا، اجليولوجيا، برنا 

اىل معرحتاا، درجاا، وامتااداد التصاارُّر يف خمتساا  مناااحق امل سكاا،     

وتديااااد ماشاااارات التصاااارُّر  وتديااااد العواماااال اتيدرولوجياااا،  

واتيدروجيولوجيااااا، واملناربيااااا، واجليولوجيااااا، املساااااسس، لستصااااارر. 

ادرتجت باحضاااحت، اىل أيااام وزار  السيئاا، وامليااا  وال راعاا، باا حالق مساا 

لستن يااا، املساااتدام، لس اباااات واملراعاااي  وتنهلاااي  االشاااتث ار حتيه اااا 

 ومكاحتر، التصرُّر

السسوي السشري ا احال هو اشاشاي   واشار املناأشون اىل ان

يف أ ي، التصرُّر  حتاتجر  العكسي، لس دن  والتوشُّام يف انشااى   

املسااااكن واملااادن الصااااناعي، عساااال اساااااخ ال راعااا، واألراضااااي     

اضاحت، اىل الصيد اجلائر لسريوانات والطيور املهااجر    ال راعي،  

واالاتطاااخ اجلااائر  وهااادر الثاارو  املائياا،ي حتهااا   كسااها اشاااساخ      

 جوهري، ت ف ي اىل مشكس، التصرُّر.

 التوصايات  اه هاا:   ويف نهاي، النقاش حر  املستقاال عادًدا مان   

مشااارك، الشااساخ املااتعطسجت عاان الع اال يف اشتصااال  األراضااي       

ن السنوي يف  ويل ها   املشااريم مان بااخ املسااولي،      ومتشارك، م

اتت عياا،  انشاااى شاارح، بيئياا، ذات صااالايات تنفي ياا، ؤارباا،      

املخاااربجت الااا ين يقوماااون بالصااايد او االاتطااااخ اجلاااائر وتوأيااام    

غرامات صارم، حبقه   الا ام املصاانم ب راعا، اعاداد اادد  مان       

ني  اشاتخدام مياا    األشجار لتقوم بتخفي  تثار االنسعااة الكرباو  
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الصاارف الصااري املعاجلاا، ل راعاا، مصاادات ماان األشااجار لوأاا       

زا  الرما  لس دن  تشجيم السروة املرتك   عساال اجيااد اساو     

ي عد  مسا ال   مستكر  لوأ  التصرُّر واشتن اف املوارد الطسيعي، 

 هيئ، اؤاحتهل، عسال احليا  الفطري، اىل هيئ، اؤاحتهل، عسال السيئ، 

احلاااادائق املن لياااا، الصاااا م   انشاااااى اؤ يااااات   تشااااجيم انشاااااى 

 الطسيعي،.
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