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 :امللخص التيفيذي 

ٛپ تٮعااذٶ ٕٶ  وشاكااض الااتفكري سا عاا   سكااشٔسٖٛ وااَ سا عااات التٺاا

َ لااازلإ  اااثُ الكااا ري وااا ؛ع ٔا٥طتؼاااشافٔباااذٌّٔا ٖـاااعق التٕشڄااا

العااات تعتىااذ عمااٜ ع ا ّااا     اذتكٕوااات ٔا٧زّااضٚ التٍفٗزٖااٛ يف  

ٔدساطاتّا ٔشرباتّا إمياٌٰا وٍّا بأِىٗٛ املعش ٛ ٔتٕظٗفّاا كىعٗااس   

ٛپٔسمبااا عٮااذٵ  لمقاإٚ اطتؼاااسٖٛ لتمااإ ادتّااٛ عٔ  ت تمااإ املشاكااض ٠ِٗاا

 لزاك ادتّاص اذتكٕوٜ عٔ ا٧ِم٘. 

   ٛ رتضاٌاااات  رِخااات الٕسشاااٛ الشٟٗظاااٛ إي عُ ا٧ِىٗاااٛ الشٟٗظااا

ٛ يف الااتفكري تكىاااَ يف الخوااا    مماااا  ؛الظٗاطااات العاواااٛ لمذٔلااا

وٍاشؼااٛ تمااإ الظٗاطااات  كىااا عٌّااا      يف االپاا عٵ اظتعاان  ااا تااأ ريٰ  

ض اِتىاوّا عمٜ التٍىٗٛ ا٥شتـادٖٛ ٔا٥زتىاعٗاٛ  ٔالظٗاطاٛ   تشكِّ

٥ حتااأه تقااذٖي عٌّااا العاوااٛ  ٔالااذ اع ٔا٧وااَ ٔارتاسزٗااٛ. كىااا   

املظااااٟن  بقاااذس وٍاشؼاااتّا ٔالخوااا   ّٗاااا   وعش اااٛ طاااٺوٗٛ لتماااإ

 بؼكن عىٗق  ٔلفت اٌتخآ ادتىّٕس  ا.

ّاا  ٔحٕه عدٔاس شضاٌات التفكري تاشٝ الٕسشاٛ الشٟٗظاٛ عُ عِىٵ   

قاٛ  تقاذٖي التوما٦ٗت املټعىٵ  ٖٔتى ن يف: إزشاٞ ا٧ اث ٔالذساطاات   

ٍٵ ٔٔاملٍّجٗاااٛ حااإه املؼاااك٦ت ٔالقلااااٖا الظااااشٍٛ     اع دعاااي ؿااا

اشااحاا الخااذاٟن  ٔطٻااشٯا ارتٗاااسات    ٖٔااذ ا٧زٍااذات  حتذٔالقااشاس  

با٫كااا ٛ إي إشاوااٛ زظاإس وااَ الع٦شااٛ ٔالتٕاؿاان باا  عطاااشاف        

 وتعذدٚ.

ُٵ  وشاكااض الااتفكري  ٔرِخاات التعقٗخااات إي عٌااْ بااالش ي وااَ ع

تعاٌ٘ وَ كعف ا٫مياُ بّاا  ٔعاذً الٕ إ  يف عِىٗاٛ دٔسِاا عٍاذ       

ٛپ  تٮعذٶ  إلڃا عٌّا عؿواب القشاس ٕٶ     سا عا س  كاشٔسٖٛ واَ سا عاات التٺا

ٔعمّٗا وظ٤ٔلٗٛ كخط املظااس  ٔتشػاٗذ املظاريٚ  ٔباذٌّٔا ٖـاعق      

 ع ٔا٥طتؼشاف.التٕشڄ
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ُٵ   بااذ عُ تكاإُ   ِاازٓ املشاكااض ٥  كاازلإ تااشٝ التعقٗخااات ع

ٛپ عُ ٖكإُ ععلاا٣ِا عماٜ شاذسڂ     ٔمتاٰوا عَ عزّضٚ الذٔلاٛ    وظتقم

ؿاااحق القااشاس   ٖااتي تضٖٔااذ   ٔعُ ا وااَ الٍضاِااٛ ٔالعمااي كااخري زااذٷ 

  .تقاسٖش ِزٓ املشاكض  بيف ختــْ كنٸ  ٔالٕصساٞ

ٔعػاست بعض املذاش٦ت الت زاشت عماٜ الٕسشاٛ الشٟٗظاٛ عُ     

     ٛ   وعٍاٜ الك اشٚ   اعٔلپا   ٔوٍّاا:  تعخري "شضاٌاات" لاْ عك اش واَ د٥لا

ٰٗ رِاق   يف حا   ؛د٥لٛ عُ الكٗاُ املقـٕد ِإ رتاضُ الفكاش    :ا اٌ

ش ٗااٛ شااذ ٥ تكاإُ وٍاطااخٛ ٥ٔ  اذتحمجااٛ العُ إي الااخعض ا٩شااش 

 ن وَ ِزٓ املشاكض. ذ ا ذف املقـٕد عٔ امل٤وٵجظٹتٮ

 ْ رِخااات املاااذاش٦ت إي عُ ٍِااااك حازاااٛ      يف الٕشااات ٌفظااا

ٛ ٫ٌؼاااااٞ وشاكااااض تفكااااري يف املىمكااااٛ ٫ ااااشاٞ الااااتفكري  واطٵاااا

املتعاااذد يف وعادتاااٛ شلااااٖاٌا الذاشمٗاااٛ ٔتعاومٍاااا واااع ال اااري  دٔه      

فااااااحك عُ ٖكاااااإُ   ات الااااااتفكري ٖٮ ٔو٤طظااااااات   ٔعُ شضاٌاااااا  

طاااااات ٔا٧ ااااااث طااااإاٞ  الاااااذّٖا املااااإاسد ال٦صواااااٛ ٫صتااااااص الذس 

  كىااااا عٌااااْ لٗظاااات  اشاسزٗٷاااا اواااإاسد شاؿااااٛ عٔ دعٰىاااا كاٌاااات 

عذٖاااذ واااَ املٕاكاااٗع   الٍِااااك وؼاااكمٛ يف التىٕٖااان الش ااا٘ يف    

 ملشاكض تفكري وتخــٛ.

ٔوع اتفا  املذاش٦ت عمٜ عِىٗٛ شضاٌات التفكري ٔالات شاذ   

  ٔؿاااٌع٘ الظٗاطااٛ؛ سعٝ  ٗباا  ا٧كااادمي ٚالفجاإ ٞن يف واانتتى اا

باذ واَ    املىمكاٛ ٥ يف الخعض عٌْ لك٘ تتٕازذ شضاٌات الاتفكري  

ٔزاااإد وٍّجٗااااٛ عمىٗااااٛ لذساطااااٛ القلااااااٖا     ٔت ااااٗري القٍاعااااات    

ٔاملظااتجذات تشاعاا٘:  احااحاً التخـااف ٔالتعىااق  ٗااْ  املااض  باا  

ٌٛ بالعمًٕ املظااٌذٚ  الذساطٛ العمىٗٛ ٔارتربٚ يف التخـف  ا٥طتعا

  لكان شلاٗٛ   task forceبٍاٞ زتىٕعاات عىان    ٔلكن شلٗٛ   

إعٺاٞ الٕشت الكايف لذساطٛ القلااٖا   ٔعّا  شاد دساطتّا عٔ تتخٶٖٮ
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اذتشٖاٛ العمىٗاٛ   ٔٔزٕد وٍّجٗٛ عمىٗٛ ٔٔاكوٛ لكتابٛ التقاسٖش  ٔ

 التاوٛ.

التٕؿاااٗات   واااَ اطاااشا املمتقاااٜ عاااذدٰ    ٔيف ٌّاٖاااٛ الٍقااااؾ 

تٕعٗااااٛ ا تىااااع  يف تٕظٗااااف ا٫عاااا٦ً ٔا٥طااااتفادٚ وٍااااْ    عِىّااااا:

بأِىٗاااااااٛ "وشاكاااااااض الاااااااتفكري" ٔدٔسِاااااااا يف ٌّلاااااااٛ ا٧واااااااي     

وّا  تأطاااٗع ٠ِٗاااٛ عمىٗاااٛ وظاااتقمٛ لتقٗاااٗي عداٞ وشاكاااض      ٔتقاااذٶ

الااااتفكري ٔإؿااااذاس التـاااااسٖن  ااااا ٔعُ تكاااإُ زّااااٛ وشزعٗااااٛ     

لتـااااٍٗفّا وااااَ حٗاااا  التخـااااف ٔوظااااتٕٝ ادتاااإدٚ  عُ تخااااادس   

وشكااااااض  قا ٗااااااٛ عٔ الخو ٗااااااٛ بتأطااااااٗع إحااااااذٝ امل٤طظااااااات ال 

 تٺااإع٘  ٔتشؿاااذ تفااااع٦ت و٤طظاااات القاااشاس وعاااْ       تفكاااري

ا٥طااااااتفادٚ وااااااَ التجاااااااسب العاملٗااااااٛ يف "وشاكااااااض الااااااتفكري"     

 لااااان ٔا٧و ااااان لمىىمكاااااٛ مباااااا ٖ اااااشٙ الاااااتفكري    ٔتٺخٗاااااق ا٧

املتعاااذد يف وعادتاااٛ شلااااٖاٌا الذاشمٗاااٛ ٔبٍااااٞ ع٦شاتٍاااا ٔتعاومٍاااا     

سزااااه ا٧عىااااه عماااٜ تاااخ      ٲواااع ال اااري  دٔه ٔو٤طظاااات   حااا  

"وشاكااااض تفكااااري" ٔتاااإعٗتّي بأِىٗتّااااا ٔتظااااىٗتّا بأ اااااّٟي      

تقااااذٰٖشا  ااااي ٔتؼااااجٰٗعا  ااااي عمااااٜ إٌؼاااااّٟا ٔدعىّااااا  تأطااااٗع    

ّىااااٛ ٔادتاوعااااات "وشاكااااض تفكااااري" يف الاااإصاسات الظااااٗادٖٛ ٔامل 

طاااااتفادٚ واااااَ شاؿاااااٛ بّاااااا ل٦تكااااإُ ٔالؼاااااشكات الكاااااربٝ 

املشاكااااض ٔارتااااربات  كفاٞاتّااااا الٕطٍٗااااٛ ٔعااااذً ا٥عتىاااااد عمااااٜ

ا٧زٍخٗااااٛ  تأطااااٗع "وشكااااض تفكااااري" ّٖااااتي بتٺاااإٖش التعمااااٗي    

تأطاااٗع "وشاكاااض تفكاااري" لتومٗااان الذساطاااات ٔا٧ ااااث الااات     

ا  تظااااّٗن وّىااااٛ "وشاكااااض الااااتفكري" يف الٕؿاااإه  ق عٍٵااااكت٭ااااتٮ

إي املعمٕوااااات وااااَ كا ااااٛ ادتّااااات اذتكٕوٗااااٛ مبااااا ٖظااااّي يف  

 صتاا عٙ دساطٛ تقًٕ بّا ِزٓ املشاكض. 

 



64 

–1029  1022  
11 

 :مكدمة 

ٛپ تٮعااذٶ ٛپ وشاكااض الااتفكري سا عاا ٕٶ كااشٔسٖ   سوااَ سا عااات التٺاا

ُٵ ؛ع ٔا٥طتؼاااشافٔباااذٌّٔا ٖـاااعق التٕشڄااا واااَ  الكااا ري٭ لااازلإ  اااث

العااات تعتىااذ عمااٜ ع ا ّااا     اذتكٕوااات ٔا٧زّااضٚ التٍفٗزٖااٛ يف  

ٔشرباتّا إمياٌٰا وٍّا بأِىٗٛ املعش ٛ ٔتٕظٗفّاا كىعٗااس    ٔدساطاتّا

ٛپٔسمبااا عٮااذٵ  لمقاإٚ اطتؼاااسٖٛ لتمااإ ادتّااٛ عٔ  ت تمااإ املشاكااض ٠ِٗاا

شضٵاٌاااات شلاااٗٛ " عاااذٶلااازا تٮلااازاك ادتّااااص اذتكااإوٜ عٔ ا٧ِمااا٘. 

" وااَ القلاااٖا املّىااٛ الاات طشحّااا    الااتفكري ٔعِىٗتّااا الظٗاطااٗٛ 

  ٔ ااٞ الشػاٗذ  ّا د. توومتقٜ عطخاس وَ ش٦ه ٔسشٛ العىان الات شاذٵ   

ٕ اا واذاش٦ت عذٖاذٚ    التعقٗق عماٜ وٕكإع الٕسشاٛ ٔزاشت ح     ٔ ٵ

ن شضاٌات التفكري  الؼٕسٝ ٔاشحاحْ مإػكالٗٛ وـٺ  ٌاشؼت:

كىشكااااض لمااااتفكري  وشاكااااض الااااتفكري ٔاختااااار القااااشاسات    

وشاكااض الااتفكري ٔاختااار القااشاسات  عطشٔحااات ؿااوفٗٛ طااابقٛ    

حااإه شضاٌاااات الاااتفكري  وقٕواااات املشاكاااض الخو ٗاااٛ  عِىٗاااٛ       

تازاْ ٔزٕدِاا لاذٍٖا     شضاٌات الاتفكري يف الٕشات اذتاال٘ ٔواا عت    

و٤طظااااٛ "ساٌااااذ" كاااإر  ملشاكااااض الااااتفكري  الحمجااااٛ املٍاطااااخٛ  

رتضاٌات التفكري  عطخاب  ٗااب وشاكاض الاتفكري عاَ وؼاّذٌا      

العمىاا٘ ٔال قااايف  حشٖااٛ الٕؿاإه إي املعمٕوااات  شاٟىااٛ مبشاكااض   

الخوٕث ٔالذساطات باملىمكٛ  املشاكض  ري الش ٗاٛ  امل٤طظاات   

ظات التٺٕعٗٛ  وا متتاص بْ شضاٌاات الاتفكري   ش ٗٛ ٔامل٤طال ري 

ٔوّاوّاااا  واااا عتتازاااْ العىااان امل٤طظااا٘  عطاااع صتااااا وشاكاااض   

املىمكٛ ٔوشاكضِاا الخو ٗاٛ    يف التفكري  الؼشكات الكربٝ 

ٌقاااحت حتمٗمٗااٛ حاإه وشاكااض الااتفكري  وااذٝ حازااٛ املىمكااٛ إي 
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شضاٌااات الااتفكري  وااذٝ حازااٛ املىمكااٛ إي شضاٌااات الااتفكري   

خـااٗٛ يف التعااأُ وااع وشاكااض الخواإث  تعمٗقااات حاإه   جتشبااٛ ػ

شضاٌات الاتفكري  وّااً لاخعض ادتّاات ٔامل٤طظاات يف املىمكاٛ       

وؼاااابّٛ ملشاكاااض الاااتفكري  س٣ٖاااٛ  اااري وتفاٟماااٛ حااإه وشاكاااض      

   ٛ  . التفكري  ششاٞٚ حٕه عِىٗٛ تٕازذ وشاكاض الاتفكري باملىمكا

ؿاٗات املّىاٛ؛   وَ التٕ ٔيف الٍّاٖٛ اشحا ا٧علاٞ املٍاشؼُٕ العذٖذ٭

الاات كتختّااا الااذكتٕسٚ/ ٔ اااٞ الشػااٗذ   الٕسشااٛ  ٔ ٗىااا ٖماا٘ ٌاافٶ

 مجاه و٦ٟكٛ. ع.اذتاس ٘ ٔالعشاب٘  ّذ  د.ٔعقق عمّٗا 

 كتبت د. وفاء الزشيد:

 :تعشٖف شضاٌات التفكري 

ظمااات وظاااألٛ تعشٖاااف امل٤طظاااات الخو ٗاااٛ تااا ري إػاااكالٗات   

اٌت تٮظتخذ٭ً " كThink Tanksٚ. ٔعمٜ الش ي وَ عُ عخاسٚ "ٖذعذ

ا٧ؿاان يف ال٥ٕٖااات املتوااذٚ ا٧وشٖكٗااٛ شاا٦ه اذتااشب العاملٗااٛ   يف

 ّٗااا شاارباٞ  ٘ال اٌٗااٛ ل٬ػاااسٚ إي شاعااٛ ووٍااٛ عٔ ب٠ٗااٛ وٮ٦ٟٳىااٛ ٖمتقاا  

الؼااا٤ُٔ الذ اعٗااااٛ ٔاملخٺٺاااإُ العظاااكشُٖٕ ملٍاشؼااااٛ املظاااااٟن   

 ٗٛ املشتخٺٛ بّا   ثُ املـٺمن ٌفظاْ ظانٵ  ٗكا٫طحاتٗجٗٛ ٔالتكت

وٍااز رلااإ اذتاا  لٕؿااف عٌاإاع شتتمفااٛ وااَ امل٤طظااات       ًظااتخذ٭ٖٮ

املٍخشطااٛ يف ٌؼاااحت الظٗاطااٛ ٔحتمٗاان وشتظااىاتّا  لٗخقااٜ تعشٖااف  

 ش٦ف. ِزٓ املشاكض ستنٵ

يف تكىااَ ا٧ِىٗااٛ الشٟٗظااٗٛ رتضاٌااات الااتفكري يف الخواا     

يف وٍاشؼااٛ  االپاا عٵ اممااا ظتعاان  ااا تااأ رٰي ؛الظٗاطااات العاوااٛ لمذٔلااٛ

عٌّااااا تشكااااض اِتىاوّااااا عمااااٜ التٍىٗااااٛ تمااااإ الظٗاطااااات  كىااااا 
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ا٥شتـاااادٖٛ ٔا٥زتىاعٗاااٛ  ٔالظٗاطاااٛ العاواااٛ  ٔالاااذ اع ٔا٧واااَ     

٥ حتاااأه تقاااذٖي وعش اااٛ طاااٺوٗٛ لتماااإ  عٌّاااا ٔارتاسزٗاااٛ. كىاااا 

املظاٟن  بقذس وٍاشؼتّا ٔالخو   ّٗا بؼكن عىٗق  ٔلفت اٌتخآ 

 ادتىّٕس  ا.

 :دٔس شضاٌات التفكري 

قااٛ ىٵ  ٔتقااذٖي التوماا٦ٗت املټع . إزااشاٞ ا٧ اااث ٔالذساطااات  2

تٕازااااْ  ٔاملٍّجٗااااٛ حاااإه املؼااااك٦ت ٔالقلاااااٖا الظاااااشٍٛ الاااات 

 الظٗاطات العاوٛ.

سزن الذٔلٛ ٔؿاٌع القشاس  ازاٛ   ُٵإاع القشاس؛ إر . دعي ؿٍٵ1

ٕ  َٯإي و٭اا ـٹاا كٹااٖخماإس لااْ ارتٗاااسات  ٖٔ ن لااْ ن لااْ الظٗاطااات  ٖٔف

ري وَ اذتكٕواات  لزلإ  ثُ الك  ؛القلاٖا بؼكن دشٗق ٔعمىٜ

تعتىااذ عمااٜ ع اااث وشاكااض   ٗااٛ   ٔا٧زّااضٚ التٍفٗزٖااٛ يف العااات

ٛپٔعمٜ دساطاتّا ٔشرباتّا. ٔسمبا عٮذٵ اطتؼاسٖٛ  ت تمإ املشاكض ٠ِٗ

لتمإ ادتّٛ عٔ لزاك ادتّاص اذتكٕوٜ عٔ ا٧ِمٜ. ٔ ازا ال اشك    

 تقًٕ وشاكض ا٧ اث بااا:

ملشكاااض  حتذٖاااذ ا٧زٍاااذات؛ ٔرلاااإ واااَ شااا٦ه حتذٖاااذ ا     -

  ٛ ْ ا٥ِتىااااً ٔواااَ ػاااأُ رلاااإ عُ ٖٕزٹااا     دتاااذٔه ععىالاااْ الخو ٗااا

 ٛ كااااالتعمٗي   إي وٕكاااإعات وعٍٗااااٛ يف زتاااااه الظٗاطااااٛ العاواااا

 ٔالـوٛ ٔوا ػابْ.

اشااحاا الخااذاٟن ٔطٻااشٯا ارتٗاااسات  ٔرلااإ وااَ شاا٦ه طٻااشٯا    -

اذتماإه ٔالخااذاٟن املتٍٕعااٛ  بٍاااٞ عمااٜ تقٗااٗي الظٗاطااات ٔالاارباو      

 وعّا.
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فاااٛ ٔالعاٟاااذ لكااان باااذٖن  ٔكااازلإ طاااشا حتذٖاااذ التكم-

 عٛ وَ كن بذٖن.شڃاملكاطٳق املټتٕ

تقااااذٖي ا٥طتؼاااااسات ٔا٫سػااااادات لـاااااٌع القااااشاس حاااإه -

ٔرلااإ وااَ شاا٦ه الخواإث العمىٗااٛ ٔالتٺخٗقٗااٛ    ا٧ٔلٕٖااات العازمااٛ

 املٗذاٌٗٛ ٔاطتٺ٦عات الشعٝ.

تقاااذٖي التفظاااريات ٔالتٕزّٗاااات لٕطااااٟن ا٫عااا٦ً حااإه      -

واااٛ  ٔتقاااذٖي تٕكاااٗوات لمجىّااإس تتعماااق بتماااإ      الظٗاطاااات العا

 الظٗاطات حتٜ ٖتظٍٜ لْ  ّىّا.

تلٺمع بّا وشاكاض ا٧ ااث:    ٖٮفحك عٌْ وَ ا٧دٔاس الت-

  ٔتاإ ري الفااشق لمااشا خ  يف الخواا   ٘إػاااعٛ سٔا الخواا  العمىاا

 ٔالكتابٛ ٔالتألٗف.

الخو  عَ عٔلٕٖات التٍىٗٛ يف ا تىع  ٔلٻفٽت اٌتخآ ؿاٌع -

ٕٶ  القااشا تٮظااّي يف كىااا عٌّااا  س لظٮااخن حمااّا.  س إلّٗااا  ٔإعٺاااٞ تـاا

تٕازّّاا التٍىٗاٛ    تٕزْٗ ا٧ٌظاس إي املعل٦ت ا تىعٗٛ  تمإ الت

 احملمٗٛ ٔالذٔلٗٛ.

تٮظتخذ٭ً وشاكض ا٧ اث كأداٚ / عٔ كقٍاٚ اتـاه با   -

 ؿاٌع القشاس ٔالؼعق.

إشاوٛ زظٕس واَ الع٦شاٛ ٔالتٕاؿان با  عطاشاف وتعاذدٚ        -

إداسٚ الظٗاطاٛ العاواٛ ٔتٍفٗازِا ٔالتعاوان      ن يف زتىمّا عشٺااب٭ ى ٹتٮ

 وعّا.

وتابعااٛ عحااذ٭ث الذساطااات  ٔتشمجااٛ وٍؼاإسات ٔو٤لفااات      -

 تـذس عَ امل٤طظات ٔاملشاكض الخو ٗٛ يف الذٔه ا٧ششٝ.
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 كٗف ٌظتفٗذ وَ شضاٌات التفكري؟ 

تقًٕ شضاٌات التفكري بتٕلٗاذ ع كااس ٔشٗااسات وختكاشٚ     -

حٗاا  ٖقاإً الخاحاا  يف    املؼااكمٛ املٺشٔحااٛ لمخواا   لمىظااألٛ عٔ

ـٵاااِااازٓ املشاكاااض بثعاااذاد دساطاااات عىٗقاااٛ ٔوٮ    مٛ عاااَ القلاااٗٛ  ف

تؼاااىن زااازٔسِا التاسغتٗاااٛ ٔعبعادِاااا ٔتاااذاعٗاتّا    املٕكماااٛ إلٗاااْ

ٖٔظااتع  يف طااخٗن حتقٗااق رلااإ باااملشازع    ٔٔطاااٟن التعاواان وعّااا 

ٗٛ ٔالتجشبااٛ املختمفااٛ ٔالتقاااسٖش ا٥طااتخخاساتٗٛ ٔالتوالٗاان الـااوف    

ٛٻ  الؼخـااٗٛ إرا كاااُ ممڃاا    كااي  َ عاػاإا عٔ صاسٔا تمااإ املٍٺقاا

ٌْ ميكَ عُ ٖكإُ ِإ   عالعىن كظفري عٔ علٕ يف ٔ ٕد  كىا 

ٔٮممڃاا ٌااْ وااَ عبٍاّٟااا  علااذٔا ٔعاػاإا يف سباإع تمااإ الااخ٦د  كااي   َ 

َ   املّاااازشَٖ ٖاااتي ا٥طاااتفادٚ واااَ العىااا٦ٞ الااازَٖ     كىاااا ميكااا

 جتٍٗذِي ٔتٕظٗفّي.

تي اشتٗاااس  ٗاا  ٖاا  ات اذتكٕوااٛ ارتاسزٗااٛسطااي طٗاطاا-

املاربصَٖ يف شضاٌاات الاتفكري لمعىان يف ٔصاسٚ ارتاسزٗاٛ عٔ الااذ اع      

عٔ ٔكالاااااٛ املخاااااابشات املشكضٖاااااٛ عٔ  ريِاااااا واااااَ القٺاعاااااات      

ِٕٔ عُ ٖتجْ الٕصٖش   اذتكٕوٗٛ كقٗادٖ . ٔشذ عتذث العكع

ن يف عٔ الااشٟٗع الاازٙ اٌتّاات  ااحٚ ٥ٖٔتااْ عٔ عىمااْ يف الذٔلااٛ لمعىاا   

عٔ ٖقإً بثٌؼااٞ شاضاُ تفكاري عٔ وشكاض        عحذ شضاٌات الاتفكري 

  ٛ ٔرلااإ و اان وااا  عاان الش٣طاااٞ       دساطااات اطتؼاااسٖٛ ٔإطااحاتٗجٗ

  ٔ ٔباواا  كىاا   عكاستش ٔ ٕسد ٔكمٍٗتُٕ ٔكزلإ زاٗىع بٗكاش 

 ٕكن  ي بعض املّاً عٍذ اذتازٛ.ميكَ عُ تٮ

تعتىاذ عماٜ الاتفكري ادتىااع٘ واَ شا٦ه        الٺشٖقٛ ال ال ٛ-

ذ ازتىاعااات ٔٔسؾ عىاان عتلااشِا طش ااا املعادلااٛ املظاااتفٗذ      عقاا 



64

 –1029     
16 

حٗااا  تاااتي وٍاشؼاااٛ القلاااٗٛ املٺشٔحاااٛ لمخوااا      ٔاملظاااتفاد وٍاااْ

ٖٔشكااضُٔ عمّٗااا ٖٔتخااادلُٕ ا٩ساٞ ٔا٧ كاااس حاإه    ٔا٥طتقـاااٞ

  وعّا. خن لمتعاونعصتن الظٶ

ُٵ ي عـااااااسٚ  كاااااش املخاااااذع  إاذتازاااااٛ واطاااااٛ  شتاٰواااااا؛ إ

را كاااإٌا إُٕ الفاٟاااذٚ واااٍّي كاااخريٚ ِٔااا٥٤ٞ ٥ تكااا  املخمـااا 

ي إواي الات تٍؼاذ الٍجااا     لازلإ تمجاأ ا٧   ؛ساّٟي وتفاشش  آٖذلُٕ ب

ٔالقاذسٚ   مجعّي يف و٤طظات وتخــٛ تتىتع با٥ححاً ٔالتقاذٖش 

ٔوَ شا٦ه رلاإ ميكاَ      عمٜ ؿٍاعٛ التأٳ ري بٍّ  ٖمٗق بفكشِي

زٙ عذاد إطحاتٗجٗات ٔشٺط تت٦ًٞ وع عـش زتتىاع املعش اٛ الا   إ

ُ٭ع الظاااخق يف  ق شـاااق٭وقِّاااّٖاااا ٖٮعواااي تٍاااا ع بااا  ا٧ ؿاااخن وٗاااذا

عاااذاد العاااذٚ إ يٵٔواااَ  ٭ااا  الٕؿااإه إلٗاااْ ٔا٥طاااتفادٚ واااَ وعٺٗاتاااْ

 ٔا٥طتعذاد ملا ِٕ شادً.

عسٝ عُ املٕكااإع الااازٙ   : احلبببارثي  العزاببببي  عكبببب د. فَبببد 

تٍألتااااْ د. ٔ اااااٞ الشػااااٗذ يف ٔسشتّااااا الشٟٗظااااٛ ٖٮعتاااارب وٕكاااإٰعا    

ظتاااذ  ااااٟق ا٥ِتىااااً يف الاااذٔه املتقذواااٛ الااات تاااشًٔ    ا ظااانٵحٕٖٗٷااا

ٔكاااىاُ اذتاااذ ا٧عماااٜ واااَ   محاٖاااٛ ٔؿاااٗاٌٛ ششاساتّاااا ٔكاااخٺّا

عماااااٜ وٺااااااب   صتاحّاااااا.  ىشاكاااااض الاااااتفكري لٗظااااات زذٖاااااذٚپ 

ُٵ        القاااااشاسات يف تماااااإ الخماااااذاُ املتفٕشاااااٛ عواااااع ٔالٗااااإً  بااااان إ

ا ٖااااإح٘ يف كااااا ري واااااَ  ممااااأزٕدِاااااا ٖعااااإد لظااااإٍات بعٗاااااذٚ  

ٕٶ ا٧حٗااااُ باااأُ ٔاحاااذٰ  س يف تماااإ ا واااَ عطاااخاب طاااشعٛ عجماااٛ التٺااا

الخمااااااذاُ ِاااااإ ٔزاااااإد وشاكااااااض الااااااتفكري الاااااات ٥ ٖقتـااااااش      

باااان ميتااااذ إي   "الظٗاطاااا٘"الؼااااأُ اِتىاوّااااا يف ا ىاااان عمااااٜ  

 إخل. ٛ...ٔالعظكشٖ ٛ ٔا٥زتىاعٗ ٛ ا٥شتـادٖالؼ٤ُٔ 
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ا  زاذٷ  أزٕد و ان ِازٓ املشاكاض شمٗمپا     ظنٵ  يف الخمذاُ الٍاوٗٛ

عإه ؿااحق     يف ال الاق يف بااب املّىان  ٔبالتاال٘ ٥ ٖٮ    ذسبن إٌّا تٮا 

٧ُ املٍّجٗااٛ ٔال خااات ؛ القااشاس كاا رٰيا عمااٜ وٍتجااات تمااإ املشاكااض 

ن ػااا٠ٰٗا ر٭ا بااااه يف  قا تاااْ ا٫داسٖاااٛ عٔ القٗادٖاااٛ.  العمىااا٘ ٥ تؼاااكِّ

ٔٮ  ذت  ّاا٘ يف  الااق ا٧حٗاااُ تٮ ااش٭   عٔ   زٳاأوشاكااض الااتفكري إرا 

الاازٙ ٖٺخااق عمااٜ  ا ف  ا٧كادميٗااتٮ ااشځ  ٌفظااّا  يف عظاان  عٔ تااش 

 ٦ تظتٺٗع المواا     ٖٔـٗخّا بضٖادٚ الٕصُ ٔالشٔواتٗضً  عٌفاطّا

 بالشكق الزٙ ٥ مين التٕ ق الذاٟي.

وااَ كااعف ا٫مياااُ بّااا  ٔعااذً   اوشاكااض الااتفكري تعاااٌ٘ إرٰ 

الٕ ٕ  يف عِىٗٛ دٔسِا عٍذ عؿواب القشاس وَ زّاٛ  ٔواَ ادتّاٛ    

َ عِاي عِذا اْ   َ ِا٥٤ٞ ٥ ٖكإُ وٳا   وٳا َ ٖمجاأ إلّٗاا   ا٧ششٝ  ثُ و٭ا 

التعٕٖان عمّٗااا يف إحااذاث الت ااٗري املٺمإب عٔ املٍتظااش.  ٔعؿاامپا  ااثُ   

ٛپ  ٛپ  وٍخإرٚپ  كمىٛ "ت ٗري" كاٌت  إي ٔشت ششٖق  كمىا إي  ٔطامخٗ

 حذ بعٗذ.

يف الٕشاات الاازٙ ٖكاإُ  ٗااْ الت ااٗري  عٔ ا٫ؿاا٦ا املٍلااخط  

ُٵ  ِٕ العٍٕاُ ا٧بشص ملٍتجات وشاكض التفكري  تماإ املشاكاض    بان إ

ِ٘ الات تـاٍع الت اٗري يف ا٧ ماق   ّا٘ عقان "الظٗاطا٘"  ِٔا٘         

"ا٥شتـادٙ"  ِٔ٘ بٕؿمٛ "ا٥زتىاع٘". الخو  العمى٘ الًٕٗ  حعٶ

 ْ ا٧طاط٘.بن إٌْ ػشطټ ؛ت ٖعذ وٺمٰخا عادٰٖا لمتٺٕٖش

وـااٜ. كاااُ ِاازا ٔا٥طاات ىاس يف الخواا  العمىاا٘ عٕاٟااذٓ ٥ تٮ

ٕٹ    يف القذٖي ملا كا ه الخوا   ٌت الؼشكات الٺىٕحاٛ ِا٘ الات متا

٧ٌْ ٖتوٕه إي وٍتجات تذس ا٧وإاه. الٗإً عؿاخن الخوا      ؛ العمى٘

ٌٔرباطْ الزٙ لاَ   ٖقٌٕٛ العـش٧ ا٥صٰب أالتفكري ٔالتجشٖق عطاٰط
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ا٥بتكااااس ِااإ الااازٙ شماااق      ٔععااا  ٍِاااا "ا٥بتكااااس"   ١ ٍٖٺفااا

لتؼااااسكٗٛ  ٔيف ا٥شتـاااادات ا املخاااادسات اللاااخىٛ يف ارتاااذوات

 ِٕٔ الزٙ ععاد ل٪لٛ طٺٕتّا يف جتشبٛ الزكاٞ ا٥ؿٺٍاع٘!  

 حتت ِازٓ العٍاأَٖ اللاخىٛ ملٍظٕواٛ الخوا  العمىا٘ ٥ وفاش٭ٲ       

واااَ ا٥ِتىااااً بالذساطاااات  لاااٗع  قاااط "التٺخٗقٗاااٛ" بااان كااازلإ  

"ا٫ٌظااٌٗٛ"   ّاازٓ ا٧شااريٚ ِاا٘ الات حتفااع التاإاصُ عمااٜ شٺاإحت   

 الظري الظشٖعٛ.  

عٔ يف ِااازٓ املٍظٕواااٛ اذتاكىاااٛ لمواكاااش   ٔيف ِااازا ا٫طااااس

ٛپ        املشِـٛ باملظتقخن  تعاذٲ وشاكاض الاتفكري دُٔ عدٌاٜ ػاإ سا عا

ٛپ ٕٶ   كااشٔسٖ س  ٔعمّٗااا وظاا٤ٔلٗٛ كااخط املظاااس     وااَ سا عااات التٺاا

ع ٔا٥طتؼااشاف  ٔبااذٌّٔا ٔتشػااٗذ املظااريٚ. ٔبااذٌّٔا ٖـااعق التٕشڄاا 

الٍاات   ا وعش ٛ "ادتذٔٝ" عٔ إزاشاٞ حظاابات اذتـااد:    ٖـعق عٰٖل

 ٔالفاشذ.
 

تعااٌ٘ املىمكاٛ ٔالعاات العشبا٘     : كنا عكب أ. مجبال مالئكبة  

  Think Tankوَ ٌقفڂ ػاذٖذٴ يف وشاكاض ع ااث ٔوشاكاض       اطخٰع

 بذ عُ: الزٙ ٌعش ْ مجٰٗعا. ِزٓ املشاكض ٥ ٜباملعٍ

 ا عَ عزّضٚ الذٔلٛ.وظتقمٛ متاٰوتكُٕ  .2

لعمااي ا وااَ الٍضاِااٛ ٔاععلااا٣ِا عمااٜ شااذسڂ كااخري زااذٷ ٖكاإُ  .1

طاا٦ع عمااٜ ا٧حاإاه الذاشمٗااٛ ٔا٫شمٗىٗااٛ  ٔالؼااجاعٛ ٔطااعٛ ا٥

 ٔالعاملٗٛ.

ـٰاا   _و مپااا _ ٖكاإُ .1 يف وٕكاإع  و مپااا:   اكاان وشكااض وتخـ

  ال قا ٗاااٛ  شتـاااادٖٛا٥  الذٍٖٗاااٛ  ا٥زتىاعٗاااٛ  الظٗاطاااٗٛ
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خل  ٔشذ ٖكإُ  إ...الع٦شات الذٔلٗٛ  العظكشٖٛ  ا٫ع٦وٗٛ

 . ّاعلعٔ ب التخــات بْ كا ٛ وشكضٱٍِاك 

ٞ     تض ٖتي .8   ٖٔذ تقاسٖش ِازٓ املشاكاض إي ؿااحق القاشاس ٔالإصسا

 يف ختــْ. كنٸ

ٛ      ٖٮفلٵ .7   ن عُ تظتأٌع ِازٓ املشاكاض باشعٝ ٔحٗ ٗاات كان زّا

شخاان   خلإ..و اان الاإصاسات ٔالظاافاسات ٠ِٗٔااٛ كخاااس العمىاااٞ.     

 إؿذاس تقاسٖشِا.

 ِااازٓ املشاكاااض ٥ ػاااإ حتتاااا  إي متٕٖااان كاااخي  ٔععتقاااذٮ     

َ متٕٖااان حكااإو٘ بعاااذ ػاااشا ٔإشٍااااع ؿااااحق      عٌاااْ ٥ باااأغ وااا  

ن يف عىااان ِااازٓ  القاااشاس عٌاااْ ٍٖخ ااا٘ الفـااان بااا  الاااذعي ٔالتاااذشٶ    

اختااااار عمااااٜ ٧ُ التقاااااسٖش الٍّاٟٗااااٛ طتظاااااعذ الذٔلااااٛ  ؛املشاكاااض 

القاااااشاسات الـاااااوٗوٛ عٔ ا٧شاااااشب لمـاااااوٛ  ٔبٺشٖقاااااٛ عمىٗاااااٛ    

 ٔوذسٔطٛ بكا ٛ زٕاٌخّا.

 ا٧ط٠مٛ ادتِٕشٖٛ ٍِا ِ٘:

 ُ تقًٕ و ن ِزٓ املشاكض يف املىمكٛ؟ِن وَ املىكَ ع-ع 

طااٗتي بّااا إشٍاااع ؿاااحق القااشاس    وااا ِاا٘ الٺشٖقااٛ الاات  -ب

 بأِىٗٛ ِزٓ املشاكض؟

 طتق٦لٗٛ ِزٓ املشاكض؟اوا ِٕ اللىاُ ب- 

كٗااف طااتتي عىمٗااٛ التىٕٖاان وااع العمااي عُ ِاازٓ املشاكااض   -د

ٗٷ كمفااٛ زااذٷطااتكُٕ وٮ ٥   اا إرا ت تقااي الذٔلااٛ بااذعىّا؟ ػخـاا

كٗاف طاٗتي     ا٧ٔه :اا طشٖقاٛ التىٕٖان الازات٘ لظاخخ     ععتقذ صت

ِااان واااَ  :ِٔااإ كاااخري؟ ال ااااٌ٘  اذتـااإه عماااٜ التىٕٖااان املخاااذٟ٘
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اذتـااااا ٛ عُ ٖقاااإً كاااان وشكااااض بثٌؼاااااٞ عٔشاااااف عٔ وؼاااااسٖع     

 طت ىاسٖٛ؟اطت ىاسٖٛ وع وا ٖتٺمخْ رلإ وَ شربات ا

ِن طٗكُٕ ٍِاك دٔسٱ لمجاوعات يف س ذ ِزٓ املشاكاض  -اِ

 ادتاوعات؟تمإ تزشش بّا  عش ٗٛ ٔالخؼشٖٛ التبال شٔات امل

يف عِىٗٛ ِازٓ املشاكاض    ا٥ ععتقذ عُ ٍِاك ش٦ پ  يف الٍّاٖٛ

ٛپ  لخ٦دٌااا ٗٷاا    شاؿاا ا ٔإشمٗىٗٷاا ايف ظااشٔف املاات ريات املتظاااسعٛ ستم

ٗٷ س شٺاٛ طشٖاق ػااومٛ لٺخٗعاٛ     ٔإكا ٥ بذ وَ ارتشٔ  بتـٕٶ  أدٔل

 ٔدٔس ٔولٗٛ ٔمتٕٖن ِزٓ املشاكض.

 

 :املداخالت 

 ن شضاٌات التفكري:مإػكالٗٛ وـٺ

باااذع د. ستىاااذ املموااااي وذاشمتاااْ باذتااااذٖ  عاااَ إػااااكالٗٛ     

ت إي اُ عدٵٍِااااااا  ااااااضٵ  TANKاملـااااااٺمن  ٔركااااااش عُ تشمجااااااٛ  

 ا٫ػكالٗٛ.  تعخري "شضاٌات" لْ عك ش وَ د٥لٛ:

 كاااس وفٗااذٚ  ٔالٕاشااع عُ ك ااشٚ ا٧  ِااا: وعٍااٜ الك ااشٚ ع٥ٔ

 ششٝ إرا كاٌت ا ذف دُٔ ادتٕدٚ.عحٗاٌٰا ٔكاسٚ عحٗاٌٰا ع

د٥لٛ عُ الكٗاُ املقـٕد ِٕ رتضُ الفكاش  ٔعزاضً    :اتّ اٌٗ

عُ الٕسشااٛ تقـااذ عكااع رلاااإ طخٰعااا. الٕسشااٛ عػاااست إي عؿااان       

املـااٺمن ِٔاإ عظااكشٙ وٍااز اذتااشب العاملٗااٛ ال اٌٗااٛ   ااالتعخري      

TANK الٍقاااااؾ ٔاطااااتج٦ب   عٍِاااااك ٖعاااا  التوـاااا  ٔالتااااذسٶ 

كىااا ركااش تعشٖااف املٕطاإعٛ    وكاااُ ووااَ كاااس ٖكاإُ يفا٧

َ إبقاااااٞ املـاااااٺمن كااااىَ وعااااااٌ٘   ظتوظ٭اااااالربٖٺاٌٗااااٛ. لاااازلإ ٖٮ  
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حظااااغ   اااٗىكَ عُ ٖكااإُ وكااااوَ الاااتفكري عٔ ش٦ٖااااا      ا٫

عٔ عماااٜ عٖظاااش ا٧وااإس   خٗاااذٖا ٗشزي يف ٖٔكالاااتفكري  كىاااا تٮااا

  وشاكض التفكري  كىا زشت بْ عش٦ً املعقخ .

ٺشٔحااااااٛ يف الٕسشااااااٛ   عٍااااااذوا تقااااااشع الٍقاااااااحت امل    :اتّاااااا  ال 

ا لاااااٗع ٔالتعقٗخاااااات تقااااإه: ِااااازا لاااااٗع عٍاااااذٌا  ِٔااااازا عٰٖلااااا  

ٗٷاااا  توااااذث يف ٌا. ٔلاااازلإ عػااااعش عٌٍااااا  عٍااااذٌا  ِٔاااازا ؿااااعق حال

َ٭  وٕكاااإع  شٖااااق متاٰوااااا عمٍٗااااا  ٥ٔ   ٖكاااااد عُ ظتااااذ لااااْ واااإط

ُٵ شاااذً  ٔواااع رلاااإ عزاااذٮ  ا  ٖٔظااااعذ عماااٜ  قا ٗٷااا ْ وفٗاااذٱطشح٭ااا ع

ا. ٔعزااااذ عُ  تأطااااٗع  كااااش مجاااااع٘ و٦ٟااااي لخ٠ٗتٍااااا ٔظشٔ ٍاااا     

ع لاان طشٖقااٛ لٍااتىكَ وااَ  ّااي كٗااف ميكااَ عُ تعىاان و اان         

عُ تخااااادس إحااااذٝ امل٤طظااااات ال قا ٗااااٛ عٔ  ِاااإ ِاااازٓ الكٗاٌااااات 

ٔتشؿاااذ   الخو ٗاااٛ بتأطاااٗع وشكاااض  تٺااإع٘  واااَ ِااازا الٍااإع   

تفاااااااع٦ت و٤طظااااااات القااااااشاس وعااااااْ. طخٰعااااااا ٥ ع٣ٖااااااذ  كااااااشٚ 

٧ُ رلااااإ   ؛املشاكااااض امل٤طظااااٛ عمااااٜ علاااإٖات بااااأزش وااااذ ٕع     

إوااااااااا يف عصوااااااااات الخرئششاطٗااااااااٛ عٔ يف تؼاااااااإّٖات     ٖذشمااااااااّا 

 ا٧وشاك ا٥زتىاعٗٛ.

و ااان زتىٕعاااٛ    ٍِااااك ستاااا٥ٔت ملشاكاااض واااَ ِااازا الٍااإع   

ٍٹ ّاا٘ تٮ   ااش  ا٧ عٔ شمٗااٛ  THINK TANKف ٌفظااّا عمااٜ عٌّااا   ـاا

طاإٝ عٌّااا   تفكااري يف ا اااه التعمٗىاا٘  ٥ٔ ععمااي عٍّااا الكاا ري٭    

عخذ اهلل لٕصاسٚ الحبٗاٛ.   ش٭فٻت٭ ٌؼاطّا بعذ و ادسٚ ا٧وري  ٗـن بَ

ف ٌفظاّا  ِٔا٘ تعاشٹ    ٔ شخماْ بقمٗان  عٔعظٍّا بشصت وع تعٍٗٗاْ ٍِااك   

ٔٮTHINK TANKعٌّااا  ا ااااااَ لااْ ششٖااق ؿاامٛ بّااا  ٗتوفٍذ و٭اازٳاا   ماإ 

 .عٍّا
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: ِن وشكض املماإ عخاذ   اكزلإ ميكٍٍا ٍِا عُ ٌٺشا تظا٣لپ

ٍٵالعضٖاااض لموااإاس ٖٮ  ف كااازلإ؟ دعٌٕاااا ضتاااأه عُ ٌع اااش عماااٜ     ـااا

ن س٣ٖااٛ اطتؼااشا ٗٛ مل اان ِاازٓ الكٗاٌااات لاإ ٌؼااأت شات تٕكٹااو٤ػاا

 كٗف طٗكُٕ عوشِا.  THINK TANKبّٕٖتّا ا٧طاغ كا 

ُٵ  واااَ زاٌخاااْ   اااش  ٥زتىٕعاااٛ  ا٧ ٖاااشٝ ً. حظااااً  اااريٙ ع

٧ُ بٍٗتّاا ا٧طاطاٗٛ كاعٗفٛ    ؛ think tankف كاا  ـاٍٵ ميكَ عُ تٮ

  د املختـاا ا وااَ ا٧ ااشاّااا إ٥ عااذد شمٗاان زااذٷ  ٖٗعىاان  ٥ٔ  ازااذٷ

ٗٷا     ا إرا واا كاإٌا   كاُ  ي اِتىاً باا تىع املعاشيف  ٥ٔ ععماي حال

ٔلاااذّٖي   ّاااا ػخـااا٘عُ متٕٖمٻ وظاااتىشَٖ يف ِااازا ا٥جتاااآ. ععمااايٮ

 وٗضاٌٗٛ ؿ ريٚ وقاسٌٛ بأطخاس.

ُٵ     حتاٜ عطاخاس ٥ تعتاارب    إ٥ عُ د. عخاذ العضٖاض اذتششااُ ٖعتقاذ ع

think tank  ِا٘    عٙ عٔ  مظافٛ   ِزٓ امل٤طظات لٗظات و٤طظاات س

و٤طظات   ٗاٛ وٍّجٗاٛ ٖكإُ لذساطاتّا حجٗاٛ عمىٗاٛ ٔوظاتٍذ        

 لخٍاٞ القشاس عٔ تـوٗوْ.

ظتاق عُ ٌتؼاذد يف ٌظشتٍاا إي     ٖٔعتقذ د. ستىذ املموي عٌٍا ٥

.       ٌٔؼااححت عُ تمااخع لااذٍٖا لخاطااّا يف ال ااشب      وشاكااض الااتفكري 

عذً تـاٍٗف  ا  إي ٔلزلإ رِق و ن ِزا الشعٙ  الزٙ اححوْ زذٷ

و ن ِزٓ امل٤طظاات كىشاكاض تفكاري. عٍاذوا ٌٍظاش إي ٔكاعٍا       

طاٍجذ    طااس ي املت ريات ٔالعٕاون املتفاعمٛ يف ِازا ا٫ قٗٲبٕاشعٗٛ ٌٔٮ

ضتاَ    و مپاا  ؛تفكاري عماٜ وقاطاٍا    عٌٍا ميكَ عُ ٌعتربِا وشاكاض٭ 

ٞ٭ع٘ ظااىٹٌٮ ٍٹوااع عٌّااا ٥ تٮ  factoryوعٍٗااٛ  وـااٍع    ػااٗا ٔإكااا   عـاا

 ّزا وقاطٍا ٔإوكاٌاتٍا  ٔعمْٗ شع.ع.  ىٹجتٮ
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ٍٲ  ف زتمااااع الؼاااإسٝ كىشكااااض بّاااازا ا٥عتخاااااس سمبااااا عؿاااا

ٖٔااذٖش   ٔظتااشٙ ا٧ ااث   ٖتخازٓ  تفكاري   ّإ ٖـااٍع القاشاس ٥ٔ   

 ط٠مٛ.ٖٔٺشا ا٧  الٍقاػات ٔاملٍاظشات

 الؼٕسٝ ٔاشحاحْ كىشكض لمتفكري:

بٍٗىاااا رِاااق د. عخاااذ العضٖاااض اذتششااااُ إي عُ الؼااإسٝ لاااٗع  

ّااإ ٖعىااان كاااىَ عطاااع ستاااذدٚ ٔاشتـااااق   ري  وشكاااض تفكااا

ٔ   قاذٹ ستذد. بٕٗت ارتاربٚ الذٔلٗاٛ تٮ   ِا٘  ً تقااسٖش  ٔتاذسغ شلااٖا  

 ا.لتٕكٗن حا٥ت ٔحمٕه بٍاٞ عمٜ دساطٛ   ٗٛ زتا ا وفتٕا متاٰو

مكا٘  لازلإ    ؛ٖٔشٝ د. ستىذ املموي عُ ِزا وظاتوٗن عٍاذٌا  

ٌااتىكَ وااَ تٕظٗااف املفّاإً  كىااا شماات عمااٜ وقاطااٍا  ٔكااىَ      

ً ٌٍااا ٍٖخ اا٘ عُ ٌقااذٹ   عٌعتاارب الؼاإسٝ كاازلإ  ٔععتقااذ       شٔ ٍااا ظ

ٛپ ٗٷ لمٕطَ س٣ٖ ا  وَ تٕظٗفّا. عوا طاشا املخاذع   ٔاشعٗٛ ٖتىكَ  وشحم

يف ؿاإستْ املعشٔ ااٛ ٔوٍاشؼااتْ  ّاإ حتـااٗن     وشاكااض الااتفكري  

٧ٌّا ػ٘ٞ وخزٔه وعشٔف واِٗتْ. الظا٤اه عٍاذٙ: كٗاف     ؛حاؿن

 تكُٕ لذٍٖا؟

بن عشاز كٗااُ وٕزإد      ػ٘ٞ زذٖذ كىا عٌ  ٥ عسٝ إٌؼاٞ

 الؼااإسٝ و مپاااا  ٔتٺااإٖشٓ لٗىا ااان وشاكاااض الاااتفكري يف ٔظٗفتاااْ   

عٔ ٖقاسبّا عمٜ ا٧شن. بٍٗىا ٖشٝ د. شالذ الشدٖعاُ عُ ٖٮمواق    ٔدٔسٓ

تااا لاْ مجٗاع املعمٕواات ٔواَ      مبجمع الؼإسٝ وشكاض  ٍاإ تاٌاإ تٮ    

ٔ اٞ تعتقذ د.   مجٗع ادتّات اذتكٕوٗٛ دُٔ عشاشٗن. وَ زاٌخّا

٘ٵْ ٔدٔس٭٧ُ لمؼاإسٝ ٌظاو٭اا  ؛طٗخااٛ عُ ِاازا ع لاان    ٔلااَ ٓ التؼااشٖع

ٗٷ  ا  وَ املىكَ حتٕٖمْ إي  ٍإ تاٌإ.ٖكُٕ  عىم
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ستخاطّاااا باااأٙ و٤طظاااٛ  اإ٥ عُ د. وؼااااسٙ الٍعاااٗي ٖتـااإس عُ  

حكٕوٗاااٛ ٖعاااا  عٌّاااا طااااتكُٕ تابعااااٛ لظٗاطاااٛ تمااااإ امل٤طظااااٛ    

عطااااوٛ  . ِٔااإ واااا رِاااق إلٗاااْ ً.    ِاااا ٔشٕٗد تّاااأعٌظى ّاااأتٕزّات

كاااشدٙ  حٗااا  ركاااش عُ واااَ عِاااي ؿااافات شضاٌاااات الاااتفكري:  

  ٘ كاإُ ِاازا   ؛الااتفكري املظااتقن عااَ الفكااش ٔالتٕزااْ اذتكاإو

ع ا٫دساك ٔالتفكري شااس  الـاٍذٔ . عواا عٌاا     ا٥طتق٦ه ٖع  تٕطٶ

٘   أ لٹااا ٧ٌااا٘ عسٝ عُ عِاااي   ؛ن تظاااىٗتّا مجعٗاااات ا تىاااع املاااذٌ

سعٝ  ٔكاازلإلٍخخااٛ عدٔاسِااا إؿااذاس الذساطااات املعااربٚ عااَ سعٙ ا  

 العاوٛ ٔتٕزّاتّي. 

ٛ      تابعااتٮ   بذشااٛ ؿااذٔس ٌظاااً امل٤طظااات ٔادتىعٗااات ا٧ِمٗاا

٘    ٔطعٳ ْ    ذت بـذٔسٓ عماٜ الاش ي واَ و٦حظاات   عماٜ بعاض  قشاتا

لتؼجٗع إٌؼاٞ ٔعىن مجعٗات ا تىع املاذٌ٘   ٔعسٝ عٌْ عطاغ وّيٸ

الاات ٥ غتفااٜ عمااٜ عحااذ عِىٗتّااا. ٔلعمااْ وااَ املٍاطااق ا٫ػاااسٚ إي  

  تعٺااؽ العذٖااذ وااَ الااذٔه ملعش ااٛ سعٙ الٍخخااٛ ٔالعاوااٛ يف بمااذ وااا 

َ واَ ِازٓ ادتىعٗاات. ٔع٣ٖاذ و٭ا      ٖٔشُٔ عِىٗٛ وا ٖـذس واَ تقااسٖش٭  

ٖااشٝ عااذً وٍاطااخٛ متٕٖمااّا وااَ اذتكٕوااات ٧طااخاب وتعااذدٚ. عوااا   

 ٔلٗع مجعٗٛ زتتىع وذٌ٘.  زتمع الؼٕسٝ  ّٕ بشملاُ املىمكٛ

تعشٖااف املٕطاإعٛ ملشاكااض  عػاااس د. ستىااذ املموااي إي عٌااْ يف   

ُٵ   التفكري ٗٷا  تاسغتٗٷا  ٘دٔسِاا ا٧طاطا    اث ا بذسزاٛ كاخريٚ    ا ٔحال

  ٔزتماااع الؼااإسٝ لاااٗع  policiesِااإ واااا غتاااتف بالظٗاطاااات  

يف الٕاشع   ّٕ لٗع زّٛ التؼاشٖع الٍّاٟٗاٛ بان ٖقاف عٍاذ       اتؼشٖعٗٷ

ا التٕؿٗٛ   ّٕ يف وظتٕٝ شإٚ الـا٦حٗٛ ٌٔفإر القاشاس ٖقاف زٍٰخا      

 ٍق وع وشاكض التفكري ٍِاك.إي ز
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  ُ:  اا  ٌظااشٙأركااش د. شالااذ الشدٖعاااُ عُ الخواإث ٌٕعاا 

ٖٔظاااتٍذ إي شٕاعاااذ الخوااا  املٍّجااا٘   ا غتتااارب ٌظشٖاااات ٔ شٰٔكااا

 ٛ ٛ   ؛املعشٔف يف ا٧كادميٗات العمىٗا ا اذف وٍّاا     ٔ إث إزشاٟٗا

ٖ اش  ِاازا الٍإع وااَ    حٗا  ٥   وٕازّاٛ وؼاكمٛ ٔطااشا حمإه  ااا   

ق الٍاإع ا٧شااري  ات. وشاكااض ال ٍااإ تاٌااإ تٺخٹاا  يف التااٍظري الخواإث

 الزٙ ٍٖتّ٘ بتٕؿٗات ٔوقححات ٖظتفٗذ وٍّا ؿاٌع القشاس.

كىا عػاس ع. ستىذ الذٌذٌ٘ إي عٌْ ٔسد سعٙ لمذكتٕسٚ ٔ اٞ 

  ٝ ٔكأٌٍااا ٌااذعٕ ل ٍااإ    طٗخااٛ ٖااشبط ال ٍااإ تاٌااإ مبجمااع الؼاإس

وااااَ تاٌااااإ ٔاحااااذ. عسٝ كمىااااا تعااااذدت ٔك ااااشت صادت الفاٟااااذٚ. 

ا ماع بٍتااٟ  دساطاتّا يف وقابان      ضٔدعُ ِزٓ املشاكاض تا   ىكَامل

ا. عمقات  زاذٷ  ال ٍإ تاٌإ وّىا تعذدت وّايٸ  اطتق٦ه ؟ٔت ٥  وال٘

د. ٔ اٞ طٗخٛ بأُ ِزا واا شـاذتْ بتٕاؿان ال ٍاإ تاٌاإ يف ا ماع       

 ٘ املعااشٔف عُ  :وااع  ريِااا شاااس  ا مااع. عكاااف ع. ستىااذ الذٌااذٌ

عذد ال ٍإ تاٌإ وَ ا٧ لن عُ التخـف ٤ٖدٙ لٍتاٟ  ع لن. وع ت

 .تكُٕ وتخــٛپ

ُ رلااإ ؿااوٗن   كمىااا   إ ؛عكاااف عٰٖلااا د. إبااشاِٗي الخعٗااض  

تعذدت ٔك شت صادت الفاٟذٚ. دسزت زاوعٛ بٍظامفاٌٗا وٍاز عؼاش    

طٍٕات عمٜ إؿذاس تقشٖاش طإٍٙ مبشاكاض الذساطاات يف العاات       

 Think   ثُ عذد ِزٓ املشاكاض  1221ا ٩شش تقشٖش يف ٍٖاٖش ٔٔ قپ

Tanks  يف  1287وٍّاااااا    اوشكاااااٰض 0127ٔؿااااان إي   العااااااتيف

يف  202يف وطااٗا   2101يف عوشٖكااا الؼااىالٗٛ   2201عٔسٔبااا  

يف  802يف عطااحالٗا   117 شٖقٗااا  يف إ 118عوشٖكااا ادتٍٕبٗااٛ  

يف  18يف إطااشاٟٗن  ٔ 10وٍّااا    شٖقٗاااإالؼااش  ا٧ٔطااط ٔمشاااه  

  الظعٕدٖٛ.يف 1ٔ  يف وـش 12يف تشكٗا  ٔ 18ٖشاُ  ٔإ
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  تعترب ال٥ٕٖات املتوذٚ ععمٜ دٔلٛ يف العات يف ِزٓ املشاكاض 

  % واااَ املشاكاااض يف العاااات 18  2101حٗااا  ٖـااان عاااذدِا إي 

تمّٗاااا يف املشتخاااٛ ال اٌٗاااٛ ٔبفااااس  كاااخري الـااا  الااات ٖـااان عاااذد  

% وَ املشاكض يف ال٥ٕٖات املتوذٚ 17وشكٰضا.  721املشاكض  ّٗا 

 يف ٔاػٍٺَ العاؿىٛ.

 وشاكض التفكري ٔاختار القشاسات:

إي عٌاْ ٔكىاا ِإ طااٟذ لعقإد باأُ       عػاس د. طاعٗذ العىإدٙ   

عوشٖكااا ِاا٘ الٍىاإر  ادتماا٘  اازا الٍاإع وااَ الااتفكري ادتىاااع٘    

ٕٵ ُ واااَ ختــاااات ػاااتٜ تاااذعي ؿاااٍاعٛ القاااشاس الظٗاطااا٘  املكااا

ٔ ريِاااا واااَ القاااشاسات ا٫طاااحاتٗجٗٛ. ٔلكاااَ املؼااااِذ     شاؿاااٛ

ذتاااال٘ ٖؼاااعش بالتِٕااااُ الكاااخري لمخٕؿااامٛ     لمٕاشاااع ا٧وشٖكااا٘ ا 

 ؛ٔعٰٖلاااا ا٥طاااتقا٥ت املتتالٗاااٛ ٔوششِاااا ٔصٖاااش الاااذ اع  ٔلمقاااشاسات

بظخق ا٧طمٕب ا٧حادٙ ٔالظمٺٕٙ الزٙ ٖذٖش بْ تشاوق عوشٖكا. 

بظاااُ  ATDوااَ الٺشاٟااف  كٍاات يف الـااٗف املاكاا٘ يف واا٤متش    

دٖٗ اإ  ٔكاااُ كااٗف الؼااشف باااساك عٔباوااا. عٍااذوا دشاان القاعااٛ  

ٔ اا د٥لتّاا الكاخري عٍاذوا       ا تقذٌاك We miss youه الٍاغ: شا

كوإ الٍاغ.  ي حتاذث بؼاكن عفإٙ ٔوقـإد عاَ طشٖقتاْ يف       

بؼااكن  Weإداسٚ عوشٖكااا  ٔكاااُ ٖشكااض كاا رٰيا عمااٜ كمىااٛ    

 ا.ا ت ٖزكش تشاوق يف حذٖ ْ وٺمقپكخري  ٔطخٰع

عمااق ع. عخااذ اهلل اللاإعت٘ بااأُ ِاازٓ املموٕظااٛ يف وكاٌّااا.    

ظااا٤اه: ِااان التفاااشد يف القاااشاس لاااذٝ القٗاااادٙ عٔ ؿااااحق  لكاااَ ال

الظمٺٛ ميكَ عُ ٖم ٘ دٔس وشاكض الفكش عٔ شضاٌاات الاتفكري   

عٰٖا كاُ ا ّا؟ ٔكٗف ميكَ  اا عُ تقإً باذٔسِا يف ظان ِازا      
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عٌّاا   _وَ ٔزّٛ ٌظاشٓ  _ الٍٕع وَ القٗادٖ ؟ ٖشٝ د. طعٗذ العىٕدٙ

ِااا  ٔاذتاؿاان يف  بالفعاان تم اا٘ ِاازٓ املشاكااض ٌٰٕعااا وااا وااَ تفشد    

عوشٖكااا وااَ طمظاامٛ ا٥طااتقا٥ت ٔالتٍااذس الكااخري عمااٜ عطاامٕب        

عمااٜ عٌااْ ٥ ٖكااحث  ااي يف تقاااسٖشِي عٔ     تشاوااق يف ا٫داسٚ دلٗاانٱ 

 تـٕساتّي.

 عطشٔحات ؿوفٗٛ طابقٛ حٕه شضاٌات التفكري:

ؼاااش يف وٕشاااع ؿاااوٗفٛ   عٔسد ع. عخاااذ اهلل اللااإعت٘ وقالپاااا ٌٮ  

طاااختىرب  20ذٙ  بتااااسٖ  ل٨طاااتار  ّاااذ عااااوش ا٧محااا    *الشٖااااك

  حتااااات عٍااااإاُ "شضاٌاااااات الاااااتفكري"  ٖااااازكش املقااااااه:  1227

ٺمق عمٜ زتىٕعٛ ركٗاٛ شتتااسٚ    وـٺمن ٖٮ# شضاٌات التفكري$ 

ٛپ        تخو  يف شلٗٛ دٔلٗٛ شاؿاٛ.. ِٔازٓ القلاٗٛ شاذ تكإُ طٗاطاٗ

خاان وعّااذ وتخـااف عٔ  ٖااتي   ّااا وااَ شٳ   عٔ اشتـااادٖٛ عٔ إشمٗىٗااٛ

 ٘ ٛ تابعااااٛ لاااإصاسٚ ارتاسزٗااااٛ عٔ   عٔ حتااااٜ دتٍاااا   شظااااي عكااااادمي

ا٥طااتخخاسات. ٔتحكااض وّىتّااا  الٰخااا يف تقااذٖي الٍـاان لااشٟٗع       

س ملاا طات٤ٔه إلٗاْ ا٧ٔكااع يف     ٔٔكع تـٕٶ  الذٔلٛ عٔ ادتّاص املع 

الااذٔه ا٧شااشٝ. ٔبّاازٓ الٺشٖقااٛ ميكااَ لمااذٔه الكااربٝ اطااتخا       

 ع الظٗاطٗات املٍاطخٛ  ا.ع الٍتاٟ  ٔٔكٯا٧حذاث ٔتٕشڄ

ٗٷ عُ املـااااٺمن زذٖااااذٱ  ٔس ااااي   إ٥ عُ Think Tanksا  ٌظااااخ

الفكشٚ  ذ راتّا شذمياٛ شاذً اذتلااسات ٌفظاّا.  وا  تتجاأس       

حلاستاُ شتتمفتاُ طشعاُ وا ٖظتؼاعش اذتااكي يف إحاذاِىا عٔ    

كشٔسٚ وعش ٛ ا٩شش ٔتقٗٗىْ وَ الاذاشن  تأطٰٗظاا عماٜ    تّٗىا كم

                                                           
* http://www.alriyadh.com/94491 
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اذتكىاٛ يف ب اذاد    حقٗقٛ عُ املعش ٛ شٕٚ . ٔميكَ القٕه إُ بٗات٭ 

كاُ  عٔه و٤طظٛ اطتؼعاسٖٛ  شذوت لمعخاط  املعش ٛ اللشٔسٖٛ 

ورباطٕسٖااات ا٧شااشٝ. عوااا يف العـااش   لمتعاواان وااع اذتلاااسات ٔا٫ 

اذتذٖ   اعتىذ ا٥طتعىاس ا٧ٔسٔب٘ عماٜ زٕاطاٗع ٔوظتؼاشش     

 ٛ ادعااإا ا٫طااا٦ً ٔتعمىااإا   عىمااإا كخضاٌاااات تفكاااري وتوشكااا

  ٖٺاااال٘زربٖمااا٘ ا٫ :ٔ ٔاذتلااش  و ااان العشبٗااٛ ٔعاػااإا بااا  الخاااذ 

 .صتمٗضٙ ٔلٕسٌع العشب ا٫  الفشٌظ٘ ْٔتاوٗضٖ

ٕٵ -يف ارتىظااا  عاٰواااا املاكاااٗٛ - اااري عُ عوشٖكاااا ست طااا

وفًّٕ شضاٌات التفكري كعىن و٤طظات٘ ٔزّاذ مجااع٘ واٍظي.    

 فاا٘ حاا  اعتىااذ ا٧ٔسٔبٗاإُ عمااٜ ا٧عىاااه الفشدٖااٛ لمىظاات ىشَٖ     

بمااإست عوشٖكاااا و٤طظاااات     ٔالتقااااسٖش الؼخـاااٗٛ لمجٕاطاااٗع  

عكادميٗٛ وتخــٛ ٔ ش     وٕزّٛ. ٔتحكض وعظاي شضاٌاات   

التفكري ا٧وشٖكٗٛ يف ٔاػٍٺَ العاؿىٛ ٔا٧شظااً الظٗاطاٗٛ يف   

ادتاوعاااات الكاااربٝ. ٔيف حااا  ٖعىااان بعلاااّا بؼاااكن وظاااتقن       

ٗٷااا   ا واااَ شااا٦ه ا٥طتؼااااسات ٔا خاااات   ٔستاٖاااذ  ٔميااإُ ٌفظاااْ رات

شٚ بااالٕصاسات اذتكٕوٗااٛ ٔادتّااات ٖااشتخط ا٩شااش وخاػاا ؛ارتاؿااٛ 

شـٰٕؿااااا ٔصاسٚ ارتاسزٗااااٛ ٔاملخااااابشات ا٧وشٖكٗااااٛ      الش ٗااااٛ

 ٔٔكالٛ ا٧وَ القٕو٘.

ٔكىا تٕزذ وعاِذ وتخــٛ يف الؼ٤ُٔ الـٍٗٗٛ ٔالٗاباٌٗاٛ  

تٕزاااااذ وعاِاااااذ وتخــاااااٛ يف الؼااااا٤ُٔ العشبٗاااااٛ       ٔالشٔطاااااٗٛ

ٔالتٗاااااس   كااااالٍفط ؛عٔ يف زٕاٌااااق  شعٗااااٛ وٍّااااا   ٔا٫طاااا٦وٗٛ

عركاٜ   ا٫طشاٟٗم٘. ِٔزٓ املشاكض تلايٶ  ٔالـشاع العشب٘  ٖ الذ

ٔالعذٖاااذ واااَ ارتاااربات   العقااإه املتخــاااٛ  شظاااي واااٍّي عاااشب   
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  ٍِٔااشٙ كٗظااٍجش   زااٗىع بٗكااش  :الظٗاطااٗٛ املتقاعااذٚ  و اان 

ٛ     لكظٍذسعٔ  :ِٗ  .. ٔوَ املشاكاض املتخــاٛ يف الؼا٤ُٔ العشبٗا

ٍٺَ   لمذساطااااات ا٫طااااحاتٗجٗٛ  ٔوعّااااذ ٔاػاااا   CSISوشكااااض  

ُ ٔوعّذ بشٔكٍٗ اض     WINEPلمذساطات الؼششٗٛ   لمؼاش    ٔطاابا

ٔو٤طظاااااٛ كااااااسٌٗج٘ لمظااااا٦ً    BrookingsInstituteا٧ٔطاااااط  

 Carnegie for International Peace    ٔوعّااذ بٗكااش لمظٗاطااات

  .Baker Instituteالعاوٛ  

ٔكااااُ الخاحااا  العشبااا٘ إدٔاسد طاااعٗذ  الااازٙ عىااان كااا رٰيا  

شااذ عػااس يف كتابااْ  ا٥طتؼااشا   إي شٗاااً  كاىَ ِاازٓ املشاكااض   

ِزٓ املعاِذ بشؿذ ٔطاٟن ا٫ع٦ً العشبٗٛ كٕطٗمٛ لتومٗان املاضا    

الظٗاط٘ ٔا٥زتىاع٘ يف الخمذاُ املعٍٗٛ. كىا عػاس إي اعتىادِاا  

عمٜ سؿذ وساٞ الكټتٵاب ٔعٍأَٖ الـوف ٔوٍاِ  التعمٗي لاتخى   

ٗٷ  .. ٔكٍاتٮ ا٥جتآ الظٗاطا٘ ٔا٥زتىااع٘ يف املظاتقخن    ا شاذ  ػخـا

  عماااٜ شاٟىاااٛ عٍاااأَٖ شاؿاااٛ بالظاااعٕدٖٛ  2221اطمعااات  يف عااااً 

 عتزكش وٍّا:  ؿذستّا وعاِذ    وظتقمٛع

الظاعٕدٖٛ   _الظاعٕدٖٛ بعاذ الفّاذ   _الظعٕدٖٛ يف القشُ ادتذٖاذ  

تااأ ري الـااوٕٚ   -دٔه ارتمااٗ  بعااذ الااٍفط   -ٔالٍفاإر ا٫ٖشاٌاا٘  

ُ مجٗااع ِاازٓ ا٫ؿااذاسات   ٧ٔ. الذٍٖٗااٛ عمااٜ ا٫وااذادات الٍفٺٗااٛ..   

  ششزاات واااَ وعاِااذ وظاااتقمٛ  ٔتٍؼاااش تقاسٖشِااا بـااإسٚ عمٍٗاااٛ    

ٌتظااٞه عاَ طخٗعااٛ التقااسٖش الظاشٖٛ الاات تلاعّا املشاكاض التابعااٛ       

 لٕصاسٚ ارتاسزٗٛ عٔ املخابشات ا٧وشٖكٗٛ!

ؼااش يف وٕشااع  كىااا عٔسد وقالپااا وشااش حاإه وٕكاإع الٕسشااٛ ٌٮ     

ً  لماذكتٕس   *عكاظؿوٗفٛ  وااٖٕ   12 اٍ   بتااسٖ  ا٫   شالاذ الفاش

                                                           
* https://www.okaz.com.sa/article/20099 

https://www.okaz.com.sa/author/125/1/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85
https://www.okaz.com.sa/article/20099
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زااٞ     حتت عٍٕاُ "شضاٌات التفكري ٔا٫ِىاه الظٗاط٘" 1221

عٔ شضاٌااات الااتفكري باتاات ال٦عااق   ..Think Tanks املقاااه  يف 

الااااتفكري ا٫طااااحاتٗج٘  ٔؿااااٍاعٛ القااااشاس     الااااشٟٗع يف وظاااااس 

الظٗاطا٘ يف الاذٔه الٍاكاجٛ..  ىشاكاض الذساطاات ا٫طااحاتٗجٗٛ      

مباااا  اااا واااَ اطاااتق٦لٗٛ  كشٖاااٛ ٔوالٗاااٛ ٔوٍّجٗاااٛ   ٗاااٛ  ٔواااا     

متتمكْ وَ طاشاات ٔشٍإات ٖظاىن بّاا ٔكاعّا  اري اذتكإو٘         

عؿااااخوت وـااااذٰسا شـااااٰخا ٫ٌتااااا  املعمٕوااااٛ  ٔحتمٗمااااّا ٔتٕصٖعّااااا 

 .أاشتـادٖٷ ٗٷااسِا طٗاطٔاطت ى

تٍخاأ وشكاض الذساطاات ا٫طاحاتٗجٗٛ        ف٘ ال٥ٕٖات املتواذٚ 

العاملٗٛ بك ري وَ ا٧حذاث العاملٗٛ الت  ريت ارتاسطٛ الظٗاطاٗٛ  

املعاؿااشٚ  كىااا ٔكااع املشكااض طااٍٗاسِٖٕات وفحكااٛ ٧حااذاث      

شادواااٛ  ٔكٗفٗاااٛ تٕظٗفّاااا ٔوعادتتّاااا   ىاااذٖشٚ بشٌااااو  العاااات  

يف املشكااض ػااريَٖ ِااٍح كاٌاات عبااشص احملمماا  الاازَٖ     ا٫طاا٦و٘ 

  كىا كااُ بااح ٕ املشكاض عٔه    2222ٔا ب ضٔ الكٕٖت عاً ٤تٍخٵ

اع الظٗاطاااٛ ارتاسزٗاااٛ ا٧وشٖكٗاااٛ  اااذٔث واااَ لفااات اٌتخاااآ ؿاااٍٵ

اٌؼقا  طٗاط٘ ب  ا٥حتاد الظإ ٗت ٔمجّٕسٖاٛ الـا  الؼاعخٗٛ     

ٗااٛ عُ الااذٔلت  بعااذ ععاإاً طٕٖمااٛ ظٍاات ش٦ ااا ا٫داسات ا٧وشٖك 

 .الؼٕٗعٗت  كاٌتا عمٜ ع٦شٛ ٔطٗذٚ

ِاااازا ا٥طاااات ىاس يف املعمٕوااااٛ ٔالفكااااش  ٖتىاااااِٜ ٔالفكااااش  

الظٗاط٘ اذتذٖ   الزٙ ٖشٝ عُ واَ ميماإ املعمٕواٛ ميماإ القإٚ       

ٔالقاإٚ ت تعااذ عظااكشٖٛ إكااا وعمٕواتٗااٛ  ِٔاإ وااا ٍٖظااجي عٰٖلااا  

يف اشتـاادٖات   ٔالتٕزْ ا٥شتـادٙ العامل٘ ادتذٖذ ضتإ ا٥طات ىاس  

 .املعش ٛ
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ِزٓ الـٍاعٛ ٔال قا ٛ  اٟخٛ يف املٍٺقٛ العشبٗٛ  الت ٥ تاضاه  

تعاااٗؽ  قاااٰشا واااذشٰعا يف ؿاااٍاعٛ الاااتفكري ٔبٍااااٞ ِااازٓ املشاكاااض      

ٔاطاااات ىاسِا  ٧طااااخاب شإٌٌٗااااٛ ٔطٗاطااااٗٛ  ٔعشااااشٝ متٕٖمٗااااٛ      

 اااملشاكض الظااابقٛ تعىاان ٔ ااق وٗضاٌٗااات طاإٍٖٛ تتجااأص الاا ٦       

ٖٔااااأت٘ متٕٖمااااّا وااااَ و٤طظااااات ا تىااااع املااااذٌ٘     ومٗاااإُ د٥ٔس 

ٔالتربعاااات ٔا٧ٔشااااف ٔا٫ؿاااذاسات ٔالاااذعي اذتكااإو٘  ِٔااازا   

ٖظااتذع٘  قا اااٛ طٗاطااٗٛ س ٗعاااٛ  تظااتٕعق ٔتظااات ىش املكٌٕاااات    

الٕطٍٗااٛ كا ااٛ  دتّااٛ إدساك عِىٗااٛ املعمٕوااٛ  ٔالقٗىااٛ امللااا ٛ      

إلّٗاااا   ٦صالااات املكٍٗضواااات التقمٗذٖاااٛ طااااٟذٚ يف ولٗاااٛ ؿاااٍاعٛ  

لقاااشاس العشبااا٘  بظاااخق  مظااافٛ تقاااذٖي ال قاااٛ عماااٜ الكفااااٞٚ         ا

ٔا٥عتىاااد عمااٜ الفشداٌٗااٛ يف ؿااٍاعٛ القااشاس عٔ ا٫طاااحاتٗجٗات       

بااالش ي وااَ عُ ا٫طااحاتٗجٗات ٌتااا  تفكااري مجعاا٘ وتخـااف        

ٔلااٗع س٣ٖااٛ  ااشد عٔ دتٍااٛ ٖااتي اشتٗاسِااا ٔ ااق الحاتخٗااٛ الٕظٗفٗااٛ     

 .ٔلٗع املِٕخٛ الفكشٖٛ عٔ التخـف

 املشاكض الخو ٗٛ:وقٕوات 

وذاشمتاااااْ إي عٌٍاااااا ٌتفاااااق عُ يف عػااااااس د. شالاااااذ الشدٖعااااااُ 

ٛ ٖقااااإً عمّٗاااااا ٗااااااملقـااااإد "بال ٍاااااإ تاٌاااااإ" عٌّاااااا وشاكاااااض   

ً شٗاااااسات لـاااااٌع القااااشاس وااااَ  ٔتقااااذٹ  وتخــاااإُ يف الخواااا 

شااا٦ه واااا تـااان إلٗاااْ واااَ ٌتااااٟ    ٗاااٛ. لكااا  عطاااشا طااا٤الپا        

ْ عمااااٜ حاااإه وااااا عتتازااااْ "ال ٍااااإ تاٌااااإ" لكاااا٘ ٍٖجااااض وّىتاااا     

عتتاااااا      ااااا٘ عكىااااان ٔزاااااْ؟ ٔعسٝ عُ املشكاااااض  عٙ وشكاااااض 

 عٔسدِا عمٜ الٍوٕ التال٘:  إي وقٕوات لك٘ ٍٖجن

الخاااح   املتخــاا  ٔاملااذسب   ٔعٔلپااا:  شٖااق وااَ الخاح ااات   

ٔوظاااعذٙ الخاااح   ٔزاااوع٘ الخٗاٌااات. ٔباذتااذٖ  عااَ املىمكااٛ    
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ٞات  جاوعاتٍااا تاازشش بالعذٖااذ وااَ الكفاااا       ّاازا املقاإً وتاإ ش   

 شذوٛ بمذِا يف اذتقٕه الت جتٗذِا. الٕطٍٗٛ ٔاملخمـٛ الت تٕدٶ

ٰٗااااا: حتتااااا  وشاكااااض الخواااإث إي طاااإّلٛ الٕؿاااإه إي       اٌ

  access to informationاملعمٕوات وَ كا اٛ ادتّاات اذتكٕوٗاٛ    

ِٔزا ػشحت كشٔسٙ لٍجاا عٙ دساطٛ تقًٕ بّا ِزٓ املشاكاض حتاٜ   

ت ٔالتقاااذٖشات ٔا٥ٌٺخاعاااات  ٖقاااع الخاحااا  يف واااأص  التخىٍٗاااا   ٥

ٛ   مما ٖفقاذ الذساطاٛ الـاذ ٭    ؛الؼخـٗٛ ٔبالتاال٘    ٔالقٗىاٛ العمىٗا

ؿاعٕبٛ ا٥طااتّذاٞ بٍتاٟجّاا ٔتٺخٗقّااا. ِازا املٺمااق لاٗع ممكٍٰااا     

وااَ ادتّااات اذتكٕوٗااٛ ِاا٘ شاا٦ع وٍٗعااٛ ٖـااعق    كاا ريٱ  داٰٟىااا

واَ الإط " ٔ"طاشٖٛ الخٗاٌااات".    الٕؿإه إي وعمٕواتّاا باذعٕٝ "ا٧   

وكاٌٗٛ الٕؿٕه إي وكتخٛ ٔوقتٍٗاات ٔصاسٚ  إا لذْٖ وٍٵ اباحٰ  كي

    ٛ عماٜ طاخٗن     ارتاسزٗٛ عٔ الذاشمٗاٛ عٔ سٟاطاٛ ا٥طاتخخاسات العاوا

ش وتظاأٖٛ  ٔيف حااه تإ ڄ    لٗع كن الخاح   لذّٖي  شقٱ امل اه؟ 

 شؿٛ لخاح  وا   ثٌّا تتي بع٦شاات ػخـاٗٛ ٔطاش   اري وتاحاٛ      

 لخقٗٛ الخاح  .  

طالق  شٖٛ الٕؿٕه لمىعمٕوات وَ وَ ِزا املمتقٜ عټٔ  لزلإ

  ٛ ٛ   عٙ زّاااٛ حكٕوٗااا ٔدُٔ   دُٔ عٙ شٗاااإد وفتعماااٛ ٔبرئششاطٗاااا

 اذتازٛ إي وٕا قات ٔشٺابات تظت ش  عذٚ عػّش. 

كخاح  ٥ ٖكفٗ  اذتـٕه عمٜ إحـاٞات دشٗقٛ ٔعسشااً؛  

 ّزٓ شذ تكُٕ وتاحٛ وَ ش٦ه عاذٚ وـاادس  لكا  عحتاا  إي     

 شٝ  ري وا ٖتي إع٦ٌْ لمجىّٕس. بٗاٌات عش

ٙ   دساطٛ وٕكٕع غتافٶ  ٌ  عسٖذٮعلٍفشك   _ ارتا٦ف الظاعٕد

القٺااشٙ  وااَ شاا٦ه املكاتخااات الاات متاات باا  الااذٔلت  لٕكااع      
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شٗاسات ٔتـٕسات عواً ؿاٌع القاشاس. ِازٓ املكاتخاات  اري وتاحاٛ      

ت تكَ الخٗاٌات وتاحاٛ   ل٘  كي التوج  بظشٖتّا. ٔبالتال٘ وا

عوااااااً الخااااااح   يف وشاكاااااض ال ٍاااااإ تاٌاااااإ   -شااااانا٧عماااااٜ -

 ً دساطات وفٗذٚ. ثٌٍا لَ ٌقذٹ  املتخــٛ

وَ العادات الت دسزٍا عمّٗا يف الع٦شات وع الذٔه الٺشٖقاٛ  

 الت ٌتوذث بّا عَ ِزٓ الع٦شات يف ٔطاٟن ا٫ع٦ً.

ا  ع عٔ ششع ِزٓ العخاسٚ: "ٔشذ ازتىع الٺش اُ وٍٵ كي ٔاحذٴ

 ِا٘ ِازٓ القلااٖا؟     واا  !القلااٖا رات الؼاأُ املؼاحك"   ٔتخاح ا يف 

ٍِااا عمٗااإ كخاحاا  عٔ وشاشااق عُ ٖكاإُ شٗالااإ ٔاطااٰعا  عٔ عُ     

تكُٕ طاحٰشا ٖلشب الٕدع لٗكؼف املظتٕس. عكااف ع. عخاذ اهلل   

اللٕعت٘ عُ املؼكمٛ عٌإ تقاشع يف ٔطااٟن إعا٦ً عشاشٝ تفاؿاٗن      

 المقاٞ ٔاملخاح ات!

يف لااذٍٖا وشكااض ٖتخـااف    ٔتظاااٞه د. شالااذ الشدٖعاااُ: ِاان  

 َ بالع٦شااااات  عٔ وشكاااض وتخـااااف وعاااا ٲ   دساطاااات عااااَ الااااٗى

الع٦شاااااات يف عٔ وشكاااااض ٖتخـاااااف   وشٖكٗاااااٛا٧ _ الظاااااعٕدٖٛ

باااذ واااَ ٔزااإد وشاكاااض  ٖٕزاااذ. ٥ العٮىاٌٗاااٛ؟ طخٰعاااا ٥ _الظاااعٕدٖٛ 

بخاااح   ستح اا  ٖقٕواإُ بضٖاااسات إي    وااضٔدٚپٔتكاإُ   كّاازٓ

ٖكُٕ لذّٖي حشٖاٛ الٕؿإه إي    ٔعُ  ِزٓ الذٔه ب   حٚ ٔعششٝ

ٛپ   الخٗاٌات وَ شتتمف ادتّات اذتكٕوٗٛ حتٜ تأت٘ تقاسٖشِي شٕٖا

 وـذاشٗٛ عالٗٛ. ٔرات٭

ٖٕزااااااذ ركااااااش د. ستىااااااذ املموااااااي عُ يف ٔصاسٚ ارتاسزٗااااااٛ   

  ٛ ٖقااذوُٕ املؼاإسٚ حٕ ااا  حتااٜ لااذٔه        وتخــاإُ بكاان دٔلاا

َٶ  ٍِااااك  ٔ  يف الاااذٖٕاُ ٖٕزاااذ واااا ٖؼاااخْ رلاااإ    عُ  ارتماااٗ . ٔعظااا
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ن ٔوا ػاابْ رلاإ  ميكاَ عُ ٖكإُ ِا٥٤ٞ      ٟخــُٕ يف القخاوت

بزسات ملشاكاض تفكاري وٍظىاٛ. ٔعػااست د. ٔ ااٞ طٗخاٛ إي عٌٍاا ٥        

واا الفاش  عٔ الفاشٔ      :ٌتكمي عَ وشاكض ع اث  قط  ٔتظااٞلت 

  الٕاكوٛ ب  وشاكض ا٧ اث ٔشضاٌات التفكري؟

 ُ واااَ وشاكاااض   اُ ٍِااااك كااا ريٰ إ :عكااااف د. شالاااذ الشدٖعاااا

ٔ   ا٧ املظااتقمٛ عٔ التابعااٛ   ٥ طااٗىا اااث ِاا٘ يف الٍّاٖااٛ  ٍااإ تاٌااإ 

وشكااض عطااخاس كاإر  لاازلإ. ِٔاازا ٖتلاان وااَ       ؛لمقٺاااع ارتاااق 

 ا ْ: وشكض عطخاس لمذساطات ٔالخوٕث ٔا٫ع٦ً.

طاطا٘ يف  ا٧ الفاش ٭  عكا ت عٰٖلا د. ٔ اٞ طٗخٛ؛ كأٌ٘ عملاعٮ 

ـٰا   التخـف  مبعٍٜ عُ وشكاض ا٧  يف حا   ا   ااث عك اش ختـ

 دساطات يف زتا٥ت ٔختــات ك ريٚ.إي   ال ٍإ تاٌإ عتتا عُ

عِىٗااٛ شضاٌااات الااتفكري يف الٕشاات اذتااال٘ ٔوااا عتتازااْ       

 ٔزٕدِا لذٍٖا:

ٖااشٝ د. ساػااذ العخااذ الكااشٖي عُ وٕكاإع شضاٌااات الااتفكري    

ا شاؿااٛ يف ِاازٓ ا٧ٖاااً الاات تكالخاات عمااٜ ب٦دٌااا  ّٗااا   زااذٷ وّاايٸ

ٖضٖااذ وااَ زاٌااق وشااش  اسعت. ٔ"ا٧وااي"  ٔتكااا شت املاات ريات ٔتظاا

سمباا  اري    ٔزٕد شذسات ٔطٍٗٛ باِشٚ ٔ" شٔات"  كشٖٛتّا وَ عِىٗ

ظتفاد وٍّا بالؼكن ا٧و ان. كىاا   ظتفاد وٍّا  عٔ ٥ ٖٮعادٖٛ  ٥ ٖٮ

 عٌْ لك٘ تٕزذ شضاٌات تفكري ضتتا  إي عوٕس:   عٌ  ععتقذٮ

ُٵ . ت ااٗري القٍاعااات   ٗاا  ٌٮقااشٮٲ 2  كاا رٰيا وااَ القلاااٖا ٥  بااأ

  ٛ   تٍاطااخّا القااشاسات الفشدٖااٛ عٔ الاات ختلااع لااشدٔد ا٧ عاااه ا٩ٌٗاا

ٔعُ دساطااٛ كااا ري وااَ القلااااٖا حتتااا  إي اطتؼاااشاف وظاااتقخم٘    

 ٔا حاك طٍٗاسِٖٕات ٔاشتخاسِا. 
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 . ٔزٕد وٍّجٗٛ عمىٗٛ لذساطٛ القلاٖا ٔاملظتجذات تشاع٘:1

احاااحاً التخـاااف  ٔالتعىاااق  ٗاااْ    املتخــااإُ ِاااي   -

مٜ إعٺاٞ الشعٙ يف عٙ شلٗٛ.  القلٗٛ لٗظت زتشد عشذس الٍاغ ع

واااْ "و قاااف"  بااان وساٞ تظاااٍذِا الذساطاااٛ إباااذاٞ سعٙ ػخـااا٘ ٖقذٹ

 الٍظشٖٛ ٔا٧ اث.  

املض  ب  الذساطٛ العمىٗٛ ٔارتاربٚ يف التخـاف.  كا ري     -

وَ الش٣ٝ ٥ تتلن وَ شا٦ه الذساطاٛ ا٧كادميٗاٛ  بان ٥ باذ واع       

 .خــ رلإ وَ الخٍاٞ عمٜ شربات املت

ا٥طاااااتعاٌٛ باااااالعمًٕ املظااااااٌذٚ لكااااان شلاااااٗٛ.  أِىٗاااااٛ   -

التخـااف ٔستٕسٖتااْ ٥ ٖم ٗاااُ عِىٗااٛ التخــااات رات الع٦شااٛ  

ٕٹ  س ا٩ساٞ ٔا٧ كااااس ٔتشػٲاااذِا.  كااا ري واااَ القلااااٖا     ٔالااات تٍااا

 ازااااٛ إي وساٞ وظاااااٌذٚ  -يف الظٗاطااااٛ  و مپااااا –التخــااااٗٛ 

وااا ٖعاا    ؛تـااادٔعمااي ا٥زتىاااع  ٔا٥ش   ٔوٍاإسٚ وااَ عمااي الااٍفع  

 كشٔسٚ ٔزٕد ختــات وظاٌذٚ لكن شلٗٛ.  

ٖٮاا  task force. بٍاااٞ زتىٕعااات عىاان   1 شاد   لكاان شلااٗٛ 

ِٔاازا ٖظااتمضً ٔزاإد شاعااذٚ بٗاٌااات لمخاارباٞ.      عّااادساطااتّا عٔ تتخٶ

ٕكاع ولٗاٛ لخٍااٞ    ا  ٖٔٮختاس ِزٓ الفش  وَ  ري املتجاٌظ   كشٖٷٔتٮ

ٗا  ٖؼاعش كان ػاخف عُ     الشعٙ ٔحظي الٍضاعاات با  ا٩ساٞ     

ٖ٭اا    لااْ اذتااقٵ  ٜ ظااىٵس. ٌٔتفااادٝ وااا ٖٮ قااذٵْ ٖٮعُ ٖقاإه وااا ٖااشآ  ٔعُ سع

 . group thinkبالتفكري ادتىع٘ 

مٍٗاا باْ يف   . إعٺاٞ الٕشت الكايف لذساطٛ القلاٖا.  ىىا ابتٮ8

ك ري واَ ششاساتٍاا  الظاشعٛ يف الذساطاٛ ٔاختاار القاشاس . ٔمماا ٥        

وااااع "شضاٌااااات  ٗاااا  التعشٖاااافػااااإ  ٗااااْ عُ ِاااازا ٖتٍااااا ٜ وااااَ ح

  ّ٘ شضاٌات ٔلٗظت "وٕاطري"!  التفكري"



64

 –1029     
36 

 ٗاا    . ٔزاإد وٍّجٗااٛ عمىٗااٛ ٔٔاكااوٛ لكتابااٛ التقاااسٖش 7

ٕٹ ع لماشعٙ ٌظشٖٷا  تكُٕ ٔ اٟق عمىٗٛ  ت٤طٹا  س وتخاز القاشاس    ا  ٔتٍا

 ن القلٗٛ وَ مجٗع زٕاٌخّا بالعىق الكايف. ٔتٕكٹ

1  ٛ  .. ٔع٣كااذ عمااٜ . ٥ بااذ وااَ كااىاُ  اذتشٖااٛ العمىٗااٛ التاواا

عا   ٔ ِا٘ عقان   _ د.  ّاذ كىاا عػااس    _٧ُ ِزٓ املشاكض ؛ التاوٛ 

 طاااإاٞ الظٗاطاااا٘ عٔ ا٥شتـااااادٙ عٔ    وتخااااز القااااشاس   اٌٗااااٛٔعرُ 

ٕٶ ىَ ا٧و ...     ه لموقٗقاٛ ٔالـإاب دُٔ عٙ   دُٔ حشٖٛ ٔدُٔ ختا

 ماَ   -وقـإدٚ عٔ  اري وقـإدٚ     –ك ٕطات وَ س خاٛ عٔ سِخاٛ   

اٌات" را  اٟذٚ كخريٚ  بن سمبا ٖتوإه إي  ٌتا  ِزٓ "ارتضإٖكُٕ 

 شضاٌات "تربٖش"  عٔ شضاٌات اطتخاشٗٛ لمقشاسات املتٕشعٛ.

 و٤طظٛ "ساٌذ" كٕر  ملشاكض التفكري:

رِااق د. محٗااذ الؼاااظت٘ إي عٌااْ ميٗاان إي تظااىٗٛ "شضاٌااات    

التفكري" با "وشاكاض الاتفكري"  ٔواَ امل٦حاع عُ ِازٓ املشاكاض       

  ٔ ا ؿ٦حٗٛ يف دساطٛ عٙ وٕكإع ٖقاع   ٛٔ ري س ٗ ٛػخْ وظتقم

 و٤طظااٛ ساٌااذ  _و مپااا_ع. ٔلاإ عشاازٌا يف حااذٔد عىمااّا دُٔ حتفڄاا  

 RAND     كٍىٕر   ٔالات ِا٘ اشتـااس لاا    Research & Development  

ظااٛ تتى اان يف املظاااعذٚ  امل٤ط وّىااٛ ُ الخواا  ٔالتٺاإٖش   صتااذ ع 

ٍع القاااشاست  واااَ شااا٦ه الخوااا    عماااٜ حتظااا  الظٗاطاااات ٔؿٮااا  

 التومٗن. ٔ

ٜ  تّأسكضت ساٌذ يف بذاٖاٛ ٌؼاأ   ٖا املتعمقاٛ باا٧وَ   القلاا  عما

 ٛ عت يف الظااتٍٗٗات  ااي تٕطٵاا  الاإط  لم٥ٕٖااات املتوااذٚ ا٧وشٖكٗاا

امل٦ٗدٖاااٛ ٔواااا بعاااذِا  تٍألااات زتاااا٥ت وتعاااذدٚ؛ كا٥شتـااااد     

ُٵ ٔا٥زتىااع  ٔالتعمااٗي  ٔالقااإٌُ  ٔالـااوٛ  ٔالعماإً    ٔالتقٍٗااٛ. إ
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تىشكااااااض بالذسزااااااٛ ا٧ٔي حاااااإه املـااااااا  اِتىاواااااات ساٌااااااذ ت 

َ ٖٺمااع عمااٜ كاا ري وااَ الخواإث ٔالتقاااسٖش الاات   ا٧وشٖكٗااٛ  ٔو٭اا

ا٧شري بعٍٕاُ:  ا٩ اس  الفـن٭ ظتعمُٕ ٌّيوّا شرباٞ ساٌذ ظتذ عٖقذٹ

  .ٛاملحتخٛ عمٜ املـا  ا٧وشٖكٗ

 ٔباحاا  وٕظااف 2122 وااَ ك ااشوٕشااع ساٌااذ ع اااٞ ع  ٖٔلاايٶ

َ  ك اش ٧ ٍٖتىُٕ وتعأُ  ٔشخري  ٝا يف العاات. ٔلاذ  بماذٰ  مخظا   وا

  وٍّااا وااا ِاإ  ٛطظااٛ ساٌااذ عااذد وااَ املشاكااض ٔاملعاِااذ الخو ٗاا  ٤و

ـٵبا٥طتؼشا  ادتذٖذ ٔوٮ وع ٸ ف لْ  ٔوٍّاا واا لاٗع كازلإ.     خ

 :ّألشاٌذ عك ش وَ  شع داشن عوشٖكا ٔشاسز

وشكض ساٌذ مبذٍٖٛ  طاٌتا وٌٕٗكا  ب٥ٕٖٛ كالٗفٕسٌٗا  ِٔإ   -

 .٘ٗظٟاملشكض الش

   ب٥ٕٖٛ   شزٍٗٗا .سلٍٗ تُٕوشكض ساٌذ مبذٍٖٛ  ع -

 مفاٌٗا .ٗوشكض ساٌذ مبذٍٖٛ  بٗتظربغ  ب٥ٕٖٛ  بٍظ - 

 ٔيف بشٖٺاٌٗا: وشكض ساٌذ مبذٍٖٛ  كاوربٖذ  . -

 ٔبمجٗكا: وشكض ساٌذ مبذٍٖٛ  بشٔكظن . -

 ٔشٺش: وعّذ ساٌذ لمظٗاطات  ٖٔقع مبذٍٖٛ الذٔحٛ. -

يف زتاه ستذد  ٔلذّٖا اذتشٖاٛ   ٛبعض ِزٓ الفشٔع وتخــ

. ٚ اري ستاذٔد   ٛٔالقٕٚ يف عُ تخو  ٔتذسغ ٔتفكش يف عوٕس وتٍٕع

مپا يف ػااا٤ُٔ الاااذٔه تاااذشٶ عاااذٶٔبعاااض ِااازٓ الخوااإث ٔالذساطاااات تٮ 

 ا٧ششٝ. 

طاٗكُٕ   ٌٛؼا٠ت وشاكاض لماتفكري يف الاذٔه الٍاوٗا      ّن لٕ عټ

 يف الخو  ٔالتفكري؟ ِان تظاتٺٗع الخوا     ٛ ا ٌفع طقف اذتشٖ

ٗٮ    ٔالااذعي لاإ   ًٛ  ااا اذتىاٖاا قذٵيف ػاا٤ُٔ الااذٔه ا٧شااشٝ؟ ِٔاان طاا
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ٔتقااحا   و٤طظااٛ ساٌااذ تخواا  يف شلاااٖا املظاامى    عماات؟  ى مپااا

ٍظااش  ااا عمااٜ ت اٗري طشٖقااٛ عٗؼااّي باان ٔاعتقااادِي  ٔوااع رلااإ ٥ ٖٮ 

ذ عٌّا و٤طظٛ وتوٗضٚ كذ ا٩شش املظمي. ٍِٔاك عذٚ تقاسٖش ت٤كِّا 

واَ املظامى  املعتاذل    ٔتقشٖاش      و ن تقشٖش  بٍاٞ ػاخكات   رلإ

 شٖقٗااا الاازٙ عػاااس إلٗااْ د. عخااذ    إطاا٦ً الشادٖكااال٘ يف ػااش   ا٫

 العضٖض اذتششاُ.

 ّن طٗكُٕ ملشاكض الذٔه الٍاوٗٛ ٌفع الؼجاعٛ ٔالقٕٚ يف 

 اا  الـاإٌّٗٗٛ ٔاملظااٗوٗٛ املتٺش ااٛ  ٔالٕاشااع الظٗاطاا٘ لااخعض   

 ٗع اذتظاطٛ؟ٔ ريِا وَ املٕاك  ا٧ٌظىٛ يف الخمذاُ الٍاوٗٛ

 الحمجٛ املٍاطخٛ رتضاٌات التفكري:

ُٵ شاضاُ الفكاش تشمجاٛ حش ٗاٛ      ٖشٝ د. عخذ العضٖض اذتششاُ ع

ِٔ٘  اري و٦ٟىاٛ. ادتّاات عٔ امل٤طظاات الات حتتاا  تقااسٖش لاٗع         

  ػشطپا عُ تكُٕ ستمٗٛ ٔلكَ ممكاَ عُ تكإُ دٔلٗاٛ   ى مپاا    

٤طظااٛ وذٌٗااٛ  اااس كااذ الذٔلااٛ ٥ تٕزااذ ويف وعظااي القلاااٖا الاات تٮ

 ٌظش وظتقمٛ. ًٛ ٔزّقذٹلذّٖا تقاسٖش تٮ

وَ زاٌخْ ٖتفق د. إبشاِٗي الخعٗض وع وا ركشٓ د. عخاذ العضٖاض   

يف سعٖاااْ باااأُ "شضاٌاااات الاااتفكري" تشمجاااٛ حش ٗاااٛ شاااذ ٥ تكااإُ   

ن وَ ِزٓ املشاكاض  لإ   ٤وٵذ ا ذف املقـٕد عٔ املټجظٹوٍاطخٛ ٥ٔ تٮ

املقـااإد عُ طاااٍجذ  Think Tannkصتمٗضٖاااٛ التظاااىٗٛ ا٫يف ٍاااا متعٵ

عُ تقتـش ِزٓ الف٠ٛ وَ وشاكض الذساطات عمٜ ِٕ  Thinkبكمىٛ 

القلاٖا ٔالظٕاِش ا٥زتىاعٗٛ بكن عبعادِا ٔستأسِاا الظٗاطاٗٛ   

ا عماااٜ الاااتفكري  ٔا٥شتـاااادٖٛ ٔا تىعٗاااٛ  ٔالااات تعتىاااذ عطاٰطااا  

 ٦ف الظٕاِش الٺخٗعٗٛ الت ٥ ٖكفّٗا الاتفكري بان    ؛ٔالتومٗن

 ا  دساطتّا إي وعاون ٔشتتربات لذساطات ٔ ٕث جتشٖخٗٛ. حتت
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شااذ ٥ تكاإُ كمىااٛ شااضاُ ِاا٘ الحمجااٛ املٍاطااخٛ لكمىااٛ        

Tankُٵ ؛ ٛ  ا٧شااريٚ تعاا  عٰٖلااا "دبابااٛ"  ٔلعاانٵ     ٧  املقـاإد بكمىاا

Tank     َيف تظىٗٛ ِزٓ الف٠ٛ وَ وشاكض الذساطات ِإ كٍاٖاٛ عا

 ّي ٔوٕازّٛ القلاٖا.ا٥طتقٕاٞ بعقٕه املفكشَٖ ٔالخاح   يف  ٻ

 Think Tankتٍخع عِىٗاٛ ِازٓ الف٠اٛ واَ وشاكاض الذساطاات       

واااَ رلاااإ الفاااش  ادتااإِشٙ بااا  الظااإاِش الٺخٗعٗاااٛ ٔالظااإاِش      

مما ٖع   ؛ا٥زتىاعٗٛ   ا٧ٔي تتظي بال خات عرب الضواُ ٔاملكاُ

إوكاٌٗٛ ا٥طتفادٚ مما ٖـن إلْٗ ا٩ششُٔ وَ إصتاصات  ِٔزا وا 

دٌا لك ري مماا عصتضتاْ الاذٔه املتقذواٛ يف ا اا٥ت      ٌشآ يف اطتريا

التقٍٗااٛ ٔالٺخٗااٛ ٔ ريِااا وااَ املٍجااضات. بٍٗىااا الظاإاِش ٔالقلاااٖا    

ا٥زتىاعٗااااٛ  ّاااا٘ ختتمااااف باااااشت٦ف الظااااٗاشات ال قا ٗااااٛ  اااازٓ  

حماااإه لقلاااااٖا يف لاااازا  ثٌااااْ ٥ ميكٍٍااااا عُ ٌظااااتع   ؛الظاااإاِش

 اس  زتتىعٍا.ت شٔظٕاِش ازتىاعٗٛ بٍتاٟ  دساطات ٔع اث متڃ

 عطخاب  ٗاب وشاكض التفكري عَ وؼّذٌا العمى٘ ٔال قايف:

ٖااشٝ د. إبااشاِٗي الخعٗااض عٌٍااا ٌتخاااِٜ باا  اذتاا  ٔا٩شااش مبااا      

ً يف ا٥ِتىااً بالخوا  العمىا٘  لكاَ ِازٓ الف٠اٛ       عصتضٌآ وَ تقاذٶ 

ّاااا واااَ ا٥ِتىااااً  ٔكىاااا  واااَ وشاكاااض الذساطاااات ت تأشاااز حقڃ 

ٌااْ وااَ اللااشٔسٙ عُ   عىٗتّااا  إ٥  عِ إيعػاااست الااذكتٕسٚ ٔ اااٞ   

ش يف ا٧طخاب الت زعمات ِازٓ الف٠اٛ واَ وشاكاض الذساطاات       ٌفكِّ

ٛپ ُٵ     اٟخاا ِاازٓ وااَ باا    عااَ وؼااّذٌا العمىاا٘ ٔال قااايف. ٖٔخااذٔ لاا٘ ع

 ا٧طخاب:  

شـاش ٌظشتٍاا لمخوا  العمىا٘ عماٜ العمإً الٺخٗعٗاٛ  ٔػاخْ          •

 إِىاه ٔعذً اِتىاً بالعمًٕ ٔالذساطات ا٥زتىاعٗٛ.



64

 –1029     
40 

ربسٚ عبقتٍااا املاااحملااارٖش الظٗاطااٗٛ ٔا اإازع ا٧وٍٗااٛ  ااري    •

ش ٗاااٛ يف زتااااه  العاااازضَٖ عاااَ إدساك عِىٗاااٛ امل٤طظاااات  اااري    

 الذساطات ٔالخوٕث.   

ا عماٜ  احملارٖش الظٗاطاٗٛ ٔا إازع ا٧وٍٗاٛ اٌظاوخت عٰٖلا      •

 كاااشٚ وشاكاااض لمذساطاااات املٍاطقٗاااٛ  ٔالااات تاااأت٘ عماااٜ شاٟىاااٛ  

.  عماٜ الاش ي   Think Tankَ  ٠اٛ  اِتىاوات وشاكض الذساطات وا 

مماااا عٌفقتاااْ املىمكاااٛ واااَ تربعاااات  مباااا رلاااإ تربعاااات ا٧ اااشاد    

ملشاكض الذساطات املٍاطقٗٛ ٔاملتخــٛ  وشاكض دساطات عشبٗاٛ  

إ٥ عٌٍاا ت ٌاتػت الفكاشٚ      ٔوشاكض دساطاات إطا٦وٗٛ  يف ال اشب   

 ع يف زاوعاتٍا ملشاكض دساطات وٍاطقٗٛ.طٹ٤ُ ٌأب ّاٌفظ

ٌٍا يف ا٧ مق ٔؿمٍا إي وشحمٛ واَ  إ :ٔ اٞ الشػٗذ عكا ت د.

الٍلااا  الظٗاطااا٘ شاااذ جتعمٍاااا ٌتقخااان الٍقاااذ ٔا٫سػااااد  ٗىاااا ِااإ    

ماَ ٖـاخن     ٚعطاط٘  ٔطمىا بقٗات ِازٓ املشاكاض ؿااوتٛ ٔستاٖاذ     

ن دٔسِاا  فعٵٔوَ املّي عُ ٖٮ   ا عِىٗٛ ٔوـذاشٗٛ. لكن ػ٘ٞ بذاٖٛ

املّي ٌخذع  ٔعٌا ٥ عسٝ  اه يف الذٔه املتٺٕسٚ.ا٧طاط٘ كىا ِٕ  عٵ

ٙٵ الاات تعااٗؽ حجااي    حااش  يف تٕازااذِا يف دٔلااٛ و اان مممكتٍااا  ع

 الت ريات املؼّٕدٚ.

 حشٖٛ الٕؿٕه إي املعمٕوات:

حشٖاااٛ الٕؿااإه   ركاااش د. شالاااذ الشدٖعااااُ عٌاااْ  ٗىاااا غتااافٶ  

ٛپ       ا زااذٷ لمىعمٕوااات وااَ ادتّااات اذتكٕوٗااٛ ٔالاات عساِااا كااشٔسٖ

ا٫داسات ٔادتّات ميكٍّا تـاٍٗف  ملشاكض ال ٍإ تاٌإ؛  ثُ ِزٓ 

ٖكاإُ كاان   بٗاٌاتّااا ٔوعمٕواتّااا حظااق دسزااٛ طااشٖتّا  ٗاا  ٥   

 ػ٘ٞ ممٍٕع عٔ  ري شابن لمتذأه.
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عُ بعض املعمٕوات عٍذ ا٧زّضٚ ا٧وٍٗٛ سمبا  -و مپا -دسكټعټ

ٍٹ َٵبأٌّااا فت ؿٮاا ٖٕزااذ عٙ  شٳظااٰىا وااَ ِاازٓ املعمٕوااات ٥  طااشٖٛ لكاا

  بالتال٘ دعٌٕا ٌتٕشف عَ ِزٓ العادٚشٺٕسٚ وَ تذألْ عٔ ٌؼشٓ. ٔ

ٔت ٖعاااذ   1989عٙ حجاااق املعمٕواااات. زاااذاس باااشل  طاااقط عااااً 

 ع عمٜ ك ري وَ املعمٕوات.ٍِاك حازٛ لمتوفڄ

عااشف يف ٖٔااشٝ د. إبااشاِٗي الخعٗااض عُ وااا ٖؼااري لااْ د. شالااذ ٖٮ      

كااا ري واااَ الاااذٔه الااات ٔؿااامت إي وشحماااٛ وتقذواااٛ واااَ الٍلااا   

ت العاواااٛ"  ِٔااا٘ الااات تتاااٗن لمجىٗاااع  الظٗاطااا٘ بقاااإٌُ "املعمٕواااا

إوكاٌٗاااٛ الٕؿااإه إي املعمٕواااات العاواااٛ املتعمقاااٛ باااأداٞ ادتّاااات  

اذتكٕوٗاااٛ دُٔ عُ ٖكااإُ لمااإصٖش  الظااامٺٛ التٍفٗزٖاااٛ  القاااشاس     

 الٍّاٟ٘ يف تـٍٗف املعمٕوٛ بظشٖٛ. 

ُٵ شٮعتزكڀ الكتااب ٌؼاش يف وقالتاْ وعمٕواات ت ٖاشك       عحاذ٭  ع

  ٛ   يف 27ٔ 28حإه ٌظاخٛ املشاتاق العمٗاا       عٍّا ٔصٖش ارتذواٛ املذٌٗا

   ٝ ٝ إي مماااا عدٵ ؛ٔصاسٚ ارتذواااٛ املذٌٗاااٛ وقاسٌاااٛ باااالٕصاسات ا٧شاااش

إؿااذاس وعااال٘ الاإصٖش تٕزٗااْ ملشكااض املعمٕوااات بعااذً إعٺاااٞ عٙ       

  ْ  ٔعٌااا   ممااا تشتااق عمٗااْ عُ عجااضتٮ    ؛وعمٕوااات ٧حااذ إ٥ مبٕا قتاا

ٛ عاااذد الٕظااااٟف ا٫ع٦وٗااا   وعش اااٛ عاااَسٟاااٗع لقظاااي ا٫عااا٦ً    

ٰٞ   الؼا شٚ  عمٜ تٕزْٗ وعالْٗ. بٍا

ٖٔااشٝ ع. مجاااه و٦ٟكااٛ عُ الظاا٤اه ادتاإِشٙ: كٗااف ٖااتي      

 ٔعٌّااا يف   إشٍاااع ؿاااحق القااشاس بأِىٗااٛ ٔصتاعااٛ ِاازٓ املشاكااض      

ختااار القااشاس ا٧شااشب    ا يفالٍّاٖااٛ طااتقًٕ بااذٔس كااخري ملظاااعذتْ      

حٗاا  شااذ   دساطااٛ املٕكاإع بكا ااٛ زٕاٌخااْ       لمـااوٛ ٔالٍجاااا 

د ٔػفا ٗٛ؟ عمق د. شالذ الشدٖعااُ باأُ ِازا طا٤اه لاْ      ٔبعىق ٔجتشٶ

ع٦شٛ بٺشٖقٛ اختار القشاسات. ٔبالتال٘ طاٗكُٕ الظا٤اه: كٗاف    
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ػاخاق  ِٔان   عتخز القشاس؟ ِٔن ٍٖفشد بْ ػخف ٔاحذ عً عاذٚ  ٖٮ

 ظتؼاس  ْٗ زّٛ وا شخن اختارٓ؟تٮ

ٔعكٗف عُ "ا٧طمٕب املعا " ِإ ا٥ٌفاشاد باالقشاس دُٔ اعتخااس      

ٔوٍّااا وشاكااض ال ٍااإ   َ عٔ ادتّااات رات ا٥شتـاااقلمىظتؼاااسٖ

وشاكض ال ٍاإ  يف ٖ ق ؿاٌع القشاس  تاٌإ.  ي ٌٺشا الظ٤اه: ملارا ٥

ٖعماااي عٌاااْ ٥ ٖتااإ ش لاااذّٖا    -بخظااااطٛ -٧ٌاااْادتااإاب: تاٌاااإ؟ 

حجاااق عٍّاااا ِااازٓ   شاااذ وعمٕواااات كا ٗاااٛ حااإه املٕكااإع  ِااإ     

عُ ِازا  ٖشٖاذِا عُ تعماي. ٔعكااف ع. مجااه و٦ٟكاٛ       املعمٕوات.. ٥

ٔلكااَ كمٍااا   ّاااٍعمٍٗااا ا٫زابااٛ عظتااق  وااَ كااىَ ا٧طاا٠مٛ الاات

القاشاسات.   ختاار يف اٌعمي عُ الذٔه العشبٗٛ كا ٛ  ا عطامٕب وعا    

املٺمٕب بزه زّذ ٫شٍاع ؿاحق القشاس ٔا٫ؿاشاس عماٜ عُ الٕكاع    

 لَ ٖت ري عتتا  إي تفكري.

 شاٟىٛ مبشاكض الخوٕث ٔالذساطات باملىمكٛ:

اِٗي وه طٍاُ شاٟىٛ بااملشاكض ٔالذساطاات الخو ٗاٛ    عٔسد ع. إبش

ٔواااَ كاااىٍّا وشكاااض    املٕزااإدٚ يف املىمكاااٛ العشبٗاااٛ الظاااعٕدٖٛ 

عطخاس:  وشكض س٣ٖاٛ لمذساطاات ا٥زتىاعٗاٛ  وشكاض ا٧واري عخاذ       

احملظَ بَ زمإٙ لمخوإث ٔالذساطاات ا٫طا٦وٗٛ  وشكاض عطاخاس       

   ٕ ث لمذساطاااات ٔالخوااإث ٔا٫عااا٦ً  وشكاااض املماااإ  ٗـااان لمخوااا

ٔالذساطااااات ا٫طاااا٦وٗٛ  وشكااااض ارتمااااٗ  ل٨ اااااث  مجعٗااااٛ      

الـوفٗ  الظعٕدٖ   وشكض املمإ عخذ العضٖض لموإاس الإط     

ادتىعٗاااٛ الٕطٍٗاااٛ ذتقااإ  ا٫ٌظااااُ  وشاكاااض ا٧ ااااث الٕاعاااذٚ   

بٕصاسٚ التعمٗي العال٘  وشكاض كااٞ لمخوإث ٔالذساطاات  وشكاض      

وشكاااض الخوااإث  الخوااإث ٔالذساطاااات بااإصاسٚ التعماااٗي العاااال٘      

زاوعٛ عً القاشٝ  وشكاض  إث الٺاق      –ٔالذساطات ا٥طتؼاسٖٛ 
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زاوعٛ عً القشٝ  وشكض  ٕث العمإً ا ٍذطاٗٛ    –ٔالعمًٕ الٺخٗٛ 

 –زاوعااٛ عً القااشٝ  وشكااض  اإث اذتاا  ٔالعىااشٚ       –ٔاملعىاسٖااٛ 

 –زاوعٛ عً القشٝ  وعّذ شادً اذتشو  الؼاشٖف  ٧ ااث اذتا     

زاوعااٛ طٗخااٛ  –الخواإث ٔا٥طتؼاااسات  زاوعااٛ عً القااشٝ  وشكااض

 –باملذٍٖٛ املٍٕسٚ  وشكض الخو  العمى٘ ٔإحٗاٞ الحاث ا٫طا٦و٘  

زاوعٛ املمإ  –زاوعٛ عً القشٝ  وشكض املمإ  ّذ لمخوٕث الٺخٗٛ 

زاوعااٛ املمااإ عخااذ العضٖااض    –عخااذ العضٖااض  وشكااض ع اااث املٗااآ  

ض  وشكاض  زاوعاٛ املماإ عخاذ العضٖا     –وعّذ الخوٕث ٔا٥طتؼاسات 

زاوعااٛ املمااإ عخااذ العضٖااض  وشكااض      – اإث الذساطااات الخ٠ٗٗااٛ   

زاوعٛ املمإ عخاذ العضٖاض  وشكاض التىٗاض      – ٕث ادتًٍٕٗ الٺيب 

زاوعٛ املماإ عخاذ العضٖاض  وشكاض تقٍٗاات       –يف الذساطات الخ٠ٗٗٛ 

زاوعااٛ املمااإ عخااذ العضٖااض    -كمٗااٛ ا ٍذطااٛ –وتٍاِٗااٛ الـاا ش 

وشكض املمإ  ّذ لخوإث   –الٺخٗٛ وشكض التىٗض لخوٕث ادتًٍٕٗ 

زاوعااٛ املمااإ  –الؼاااً  ٝادتٍٗاإً  وشكااض ا٧ اااث الضساعٗااٛ بّااذ

زاوعااٛ املمااإ  ٗـاان    –عخااذ العضٖااض  وشكااض الذساطااات املاٟٗااٛ    

زاوعااٛ املمااإ  ٗـاان  وشكااض ع اااث     –وشكااض ع اااث ادتىاااه  

زاوعٛ املماإ  ٗـان  ستٺاٛ التاذسٖق ٔا٧ ااث       –الٍخٗن ٔالتىٕس 

زاوعٛ املمإ  ٗـان  وشكاض ٔطااٟن ٔتقٍٗاٛ      –الخٗٺشٖٛ الضساعٗٛ ٔ

زاوعٛ املمإ  ٗـان  وشكاض الخوإث الخٗٺشٖاٛ ٔا٫ٌتاا        –التعمٗي 

زاوعاااٛ املماااإ  ٗـااان  وشكاااض  ااإث كمٗاااٛ طاااق     –اذتٗااإاٌ٘ 

زاوعااٛ املمااإ طااعٕد  وشكااض ا٧وااري ستىااذ بااَ  ّااذ        –ا٧طااٍاُ 

زاوعاااٛ املماااإ  ٗـااان  املشكاااض    –لمخوااإث ٔالذساطاااات الٺخٗاااٛ   

لٕط  ٧ اث الضساعٛ ٔاملٗآ بالشٖاك  ستٺٛ ا٧ اث الضساعٗٛ ا

–  ٘ زاوعاااٛ  –ٔصاسٚ الضساعاااٛ  وشكاااض تقٍٗاااٛ املعمٕواااات  –بمجشػاا
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 –حظاااٞاملمااإ  ٗـاان  املشكااض ا٫شمٗىاا٘ ل٨ اااث الضساعٗااٛ با٧     

 –ٔصاسٚ الضساعٛ  وشكض  إث كمٗاٛ عمإً اذتاطاق ٔاملعمٕواات      

ٔصاسٚ  –عشبٗاااٛ باااذٖشاب زاوعاااٛ املماااإ طاااعٕد  وشكاااض ارتٗااإه ال  

ٔصاسٚ الضساعاااٛ   –الضساعاااٛ  ستٺاااٛ ا٧ ااااث الضساعٗاااٛ باااارتش     

ٔصاسٚ الضساعاااٛ   –عٍٗااضٚ   –وشكااض ا٧ ااااث الضساعٗااٛ بالقـاااٗي   

 –زااذٚ   –وٍٺقااٛ وكااٛ املكشوااٛ    –وشكااض ا٧ اااث الضساعٗااٛ   

ٔصاسٚ الضساعاٛ    –صتاشاُ   –ٔصاسٚ الضساعٛ  وشكض ع اث الخظتٍٛ 

ٔصاسٚ  –املشاعاا٘ ٔال ااشٔٚ اذتٕٗاٌٗااٛ بااادتٕف  وشكااض ع اااث تٍىٗااٛ

الضساعٛ  وشكض  ٕث الٍخٗن ٔالتىٕس  املشكاض الإط  ٧ ااث    

ٔصاسٚ الضساعااااٛ  املشكااااض الاااإط  ملكا وااااٛ   –الضساعااااٛ ٔاملٗااااآ 

 –ٔصاسٚ الضساعااٛ  وشكااض الخواإث ٔالتٺاإٖش     –ٔع اااث ادتااشاد  

ٛ املماإ  زاوع –عساوكٕ الظعٕدٖٛ  وشكض  ٕث الٺاشٛ املتجذدٚ 

 ّاااذ لماااخحٔه ٔاملعاااادُ  وشكاااض  ااإث كمٗاااٛ العمااإً الٺخٗاااٛ        

زاوعاااٛ املماااإ طاااعٕد  وشكاااض التٍقٗاااق ٍِٔذطاااٛ      -التٺخٗقٗاااٛ

ػاشكٛ عساوكإ  وشكاض  إث تكشٖاش       –الخحٔه باشعغ تٍإسٚ   

زاوعاااٛ املماااإ  ّاااذ لماااخحٔه ٔاملعاااادُ     –الاااخحٔه ٔالكٗىأٖاااات 

 اث ٔالتٺإٖش  وشكض ع اث ا٫بن ٔاملشاع٘ بادتٕف  وشكض ا٧

عساوكاإ الظااعٕدٖٛ  وشكااض املمااإ عخااذ العضٖااض لمخٗاان العشبٗااٛ     –

ا٧ؿااااٗمٛ بااااذٖشاب  املشكااااض الاااإط  ٧ اااااث الٍخٗاااان ٔالتىاااإس  

زاوعاٛ املماإ طاعٕد      -با٧حظاٞ  وشكض  ٕث كمٗٛ الـاٗذلٛ 

زاوعاااٛ املماااإ  ّاااذ لماااخحٔه ٔاملعاااادُ  ستٺاااٛ    –وعّاااذ الخوااإث 

ٔصاسٚ الضساعااٛ  إداسٚ  –اٌ٘ التجاااسب ٔتٺاإٖش اذتىلااٗات بالظااٗخ   

ػااشكٛ عساوكإ  وشكااض   –ا٧ ااث ٔالتقٍٗاٛ ٔارتااذوات الفٍٗاٛ    

ع اااااث ا٥شتـاااااد ا٫طاااا٦و٘  وشكااااض  اااإث عشظاااااً العماااإً    
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زاوعااٛ املمااإ طااعٕد  وشكااض  اإث كمٗااٛ   –ٔالذساطااات الٺخٗااٛ 

 –زاوعااٛ املمااإ طااعٕد  وشكااض  اإث كمٗااٛ ا ٍذطااٛ       –الٺااق 

 –ث ا٥تـا٥ت ٔاذتاطخات ا٩لٗٛ زاوعٛ املمإ طعٕد  وشكض  ٕ

وظتؼافٜ   –زاوعٛ املمإ  ّاذ لماخحٔه ٔاملعاادُ  وشكاض ا٧ ااث      

زاوعاٛ   –املمإ  ٗـن التخــ٘  وشكض  إث كمٗاٛ ا ٍذطاٛ    

زاوعاٛ املماإ  ّاذ لماخحٔه      –املمإ طعٕد  وعّذ الخوٕث ا ٍذطاٗٛ  

 ٔاملعادُ .

ٛٻ  عٔسدتٮ لمحكٗااااض عمااااٜ عُ  كااااشٚ وشاكااااض    ِاااازٓ القاٟىاااا

عىماّا حتات وظماٛ املفّإً      ٛا كاٌات طخٗعتّاا ٔطشٖقا   ذساطات عٖٷال

ٔالقاٟىاااٛ ععااا٦ٓ ت تلاااي   العااااً لم ٍاااإ تاٌاااإ وٕزااإدٚ ٔبك اااشٚ 

املكاتااق ا٥طتؼاااسٖٛ  ٥ ٔ  ا٧شظاااً ارتاؿااٛ يف الاإصاسات ٌفظااّا  

 ارتاؿٛ الت تعىن بعقٕد وع الٕصاسات.

كىااااا ٥ عٌظااااٜ  وشكااااض اعتااااذاه  ٔوشكااااض ا٥طتؼااااشاف 

شكااض املمااإ عخااذ اهلل لمذساطااات ٔا٧ اااث الخحٔلٗااٛ  املعااشيف  ٔو

 ٔ شظااً عشاشٝ تعىاان واع ٠ِٗاٛ الٺاشااٛ ٠ِٗٔاٛ طإ  املاااه       عٔوشاكاض 

 ٔو٤طظٛ الٍقذ.. ٔ ريِا .

الظاااامٺٛ  ٔعؿاااااحق القااااشاس وقتٍااااع  ٔؿاااااحق القااااشاس     اإٰر

ف كاان شٺاعاتّااا اذتكٕوٗااٛ ٔػااخْ اذتكٕوٗااٛ    التٍفٗزٖااٛ تٕظِّاا 

اكاااض ا٧ ااااث ٔالذساطاااات   ٔتفاااتن ا٥عتىاااادات لمتعاااأُ واااع وش   

واَ   ذٶعٳا كا ٛ  مع الؼٕسٝ ٔوا  ْٗ وَ دتااُ  ٔكان دتٍاٛ تٮ   با٫

ٗٷااا   ا  كاااشٚ ال ٍاااإ تاٌاااإ. بالتاااال٘ عٖاااَ    الذساطاااات واااا ٖٕا اااق عىم

شااش ٌظااىع عااَ عقاإد وااع    ٔملااارا وااَ ٔشاات ٩   ؟املؼااكمٛ باللااخط 

وشاكااض دساطااات عزٍخٗااٛ عٔ وكاتااق اطتؼاااسٖٛ  وششِااا عقاإد       

 ؟!و مپا  صاسٚ التخٺٗط وع واكٍضٙمب٠ات امل٦ٖ  وَ ٔ
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 ش ٗٛ:الاملشاكض  ري 

ٖعتقاااذ ع. إباااشاِٗي وه طاااٍاُ عُ املؼاااكمٛ تكىاااَ يف كمىاااٛ  

ِٔا٘ كمىاٛ      ّذ د.ٔاحذٚ كاٌت وفـمٗٛ بالٍظخٛ ل٘ يف تعقٗق 

   ري س ٗٛ .

ّااا عُ عٙ عىاان ٥ ٖكاإُ  ٗااْ  باذتقٗقااٛ الاات ظتااق عُ ٌاا٤وَ  

  ٙ عٔ وعٍإٙ طاٗكُٕ عدا٣ٓ    وشدٔد تقذٖشٙ لمعاوم   ْٗ طإاٞ وااد

ٗٷاازااذٷ ٠ٰاطااٗ ِٔاازا وااا ظتعاان   ا؛ٔبالكاااد ٖكاإُ إبااذاعٗٷ  ا ا ٔسٔتٍٗ

ٕٵ ع مق ِزٓ املشاكض كعٗفٛ  إوا ٧ٌّا تٮ ه واَ الذٔلاٛ عٔ ٧ٌّاا ٥    ىا

واااَ  متماااإ التىٕٖااان الااا٦صً لذساطاااات ٔع ااااث حتتاااا  الكااا ري٭      

عُ الذٔلااااٛ تقاااإً بؼاااا٘ٞ  املتخــاااا  ٔاملاااإظف   ٥ٔ عطاااات شبٮ

ع اتفاشٗاااٛ واااع وشكاااض دساطاااات عاااامل٘  ض املٍٺاااق حااا  تٕشِّاااٍٖااااش

ٕٵ   لتخـف وا ٖقإً   الات وشكاضٰ  يف ح  عٌّا ؿش ت ٔعٌؼاأت ٔو

 بٍفع العىن يف إحذٝ زاوعاتّا عٔ ٔصاساتّا عٔ ٠ِٗاتّا.

ٛپ ٛپ لزلإ ظتق عُ طتمق ب٠ٗ ظتق عُ   ب  ِزٓ املشاكض تٍا ظٗ

لااْ حـاااٞات ميكااَ وااَ ش٦ ٖكاإُ ٍِاااك طاإ  لمذساطااات ٔا٫  

ػااشكٛ إحـاااٟٗٛ دشماات يف   IPSOSٔتقٗااٗي زٕدتااْ.    متٗٗااض املٍاات 

وااَ العقاإد وااع ٔصاسات ٔوااع    الظاإ  الظااعٕدٙ ٔحـااذت الكاا ري٭  

و٤طظات شاؿٛ يف كن ا اا٥ت ا٫ع٦وٗاٛ ٔالعقاسٖاٛ ٔالتجاسٖاٛ     

 ٔالٺخٗٛ.

 ٗجق عُ ٌش ع طاقف٭  وشكض دساطات يف ا طٍفكش كٍٵ راث 

 ىٕٖمٗٛ ٔطش  اطت ىاسٓ.العىن  ْٗ مبٕاصاٚ وع اذتازٛ الت

 ٛ  ٘: وااا ِاا اؿااشعتپ الٍظااأه طاا٤الپ   عكاااف ع. مجاااه و٦ٟكاا

ٔ ا٧لٗٛ "اذتالٗاٛ" لتٕؿاٗن   ا٩  يف ساٞ إي ؿااحق القاشاس؟   ا٩ كااس 
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ٜ  _ الظااابق كاااُ ٍِاااك "زتااالع" لكخاااس القاإً       _ حظااق  ّىاا

ٔالظا٤اه ِإ عُ     ٥ٔ ععشف وا عتذث بعاذِا   ٺشا  ّٗا ع كاستٮ

 كخىٛ حتذٖات ٔطط 2015ذٖذٚ وٍز عاً ب٦دٌا دشمت وشحمٛ ز

ٔ ااإسات عشبٗاااٛ ٔوااا٤اوشات دٔلٗاااٛ ٔكااا ٕحت اشتـاااادٖٛ ٔوعااااسك       

ٖـااه الفكاشٚ   إكٗف ٌظاتٺٗع    ٔطط كن ِزا عظكشٖٛ  يف

عٌْ وَ  ٘إي ؿاحق القشاس ٔطط كن ِزٓ ا٧صوات؟ ٔالفكشٚ ِ

 اٖااٛ القاإٚ ٔاملٍّجٗااٛ    وـااموٛ الذٔلااٛ إٌؼاااٞ وشاكااض ع اااث يف    

 ت ٔطط ِزٓ العٕاؿف ٔا٧ٌٕاٞ.شحاحالتقذٖي ا٥

بٍٗىااا ركااش ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ عٌااْ كااذ احملألااٛ يف إشٍاااع    

ٌظاااُ ؿااحق القااشاس عٔ ستألااٛ الٕؿإه إلٗااْ. عٌااا واع عُ ٖعىاان ا٫   

 بكاون طاشتْ حتٜ ٖ خت ٌفظْ ٔؿاٌع القشاس ٖشآ. كىاا عُ كانٵ  

  اٖٛيف ٔعٌّا   املشاكض الت ركشتّا تعترب ٌفظّا ٌؼأت مبٍّجٗٛ

 القٕٚ.

عُ دٔس وشاكااض الااتفكري يف الااذٔه   عكاااف د. صٖاااد الااذسٖع 

ُڂ واا ملتخاز القاشاس. عواا يف       ٗٹاملتقذوٛ عُ تّ ١ القشاس املٍاطاق يف ػاأ

الاااذٔه ا٧شاااشٝ  اااذٔسِا ٖكىاااَ يف ت٠ّٗاااٛ الؼاااعق لمقاااشاس الااازٙ   

اعتىااذٓ وتخااز القااشاس عؿاامپا  عٔ ِاإ عمااٜ ٔػااإ اختااارٓ! ٔعكاااف    

 ِزا ؿوٗن إي حذ كخري   خعذ عُ  ٵعٰٖلا د. شالذ الشدٖعاُ عُ 

اطاتذعاٞ زتىٕعاٛ واَ املتخــا  يف      ششاس "حظااب املإاطَ"  ٵ  إ

ا٥شتـاد ٔا٥زتىاع لتضٖ  القشاس ٔإششازْ بـٕسٚ وقخٕلاٛ لمٍااغ.   

لاٗع وااَ طخٗعاٛ وشاكااض ال ٍااإ تاٌاإ عٌّااا تقإً بذساطااات ل ااشك     

 ٍاإ تاٌاإ   عٔ لتقٕه عٌّا وٕزٕدٚ ٔتعىان. وشاكاض ال    الحف العمى٘

وٍا ظٛ وع عٙ زّاٛ. وشاكاض   يف ُ تذشن عفحك ٥ٔ ٖٮ اتخٗع طمٰع ٥

ال ٍإ تاٌإ تعىن بتكمٗف وَ زّات حكٕوٗٛ عٔ القٺاع ارتااق  
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ٔعُ ِاازٓ القااشاسات    ملظاااعذٚ ِاازٓ ادتّااات يف تشػااٗذ ششاساتّااا    

 ٌّا "ششاسات وذسٔطٛ".عٔ  تقف عمٜ عسكٗٛ ؿمخٛ

عٔ ٖتعمق بظٗاطٛ   اغوَ الٍ اعشٰٖل اشٺاٰع ٔكن ششاس ميعٶ

ُ ٥ ٖااتي اختااارٓ شخاان إزااشاٞ املضٖااذ وااَ  عفااحك الذٔلااٛ ارتاسزٗااٛ ٖٮ

خاان زّااات عمىٗااٛ ستاٖااذٚ كىشاكااض    الذساطااات ٔالتقـاا٘ وااَ شٳ 

ال ٍإ تاٌاإ. وشاكاض ال ٍاإ تاٌاإ ٔزٕدِاا كاشٔسٚ ومواٛ ملظااعذٚ         

 ؿاٌع القشاس يف تشػٗذ ششاساتْ.

  امل٤طظات  ري الش ٗٛ ٔامل٤طظات التٺٕعٗٛ:

عػاس د. صٖاد الذسٖع إي عٌْ ٖخاذٔ عٌٍاا طتماط با  امل٤طظاات      

 اااري الش ٗاااٛ ٔامل٤طظاااات التٺٕعٗاااٛ  ٔحتذٖاااٰذا يف ػاااأُ حقااإ   

امل٤طظات التٺٕعٗٛ تع  عُ العىن  .العاون  املٕظف  ٍِا عٔ ٍِاك

ا باا٦ حقاإ  وادٖااٛ  لكااَ امل٤طظااات  ااري       ّٗااا ٖكاإُ تٺٕعٗٷاا  

٘ٸالش ٗٛ  عٔ ارتريٖٛ   ّ٘ ٥ تع      بن عتاقٶ عُ العىن  ّٗا تٺٕع

 عزشٚ وقابن العىن. ؛حقٕ  والٗٛ لمعاوم   ّٗا عشزٮ

وشاكااض الااتفكري  عٔ شضاٌاتااْ  ِاا٘ و٤طظااات  ااري س ٗااٛ    

ٗٷاا ٔالعىاان  ّٗااا ظتااق عُ ٥ ٖكاإُ تٺٕعٗٷاا      ا حتااٜ تظااتٺٗع٭ ا زتاٌ

 اطتقٺاب كفاٞات تمٗق مبّاً املشكض.

ا الٺاشا   ا٦ باذ    ركش ع. مجاه و٦ٟكٛ عٌْ ٥ ٖتفق واع ِاز  

وااَ ا٥شتٍاااع عٔلپااا  ااي إظتاااد التىٕٖاان الاا٦صً ٔالكفاااٞات ٔإ٥ كاااع  

 .٘ٞكن ػ

أُ واا  با كىا عمق ع. إبشاِٗي وه طٍاُ عمٜ واا ركاشٓ د. صٖااد    

ٛپ       ظاتجذ    كاُ ٖقـاذٓ عٌاْ إرا ت تكاَ شضاٌاات الاتفكري س ٗا

ٛپ ع لن واَ   وشتفعٛ عٔ حٕا ض٭ ايف إعٺاٞ العاوم  وعّا عزٰٕس ؿعٕب
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شخاااه عمّٗااا وااَ احملح اا     ٔلاازلإ طااٗكُٕ ا٫  ؛قٺاااع ارتاااق ال

 اثُ    ٧ٌّا طتكُٕ مبٗضاٌٗاات ستاذٔدٚ. ٔيف كان ا٧حإاه     ا؛شمٗمپ

العاااااوم  يف امل٤طظااااات  ااااري الش ٗااااٛ ٖعتااااربُٔ عٌفظااااّي    كاااانٵ

باعتخاااس عٌّااي ٖقخماإُ    ٔعااَ و٦وظااٛ ػخـااٗٛ لاازلإ   وتٺاإع 

 بأزٕس ٔوكا آت عشن وَ شٗىٛ عىمّي اذتقٗق٘.

  ىاااٛ  كاااشٚ ُ كااااُ ٥ باااذ واااَ  كاااشٚ ملشكاااض عطاااخاس    إ

ِٔا٘ زتااه زٗاذ ٔوّاي       لٗظّي وشكض عطخاس  ّٗاا  ّا وموٛپٔزذتٮ

 المعىن  ْٗ  ِٕٔ إٌؼاٞ كمٗاٛ دساطاات عمٗاا عٔ وعّاذ مياٍن دبمٰٕوا      

ٰٗاا ٛ   اعال كاإُ كاان الكمٗااات    ؛يف ختــااات ا٫عاا٦ً ٔالظٗاطاا

ّتىاااٛ كادميٗاااات ارتاؿاااٛ يف املىمكاااٛ العشبٗاااٛ الظاااعٕدٖٛ و   ٔا٧

 مبجا٥ت عششٝ لٗع وَ كىٍّا ِزٓ التخــات.

    ٛ ٔا٥طاتفادٚ    ٔبعقذ ػشاكات ٔاتفاشٗاات واع زاوعاات عاملٗا

ميكاااَ لمىشكاااض عُ  ؛واااَ ععلااااٞ التاااذسٖع يف تماااإ ادتاوعاااات  

ٖكإُ ا٧ٔه واَ ٌٕعاْ يف ِاازا ا ااه كأكادميٗاٛ شاؿاٛ متٍااع       

ػّادات عمٗا يف ا٫عا٦ً ٔا٫عا٦ً الششىا٘ ٔالظٗاطاٛ  ٔطاٗكُٕ      

 مٜ ِاوؽ ِزا العىن الذٔسات التذسٖخٗٛ ٔٔسؾ العىن.ع

بٍٗىااا ٖااشٝ د. صٖاااد الااذسٖع عٌااْ ٥ ٖتفااق وااع ع. إبااشاِٗي طااٍاُ  

حٕه وا ٖتعمق بالشٔاتق   مذٍٖا مجعٗات ٔو٤طظات شريٖٛ كاربٝ  

ق ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ بأٌااْ وااع تعٺا٘ سٔاتااق كااخريٚ ملٕظفّٗااا. عمڃاا 

ى  واإسد  ااري وظااتقش     ااثُ املاااضت  املتااربع  ٔالااذاع     الٕشاات

ٔا٥تكاااه ٔا٥عتىاااد عمٗااْ ظتعاان وظااتٕٝ عٙ مجعٗااٛ عٔ وشكااض       

ُ ادتىعٗاات الات ؿاٍعت    إبا  طاٍٛ ٔعشاشٝ. ٔطاخق ٔشمات       اوتفأٰت

ٌت لٍفظاّا وإاسد  ابتاٛ واَ شا٦ه      لٍفظّا اطت ىاسات ٌازوٛ ٔكٕٵ

ٕٵ  ّا.ٟشت يف عداتمإ ا٥طت ىاسات ِ٘ الت تف
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 ٔوّاوّا:وا متتاص بْ شضاٌات التفكري 

عاَ   think tank  ٖشٝ د. عخذ العضٖاض اذتششااُ عُ الازٙ ٖفاشٹ    

 policy ريِااا ِااإ اشتـاؿااّا بالذساطاااات املتعمقااٛ بالظٗاطاااات    

ٔلٗظت الخو  بؼكن وٺماق. بٍٗىاا د. ٔ ااٞ الشػاٗذ ٥ تتفاق وعاْ       

 اعمىٗٷااا أ ٰ ااا advocacyحٗااا  ركاااشت عٌّاااا تـاااذس   يف رلاااإ

زتىاع ٔالخ٠ٗٛ...ٔ ريِا. ٍِااك  وَ ا٥ ٛٔطٗاطات ٔاِتىاوات شتتمف

 ٔوٍّا الظٗاطٛ. ٛ يف زتا٥ت وعٍٗ ٛشضاٌات تفكري وتخــ

بااا   ٚالفجااإ ٞاملّىاااٛ الشٟٗظاااٗٛ رتضاٌاااات الاااتفكري ِااا٘ وااان

   ٔؿاٌع٘ الظٗاطٛ.ٗا٧كادمي

ٖاااشٝ د. شالاااذ الشدٖعااااُ عُ الخوااا  عٔ الذساطاااٛ   واااَ زاٌخاااْ

تّاااا٘ ٍٖتّاااا٘ بٕكااااع تـاااإسات عٔ طٗاطااااات  ٔالخواااإث  الٰخااااا تٍ 

بتٕؿااٗات ٖااتي تشمجتّااا إي بااشاو  شابمااٛ لمتٍفٗااز. ٥ ميكااَ طااشا  

ٔا٧شري لاَ ٖتاأتٜ     طٗاطٛ عٔ بشٌاو  شخن تؼخٗف الٕكع الشاَِ

 ق.دُٔ    وعىٵ

ع٥ تعترب و٤طظٛ ساٌاذ وشكاض    :ٔتظاٞه ع. عخذ اهلل اللٕعت٘

think tank  حمٕلپا ختــٗٛ عَ طشٖق الخوٕث ٔالعمإً  قذٹ ّ٘ تٮ ً

ٗٛ؟ وَ زاٌخْ ركش د. عخذ العضٖض اذتششاُ؛ بالش ي عٌّا ٥ التٺخٗق

ٛپ عمىٗااٛ و اان الٕطااٗمٛ ا٧ٌظااق لضساعااٛ القىاان  تؼااىن دساطااات   ٗاا

 باملٗآ املاذتٛ  ٔلكَ املٍّ  العمى٘ ٔاحذ.

عكاااف د. شالااذ الشدٖعاااُ: إٰرا ٌٍتّاا٘ إي عُ وشاكااض ال ٍااإ      

  ٔ لااٛ وااَ تاٌااإ ِاا٘ تمااإ الاات تظاااعذ يف ؿااٍع الظٗاطااٛ العاوااٛ لمذ

ِٔزا ٖع  عُ  ٕ ّا تٺخٗقٗٛ ٔب اشك   ؛ش٦ه الذساطات ٔالخوٕث

  ٛ عٔ   عٔ إدشاااه طٗاطااات زذٖااذٚ    إظتاااد حماإه ملؼااك٦ت شاٟىاا

 تقٕٖي ٔتؼخٗف ٔكع شاٟي.



64 

–1029  1022  
51 

الخوٕث عىٰٕوا تٍقظاي إي  ٦ اٛ عٌإاع:  إث عطاطاٗٛ ٖ ماق       

عمّٗااا التااٍظري   اإث تٺخٗقٗااٛ ب ااشك حاان وؼااك٦ت عٔ ؿااٍع    

تقٗٗي ٔتؼاخٗف باشاو  شاٟىاٛ. ٔتعتارب وشاكاض      طٗاطات  ٔ ٕث 

  ٍ  ا٧شريَٖ.ال ٍإ تاٌإ وعٍٗٛ با٥

 ْ ٘    يف الظااٗا  ٌفظاا ِاان ِاازا   :تظاااٞه ع. عخااذ اهلل اللاإعت

ٖعاا  عُ تكاإُ املؼااك٦ت ٔالظٗاطااات وقتـااشٚ عمااٜ طٗاطااٛ      

الذٔلااٛ؟ عمااق د. شالااذ الشدٖعاااُ بااأُ وشاكااض ال ٍااإ تاٌااإ تظاااعذ   

 ي تكمٗفّا بخوٕث عٔ دساطات.كزلإ القٺاع ارتاق عٍذوا ٖت

علٗع واَ املىكاَ عٰٖلاا     :وَ زاٌخْ تظاٞه ع. ستىذ الذٌذٌ٘

 ؟ٔطااشا اذتماإه  دساطااٛ ظاإاِش ازتىاعٗااٛ باا٦ تكمٗااف وااَ عحااذ 

٘٭    حمٕهإي حتتا   ٛلذٍٖا ظٕاِش ازتىاعٗ ن تاذشٶ ذُٔ با  ٔلاَ ختتفا

 ٖعاص مبواسبتّا.ٔا٫ ٛالذٔل

 الخو  عتتاا  ممٕلپا  حٕه رلإ رِق د. شالذ الشدٖعاُ إي عُ ا

ِٔاازا   ٖٔظااتخذً املظاان   إرا كاااُ عمااٜ وظااتٕٝ ٔاطااع    ٛشاؿٲاا

ٗٷ  ا.وكمف وال

  تكمٗفٍااا  زتىٕعااٛ باااح    بااثزشاٞ      شخاان عااذٚ طاإٍات  

  ٛ ٕٵ  دساطااٛ عااَ العٍااف ا٧طااشٙ يف املىمكاا ه الذساطااٛ وشكااض  ٔواا

س٣ٖاااٛ لمذساطاااات ا٥زتىاعٗاااٛ. ٔبعاااذ عُ شىٍاااا بالذساطاااٛ رٖمٍاِاااا      

 ٕ تااخ    ٔ ٵ  ؿااٗات ٔالاارباو  لموااذ وااَ العٍااف    مبجىٕعااٛ وااَ الت

 وعظىّا وَ ٔصاسٚ الؼ٤ُٔ ا٥زتىاعٗٛ يف حٍْٗ.

ٕٵ   ه الذساطاااااٛ واااااَ سزااااااه ععىااااااه    املشكاااااض املااااازكٕس وااااا

ٓ وذٍٖااااٛ كااااإٌا ٖتربعاااإُ لمىشكااااض. ٔباملٍاطااااخٛ املشكااااض وقااااشٶ   

 الشغ بالقـٗي.
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عشاحا عُ ٖكإُ     عكا ت د. ٔ اٞ طٗخاٛ عٌاْ بااملفًّٕ الظاابق    

ْ   ٍِاك  ٍإ  ٖؼاحك    تاٌإ تابع  مع الؼٕسٝ ٔلاٗع ا ماع راتا

ُٵ ا٥طاا٦ع  ٕ ٗااْ باااح  ُ وااَ ا٧علاااٞ ٔوااَ شاااس  ا مااع  حٗاا  إ

الؼااىٕل٘ ٧علاااٞ ا مااع عمااٜ كاان شلاااٖا املىمكااٛ ٔتقاااسٖش        

 ااأٙ   ادتّااات املختمفااٛ ٤ِٖمااّي لمىؼاااسكٛ يف ِاازا ال ٍااإ تاٌااإ   

 أعطٰظاا ازٰٔسُ  ااا زااع بااذ تشٖااذ الذٔلااٛ اٌتّازّااا ٥  ٛطٗاطااٛ وعٍٗاا

ٚ يف الااخ٦د  ٖٔكاإُ ِاازا ال ٍااإ تاٌااإ ٖااذعمااٜ زتااا٥ت عذ أو اااٰس

 بٺشٖقٛ وا لمذساطات ٔالخوٕث يف  ريٓ. اوتمقٰٗ

عُ اشاااحاا وٍاشؼاااٛ املٕكااإع يف زتماااع الؼااإسٝ شاااذ  ععتقاااذٮ

خن زتىٕعٛ واَ  ً بٍظاً لم ٍإ تاٌإ وَ شٳالتقذٶ ٖكُٕ ع لن لٕ  ٵ

حتاٜ ٖاتي املٕا قاٛ عمٗاْ واَ       ٖأشز زتشآ ك اريٓ  ٗ    ا٧علاٞ

 ا مع  ي وَ املمإ.

 وا عتتازْ العىن امل٤طظ٘:

عػاااس ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ إي عٌااْ بظااخق عُ العىاان امل٤طظاا٘  

ٍاااٜ عطاطاااٗٛ تظااااعذ عماااٜ اطاااتذاوٛ ععىالاااْ ٔكِٕاااا  عتتاااا  إي بٮ

ٛ   ٔتٺٕسِا ٜ ٔباذتاذ ا٧   بتٕ ري املٕاسد الخؼشٖٛ ٔاملالٗٛ ال٦صوا  ؛دٌا

 :عشحا وا ٖم٘

ً دٔسات قاااذٹٖٮ عطاااخاس مبشكاااض ومواااق تاااذسٖق وعّاااذ تأطاااٗع .2

و ان الظٗاطاٛ     تذسٖخٗٛ يف التخــات الت ّٖتي بّا املشكض

ا يف دسزااات التااذسٖق حتااٜ تـاان  تااذسظتٗٷ  ٔا٫عاا٦ً ٔالتٺاإس

كادميٗاااٛ لمذساطااات العمٗاااا  عإي ػااّادات الاااذبمًٕ العااال٘ عٔ   

 ا. لذعي املشكض ٔاملعّذ وادٖٷ

عّااذ ٌفظااْ بٍٕعٗااٛ ٔزاإدٚ املااذسب  ٔالؼااّادات     ض ِاازا املىٗٹااٖٮ .1

وٛ وَ حٗ  حجي التعأُ واع و٤طظاات عاملٗاٛ عٔ ستمٗاٛ     املقذٵ
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ذ الؼااااااااشاكات الذاعىااااااااٛ قٽااااااااع يف ع٭ٔالتٕطٶاااااااا  وشوٕشااااااااٛ

 ٔا٫طحاتٗجٗٛ لت زٖٛ املعّذ ٔاملشكض باملٕاسد الخؼشٖٛ.

ع يف الؼااشاكات ا٫طااحاتٗجٗٛ وااع املٍظىااات الذٔلٗااٛ      التٕطٶاا .1

ٔكازلإ    واي املتواذٚ  العاومٛ ٔاملٍخ قٛ وَ ٠ِٗاٛ ا٧ ٔشـٰٕؿا 

ٔطااشا عٍااأَٖ واا٤ شٚ   املشاكااض ٔاملعاِااذ العاملٗااٛ املتخــااٛ

ا٫عااا٦ً   وشٖكٗاااٛ الع٦شاااات الظاااعٕدٖٛ ا٧ :و ااان  لمىٍتاااذٝ

 طٗاطات الؼش  ا٧ٔطط .    الظٗاط٘

  اا  كاُ الت العاملٗٛ الؼخـٗات وَ زاربٛ ع اٞ اطتقٺاب .8

علااااااٞ ألظٗاطاااااٛ ٔا٫عااااا٦ً ٔكاااااىّي ك س يف اعدٔا عٔ ع اااااش

و ن طفشاٞ طابق  عٔ عوٍاٞ ٔوٍادٖق ا٧وي املتواذٚ    لمىشكض

ٔس٣طاٞ املٍظىات الفشعٗٛ ل٨وي املتوذٚ الظابق  عٔ القاٟى  

ٗٷااا  ٔا٥طاااتفادٚ واااٍّي يف ٔسؾ العىااان    اعماااٜ سعغ العىااان حال

 وّا املشكض عٔ املعّذ. ت ٖقذٹلات التذسٖخٗٛ اسٔالذٔ

سات الخو ٗاٛ ٔالذساطاات الات ت ٺا٘     لمىخااد  رلاإ  بعاذ  ا٥ٌتقاه .7

ٔتعااام وٕاكااع ارتماان ٔالااٍقف يف ارتٺااط التٍىٕٖااٛ ٔبااشاو    

ٕٶ ُٕ دساطاات  كا ه ٔالش٣ٖٛ ٔوؼاكن ا٧داٞ اذتكٕو٘ لتالتو

ميكَ  زٓ الرباو  ٔارتٺط ا٥طتفادٚ وٍّاا    وٕاصٖٛ أع اٰ 

 ٔا٥طتعاٌٛ بٍتاٟجّا ٔتقٗٗىّا.

ٜ  املؼاسكٛ .1 ٕ  عما حـااٞات رات الع٦شاٛ   ا٫ يف الؼاعيب  ٝاملظات

بالعٍأَٖ املتـذسٚ ٥ِتىاوات املٕاطٍ  يف ا ال  الظٗاط٘ 

ميكَ  أشتضٌٰٔ احـاٞات وشزٰعن ِزٓ ا٫عٯٔز٭  ٔا٥شتـادٙ

 ٙ زّٛ رات ع٦شٛ ا٥طتفادٚ وٍّا.٧

ٕٶ .0 ْ      التٍ   ع يف واٍن الشعاٖاٛ لمىٍتاذٝ دتّاات رات ع٦شاٛ بعٍأٍٖا

ٔصاسٚ ا٥شتـااااد  ٔع  عٔ ٔصاسٚ ا٫عااا٦ً  ٗاااٛٔصاسٚ ارتاسز :و ااان
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يف ٔزٕد ا اْ   ٔ ريِا ممَ ظتذ املٍتذٝ الفاٟذٚٻ  ٔالتخٺٗط

 ٔػشاكتْ لش ع ادتذٔٝ ٔالقٗىٛ املتٕشعٛ وَ ٌتاٟ  املٍتذٝ.  

 حظااااق املمتقااااٜ ععلاااااٞ وااااَ داشمٗااااٛ زتىٕعااااات تأطااااٗع .1

ٔتااااذٖٔش ا٫ػااااشاف عمااااٜ املٍتااااذٝ باااا  ِاااازٓ  التخــااااات  

ٝ ا ىٕعاااات حظاااق العٍااا  ٔتكماااٗفّي   ٕاُ املٺاااشٔا لمىٍتاااذ

بٕكااااع المجاااااُ ٔعٔسا  العىاااان ٔالاااإسؾ التذسٖخٗااااٛ املشا قااااٛ    

 لمىٍتذٝ.

ع بشاو  ٔباشات عىن لذساطاات ٔع ااث عتتازّاا القٺااع     كٯٔ٭ .2

صتاصِا بالتعأُ وع املتخــا   إٖٔتي   ارتاق ٔالتظٕٖق  ا

   ْ ٖكاإُ لمىشكااض ٌظااخٛ وااَ      وااَ ععلاااٞ املمتقااٜ عٔ شاسزاا

 ال٘ ٔالخاش٘ لمعاوم  عمٜ الذساطٛ.وشدٔدِا امل

 عطع صتاا وشاكض التفكري:

عتىاذ  ٖ think tankٖشٝ ً. حظاً  ريٙ عُ صتاا وشاكض الاا  

عطاٰطااااا عمااااٜ احتٗازااااات عزّااااضٚ الذٔلااااٛ املختمفااااٛ ٔادتاوعااااات     

 ازٓ   -طٕاٞ كاٌت حكٕوٗٛ عٔ شاؿٛ -ٔامل٤طظات الكربٝ

 املشاكض. 

ادتٕٖااااٛ  خاااان القاااإات تأطااااٗع وشكااااض ساٌااااذ كاااااُ وااااَ شٳ   

ٕ    ا٧وشٖكٗٛ لذساطٛ عبعاد التظمڄ   ٗت ن الٍإٔٙ كاذ ا٥حتااد الظا

ٗت  ٔصتن املشكض يف إط٦  ٌظشٖٛ الشعق الٍٕٔٙ الزٙ عشٍع الظٕ

ُٵ ٖعااا  ٌّاٖاااٛ ا٥حتااااد    اعٙ ِجااإً ٌااإٔٙ وّىاااا كااااُ ستاااذٔدٰ    ع

  ٧ُ عوشٖكا لذّٖا القذسٚ عمٜ الشد  إٰسا ٔبعاذٚ طاش     ؛ٗت الظٕ

 وااٍَّي عٔ الخواش عٔ ادتاإ  ِٔازا الاازٙ وكڃا    طإاٞ كاااُ واَ الاارب  

 ا٥ٌتـاس يف حشبّي الخاسدٚ كذ الؼٕٗعٗٛ.  



64 

–1029  1022  
55 

زاوعاتٍاااا ٔػاااشكاتٍا الكاااربٝ ٔٔصاسات الاااذ اع ٔارتاسزٗاااٛ  

 think tankٔالتخٺاااٗط حتتاااا  لتأطاااٗع وشاكاااض    ٔا٥شتـااااد

 عٌّاي ٥  ك رٰيا وَ عاذً تأطاٗع ِازٓ املشاكاض  ٔععتقاذٮ      تٔتأشش

 تأطااٗع وشاكااض ع ااا ّي ارتاؿااٛ. وااا    بااذ عُ ٖخااادسٔا  ذٖااٛ يف  

 think tankإٌؼااٞ وشكاض   واَ  الازٙ ميٍاع ػاشكٛ و ان عساوكإ      

   كى اه؟

تأطٗظاّا   ٖٕزذ عذد وَ وشاكاض ا٧ ااث ارتاؿاٛ ٔالات  ٵ    

ٞ وااَ شٳ   ض ل٨ اااث ااٍٗو اان وعّااذ بشٔك  خاان سزاااه ععىاااه ع شٖااا

 ً 1916ض يف عاااً  ااخاان سٔبااشت بشٔكٍ تأطٗظااْ وااَ شٳ  ٔالاازٙ  ٵ

لٗٛ ازتىاعٗاااٛ تقاااع عماااٜ عااااتق ا٧ شٖااااٞ يف دٔ اااي    ٔك وظااا٤ٍِٔاااا

ث تفٗااذ دٔ ااي. ٍِاااك عااذد وااَ وشاكااض     ا ااعلتأطااٗع وشاكااض  

ٌؼاش   :و ن  ض ع ا ّا عمٜ اجتآ عٔ ِذف وع ا٧ اث الت تشكِّ

عٔ ا٥عتىاااااد   عٔ ا٥ٌفتاااااا ا٥شتـااااادٙ  ٕلٕزٗات ستا ظااااٖٛعٖااااذ

 ّٛا و٤طظات  ري شابما الزات٘. العاون املؼحك ب  ِزٓ املشاكض عٌ

ٖٕٔزذ  ا اطتق٦لٗٛ تاوٛ يف عىن ع ا ّا بذُٔ عُ ٖكإُ    لمشبن

 .  اٍِاك عٕاون عٔ و٤ شات عٔ شٕاٌ  تعٗق ععىا 

لتأطاااٗع وشاكاااض الاااا   اتاااشٝ احتٗاٰزااا ٔإرا كاٌااات الذٔلاااٛ ٥

think tank باااذ لمجاوعاااات ٔسزااااه ا٧عىااااه    ااا٦  التابعاااٛ  اااا

 ٚ ٫ٌؼاٞ ِزٓ املشاكض.املخادسوَ ٔالؼشكات الكربٝ 

 املىمكٛ ٔوشاكضِا الخو ٗٛ:يف الؼشكات الكربٝ 

يف رِاااق د. شالاااذ باااَ دِاااٗؽ إي عُ الؼاااشكات الكاااربٝ     

شتـاااادٖٛ ااملىمكاااٛ لاااذّٖا وشاكاااض ع ااااث ٔدساطاااات ؿاااٍاعٗٛ    

ٔ ريِاا.    ٔطاابإ   ٔا٥تـاا٥ت   كاأساوكٕ  ؛ٔوٗضاٌٗات كخريٚ
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ت وٕصعاٛ يف  لذّٖا عذٚ وشاكض ع ااث ٔدساطاا   -و مپا - ظابإ

 طٗا.ؤ  بأٔعٔس  عوشٖكا :و ن  وعظي شاسات العات

با ٍاااذ شخااان  ااا٦ث    ٕسالبٍ اااع ا ّاااا يف  وشكاااض٭ ٔلقاااذ صستٮ

 َ  122باااْ عك اااش واااَ إر   طااإٍات   ٕزاااذت عٌاااْ وفخاااشٚ لمااإط

ٓ يف زتااا٥ت عمىٗااٛ وااَ الااذكتٕسا محمااٛ وااَ وااٍّي ٪17 باحاا  

 شحاع.ا ت ي بشاٞأ  ادتٍظٗٛ ا ٍذٖٛ

بتكااااسات تظاااتخذً وٍتجاااات   املشكاااض بتقاااذٖي  ٖٔقااإً ا  

و ااان ِٗاكااان الظاااٗاسات بتـااااوٗي شتتمفاااٛ     طاااابإ يف تـاااٍعّا

لؼااشكات وـااٍعٛ لمظااٗاسات يف العااات  ٔالعذٖااذ وااَ ا ٗاكاان      

تـااوٗي لقٺااسات الشٖااك     حٗا  ػااِذتٮ    ملقـٕسات القٺااسات 

 ٔاملىمكٛ.

عمتٍااٜ عُ ٖكاإُ ٍِاااك وشاكااض ع اااث عٔ  ٍااإ تاٌااإ تّااتي     

ٖتكإُ واَ طتخاٛ      تتخٍاآ ػاشكٛ تٺإٖش التعماٗي      لتعمٗيبتٺٕٖش ا

ي بٍخخٛ واَ  ٺعٲٖٔٮ  وَ ا٧كادميٗ  ٔسزاه ا٧عىاه ٔعٔلٗاٞ ا٧وٕس

املختـاااا  العاااااملٗ  يف زتاااااه التعمااااٗي   مااااٗع وااااَ اللااااشٔسٙ  

  التقٍٗٛ تتٕي وؼاسكتّي عَ بعذ.  حلٕسِي لمىىمكٛ

 ٌقاحت حتمٗمٗٛ حٕه وشاكض التفكري:

 -ٜاملخاسك إي عُ وشاكاض الاتفكري ِإ املظاىٵ    عػاس ع. ٌخٗن 

 ْٔعمٗا  ؛ا٧ششب ملا ع ّىْ وَ دٔس ٍٖخ ٘ عُ ٖكُٕ  اا  -يف ٌظشٙ

باا  بعااض املظااىٗات لمتفشٖااق     ٦ٌحااع عُ الااخعض حااأه التفشٖااق٭   

ُٵ   اشاذ ٖكإُ وفٗاذٰ    رلاإ عواشٱ   باملّىٛ ا٧طاطٗٛ لكن ٌإع  ٔعسٝ ع

ٗٷعكادميٗٷ احت حإه تماإ املشاكاض    واَ الٍقا   ا. ٍِٔا عذدٱا ٔلٗع عىم

 دُٔ تشتٗق: 
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فااحك لتمااإ املشاكااض إ٥ عُ ٖكاإُ لااذّٖا املاإاسد      ٥ ٖٮ :عٔلپااا

طإاٞ وإاسد شاؿاٛ عٔ دعاي       طاات ٔا٧ ااث  اال٦صوٛ ٫صتااص الذس 

شااااسز٘  ٔاملشاكاااض ا٧ك اااش صتاٰحاااا ِااا٘ الااات لاااذّٖا وٕاسدِاااا   

 ارتاؿٛ وَ ا٧ٔشاف ٔا٥طت ىاسات  عٔ امل٦ك.

ٰٗااا ٔحتذٖااٰذا ا٧ اااث ٔالذساطااات الاات    -مااإاملشاكااض ت : اٌ

٥ ميكَ إ٥ عُ تعتىذ عمٜ بٗاٌات ٔوعمٕوات ِ٘  -اتٍتجّا عىمٗٷ

كٗاف ميكاَ عُ    اعؿمپا  ري وتٕ شٚ يف عاملٍا العشبا٘ عٔ و ٗخاٛ. إرٰ  

 اا عااَ وشاكااض تفكااري عٖٷاا ٖكاإُ لااذٍٖا ع اااث ٔدساطااات   لاامپ  

العمىٗاٛ  ثٌاْ    عواا  ؟الذساطات ا٥زتىاعٗٛيف كاُ ٌٕعّا  ٔبالزات 

با٫وكاُ صسعّاا يف عٙ وكااُ وٍاطاق واَ ٌاحٗاٛ تإا ش عٍاؿاش        

 الخو  ٔالتٺٕٖش.  

ِٔ٘ ٌقٺٛ وّىٛ  كٗف ميكَ التعاون واع إوكاٌٗاٛ    : الٰ ا 

خان و٤طظاات عٔ دٔه لاذّٖا عزٍاذاتّا     اشتٺاف تمإ املشاكاض واَ شٳ  

 ٛ ِٔإ عوااش عتاذث يف عوشٖكاا ٔبؼااكن شاإٌٌ٘ ذتظاااب      ؟ارتاؿا

ٕاٞ لملاا ط عمااٜ ؿاااٌع القااشاس يف عوشٖكااا عٔ دٔه ٔوٍظىااات  طاا

خاان امل٤طظااات ا٧وشٖكٗااٛ عٔ  تظاإٖق  كااشٚ وعٍٗااٛ لتخٍّٗااا وااَ شٳ   

 ا٫ع٦ً ا٧وشٖك٘. 

ميكااَ إرا تاإا شت املاإاسد عُ ٖكاإُ لااذٍٖا كااار  يف   :سابٰعااا

وشاكااض الااتفكري يف الذساطااات ٔا٧ اااث ا٥شتـااادٖٛ حتذٖااٰذا    

ٗع الظٗاطااااٗٛ عٔ الاااات شااااذ تكاااإُ عشاااان حظاطااااٗٛ وااااَ املٕاكاااا   

حاإ  وااا ٌكاإُ  ااا يف ِاازٓ الفااحٚ يف ظاان     عا٥زتىاعٗااٛ  ٔضتااَ  

الت ريات ا ٗكمٗٛ يف اشتـادات العاات  طإاٞ واَ حٗا  وإاصَٖ      

القاإٝ عٔ واااَ حٗاا  وـاااادس ال ااشٔات الااات باتاات تااات ري بؼاااكن     

و اان  قااذاُ   وتظاااسع ميكااَ وعااْ عُ ٌفقااذ كاان وـااادس ال ااشٔٚ  
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لمٺاشاٛ و مپااا. ششٰٖخاا ميكااَ عُ    عِىٗاٛ الاٍفط بظااخق باذاٟن زذٖااذٚ   

 ٌلٺش لؼشاٞ الظٗاسات ٔػشاٞ ٔشٕدِا ارتاق وعّا.  

ٛپ: شاوٰظااا عذٖااذ وااَ اليف التىٕٖاان الش اا٘ يف  ٥ عسٝ وؼااكم

٧ُ املىاااإه ٖفااااحك عُ  ؛املٕاكااااٗع ملشاكااااض تفكااااري وتخــااااٛ

 ْ ٔلكاَ ٔواَ ٔاشاع جتشباٛ واع        عتـن عمٜ وٍت  زٗذ ٖظتفٗذ وٍا

ا  ّٗااا وشاكااض ستظاإبٛ عمااٜ    مباا -الااذاشنيف بعااض املشاكااض  

 ٛ   ٔشااذ ٖكاإُ  ُ املٍاات  الٍّاااٟ٘ كااعٗفٱ  عصتااذ  -زّااات س ٗاا

ِٔااا٘ عاااذً ٔزااإد وعمٕواااات ٔبٗاٌاااات تظااااعذ      -لمٍقٺاااٛ ا٧ٔي

ٔلكاااَ ٍِااااك بالتأكٗاااذ     دٔس يف رلاااإ -الخاحااا  ٔاملشاكاااض 

 عطخاب عششٝ للعف املٍت   ري ٌقف الخٗاٌات ٔاملعمٕوات.  

ٜ عشن تقاذٖش وشاكاض لتومٗان    ملارا ٥ ٖكُٕ لذٍٖا عم :طادٰطا

ً لـاااٍاع قاااذٵق عٍاااا  ٔالااات تٮ كت٭اااالذساطاااات ٔا٧ ااااث الااات تٮ  

كاعف ا٫ميااُ    عو ان عوشٖكاا. ِٔازا      الظٗاطٛ يف الذٔه املا٤ شٚ 

إ٥ بعاذ دساطاٛ ٔا ٗاٛ لكان سدات الفعان واَ        ا ّي ٥ ٖتخزُٔ شاشاسٰ 

 خن الؼعٕب ٔالقادٚ. شٳ

ب ااض الٍظااش  -كااض٥ ٌٍظااٜ عُ عِااي عدٔاس تمااإ املشا :طااابٰعا

 ِاإ طااخق كااافٴ ٔ  ِاا٘ إٌتااا  "املعش ااٛ"  -عااَ عطااخاب تأطٗظااّا

ذعي وَ وتخز القشاس. حتٜ عُ بعلاّا ٍٖات    لمٕزٕد  حتٜ ٔإُ ت تٮ

ٛپ دساطاتٴ ٛٿ تاسغتٗ  لقشاٞٚ املظتقخن. ٔلكٍّا كشٔسٖ

 ٛركاااش ع. ستىاااذ الذٌاااذٌ٘ عٌاااْ ٖتفاااق واااع ع. ٌخٗااان يف الٍقٺااا   

ٔلكَ كٗف ٌـن   شتـادٙالشابعٛ  ِٔ٘ الت تتعمق بالؼأُ ا٥

عشمّا الؼاأُ ا٥زتىااع٘ ٔالظٗاطا٘ واَ       ٧ لن اذتمٕه ب٦ طش 

ع ّي عُ الؼأُ ا٥شتـادٙ وٕكٕع عمى٘  ت   ؟ ا٫داسٖٛ ٛالٍاحٗ

  ش بعٕاون ازتىاعٗٛ ٌعاٌ٘ وٍّا.أٔلكَ ٖت
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عٖااذ رلااإ عٰٖلااا د. ستىااذ املموااي شاؿااٛ وااا ٖتعمااق مبظاااألٛ         

ق عٍاا.  كت٭الظادطٛ لتومٗن وا ٖٮ بالٍقٺٛ التىٕٖن الش ٘  ٔعػٗذٮ

ٛ   ٗاْ  ِٔإ واا اتفقات وعاْ      حٗا  تاشٝ عُ ِاازٓ     عٰٖلااا د. ٔ ااٞ طٗخا

 الٍقٺٛ كشٔسٖٛ  كىا عٖذت التٍٕع يف الفقشٚ ا٧شريٚ ٧ِىٗتْ.

 وذٝ حازٛ املىمكٛ إي شضاٌات التفكري:

رِق د. عخذ اهلل بَ ؿاا  اذتىإد إي عُ بٍااٞ ا٧ٔطااُ ِا٘      

ٌتااا  وٍّااا وااَ شاا٦ه عٕاواان  ٜ عٔ ٖتااأتٜ ا٫عىمٗااٛ دٍٖاوٗكٗااٛ تتااأت

ٔاذتااااشاك املٍااااتظي ٔاملظااااتىش   عااااذٚ  ٖااااأت٘ يف وقااااذوتّا اذتاااا ٶ 

٥كتىاه الخٍاٞ  ٔلَ ٖتوقق رلإ دُٔ عُ ٖتٕا ش يف ا تىاع عٌااغ   

 اااري ا ّي ٔدعىّاااي دعٰىاااتٮ٠اااعٔ زتىٕعاااٛ واااَ املفكاااشَٖ ظتاااشٙ تّٗ

ع ٍوٕ لتتخٶا بذ وَ تٕا شِا عمٜ ِزا ال طٗاطٛ ٥ عذٶستذٔد  ٔراك ٖٮ

 حذاث ٔا٥طتجابٛ ملتٺمخاتّا.ا٧

"ِاان ضتااَ  ازااٛ إي  :ِٔاإ  ه٣ٍِٔااا ٖتخااادس إي الاازَِ تظااا 

ػإ عُ ادتٕاب ٖأت٘ لاٗع   ٥ ؟تٕا ش شضاٌات عٔ وشاكض لمتفكري"

 وّىاااإكااا بٕزاإب إٌؼاااٞ و اان ِاازٓ ارتضاٌااات عٔ املشاكااض   " بااٍعي

 ٘طاطا ٤ٖكذ عُ ِزا املظامإ ِإ عٍـاش ع    املظىٜ  ِٕٔ وا كاُ

ٛپ  لقٗادٚ ا٧واٛ  ٌّٰٕكاا ٔعاضٚپ    ٚ  ٖاذ لمٍٗان واَ وكتظاخات عذ    ٔس عا

ازتىاعٗااٛ ٔإٌظاااٌٗٛ ٔاشتـااادٖٛ ٔعوٍٗااٛ  ٔيف الٕشاات ٌفظااْ تٍجاإ      

ا تىعااات وااَ شٺااط ٔع عاااه  ااري وذسٔطااٛ شااذ ٖ ااش  بظااخخّا عٙ  

    ٛ ٔسمبااا ٌفاإغ تّااذف إي     زتتىااع حاا  ٖظااري ٔ ااق عِاإاٞ  شدٖاا

 التذوري بذه الخٍاٞ ٔالشش٘.

ب عماٜ زتتىاع   اعا شاذ ٖٮ عٌاْ  لم اٖاٛ  ِٔإ    ٍِاك عوش وّايٸ  عٰٖلا

َ سمبا ٥ ٖششخإُ  ٗاْ   ش بعقٕه  ريٓ ممڃٖٺىن إي الٍّٕك عُ ٖفكِّ
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ش يف تفكِّا  اػاإ إرا ا حكاٍا عُ ٍِااك دٔلپا     ا ٥ٔ روٛ  ِٔزا با٦ إلڅ

 .اٍٖتىُٕ  تىعّ اطتقٺاب زّات عٔ عػخاق ٥

كتظااخات وااَ  ِاإ وفااحك عُ تتوقااق ادتّاإد ٔامل    بٍٗىااا وااا 

بذ وَ ا٧شز بضواً املخادسات   ش٦ه ع شاد ا تىع ٌفظْ  ٍِٔا ٥

 ا لزلإ.طتعذاٰدا ٔتٺخٗقپاوع التأون لمٕاشع ٔاطتؼشاف املظتقخن 

ٕٲ  ٔ زا  ثٌْ ٥كتظاب وا  ازاٛ    اثُ تماإ املظااٟن    ؛ِٕ وشزا

طات ىاس ِازٓ العقإه ٔمجعّاا     اإي عـاسٚ  كش املفكاشَٖ  ٔإي  

َ ش٦ اا طاخ  القاشاسات ا٫طاحاتٗجٗٛ  ٔإي     يف زتاوع ميكاَ وا  

ا٫دساك عُ الٍّاااإك با٧ػااااٗاٞ عتتااااا  إي شضاٌااااات عٔ وشاكااااض    

لمااتفكري  ااا اححاوّااا ٔتقااذٖشِا ٔوكاٌتّااا الفعمٗااٛ يف ؿااٗا ٛ      

 ٔيف املظاِىٛ يف شٗادٚ ا٧وٛ.  ا٧حذاث ٔؿٍاعٛ التأ ري

ٗٷااا ٕٸ   اااثُ حتقٗاااق واااا   أعىم مب ااان ِااازٓ   كلمٍّااإ ِااإ وشزااا

بذ وَ إظتاد  حت بّا وظاٟن التفكري  ٥ٕاٌات عٔ املشاكض املٍارتض

ع ٫ٌتااا  دساطااات ٔ اإث تكاإُ  العذٖااذ وااَ العٕاواان الاات ت٤طٹاا 

داٞ  واع ا٫دساك  وتازٝ ضتإ كفااٞٚ التٺخٗاق ٔا٧    ا٧كٕر  الازٙ ٖٮ 

ي ٔوعش اٛ اذتازاٛ املمواٛ    ّٯا باذ واَ  ٻ   ّاا ٥ عُ ا٧ِذاف املشاد حتقٗقټ

ٗٷ  ػخْ وموٛ. ذٶع٭ت تٮٔتمإ ال  اوٍّا وشحم

ِإ   وعش ٛ ا٧ٔلٕٖات ٔكٗفٗاٛ تٕزٗاْ واا   إٌْ ظتق خقٜ القٕه ٖ

ُ٭وفحك ا٫   حتٜ ٥ تزِق ا٧وٕاه ٔا٧ٔشاات ٔادتّإد   تٗاُ بْ ا٩

ٗٷاا   ً  ااا وااَ تمااإ  قااذٵا ٥ ٖاإاصٙ وااا ٖٮ ضتاإ وخااادسات إطااّاوّا زتتىع

 ا٧وٕس.

ُ٭ ٍِٔا عشحاٮ  ٕ واا إي التؼاجٗع ٔالتوفٗاض ضتا    عُ ٌظعٜ وَ ا٩

وااَ شاا٦ه تقمخاااات     ِاإ وماان يف ِاازٓ املشحماااٛ الاات ٌعااٗؽ  ّٗاااا     

 بذ وَ وٕازّتّا  ٔرلإ مبا ٖم٘: ٔوت ريات ٥
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بعااد إطاحاتٗجٗٛ    عإٌؼاٞ شضاٌات عٔ وشاكض ع ااث رات  -

كٗف ٖتي بٍاٞ ع٦شاات دٔلٗاٛ با  الذٔلاٛ ٔدٔه عشاشٝ        با"ختتف 

 ٕطٗذٚ.الع٦شٛ الالذٔه رات  ٥ٔ طٗىا

ِاذاف  ذ رات عبعاد إطاحاتٗجٗٛ تتعاذد  ّٗاا ا٧   إٌؼاٞ وعاِ-

ٔاملخشزااات  ٔعُ ٖقاإً عمّٗااا كفاااٞات عكادميٗااٛ وتخــااٛ يف   

وٍاااِ  الخواا   ٔؿاااحخٛ جتاااسب طااابقٛ وؼاإّدٚ  ااا بالكفاااٞٚ     

ٗٷ  ا.ا ٔعاملٗٷٔاذتلٕس ستم

عتىااذ وٕاصٌااات والٗااٛ رتضاٌااات عٔ وشاكااض الااتفكري  تٮعُ -

 ع وشٔس الضوَ.ّا ٔإٌتازّا وٟتلعف يف عدا حتٜ ٥

عُ تكاااإُ ِاااازٓ ارتضاٌااااات عٔ وشاكااااض الااااتفكري رات    -

ٗٷاطتق٦لٗٛ إداسٖٷ  ا.ا ٔوال

وت٦ك الذٔه ٔا تىعات لمىعش ٛ ٔتٕظٗفّا ِٕ وعٗااس  اعُ -

ن عطاٰطاا ٥وات٦ك طاخن ال اشٔٚ ٔالششا٘ يف      ؼاكِّ القٕٚ  ٧ُٔ رلإ ٖٮ

 بذ وَ عُ ٌظعٜ إي عُ صتعان  كن زتا٥ت اذتٗاٚ كا ٛ   ٍّا ٥

 ٌـخٕ إلْٗ. وَ املعش ٛ املشػذ ا٧ٔه لتوقٗق وا

 جتشبٛ ػخـٗٛ يف التعأُ وع وشاكض الخوٕث:

ركش د. محضٚ بٗات املااه عٌاْ ٥ زاذاه حإه عِىٗاٛ و ان ِازٓ         

املشاكااض لـااٍاعٛ القااشاس. كىااا عػااري إي عِىٗااٛ دٔس ا٫عاا٦ً يف    

 وظاِىتْ لتعضٖض دٔس وٍتجات ِزٓ املشاكض لمىجتىع.

 ادتاٌخ  كىؼاسك عٔ وتعاأُ واع بعاض    ٔ ظق جتشبت يف

املشاكض  ٔكىقٗي ملٍتجاات بعاض املشاكاض الخو ٗاٛ الات تٺمخّاا       

  بعض ادتّاات واَ املشاكاض الخو ٗاٛ؛ بالٍظاخٛ لتجشباٛ املؼااسكٛ       

ٛٿ  ل٨طااف ٦حااع عمااٜ س الخاحاا   ٖٔٮقااذٹتمااإ املشاكااض الاات تٮ شمٗماا
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ِزٓ  كتقٮع ٌ عاِتىاوّا ِٕ تٕ ري املاه  املؼكمٛ  بعلّا عُ زنٵ

 -ن لاٗع لمىاذا   وشكاض ع ااث  ٔظتاق عُ عٔكٹا     ٜاملذاشمٛ ملمتق

  ٛ ٛ  إٔ - مقذ جتأصت ِازٓ املشحما  لان املشاكاض   عواَ    كاا حقٗقا

 س الخاح   وشكض عطخاس .قذٹالت تعأٌت وعّا ٔتٮ

ُٵلزلإ ٖٮ ح   اوَ ِزٓ املشاكاض تتعاأُ واع با     اك رٰي ٦حع ع

ٔرلااإ ٖاا٤ ش عمااٜ زاإدٚ  ؛ ااري شتتـاا  سشٗـاا٘ ا٧زااش ٔالتكمفااٛ

 املٍت .

بالٍظخٛ لمجّاات الات تٺماق دساطاات عٔ تتعاأُ واع وشاكاض        

٦ٖحع عمّٗا ا٧وإس    لتقذٖي املؼٕسٚ ٔالشعٙ عَ طشٖق الذساطات

 التالٗٛ:

ٔرلاإ شاذ ٖكإُ     دساطاتْ؛  املٺمٕب وٕاؿفات حتذٖذ كعف -１

 ٛ عٔ   بظااخق عااذً عِمٗااٛ املكمفاا  وااَ ادتّااٛ لٺمااق الذساطاا

 املٍاطق يف وٕكٕع الذساطٛ.عذً ختــّي 

شاز واَ   ٤تٮ لماذٖكٕس    قاط  عٌّاا  الذساطاات  ِزٓ مل ن الٍظشٚ -２

لاااااف ٔتٮ  ٕكااااع يف الااااذس املشكااااض ٔتااااذ ع التكااااالٗف ٔتٮ

 كعٍٕاُ يف التقشٖش الظٍٕٙ لمجّٛ.

تٍؼااأ بعااض ا٧حٗاااُ وؼااكمٛ باا  ادتّااٛ الٺالخااٛ لمذساطااٛ       

ٕشعاات  عاَ ت  ٛالٍتاٟ  شتتمفا عٔ الشعٙ إرا كاُ ٔوشكض الذساطات 

 ِزٓ ادتّٛ.

 تعمٗقات حٕه شضاٌات التفكري:

ٛپ    وااَ الٍقاااحت ٔالتعمٗقااات حااإه     عٔسد د. سٖاااك صتااي زتىٕعاا

 :ىا ٖم٘شضاٌات التفكري تتمخف  ٗ
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- ٛ  ؛ٍِاااك حازااٛ واطااٛ ٫ٌؼاااٞ وشاكااض تفكااري يف املىمكاا

٫ شاٞ التفكري املتعاذد يف وعادتاٛ شلااٖاٌا الذاشمٗاٛ ٔتعاومٍاا واع       

 ال ري  دٔه ٔو٤طظات .

-    ٘   وشاكض التفكري ِ٘ ٌٕع واَ و٤طظاات ا تىاع املاذٌ

 ٔلٗظت بذٖمپا عٍّا.

وااااااَ اللااااااشٔسٙ عُ تكاااااإُ وشاكااااااض الااااااتفكري رات  -

اطتق٦لٗٛ تاوٛ  ٗىا تذسطْ ٔوا تٕؿا٘ باْ  ٔوـاذاشٗتّا وشتخٺاٛ     

 بّزٓ ا٥طتق٦لٗٛ. 

-  ٛ  ؛٥ ميكَ شـش متٕٖن ِزٓ املشاكض عمٜ شٺاعاات وعٍٗا

ٺٗاٛ ٌفقاتّاا ٔإُ كاٌات و٤طظاات  اري      ٧ٌّا حتتا  إي متٕٖان لت  

س ٗٛ. ٔبالتال٘ ميكَ متٕٖماّا واَ و٤طظاات زتتىاع واذٌ٘ ٔ/عٔ      

بؼاشحت ا٫ ـااا عاَ زّاات      ؛زّضٚ حكٕوٗٛع _ع شاد  _ػشكات 

 ٘ بْ. ٕؿٳن املىٕه  ٗىا ٖذسطْ املشكض عٔ ٖٮٔعذً تذشٶ  التىٕٖن

واَ ػااشٔحت   ٜميكاَ عُ تٍؼااأ ِازٓ املشاكااض باذتاذ ا٧دٌاا   -

ع عمٜ إٌؼاّٟا  عمٜ ا٧شن يف الظٍٕات ا٧ٔي ٜ ٌؼجٹالحشٗف حت

 وَ الظىاا بّا.

بالش ي وَ عُ زتمع الؼٕسٝ ٥ ٍٖٺخق عمٗاْ تعشٖاف  بشملااُ     

ادتّااٛ التؼاااشٖعٗٛ   املظااتخذً يف كاا ري وااَ الااذٔه  إ٥ عٌااْ ٖظاانٶ      

حظق الٍظااً ا٧طاطا٘ لموكاي يف املىمكاٛ. ٔبالتاال٘ ٥ ميكاَ       

ٕٵعُ ٖٮ   ه إي وشكض تفكري.و

وااا ميكااَ عُ ٖقاإً بااْ زتمااع الؼاإسٝ ِاإ عُ ٖتخٍااٜ إٌؼاااٞ     

ٖٔلااااع   وشاكااااض تفكااااري يف املىمكااااٛ يف ختــااااات وتعااااذدٚ

 ا  ا.كٕرٰز



64

 –1029     
64 

ٔركاااااشت د.  ٕصٖاااااٛ الخكاااااش عُ  كاااااشٚ إٌؼااااااٞ وشاكاااااض   

ش ٔتعخٹا    كاشٚ ساٟاذٚ   -إرا ػ٠ٍا عُ ٌظىّٗا كزلإ -التفكري

لكا اااٛ شٺاعاااات الذٔلاااٛ شاؿاااٛ واااع ِااازٓ   ٘عاااَ احتٗاااا  حقٗقااا

َٶ  2030 ريات ا اٟمٛ الت ٌؼّذِا بفعن س٣ٖٛ الت عٌْ ٖكفا٘   ٔعظ

قاذت يف  عُ ازتىاعات شىٛ العؼاشَٖ الات عٮ   -و مپا -عُ ٌتزكش

  عقذ يف املىمكٛ يف عشن وَ عااو  ا٧سزٍت  شخن  حٚ شـريٚ طتٮ

ٛ  ع ّن ضتَ وظتعذُٔ  ا؟ إر واَ املعاشٔف     -و مپاا  -ُ ِازٓ القىا

  يف التجااااسٚ :ــاااات املختمفاااٖٛتخعّاااا عزٍواااٛ وتعاااذدٚ واااَ التخ 

مبااا   إخل ...كادميٗااأا٧  ٔالعماإً  ٔسٖااادٚ ا٧عىاااه   ٔالـااٍاعٛ

 ّاان   ٍٖاات  وعااْ عقااذ الـاافقات ٔا٥طااتفادٚ وااَ جتاااسب الااذٔه      

عمااٜ طااخٗن امل اااه ٥    _  كاٌاات الفااش  الاات سا قاات ٔلاا٘ العّااذ     

باملعمٕواات ٔالخٗاٌاات ٔالذساطاات الكا ٗاٛ الات       وظاموٛپ  _اذتـش

وـااف  اش  الاذٔه الات ػااسكت يف ِازا ا٥زتىااع         ٜعمجتعمّا 

َ الٕ اذ املشا اق واَ ا٥طاتفادٚ مباا كااُ وتاٰحاا        املّي؟ ِٔن متكڃا 

وَ  شق عمىٗٛ ٔتقٍٗٛ ٔجتاسٖٛ؟ ِٔن كاُ لْ وـادس كا ٗٛ واَ  

املعمٕوات املٕ قٛ الـادسٚ عَ وشاكض   ٗٛ وٕ ٕشٛ؟ ِٔ٘ ا٧طا٠مٛ  

 ٛ املىمكٛ  زا اذتاذث  ٥طتلا كربعٺشا بؼكن الت طتٮ ّارات

 ششٰٖخا.

   ٝ َ ٖخاذٔ عُ    واَ زّاٛ عشاش ش العٕاوان الشٟٗظاٗٛ الات طاات٤ ٹ    وٳا

عمٜ عىن ِازٓ املشاكاض  ِٔا٘ العٕاوان الات ٥ تعااٌ٘ وٍّاا ال ٍاإ         

د الات حتاذٹ    تاٌإ يف ب٦د عشاشٝ  ِا٘ العٕاوان  ال قا ٗاٛ الظااٟذٚ     

َ طخٗعااٛ التٕشعااات ٔاملىاسطااات طاإاٞ وااَ الظاطااٛ عٌفظااّي عٔ ممڃاا   

جتاااآ الكتااان الظٗاطاااٗٛ عٔ املتٍفااازٚ  طاااٗعىمُٕ يف ِااازٓ املشاكاااض

ٗٷااااازتىاعٗٷاااا عٔ ااشتـااااادٖٷ ٗٷااااا عٔ دٍٖ ا  إر شااااذ تتااااذاشن يف  ا عٔ شخم
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 ٜعٺااااَ تٮَ مياااإه الذساطااااات عٔ ملٻاااا الذساطااااات عٔ ٌتاٟجّااااا عٔ و٭اااا 

الذساطات واَ ا٧طااغ  إكاا ٛ إي عُ الخٍاٜ الظٗاطاٗٛ بٺخٗعتّاا       

ن تااٗشااذ ٥ تظااىن مبظاااحات حشٖااٛ كا ٗااٛ ت  ٔالقخمٗااٛ ا٧تٕششاطٗااٛ

  زٓ املشاكض عُ حتقق عِذا ّا.

وّاً لخعض ادتّات ٔامل٤طظات يف املىمكٛ وؼابّٛ ملشاكض 

 التفكري:

تااشٝ د. ادتااااصٙ الؼااخٗك٘ عٌاااْ ب ااض الٍظاااش عااَ اشااات٦ف     

  إلپا عُ عِاي  Think Tank أزّات الٍظش حٕه تشمجٛ وـٺمن ال

ٗااٛ ؿااٍع ٔاختااار القااشاسات عمااٜ   وااا ميٗااضٓ ِاإ الحكٗااض عمااٜ عِى  

ٔتقاذٖي املقححاات     عطاغڂ وَ الخو  ٔالذساطٛ ٔاذتٕاس ٔالٍقاؾ

ٔاذتمااإه ٔالخاااذاٟن ٧ؿاااواب القاااشاس ٔامل٤طظاااات ٔاملٍظىاااات يف    

 ا تىع.

ٍِاك العذٖاذ واَ ادتّاات الات تقإً مبّااً وؼاابّٛ ملشاكاض         

ادتاوعاااات ٔوشاكاااض ا٥طتؼااااسات    :و ااان  الاااتفكري يف ب٦دٌاااا 

ٛ ارتااارباٞ ٔزتماااع الؼااإسٝ  ٔزتتىعٍاااا الظاااعٕدٙ يف ِااازٓ  ٠ِٗٔااا

املشحمااٛ بالاازات  وشحمااٛ الٍقمااٛ التٺٕٖشٖااٛ التٍىٕٖااٛ باجتااآ حتقٗااق   

   ازٛ واطٲٛ إي ععذاد وك فاٛ واَ وشاكاض ٔعقإه     1212س٣ٖٛ 

 ٔالٕكع ٖظتٕعق املضٖذ ٔاملضٖذ.  التفكري

 ٙٸْ واَ علإٖٛ طتخٕٖاٛ  كشٖاٛ  حاش     ٔومتقٜ عطخاس مبا ٖلىٶ

ٛٴ تتٍاطاق واع واا تؼاّذٓ      ب ْ عُ ٍٖتقن يف وظتٕٝ علٕٖتْ إي وشحما

ً   ٗاا  ٖظاات ىش وقٕواتااْ  الااخ٦د ٔتظااري باجتاِااْ وااَ كاإ ٔتقااذٶ  

ٔالفشق املتاحاٛ بؼاشاكات وذسٔطاٛ واع القٺاعاات الخو ٗاٛ رات       

َ٭ الع٦شٛ  ٔالقٺاعات اذتكٕوٗٛ  ٖٔخذع بالقلاٖا الت تّيٶ  الٕط
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يف اذتـاإه عمااٜ وعمٕواتّااا حتااٜ   حظاطااٗٛ ٥ٔ ؿااعٕبٛ   ٔالاات ٥

ٔبازلإ   ا؛عىقپا ك اش  ٖتاذس  يف القلااٖا ا٧   يٵال قٛ  ٔوَ  ٭ا  ٖكظق٭

ـٮااا شٕٖٷااٖكاإُ طااٍٰذا  كشٖٷاا   اع القااشاس بتقذميااْ لمتوماا٦ٗت   ٍٵا  ل

 الخذاٟن املتاحٛ  ل٨شز مبا ٍٖاطق وٍّا.  يٵٔالذساطات  ٔوَ  ٭

ش يف بٺخٗعااٛ اذتاااه   ااثُ ِاازٓ ارتٺاإٚ تظااتمضً إعااادٚ الٍظاا     

ٌظاااااً العلاااإٖٛ ٔإزااااشاٞ العذٖااااذ وااااَ التعااااذ٦ٖت ٔا٫كااااا ات      

ٗٷاا  ٙا وااَ القٺاااع ارتاااق رٔاملتٺمخااات  كىااا تظااتمضً طااٍٰذا متٕٖم

الع٦شااٛ مبؼاااسٖع الذٔلااٛ الكټااربٝ وااَ شاا٦ه اتفاشٗااات ٔتفاِىااات 

 تتلىَ وـا  وتخادلٛ ٔوؼحكٛ.

 س٣ٖٛ  ري وتفاٟمٛ حٕه وشاكض التفكري:

وتفاٟمپاااا بثوكاٌٗاااٛ ٔزااإد    لظاااتٮركاااش د. وظااااعذ احملٗاااا؛   

وشاكااض الااتفكري ِاازٓ عٔ املشاكااض الخو ٗااٛ ٔ اؿااٛ رات املظاااس   

 ااااري اذتكاااإو٘. إر إُ املعٗاسٖااااٛ الاااات ٖقححّااااا الااااضو٦ٞ  اااازٓ  

ٛ ٺخٵق ا٥طتؼاسٖٛ ٖظتوٗن عُ تٮتاملكا ٔبالتاال٘   ؛ق يف الذٔه الٍاوٗا

 ه.وَ ارتٗا ٔزٕدِا اذتقٗق٘ ٥ الؼكم٘ ِٕ كشبٱيف  ثُ ا٧ون 

وااَ امل٤طظااات ا٥طتؼاااسٖٛ اذتكٕوٗااٛ    ضتااَ لااذٍٖا الكاا ريٮ 

وااَ ا٧ كاااس   ً الكاا ري٭قااذٹت زٓ امل٤طظاااتٔارتاؿااٛ  ٔكاان ِاا  

وْ بٗذ عُ  الق وا تقذٹ  ٔا٩ساٞ ٔالعذٖذ وَ املقححات ٔالتٕؿٗات

ِزٓ الكٗاٌات ِ٘ وقححات ٥ متتذ ٥ٔ تـن ٧سك الٕاشع بش ي 

ٛپ شاّٟا  إر املظ٤ٔه ٥ ٖشٝ  ا ع  إ٥ يف زٕاٌق وعٍٗٛ ٔستذدٚ. ِىٗ

زاوعاتٍااا عاارب كمٗاتّااا ٔعىااادات الخواا  العمىاا٘ ٔاملعاِااذ       

ٔاملشاكاااااض   ٔزتماااااع الؼااااإسٝ   ّٗاااااا ٔاملشاكاااااض املتخــاااااٛ

  تضشاش بكفااٞات وتىٗاضٚ   كماّا    املتخــٛ يف القٺاع ارتااق 
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 ؛ٔتاااذ ع باااالك ري واااَ الذساطاااات ٔالاااش٣ٝ ٔالٍتااااٟ  ٔاملقححاااات    

إر ت متتذ   يف املكتق عٔ املكتخٛ ع يف سفٍّٕكُ تٮعٔالٍتٗجٛ ِ٘ 

مباا يف رلاإ الخوإث ٔالذساطاات الات        التٍفٗاز ٔا٫ اادٚ   لّٗاا ٖاذٮ  إ

 وَ ادتّات وَ وشاكض الذساطات لمقٗاً بّا. تٺمخّا العذٖذٮ

ٔظتعان الؼاعٕس     حخاحت لذٝ املتخــا  ِزا الٕاشع ٖعىق ا٫

ً ٔوظاتقمٛ  بٕزٕد وشاكض تفكري ٔدساطات   ٗاٛ ٔاطاعٛ ا٥ِتىاا   

 املٍاه. ٔرات متٕٖن رات٘ عوٰشا بعٗذ٭

ٔلااازا عوٗااان إي عُ املظااا٤ٔه سمباااا لذٖاااْ ػاااعٕس بلاااعف ِااازٓ  

 عُ زااانٵ ٔلااازا جتاااذٮ ؛املشاكاااض عٔ كاااعف كفاٞاتّاااا عٔ شتشزاتّاااا

 ٍخٗٛ.زٔػخـٗات ع وٕس املّىٛ عؿخن وظتؼاسِٔا وكاتق٭ا٧

َٶ الخعض لذٍٖا صتان يف إٌؼااٞ وشاكاض دساطاات يف     عُ  لزا عظ

  ٛ ؿااااخن ٖظااااتخذً ع٦شاتاااااْ   عٔ  عوشٖكااااا ٔدٔه  شبٗااااٛ ٔوطااااإٖٗ

   ْ ِاااإ عحااااذ املكاتاااااق    الؼخـااااٗٛ لٗكاااإُ وشكااااضٓ ٔوكتخااااا

ٕكااان  اااا دساطاااات ٔ ااإث وّىاااٛ. ٔالٍتٗجاااٛ  تٮا٥طتؼااااسٖٛ الااات 

 حتقٗق وـا  شاؿٛ  قط  عرب عقٕد كخىٛ.

ن ٌٔعىاااان وااااع املظاااا٤ٔل  ٔوااااع رلااااإ  جىٗاااان عُ ٌظاااان ٤ٌوٲاااا 

ِٕا ٔلٗفٗاااذٔا واااَ ٠ٓ ٍٖٔؼٳااالٗظااات ىشٔا يف وشاكاااض الاااتفكري ِاااز 

 بشازتّا. 

 ٘   تشٝ د. عخري بشِى  عٌْ بش ي طٕدأٖٛ الٺشا إ٥ عٌْ ٔاشعا

 ٔعتفق  ْٗ وع د. وظاعذ.

حك ْ ٥ ٖٮذسك زمڄبٍٗىا يف اعتقاد ع. ستىذ الذٌذٌ٘ عُ وا ٥ ٖٮ

 ْ  ٔسمبا شمٗن وَ التفا٣ه ِٕ عق٦ٌا٘ يف ِازٓ املشحماٛ. ععتقاذٮ    كمڄ

تفاٟماٛ بظاخق املاكا٘. املؼاكمٛ يف     املشتإ  اري  ٖتفّي ٌظ الكنٵعُ 
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عٌٍااا ٥ ٌٺمااق ٌٔماانٲ عمااٜ املظاا٤ٔل  يف كاا ري وااَ ا٧واإس ٌٔقااٍعّي    

 بالعُٕٗ الظٕداٞ عٔ الخؼشٚ الظىشاٞ.  

وااا عتااضٌ  عٌٍااا حتااٜ ٥ ٌتااابع ٌٔااشد عمااٜ وااا تٍؼااشٓ وشاكااض   

ٔبالاازات يف ال ااشب. لعمٍااا  قااط ٌـاان إي       الااتفكري يف ارتاااس  

ِإ العا٦ . دٔلاٛ     تق ٔوااٌق ٔكع دساطات ملارا كټوشحمٛ الشد  

ٔٸ    ٔٸ إ بان  طاٍٛ   82وٍااز  و ان إٖاشاُ عاذ ٌظااشٙ يف وٍاز ا٧صه   ٌّااا عاذ

ا٫ٖشاٌاا٘ بكاان   ٔطااتخقٜ  ٥ٔ ٖٕزااذ لااذٍٖا وشكااض ٖتااابع ا تىااع٭   

ع حٗاتاااااْ الظٗاطاااااٗٛ ٔا٥شتـاااااادٖٛ   عطٗا اااااْ ٔوعتقذاتاااااْ  ٔتتخٶااااا  

 ٔا٥زتىاعٗٛ.  

    ٙ ٌٍاا ٍِاا ٔبظاخق ٌٕعٗاٛ     ععتقاذ  أ   عوا واَ ٌاحٗاٛ حشٖاٛ الاشع

يف ادتاااإدٚ.  الذساطااااات  ٛاملٍاااات  ٥ ظتااااق عُ تكاااإُ ِاااازٓ عقخاااا

 ّٗااا دسزااٛ اذتظاطااٗٛ  ٔتقاان  ّٗااا  ا٥زتىاعٗااٛ ٔا٥شتـااادٖٛ تقاانٶ

ٚ  مااٗع وااَ  اارتٺاإحت اذتىااشاٞ. ٔإرا كاااُ املٍاات  عتتااا  لمىااذاس    

ًٮاكتفااٜ باأٖٮ  ٍؼااشارتٺااأ عُ ٥ ٖٮ عُ  ط٦ع ؿاااحق القااشاس. ٔعزااض

ٛ   ٛتكُٕ عماٜ دسزا   ٛاطات املشاكض الفكشٖبعض دس   واَ الظاشٖ

عشاااشٝ  ادٔلپااا وٺمااإب ٔشاؿاااٛ إرا كاٌااات الذساطاااٛ ختااافٶ زأِااا

 خل.إٔوٕشفٍا وٍّا..

 ششاٞٚ حٕه عِىٗٛ تٕازذ وشاكض التفكري باملىمكٛ:

وااع كاا ري ممااا طشحااْ ٍِااا    ركااشت د. عااخري بااشِى ؛ عتفااقٮ  

َٶ ماٜ عِىٗاٛ وشاكاض    غتتمف ع ٥ عحذ٭ ْعٌ الضو٦ٞ ٔالضو٦ٗت.  ٔعظ

َٶ  عُ الكنٵ التفكري عٔ حتٕٖن وشكض عطخاس إي عحذِا. كىا عظ

عمٜ عِىٗٛ ٔزٕد وـذس متٕٖن وظتذاً لمىشكاض. إرا اتفقٍاا    وتفقٱ

اذتظااخاُ بعااض  يف  ثٌااْ وااَ املّااي عُ ٌلااع     عمااٜ الٍقاااحت ععاا٦ٓ 
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حتذٖااذ دٔس وشكااض عطااخاس ٔداٟاااشٚ      ِٔاا٘: عٔلپاااا  املّىااٛ   الٍقاااحت 

ـٶ ٘ ادتّااٛ عٔ ادتّااات املظااتفٗذٚ ممااا ٍٖاات  عااَ    َ ِااـااْ  ٔو٭ااخت

 املشكض. 

عؿاواب القاشاس يف ت اٗري     اتفقٍا عُ وشاكض التفكري تظااعذٮ 

قااإً بعىااان  تطٗاطاااات إزشاٟٗاااٛ عٔ  ااا  صتاعاااٛ شاااشاس زذٖاااذ عٔ   

وٍاؿشٚ لمذ ع بثششاس ػ٘ٞ زذٖذ. ٔب ض الٍظش عاَ واِٗاٛ القاشاس    

ْ ا عٔ شا عٔ ازتىاعٗٷا ا كاُ عٔ إع٦وٗٷا اشتـادٖٷ باذ عُ    ثٌاْ ٥   ٦ ا

  ٖتقااااطع عٔ مياااع بعاااض ارتٺااإحت اذتىاااشاٞ بؼاااكن عٔ باااآشش     

يف ن عِىٗاٛ ِازٓ املشاكاض؟    ٔالظ٤اه املٺشٔا ٍِاا ِإ كٗاف ٤ٌؿٲا    

عٙ وشكااض ٖكتظااق شٕتااْ مبااذٝ شاإٚ ٔزااشعٚ   عُ   املتٕاكااع ٘سعٖاا

ٰٗا زاذٷ ٔرلإ ٖتٺمق طقفپ  طشحْ ٔوٍّجْ ا واَ اذتشٖاات   ا زاذٷ ا عال

ٔحشٖااٛ ا٥ٌتقااااد .  ىااا الااازٙ     لتعاااخرئحشٖااٛ ا    حشٖااٛ الاااتفكري 

ٖكفن رلإ ملشاكض الاتفكري املقححاٛ؟ واارا لإ كااُ املٍات  عاَ        

ش وااَ عؿااواب شِّااقااشاس وااا عټلِاازٓ املشاكااض ٖتلااىَ اٌتقاااٰدا كااخرٰيا 

ششاسات عٙ وشكض  اري    ٌعي ؟القشاس عٔ ادتّات اذتكٕوٗٛ العمٗا

اٖاٛ عٔ  واَ اذتى  أِازا ٖتٺماق ٌٰٕعا    ٛ ومضوٛ لكٍّا طتكُٕ وعمٍا 

 اذتـاٌٛ بؼكن عٔ بآشش ٧علاٞ عٙ وشكض تفكري. 

 ٛ ٕٹو٭ااا  زّاااات التىٕٖااان  ختااافٶِٔااا٘   الٍقٺاااٛ ال اٌٗااا ه َ ميااا

 ْ ٗٷااا ان كااا ٺپ ىـاااادس التىٕٖااان تؼاااكِّ    املشكاااض ميتمكااا  اتمقاٟ

٧ُ املشكاااض ٖتٺماااع  ؛شش عماااٜ عٙ وشكاااض تفكاااريباااآبؼاااكن عٔ 

وشكاض  ٙ عْ ٔطاٟن  اشتٺاف تٕزٶا  ٝحذإل٦طتذاوٛ. ٔالتىٕٖن ِٕ 

 ا . ٔت ٗري وظاسٓ ٔلٕ وٌٗٷ

التٺاش   اا ِا٘ التخـاف. عٌاا واع        ٔالت عٔدٶ  الٍقٺٛ ال ال ٛ

ـٶاا  ٔكااشٔسٚ ٔزاإد شتتـاا  حظااق ا ااااه عٔ       ف املشاكااض خت
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إ٥ عٌ  دٰٔوا ع٣واَ عُ    ا٧ِذاف الت تٍؼأ املشاكض عمٜ عطاطّا

ٔإُ كاٌات وتعاسكاٛ     اشت٦ف ٔزّات الٍظش ٖعٺ٘ ٌتااٟ  ع لان  

ٜ لتٕزٶااوااع ا ٜ زتاااٰصا مبواااو٘  ظااىٵٔزاإد وااا ٖٮ   ْ ا٧طاطاا٘. مبعٍاا

ا ٧ٌْ دٰٔوا ؛ بأِىٗٛ ٔزٕد عؿواب ا٥شتـاقِٕٔ   الؼٗٺاُ وّي

واااارا لااإ حـااان   "٧طااا٠مٛ زِٕشٖاااٛ عماااٜ وخاااذع  اٰضطاااٗكُٕ ستفِّااا

 ؟  "العكع

شتاٰواااا؛ عتٺماااع  عمپاااا لٕزااإد وشاكاااض تفكاااري ستمٗاااٛ تعىااان    

مىظااااِىٛ يف ؿاااٍع لٚ لمـاااا  العااااً  ٔتٍقمٍاااا إي وشحماااٛ وتىٗاااض 

َ  القشاسات الت متاعٶ  ٔتكإُ وشاكاض وا٤ شٚ ٥ وشاكاض       املإاط

ٗٮ  تفكري ؿٕسٖٛ  قاه  قط عٍذٌا وشاكض تفكري.ل

 

  :التوصيات 

ا  ا٧ اشاد  تٕظٗف ا٫ع٦ً ٔا٥طتفادٚ وٍْ بتٕعٗٛ ا تىع عىٰٕو .2

ٔامل٤طظااات ٔسزاااه ا٧عىاااه ٔؿااٍاع القااشاس  بأِىٗااٛ "وشاكااض 

 وّا. يف ٌّلٛ ا٧وي ٔتقذٶ التفكري" ٔدٔسِا

داٞ وشاكااض الااتفكري   عتأطااٗع ٠ِٗااٛ عمىٗااٛ وظااتقمٛ لتقٗااٗي       .1

ُ تكُٕ زّٛ وشزعٗٛ لتـاٍٗفّا واَ   عٔ  ٔإؿذاس التـاسٖن  ا

 حٗ  التخـف ٔوظتٕٝ ادتٕدٚ.  

عُ تخااااادس إحااااذٝ امل٤طظااااات ال قا ٗااااٛ عٔ الخو ٗااااٛ بتأطااااٗع     .1

ٔتشؿذ تفاع٦ت و٤طظاات القاشاس      وشكض تفكري تٺٕع٘ 

لااٍفّي كٗااف تعىاان و اان ِاازٓ الكٗاٌااات يف ظاان تٕاكااع  ؛عااْو

 شرباتٍا ٔ قا تٍا يف ِزا ا اه.
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إدساك عِىٗاااٛ امل٤طظاااات  اااري الش ٗاااٛ يف زتااااه الذساطاااات     .8

ٔالخواإث  ٔعُ ٥ تقتـااش ٌظشتٍااا لمخواا  العمىاا٘ عمااٜ العماإً    

باااااذ واااااَ ا٥ِتىااااااً باااااالعمًٕ ٔالذساطاااااات  الٺخٗعٗاااااٛ  بااااان ٥

 اٌٗٛ عىٰٕوا".  ا٥زتىاعٗٛ "العمًٕ ا٫ٌظ

ٔتٺخٗق   ا٥طتفادٚ وَ التجاسب العاملٗٛ يف "وشاكض التفكري" .7

ٛ   ا٧ مباااا ٖ ااشٙ الااتفكري املتعاااذد يف      لاان ٔا٧و اان لمىىمكاا

  ٛ ٔبٍاااٞ ع٦شاتٍااا ٔتعاومٍااا وااع ال ااري     وعادتااٛ شلاااٖاٌا الذاشمٗاا

  دٔه ٔو٤طظات .  

حاا  سزاااه ا٧عىاااه عمااٜ تااخ  "وشاكااض تفكااري" ٔتاإعٗتّي       .1

ا  اي ٔتؼاجٰٗعا  اي عماٜ     تقاذٖشٰ  ؛ظاىٗتّا بأ ااّٟي  بأِىٗتّا ٔت

 إٌؼاّٟا ٔدعىّا. 

مٗاا  ا٥طتفادٚ وَ ارتاربات الات عىمات يف وشاكاض شٗادٖاٛ عٔ عٮ      .0

عٔ عُ   يف الذٔلااٛ بعااذ تقاعااذِي لمعىاان يف وشاكااض الااتفكري    

عٔ مجعّااي يف وشاكااض وتخــااٛ   ي وشكااض شاااق بّاا  أٍؼ٭ااٖٮ

اعٛ التأٳ ري بٍّ  ٖمٗق تتىتع با٥ححاً ٔالتقذٖش ٔالقذسٚ عمٜ ؿٍ

 بفكشِي ٔوكاٌتّي.

كتابٛ عشك كافٴ عَ عِىٗٛ "وشاكاض الاتفكري" ٔالاذ ع باْ      .1

إي زتمااع الؼاإسٝ كاا٘ ٖتخٍااآ زتىٕعااٛ وااَ ععلاااٞ ا مااع 

ُ تـاذس  عٔ  لتكتظق عِىٗتّا وٍْ  ملٍاشؼتْ ٔالتـٕٖت عمْٗ

 ش  متٕٖمّا. ي عىمّا ٔطټلٕاٟن تٍظِّ

ملٍاطقٗااٛ  يف زاوعااات  تأطااٗع  وشاكااض تفكااري لمذساطااات ا    .2

يف املٍاطق   عمٜ الش ي مما عٌفقتْ املىمكٛ واَ تربعاات  مباا    

رلااااإ ا٧ ااااشاد  ملشاكااااض الذساطااااات املٍاطقٗااااٛ ٔاملتخــااااٛ   
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 وشاكاااض دساطاااات عشبٗاااٛ ٔوشاكاااض دساطاااات إطااا٦وٗٛ  يف     

 ِىٗتّا. عس ي  ّاال شب إ٥ عٌٍا ت ٌتػت الفكشٚ ٌفظ

ّىااااٛ ظااااٗادٖٛ ٔاملتأطااااٗع "وشاكااااض تفكااااري" يف الاااإصاسات ال .22

 ٝ شاؿاااااٛ بّاااااا تكااااإُ   ٔادتاوعااااات ٔالؼاااااشكات الكااااارب

ٛ   ل٦ ٔعاااذً ا٥عتىااااد عماااٜ      طاااتفادٚ واااَ كفاٞاتّاااا الٕطٍٗااا

 املشاكض ٔارتربات ا٧زٍخٗٛ. 

تتخٍاآ ػاشكٛ     تأطٗع "وشكض تفكري" ّٖتي بتٺإٖش التعماٗي   .22

طتخاٛ واَ ا٧كاادميٗ  ٔسزااه ا٧عىااه       ٖليٶٔ  تٺٕٖش التعمٗي

ؼاححت  وع شتتـ  عاملٗ  يف زتاه التعماٗي ٥ ٖٮ ٔعٔلٗاٞ ا٧وٕس 

  التقٍٗٛ تتٕي وؼاسكتّي عَ بعذ.   حلٕسِي لمىىمكٛ

ا٥ِتىاااااً بااااا "وشاكااااض الااااتفكري" يف الذساطااااات ٔا٧ اااااث     .21

حٕ  وا ٌكُٕ  ا يف ِزٓ الفحٚ يف ظن عا٥شتـادٖٛ الت ضتَ 

الااات ريات ا ٗكمٗاااٛ يف اشتـاااادات العاااات  طااإاٞ واااَ حٗااا   

القاإٝ عٔ وااَ حٗاا  وـااادس ال ااشٔات الاات باتاات تاات ري   واإاصَٖ 

 بؼكن وتظاسع.  

تأطااٗع "وشاكااض تفكااري" لتومٗاان الذساطااات ٔا٧ اااث الاات    .21

ً لـااٍاع الظٗاطااٛ يف الااذٔه املاا٤ شٚ  قااذٵا  ٔالاات تٮكتااق عٍٵااتٮ

 ّي ٥ ٖتخزُٔ ششاساتّي إ٥ بعذ دساطٛ ٔا ٗٛ لشدات الفعان واَ   

 خن الؼعٕب ٔالقادٚ. شٳ

ّىٛ "وشاكض التفكري" يف الٕؿإه إي املعمٕواات واَ    تظّٗن و .28

  ٛ مبااا ٖظااّي يف صتاااا عٙ دساطااٛ      كا ااٛ ادتّااات اذتكٕوٗاا

ٖقااااع الخاحااا  يف وااااأص    حتاااٜ ٥   تقااإً بّاااا ِاااازٓ املشاكاااض   

التخىٍٗااااات ٔا٥ٌٺخاعااااات الؼخـااااٗٛ ممااااا ٖفقااااذ الذساطااااٛ    
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 ٛ ٔبالتااااال٘ ؿااااعٕبٛ ا٥طااااتّذاٞ    املـااااذاشٗٛ ٔالقٗىااااٛ العمىٗاااا

 قّا. بٍتاٟجّا ٔتٺخٗ

ٍؼااأ ُ تٮعٌظااٰشا لتكمفااٛ "وشاكااض الااتفكري" املادٖااٛ  ميكااَ      .27

ِاازٓ املشاكااض يف الخذاٖااٛ باذتااذ ا٧دٌااٜ وااَ ػااشٔحت الحشااٗف 

ع عمااٜ إٌؼاااّٟا  ٔمتٕٖمااّا وااَ و٤طظااات زتتىااع      ؼااجٹحتااٜ ٌٮ

بؼاااشحت   عزّاااضٚ حكٕوٗاااٛ -ع اااشاد -واااذٌ٘ عٔ ػاااشكات

ٕٹ    ا٫ ـاا عَ زّات التىٕٖن ه  ٗىاا ٖذسطاْ   ٔعذً تاذشن املىا

 ٘ بْ.ٕؿٳاملشكض عٔ ٖٮ
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 :امللخص التيفيذي 

تٍظااجي مجٗااع وظاااسات وؼااشٔع طاا٦ً لمواإاس اذتلاااسٙ وااع  

  لحطٗ  وخاد٢ التعاٖؽ ٔاذتٕاس ب  الخؼش 1212ٛ املىمكٛ س٣ٖ

كاازلإ وااَ عزاان بٍاااٞ   ٔ باااشت٦ف عدٖاااٌّي ٔ قا اااتّي ٔععااشاشّي   

ؿاإسٚ رٍِٗااٛ حقٗقٗااٛ ٔإظتابٗااٛ عااَ املىمكااٛ يف شتتمااف احملا اان    

الذٔلٗااٛ  ٔتقااذٖي وٍجضاتّااا اذتلاااسٖٛ  ٔإبااشاص دٔسِااا الشاٟااذ يف    

 .التعاٖؽ ٔبٍاٞ الظ٦ً العامل٘

عػااااست الٕسشاااٛ الشٟٗظاااٛ إي عُ وؼاااشٔع طااا٦ً ٖاااأت٘      ٔشاااذ 

ل٬طّاً الفاعن يف سطي الـٕسٚ الـوٗوٛ ٔ اق عطاالٗق وذسٔطاٛ    

ٔرلااإ عاارب دساطااٛ ٔحتمٗاان   ٔوخٍٗااٛ عمااٜ حقاااٟق ٔوعمٕوااات وٕ قااٛ

التقااااسٖش الـاااادسٚ واااَ شتتماااف املٍظىاااات ٔوشاكاااض الذساطاااات     

 ٛ ا امل ااسٚ  لتإ ري ومخـاات ٧باشص القلااٖ      ٔٔطاٟن ا٫ع٦ً املختمفا

ٔكااع وااَ عزاان   ري تمااإ التقاااسٖش  أعااَ املىمكااٛ  ٔسؿااذ وااذٝ تاا   

 اذتمٕه العىمٗٛ ملٕازّتّا.

كزلإ عكذت الٕسشٛ عُ شاٗي املؼاشٔع تحكاض يف التعااٖؽ      

ٕٶٔ املٕاطٍااٛ. ٔالظاامي العااامل٘  ٔالتٕاؿاان اذتلاااسٙ  ٔع  شخاإه التٍاا

با٫كاااا ٛ إي عُ ا٧ِاااذاف املشزااإ حتقٗقّاااا واااَ شااا٦ه املؼاااشٔع  

خف يف تأِٗاان شٗااادات ٔاعااذٚ وااَ احملااأسَٖ الؼااخاب لتى ٗاان     تااتم

اكتؼااف الٺاشاات الكاوٍاٛ لاذٝ     ٔاملىمكٛ يف احملا ن الذٔلٗٛ  

بٍاٞ ػخـٗٛ شٗادٖاٛ حٕاسٖاٛ ػاخابٗٛ وتكاوماٛ     ٔاب ٔتفعٗمّا  خالؼ

 لموٕاس ٔالتٕاؿن وع ال قا ات ا٧ششٝ.

ا ٔرِخاات التعقٗخااات إي عُ الشبٗااع العشباا٘ ٔ"تاإٖح" ت ٖٮوااذ       

كٺپا زذٰٖذا يف التفكري  بن  وا لاٍىط زذٖاذ واَ التعاخري عاَ      
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امل٤كااذ عُ وااَ ا٧ كاااس لٗظّااش  اإ  الظااٺن  ٔوااع رلااإ  ثٌااْ      

ازٛ إي املشكض الإط  لموإاس  لكاَ بعاذ عُ      ا تىع وا صاه 

ٖعٗذ املشكض الٍظش يف سطالتْ ٔس٣ٖتْ ٔٔطااٟمْ   ٗا  تتإاًٞ واع     

ىا عٌْ وَ املّي عُ ٖعٺ٘ املشكاض  وعٺٗات حٕاس وا بعذ "تٕٖح". ك

 تكشٖع  قا ٛ ا٥ححاً.كزلإ ٔ  عٔلٕٖٛ ٫ػاعٛ  قا ٛ ا٥ححاً

ٍاا املختعا   يف   ٟٖٮظاتفاد واَ عبٍا  كزلإ اشححت التعقٗخات عُ 

ارتااااس  بالتٕاؿااان واااع عطااااتزتّي يف ادتاوعاااات ٔدعااإتّي لضٖااااسٚ  

   .عَ حقٗقٛ املىمكٛوَ ك ق ط٦ع ٔا٥  املىمكٛ

عُ واا  إي اش٦ت الت زشت عمٜ الٕسشاٛ الشٟٗظاٛ   ٔعػاست املذ

ٛپ ِٕ وؼاشٔع إع٦وا٘ زذٖاذ ٖعاشف كٗاف       حتتازْ املىمكٛ حقٗق

ٖٔاااتىكَ واااَ إشٍاعاااْ باااأُ     القااااس٢ ا٧زاااٍيب  ٖٛـااان إي رٍِٗااا 

 الظعٕدٖٛ دٔلٛ ط٦ً ٔحلاسٚ.

ُٵ واَ   بٍإعڂ  اٍِااك ػاعٕسٰ   ٔيف الٕشت الزٙ سعٝ  ْٗ املٍاشؼُٕ ع

ب املؼاااسك  ٔاملؼاااسكات  ٔبالٍظااخٛ اللااخابٗٛ يف ولٗااٛ اطااتقٺا

ُ ملعاااٖري ا٥شتٗاااس؛    ً ِاازا املؼااشٔع ٖقاااذٹ  عُ عمااٜ  ت قاا ا٩ساٞ اتف  ااث

ٖٔؼاشع    ٖٕٔطع داٟاشٚ التعاشف عماٜ داشماّا      الٕطَ بـٕسٚ مجٗمٛ

ٌٕا ز بٗتٍا لرياٌا العات واَ حٕلٍاا ٖٔعاشف حقٗقاٛ واا ضتاَ عمٗاْ         

وٗٛ عُ عِااذاف وؼااشٔع طاا٦ً ٔوشكااض اذتاإاس الاإط  طااا   كىااا 

ٖٔاٛ حإاس الؼاخاب واع ٌظاشاّٟي يف      ايف ؿاا  الإطَ واَ ص    ٔتـقٶ

 .ارتاس 

َ  أيف ٌّاٖٛ الٍقاؾ طاشا املمتقاٜ عاذدٰ     التٕؿاٗات  عِىّاا:   وا

دعٕٚ ادتاوعات لتخ  وؼاسٖع ػخابٗٛ حٕاسٖٛ عمٜ وظتٕٝ عاهڂ واَ  

التىٗض ٔا٥طتىشاسٖٛ  ا٥طتفادٚ وَ الٺمخاٛ املختعا   يف ارتااس  يف    
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ذ لااْ إعااذاٰدا زٗااٰذا وااع زاوعاااتّي ٔعطاااتزتّي    اٞ املټع٭ااخٍٵااالتٕاؿاان ال

ّااي  حاا  وٍظىااات ا تىااع املااذٌ٘ يف ب٦دٌااا عمااٜ تٍظااٗي     ٟٔصو٦

التٕاؿن اذتٕاسٙ املظتىش وع  ٠ات وتعذدٚ واَ زتتىعاات العاات     

 ا٥ِتىاً بثػاعٛ الظ٦ً ٔاذتٕاس ٔالتعاٖؽ داشان ا تىاع شخان واذٹ    

عمٗىٍاااا ٔإع٦وٍاااا ٔكااازلإ   ادتظااإس شاسزاااْ  عِىٗاااٛ تشكٗاااض ت   

ا عمااٜ ا٫شااشاس بظااٍٛ ا٥شاات٦ف باا  الخؼااش ٔتشطااٗ   ّىّااا  ٍااشٕاٌٍٗ

   َ ٔالااذعٕٚ إي تعضٖااض    بعٗااٰذا عااَ ا٥طااتقٺاب ٔا٫شـاااٞ ٔالتخاإٖ

التعاٖؽ داشن ا تىع  العٍاٖٛ بالتٕاؿن واع امل٤طظاات اذتقٕشٗاٛ    

بٗااٛ الربملاٌااات ٔا ااالع الٍٗايف ٔوٍظىااات ا تىااع املااذٌ٘ املى مااٛ  

بؼكن عكرب  إبشاص دٔس املىمكٛ ارتريٙ يف التربعات ٔا٧ٌؼاٺٛ  

ٔحقاإ   :متكاا  املااشعٚ :و اان  ارتريٖااٛ ٔإبااشاص املٍجااضات الذاشمٗااٛ

 ٔا٥طت ىاس داشن املىمكٛ.    الٕا ذَٖ يف العىن

 

 :مكدمة 

ض عمااااٜ تعضٖااااض إُ وؼااااشٔع طاااا٦ً لمواااإاس اذتلاااااسٙ ٖشكِّاااا

عٕب يف دٔه العاات   التٕاؿن ٔالتعاٖؽ اذتلاسٙ وع شتتماف الؼا  

مبااا يف رلااإ املقٗىاإُ باملىمكااٛ  وااَ شاا٦ه سؿااذ ٔحتمٗاان ٔاشااع      

ن خٮا  ٔاشاااحاا وخاااادسات لظٮاااٗٷاااالـااإسٚ الزٍِٗاااٛ عاااَ املىمكاااٛ عامل

    ٛ  .حتظااااٍّٗا  ٔالتعااااأُ ٔالتكاواااان وااااع القٺاعااااات رات الـاااام

ٕٶ  ع يف با٫كا ٛ إي ٌؼش شٗي التعاٖؽ ٔالٕٟاً ٔالشمحٛ ٔاححاً التٍا

ن الع٦شاات ا٥زتىاعٗاٛ ٔاذتلااسٖٛ    ؼكِّلظعٕدٖٛ  الت تٮال قا ٛ ا

 باا   ٠ااات ا تىااع الظااعٕدٙ وااَ زّااٛ  ٔوااع  ريِااي وااَ الؼااعٕب  

  .عششٝاملختمفٛ وَ زّٛ 
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كىاااا عُ مجٗاااع وظااااسات املؼاااشٔع تٍظاااجي واااع إطاااحاتٗجٗٛ  

  لحطاٗ  وخااد٢   1212املىمكٛ الٺىٕحٛ الت عربت عٍّاا س٣ٖاٛ   

باااااشت٦ف عدٖاااااٌّي ٔ قا اااااتّي   التعاااااٖؽ ٔاذتاااإاس باااا  الخؼااااش    

كزلإ وَ عزان بٍااٞ ؿإسٚ رٍِٗاٛ حقٗقٗاٛ ٔإظتابٗاٛ       ٔ ٔععشاشّي 

عاااَ املىمكاااٛ يف شتتماااف احملا ااان الذٔلٗاااٛ  ٔتقاااذٖي وٍجضاتّاااا      

 .اذتلاسٖٛ  ٔإبشاص دٔسِا الشاٟذ يف التعاٖؽ ٔبٍاٞ الظ٦ً العامل٘

ٙ شلااااٗٛ " عااااذٶلاااازا تٮ " وااااَ وؼااااشٔع طاااا٦ً لمواااإاس اذتلاااااس

ىاااٛ الااات طشحّاااا ومتقاااٜ عطاااخاس واااَ شااا٦ه ٔسشاااٛ        القلااااٖا املّ

التعقٗاااااق عماااااٜ  وّا د. طاااااعٗذ العىااااإدٙ  ٔ ٵالعىااااان الااااات شاااااذٵ

وٕكااااإع الٕسشاااااٛ ٔزاااااشت حٕ اااااا واااااذاش٦ت عذٖاااااذٚ ٌاشؼااااات:  

ٌقٺاااااٛ كااااإٞ ٔتفاااااا٣ه مبؼاااااشٔع طااااا٦ً لموااااإاس اذتلااااااسٙ      

وؼاااااشٔع إع٦وااااا٘ زذٖاااااذ  شتشزاااااات وخاااااادسات ٔوؼاااااشٔعات    

٫عاااا٦ُ عااااَ املؼااااشٔع    طااااابقٛ وؼااااابّٛ  ؿاااإسٚ كااااخابٗٛ يف ا   

املاااااإاطَ الظااااااعٕدٙ عداٚ إع٦وٗااااااٛ عااااااَ املىمكااااااٛ  التـااااااذٙ  

لموااااشب ا٫ع٦وٗااااٛ عمااااٜ املىمكااااٛ  ا٫عاااا٦ً ال شباااا٘ ٔكٗفٗااااٛ  

التعاوااااان وعاااااْ  شاااااشاٞٚ يف وؼاااااشٔع طااااا٦ً  عِاااااذاف وؼاااااشٔع    

طااااااا٦ً ٔوقححاااااااات حٕلاااااااْ  حتظااااااا  ؿااااااإسٚ املىمكاااااااٛ يف    

  ٛ   ارتاااااس   تااااذاعٗات الـاااإسٚ الظاااامخٗٛ امل مٕطااااٛ عااااَ املىمكاااا

جتاااااسب املىمكااااٛ وااااع  قا ااااٛ اذتاااإاس  عطاااامٕبٍا يف اذتاااإاس وااااع  

ا٩شاااش ٔتٕؿاااٗن ؿااإستٍا  إؿااا٦ا الـااإسٚ ارتاسزٗاااٛ تخاااذع واااَ   

وااااَ   . ٔيف الٍّاٖااااٛ اشااااحا ا٧علاااااٞ املٍاشؼاااإُ العذٖااااذ٭ الااااذاشن

د. الاااات كتخّااااا ٔ ٗىااااا ٖماااا٘ ٌااااف الٕسشااااٛ    التٕؿااااٗات املّىااااٛ

 ع.لاااذسٖع ٔصٖااااد اد. واااَ  ق عمّٗاااا كااانٸ طاااعٗذ العىااإدٙ  ٔعقڃااا  

 شالذ الٕابن.
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حتظاٜ املىمكاٛ العشبٗاٛ الظااعٕدٖٛ    : كتبب د. صبعيد العنبودي   

مماا   ؛بع٦شات وتٍٗٛ وع ا تىع الذٔل٘ ٔباححاً املٍظىات العاملٗاٛ 

ٖظتٕزق عِىٗٛ احملا ظٛ عمٜ ِازا املكتظاق  ٖٔتإاصٝ واع رلاإ      

اذتىاا٦ت ا٫ع٦وٗااٛ ٔالتقاااسٖش الاات تـااذس عااَ املىمكااٛ العشبٗااٛ    

ٖٕزااذ  ٥ٔ  رٍِٗااٛ طاامخٗٛ ٛ بتوٗٲااض ػااذٖذ  ٔتـااٍع ؿاإسٚپ الظااعٕدٖ

 وشازعٛ عٔ وٕازّٛ  ا.

لاازلإ ٖااأت٘ وؼااشٔع طاا٦ً ل٬طااّاً الفاعاان يف سطااي الـاإسٚ   

ٔ٭ ق عطااالٗق وذسٔطااٛ ٔوخٍٗااٛ عمااٜ حقاااٟق ٔوعمٕوااات    ٽااالـااوٗوٛ 

ٔرلااإ عاارب دساطااٛ ٔحتمٗاان التقاااسٖش الـااادسٚ وااَ شتتمااف     وٕ قااٛ

 ٔ ٛ املٍظىااات ٔوشاكااض الذساطااات  لتاإ ري  ؛ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً املختمفاا

ومخـات ٧باشص القلااٖا امل ااسٚ عاَ املىمكاٛ  ٔسؿاذ واذٝ تاأ ري         

ٔكع اذتمٕه العىمٗٛ ملٕازّتّا. ٔشاً املؼشٔع وَ عزن تمإ التقاسٖش 

ٔ٭   ق التال٘:بثٌتا  عذد وَ ا٫ؿذاسات عرب عذد وَ املظاسات 

ؼاعٕب  . الـٕسٚ الزٍِٗٛ لمىىمكٛ العشبٗٛ الظاعٕدٖٛ لاذٝ ال  2

 إؿذاسات . 1ٔا تىعات ا٧ششٝ  

 . شلاٖا ٔحتذٖات   ٦ ٛ إؿذاسات .1

. عؼااشُٔ حقٗقااٛ عااَ املىمكااٛ ٥ ٖتٍأ ااا ا٫عاا٦ً الااذٔل٘     1

   ٦ ٛ إؿذاسات .

 إؿذاسات . 2. التقاسٖش ارتاؿٛ  8

ٛٻ   ا٧س ااف إُ ت تٕزااذ عدٔات   ٔطااتخقٜ تمااإ الذساطااات حخٗظاا

وؼااشٔع طاا٦ً  ٖظااعٜلاازلإ  ؛اهلتفعٗمااّا ٔاطااتخذاوّا بؼااكن  عٵاا

ٛپ -لمتٕاؿااان اذتلااااسٙ ٛپ بكٌٕاااْ زّااا بااااذتٕاس ٔالتٕاؿااان  وعٍٗااا

إي بٍااااٞ ٔتـاااىٗي  -الاااذٔل٘  بالتٍظاااٗق واااع عكادميٗاااٛ اذتااإاس 
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      ٘  ااق ع لااان  ٔ٭ وؼااشٔع وتخـااف لتأِٗاان الؼااخاب لمواإاس العااامل

لمىظااِىٛ يف إعاذاد ػاخاب     ؛املىاسطات ٔالتجاسب احملمٗٛ ٔالذٔلٗٛ

ٔمبااا ٖتٕا ااق وااع س٣ٖااٛ     احملا اان الذٔلٗااٛو٤ِاان لتى ٗاان الاإطَ يف 

 .  1212املىمكٛ 

ٕٶٔشٗي املؼشٔع: تحكض يف التعاٖؽ   ▪ التٕاؿان  ٔع  شخٕه التٍ

 املٕاطٍٛ.ٔالظمي العامل٘  ٔاذتلاسٙ  

 ا٧ِذاف املشزٕ حتقٗقّا وَ ش٦ه املؼشٔع: ▪

تأِٗااان شٗاااادات ٔاعاااذٚ واااَ احملاااأسَٖ الؼاااخاب لتى ٗااان       -

 ن الذٔلٗٛ.املىمكٛ يف احملا 

اب ٔتفعٗماّا مباا   خاكتؼاف الٺاشاات الكاوٍاٛ لاذٝ الؼا     -

ٖااااٍعكع إظتاٰبااااا يف وظاااااِىتّي يف تـااااوٗن الـاااإسٚ الزٍِٗااااٛ  

 لمىىمكٛ.

بٍاااٞ ػخـااٗٛ شٗادٖااٛ حٕاسٖااٛ ػااخابٗٛ وتكاومااٛ لمواإاس        -

 ٔالتٕاؿن وع ال قا ات ا٧ششٝ.

 ٔؿف الربٌاو : ▪ 

 ً:الؼشٔحت ا٧طاطٗٛ لمىتقذٹ

 طٍٛ. 17 – 21ملؼاسك وَ عُ ٖكُٕ عىش ا -

ٛپ -  .إزادٚ الم ٛ ا٫صتمٗضٖٛ عٔ ل ات عششٝ حتذٶٰ ا ٔكتاب

 مماسطات طابقٛ يف ععىاه تٺٕعٗٛ. -

املؼاااااااااسكٛ يف واااااااا٤متشات عٔ وٍاطااااااااخات داشمٗااااااااٛ عٔ    -

 شاسزٗٛ.

 ازتٗاص ا٥شتخاسات ٔاملقابمٛ الؼخـٗٛ. -
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 وشاحن الربٌاو : ▪

 املشحمٛ ا٧ٔي: ا٥ٌتقاٞ ٔا٥شتٗاس.

 املشحمٛ ال اٌٗٛ: التذسٖق ٔالتٺٕٖش.

 املشحمٛ ال ال ٛ: التقٗٗي ٔالت زٖٛ الشازعٛ.

ولٗااٛ ا٥ٌتقااااٞ لمىؼااااسك : واااَ شااا٦ه املقابماااٛ الؼخـاااٗٛ   ▪

 شتخاس التوشٖشٙ.ٔا٥

ص الكفاٖااااات التالٗااااٛ   تـااااىٗي وفااااشدات الربٌاااااو  لتعااااضٹ     ٵ

 لمىؼاسك :

 ا اه الفكشٙ. -

 ا اه املعشيف. -

 ا٥زتىاع٘. ا اه -

 ا اه الٍفظ٘. -

 زتاه إداسٚ الزات. -

التأِٗاااان ٔالتٺاااإٖش يف املؼااااشٔع عمااااٜ ػااااكن وٍظٕوااااٛ       ٵ

ق الت اٗري يف طامٕك املؼااسك      وتكاومٛ واَ ا٧دٔات الات حتقِّا   

 ٔكاُ التأِٗن عمٜ ادتٕاٌق ا٩تٗٛ:

المقاٞات التذسٖخٗٛ: ِٔ٘ عخاسٚ عاَ الاذٔسات التذسٖخٗاٛ الات      ▪

ملؼااااسك  عباااشص املّااااسات ٔا٥جتاِاااات املٍاطاااخٛ يف   تٍىااا٘ لاااذٝ ا

عٖااً   1 -طااعٛ   11التٕاؿن اذتلاسٙ عمٜ شتتمف ا٧ؿاعذٚ.   

 تذسٖخٗٛ .

حمقاااات الٍقااااؾ ٔٔسؾ العىااان: ٔالااات تّاااذف إي متكااا    ▪

املؼاااسك وااَ املعش ااٛ العمىٗااٛ بااأبشص القلاااٖا ٔالتوااذٖات املتـاامٛ      

  .اٰٖٕو 27 –طاعٛ  71باملىمكٛ العشبٗٛ الظعٕدٖٛ.  
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ا٥طتلااااا ات: ٔالاااات تّااااذف إي متكاااا  املؼاااااسك وااااَ   ▪

الااٛ ا٥طااتفادٚ وااَ رٔٙ ارتااربٚ يف املؼاااسكات الذٔلٗااٛ بـاإسٚ  عٵ   

 عٖاً . 7 –طاعٛ  27ٔوخاػشٚ.  

الضٖااااسات املٗذاٌٗاااٛ: متكااا  املؼااااسك واااَ الٕشااإف عماااٜ     ▪

بّاا.   حقٗقٛ زّٕد ٔوٍجضات املىمكٛ اذتلاسٖٛ ٔالٍّلٛ الت متاشٶ 

 عٖاً . 1 –طاعٛ  18 

ٕٶ       ▪ ع لقااااٞات طااافري: حتقٗاااق املعش اااٛ ٔالتعااااسف ٧بعااااد التٍااا

 –طااعات   8ٔاملؼحكات ا٫ٌظاٌٗٛ ب  عبٍااٞ ال قا اات ا٧شاشٝ.     

 ٖٕواُ .

املؼاااسٖع: ِاا٘ عخاااسٚ عااَ زتىٕعااٛ وااَ ا٧ٌؼااٺٛ ٔالتىاااسَٖ    ▪

 ٛ ذ وااااَ اطااااتٗعاب ادتٕاٌااااق لمتأكڄااا  ؛طااإاٞ الفشدٖااااٛ عٔ ادتىاعٗاااا

 ىْ يف املؼشٔع.تعمڄ قذسٚ عمٜ التٺخٗق الظمٗي ملا  ٵٔال  الٍظشٖٛ

ٗٷػااشٮ ٰٞا وااَ املؼااشٔع  ت ػخـاا وؼااش پا يف ٔ  ا عُ عكاإُ زااض

 ت بتقاذٖي  التأطٗع ٔيف ا٥شتٗاس ع ٍاٞ املقاب٦ت الؼخـٗٛ  ٔػشٮ

ٛ  "ٔسػاااٛ عىااان   ُٵ  ".عؼاااشُٔ حقٗقاااٛ عاااَ املىمكااا  ع٣كاااذ لكاااي ع

ٔاملّا  ٔاملّااسٙ    الؼخاب ٔالفتٗات كإٌا يف شىاٛ التىٗاض العمىا٘    

ٌتّاااٞ الربٌاااو  عاارب املؼاااسٖع ٔاملخااادسات الاات      ارلااإ بعااذ   ٔملظااتٮ

 ٗٷااأاملاا٤متشات املختمفااٛ الاات و ماإا املىمكااٛ  ّٗااا. ٔحال    شااذوِٕا

عقااذ ٔسؾ عىاان وااع  ٔ ٵ  ٖظااتعذ املؼااشٔع ٫طاا٦  ٌظااختْ ال اٌٗااٛ

ْ ق ٌتاٟجا وقِّا صتًٕ الٍظخٛ الظابقٛ ٫كا ٛ ٔتعذٖن الاذبمًٕ حتاٜ ٖٮ  

 املأوٕلٛ.
 

ًٮ :ب د. سيبباد الببدريطعك بب د. طااعٗذ عمااٜ  يف الٕشاات الاازٙ ٥ علاإ

ًٮػجٹتفا٣لْ بن عټ ٌفظا٘ عماٜ إحخااط٘ لكا       عْ عمْٗ   ثٌ٘ ٥ علٕ

 عّا عمٜ املضٖذ.٥ عػجٹ



64 

–1029  1022  
83 

عااَ جتشبتٍااا يف وشكااض املمااإ عخااذ العضٖااض      طااخق عُ كتخااتٮ 

  ٕ العشباااا٘  ٖ لمواااإاس الاااإط  عٌّااااا "جتشبااااٛ  شٖااااذٚ عمااااٜ املظاااات

اب اذتٕاس العشب٘ املمإ الشاحن عخاذ اهلل باَ   ٔا٫شمٗى٘. عٌؼأِا عشٵ

عخذ العضٖض  ٖشمحْ اهلل  ٔشاً عماٜ تٍفٗازِا ٔتظاٗريِا وٕاطٍإُ     

 شتمـُٕ ؿادشُٕ.

ع وظريٚ اذتٕاس الٕط ؟ ِن ِٕ ن عٔ ِذٵوا الزٙ عٔشف عٔ عٺڃ

الشبٗع/ارتشٖااااااف العشباااااا٘ عً الشبٗع/ارتشٖااااااف "التاااااإٖحٙ"  عً    

ٛپك٦ِىا ب   ؟ٕؿفّىا ح٭ذ٭ٰ ا ٔٔطٗم

طتٍخ ق ستا٥ٔت عذٖذٚ ل٬زابٛ عاَ ِازا الظا٤اه  املاضع        

عواااا ستاااألت  أٔزضِاااا يف عُ الشبٗاااع ٔ"تااإٖح" ت ٖٮواااذ ا كٺپاااا    

زذٖاااٰذا يف الاااتفكري  بااان  واااا لاااٍىط زذٖاااذ واااَ التعاااخري عاااَ  

 ا٧ كاس لٗظّش  ٕ  الظٺن.

ن طوق ِن صتن وشكض اذتٕاس الٕط  يف وّىتْ عً  ؼن؟ ِ

"تاإٖح" الخظاااحت وااَ حتاات املشكااض  ٔعؿااخن "تاإٖح" ِاإ وشكااض       

ِان واا صالات اذتازاٛ شاٟىاٛ      ٔاذتٕاس الؼعيب  عٰٕكا عَ الٕط ؟ 

ع عمّٗا  س ي التوا٥ٕت ادتزسٖاٛ يف   إي املشكض بـٗ تْ الت عټطٹ

 ا تىع؟

ازااااٛ إي املشكااااض الاااإط   ضاه ٥ ٖااااامل٤كااااذ عُ ا تىااااع 

حازتْ إلْٗ ا٩ُ عكرب  لكَ بعاذ عُ ٖعٗاذ   لموٕاس  بن سمبا باتت 

املشكاااض الٍظاااش يف سطاااالتْ ٔس٣ٖتاااْ ٔٔطااااٟمْ   ٗااا  تتااإاًٞ واااع  

وعٺٗااات حاإاس وااا بعااذ "تاإٖح"  ٔاملٕاٞوااٛ لٗظاات ِاا٘ ا٥طااتجابٛ      

التاواااٛ ٔا٥ٌـااااّاس  ٔلكاااَ التٍاطااااق ٔالتفااااِي وااااع وقتلااااٗات    

 ارتٺاب اذتٕاسٙ ادتذٖذ.
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   َ املّاااي عُ ٖعٺااا٘   ٔيف شلااايٲ جتذٖاااذ الشطاااالٛ ٔالش٣ٖاااٛ  وااا

ٛپ ٫ػاعٛ  قا ٛ ا٥ححاً. ٔتكاشٖع  قا اٛ ا٥حاحاً      املشكض عٔلٕٖ

تكُٕ وَ ش٦ه  ٦ ٛ وٍا ز: التعمٗي  عرب امل٤طظاات التعمٗىٗاٛ     

ٔالت قٗااف  عاارب ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً ٔامل٤طظااات ال قا ٗااٛ   ٔالتأدٖااق   

ٙٵ  عرب ٔكع حضوٛ شٕاٌ  تلاخط ِازا الؼاأُ ٔتٮ    جتاأصات   عاشاق ع

 فْ .خالتٮ

ضتااَ سطااخٍا باوتٗاااص يف  اشتخاااس اذتاإاس  الاازٙ عټزااشٙ لٍااا يف     

وّا طٍٛ وَ دسٔغ اذتٕاس الت شذٵ ٥١شاعٛ تٕٖح.  خعذ عك ش وَ 

 اوشكض املمإ عخاذ العضٖاض لموإاس الإط  كاٌات الٍتٗجاٛ طاقٕطپ       

وااااع عٔه اشتخاااااس. ِاااان كاااااُ ارتماااان يف الااااذسٔغ عً يف       ٰٖاوااااذٔ

 !الذاسط ؟ ِزا ِٕ الظ٤اه الم ض

ٖٔخقااااٜ طاااا٤ال٘ ارتتاااااو٘: إرا ت ٌااااٍجن يف إػاااااعٛ الظاااا٦ً  

ٔاذتٕاس ٔالتعااٖؽ بٍٍٗاا ضتاَ عبٍااٞ الخماذ   ّان ضتاَ شاادسُٔ عماٜ          

 ّاان   إػاااعتْ بٍٍٗااا ٔباا  ال شباااٞ يف ارتاااس ؟ ٔحتااٜ لاإ اطااتٺعٍا  

 ِٕ صتاا وضٖف إصاٞ الفؼن الذاشم٘؟ ٗٷاطٗكُٕ وا ضتققْ شاسز

ِاازٓ القظاإٚ يف وؼاااعش لمااذكتٕس طااعٗذ عااَ  ععتاازسٮ  عشاارٰيا

س الااذعٕٚ لااْ بااأُ ٥ ٖتٕشااف عااَ     كااشٹا٫حخاااحت عٍااذٙ  لكاا  عټ  

  ِٔاازا وااا  ١خٺااالتفااا٣ه   قااذ ٖكاإُ ِاإ عمااٜ ؿاإاب ٔعٌااا امل   

 عمتٍآ.ٔ عسزٕٓ
 

عمتٍااٜ عُ الخذاٖااٛ كاٌاات وااَ    كٍااتٮ :ب أ. خالببد الوابببل وعك بب

شاا٦ه امل٤طظااات ا٧كادميٗااٛ دتاِضٖتّااا ٔشااربٚ وٍظاإبّٗا  ِٔااي 

 التٕاؿااان واااع ادتاوعاااات ٔاملشاكاااض ا٧كادميٗااااٛ يف     ا٧زاااذس يف 

 ملا تقٕوُٕ بْ. عٔ عمٜ ا٧شن بؼكن وٕاصڂ  ارتاس 
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ٍاااا ٟٖٮظااتفاد واااَ عبٍا  ٥ ي٭شااحاا؛ لٳااا اا٧وااش ا٩شاااش ِٔاإ زتاااشد   

املختع   يف ارتاس  بالتٕاؿن وع عطاتزتّي يف ادتاوعاات ٔدعإتّي   

  ٛ ٛ؟  قااذ عااَ حقٗقاٛ املىمكا   واَ ك اق  طاا٦ع ٔا٥  لضٖااسٚ املىمكا

يف دعاإٚ  ملااارا ٥ ٖٮىااٍن كاان وختعاا  شااشٖ  اذتااقٵ  :طااخق ٔاشححاات

 طاتزتْ لضٖاسٚ املىمكٛ؟ع ٦ ٛ عٔ عسبعٛ وَ 

 ااثُ ادتّاإد وااَ شاا٦ه ا تىااع املااذٌ٘ يف شتاطخااٛ      ٔعشاارٰيا

ا٧ك ااش وـااذاشٗٛ  ٘ا تىعااات ا٧شااشٝ بعٗااٰذا عااَ الش ٗااات ِاا  

 ا لذٝ ا٩شش.ٔشخٕلپ

 

 :املداخالت 

 ا٣ه مبؼشٔع ط٦ً لموٕاس اذتلاسٙ:ٌقٺٛ كٕٞ ٔتف

عٌااْ بااالش ي وااَ تقااذٖشٙ لٕاشعٗااٛ د.   ركااشت د. عااخري بااشِى 

صٖاد الذسٖع س ي كي ا٫حخاحت ا اٟن  ّٗاا  ٔلكاَ علاٗع ٍِااك     

 يف وشش الٍفق؟ ٕٞٱك

عمق د.صٖاد الذسٖع بأٌْ عمٜ الش ي وَ كي ا٫حخاحت ا اٟان   

اس يف التفااا٣ه د. طااعٗذ عمااٜ ا٥طااتىش وااذاشمت  اا ٹ  قااذ شتىااتٮ

ٔالعىن عمٜ إصتااا املؼاشٔع  ٔواا كااُ لا٘ عُ عدعإٓ إي رلاإ لإ         

ُٵ ٰٞا يف وشش الٍفق.  ي إ ٘   إحخااط٘ حاذٖ ٮ   عٌ٘ ٥ عتٕشع كٕ  ؛عّاذ با

بكاان وااا   ٘ٞٔلاازا  قااذ ٥ ٖٺاإه  ِٔاإ بظااخق وؼااّذ تاإٖح املماا       

 إ٥ اذتٕاس عٔ الظ٦ً. ٘ٞميكَ تظىٗتْ عٙ ػ

 وؼشٔع إع٦و٘ زذٖذ:

اً  اااريٙ: ملاااارا ٌخاااذع وؼاااشٔع طااا٦ً لموااإاس  تظااااٞه ً. حظااا

   ؟ِٚن ضتَ يف حشب وع اذتلاس ؟اذتلاسٙ
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ِٕ وؼشٔع إع٦و٘ زذٖذ ٖعاشف كٗاف    ٛپالزٙ ضتتازْ حقٗق

القاس٢ ا٧زٍيب ٖٔتىكَ وَ إشٍاعْ بأُ الظعٕدٖٛ  ٖٛـن إي رٍِٗ

ميكااَ ا٥عتىاااد عمااٜ الخٍٗااٛ ا٧طاطااٗٛ     دٔلااٛ طاا٦ً ٔحلاااسٚ. ٥  

ٗٷ ا٫ع٦وٗٛ املٕزٕدٚ ٧ٌّا ع ختت  ؼمّا  ذاسٚ يف الذ اع عَ  ؛احال

٥ تٕزااذ لااذّٖي القااذسٚ عٔ    ااا٫ع٦وُٕٗ عٍااذٌا  . ٛشلاااٖا املىمكاا 

زااٍيب عٔ حتااٜ وعش ااٛ كٗااف   لمتعاواان وااع ا٫عاا٦ً ا٧   ٛا٥طااتٺاع

باذ واَ    ا. ٥ُ متاٰوٌّٕي و ٗخ٧ ؛زٍيبٖتـشف ا٫ع٦ً ال شب٘ عٔ ا٧

تـ  لمتعاون وع الشعٙ العاً خن شتذاس وَ شٳتٮ ٚإٌؼاٞ عزّضٓ زذٖذ

ا ِإ  حذ عِي عطخاب اٌتؼاس العذاٞ كذ املىمكٛ شاسزٗٷا عا٧زٍيب. 

ٔ اااتن ا ااااه ل٬عااا٦ً املعاااادٙ يف    الت ٗٗاااق الكاوااان ٫ع٦وٍاااا 

٧ٌٍااا ٥  ٛ؛زٍخٗااا٧ ٛا جاإً بااذُٔ سادع.  ؼاامٍا يف اطااتىالٛ العقمٗاا    

ّي عٙ ٌااغ لاٗع لاذٖ   ٌعشف كٗف طتاطخّا  ٔععٺٍٗا املظا٤ٔلٗٛ ٧ټ 

 ا.  ٰوكفاٞٚ  ٔل تّي لم شب عتت بٍتٗجٛ عكظٗٛ متا

كاان الاازٙ ضتتازااْ ِاإ ا٥عتىاااد عمااٜ عٌاااغ شااادسَٖ عمااٜ         

ٔطاٍتىكَ    ٖٔفّىإُ كٗاف ٖعىان     التعاون وع ا٫ع٦ً ا٧زاٍيب 

 ش ؿٕسٚ حظٍٛ ٔٔاشعٗٛ عَ دٔلتٍا. ؼٯا وَ ٌ٭تذسظتٗٷ

. ٘ٞكمفاٛ لاَ ٖفٗاذٌا بؼا    إٌؼاٞ عزّاضٚ برئششاطٗاٛ زذٖاذٚ ٔوٮ   

ٔ      ٯا عٺّاي املظا٤ٔلٗٛ ٔطاحٝ    ععَ ا٧ اشاد املختـا  يف بماذك 

 الٍتاٟ  ا٫ظتابٗٛ.

 شتشزات وخادسات ٔوؼشٔعات طابقٛ وؼابّٛ:

ركش ً. ستىذ الؼّشٙ عُ ِزا املٕكٕع عٔ املؼاشٔع باا٧حشٝ   

ٔالعاااذد الكاااخري واااَ املخاااادسات   ععاااادٌ٘ لظااإٍات طٕٖماااٛ ولااات

  ٰٞ مكاٛ با  ا٧واع ٔالٗإً"     واَ وؼاشٔع "املى   ٔادتّٕد ادتخااسٚ ابتاذا
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ٔوؼشٔع اذتٕاس الٕط ... ٔ ريِا  ٔالت مجٗعّاا تّاذف لتوظا     

الـاإسٚ الزٍِٗااٛ عٍااا كظااعٕدٖ  ٔعااَ دٔلتٍااا  ِٔاإ عٔه ِااذف      

 ملؼشٔع ط٦ً. 

ِان   !َ شتشزات ِازٓ املخاادسات ٔواذٝ صتاحّاا    و عمپا  عتعجقٮ

فاعمٗاااٛ تماااإ لععٺااات بقاااذس واااا عټٌفاااق عمّٗاااا؟ ِااان ٍِااااك شٗااااغ    

 ٜ  ٕاس الٺشػاُ؟ ظىٵعً عٌٍا واسطٍا وا ٖٮ  اتاملخادس

  ٔعٌااا ٥ عسٝ عٌااْ " ااري   ٛعُ د. صٖاااد ع اااس ٌقاطپااا وّىاا    ٔععتقااذٮ

ا  ٥ٔ ٖعاا  رلااإ عٌااْ ٥ ٖااشٝ الٍاإس يف ٌّاٖااٛ  وتفاٟاان" باان عسآ ٔاشعٗٷاا

 ٔلكَ تظىٗٛ ا٧وٕس بأ اّٟا ِٕ املٺمٕب.  الٍفق  بن ٖشآ ٌٔشآ

"شظٍا" ٌظشٚ ا٩شش "القشٖاق"   عؼٍا شلٗٛ شاػقج٘ ٔسعٍٖا بن

ٔواا عتىمااْ عاَ بمااذٌا ٔػاعخٍا وااَ ٌظاشٚ " ااري إظتابٗاٛ"  ٔسعٍٖااا وااا      

 عماااْ "ا٧ اااشاد" الظاااعٕدُٖٕ ٔلٗظااات امل٤طظاااات العاواااٛ ٔارتاؿاااٛ 

 لمزٔد عَ بمذٌا ٔشٗادتٍا ٔػعخٍا الظعٕدٙ الكشٖي. 

سعٍٖا كزلإ وخادسات ٠ِٗت الح ْٗ ٔالشٖاكاٛ ٔواا ٌات  عٍّاا     

ٛ    وااَ تااأ ري دا    شماا٘ ٔشاااسز٘ عااَ الـاإسٚ الزٍِٗااٛ عااَ الظااعٕدٖ

 ِزا وٕكٕع وشش".   "ٌتفق عٔ طتتمف

ش عاااااَ الٕطااااااٟن العـاااااشٖٛ  ِااااازا امل ااااان ٧عخٹااااا  اطاااااتخذوتٮ

ٔسعٍٖااا   خذوت يف إسطاااه سطاااٟن لمعااات ٔالذٍٖاوٗكٗااٛ الاات اطااتٮ 

 تأ ريِا. 

ق واع ا٩شاش   عٌٍا  ازٛ ٫عادٚ الٍظش يف ٔطٗمٛ التخاطټ ععتقذٮ

ٗٷاا إٖـااالْ  مبااا يف رلااإ الٺااش    ٖـاااه وااا ٌاإدٶ ا  ٫ٔشاسزٗٷااا  داشم

ٗٷاا  ا واَ املاا٤متشات ٔالٍااذٔات الات ٥ حتاااك٘ طاإٝ   املظاتخذوٛ حال

 َ عتلشِا.و٭
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ٔعكااٗف؛ إُ اباا  كاااُ عحااذ املؼاااسك  يف وؼااشٔع طاا٦ً     

  ٔداس بااااٗ  ٔباااا  صو٦ٟااااْ يف زتىٕعتااااْ ٌقاػااااات    اذتلاااااسٙ

ط٦ٰعاا كا ٰٗاا عاَ    ا أحلشت حفن التخش   ٔععترب ٌفظا٘ وٺمٰعا  

 املؼشٔع. 

 ؿٕسٚ كخابٗٛ يف ا٫ع٦ُ عَ املؼشٔع: 

وَ زاٌخّا تظاٞلت د. ادتاصٙ الؼخٗك٘: كٗف عشف ابَ ً. 

واَ  ِ٘ الٕطاٗمٛ ا٫ع٦وٗاٛ الات     ستىذ الؼّشٙ عَ الربٌاو ؟ ٔوا

ٌؼااش ا٫عاا٦ُ عااَ وؼااشٔع طاا٦ً؟ ٔتظااا٣ل٘ ٖعاإد إي        ٵ ش٦ ااا

قٺاب املؼاااسك  ٔاملؼاااسكات.  ػااعٕسٙ باللااخابٗٛ يف ولٗااٛ اطاات  

  الذ عااااٛ ا٧ٔي وااااَ املمااااتوق  احتفالٗااااٛ ختااااشٶ حٍٗىااااا حلااااشتٮ

َ ا٧وّااات عااَ وـااذس وعااش تّي   َ حاإل٘ وٳاا و٭اا باملؼااشٔع  طااألتٮ 

باأُ تكإُ    بالربٌاو    مي عزذ زٕاٰبا ٔاكٰوا. ِن ٍِاك ختٺٗطٿ

الذ عات ا٧ٔي وَ الربٌاو  وٮختاسٚ بؼاكن وقـإد لمتأكاذ واَ     

  ي ٖتي تعىٗىْ؟  املؼشٔع ؿوٛ طري

ا٫عاا٦ُ لمىؼااشٔع وااَ شاا٦ه   عمااق د. طااعٗذ العىاإدٙ بأٌااْ  ٵ

 122ٔطااااٟن التٕاؿااان ا٥زتىااااع٘  حتاااٜ ٔؿااان التظاااجٗن إي     

 إزاااشاٞ    122 اااشصِي واااَ شااا٦ه املتٺمخاااات إي   ٔ ٵ وتقاااذً 

 وؼااسكپا  12شتخاس حتشٖشٙ ٔوقااب٦ت ػخـاٗٛ لموـإه عماٜ     ا

 ٔوؼاسكٛ.

الت عٍاذ   ّابشِى  عُ الـٕسٚ اللخابٗٛ ٌفظ عكا ت د. عخري

ٙٵ  بالٍظااخٛ ملعاااٖري ا٥شتٗاااس. ٔالظاا٤اه الاازٙ    د. ادتاااصٙ كاٌاات لااذ

ٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘ كٕطاٗمٛ   ٵ اشتٗاس ٖفشك ٌفظْ: ملارا 

َ  املتقذو  لعذد 122ٔحٗذٚ ل٬ع٦ُ عَ املؼشٔع؟ ِٔن الششي   وا

  ِٕ عذد زٗذ؟ادتٍظ  وَ الؼخاب
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 َ الظعٕدٙ عداٚ إع٦وٗٛ عَ املىمكٛ:املٕاط

ُٵ   الكاا ري وااَ عبٍاااٞ ِاازا الاإطَ      ٖااشٝ ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ ع

ُٔ و٤طظاااات إع٦وٗاااٛ ٔ كشٖاااٛ كاااخىٛ مباااا ٖقذوٌٕاااْ واااَ  ذٲع٭اااٖٮ

زتّٕد ػخـ٘  لذسزٛ عٌّي ٖتفٕشإُ عماٜ امل٤طظاات ا٫ع٦وٗاٛ     

ٛ   قاذٹ اذتكٕوٗٛ ٔارتاؿٛ. ِٔزا املؼاشٔع ٖٮ    ً الإطَ بـإسٚ مجٗما

ٖٔؼشع ٌٕا ز بٗتٍا لرياٌا العاات    ع داٟشٚ التعشف عمٜ داشمّأٖٕطٹ

 وَ حٕلٍا ٖٔعشف حقٗقٛ وا ضتَ عمْٗ. 

س و اال٘  صٖاد. بأُ إحخاطْ ٌات  عَ تـٕٶ د.ق عمٜ وا شالْ ٔعقڃ

ٕٶ    ٔ كشٚ وظتوٗمٛ زاذٷ    ٰشاٰسا ٔحتلٶا ا حتاٜ يف عك اش الؼاعٕب تٺا

 .ت ٔاشت٦ اااات.ِٔاا٘ التفاااِي ٔالتعاااٖؽ التاااً بااذُٔ عٙ تـااادوا      

ٔلكاااَ اذتقٗقاااٛ ِااا٘ عُ عٙ ػاااعق ٥ ٖٕزاااذ  ٗاااْ اشت٦ اااات عٔ      

ْ ٖـااخن زاوااٰذا ساكااٰذا ٥ ٖظااتٺٗع   ٟااؿااذاوات  كشٖااٛ باا  عبٍا  

ٕٶ عسآ شاذ    صٖااد  د. ً. ٔتإٖح بعكاع واا ٖاشآ     س ٔالتقذٶزتاساٚ التٺ

ٞ٭ تفااا  ٔالتفاااِي باا  عبٍاااٞ ِاازا الاإطَ عمااٜ كىٗااٛ ا٥ علقااٜ اللاإ

ٔالااات وٍّاااا الٕطٍٗاااٛ      العاواااٛ ٢ٗي ٔاملخاااادحااإه ال ٕابااات ٔالقااا  

ٔا٥شاات٦ف حاإه عٕاواان احملا ظااٛ عمااٜ ِاازٓ ال ٕاباات عٔ املخااأف  

الاات تعااحٙ الكاا ري ٍٖٔاات  عٍّااا ؿااذاً لٗظاات إ٥ طخٗعااٛ الفكااش  

٘٭ااااااع لٗواااااأالاازٙ عتااأه عُ ظتتّااذ بقااذس وااا ٖظتٺٗ   اذتااش وااا  ى

 ٤ٖوَ بْ. 

تفاِىٍا كأبٍاٞ ػاعق  وا عتذث يف تٕٖح ِٕ حقٗقٛ تعاٖؼٍا ٔ

اشت٦ ٍاا حإه الٕطااٟن ٔاتفاشٍاا       ذٌا يف املعل٦ت ٔا٧صواات تٕحٲ

يف ال اٖاااات  ٔوشكاااض اذتااإاس الااإط   ؼااان ٧ٌاااْ عاااضه الٍااااغ     

ٛٻ  ٗٷااا   ٔاؿاااٺفٜ الٍخخااا ا يف تقاااذٖي املتواااذ   باطاااي  ٔكااااُ اٌتقاٟ

َ عالؼااعق ٔ  ا ظّااشت وااا لااٗع حقٗقٗٷاا  عٔتمااإ الٍخخااٛ    بٍاااٞ الاإط
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ع ٔالٕؿإه إي   ّٗاا ا اوماٛ ٔا٥دعااٞ ٔالاتوفڄ     ُٔٔحأه الكا ري 

  ٌتاااٟ  تٍظريٖااٛ ٥ تعكااع الٕاشااع الفكااشٙ املعاااؾ باا  الٍاااغ     

ٔزعان الؼااسع العااً ٍٖفـان عاَ تماإ         ِٔزا وا زعان تإٖح ٖت ماق   

ٛ عالٍخخااٛ ٖٔظااتقن بش  لٗعاارب عااَ سعٖااْ ٔعااَ     ٖااْ ٔوٍااابشٓ الؼخـااٗ

     ٕ اس الإط  عٔ  تٺمعاتْ ٔاشت٦ اتْ ٔوؼااكمْ بعٗاٰذا عاَ طتخاٛ اذتا

 حتٜ ععلاٞ زتمع الؼٕسٝ.  

ٔإرا كاُ وؼشٔع ط٦ً طٗـٺف٘ ٔغتتاس ٍٖٔتق٘ ػخـٗات 

ٌ ٦  حإه املتىٗاضَٖ بعٗاٰذا عاَ العاواٛ      مب٦ِ٤ت وعٍٗٛ ٔعتأه ا٥

ٕٶ عوااَ الٍاااغ بكاان    ٘  طٗاااف تٍاا   عّي ال قااايف ٔالفكااشٙ ٔالعمىاا

 ً كااانٵقاااذٹٌفاااع املؼاااكمٛ. وؼاااشٔع طااا٦ً ظتاااق عُ ٖٮيف ظاااٗقع  

َ   الف٠ا  الكفااٞات املتٍٕعاٛ يف    ٖٔظاتقٺق كانٵ    ات واَ عبٍااٞ الإط

ٔعُ   ٖٔااحك  اااي  شؿااٛ املؼاااسكٛ مبااا لاااذّٖي      كاان ا ااا٥ت  

ٗٷااٖقااذٹ ا كىااا ِااي يف حٗاااتّي ٔٔاشعّااي يف ا ٔعفٕٖٷااوٕا عٌفظااّي تمقاٟ

 دُٔ جتىٗن عٔ تضٖ .   ٔطٍّي

وااا ٖـاإسٌا وااٍ مق  ِاإ تمااإ الش٣ٖااٛ القذميااٛ الاات عؿااخوت     

ٌٰااا  اا  لذسزااٛ عُ زعمتٍااا  ػااعق اهلل املختاااس   يف     حقٗقاا٘ ري٭عٍٕا

حاا  عٌٍااا طتلااع لكاان الظااشٔف الاات تقااع  ّٗااا ا تىعااات يف        

ٔلااذٍٖا ظااشٔف زٗااذٚ ٔطاا٠ٗٛ      ٔ ٍٗااا الٺااا  ٔالـااا    العااات

طااس  إداً يف  ٔاتفاشٍا حٕه عُ كان رلاإ ستتىان ٔوقاذٔس عمٗاْ واا      

 ِٔ٘ الٕطٍٗٛ. ٝ القٗىٛ الكرب

ِى  وع واا طشحاْ ع. إباشاِٗي واَ عُ شـاش      اتفقت د. عخري بش

اذتٕاس ٔ ٌٍْٕ عمٜ  ٠ٛ وعٍٗٛ وَ الٍاغ ِٕ متّٗذ لمفؼن. إر  الٰخاا  

كارب شاذس   عؼاشك  كٗف ميكَ عُ ٌٮ  ص الف٠ٕٖٛ. الظ٤اه إٰراعضٹوا ٖٮ

 ٔصتىعّي عمٜ س٣ٖٛ ٔاكوٛ؟  ممكَ وَ  ٠ات ا تىع املختمفٛ
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وااع وااا شالااْ ع. عٰٖلااا  وااَ زاٌخااْ ركااش د. صٖاااد الااذسٖع؛ عتفااقٮ

س و اال٘ ٔ كاشٚ   إبشاِٗي باطت ٍاٞ ظٍْ بأُ إحخاط٘ ٌات  عَ "تـٕٶ

ٕٶوظتوٗمٛ زذٷ  ٰشا".ٰسا ٔحتلٶا حتٜ يف عك ش الؼعٕب تٺ

باأُ ٌٍتقان واَ     إحخاط٘ ٌات  عَ  ؿذوٛ  عٌٍاا عطمقٍاا الٕعإد٭   

حقخٛ ِٗىٍت عمّٗا  قا ٛ التـٍٗف ٔا٫شـاٞ إي حقخٛ وعا اٚ واَ  

 زتىاعٗٛ.ِزٓ ا٧ٔب٠ٛ ا٥

قت الٕعٕد ٔاٌتقمٍا إي حقخاٛ طا٦ً   ط٤ال٘ ا٩ُ: ِن  عمپا حتقڃ

سِا إي العات؟ عً وَ حقخٛ ازتىاع٘ ٔحلاسٙ  ٌظتٺٗع عُ ٌـذٹ

تـااٍٗف ٔإشـاااٞ إي عشااشٝ مما مااٛ  ٔلكااَ وااع اشاات٦ف ا٧دٔات 

 ٔالفاعن ٔاملفعٕه بْ؟

إي زتتىااع و ااال٘  ٥ٔ إي زتتىااع شاااهڂ متاٰوااا وااَ     ٥ عطىاانٮ

إطا٦  عحكااً الاتكفري عٔ     يٵععشاك التـٍٗف ٔا٫شـااٞ ٔواَ  ٭ا   

التخَٕٖ  بن إي زتتىع ٥ تظاٗٺش عماٜ شٗاساتاْ ٔششاساتاْ ٌضعاات      

 ا٧ددتٛ ٔا٧ددتٛ امللادٚ.

ا  لكااَ ع٥ زااذٷ تعتقااذ د. عااخري بااشِى  عُ ِاازا طاا٤اه وّاايٸ   

ميكاااَ عُ ٌاااشٝ عُ حقخاااٛ الظااا٦ً ا٥زتىااااع٘ ٔاذتلااااسٙ الااات   

كااإُ ِاااذ پا عكااارب بكااا ري واااَ وؼاااشٔع طااا٦ً     ٍؼاااذِا شاااذ ت ٌ

ا شاذ عتتاا  لعقإد واَ الاضوَ      ه ا تىعاات  كشٖٷا  اذتلاسٙ؟ حتٕٶ

 ٔشٕٝ ك ط ِاٟمٛ.

ًٮٔعمڃ ط٦ع بكن واا  ابأٌ  عمٜ  ق ع. إبشاِٗي وه طٍاُ؛ ٥ عزض

يف ستٗٺ٘ الٕاطع وَ الع٦شات  ٔلكٍ  عزذٮ  ظتشٙ يف ا تىع

ٛپطااتٺٗع عا٥زتىاعٗااٛ ٔاملتٍٕعااٛ وااا    عؼاإاٟٗٛ وٍٕعااٛ اعتخاااسٓ عٍٗاا

  الف٠اإٙ ٔا٥زتىاااع٘. ٔوااا ٥حظتااْ عُ    ٔبٍٺااا  ٔاطااع وااَ التااذسٶ   
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 قا ٛ التـٍٗف بالزات كاٌت ب  الٍخق امل قفاٛ ٔلٗظات وٕزإدٚ    

باازلإ اذتجااي يف ا تىااع ٔباا  العاوااٛ وااَ الٍاااغ. الٍخخااٛ بكاان      

شتاااْ يف داشااان ش٦ اتّاااا ؿاااشاحٛ شٺفااات الاااشعٙ ا٥زتىااااع٘ ٔعطڃ

لٍفظااّا  ا٧طااشاف حتؼااذٮ  ااي عشاازت كاانٶ  ّاتّااا الفكشٖااٛٔوٕاز

 االذٍٖٗاٛ ٔا٥زتىاعٗاٛ  ٔاحتٗازاتّا    اوَ شا٦ه إ ااسٚ  ريتّا    ا٧تخاع٭

 املادٖٛ ٔاملعٗؼٗٛ.

 التـذٙ لموشب ا٫ع٦وٗٛ عمٜ املىمكٛ:

اتفق د. ستىذ املموي وع وا عػاس إلْٗ د صٖاد الذسٖع  شاؿاٛ  

شاتي باْ ضتإ حازتٍاا إي       ٗىا ٖتعمق مبشكض اذتٕاس  ٔكزلإ وا

 ط٦ً داشم٘ شخن الظ٦ً ارتاسز٘.

ٍٖخ ا٘ عُ تؼا مٍا  ازلكات ا٫عا٦ً      عٰٖلا ع٣كاذ عماٜ عٌاْ ٥   

  َ املظااتّذ ٖ مظااٍا الٕحٗااذ  ال شباا٘  ا٧وشٖكاا٘ حتذٖااٰذا  عٍٵااا

ِٔااازا طاااا٦ا ٖظاااتخذوْ كاااذ كاااان ال قا اااات امل٤ِمااااٛ       بااازلإ 

ٛ ض ٰٖٕوا عمٜ تؼْٕٖ ؿإسٚ ا٧ ملٍا ظتْ   ّن سكڃ واَ ٌاحٗاٛ    ؟! اسشا

َ٭ اٖشٝ ا ٍذٙ  خٗٷ  عششٝ  .أالعشب٘ ِىجٗٷ  ٔالشٔط٘ عسع

 لكاَ ٥   لزلإ واَ ٔازخٍاا العىان عماٜ وقأواٛ ِازٓ اذتاشب       

ٌخاااال  يف رلاااإ لذسزاااٛ عُ ٌخوااا  عاااَ عؿاااواب القاااذسات املىٗاااضٚ  

ِااان ِااإ  ؟٘ رلاااإٕحٍاااا ٌٔاااذسبّي ٌٔتعاااق عماااّٗي.  خىاااارا ٖاااٌلٗى مٕ

ا يف الٕكاع ا٥عتٗاادٙ   ٍٍاا طٗفؼامٌٕ  اعحاف  ري وخاػاش عُ وٕاطٍٗ 

  إرا كاااُ ا٧وااش كاازلإ ؟ا٩شااشباا  لمتفاعاان اذتلاااسٙ بٗااٍّي ٔ

غ ادتّاذ يف  لٍا عُ ٌمتفت إي حقٗقٛ ا٧واش ٌٔكاشٹ    ّٕ و٤ػش وّيٸ

طااااتزٚ عتاااذسٖق حقٗقااا٘ لكااان عبٍاٍٟاااا  ٔشخماااّي وعمىاااّٗي ٔحتاااٜ   

ُ ٌكتفا٘ باا   عإي ِاذف حقٗقا٘  ٥    ادتاوعات  لٍلاىَ الٕؿإه٭  

  ٗن" يف احملا ن."مت
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 ا٫ع٦ً ال شب٘ ٔكٗفٗٛ التعاون وعْ:

طشا ع. شالذ الٕابن وقالپا طخق ٔكتخْ ٖتىوٕس "ٌٰٕعا وا" حٕه 

ُ   1221ٌؼاش يف     إراالقلٗٛ املٺشٔحٛ  ٔإُ كاُ شذمٰي  بعٍإا

 ".وعْ التعاون ٔكٗفٗٛ ال شب٘ ا٫ع٦ً"

قااااه حااإه ا٫عااا٦ً ال شبااا٘    يف ِااازا املقااااه طاااأجتأص واااا ٖٮ   

ذاشٗتْ يف التعاون وع القلاٖا العشبٗٛ ٔالكٗن مبكٗاال  يف  ٔوـ

 لكٗفٗٛ التعاون وعْ. ٔطأتٺش ٮ  تٍأه شلاٖاٌا س ي ؿوتْ

املىمكااٛ ٔعشخاسِااا الـااوف ال شبٗااٛ الشؿاا    ااالًٕٗ تتـااذس

وٍّاااا ٔالتابمٕٖاااذ   ٍّااااك الٍٕٖٗااإسك تااااميض ٔالٕاػاااٍٺَ بٕطااات      

ٕ  ٖٗكٌٕٕؤا٫  ٖإسك بٕطات   ٗاا   ظت ٔؿٕلپا إي الاذٖم٘ وٗان ٔالٍٗ

 املٍٺقٛ  شكتّا؟ تشٝ ِن ِ٘ محمٛ وٍظىٛ عً عُ عحذاث٭

ِٔاان ِاإ    زااذ لااْ تفظاارٰيا  عٔالاازٙ ٥  -وااشٔامل٤طااف يف ا٧

عُ مجٗاع التقااسٖش املٍؼإسٚ عاَ      -شـٕس وٍا عً وَ ِزٓ الـوف

 ظتؼّذ بشعْٖ!ٖٮ اطعٕدٖٷ اعٔ و قفپ اجتذ  ّٗا وفكٰش املىمكٛ ٥

ٕٖٕٗسك تاميض يف تقشٖش وٺٕه  ا كتخت الٍ  عمٜ طخٗن امل اه

ْ   17يف  ف.. "الظااعٕدُٖٕ ٔالتٺااشٶ  :ع ظااٺع عااَ الظااعٕدٖٛ عٍٕاٌاا

وقابماٛ   ٖٔازكش التقشٖاش عٌاْ  ٵ     وؼعمٕ اذتشاٟاق ٔسزااه ا٫طفااٞ"   

ػخـااٗٛ وااا باا  س ٗااٛ ٔعكادميٗااٛ ٔوتخــاا  ٔوااَ عااذٚ   11

ٙٸ ٔوع رلإ ٥  دٔه حٕه العات  ٔاحذ! ٖٕزذ بٍّٗي طعٕد

 ااااٞ وفكشٍٖاااا ٔو قفٍٗاااا؟ إرا ِااازٓ الـاااوف ٧ِااان تفتقاااذ 

ٌّااا جتاِمتٍااا عااَ   عَ ٌلااع ال٦ٟىااٛ؟ عً   عمااٜ و٭اا   "ٌعااي" :ادتاإاب

 عىذ؟

ٛ   حتااٜ التقاااسٖش الاات تٮ   ٔإُ متاات   كتااق وااَ داشاان املىمكاا

 ن عذً ركش ا ْ"!تقشع " لٵ عادٚ وا  ش طعٕدٙوقابمٛ وفكِّ
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تٺشحااااْ الـااااوا ٛ ال شبٗااااٛ ِاااإ يف ا٧طاااااغ     ٔوعظااااي وااااا 

شات" طااعٕدٖٛ يف وٕاشااع التٕاؿاان ا٥زتىاااع٘  جتااذ  ٗااْ      "ِاػااتا

 املعاسك ٔجتذ  ْٗ امل٤ٖذ.

ٔلاااٗكَ الٗااإً الاااذٔس لمىجتىاااع املاااذٌ٘ مبفكشٖاااْ ٔو قفٗاااْ   

ٔعؿواب الشعٙ بالشد عمٜ ِزٓ التقاسٖش بعٗذا عاَ التؼاٍ  ٔالٍفا٘    

ٙٵ ؛القاااطع وااَ  ادٔس س اا٘ يف و اان ِاازٓ القلاااٖا ٖعتاارب ٌٰٕعاا   ٧ُ ع

 لمىـذاشٗٛ. اٖكُٕ  اشٰذ ٙ عادٚ وازٔال  "الربٔبا اٌذا"

تشمجٛ مجٗع املقاا٥ت  يف  ٔا٫ع٦ً ٍٖٔوـش دٔس ٔصاسٚ ال قا ٛ

ٔتٕصٖعّااا عمااٜ عكاارب     الاات تتٺااش  لمىىمكااٛ بظاامق عٔ إظتاااب    

ػشعتٛ وَ املا قف  ٔتؼاجٗعّي عماٜ الاشد ٔوظااعذتّي يف تشمجاٛ       

وقاااااا٥تّي ٔإسطاااااا ا كاااااشد لمـاااااوٗفٛ  ٔلاااااذٍٖا الكااااا ري واااااَ  

َ ٖعااااشف بالعقمٗااااٛ ال شبٗااااٛ ٔكٗفٗااااٛ   ٍٗااااا ٔو قفٍٗااااا و٭اااا ٗكادميع

 وٍّي؟ ٌظتفٗذٮ ٥ شتاطختّا   مي٭

ٔوٍّا طتمق شاعاذٚ بٗاٌاات لاذٝ ِازٓ الـاوف عاَ وفكشٍٖاا        

 ا يف كن ػأُ طعٕدٙ.ميكَ العٕدٚ  ي وظتقخمپ

ا٧واااش ا٩شاااش دٔس الااإصاسٚ يف الحكٗاااض عماااٜ تعضٖاااض وّااااسات   

ا٫عاا٦ً ال شبٗااٛ ٔحاإه    ا٫عاا٦ً يف التعاواان وااع ٔطاااٟن    ٘وظاا٤ٔل

ٌظااااشٚ ٔاِتىاوااااات ا٫عاااا٦ً ال شباااا٘  ٔإطااااحاتٗجٗاتْ يف إ اااااسٚ     

ا٧ط٠مٛ  ٔتٕزٗاْ الٍقاذ  ٔكٗفٗاٛ التعاوان وعاْ يف ا٧زإاٞ الٕدٖاٛ        

  ٛ ٔحتظاا  املّاااسات وااَ عزاان س ااع ؿاإتٍا يف       باان ٔحتااٜ العذاٟٗاا

 ا تىع الذٔل٘ وَ ش٦ه ا٫ع٦ً.

خاااال   ّٗاااا ٔبعٗاااذا عاااَ شاااش ٔبعٗاااٰذا عاااَ اذتفاااأٚ املا٧واااش ا٩

 الش ٗات  ِن ميكَ  ىٕعٛ وَ ا تىع دعٕٚ ؿوف٘  شب٘؟
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ِاان ٖظااتٺٗع و اان وشكااض عطااخاس عٔ طااختٗٛ محااذ ادتاطااش عٔ     

دعاإٚ  شٖااذ  -عمااٜ طااخٗن امل اااه -ٍٛٗٗااٛ عخااذ املقـاإد شٕزاا ٍ إ

 صكشٖا عٔ سٔبشت  ٗظإ عٔ تٕواغ  شدمياُ؟

  آلٗااأت٘ ٖٔؼاااِذ بٍفظااْ عااَ اذتااشاك ا٥زتىاااع٘ ٔشلاااٖ      

 ٔلٗكَ ٍِاك تٕاؿنٱ ٖٔظتىع دتىٗع ا٩ساٞ ٔلٍٗقمّا وَ وـذسِا.

 وظتقخمپا ٫ع٦وٗ  وششَٖ.

ٍن كان  ا  وارا لإ وٮا  شري ٔلٕ كاُ الٺمق وتأشٰشيف ا٧ ٔعشتيٮ

عٔ عسبعااااٛ وااااَ عطاااااتزتْ لضٖاااااسٚ  1شااااشٖ  وختعاااا  اذتااااق بااااذعٕٚ 

دعٕات طتجذ لإ تقشٰٖخا ٌـاف   1علف وختع  يف  272املىمكٛ؟ 

  ِزا العات ٖذا ع عٍإ.ومُٕٗ يف

 قاط   ت شٖذٚ: ضتَ ٥ ٌشٖذ حتظا  ؿإسٚ ٔطٍٍاا  ضتاَ ٌشٖاذٮ     

ميكٍااإ عُ ختفاا٘    ااالًٕٗ ٥ الـاإسٚ كىااا ِاا٘ ٔبؼاافا ٗٛ.   ٌقاان٭

  ا.ػ٠ٰٗ

 قٶقت د. عخري بشِى  بأُ ت شٖذٚ د. شالذ ِ٘ ارت٦ؿٛ ٔلټا عمڃ

  ُ  املٕكٕع. عوا وقالْ عَ ا٫ع٦ً ال شب٘ ٔكٗفٗٛ التعاوان وعاْ  ٔإ

ْ   اكاُ يف زتىمْ ؿوٰٗو ْ  ؛ٔعتفق وع عذٚ ٌقااحت وٍا واَ   -إ٥ عٌا

ٛ   ٥ ميتٶ -ٔزّٛ ٌظشٙ  اٍِااك  ششپا   ُٵإإر   ملٕكٕع ا٧طاخٕع بـام

باا  ا٫عاا٦ً كىفّاإً ٔكىعلاامٛ ٔباا  ل ااٛ اذتاإاس ٌٔقاان الٕاشااع   

باان  ااشعٚ تعكااع عىااق  قا تٍااا     الظااعٕدٙ ل٪شااش بااذُٔ ستاإؾ 

 مٍا ل٪شش.ٔحلاستٍا ٔتظاستٍا كىجتىع ٔوذٝ تقخٶ

 ششاٞٚ يف وؼشٔع ط٦ً:

رِق د. طعٗذ العىٕدٙ إي عٌاْ واَ الٗإً ا٧ٔه ملؼاشٔع طا٦ً      

شت بالظاااعادٚ واااَ كىٗاااٛ املٕاِاااق ٔالٺاشاااات الؼاااخابٗٛ الااات ػااعٮ 
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ا بظاااىاع ٌقاػااااتّي ٔمحاطاااّي  زاااذٷ ميمكّاااا الااإطَ  اطاااتىتعتٮ 

ظاخت  ؿإسٚ طامخٗٛ ٌٮ   ن كانٵ ـاوٹ املتفاٌ٘ لموٕاس اذتلاسٙ الازٙ ٖٮ 

 ىمكٛ.  ىٍظق لمواصالت تٮعٔ 

ت عُ وؼاشٔع طا٦ً لاٗع تابٰعاا ملشكاض املماإ عخاذ        آوَ املفازا 

 العضٖض لموٕاس الٕط . 

عُ الٍقاػاات ٔاذتىا٦ت يف طااحٛ تإٖح     يف ٔعتفق واع د. صٖااد   

 ستا٥ٔت اذتٕاس الٕط  ٔاذتٕاس اذتلاسٙ. ش كنٵتذوٹ

ّش شخاان عػاا  وتٮ قااذ شااذٵ   ٔبالٍظااخٛ ملؼااشٔع مما اان لمىختعاا   

وخاسكتااْ وااَ  توؼااشٔع اذتاإاس اذتلاااسٙ ملختع اا٘ بشٖٺاٌٗااا  متڃاا 

عخااذالعضٖض املقٕػاا٘ ٔا٧طااتار   د.خاان املموااق ال قااايف يف بشٖٺاٌٗااا  شٳ

 ش وع تعٗ  القٗادات ادتذٖذٚ لمىشكض.تع ٵٔ ٗـن بَ وعىش  

 عِذاف وؼشٔع ط٦ً ٔوقححات حٕلْ:

٦ً عػاس د. سٖاك صتاي إي عٌاْ ٥ ػاإ عُ عِاذاف وؼاشٔع طا      

ٖٔاٛ  ايف ؿاا  الإطَ واَ ص    ٔوشكض اذتٕاس الٕط  طاوٗٛ ٔتـقٶ

لكاَ الظا٤اه الازٙ ٖٺاشا       حٕاس الؼخاب وع ٌظشاّٟي يف ارتااس  

ِاان ِاازا املؼااشٔع وظااتىش لفااحٚ  ااري ستااذٔدٚ يف إعااذاد        ٌفظااْ

بعااااض يف الكفاااااٞات الؼااااابٛ يف ِاااازا ا اااااه عً عٌااااْ ستـاااإس  

وختعاا   ٧ٙ وشحمااٛ   علااٗع واَ املفٗااذ عُ ٖتمقااٜ كان   الفعالٗاات؟  

 دٔسٚ وَ ِزا الٍٕع كؼشحت إلضاو٘؟ 

ّٰا لمواإاس باا    عشااحاٮ عُ ٖتخٍااٜ وشكااض اذتاإاس وؼااشٰٔعا وؼاااب

ُٵ ػاااكالپا بااا  ِااازٓ إٍِااااك  وٍااااطق املىمكاااٛ املختمفاااٛ  لاااٗع ٧

ب بٍّٗاا ٔتشطاٗ  وخاذع املٕاطٍاٛ با       املٍاطق  ٔلكَ لضٖاادٚ التقااسٮ  

 ع شاد ا تىع الظعٕدٙ.
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وااْ وشكااض اذتاإاس  . صٖاااد الااذسٖع حٗاااه وااا شذٵ  عوااا تؼااا٣ً د 

ْ يف رلااإ. سمبااا عتتااا  املشكااض عُ ٖش ااع     الاإط    قااذ عػاااسكټ  

 طقف اذتشٖٛ يف ٌقاػاتْ ٔاملٕاكٗع الت ٖٺشحّا.

اتفقاات وعااْ د. عااخري بااشِى  يف رلااإ. ٔعكااا ت عُ التقاااسب      

ُٵ ؛الااذاشم٘ باا  ع ااشاد ا تىااع الظااعٕدٙ كااشٔسٚ ل ااٛ اذتاإاس عٔ  ٧

ٌشاِاا عماٜ وٍـاات التٕاؿان ا٥زتىااع٘ "إُ       ا٧شن تمإ الات عمٜ 

بٕزٕد شمن كخري يف طخٗعٛ اذتٕاس ٌاِٗاإ   ١اعتربٌاِا و٤ػٰشا" تٮٍخ

 عَ ل تْ.

 حتظ  ؿٕسٚ املىمكٛ يف ارتاس :

ٖشٝ د. محٗذ الؼااظت٘ عُ حتظا  الـإسٚ يف ارتااس  حتتاا       

يف  َ الٕكااعإي حتظاا  املىاسطااات يف الااذاشن   ىتااٜ وااا حتظٵاا    

 الذاشن طٍٗعكع رلإ عمٜ ؿٕستٍا ارتاسزٗٛ.

 ٍّاااك دٔه ؿاا ريٚ حجٰىااا ٔػااعٰخا ٔإوكاٌااات اطااتٺاعت عُ    

ٗٷاا ٚتكاإُ واا٤ ش  ا   اااوت٦ك ا٧دٔات ا٫ع٦وٗااٛ ٔاطااتخذاوّا   دٔل

 ا.زذٷ وّيٸ عوشٱِٕ عٍإ  احظٍٰ االـوٗن مبا ٖعٺ٘ اٌٺخاٰع

ٔلكٍّاا ل٨طاف ت تاأت      زلتٔكي واَ ا٧وإاه ٔادتّإد بٮا    

مما ٖؼري إي ٔزٕد شمن يف تٕظٗاف ِازٓ ادتّإد     ٚ!الٍتاٟ  املشزٕب

يف ا٥جتاااآ  ٚپزٗاااذ ٚپشٺااإ ٔا٧وااإاه. ٔٔزااإد بشٌااااو  طااا٦ً ٖعاااذٶ   

دٔات ٔالٕطااااٟن الـاااوٗن ٔلكٍّاااا ٥ تكفااا٘   ٗجاااق تٍٕٖاااع ا٧  

 .ٛٔ ٠ات ٔػشاٟن وتٍٕع ٛلت ٺ٘ زٕاٌق شتتمف

 اخٗٷطاام افااْ  ريٌااا تٕظٗفپاا ٕظِّ ااٍوَ صتتّااذ يف زاٌااق ٔلكااَ ٖٮ 

 ـاااٌٛ   ٚبااذ وااَ حتـاا  عٙ وخااادس     ٗااأت٘ بٍتاااٟ  طاامخٗٛ   اا٦   

 ٔبم ات وتٍٕعٛ.  إع٦وٗٛ ٔبؼكن وظتىش
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ِاازا الـااخاا وااَ ؿااذٖق   ٔؿاام  وقٺااعٱ   عمااٜ طااخٗن امل اااه 

ممٗض وَ والٗضٖاا واَ عؿإه ؿاٍٗٗٛ وظامىٛ  وتقاعاذ. املقٺاع عاَ         

 ؿعقت . ٛوظابقٛ الخمٕت  ٔلكَ وش ق وعْ سطال

 ٍِٔا سطالتْ:

Salam!  This video shows that Gambling is now 
allowed in Jeddah, Saudi Arabia!  Is it true or is it fake 
news?  Jazakallah Khair ‘& Wassalam!  Mus 

 تشمجتّا:

ِزا الفٗذٖٕ ٖعشك عُ القىاس عؿخن وظىٰٕحا باْ يف    الظ٦ً!

    ً ِإ عشخااسٱ    زذٚ  املىمكٛ العشبٗٛ الظاعٕدٖٛ! ِان ِازا ؿاوٗن  ع

 ٔالظ٦ً. وـٺفٜ . &وضٖفٛ؟ زضاك اهلل شرٰيا 

  ِزا املقٺع ٔٔكع عمْٗ تعمٗقپا وضٖفپا لؼش  وطٗا  ىَ عٔؿن٭

ٖٕزااااذ سد يف ٔطاااااٟن التٕاؿاااان ا٥زتىاااااع٘     ٔ ريِااااا؟ ٔملااااارا ٥ 

واااَ  ٛإٌٍاااا ضتتاااا  إي ػاااخك  ذ ِااازا ا٥دعااااٞ؟ ا٫لكحٌٔٗاااٛ ٖفٍٹااا

شكضٖااٛ وؼااحكٛ  بٍقٺااٛ تٕاؿاان و ٛوشتخٺاا ٛالاارباو  املتخــاا

 لتٍظٗي العىن ٔتخاده املعمٕوات.

 تذاعٗات الـٕسٚ الظمخٗٛ امل مٕطٛ عَ املىمكٛ:

ا بّزا الربٌاو   ٔشاذ  ركش د. إبشاِٗي الخعٗض؛ لقذ طعذت زذٷ

 ت باملؼاااسكٛ العاااً املاكاا٘ مبواكااشٚ عااَ و٤ػااشات ؿاإسٚ  ػااشٮ

 املىمكٛ يف ال شب.  

الـإسٚ امل مٕطاٛ    ٥ٔ غتفٜ عمٜ عحذ التذاعٗات الظمخٗٛ لتماإ 

عَ ا تىع الظعٕدٙ  ٔالت تؼىن ا٧بعاد الظٗاطٗٛ ٔا٥شتـاادٖٛ  

ٔال قا ٗااٛ ٔا٥زتىاعٗااٛ. ِٔاازٓ إػااكالٗٛ اشتمٺاات  ّٗااا ا٧طااخاب    

الذاشمٗاااٛ واااع ارتاسزٗاااٛ  ٔميكاااَ اشتـااااسِا مبقٕلاااٛ "تعاااذدت    

 ا٧طخاب ٔالـٕسٚ ٔاحذٚ". 
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ا ٥ ػاااإ  ٗاااْ عُ وؼاااكمتٍا يف الـااإسٚ ت تكاااَ واااع      ممااا

كٕواااات ال شبٗاااٛ  بقاااذس واااا ِااا٘ واااع امل٤طظاااات اذتقٕشٗاااٛ    اذت

الربملاٌاات ٔا االع الٍٗابٗاٛ .    يف ٔوٍظىات ا تىع املذٌ٘  مم ماٛ  

ن شٺااإٚ عٔي يف وعادتتٍاااا لمـااإسٚ   ُ الربٌااااو  مي ٹااا عٖٔخاااذٔ لااا٘  

ٔا٥ٌٺخاعاااات ارتاط٠اااٛ عاااَ ا تىاااع الظاااعٕدٙ  ِٔااإ واااَ عِاااي     

ن الٍقماااٛ الٍٕعٗاااٛ يف  واااذش٦ت الذبمٕواطاااٗٛ العاواااٛ  ٔالااات مت ااا   

واا ٖؼاّذٓ العاات واَ      التٕاؿن اذتلاسٙ ٔالذٔل٘  شاؿٛ يف ظنٹ

ٌقماٛ ٔت اٗري يف املؼاّذ ا٫ع٦وا٘ ٔالخ٠ٗاٛ ا٥تـاالٗٛ بؼاكن عااً          

 قااذ اٌتّاااٜ عـاااش ا٫عااا٦ً الاااذٔل٘ بؼاااكمْ التقمٗاااذٙ  إراعاااات  

 وكاتق إع٦وٗٛ يف الظفاسات . –وٕزّٛ 

يف العىاااان ا٫ع٦واااا٘ الذبمٕواطااااٗٛ العاوااااٛ وٍّجٗااااٛ حذٖ ااااٛ  

تـااال٘  ِٔاا٘ تتااٗن الفشؿااٛ لمى٤طظااات ال قا ٗااٛ ٔو٤طظااات  ٔا٥

ا تىاااع املاااذٌ٘ لمىؼااااسكٛ يف التٕاؿااان بكااان عبعاااادٓ الظٗاطاااٛ  

ٔإبعادِاا   ص واَ دميٕواٛ الع٦شاات   عاضٹ ٔا٥شتـادٖٛ ٔال قا ٗٛ  ٔمبا ٖٮ

٤ شات الٺاسٟاٛ لمىٕاشاف الظٗاطاٗٛ املتخاٍٖاٛ. ِٔازٓ املٍّجٗاٛ       املا عَ 

بّااا كاا ري وااَ الااذٔه  ٔصتاحّااا وشِاإُ باإ شٚ كاإادس       عشاازت 

و٤ِماااٛ مبّااااسات التٕاؿااان ال قاااايف  ِٔااازا واااا ٖظاااعٜ إلٗاااْ ِااازا   

 الربٌاو .  

ف وااَ تخٍٍٗااا  اازا الربٌاااو  و٤ػااش إظتاااب٘ بأٌٍااا بااذعٌا الااتخمڄ  

ٔ   ا قا ٛ املظمٕوٗٛ ٔا٥ٌعتا  وَ  قا ٛ  طتقـااد  ا احاك طإٞ الٍٗاٛ 

 ا٩ششَٖ لٍا.

  قا ٛ اذتٕاس: جتاسب املىمكٛ وع

عػاس د. عخذ اهلل بَ ٌاؿش اذتىٕد إي عٌاْ يف وشحماٛ وخكاشٚ    

 ت الااإط  ػاااشٮ  واااَ عىاااش وشكاااض املماااإ عخاااذ العضٖاااض لموااإاس     

باملؼااااسكٛ يف إحاااذٝ ٌذٔاتاااْ بٕسشاااٛ حااإه "ا٫عااا٦ً ٔا٥تـااااه      
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ُٵ   مثاٛ حازاٛ ملعش اٛ كٗاف ميكاَ       ٔشلاٖا اذتٕاس". كٍات عظاَ ع

  تٕظٗف ا٫ع٦ً لتعضٖض ٌعىٛ اذتٕاس الخٍاٞ ب  الٍاغ.

ٔحتذ ت عَ ٌظشٖات ا٫ع٦ً ٔا٥تـاه الت ميكٍّاا   كتختٮ

 عاان رلااإ  ٔعػااٗاٞ وااَ تٺخٗقااات "اذتاإاس يف ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه"     

 ٔ"ا٫ع٦ً ٔا٥تـاه يف اذتٕاس".

ال شغ ال قاايف   ي  و ن: التعمڄ  عتزكش عٌ  عشكت ٌظشٖات

ا٥طتخذاوات ٔا٫ػخاعات  دٔاواٛ الـاىت  ٔحتاٜ ٌظشٖاٛ اٌتقااه      

شٺاااٛ  املعمٕواااات عماااٜ واااشحمت . كىاااا عتااازكش عٌااا  اشححاااتٮ    

إطااحاتٗجٗٛ ملظاااِىٛ املشكااض يف تعضٖااض " قا ااٛ" اذتاإاس وااَ عااذٚ     

 وشاحن: ت٠ّٗٛ  تعشٖف  تعضٖض  تشطٗ .

ُ٭ كااُ   عمٜ عىن املشكض  ٔشاذ  ولٜ عقذ ٌٔـف العقذ ا٩

زاذٷا يف بذاٖاتاْ "لاٗع لتعضٖاض  قا اٛ اذتإاس"  ٔلكاَ         لْ دٔس زٗذٱ

لمظاااٗٺشٚ عماااٜ زاااضٞ وّاااي واااَ "تؼاااٍجات"  لااااٞ ا٥شت٦ اااات        

ٔا٥طتقٺابات الفكشٖٛ يف ا تىع حٍٗازاك. ِٔازا واَ دُٔ ػاإ     

 وظق لْ.ٖٮ

لكَ شلٗتٍا وع "اذتٕاس" شذ باتت شـٛ الا "عشاؿٗف". ضتاَ  

ذتاإاس" ملٕازّااٛ تااذاعٗات اذتااادٙ    سٔاد  دُٔ ػااإ  يف  كااشٚ "ا 

ٔملٕازّٛ بٕاع  تمإ ا٧حذاث وَ و ن:   اعؼش وَ طختىرب حتذٰٖذ

ف  الشادٖكالٗاااٛ بكااان عطٗا ّاااا  ا٫طااا٦ً  قا اااٛ ال مااإ ٔالتٺاااشٶ

حادٖااٛ عالظٗاطا٘ بؼاكن شااق  الظٗاطااات ال شبٗاٛ ارتاسزٗاٛ       

 ا بعذ ششٔ  ال٦عق الشٔط٘ حٍٗزاك. ٔوا ٌات  القٺق املّٗىَ دٔلٗٷ

عَ كن رلإ وَ سدات  عن إسِابٗٛ   ي اذتشب عمٜ ا٫سِاب   ي 

 ا٥طتقٺابات املأصٔوٛ املأزٕسٚ يف ك ري وَ وٍاطق العات.
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ٔٵ يف كااااا ري واااااَ بشازتٍاااااا "اذتٕاسٖاااااٛ":  بشٌااااااو    ادٱضتاااااَ س

 املٍاؿااوٛ  وشكااض املمااإ عخااذ العضٖااض لمواإاس الاإط   ع كاااس      

ُ  حلإس دٔلا٘ ٔوشاكاض    اشٛ لموٕاس ب  عتخاع ا٧دٖاا ٔوخادسات شمڃ

عاملٗٛ لتفعٗن اذتإاس ا٧مما٘  ٔ اري رلاإ كا ري...   لكاَ حالٍاا        

حتأسٌا لٍخش   :ٌقاؾ  حتٜ شاه شاٟمٍا وع "اذتٕاس" ت ٖضه وٕكع٭

وَ و خٛ اطتقٺاب   خشزٍا وٍْ إي  كٍات اطتقٺابات كا ريٚ  

ا   فلاااٞات "زااذالٍا"   ااريٓ  تمااإ املقٕلااٛ ؿااوٗوٛ ٔدشٗقااٛ زااذٷ     

باتٍا" ٔ"تـااااٍٗف" بعلااااٍا بعٰلااااا  ٥ تااااضاه  لاااااٞات    ٔ"اطااااتقٺا

 ا مما طخق. عٍفپ وٕزٕدٚ. بن سمبا تخذٔ يف بعض وؼاِذِا عػذٵ

   اااأَٖ تكىاااَ ا٫ػاااكالٗٛ؟ ٔعٖاااَ ٖكىاااَ اذتااان؟ يف ظااا  

ٍٍٗا  بؼكن عكرب  سمبا  مبظااِش  تكىَ ا٫ػكالٗٛ يف عٌٍا عٮ

ٔ   -ٔػاكمٗاتْ. لكٍٍاا   اذتٕاس ٔولٗاتْ ٔزذلٗاتْ ت  -كىاا ٖخاذ

ٌٕازااْ حتااٜ ا٩ُ باملظااتٕٝ املٺماإب  رلااإ الؼاا٘ٞ الاازٙ اٌؼاا مٍا     

حقٗقاٛ واا ٌتواأس واَ      باذتٕاس وَ عزمْ. بان سمباا ٥ ٖعاشف بعلاٍا    

ٔرلااإ لظااخق ٖظااري ظاااِش  ِٔاإ عٌٍااا ت ضتااشسٓ بالؼااكن      ؛عزمااْ

اذتاطي املٺمٕب.  خق٘ الظ٤اه شاٰٟىاا: ملاارا اذتإاس يف ب٠ٗاٛ ّٖاٗىَ      

ٔعزاااإد وااااا ظتٗااااذٓ  ؟!امللااااادعمّٗااااا ا٥طااااتقٺاب ٔا٥طااااتقٺاب 

املظااتقٺخُٕ ِاإ "إشـاااٞ" ا٩شااش  باان سمبااا "ختٍٕٖااْ"  باان ختٍٕٖااْ    

 ٔدُٔ وٕاسبٛ. ؿشاحٛپ

ا لٗع لاْ وعٍاٜ  ٥ٔ ٖعاذٔ عُ ٖكإُ     ٍِا..ٖـخن "اذتٕاس" ػ٠ٰٗ

ٗٷ عمااٜ  ا" لحطااٗ  ِٗىٍااٛ الٺخقااٛ الاات تكاإُ عشااذس٭ ٌؼاااطپا "إشـاااٟ

ّاا عك اش واَ كٌٕاْ     ا ٗىٍٛ ٥وت٦كّا عدٔات املشحمٛ  ٔػا فّا ب 

ا" باا  وٍظٕوااٛ وااَ ادتىاعااات ٔالٺٕاٟااف ٔا٧ ااشاد ٌؼااطپا "تٕ ٗقٗٷاا 

 اذتان؟   َا عَٖ ٖكى"املختمف "  كي ارتمقٛ "ٔلزلإ شمقّي"  عوٵ
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 اذتان يف "زإِش" واا       ف٘ ظ  عُ اذتان لاٗع يف "اذتإاس" عباٰذا    

ٌٰاا        ٌتوأس حٕلْ  ٔوا ٌذعٕ الٍااغ لموإاس حٕلاْ  واا ت ٌا٤وَ إميا

ذسك إدساكپا ٥ غتالٺْ ػإ باأُ  اطٰعا بأٌٍا "شتتمفُٕ"  ٔوا ت ٌٮش

ِزا ا٥شت٦ف عؿن يف شمقاٛ الخؼاش  ٔعُ واا طإٝ ا٫ميااُ بازلإ       

 الپا ٔو٤ ٰشا.ش٦ف الفٺشٚ   مَ ٖكُٕ حٕاسٌا  عٵ

ظتق عُ ٌقش بظٍٛ اشت٦ ٍا  ٔعُ ٌتوأس لٍذعي    وتٜ ٌٍجن

اٖؽ وعّاا  ٌٔشتقا٘ بآلٗاتّاا    ص التعا    ّىّا  ٌٔعاضٹ اشت٦ اتٍا ٌٔشطٹ

ٔٔطاٟمّا  ٔعُ تكُٕ تخاٍٖاتٍا عٍاؿش بشاشاٛ لفظٗفظااٞ زتتىعٍاا    

خااق"  العشٖااق ٔٔطٍٍااا الكااخري  عٰٕكااا عااَ عُ ٌظااتوٕر عمااٜ "الٍٶ  

 خشزّي وَ داٟشٚ اطتقٺاب إي عششٝ.و مپا  لٍٮ

 عطمٕبٍا يف اذتٕاس وع ا٩شش ٔتٕؿٗن ؿٕستٍا:

٦حااع عٌٍااا ٌمقاا٘ بال٦ٟىااٛ   رِااق د. شالااذ الشدٖعاااُ إي عٌااْ ٖٮ  

 ٔعٌْ وقـش يف ٌقن ؿٕستٍا اذتقٗقٗٛ.  ك رٰيا عمٜ ا٫ع٦ً

ٛ      عٌا  قط عطأهٮ ِٔان ِا٘ شالٗاٛ     ؟ِان الـإسٚ عطاٰطاا مجٗما

ملاارا ٌمإً ا٫عا٦ً     وَ الشتٕؾ؟ ِن ضتَ ساكإُ عاَ كان ػا٘ٞ؟     

ارتاسز٘ الزٙ ٖمتقط ا٧ػٗاٞ الت تمفت اٌتخاِْ؟ وا ٖمفات ا٥ٌتخاآ   

 ً ارتاااسز٘ ٔالااذاشم٘ كاازلإ ِاإ الشزاان الاازٙ عااضٵ     عاا٦يف ا٫

فاحك عُ ٥  ٔبالتاال٘ ٖٮ   الشزان  الكمق ٔلٗع الكمق الزٙ عاضٵ 

 ٌمًٕ ا٫ع٦ً ك رٰيا.

عُ ؿااإستٍا يف الاااذاشن لٗظااات كىاااا ٌشٖاااذ  ٍِٔااااك   ععتقاااذٮ

الكاا ري ممااا ٍٖخ اا٘ القٗاااً بااْ رتمااق ؿاإسٚ حظااٍٛ حقٗقٗااٛ ٔ ااري     

 وضٖفٛ. 

ميكاااَ  واااف ل اااٛ حٕاسٌاااا يف ٔملعش اااٛ ؿااإستٍا يف الاااذاشن 

ٔشاااذ عػااااس إي رلاااإ د. صٖااااد الاااذسٖع. حٕاساتٍاااا تتظاااي         تااإٖح



64 

–1029  1022  
103 

ّٗي ظااىٹَ ٌٮبالؼخـااٍٛ ٔالم ااٛ ا ابٺااٛ حتااٜ باا  عٔطاااحت بعااض و٭اا    

 َ ٌتٕطي  ّٗا اذتكىٛ ٔاذتٍكٛ ٔا٥عتذاه. كشٖٛ ممڃ اخٰخٌٮ

ا ٖعٗااذ إٌتااا  بذأتااْ  ٌااضاه يف  الخٗتٍااا زتتىٰعااا تقمٗااذٖٷ  ضتااَ ٥

 شٔف ٔوقتلٜ اذتاه.  حظق الظ

ٌااضاه ٌٍظااش بشٖخااٛ ل٪شااش الاازٙ ٌشٖااذ اذتاإاس وعااْ  ٔإرا وااا   ٥

قٍااا عطاامٕب داعااع ٔال اارباٞ ٔاملعاااسك الك٦وٗااٛ   حتأسٌااا وعااْ طخٵ

ٰٗاا  الاات تلااٗع وااَ ش٦ ااا اذتقاااٟق. تقخٶ   ا عمااٜ مٍااا ل٪شااش لااٗع وخٍ

 ااٍوَ  الٰخااا ٌٍظااش    اعتخاااسات التكااا ٤ ٔالٍذٖااٛ ٔستألااٛ الفّااي  

ٕٲ       ل٪شش كى ٓ ا ظتق عُ ٖكإُ ٥ كىاا ِإ عمٗاْ حقٗقاٛ. ِإ وؼا

ْ     ٧ٌْ شتتمف ٥ٔ ؛بعٌٍٕٗا ٔلكاَ    ٖؼاخٍّا. ضتاأسٓ ٥ لكا٘ ٌفّىا

عااذا رلااإ  اااذتٕاس وعااْ    وأ  ٍااا متاٰوااا و مٻ ٧ٌٍااا ٌشٖااذٓ عُ ٖـااخن٭  

 طٗـخن إكاعٛ لمٕشت ٔادتّذ.

ٔاذتاإاس ٥ ٖخاااذع بعخاااسٚ "عسٖاااذ عُ عحااأسك". اذتااإاس املٍؼااإد    

لااْ ػااشٔطْ شخاان عُ ٖخااذع. اذتاإاس ٖااتي باا  طااش      ٔبقـااذ الفّااي 

٤ٖوٍاااُ بأِىٗااٛ اذتاإاس  ٔعٌااْ الظااخٗن الٕحٗااذ لمتعاااٖؽ ٔالتظاااون  

اٞ ٔالظمي ا٥زتىاع٘ س ي كن الفشٔشاات با  طش ٗاْ. اذتإاس الخٍٵا     

ٔاذتقٗق٘ ٖخذع واَ عتخاٛ عٌٍاا وتظاأُٔ يف ا٫ٌظااٌٗٛ ٔػاشكاٞ يف       

طاملا عُ وا ٖقًٕ باْ   لن ٧حذ عمٜ عحذ  ِزا الكٕكق  ٔعٌْ ٥

يف وـااموٛ ا٫ٌظاااُ عٙ إٌظاااُ. ٔاذتاإاس ب ااشك ا٫ واااً عٔ  ٖـااقٶ

 تظفْٗ عطشٔحٛ الٺشف املقابن لٗع حٕاٰسا بن وعشكاٛ ك٦وٗاٛ ٥  

 تقٕد إي ٌتاٟ ؛ بن إٌْ ٖٕسث الل اَٟ ٔا٧حقاد. 

 ّاان تتاإ ش عٍااذٌا ٔيف     اذتاإاس عتتااا  إي تااذسٖق ٔوّاااسات   

ابٍاااا ٔلاااذٝ كتٵ  ٔالظٕػاااٗاه وٗاااذٖا ٔطااااٟن إع٦وٍاااا التقمٗاااذٙ   
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ٔوااع سوٕصٌااا الذٍٖٗااٛ؟ ِاان    ٔيف وذاسطااٍا ٔزاوعاتٍااا  ٔوفكشٍٖااا

 لذٍٖا ادتشعٚ الكا ٗٛ عمٜ طشا ا٧ط٠مٛ العٕٖـٛ ٔا٫زابٛ عٍّا؟

 إؿ٦ا الـٕسٚ ارتاسزٗٛ تخذع وَ الذاشن:

 ركشت د. عخري بشِى  عٌّا تتىٍٜ عُ ٌكُٕ عك اش ػاجاعٛپ  

 ؼااكن الات ٌعااٌ٘ وٍّاا كىجتىاع ٌٔخاادس      بتظمٗط اللٕٞ عمٜ امل

ٗٷااا       ا بٕكاااع حمااإه ززسٖاااٛ  اااا. العىااان عماااٜ إؿااا٦ا الٕكاااع داشم

طٍٗعكع إظتاٰبا عمٜ ؿإستٍا ارتاسزٗاٛ. عواا عُ ٖكإُ ستفضٌاا      

عشؼااٜ عٌااْ   ِاإ حتظاا  الـاإسٚ ارتاسزٗااٛ لٍااا عواااً ا٩شااش  قااط 

 ٖمخ  عُ ٖكؼف عطٕع مما ٖظح. ا ِٰؼا ٥طٗكُٕ حمپا ٔشتٗٷ

ٌخاااْ ٖااشٝ ع. ستىاااذ الذٌااذٌ٘ عُ الؼاااجاعٛ ٔالؼااافا ٗٛ   وااَ زا 

ا. ٥ ميكاَ عُ ٖكإُ كىوٺاٛ تمفااص تٍقان      ذٷوٺمٕبٛ ٔوٺمٕباٛ زا  

   ّازا و٤شات    التاأ ري عماٜ املظاتىع    يٵسعٙ الذٔلٛ ٔا تىع ٔواَ  ٭ا  

ٕ   ألاْ تا   ٔسمبا كىاا ركاشتٳ   كىاا سكاض    - ري طاميب. املٺمإب ِا

 ُ ٍاشلااات ٔوااا  عُ ٌظااعٜ لتٍظٗااف بٗتٍااا وااَ الت   -عمٗااْ املٍاشؼاإ

ٌّىااان دٔسٌاااا يف ِااازا    ٖؼااإٓ زتتىعٍاااا. لاااذٍٖا ا٫سث ٔظتاااق عُ ٥  

باا   ِٛٔاإ الحكٗااض عمااٜ سطااالتٍا يف ٌؼااش الظاا٦ً ٔاحملخاا  العااات

ػعٕب ا٧سك وَ ش٦ه ا٫ط٦ً الٕطٺ٘ املتقخن ل٪شش ٔاملتفاعان  

ٞ٭وعااْ. ٥ ظتاااق عُ ٌظااىن ملٻااا   لعقٗااذتٍا ٔطااامٕكٍا عُ غتماااق   َ عطاااا

ٌقااذ املاكاا٘ ظتااق باان   جتااآ لم ااٛ ا٥عتزاسٖااٛبااالٍقف ٔا٥ اػااعٰٕس

 ٔتـوٗوْ ٔبكن زشعٚ. 

ٍِٔاا ٖقاع دٔس     عمٍٗا ضتَ ا٥وت اه عٔلپا بٍٍٗا  ازا الاٍّ     ٌعي

ٔلااذّٖي الؼااشعٗٛ ٔاملٍااابش    كااخري عمااٜ املذسطااٛ  الذٍٖٗااٛ ٔالااذعاٚ 

لتفعٗن ِزا الاٍّ . املّاي ا٫ميااُ بّازا الاٍّ  ٔلاٗع تٍفٗاٰزا لا٬سادٚ         

   .الظٗاطٗٛ  قط
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عكااا ت د. عااخري بااشِى  عُ القٍاعااٛ ٔا٫مياااُ ٌعااي وٺمٕباااُ  

ٛپ    ٦ ميكٍإ عُ تقٍع طفمپا بؼ٘ٞ تذعٗاْ ٥ٔ  عٌات باْ.    تا٤وَ حقٗقا

 !َ ِااإ ٌاكااا  ٔوٺماااع ٔلذٖاااْ شٍاعاتاااْ ارتاؿاااٛ باااْ ىاااا بالاااإ مب٭ااا

  ٛ إ٥ عُ   لختااٛعن ا٩شااش لااٗع طااّمپا   ٔتقخٶاا  التظاااون كمىااٛ ػاااوم

عُ رلااإ  كىاااإ  عمپااا ٥ شٕلپااا. رلاا ق كاانٵعؿاعق ػاا٘ٞ ِاإ عُ تٺخٹاا 

   ٞ  اذٔس املذسطاٛ الذٍٖٗاٛ      ظتق عُ ٍٖٺخق عماٜ ادتىٗاع دُٔ اطات ٍا

لكٍّي مي مُٕ ػشعتٛ ٔاحذٚ  قط وَ عذٚ ػاشاٟن    ٔالذعاٚ وّي

عششٝ يف زتتىعٍا. التظاون ٔشخإه ا٩شاش ِإ ٔازاق عماٜ الكان.       

َٸ ٘ٔعوا ل ٛ اذتٕاس  ّ  ىْ.ا تعمڄعمٍٗا مجٰٗع   

ً   عكاف عٰٖلا    ع. ستىذ الذٌذٌ٘؛ عشمّا تٕحٗاذ ارتٺااب العاا

غتش  عحاذِي ٔ ٺخاٛ ٔاحاذٚ عٔ بؼاشٖط      قذ . ٔوٍع بٍـن ٔحٕاس

 طاعٛ ٔاحذٚ. يف ٗقمق ا٥جتآ العاً   ٗذٖٕ 

  متجاااٌع شمٗمپااال٥ عدعاإ لؼااىٕلٗٛ الفكااش ٔارتٺاااب ٔلكااَ 

تا٤ ش عماٜ الكان. ٥ ٌّىان      ٛٔالتقمٗن وَ ا٥ٌقظاً حٕه شلٗٛ وّى

لاازا  ؛هلل عمااٜ رلااإ ٔاذتىااذ   ٖشاٌااا وااَ وٍظاااس ا٫طاا٦ً عُ العااات

٘ يف ا٧واإس ارتاؿااٛ  ظتااق عُ ٌكاإُ عمااٜ شااذس وااا ٌقاإه ٌٔااذعٹ     

 ٔالعاوٛ.

 

 :التوصيات 

دعٕٚ ادتاوعات لتخ  وؼاسٖع ػخابٗٛ حٕاسٖٛ عمٜ وظتٕٝ عااهڂ   .2

 وَ التىٗض ٔا٥طتىشاسٖٛ.

اٞ خٍٵااا٥طااتفادٚ وااَ الٺمخااٛ املختعاا   يف ارتاااس  يف التٕاؿاان ال    .1

  ّاايٟلااْ إعااذاٰدا زٗااٰذا وااع زاوعاااتّي ٔعطاااتزتّي ٔصو٦     ذاملټع٭اا
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بتفعٗااان دٔس الظااافاسات ٔاحتلااااُ ِااازا ا٧واااش ٔالتٍظاااٗق واااع    

  وشكض تأِٗن الكإادس  :ٔوٍّا  يف الذاشن ٛادتّات املختـ

 خل.إ..ٛ.٠ِٗٔٛ الظٗاح ٛ ٔٔصاسٚ ال قا 

 حاا  وٍظىااات ا تىااع املااذٌ٘ يف ب٦دٌااا عمااٜ تٍظااٗي التٕاؿاان .1

 وع  ٠ات وتعذدٚ وَ زتتىعات العات. اذتٕاسٙ املظتىش

8.   ٛ  ٔتفعٗاان دٔسِااا اطاات ىاس ٔطاااٟن التٕاؿاان ا٥زتىاااع٘ اذتذٖ اا

عمااٜ املظااتٕٝ العااامل٘ بـاافتّا عاومپااا واا٤ ٰشا       املّااي يف اذتاإاس 

 ٔزارٰبا يف الٕشت اذتاكش.

ٍِاك حازٛ عُ ٖعٗذ وشكض املمإ عخاذ العضٖاض لموإاس الإط       .7

ٔس٣ٖتاْ ٔعِذا اْ  ٗا  تتإاًٞ واع وشحماٛ واا         يف سطالتْ الٍظش٭

عمٜ عطااغ واَ التٍظاٗق ٔالتفااِي واع وقتلاٗات         بعذ "تٕٖح"

 ارتٺاب اذتٕاسٙ ادتذٖذ.

ا٥ِتىاً بثػاعٛ الظ٦ً ٔاذتٕاس ٔالتعاٖؽ داشان ا تىاع شخان     .1

 ادتظٕس شاسزْ. وذٹ

ا عماٜ ا٫شاشاس   ٍعِىٗٛ تشكٗض تعمٗىٍا ٔإع٦وٍا ٔكزلإ شٕاٌٍٗ .0

ٔتشطاااٗ   ّىّاااا بعٗاااٰذا عااااَ      شااات٦ف بااا  الخؼااااش  بظاااٍٛ ا٥ 

  َ ٔالاذعٕٚ إي تعضٖاض التعااٖؽ      ا٥طتقٺاب ٔا٫شـااٞ ٔالتخإٖ

 داشن ا تىع.

 العٍاٖااٛ بالتٕاؿاان وااع امل٤طظااات اذتقٕشٗااٛ ٔوٍظىااات ا تىااع  .1

 الربملاٌات ٔا الع الٍٗابٗٛ بؼكن عكرب.يف املى مٛ  املذٌ٘

 ٟت٦ف حق ٔط .ا٥شت٦ف حق  شدٙ ٔا٥ .2

22.    ٛ   إبااشاص دٔس املىمكااٛ ارتااريٙ يف التربعااات ٔا٧ٌؼااٺٛ ارتريٖاا

ٔعمااااٜ سعطااااّا   ٔبااااٍفع ا٧ِىٗااااٛ إبااااشاص املٍجااااضات الذاشمٗااااٛ

وٍجضات متك  املشعٚ ٔحقإ  الٕا اذَٖ يف العىان ٔا٥طات ىاس     

 داشن املىمكٛ.
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 :امللخص التيفيذي 

تااشتخط القلااٗٛ الاات تٺشحّااا الٕسشااٛ الشٟٗظااٛ بـااوٛ الٍاااغ   

ٔطاا٦وتّي  ٔبالتااال٘ شااذستّي عمااٜ عداٞ وتٺمخااات العااٗؽ ٔالعخااادٚ  

ٞ٭ىا تٮظمِّٔالعىن ٔا٫ٌتا  بأ لن وظتٕٖاتّا. ك عمٜ  ط الٕسشٛ اللٕ

     ٛ   وخااادسٚ ٌٕعٗااٛ وتىٗااضٚ حتاات وظمااٛ ٔصاسٚ الخ٠ٗااٛ ٔاملٗااآ ٔالضساعاا

ِٔااا٘ وخاااادسٚ "الؼاااّادٚ الظاااعٕدٖٛ لمىىاسطاااات الضساعٗاااٛ ادتٗاااذٚ"  

الات تلاىَ طا٦وٛ ٔعواَ ال ازاٞ        املتعمقٛ مبعاٖري ا٫ٌتا  الضساع٘

ٗ٭اااااُ  ٔالعاااااوم  يف إٌتازااااْ ٔعِااااذا ّا  عِىٗتّااااا ا٥شتـااااادٖٛ ٔتٳخٯ

 الظخعٛ.  

ٔعػاست الٕسشٛ الشٟٗظٛ إي عُ عطخاب تٺخٗق املخاادسٚ ٖاتمخف   

ٛ  املىاسطاات  يف عِىٗاٛ تٺخٗاق    ٔتٺإٖش  لتواذٖ   ادتٗاذٚ  الضساعٗا

 ٛ  املٍتجاات  بظا٦وٛ  ٔاطاتذاوتّا  املٺالخاات   الاخ٦د  يف الضساعا

 ٛ ٛ  الضساعٗا ُ  احملمٗا ً  للاىا عماٜ املظاتّمإ     اؿاوٗٷ  تأ ريِاا  عاذ

 احملمٗٛ طٕاٞ الضساعٗٛ احملاؿٗن يف املخٗذات توتخقٗا ٌظق شفض

ٛ    عٔ ٝ  املـاذسٚ  ٔزإد ؿاعٕب  تظإٖق  يف املاضاسع   بعاض  لاذ

ً   وٍتجااتّي  ٛ  إداسٚ باشاو   تإا ش  الضساعٗاٛ  عاذ ٛ  وتكاوما  ٔعمىٗا

ْ  ستفاع تكالٗفا يف طّيع مما املضاسع لذٝ ٔاكوٛ  ٔظّإس  إٌتازا

َ  العذٖاذ  ٘  الٺاابع  رات ا٧واشاك  وا تٺماق  ت الات  ٔا٩ اات  الٕبااٟ

 شتمفات وَ ا٥طتفادٚ عمّٗا  عذً لمقلاٞ وتكاومٛ إداسٚ بشاو 

  .عع٦ف عٔ كأ ذٚ وٍّا ٔا٥طتفادٚ بتذٖٔشِا املضسعٛ

تمااإ ا٧ِىٗااٛ   ٔعكااذت التعقٗخااات عمااٜ عِىٗااٛ ِاازا املٕكاإع

املظااتىذٚ وااَ عِىٗااٛ ؿااوٛ الٍاااغ ٔشٗاااساتّي ال زاٟٗااٛ الظاامٗىٛ.       

ـٵااامت التعقٗخاااات يف  ٕاٟاااذ      اذتـااإه عماااٜ الؼااااّادٚ   كااازلإ  ٻ

  ٔعبااااذت تٺمعاتّااااا إي دٔس الاااإصاسٚ يف وشاشخااااٛ   GApالضساعٗااااٛ 
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ٔوتابعٛ املٕكٕع  إكا ٛ إي إطا٦  بعاض التخٕ اات واَ طامخٗات      

 التٺخٗق.

ت التعقٗخاااات عُ تظاااّي ِااازٓ املخاااادسٚ يف اطاااتقشاس  كىاااا متٍٵااا

الٍؼااااحت الضساعااا٘ يف املىمكاااٛ عااارب دٔسٚ صساعٗاااٛ ٌظٗفاااٛ حتىااا٘    

ٔتلااىَ عٕاٟااذ وٕاصٖااٛ لمجّااذ ٔاملاإاسد املالٗااٛ     تّمإا٧سك ٔاملظاا

 خن املضاسع .املخزٔلٛ وَ شٳ

    ُ  ٔعػاااست املااذاش٦ت الاات زااشت عمااٜ الٕسشااٛ الشٟٗظااٛ إي ع

الؼااّادٚ الظااعٕدٖٛ لمىىاسطااات الضساعٗااٛ ادتٗااذٚ ستألااٛ      وخااادسٚ

الازٙ ٔؿان إلٗاْ حااه     ٫ٔؿ٦ا الٕكع اذتال٘ الظ١ٗ يف وعظىْ  

 ا.كٛ  ٔتأ ري وٍتجاتّا عمٜ ؿوٛ املٕاطٍ  مجٰٗعالضساعٛ يف املىم

ٔسعٝ بعااااض املٍاشؼاااا  عُ ِاااازٓ املخااااادسٚ شااااذ تٕازااااْ بعااااض   

ضاسع واَ حٗا    التوذٖات عٍذ تٺخٗقّا  وٍّا: عذً ت٠ّٗاٛ بعاض املٻا   

ستفااااع تكاااالٗف  االتٍظاااٗي ٔالظاااج٦ت    :و ااان  ا٫داسٚ املضسعٗاااٛ

ا٧ٌظىاٛ  وذش٦ت ا٫ٌتا   ٔزإد عصواٛ  قاٛ لمىاضاسع  جتاآ بعاض       

الت تـذس وَ ٔشت ٩شش  با٫كا ٛ إي عصوٛ  قٛ لمىظتّمإ جتاآ  

 الؼّادٚ ٔالحكٗض  قط عمٜ ا٧طعاس.

ٔشذ ع است املٍاشؼات بعض الٍٕاح٘ الظمخٗٛ  زٓ الؼاّادٚ واَ   

حٗ  و٦حظٛ عٌْ ٥ ٖٕزذ عٙ ٌٕع وَ التوفٗض لمىضاسع  ل٦لتضاً 

ٔعُ وتٺمخاات الؼاّادٚ    مبتٺمخات الؼّادٚ بن إزخاس عماٜ ا٥لتاضاً   

ف املضاسع  عَ اطاتخذاً  طح ع وَ تكمفٛ ا٫ٌتا   كىا عُ تٕشڄ

ا٧ ذٚ الكٗىأٖٛ ط٤ٗ ش طمٰخا عمٜ عِاي اطات ىاساتٍا يف ػاشكٛ    

طابإ ٔوا ػابّّا وَ الؼشكات  با٫كاا ٛ إي عُ ِازا التٺخٗاق    

ا٫لضاواا٘ ٖاا٤دٙ إي شااشٔ  العذٖااذ وااَ املااضاسع وااَ الظاإ  ٔالتااأ ري  

 ا٧وَ ال زاٟ٘ لمىىمكٛ. عمٜ
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َ  أيف ٌّاٖٛ الٍقاؾ طاشا املمتقاٜ عاذدٰ     التٕؿاٗات  عِىّاا:   وا

التأكٗاااذ عماااٜ عِىٗاااٛ الؼاااّادٚ الظاااعٕدٖٛ لمىىاسطاااات الضساعٗاااٛ  

  ٔدٔسِا املأوٕه يف س اع كفااٞٚ ا٫ٌتاا  ٔحتظا      SGAPادتٗذٚ  

ٗٷا ٔكٯ ا  إظتااد حاشاك ٔعـاف    ا ٔاشتـاادٖٷ ع الٕحذات ا٫ٌتازٗٛ ب٠ٗ

لمىضاسع  ٔاملظتّمك  وَ شا٦ه   SGAPمتعشٖف بأِىٗٛ رِ  ل

بااشاو  ا٫سػاااد الضساعاا٘  دساطااٛ وااذٝ إوكاٌٗااٛ تٕحٗااذ ادتّااٛ       

املختـااٛ املظاا٤ٔلٛ عااَ عوااَ ٔعواااُ ال اازاٞ لاات٦يف التااذاش٦ت باا     

طاإا  الضساعٗااٛ  عااذد وااَ ادتّااات اذتكٕوٗااٛ  عِىٗااٛ تٍظااٗي ا٧   

لعجض  ّٗا لتقمٗن ع اش  ٔتٕ ري املعمٕوٛ عٍّا ملعش ٛ وٍاطق الفاٟض ٔا

وٕ ٗٛ املٍتجات الضساعٗٛ  تؼجٗع القٺاع ارتااق ل٦طات ىاس يف   

  ٛواذادات ال زاٟٗا  التـٍٗع ال زاٟ٘ ٔالذشٕه يف وشاحن طمظامٛ ا٫ 

ٔكع ولٗٛ وٍاطخٛ لتٕكٗن عِىٗٛ الؼاّادٚ ٔ ٕاٟاذ تٺخٗقّاا دتىٗاع     

 ٠ااات ا تىااع مبختمااف وظااتٕٖاتّي التعمٗىٗااٛ ٔا٥زتىاعٗااٛ شاؿااٛ  

زظإس شٍإات     ي ع٦شٛ بالضساعٛ ٔال ازاٞ ٔواا يف ٌٺاشاْ  واذٲ     َو٭

لضٖاادٚ  ااشق   ّاا التٕاؿان واع بٗاإت ارتاربٚ داشان املىمكااٛ ٔشاسز    

ٔتقٗٗىّاااا املظاااتىش ٔوتابعاااٛ كااان زذٖاااذ يف ِااازا   SGAPصتااااا  

ا ااااه  اذتاااشق عماااٜ عُ ٥ تتظاااخق وتٺمخاااات الؼاااّادٚ يف س اااع  

فااااع ا٧طاااعاس عماااٜ   تكمفاااٛ ا٫ٌتاااا  عماااٜ املاااضاسع  ٔبالتاااال٘ است   

املظاااتّمك   تفعٗااان دٔس القٺااااع ارتااااق كجّاااات اطتؼااااسٖٛ   

عمااٜ عُ ٖتاإي ؿااٍذٔ      لمىااضاسع  ٔتٍظااٗي بااشاو  تذسٖخٗااٛ  ااي    

تقااذٖي تمااإ  يف التٍىٗااٛ الضساعٗااٛ إعٺاااٞ شااشٔك لمجّااات الشا خااٛ    

 ارتذوات بـفتْ زّٛ متٕٖن لمقٺاع الضساع٘.
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 :مكدمة 

ػاااااّادٚ  الظاااااعٕدٖٛ ضساعاااااٛٔصاسٚ الخ٠ٗاااااٛ ٔاملٗاااااآ ٔال عطمقااااات

ش ػاخكٛ  " الات تإ ِّ  Saudi G.A.Pاملىاسطاات الضساعٗاٛ ادتٗاذٚ "   

إٌتا   ٔعؿواب الع٦وات التجاسٖٛ يف زتاه املضاسع  تشبط ستمٗٛ

ظااتّمك   ا٩وٍااٛ ٔتٕصٖعّااا  لتوقٗااق ا٥طى٠ٍاااُ لااذٝ امل  ا٧ زٖااٛ

ٛپ كىا عٌّا تٮعذٶ .ع وـذسٓٔط٦وٛ ال زاٞ ٔإوكاٌٗٛ تتخٶ كخريٚ  ٌقم

يف زإدٚ ٔطا٦وٛ املٍتجاات الضساعٗااٛ يف املىمكاٛ  ٖٮشزاٜ عُ تاا٤ ش      

 .عمٜ ؿوٛ املظتّمإ يف املىمكٛ ٔا٧ زٖٛ املـذسٚ إي ارتاس 

إي س ااع كفاااٞٚ القٺاااع الضساعاا٘      الؼااّادٚٔتّااذف ِاازٓ  

لٗق العمىٗٛ يف ا٫ٌتا  ٔالتظٕٖق  ٔتعضٖاض  قاٛ   بالحكٗض عمٜ ا٧طا

 .املٍتجات الٕطٍٗٛيف املظتّمإ 

ش الؼّادٚ ػخكٛ ستمٗٛ تاشبط املاضاسع  ٔعؿاواب    عٰٖلا تٕ ِّ

الع٦وااات التجاسٖااٛ يف زتاااه إٌتااا  ا٧ زٖااٛ ا٩وٍااٛ ٔتٕصٖعّااا  وااا     

ٔت ٺاا٘ الؼااّادٚ طاا٦وٛ ال اازاٞ ٔإوكاٌٗااٛ     .ٖٺىاا٠َ املظااتّمك  

ٕٶع وـاااذسٓ  تتخٶااا ع ا٧حٗااااٟ٘   ٔؿاااوٛ ٔالخ٠ٗاااٛ  ٖؼاااىن رلاااإ التٍااا

 .العاوم  ٔط٦وتّي ٔسعاٖتّي  ٔط٦وٛ اذتٕٗاٌات

شلاااٗٛ" الؼاااّادٚ الظاااعٕدٖٛ لمىىاسطاااات الضساعٗاااٛ    لااازا تٮعاااذٶ 

ادتٗذٚ" واَ القلااٖا املّىاٛ الات طشحّاا ومتقاٜ عطاخاس واَ شا٦ه          

وٕكٕع  التعقٗق عمٜ ٔ ٵوّا د. شالذ الفّٗذ  ٔسشٛ العىن الت شذٵ

 اذتـاإه عمااٜ   الٕسشااٛ ٔزااشت حٕ ااا وااذاش٦ت عذٖااذٚ ٌاشؼاات:  

التواذٖات املتٕشعاٛ عٍاذ     الؼاّادٚ الظاعٕدٖٛ لمىىاسطاات الضساعٗاٛ     

واضاسع   تٺخٗق الؼّادٚ  عطاالٗق اطاتخذاً املااٞ لمضساعاٛ     يف الخذٞ 

  ٛ الٍاااااإاح٘ الظااااامخٗٛ لمؼاااااّادٚ الظااااااعٕدٖٛ     املٍتجاااااات العلااااإٖ

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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يف عماااااٜ املٍتجاااااات الضساعٗاااااٛ لمىىاسطاااااات الضساعٗاااااٛ  الششاباااااٛ 

املىمكااااٛ  شااااشاٞٚ يف وٕكاااإع الؼااااّادٚ الظااااعٕدٖٛ لمىىاسطااااات    

الضساعٗاااٛ  عِىٗاااٛ التٕعٗاااٛ الضساعٗاااٛ  عٌظىاااٛ ٔشااإاٌ  الضساعاااٛ      

ٔاملٍتجات الضساعٗٛ  ا٥طات ىاس الضساعا٘ يف املىمكاٛ  الضساعاٛ يف     

املىمكٛ وا با  ادتإدٚ ٔا٥كتفااٞ الازات٘  التٕزّاات العاملٗاٛ يف       

. ٔيف الٍّاٖاااٛ اشاااحا ضساعاااٛ  الفواااف ٔالششاباااٛ عماااٜ املٍتجاااات  ال

ٛ    ا٧علاٞ املٍاشؼُٕ العذٖذ٭  ٔ ٗىاا ٖما٘ ٌافٶ     واَ التٕؿاٗات املّىا

 ٕصٖٛ الخكاش  د. شالذ الفّٗذ  ٔعقڃق عمّٗا  د.الت كتخّا الٕسشٛ 

 وظاعذ احملٗا. ٔ د.

 

 القٺاااع عُ ادتىٗااع ٖعمااي كىااا :كتببب د. خالببد الفَيببد

ْ  س اي  ٕدٙالظع الضساع٘ ٛ  عِىٗتا ٛ   ا٥شتـاادٖ  ٔا٥زتىاعٗاٛ ٔالخ٠ٗٗا

ٙ  ٔدٔسٓ ٜ  اذتٗإ ْ  عما َ  حتقٗاق  يف ارتـإق  ٔزا ٘  ا٧وا  ال ازاٟ

َ  اطاتريادٓ  وا ٖتي إي إكا ٛ ٛ  املٍتجاات  وا ْ  إ٥  ال زاٟٗا ْ  عٌا  ٖٕازا

َ  العذٖاذ٭  ٜ تا٤ ٹ  شاذ  الات  التواذٖات  وا ْ  ش عما  و ان   طامٰخا  وظاتقخم

 بظخق العىمٗاات ) ٔالخ٠ٗٛ ك٘ٔا٧سا املٗآ( الٺخٗعٗٛ  املٕاسد تذِٕس

٘  التمإث  اٌتؼااس  عٍْ ٌت  مما ؛الخؼشٖٛ ٔا٧ٌؼٺٛ الٺخٗعٗٛ   الخ٠ٗا

  ٛ ٛ  ٔاطتفااك شـإب ٛ  ٔاصدٖااد   الحبا  املٗاآ.  ٔػان   التـاوش  ٌظاخ

 ٔاطتفااك   املتضاٖاذ  الل ط الظكاٌ٘ بظخق التذِٕس صاد كىا

 ٛ ٛ  الٕحاذٚ  ٔكفااٞٚ  إٌتازٗا  الضساعٗاٛ  اري   ٔاملىاسطاات   املٍتجا

 ٔاملخٗااذات ٔالتظااىٗذ املٗااآ اطااتخذاً يف ا٫ ااشاحت (ىااٛامل٦ٟ

ُ  املاضاسع   ٔتضاٖاذ ِجاشٚ    الضساعٗاٛ   ٘  إي املاذ ٛ  ٔتإل  العىالا

 ٛ ٛ  ا٧زٍخٗا ٛپ  ِازٓ العٕاوان   ٔكان  .عاٍّي  باذٖمپا  الضساعا  عٔ زتتىعا

ِٶا  تعدٵ وٍفاشدٚپ  ٘  الٍؼااحت  نإي تش ْ  شمان  ٔحاذٔث  الضساعا عارب    ٗا
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 ٛ ْ  طمظام ٛ  إي عدٝمماا   ؛إوذاداتا  املىاسطاات  ٜظاىٵ ٖٮ واا  خ تا  عِىٗا

 ٛ    Good Agricultural Practices (GAP)ادتٗاذٚ  الضساعٗا

٘  ٔالات  َ  عخااسٚ  ِا ٘  ل٬ٌتاا   وعااٖري  عا َ  الضساعا ُ  ػاأٌّا  وا  كاىا

 تعىن بٕ ااٟق  عٌّا كىا  إٌتازْ يف ٔالعاوم  ال زاٞ ٔعواُ ط٦وٛ

ٛ  الٕ ااٟق  عمّٗاا  ٺماق ٖٮ ً  ٖاتي   القٗاطاٗ َ  بّاا  ا٥لتاضا  عسباع  شا٦ه  وا

ٛ   ٌقااحت   الربٔتٕكإه   ِا٘:   املىاسطاات  بتماإ  عطاطاٗٛ شاؿا

ٛ   املعااٖري  واع  ٔالتٕا اق  يالتوكڄ ٌقاحت العاوٛ  التؼشٖعات  ٔشاٟىا

 .ٔاملشازعٛ الفوف

  (GAP): لما ٔا٥زتىاعٗٛ ا٥شتـادٖٛ ا٧ِىٗٛ

ٛ  لمىىاسطاات  الظمخٗٛ ا٩ اس وَ ٞ  ارتاط٠ا  ا٫ٌتاا   عىماٗت  ع ٍاا

ٛ  ٔالتظٕٖق ٕ  لمىٍتجات الضساعٗا ٘  املٍات   كفااٞٚ  فااك اطت ِا  احملما

ْ   املظاتّمإ   قٛ ٔكزلإ ٛ   ٖـااحخ ٛ  الٕحاذٚ  استفااع تكمفا  املٍتجا

 ٛ ً  يف ل٬ اشاحت  ٌتٗجا املخٗاذات   و ان  ا٫ٌتاا   واذش٦ت  اطاتخذا

 ٛ ٙ  ٔالظاىاد  الضساعٗا ٛ  إي إكاا ٛ   الكٗىاأ  املٍتجاات  طخٗعٗا

 ٛ ٛ   طاشعٛ  و ان  الضساعٗا ٜ  ٔكاعف   التماف ٔاملٕ ٗا ٛ  الخٍا  التوٗا

ٛ  ل٨طإا    شتتماف  ا٧طإا  يف  لتماإ  املعمٕواات  تإ ش ٔ الضساعٗا

ٛ  وٍاطق ٘  ؛املىمكا ٙ  ٔبالتاال ٜ  ارتظااٟش  تاشاكي  إي رلاإ  ٖا٤د  عما

٘ ت الات  املضسعٛ شتمفات وَ ا٥طتفادٚ عذً ٔكزلإ  املضاسع  ٍتّا

ٛ  ٔصاسٚ تتخٍٲا  املٍٺماق  ِازا  ٔوَ  ب٠ٗ٘ تمٕث ٔإحذاث  ششّا  الخ٠ٗا

ٛ  طاات ػاّادٚ املىاس  ؿاذاس إ تأششِاا  س اي  ٔالضساعٛ ٔاملٗآ  الضساعٗا

 ٛ ٛ  ٔتعضٖاض  ا٫ٌتاا   كفااٞٚ  س اع  ِاذ ّا   ادتٗاذٚ  الظاعٕدٖ   قا

ٛ  عِاذاف  ٔ اا   املظاتّمإ  ٛ  إظتابٗا  كىاا  تٺخٗقّاا  حااه  يف وأوٕلا

 :ٔوٍّا   ا طيسٮ
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 :التٺخٗق عطخاب

ٛ  املىاسطاات  عِىٗاٛ تٺخٗاق   -  لتواذٖ   ادتٗاذٚ  الضساعٗا

 .ٔاطتذاوتّا الخ٦د يف الضساعٛ ٔتٺٕٖش

 عذً للىاُ احملمٗٛ الضساعٗٛ املٍتجات بظ٦وٛ املٺالخات -

 .املظتّمإ عمٜ اؿوٗٷ تأ ريِا

ٛ  احملاؿاٗن  يف املخٗاذات  وتخقٗاات  ٌظاق  شفاض  -  الضساعٗا

 ٔرلاإ   املخٗذات بٍظاً ا٥لتضاً ش٦ه املـذسٚ وَ عٔ احملمٗٛ طٕاٞ

٘   ٔ قپاا  بّاا  املظاىٕا  اذتاذٔد  ٔ اق  ٘  لمذطاتٕس ال ازاٟ مباا    العاامل

ٜ  املاضاسع   ٖؼاجع  ٛ  وٍتجااتّي  ٖشتـاذ  عما ٜ   الضساعٗا ْ  ٔعما  ٔزا

 .التىٕس ارتـٕق

ٝ  ٔزٕد ؿعٕبٛ -  وٍتجااتّي  تظإٖق  يف املاضاسع   بعاض  لاذ

 .الضساعٗٛ

-  ً ٛ  إداسٚ باشاو   تإا ش  عاذ ٛ  وتكاوما ٝ  ٔاكاوٛ  ٔعمىٗا  لاذ

َ  العذٖذ ٔظّٕس  إٌتازْ ستفاع تكالٗفا يف طّيع مما؛ املضاسع  وا

٘  الٺاابع  رات ا٧واشاك   إداسٚ باشاو   ماق تٺت الات  ٔا٩ اات  الٕبااٟ

 .عمّٗا لمقلاٞ وتكاومٛ

 ٔا٥طتفادٚ بتذٖٔشِا املضسعٛ شتمفات وَ ا٥طتفادٚ عذً -

  .عع٦ف عٔ كأ ذٚ وٍّا

 وَ: بذ ٥ الؼّادٚ ِزٓ ِذف لٗتوقق سعٖ٘ ٔيف

 اذتـٕه بأِىٗٛ لمتعشٖف لمىضاسع  رِ  عـف إظتاد -

ْ  املظتّمإ  قٛ تعضٖض يف ٔدٔسِا  GAPػّادٚ عمٜ  لعاٟاذ  ٔحتقٗقا

ْ   زتاضڂ  ٘  ٔكاع  يف ٔلٕكاع ْ  ع لان  تٍا ظا  املٍا ظا   واع  ملٍتجاتا

 .املظتٕسد عٔ احملم٘ طٕاٞ
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 لمتعشٖف   ّٗا  قتّي لتعضٖض لمىظتّمك  تٕعٕٖٛ سطاٟن -

 . GAP بؼّادٚ

ٛ  ٔالعىان  الششابٛ تؼذٖذ الش ٗٛ ادتّات تتٕي -  باححا ٗا

َ  ٔا٥طاتفادٚ   GAP ػاّادٚ  دٔس لتفعٗان   الات  الاذٔه  جتااسب  وا

 .طٕاٞ حذ عمٜ ٔاملظتّمإ لمىضاسع إظتابٗٛ ٌتاٟ  ٔحققت قتّاطخٵ

َ  شاذسات  س اع  -  ٔطااٟن  واع  لمتعاوان  الاضساعٗ   املشػاذٖ

 .بّا املضاسع  ٫ٔسػاد  ادتٗذٚ الضساعٗٛ املىاسطات تٺخٗق

 القٺاع يف العاوم  ب  شربات تخاده لقاٞات إشاوٛ ِٛىٗع -

 .ادتٗذٚ اعٗٛالضس باملىاسطات ٖتعمق  ٗىا الضساع٘

-  ً  شاذسات  ٔس اع  التاذسٖق  داٟاشٚ  بتٕطاٗع  ارتاربٚ  بٗإت  شٗاا

 .املضاسع 

 

كان إٌظااُ    حٗااٚٻ  ِازا املٕكإع مياعٶ    :بت د. فوسيبة البكبز  عك 

 ش عاَ ِىإً حقٗقٗاٛ ٌعٗؼاّا كانٵ      ٕ  عسك ب٦دٌا. كىا عٌاْ ٖعخٹا  

 ىااَ عٖااَ     زاٟٗااٛ ٖاإً حاا  ضتااأه ػااشاٞ وااا ضتتااا  وااَ واإادٵ       

ع سځِٔن وا ٌأكن وَ شلاس ٔٔسشٗاات شاذ صٮ    ْٗ؟ ٌ قَ ٔو٭ ؟ٌؼحٙ

وا  ّٗا  عٌّا واَ وٗاآ ٌظٗفاٛ و مپاا؟   ِٔازٓ الاذٔازَ        بٺشٖقٛ عشنٲ

خل واَ عؼاشات   ..إاحمل٦ت: كي ٌظخٛ ا شوٌٕاات  ّٗاا؟.   الت مت٨

ٛپ  ا٧طاا٠مٛ الاات ٖٺشحّااا املظااتّمكُٕ   ٔاكااوٛپ ٥ٔ ظتااذُٔ عزٕباا

ا ٌااااذ ع مثااااَ مجٰٗعاااالكٍٍااااا   ّٖااااشب بٺشٖقتااااْ ارتاؿااااٛ ٔكاااانٸ

املىاسطات الضساعٗٛ ارتاط٠ٛ  كىا عُ عسكٍا تاذ عّا واَ وٗاِّاا    

وااَ الٕاكاان عُ الاا ىَ  اخل. إٰرإ..ّااا ٔشظاااسٚ عساكااّٗا.ٟٔتماإث عزٕا

ٖتمااخع ادتىٗااع   ّاان    الـااو٘ ٔا٥زتىاااع٘ ٔالؼخـاا٘ ِاإ ِاايٸ   
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٘ باملىاسطاااات ال زاٟٗاااٛ ىٹطاااتتىكَ طٗاطاااٛ  ادتااااب   عٔ واااا طٮااا 

املظاِىٛ  -ِٕٔ ا٧ِي -  ي  دٚ  قٛ املظتّمإادتٗذٚ  وَ اطتعا

املىمكاٛ عارب دٔسٚ صساعٗاٛ ٌظٗفاٛ      يف اطتقشاس الٍؼاحت الضساع٘ يف

ٔتلااىَ عٕاٟااذ وٕاصٖااٛ لمجّااذ ٔاملاإاسد    حتىاا٘ ا٧سك ٔاملظااتّمإ

 خن املضاسع .املالٗٛ املخزٔلٛ وَ شٳ

عحاذ   ا ّاز  ٝ لَ ٌتوذث عَ ِجاشٚ املاضاسع  لمىاذُ الكارب    

وٍز بذعت بالحكٗض عمٜ  طٛ لظٕٞ تٕصٖع بشاو  التٍىٗٛا٩ اس املمىٕ

  ٝ عااااادٚ إ -ٔ ىاااذ واااَ اهلل   -لكٍٍاااا ٌؼاااّذ    املاااذُ الكااارب

 1212يف حٗاتٍاا عارب س٣ٖاٛ     ٝ تظٕٖٛ  لك ري وَ القلاٖا الكرب

إعااادٚ تشتٗااق املاإاصَٖ املقمٕبااٛ عمااٜ   الاات حتااأه زااادٚپ  الٺىٕحااٛ

دسٚ الٺىٕحااٛ ٔالقٺاااع الضساعاا٘ بّاازٓ املخااا    كاا ري وااَ ا٧ؿااعذٚ  

 ق.ٕ ڃٔلعمْ ٖٮ ْ رات يف ا٥جتآ ٜٖظع

 كاتااق الٕسشااٛ د. شالااذ الفّٗااذ   ّٜااا عمااطشح٭ عطاا٠مٛ عٔدٶ

 و ن:  

شالااذ ملعاااٖري   .ٖخااذٔ وااَ املشاحاان ا٧سبااع الاات ركشِااا د     -

عٌّاا   ٔالت تعىن مبا عطمق عمْٗ الٕ ااٟق القٗاطاٗٛ    ا٫ٌتا  الضساع٘

ٛ   الربٔتٕكاإه :ِٔاا٘  تؼااىن عسبااع وشاحاان     ٔالتؼااشٖعات العاواا

 ٔشاٟىٛ الفوف ٔاملشازعٛ.    ٌٔقاحت التوكي ٔالتٕا ق وع املعاٖري

إرا كاُ بثوكاُ وضاسع يف زخاه   شٌ  ع كِّإطأشٕه  قط 

عٔ يف ادتاإف عُ ميتمااإ وفاااتٗن لفّااي ِاازٓ ا٧ل اااص العمىٗااٛ؟   ٞ ٗفااا

ِٔن طتكف٘ زمظٛ عـف رِ  واع املاضاسع  لت خٗات و ان ِازٓ      

ِىٗااٛ ٥طااتقشاس القٺاااع الضساعاا٘  ِاا٘ يف  اٖااٛ ا٧التؼااشٖعات الاات

ٔالاااات طااااتوقق يف الٍّاٖااااٛ اطااااتعادٚ  قااااٛ     ٔجتٕٖااااذ مماسطاااااتْ
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املضاسعُٕ عربِا وَ الٕؿٕه إي  بن سمبا طٗتىكَ  املظتّمك 

 عطٕا  عكرب.

ٔكٗف طتتىكَ الٕصاسٚ واَ وتابعاٛ تٺخٗاق ِازٓ املىاسطاات      

عىالااٛ عزٍخٗااٛ   يف كاان وضسعااٛ ٔوااع كاان وٍاات ؟ لااذٍٖا يف ال الااق   

ٔوَ الـاعق إظتااد الخاذٖن      سشٗـٛ ٔ ري واِشٚ تعىن يف الضساعٛ

الاااإط  يف الٕشاااات اذتاكااااش  ِٔاااازا طااااٗجعن وّىااااٛ املتابعااااٛ       

 لمىىاسطات الفشدٖٛ الضساعٗٛ  اٖٛ يف الـعٕبٛ.

 

املىاسطااااات الضساعٗااااٛ الظااااعٕدٖٛ  :ب د. مضبببباعد احمليبببباوعك بببب

ٗاآ ٔالضساعااٛ شاذ تخٍتّااا   فااحك عُ تكإُ ٔصاسٚ الخ٠ٗااٛ ٔامل ادتٗاذٚ ٖٮ 

ٰٞ وَ بذاٖٛ ِزا العاً لش ع كفاٞٚ ا٫ٌتا  الضساع٘ ٔتعضٖض  قٛ  ابتذا

 املٍت  احملم٘.يف املظتّمإ 

دُٔ ػاااإ ٖخقاااٜ اِتىااااً الااإصاسٚ بتٺخٗاااق وعااااٖري املىاسطاااات  

وؼااشٔع "املىاسطااات الضساعٗااٛ    الضساعٗااٛ ادتٗااذٚ  ٔإطاا٦  ػااّادٚ  

"  الاازٙ Saudi Cood Agricultural Practicesادتٗااذٚ يف املىمكااٛ 

   S.G.A.P    "Saudi G.A.Pباااا "طاااعٕدٙ زااااب   ٰساٖٮعاااشف اشتـاااا

 شؿااٛ ٔ قپااا لمىعمٕوااات الـاااادسٚ وااَ الاإصاسٚ يف ٔزاإد ػاااخكٛ       

ستمٗٛ تشبط املضاسع  ٔعؿواب الع٦وات التجاسٖٛ يف زتاه إٌتاا   

ا٧ زٖااٛ ا٩وٍااٛ ٔتٕصٖعّااا  لتوقٗااق ا٥طى٠ٍاااُ لااذٝ املظااتّمك    

ع وـااذسٓ  ٔاحملا ظااٛ عمااٜ الخ٠ٗااٛ  ٛ ال اازاٞ ٔإوكاٌٗااٛ تتخٶاا ٔطاا٦و

 ٔؿوٛ العاوم  ٔط٦وتّي ٔسعاٖتّي  ٔط٦وٛ اذتٕٗاٌات.

واااَ امل٤كاااذ عُ الااإصاسٚ تظاااعٜ لتٺخٗاااق ِااازٓ املعااااٖري عماااٜ    

وؼ م٘ الٕحذات ا٫ٌتازٗٛ بٺشٖقٛ تذسظتٗٛ ٔ قپا لؼاشٔحت ٔوعااٖري   

تازٗااٛ رات حٗاا  طااتخذع بالٕحااذات ا٫ٌ  عمااٜ وااذٝ  اا٦ث طاإٍات
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ِكتاس  أك ش بؼكن إلضاو٘ ش٦ه طٍٛ   اي   722املظاحٛ وَ 

ِكتااااٰسا بؼاااكن   822ٔحتاااٜ  122رات املظااااحٛ ا٧عماااٜ واااَ  

إلضاو٘ ش٦ه طٍت   ٔعماٜ وؼا م٘ الٕحاذات ا٫ٌتازٗاٛ لمىظااحٛ      

طإٍات    1ِكتااٰسا بؼاكن إلضاوا٘ شا٦ه      222ٔحتاٜ   72واَ  

ِكتااٰسا   72ن واَ  ٔعمٜ وؼ م٘ الٕحذات ا٫ٌتازٗٛ لمىظاحٛ ا٧ش

بؼاكن اشتٗااسٙ عاذا واضاسع إٌتااا  ارتلااس  كىاا طاٗتي تٺخٗااق        

ِاازٓ املعاااٖري عمااٜ وؼاا م٘ الٕحااذات ا٫ٌتازٗااٛ ملظاااحٛ ارتلاااس        

ِكتااسات ٔلمىظااحٛ املكؼإ ٛ ا٧ك اش      7احملىٗٛ ا٧ك اش واَ   

 طٍٕات. 1بؼكن إلضاو٘ ش٦ه  ٰساِكتا 17وَ 

طاعٕدٙ زااب"   تٕشع عُ تؼىن  ٕاٟذ اذتـإه عماٜ ػاّادٚ "   ٖٔٮ

 Saudi G.A.P  حتظاا  العىمٗااات   :   عااذٚ زٕاٌااق وااَ عبشصِااا

ٔاملىاسطااات الضساعٗااٛ  ٔاحملا ظااٛ عمااٜ الخ٠ٗااٛ ٔطاا٦وٛ القاااٟى       

صٖاااادٚ واااَ عماااٜ الااارباو  الضساعٗاااٛ  ٔمتكااا  ؿااا اس املاااضاسع     

إٌتااااازّي ٔحتظاااا  ادتاااإدٚ  ٔاذتااااذ وااااَ اطااااتخذاً املخٗااااذات       

املٍتجااااات يف ّمك  اذتؼااااشٖٛ  إكااااا ٛ إي تعضٖااااض  قااااٛ املظاااات    

 الضساعٗٛ احملمٗٛ ٔحـٕ ي عمٜ وٍت   زاٟ٘ ؿو٘ ٔووَ.

ٔاذتقٗقااٛ عُ و اان ِاازٓ ارتٺاإٚ ِاا٘ وااَ ا٩واااه الاات كٍااا       

       ٛ  امل٤وان    ٌتٺمع  ا وٍاز طإٍات  عواا ٔشاذ عؿاخن املؼاشٔع حقٗقا

ُ٭ ىاااسغ الاإصاسٚ دٰٔسا عكاارب يف وشاشخااٛ وؼاا م٘ الٕحااذات      عُ تٮ ا٩

ٔحتظاا  اطاات٦ّك وٗااآ الااشٙ يف الضساعااٛ  ُ تاإ ري إإر   ا٫ٌتازٗااٛ

  ٛ ٔتشػاااٗذ اطاااتخذاً   واااَ شااا٦ه اطاااتخذاً طاااش  الاااشٙ اذتذٖ ااا

املخٗذات ٔا٧ ذٚ الكٗىأٖٛ  ٔصٖادٚ اطتخذاً ا٧ ذٚ العلإٖٛ  

حتظاا   يٵٔوااَ  ٭اا   َ وااَ شاإاق الحبااٛ ٔشـاإبتّا  الاازٙ طٗوظٹاا 

   ٙ وااَ املىاسطااات الاات   ٘ ِاا -شااذستّا عمااٜ ا٥حتفاااظ مبٗااآ الااش
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اٌتؼاس ا٥ِتىاً بّا دُٔ وشاشخاٛ وظاتىشٚ.  التجااس ٖخو إُ      ٖـعق

ُ عٔكان تماإ ادتٕاٌاق الات ٖتٕشاع        عَ املٍتجات ا٧ك اش سٔاٰزاا  

 ااا كااشٖختّا الكااخريٚ الاات شااذ جتعاان ِاا٥٤ٞ     َ املٍاات  تظاانٶحتظٹاا

املااضاسع  عتجىاإُ عٔ ٖحازعاإُ عااَ امللاا٘ يف ِاازا املؼااشٔع عٔ      

 ٖتواٖمُٕ عمْٗ.

لكاَ    ّمإ ٖخو  عَ ا٧ لان ٔعاَ ادتإدٚ   عُ املظت ؿوٗنٱ

دعاااٞ بااا٥لتضاً املٍا ظااٛ طااتكُٕ ػااذٖذٚ  ٔارتاإف عُ ٖكاإُ ا٥

بادتٕدٚ ػعاٰسا  قاط ٖش عاْ الاخعض دُٔ ا٥لتاضاً باْ متاٰواا  كىاا        

ِٕ ػأُ ػعاس ٠ِٗٛ املٕاؿفات ٔاملقاٖٗع الازٙ حـامت عمٗاْ وٍاز     

يف لكٍّاا ت تظاتىش     ٖٚاذ طٍٕات عاذٚ ػاشكات يف وٍتجاات عذ   

 ا٥لتضاً بلٕابٺْ.

الازَٖ طاٗتي الخاذٞ بّاي       ااملضاسعُٕ الكخااس    وَ زاٌاق وشاش  

لكاَ بعاض     ؿوٗن عٌّي وَ عك ش امل٤ شَٖ يف ا٫ٌتا  يف الظٕ 

ؿاا اس املااضاسع  ٔكاازلإ العاااومُٕ يف بعااض املااضاسع وااَ شتااالف٘  

٧ٌّااي ٖ ششاإُ  ؛ولااازع كخاااس املااضاسع  َ ٖقااضٲشاوااٛ ِااي ممڃااا٫

 .الظٕ  مبٍتجات عسشف

شخااان عاااذٚ طااإٍات وظتؼااااٰسا يف عواٌاااٛ     عٌااا٘ كٍاااتٮ  عركاااشٮ

ٰٕا يف دتٍاٛ ٫شاواٛ ٖإً املاضاسع     تٮالشٖاك ٔو مڃ ِٔإ ٖإً ٖاتي      ّا علا

 ْٗ تؼجٗع املضاسع  لٗخٗعٕا وٍتجّي ب٦ ٔطٗط. ٔشاذ اطاتقش ِازا    

الًٕٗ طٕاه الظٍٕات املاكاٗٛ حٗا  كااُ ٖإً ارتىاٗع  اي عؿاخن        

 الظخت.

ٺااط لمخااذٞ بّاازٓ الفكااشٚ كاااُ  خعٌٍااا حاا  كٍااا ٌٮ  ٔعركااشٮ

    ْ لازا كااُ    ؛ٖقمقٍا عُ املؼشٔع طٍٗتّ٘ إُ عتاٗن لمٕا اذَٖ الخٗاع  ٗا
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ِاازا  بقاااٞيف وااا عطااّي  ِٔاإ  ٍِاااك زّاإد كااخريٚ ملٕازّااٛ عٔل٠ااإ

املؼشٔع حتٜ الًٕٗ  بش ي ٔزٕد املخالفات املظتىشٚ ٔالات ٖقابماّا   

 عىن لتـوٗن عٔكاعْ.

الٍظاااً  يف تٺخٗااق لعذالااٛالٍجاااا وشتخٺپااا باااذتضً ٔا لاازا ٖظاانٶ

ٕٲ ٔالعقٕبات عماٜ كان املخاالف . ٔعسزإ عُ ٥ ٖٮ     ه عماٜ الإع٘ يف   عا

ا ٖخو  عاَ املٍات  الاششٗف    بقاٞ رلإ ٔاطتىشاسٓ   املظتّمإ  الٰخ

ِٔاإ وااا لااَ ٖتوقااق بؼااأُ صساعااٛ ستاؿااٗن رات شٗىااٛ       ٔالقشٖااق

ُٵ       اشتـااادٖٛ ولااا ٛ عك ااش كالفٕاكااْ ٔارتلااشأات  كىااا ع

وٍا ااز تظاإٖقٗٛ زذٖااذٚ داشمٗااٛ ٔشاسزٗااٛ  ااي     تن٭ اا رلااإ طااٗعٕ ٮ

  ٛ ٔصٖااادٚ ا٫ٌتااا    لاامپا عااَ حتظاا  العىمٗااات ٔاملىاسطااات الضساعٗاا

الضساعاا٘ ٔحتظاا  وٕاؿاافاتْ  ٔحتظاا  املشا ااق ٔظااشٔف العىاان      

ىاااااه  ٔتأِٗاااان ٔتااااذسٖق املااااضاسع  ٔالفٍااااٗ   ٔتعضٖااااض  قااااٛ  ٔالعٮ

ٕ ي عماٜ وٍات    املٍتجات الضساعٗٛ احملمٗٛ عرب حـيف املظتّمك  

  زاٟ٘ ؿو٘ ٔووَ.

ُٵ التكمفااٛ الاات طااتكُٕ مثٍٰااا لؼااّادٚ اعتىاااد املىاسطااات     إ

" ٔالات طٗوـان عمّٗاا    S.G.A.Pالضساعٗٛ ادتٗذٚ "طعٕدٙ زااب  

سمباااا تكااإُ عاٟقپاااا لماااخعض واااَ املاااضاسع  الااازَٖ ت        املاااضاسع

ٖتىكٍاإا وااَ امللاا٘ يف رلااإ. لاازا ٥ بااذ ٔعُ ٖتاإاًٞ وااع التٺخٗااق     

٘ الضو  تٺخٗق تذسظت٘ يف املعااٖري ٌفظاّا حتاٜ ٖاتىكَ     التذسظت

 املضاسعُٕ وَ وٕاكخٛ وتٺمخات ِزٓ املعاٖري. 

ُ الؼشٔحت ٔاملعاٖري ارتاؿٛ باملؼاشٔعات الضساعٗاٛ تؼاىن    إإر 

و اان:   ا لمتااازش ٌفظااْبعلااّا شااذ ٖكاإُ وشِقپاا   ٖٚااذزٕاٌااق عذ

تقٗاااٗي املخااااطش  ٔحفاااع الظاااج٦ت  ٔالتقٗاااٗي الااازات٘ لٕحاااذٚ       

ا   ٔكىاُ ط٦وٛ ا٧ زٖٛ يف مجٗع وشاحن ا٫ٌتاا   ٔوعااٖري   ا٫ٌت



64

 –1029     
122 

ع املٍتجاااات ق لتتخٶاااش ٌظااااً وٕ ٵااااطاااتخذاً الٕشااإد ٔالٺاشاااٛ  ٔتااإ ڄ 

ش ا٥شتـاااق ٔالتااذسٖق لااذٝ وااذٖش ٔحااذٚ ا٫ٌتااا   ٔ ـاامّا  ٔتاإ ڄ

ٔاملظ٤ٔه عاَ إداسٚ املٍات  ٔوإاد الٕشاٖاٛ ٔإداسٚ ا٧ اذٚ ٔالظا٦وٛ       

٥ت  إكااا ٛ إي تظااجٗن العىالااٛ  ٔطشٖقااٛ     املٍّٗااٛ ٔاملعااذات ٔا٩  

التعاون وعّاي  ٔالتاأو  كاذ املخااطش  ٔطا٦وٛ الحباٛ ٔمحاٖتّاا        

ا٥ٌّٗاااااس  ٔطاااا٦وٛ املٗااااآ املظااااتخذوٛ يف الضساعااااٛ  ٔاملٗااااآ   وااااَ

املظااتخذوٛ ع ٍاااٞ تااذأه املٍاات   عاا٦ٔٚ عمااٜ إداسٚ وٗااآ الـااشف        

٘  ٔإداسٚ الـااو٘  ٔحتظاا  اذتٗاااٚ الربٖااٛ ٔمحاٖااٛ التٍاإع الخ٠ٗاا      

ش إسػااادات الٍظا ااٛ ٔالـااوٛ العاوااٛ     املمٕ ااات ٔاملخمفااات  ٔتاإ ڄ  

ش املشا ق الـوٗٛ ٔعوااكَ التاذش  ٔتٍاأه الٺعااً  ٔٔزإد      ٔتٕ ڄ

ٔكااازلإ   تاااذابري ٔشاٟٗاااٛ كاااذ ا٧واااشاك املٍقٕلاااٛ واااَ الاااضٔاس       

اه ٥طتخذاً ا٧ ذٚ ٔاملخٗاذات  ٔالؼاشٔحت العاواٛ    التخٺٗط الفعٵ

 إي  ري رلإ وَ املعاٖري. .التخضَٖ..لموـاد ٔالتعخ٠ٛ ٔ

ٛپ    عىٰٕوا تظنٶ وؼاششٛ لمٕؿإه ل ازاٞ     و ن ِازٓ الؼاّادٚ  شؿا

ووااَ زٗااذ ٔؿااو٘  يف ٔطااط ب٠ٗااٛ عؿااخن ّٖااذدِا الكاا ري وااَ         

 املٍتجات الضساعٗٛ املم٠ٗٛ باملمٕ ات.

 

 :املداخالت 

 اذتـٕه عمٜ الؼّادٚ الظعٕدٖٛ لمىىاسطات الضساعٗٛ:

٘ يف بذاٖااٛ وااذاشمتّا تظااا   : وااا ِاا٘  ٞلت د. ادتاااصٙ الؼااخٗك

اذتـااإه عماااٜ الؼاااّادٚ الظاااعٕدٖٛ   ا٩لٗاااٛ الااات ٖاااتي بّاااا تٺخٗاااق  

لمىىاسطاااات الضساعٗاااٛ؟ ِٔااان ختتماااف تماااإ ا٩لٗاااٛ  ظاااق حجاااي     

 ٔ ظق املٍٺقٛ ادت شا ٗٛ؟  املٍؼأٚ
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اعتىادِااا واا٤شٰشا    عزاااب د. شالااذ الفّٗااذ بااأُ الؼااّادٚ  ٵ    

ٗتي اختااار ا٫زااشاٞات  ٔحظااق وٕشااع ٔصاسٚ الخ٠ٗااٛ ا٫لكحٌٔاا٘ طاا    

ٔتقااإً   يف الااإصاسٚ SGAPلتٺخٗقّاااا بثٌؼااااٞ ٔحاااذٚ شاؿاااٛ لاااا    

املضاسع   ٔيف حااه س خاٛ املاضاسع    وع لتٕاؿن با شٔعّا يف املٍاطق 

إي إحااذٝ زّااات التٕ ٗااق    اً طمٰخااٖقااذٹ SGAPذتـاإه عمااٜ  يف ا

املعتىذٚ وَ الٕصاسٚ  ٖٔتي اطتكىاه ا٫زشاٞات. عواا ٖتعماق  جاي    

 ٗاا  ٖكاإُ   اى اان واا عػاااس د. وظااعذ تخااذع تاذسظتٗٷ    املٍؼاآت  

ٛ     اومضٰواا ٔتتااذس  حتااٜ    لمؼااشكات ٔكخاااس املااضاسع  شاا٦ه طااٍ

شاا٦ه طااٍت . ٔيف اعتقااادٙ  ِكتاااٰسا 72تظااتكىن ملااَ عشاان وااَ  

    ٘ ذتازاٛ   ؛الؼخـ٘ حتٜ لٕ صادت املذٚ  اا٧ِي ِإ التٺخٗاق الفعما

 يف  تاشدد املاضاسع  ٔ  ٔت م ن العىالاٛ ا٧زٍخٗاٛ يف املاضاسع     التٍظٗي

سػااااد صساعااا٘ ٌااإع٘ إا٧وش عتتاااا  وضٖاااٰذا واااَ  ااا  SGAPطماااق 

 ٖؼاسك  ْٗ املضاسع اذتقٗق٘ ٔلٗع الِٕى٘.

ِاان اذتـاإه عمااٜ  :تظاااٞت د. ٔ اااٞ طٗخااٛ  يف الظااٗا  ٌفظااْ

الؼااّادٚ ختتمااف تكالٗفااْ حظااق وظاااحٛ ا٧سك؟ ِٔاان ِاإ ٌظااخٛ 

٧ لان عُ  وَ املٍت  عً وخم   ابت حظق املظاحٛ؟ ِٔن كااُ واَ ا  

تتوىمْ الذٔلٛ؟ ِن ميكَ عُ تتوىمْ الذٔلٛ؟ ِن جتذٖاذ الؼاّادٚ   

 ا؟طٍٕٖٷ

ُٵ  يف اعتقاد د. شالذ الفّٗذ عماٜ حجاي    التكالٗف تعتىاذٮ   ث

ا. ٔيف سعٖا٘  املضسعٛ ٌٕٔع احملـٕه  ٔبالفعن جتذٖاذ الؼاّادٚ طإٍٖٷ   

ن الذٔلاااٛ تكاااالٗف الؼاااّادٚ لمؼاااشكات واااَ  اااري املٍاطاااق حتىٶااا

ٛپ    لكااخريٚٔاملااضاسع ا لـاا اس املااضاسع    لكااَ شااذ تكاإُ وٍاطااخ

؛ اٌلىاً دتىعٗٛ تعأٌٗٛ ٔحلٕس دٔسات إسػااد لمىاضاسع    ػشٖٺٛپ

تؼااجٰٗعا  ااي ٔلش ااع شااذساتّي ٔٔكااعّي يف ٔكااع تٍا ظاا٘ ع لاان       

 با٥طتفادٚ وَ شذوات ادتىعٗات.
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 ٘ التٍظااٗق  ٗىااا  ِاان  ٵ :كىااا تظاااٞلت د. ادتاااصٙ الؼااخٗك

ٛ لمىىاسطات الضساعٗٛ ادتٗاذٚ واع كمٗاات    الؼّادٚ الظعٕدٖ غتفٶ

الضساعااٛ عٔ عشظاااً الت زٖااٛ يف ادتاوعااات ٔاملشاكااض الخو ٗااٛ؟ عً عُ 

الؼااّادٚ كاٌاات عؿاامپا ٌتااا  دساطااات ٔع اااث يف تمااإ ادتاوعااات     

 ٔاملشاكض رات الع٦شٛ؟

ق د. شالااذ الفّٗااذ عٌااْ با٥طتفظاااس وااَ عحااذ املظاا٤ٔل  يف عمڃاا

ع اااد   SGAPُ وااع بٗاإت ارتااربٚ عااَ ٔصاسٚ الخ٠ٗااٛ عااَ وااذٝ التعااأ

ٔتعىااان واااع و٤طظاااٛ ادتمٕبااان زااااب     عٌّاااا عىااان عؿاااٗن لمااإصاسٚ  

ٛ عماااٜ ٗااا قاااط إطاااٍاد إداسٚ تٺخٗق لموـااإه عماااٜ ا٥عتىااااد  ٔ ٵ 

 دتاوعٛ املمإ  ٗـن. وظتٕٝ املىمكٛ

 تٺخٗق الؼّادٚ:يف التوذٖات املتٕشعٛ عٍذ الخذٞ 

الؼااّادٚ عمااٜ تٺخٗااق يف ٔعااَ التوااذٖات املتٕشعااٛ عٍااذ الخااذٞ  

 ركش د. شالذ الفّٗذ عٌّا تتمخف يف:  عسك الٕاشع

-      ٛ و ان    عذً ت٠ّٗٛ بعاض املاضاسع واَ حٗا  ا٫داسٚ املضسعٗا

 التٍظٗي ٔالظج٦ت.

 ستفاع تكالٗف وذش٦ت ا٫ٌتا .ا -

  إداسٚ املضاسع العىالٛ ا٧زٍخٗٛ. -

عصوٛ  قٛ لمىاضاسع  جتاآ بعاض ا٧ٌظىاٛ الات تـاذس واَ         -

 ٔشت ٩شش.

عصواٛ  قاٛ لمىظاتّمإ جتاآ الؼاّادٚ ٔالحكٗاض  قاط عمااٜ         -

 ا٧طعاس.

س اع ٔعا٘   إي عمقت د. ٔ ااٞ طٗخاٛ باأُ ِازا ٖعا  عٌٍاا ضتتاا         

املاإاطَ بأِىٗااٛ ِاازا املؼااشٔع ٔوااشدٔدٓ عمااٜ ؿااوتْ  ٔشااذ حتتااا   
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الذٔلٛ إي د اع بعاض املعٌٕاٛ عماٜ املٍات  لتخفاٗض طاعشٓ يف بذاٖاٛ         

  ٕ  ري عطاطاااٗات اذتٗااااٚ لاااخعض  املؼاااشٔع عماااٜ ا٧شااان  لـاااعٕبٛ تااا

 الٺخقات شاؿٛ.

 عطالٗق اطتخذاً املاٞ لمضساعٛ:

ظاااتفاد اطاااتفادٚ  ملاااارا ٥ ٖٮ :تظااااٞه د. عخاااذ الاااشمحَ ا اااذلق  

كاوماااٛ واااَ التجااااسب العاملٗاااٛ الٍازواااٛ يف تشػاااٗذ وٗاااآ الظاااق٘   

 كاي عٌٍاا ٌعااٌ٘ واَ شماٛ        الضساع٘ كىىاسطاٛ لمضساعاٛ ادتٗاذٚ   

ـٵ  ؟ـٛ لمضساعٛاملٗاٚ املخ

ُٵ   عِااي وااا يف وٕكاإع الضساعااٛ    عػاااس د. شالااذ الشدٖعاااُ إي ع

 كااي عٌااْ ػااوٗن يف وعظااي   اذتذٖ ااٛ ِاإ شلااٗٛ اطااتخذاً املاااٞ

وٍااااطق املىمكاااٛ واااع ٔزااإد ِاااذس ػاااذٖذ يف طاااش  اطاااتخذاواتْ    

 الضساعٗٛ.  

تخاااع عطااالٗق حذٖ ااٛ يف الااشٙ ِاا٘ املظااألٛ الاات       اعُ  ععتقااذٮ

ٝ وإس  فحك عُ ٌمتفت  ا عك ش وَ ا٧ٖٮ ٔرلاإ ذتفاع املااٞ     ؛ا٧شاش

 ٔا٫ ادٚ وَ املٗآ املتاحٛ بكفاٞٚ عالٗٛ.  ٔتشػٗذ اطتخذاواتْ

"اذتـااااذ املاااااٟ٘" ٔكااااشٔسٚ  وٕكاااإع٭ طااااخق لاااا٘ عُ طشحااااتٮ

 مڅااارلااإ؛  الظااذٔد التقمٗذٖااٛ شااذ ٥ تكاإُ ح    يف الااتفكري زااذٰٖا  

ٰٗااا. وااا طااخق عُ طشحتٮاا    ْ بّاازا ارتـاإق ِاإ بٍاااٞ شضاٌااات     كا 

اسٙ الظاإٗه ٔختااضَٖ وٗااآ ا٧وٺاااس  ّٗااا   عسكااٗٛ كااخريٚ بعااذ زتاا  

ٙٵ ٕٶ ٧ ااشاك الضساعااٛ. لااذ لكاا    س وتكاواان حاإه  كشتاا٘تـاا

 ش  حفظّا. ازٛ إي سعٙ  ٍٗ  يف املٗآ ٔطټ

ِٺااإه كىٗاااات  _عماااٜ طاااخٗن امل ااااه _ ٥حظٍاااا ِااازٓ الظاااٍٛ

ٕٶ    ٔالاات   ُ  ااريات يف بعااض املٍاااطق  كااخريٚ وااَ ا٧وٺاااس ٔتكاا

  مٜ.ظتفاد وٍّا بـٕسٚ وٮعُ ٖٮ طابٗع دُٔعبعذ عذٚ  جتفٶ
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٘ _لاااااٗع لموـاااااذ املااااااٟ٘    عٖاااااٛ عكاااااشاس   _حظاااااق ششاٞاتااااا

ُٵإ  ٖكٕلٕزٗااٛ   كااي عُ املاااٞ ٖتخخااش ٔيف وٍاااطق وفتٕحااٛ  باان إ

 طخخات. بقاٞ املاٞ يف بعض املٕاشع ٔلفحات طٕٖمٛ غتمقٮ

حاإه كاااشٔسٚ   و اااه ملااا ركاااشتٮ   ٘ ااريٚ الكظااش يف الضلفااا  

لٛ وَ املٗاٚ. كاُ ٍِاك تقشٖاش عاَ   ا٫ ادٚ وَ ِزٓ الكىٗات املّٕ

 ً ب٘ ط٘.ِزٓ الخوريٚ يف عشخاس التاطعٛ عمٜ ا٫

 وضاسع املٍتجات العلٕٖٛ:

ٙٵ  لذٖاااْ وضسعاااٛ  صوٗااانٱ ٔركاااش د. عخاااذ الاااشمحَ ا اااذلق؛ لاااذ

ٕٹ  وٍتجاااات علااإٖٛ لمخلااااس ن كااازلإ   لمىوااا٦ت ٖٕٔؿٹااأٖظااا

ٔعمااٜ وٍتجاتااْ إشخاااه كااخري... يف ظااَ      ٛ لمىٍاااصه بؼااشٔحت وعٍٗاا  

ِاان ِاازٓ املؼاااسٖع  وااضاسع املٍتجااات العلاإٖٛ   ااا         عادتكيطاا

وظاتقخن يف املىمكاٛ؟ ِٔان ِإ وماضً كخااٟع باذتـإه عماٜ و اان         

  ْ  _يف ظٍاااْ_ ِااازٓ الؼاااّادٚ؟ واااَ زاٌخاااْ ٖاااشٝ د. شالاااذ الفّٗاااذ عٌااا

طٗكُٕ وَ الظّن عمٜ املضاسع العلٕٙ اذتـإه عماٜ الظاعٕدٙ    

ٗٷا   لاإ. ٔواَ حٗا     ا تٍظاٗي ر شاب  ٔحظق عمى٘ الٕصاسٚ تاذسغ حال

  ِا الازَٖ ٖخو إُ عٍّاا   ٕوظتقخن الضساعٛ العلإٖٛ  اا وظاتّمك   

٥ ٖقاااسُ ِٔٔا٘ حتظاٜ بااذعي الذٔلاٛ لكاَ كىٗااات إٌتازّاا عشان       

بالضساعااااٛ التقمٗذٖااااٛ لعااااذً اطااااتخذاوّا لمىاااإاد الكٗىأٖااااٛ يف      

ٛپ   املكا وااااٛ عٔ املخـااااخات  عك ااااش ٔا٥طااااتعاٌٛ   ٔحتتااااا  عىالاااا

 دٖٛ يف املكا وٛ.باملفحطات وَ اذتؼشات ا٥شتـا

 الٍٕاح٘ الظمخٗٛ لمؼّادٚ الظعٕدٖٛ لمىىاسطات الضساعٗٛ:

  ث ً. عطاوٛ كشدٙ عَ الٍإاح٘ الظامخٗٛ  ازٓ الؼاّادٚ    حتذٵ

عٌاااْ ٥ ٖٕزاااذ عٙ ٌااإع واااَ التوفٗاااض لمىاااضاسع    ٔركاااش؛ ٥حظاااتٮ
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 ٣ل٦لتااضاً مبتٺمخاااات الؼااّادٚ بااان إزخااااس عمااٜ ا٥لتاااضاً   شؿاااٛ    

  .ِكتاس 122 وَ عشن لمىضاسع طٍٕات

ممااا  ؛كىااا عُ وتٺمخااات الؼااّادٚ طااح ع وااَ تكمفااٛ ا٫ٌتااا  

ٔ اٌّٗىاا    ستفااع الظاعش عماٜ املظاتّمإ    اعحذِىا  :٤ٖدٙ إي عوشَٖ

ِٕ ٔكع املضاسع الظعٕدٙ يف ٔكع  ري وٍا ع واع املٍات  املظاتٕسد    

ِٔزا  ري ٔاسد.   س يف ب٦دٓق ٌفع املتٺمخات عمٜ املـذٲٺخٵت تٮ وا

ف املااضاسع  عااَ اطااتخذاً ا٧ ااذٚ الكٗىأٖااٛ كاازلإ  ااثُ تٕشاا

ط٤ٗ ش طامٰخا عماٜ عِاي اطات ىاساتٍا يف ػاشكٛ طاابإ ٔواا ػاابّّا         

 وَ الؼشكات.

ٔشذ ٤ٖدٙ ِزا التٺخٗق ا٫لضاو٘ إي ششٔ  العذٖذ وَ املضاسع 

 ٔالتأ ري عمٜ ا٧وَ ال زاٟ٘ لمىىمكٛ.  وَ الظٕ 

وٕكاإع عواا ا٧ لاان  ّإ ختفٗااف املتٺمخااات ٔالحكٗاض عمااٜ    

ٛپ  ا ي زعن الؼّادٚ   املٗآ و مپا لمتٍاا ع با     شتٗاسٖٛ لتكإُ  شؿا

َ ت عتىمّا  ٔشاربٚ ٠ِٗاٛ املٕاؿافات يف ػاّادٚ     حاون الؼّادٚ ٔو٭

 ادتٕدٚ وعشٔ ٛ لمجىٗع.

  املىمكٛ:يف الششابٛ عمٜ املٍتجات الضساعٗٛ 

رِااق ً. طااات املااشٙ إي عُ الؼااّادٚ الظااعٕدٖٛ لمىىاسطااات      

ً الٕسشٛ قذٹعمتٍٜ وَ وٮ ٗذٚ إصتاص وّي  ٔلكَ كٍتٮالضساعٗٛ ادت

 زٖااٛ  يف د. شالاذ الفّٗااذ لاإ طااشا بـاإستْ ا٧عااي عااَ  طاا٦وٛ ا٧ 

عطاإا  املىمكااٛ. كاازلإ عسٝ عُ وٕكاإع التؼااشٖع لااٗع إ٥ حمقااٛ  

ً لمىظاتّمإ يف  قاذٵ بظٗٺٛ يف طمظمٛ القـإس يف الششاباٛ عماٜ واا ٖٮ    

ا٧شٺاااس  ٞزاان دساملىمكااٛ وااَ شلاااس ٔٔسشٗااات ٔ ٕاكااْ  وااَ ع   

الـوٗٛ عَ املٕاطٍ  وَ زشاٞ املىاسطات ارتاط٠ٛ عٍذ اطاتخذاً  
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 اااذٚ ٔاملخٗاااذات اذتؼاااشٖٛ ٔ ريِاااا واااَ ا٫كاااا ات املظااااعذٚ   ا٧

 ل٬ٌتا .

 ىااااَ املعااااشٔف عُ ارتلاااااس ٔالٕسشٗااااات ٔالفٕاكااااْ تـاااان     

لمىظاااتّمإ يف املىمكاااٛ إواااا عاااَ طشٖاااق ا٥طاااترياد عٔ عاااَ طشٖاااق  

٠ِٗٛ ال زاٞ ٔالذٔاٞ وّىٛ الكؼاف عماٜ واا     ا٫ٌتا  احملم٘. ٔتتٕي

تتإي ٔصاسٚ الخمااذٖات   يف حا  ٖـان لمظإ  عاَ طشٖاق ا٥طاترياد       

ٔٔصاسٚ الخ٠ٗٛ ٔالضساعٛ وظ٤ٔلٗٛ الكؼاف عماٜ املٍتجاات الضساعٗاٛ     

طا٦ع ٖخاذٔ   طٕا . ٔواَ شا٦ه الخوا  ٔا٥   ا٧إي احملمٗٛ الت تـن 

ٗٷ ٛ  املؼاكمٛ  ل٨طاف  ٖقاع يف امل    ا باأُ زٮانٵ  زم ٌظاٰشا   ؛ٍتجاات احملمٗا

 ا٩ت٘: للعف الششابٛ ٔؿعٕبتّا. ٔعكٗف

ع٦شٛ املخٗذات اذتؼشٖٛ ب زاٞ ا٫ٌظاُ: حتتٕٙ املخٗذات  -ع

عمااٜ عٌاإاع شتتمفااٛ وااَ املاإاد الكٗىٗاٟٗااٛ الٍؼااٺٛ  الاات عمااٜ         

ٔ ا تأ ري شتتمف عمٜ الكاٍٟات اذتٗاٛ    ف املخٗذاتـٍٵعطاطّا تٮ

ّا ٖخقٜ يف ب٠ٗتٍا ملاذٚ طٕٖماٛ. ٔإرا   عمٜ اذتؼشات  ٔبعل ٥ ٖقتـش

دشماات ِاازٓ املاإاد زظااي ا٫ٌظاااُ  ثٌّااا ميكااَ عُ تّامجااْ عٰٖلااا   

وخٗاذات   حٗ  ٥ ٖٕزذ يف الٕشت اذتاكش  كىا تفعن باذتؼشات

ميكٍّا التفشٖق ب  اذتؼشات ٔالخؼش...ٔيف ال الق تعىن املخٗذات 

ٌظاااُ  شاان العـاايب لموؼااشات. ٔإرا اطااتخذً ا٫    اعمااٜ الٍ  بالتااأ ري

طعاٰوا ومٰٕ ا باملخٗاذات  اثُ ِازٓ املخٗاذات ميكاَ عٰٖلاا عُ تّاازي        

شؾ املخٗاااذات عماااٜ  ا٫ٌظااااُ. ٔعٍاااذوا تٮااا  الٍاشااان العـااايب دتظاااي 

ُ متتـاااّا الحباااٛ  ٔتاااذشن يف ال ىااااس عٌاااْ ميكاااَ ثاحملاؿاااٗن   

ميكَ لمىخٗذات اذتؼشٖٛ عُ ت٤ ش عمٜ ا٫ٌظاُ واَ   يٵٔاملاٞ. ٔوَ  ٭

  في ٔادتمااذ ٔعااَ طشٖااق ا٥طتٍؼااا    شاا٦ه طااش  شتتمفااٛ  كااال   

ٛ يف ٔميكَ عُ ٖتظخق التعشك املتكشس  ا   ؛عوشاك حادٚ ٔوضوٍا
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 ٙ ٛ    كااالٺفن ادتمااذ ٔا٫زّاااد اذتااشاسٙ     ٔعااذً ٔكاإا الش٣ٖاا

ٔا٧وااشاك العـااخٗٛ. ٔبظااخق ا٩ اااس ادتاٌخٗااٛ   ٔتؼااٍجات اذتااشاسٚ

عؿاااااخن واااااَ اللاااااشٔسٙ الظاااااٗٺشٚ عماااااٜ  ؛لمىخٗاااااذات اذتؼاااااشٖٛ

 يف اذتذٔد املظىٕا بّا.اطتخذاوّا لتكُٕ 

ٕٶ -ب ظتخذً وٗاآ  ث ارتلاس ٔالٕسشٗات باملعادُ ال قٗمٛ: تٮتم

دت الـشف الـو٘ بـٕسٚ  ري ػشعٗٛ لشٙ املضسٔعات  ٔشاذ حاذٵ  

واَ عشٺاش واا ميكاَ عُ حتتٕٖاْ       الذساطات عذٚ وعادُ  قٗماٛ تعاذٶ  

وٗآ الـشف الـو٘: الكادوًٕٗ  الشؿاق  الضٟخق إكاا ٛ إي  

ا تظاخخْ ِازٓ املإاد واَ كاشس باال  عماٜ ؿاوٛ ا٫ٌظااُ.          مل ؛الٍحٖت

وااَ املاإاد ا٧شااشٝ وااَ كٗىأٖااٛ      ٔحتاإٙ املٗااآ العادوااٛ الكاا ري٭   

ٔومٕ ات زش ٕوٗٛ  ا وعاٖري عاملٗٛ دشٗقٛ زذٷا ظتق التقٗذ بّا شخن 

ظىن باطتخذاً ِزٓ املٗآ يف سٙ املضسٔعات  ٔشاؿٛ ارتلاس عُ ٖٮ

ا لمعذٖاذ واَ   ُٔ عُ ٖاتي طّّٗاا. ٔٔ قپا   ٔالٕسشٗات الت ت٤كان ٠ٌٗاٛ د  

 ثٌْ ٥ ظتٕص اطتخذاً وٗآ الـاشف الـاو٘ املعادتاٛ      الذساطات

    ُ . إ٥ يف سٙ املضسٔعات الت ٥ تاذشن يف الظمظامٛ ال زاٟٗاٛ ل٬ٌظاا

"ظتااق عُ ٖقتـااش الااشٙ مبٗااآ الـااشف الـااو٘ عمااٜ ا٫ٌتااا   ااري    

٘ الات  ال زاٟ٘ طإاٞ ل٬ٌظااُ عٔ اذتٗإاُ". ٔوٗاآ الـاشف الـاو      

ظىن باطتخذاوّا يف سٙ احملاؿٗن الضساعٗاٛ الات ٥ ت٤كان ٠ٌٗاٛ     ٖٮ

ٗٷاا ظتااق عُ تكاإُ وٮ  ٛ عادتااٛ  ٦  ٥ٔ ظتاإص اطااتخذاوّا    ا ٔوعقىاا

٤كااان ٠ٌٗاااٛ حتاااٜ بعاااذ املعادتاااٛ ا يف سٙ املضسٔعاااات الااات تٮإط٦شپااا

 ٔالتعقٗي.

ٗٷااا -  ٤شاااز تٮ ا لمكؼاااف عماااٜ الظااإ  يف املاااذُ: املتخاااع حال

ٛ      عٍٗات عؼإاٟٗٛ واَ    ٔإرا   الظإ  ٔبعاذ  احٚ صوٍٗاٛ تظّاش الٍتٗجا

ٛ سطااخت تكاإُ الخلاااعٛ شااذ ؿٮاا   ٔلكااَ   ش ت ٔلااٗع  ٗااْ  شاواا
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ٖكتخاإُ لاإصاسٚ الضساعااٛ الاات حتااأه الٺمااق وااَ املااضاسع اذتلاإس 

ٍِٔاك ٌقف ػاذٖذ يف    حٗ  عتألُٕ إسػادٓ ٔوتابعتْ  لمىخترب

 ٔكعف ٔاكن يف التٍظٗي ٔاملشاشخٛ ٔاملتابعٛ.  ا٫وكاٌٗات

 وتٺمخات عطاطٗٛ: -د

واااَ املختاااربات اذتذٖ اااٛ ٔا ّاااضٚ  إٌؼااااٞ عاااذد كاااافٴ -2

شِاا  ٔحتذٖاذ واذٝ تأ ٶ    لفوف ارتلشأات ٔالفٕاكْ ٔالٕسشٗات

 باملخٗذات ٔا٧ ذٚ  عٔ الشٙ مبٗآ ومٕ ٛ.

 التٕعٗٛ املك فٛ لمىضاسع . -1

ػااشكات إٌتااا  املخٗااذات تلااع ومـااقپا عمااٜ   ُٵعوااَ املعااشٔف 

ن كىٗٛ املادٚ الت ظتق سػاّا ٔالٕشات   عٔ الظىاد ٖٕكٹ عخٕٚ املخٗذ

الاازٙ متك ااْ  اإ  الٍخااات شخاان عُ ٖااتي حـاااد ارتلاااس. ٔ الخٗااٛ    

املااضاسع  ٖعش اإُ رلااإ  ٔلكااَ املؼااكمٛ يف العىالااٛ الاات تعىاان   

قاااإُ التعمٗىااااات عمااااٜ الٕزااااْ   ٺخٹ ّااااي ٥ ٖفّىاااإُ ٥ٔ ٖٮ   لااااذّٖي

بعااض ا٧حٗاااُ   ا يف الااشؾ يف ا٧كىاان   ٍجااذ عُ ٍِاااك إ شاطپاا  

ارتلاااشأات ٔالفٕاكاااْ شخااان اٌتّااااٞ  اااحٚ  ا واااا ٖاااتي شٺااافٮٔ الٰخاا 

 التوشٖي  ِٔ٘ الفحٚ الت ٖتومن  ّٗا املخٗذ الزٙ ٖكُٕ بّا.

ٌؼش الٕع٘ الـو٘ ب  املظتّمك  ٔح ّي عمٜ ػاشاٞ   -1

ٔعااذً حتفٗااض املٍتجاات الاات ت ٖااتي اشتخاسِااا    املٍتجاات الـااوٗٛ 

 وَ شخن شتترب.

ا ؿاامپعشاٟىااٛ باااملضاسع املششـااٛ املظااىٕا بكٌّٕااا  ع كٯاأ٭ -8

 ملٍؼأ وا ٖذشن الظٕ  وَ وٍتجات.

دساطااٛ وظااوٗٛ لمىااضاسع بالتعااأُ باا  ٔصاستاا٘ الخمااذٖات    -7

ملعش اٛ عٌإاع املخٗاذات املظاتخذوٛ يف املاضاسع ٔعىان شاٟىاٛ          ٔالخ٠ٗٛ

 بّا.
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دساطٛ وظوٗٛ حمل٦ت بٗاع املظاتمضوات الضساعٗاٛ ملعش اٛ      -1

 خٗذات املتٕ شٚ يف الظٕ  ٔٔكع شاٟىٛ بّا.ٌٕاع املع

ٗٷاا   -0 ٛ تعشٖااف عٙ وخٗااذ ستااشً دٔل   ا عٔ ممٍاإع يف الظااعٕدٖ

 ٔوٕزٕد يف الظٕ .

 الظٗٺشٚ امل الٗٛ عمٜ الظٕ : -ِا 

ي يف الخلاااٟع تٺخٗااق ٌظاااً ستكااي لمىشاشخااٛ ٔالااتوكڄ  -2

 الذاشمٛ يف عطٕا  ارتلاس املشكضٖٛ يف املذُ.

لمظإ  بٺاشاٛ    ن بلااٟع٭ ذشٳَ ٖٮا ظتق عُ ٖكُٕ لكان و٭ا   -1

 ٗاا  ميكااَ الشزاإع لااْ بعااذ    تعشٖااف وااَ ا٧واٌااٛ ٔٔصاسٚ الخ٠ٗااٛ

َ ٥ عتىان بٺاشاٛ تعشٖاف    ع و٭ا ٍٯا ٔميكَ و٭  الكؼف عمٜ بلاعتْ

 وَ الخٗع يف الظٕ .

َٶ -1 عماٜ عُ    زشاٞات عقابٗٛ عمٜ املخاالف  إ شاوات ٔ ط

 تشباااإ تكااإُ وتذسزاااٛ ٔوحا قاااٛ واااع ا٫سػااااد ٔالتٕعٗاااٛ حتاااٜ ٥ 

ف ٌؼااااطات املاااضاسع .  فااا٘ الٕشااات    الظااإ  عٔ تتظاااخق يف تٕشڄااا  

   ُ   اذتاكااش ٥ ٔزااإد ٧ٙ ٥ٟوااٛ ميكاااَ عُ ٖعاإد إلّٗاااا املضاسعااإ

ٕا بقاااإٌُ سؾ املخٗاااذات  إر إُ  ٔتظاااىن مبعااااشختّي يف حااااه عشمڄااا  

املتااإا ش يف ٔصاسٚ الضساعاااٛ ٥ ٖتعاااذٝ ٔزااإد عٌظىاااٛ حااإه تاااذأه      

 املخٗذات اذتؼشٖٛ.

 ٕكٕع الؼّادٚ الظعٕدٖٛ لمىىاسطات الضساعٗٛ:ششاٞٚ يف و

 ٗىااااا ٖتعمااااق بٕزاااإد طخقااااٛ وااااَ املااااضاسع  داشاااان ا تىااااع  

 ٙ تظاااٞه ع. ستىاذ الذٌااذٌ٘: ِان لااذٍٖا طخقاٛ وتخــااٛ      الظاعٕد

 اااملضاسع ِاإ عشٌٕااا املـااشٙ    ٛ؟ٔتعتىااذ يف حٗاتّااا عمااٜ ِاازٓ املٍّاا  

ريٚ الـااا  َ ٖاااذٖش املاااضاسع٭ٔا ٍاااذٙ ٔالٍٗخاااال٘ يف ال الاااق  ِٔاااي و٭ااا
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ٖعىمإُ لذٖاْ إواا بالشاتاق عٔ بتاأزري        ٔاملتٕطٺٛ ٔالظاعٕدٙ والاإ  

َ ميمكإُ. عواا   َ ٖعىمُٕ ٔلٗع و٭ا لزا ظتق تذسٖق و٭ ؛ِزٓ املضسعٛ

عااَ ِجااشٚ املااضاسع   ااا جشٚ تؼااىن كا ااٛ الٍاااغ لقمااٛ الفااشق    

ٔالت بذعت تٍعكع طمٰخا عمٜ   ٔلفؼمٍا يف تٺٕٖش ٔتٍىٗٛ املٍاطق

عذً س خاٛ املإاطَ يف   وع لٍاغ يف املذُ غ احٗ  تكذٵ ٛ املىمك

ِ٭جاااشٱ  ضاسع إواااا بحكّاااا عٔ لمى٭ااا العااإدٚ إي وٍٺقتاااْ. الٕاشاااع عٌّاااا 

ِٳجشٚ املټضاسع.   بتأزريِا ٔلٗع 

ٔالظخق   كىا عسٝ عٌْ ٥  ٍٜ الًٕٗ عَ ا٧ ذٚ الكٗىأٖٛ

ٗٷااا   ِااإ  ّااا٘ ٥ تٍىااإ الٍىااإ    اعُ الخااازٔس وشكخاااٛ  ٔوعادتاااٛ زٍٗ

٫ٌتااا  املٺماإب با٦ ع ااذٚ. سمبااا ٍِاااك وـااادس  ا يٵاملٺمإب ٔوااَ  ٭اا 

 ٛٔعماٜ ٔصاسٚ الضساعاٛ تإ ري الخازٔس املٍاطاخ       لمخزٔس  ري ِزا الٍإع 

ٔالات تعااٗؽ باا٦ كىٗاات وّٕلااٛ وااَ ا٧ اذٚ. املٺماإب عٰٖلااا ِاإ    

ٕٵ عٙ عُ املٍت  ٥ ٖٮ  تقٍ   حٚ التوشٖي ٥    شخان  احٚ واَ الٕشات    ظا

ٔختتماف املاذٚ حظاق      شٔفععشف وذتّا  ٔلكَ ِزا الٍظااً وعا  

ٌٕع الظىاد املظاتخذً. ٔواَ املىكاَ دوا  الظاىاد الكٗىاأٙ واع        

الٺخٗع٘ لمتقمٗن واَ اللاشس عٔ إل ااٞ ٔزإدٓ  ِٔازا عتتاا  تٕشٗات        

عمااٗكي وٕكاإع  وعاا  ٔإػااشاف صساعاا٘ ٍِذطاا٘ زٗااذ. سمبااا وااشٵ   

ملااا  ٛا ؿااٍاعِٔاا٘  عمپاا   الؼااشكات الكااربٝ يف ؿااٍاعٛ الخاازٔس   

عٔ تذشن ٍِذطا٘   ٛإوا  ري طخٗعٗ وَ وٕادٵ عدشمتْ ِزٓ الؼشكات

 خل  ع مخّا ػشكات عوشٖكٗٛ.  .إٔسا ٘..

  ٘ عمٍٗاا إظتااد     كزلإ  ثٌٍا شخن عُ ضتشق عمٜ وٍات  ؿاو

ختااضَٖ وٗااآ ٔاذتماإه الٍازعااٛ لتقااٍ  اطااتخذاً املاااٞ يف الضساعااٛ   

ا٧وٺااس  ٔا٧ِاي وعادتااٛ املٗاآ الشوادٖااٛ  ا٦  شابااٛ حٗا  ٔؿاامت      

ا طتخذاً ا٩دوا٘. ٔاملّاي زاذٷ   عُ ٖـخن املاٞ ؿاذتپا ل٦إي  ٛاملعادت
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الضساعاااٛ املاٟٗاااٛ لتقمٗااان ِٔااإ تاااخ  الٺاااش  اذتذٖ اااٛ يف الضساعاااٛ   

اطاات٦ّك الحبااٛ عٙ زعاان الضساعااٛ املاٟٗااٛ كااىَ الااذٔسٚ الضساعٗااٛ      

ق يف الضساعااٛ املاٟٗاااٛ.  ٺخٵااالاا٨سك. ٔعٰٖلااا صساعاااٛ الٺٕابااق ِٔاا٘ تٮ    

 ّ  ّاا٘ عٰٖلااا وفٗااذٚ ذتىاٖااٛ    ٦ك اٌااق محاٖااٛ الحبااٛ وااَ ا٥طاات

 الٍخاتات وَ العٕاون ادتٕٖٛ القاطٗٛ يف ب٦دٌا. 

محاٖاااٛ ال ٺااااٞ الٍخاااات٘ واااَ الشعااا٘ ادتااااٟش     ظتاااق  عٰٖلاااا

ش الخ٠ٗاٛ الضساعٗاٛ واَ    ِٔازا ٖاذوٹ    ش كمىا صاد الشعا٘ صاد التـاوٶ  

حٗااا  ك اااشٚ ا٧تشباااٛ  العجاااا   ٔ ريِاااا واااَ املااا٤ شات الظااامخٗٛ      

ظاتفاد  اػاشٚ. ِان واا تظاتّمكْ ا٫بان ٖعااده واا ٖٮ       املخاػشٚ ٔ ري املخ

  ُ ظتااق   سعٖاا٘يف عٌااا ٥ ععتقااذ رلااإ.   ؟وااَ شٗىااٛ الااربٔت  ٔا٧لخااا

ٔإل ااٞ الشعا٘ عشماّا لعؼاش طإٍات. طاٍشٝ         تذز  ا٫بن ٔالٍاػا٠ٛ 

ظتاق   ٛالعجق يف حتظ  املٍاخ ٔالخ٠ٗٛ عىٰٕوا. ِ٘ حمقات وتظمظم

 اذتمقات.   ن كنٵؼٳفا ٖٮاِحذإإحكاوّا شذس املظتٺاع   قذاُ 

     ٛ   كااان واااا طاااخق وشبااإحت بادتاااذٔٝ ا٥شتـاااادٖٛ ٔالتجاسٖااا

خات الظٕ  ٔاملٍا ظٛ  كٗف ضتى٘ املضاسع الٕط  ٔوٍتجْ وَ تقمڄ

رات  ٛبااذ وااَ مجعٗااات تعأٌٗاا ٥  سعٖاا٘يف  ؟ واع املظااتٕسد ا٧زااٍيب 

  س ٗٛ وعقٕلٛ لتىَٕٖ املضاسع بالخازٔس ٔا٧ اذٚ ٔا٫ػاشاف الفا     

ٔبّازا   ؛ا وَ ٔزٕد ػشكات تظٕٖق تلىَ ػشاٞ املٍات  بذ عٰٖل ٥ٔ

املاااضاسع يف عىماااْ. ٥ ٖظاااتٺٗع املاااضاسع الـااا ري      كاااىاُ اطاااتىشاس 

ٕٹ  ْ ٔاملتٕطااط عُ ٖظاا ٔالاات كاان بٗاات  ّٗااا لذٖااْ       شاااس  وٍٺقتاا

 وضسعٛ.

 عِىٗٛ التٕعٗٛ الضساعٗٛ:

طشحااْ يف  عػاااس د. شالااذ بااَ دِااٗؽ إي عٌااْ وااَ شاا٦ه وااا  ٵ

 ٔ وااا زااشٝ حٕ ااا وااَ وٍاشؼااات  اتلاان عِىٗااٛ       الٕسشااٛ الشٟٗظااٛ 
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الؼّادٚ الضساعٗٛ   الؼاّادٚ ِا٘ ستألاٛ ٫ؿا٦ا الٕكاع اذتاال٘       

الظاا١ٗ يف وعظىااْ  الاازٙ ٔؿاان إلٗااْ حاااه الضساعااٛ يف مممكتٍااا     

 ا.  ٔتأ ري وٍتجاتّا عمٜ ؿوتٍا مجٰٗعٛاذتخٗخ

 ثٌااْ ظتااق الحكٗااض عمااٜ    ٧ِٔىٗااٛ التٕعٗااٛ يف ِاازا ا اااه 

ٙ وااَ شاا٦ه إظتاااد دبماإً بعااذ ال إٌٖااٛ ملااذٚ      تأِٗاان ػااخاب طااعٕد  

عتـان املتااذسب عمااٜ التأِٗاان الاا٦صً    تاحأا وااَ طااٍٛ إي طااٍت  

ا ٖتخااع لاإصاسٚ الضساعااٛ  ٖكاإُ   لٗكاإُ وشػااٰذا عٔ وشاشٰخااا صساعٗٷاا  

ٗٷ ضاسع  ٔالتأكااذ وااَ وٺابقتّااا ملتٺمخااات  بضٖاااسٚ لمى٭اا اعىمااْ وٗااذاٌ

 باملخٗاااذات ٔا٧ اااذٚ ا اذتـااإه عماااٜ الؼاااّادٚ الضساعٗاااٛ  ٔوٮمٳىٷااا   

ذ واَ كاىاُ ٔؿإه املٍات  بٺشٖاق      طاتخذاوّا واع التأكڄا   أطشٖقٛ 

 ٛ الات ل٨طاف ِا٘ الات      -ؿوٗٛ إي املظتّمإ.  العىالٛ الضساعٗا

زاِمٛ باالك ري واَ الٺاش  الـاوٗٛ      -تضسع ٔتقٺف ٔتٍقن ٔتخٗع

عُ تذعي ٔصاسٚ الضساعٛ القٺاع ارتااق   كىا ظتق  .لظ٦وٛ املٍت 

شٺااااع التاااذسٖق باااثدسا  رلاااإ الاااذبمًٕ يف بشازتاااْ  الااازٙ ٖعىااان يف

  لتخشٖ  املشػذ ٔاملشاشق الضساع٘ املتىكَ  التأِٗمٗٛ ٔالتذسٖخٗٛ

 ػشاف ٔتٕزْٗ املٍّذغ الضساع٘.إالزٙ ٖعىن حتت 

 عٌظىٛ ٔشٕاٌ  الضساعٛ ٔاملٍتجات الضساعٗٛ:

َٵ        ا٧ٌظىاٛ   ٖشٝ د. شالاذ الفّٗاذ عٌاْ كىاا ٖعماي ادتىٗاع عُ طا

و ان    ِذا ّا إظتابٗٛ إ٥ عٌْ شذ ٖـاحخّا و اس زاٌخٗٛٔإُ كاٌت ع

     ٜ شاذ   SGAPمماا ٖعا  عُ   ؛ وا عػااس بعاض الاضو٦ٞ يف ِازا املمتقا

ٛ لمٕحااااذٚ ٗستفاااااع يف التكمفااااٛ ا٫ٌتازٗااااٛ ٔالتظاااإٖق  اٖـاااااحخّا 

ْ بأُ تتوىان  طشحٮ  ٵ ٔملعادتٛ و ن ِزا ا٧ ش ع   عمٜ وا  جٍٛت٭املټ

ّادٚ لمٕحاذات ا٫ٌتازٗاٛ الاات   الذٔلاٛ تكاالٗف اذتـإه عماٜ الؼا     

ٔعُ ٖكاإُ ِاازا    دٔمن  722  اِكتاااٰس 72وظاااحتّا عشاان وااَ  
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ادتىعٗاات التعأٌٗاٛ الضساعٗاٛ     ٝحاذ إضاسع يف طتشاحت املټا اب اوؼشٔطپ

ٔعُ عتـاان عمااٜ دٔسٚ يف ا٫سػاااد الضساعاا٘    يف وٍٺقتااْ كعلاإ

ملعش ٛ كٗف ٖقًٕ باملىاسطات ادتٗذٚ يف وضسعتْ  ٔا٥طتفادٚ واَ  

شتشزاتّا ٔتاذٖٔش شتمفاتّاا  الٍخاتٗاٛ ٔاذتٕٗاٌٗاٛ  لموـإه       مجٗع

 عمٜ تذ قات ٌقذٖٛ وٍّا.

  ٛ  ّااازا وٕكااإع لاااْ وٍاطقاااْ      ٗىاااا ٖتعماااق بظااا٦وٛ ا٧ زٖااا

الشوادٖااٛ ٔتذاش٦تااْ باا  عااذد وااَ ادتّااات اذتكٕوٗااٛ الاات وااَ     

  ى مپا:  ؼكن وتٍا يبٌّا تتعأُ بٍّٗا عاملأوٕه 

ظتٕسدٚ وظا٤ٔلٗٛ احملاازش   ارتلاس ٔالفاكّٛ الٺاصزٛ امل -

 يف املٍا ز التابعٛ لٕصاسٚ الخ٠ٗٛ ٔاملٗآ ٔالضساعٛ.

ا٧ زٖااٛ املعمخااٛ املظااتٕسدٚ ٔا٧دٖٔااٛ ٔا٧عاا٦ف وظااا٤ٔلٗٛ       -

 ٠ِٗٛ ال زاٞ ٔالذٔاٞ.

 ا٧ زٖٛ يف ا٧طٕا  وظ٤ٔلٗٛ الخمذٖات. -

تٕحٗاااذ ادتّاااٛ  ٔواااَ ِااازا املٍٺماااق شاااذ ٖقاااحا ومتقاااٜ عطاااخاس 

ٞ  املظ٤ٔلٛ وٍظىاٛ ا٧ زٖاٛ   عُ تكإُ  ٔواَ ٔاشعٍاا ٌاشٝ      عَ ال ازا

   عٔ كمٗٛ ا٧ زٖٛ ٔالضساعٛ.ٔٔالضساعٛ الذٔلٗٛ  الفا

 ا٥طت ىاس الضساع٘ يف املىمكٛ:

رِق د. سٖاك صتي إي عٌٍا إرا ٌظشٌا إي املقٕوات ا٧طاطاٗٛ  

يف املىمكٛ لقٗاً وؼاسٖع كاخىٛ    ثٌٍا ٥ صتذِا وتٕ شٚپ  لمضساعٛ

ع يف ا٥طاات ىاس الضساعاا٘ شاا٦ه  ٔكاااُ التٕطٶاايف ا اااه الضساعاا٘. 

  ا٧سبعاا  طاااٍٛ املاكاااٗٛ شـٰٕؿااا يف صساعاااٛ اذتخااإب ٔا٧عااا٦ف  

عمٜ املذٝ الخعٗاذ  ٔعِىّاا يف اطاتٍضاف     االلشس بن كاس ٗٷ ػذٖذ٭

 ميكَ تعٕٖلّا. شتضٌٔات املٗآ الت ٥
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ٔشخاان  اإات    كٍااا ٌتىٍااٜ عُ تقاإً ٔصاسٚ الضساعااٛ وااَ طااٍ      

ع الكاااخري يف ا٥طااات ىاس ؼاااشٖعات لتقاااٍ  التٕطٶااا ا٧ٔاُ بثؿاااذاس ت

الضساعاا٘  ٔكاازلإ إؿااذاس ِاازٓ الؼااّادٚ لمىىاسطااات الضساعٗااٛ      

ٔعمٜ ؿوٛ املٕاطٍ    ادتٗذٚ لموفاظ عمٜ املٗآ ٔالخ٠ٗٛ وَ ٌاحٗٛ

 ٔاملقٗى  وَ ٌاحٗٛ عششٝ.

ُ٭ ٥ وااَ تٺخٗااق ِاازٓ الؼااّادٚ بكاان حااضً ٔدشااٛ   اا٦     بااذ ا٩

ٛ  بالخ تلشٶ صساعٛپ ٌشٖذٮ ٥ٔ وٍتجاات    ٠ٗٛ ٔتظتٍضف وٕاسدٌاا الٺخٗعٗا

بـاااوتٍا. عواااا ا٥طااات ىاس  مٍتٕزاااْ باااْ يف ا اااا٥ت  صساعٗاااٛ تلاااشٶ

 ا٧ششٝ الت لذٍٖا  ّٗا وٗضات تٍا ظٗٛ.

بالش ي وَ اتفا  د.  ٕصٖٛ الخكش واع رلاإ  إ٥ عٌّاا تاشٝ عٌاْ      

ٔا٥كتفااااٞ با٥طاااترياد يف احتٗازاااات   لٍاااا عاااَ الضساعاااٛ ٥ٜ  ٍااا

 و ن ِزٓ.عطاطٗٛ 

كاازلإ  ااثٌ  عٔا ااق عمااٜ وااا ركااشٓ د. سٖاااك حاإه عااذً       

وكاٌاتاااْ إللاااعف  ؛ع بؼاااكن اطااات ىاسٙ يف ِااازا القٺااااعالتٕطٶاا 

لكاَ واَ اللاشٔسٙ تٍىٗاٛ شاذستٍا        ٔكعف املٕاسد املاٟٗٛ املتإ شٚ 

كااىَ مماسطااات    عمااٜ الٕ اااٞ با٥حتٗازااات احملمٗااٛ عمااٜ ا٧شاان    

 صساعٗٛ زٗذٚ كىا تّذف  ا ِزٓ الؼّادٚ.

بااذ وااَ العىاان عمااٜ ا٥كتفاااٞ     عكااا ت د. ٔ اااٞ طٗخااٛ عٌااْ ٥  

احملماا٘ ٔاتخاااع وتٺمخااات الؼااّادٚ الضساعٗااٛ حتااٜ تكاإُ الـااوٛ      

 ِٔاا٘ عِااي سعغ واااه ٔعِااي اطاات ىاس  يف مممكتٍااا يف اذتظااخاُ   

 ع يف ا٥طت ىاس يف الضساعٛ بعذ رلإ. ٥ٔ كشس وَ عذً التٕطٶ

املٗااآ ٔالـااوٛ  بٍٗىااا ٖااشٝ د. سٖاااك صتااي عُ احملا ظااٛ عمااٜ     

  اي ا٥كتفااٞ الازات٘ يف املٍتجاات الضساعٗاٛ. عواا وظاألٛ ػٮانٶ          عٔلپا
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ع يف إٌتاا  القىان   بظخق التٕطٶا  ؛املٗآ  ّ٘ لٗظت وفتعمٛ بن حقٗقٗٛ

مباااا ٖضٖاااذ عاااَ حازاااٛ املىمكاااٛ ٔلظااإٍات     ٔاحملاؿاااٗن ا٧شاااشٝ

ٔضتااَ   مفااٛعذٖااذٚ. كىااا عُ حتمٗااٛ وٗااآ الخوااش ِاا٘ ا٧عمااٜ كټ     

ُ٭ولٺشُٔ  ا   .ا٩

ُٵ واااَ التخظاااٗط  اٍِااااك ٌٰٕعااا كااازلإ ٖاااشٝ ً. طاااات املاااشٙ ع

بظخق عذً  ّاي ٌٔقاف يف    ؛ٔالتَّٕٖ لمىٕاسد الضساعٗٛ يف املىمكٛ

املعمٕواااات عاااَ تفاؿاااٗن املااإاسد ٔاملقاااذسات الضساعٗاااٛ يف شتتماااف   

وٍاااطق املىمكااٛ. ٍِاااك وٍاااطق شاٟىااٛ عمااٜ الضساعااٛ لقااشُٔ ٔ ااا      

ٔلكاَ طإٞ     ّٗاا عٰباا عاَ زاذ    وكتظاخٛ    ٚٔاملّااس  ٛوٍتجاات وّىا  

ا٫داسٚ ا٥شتـااادٖٛ لمىاإاسد يف العقاإد املاكااٗٛ بعااذ طفااشٚ الااخحٔه   

 ٝ إي ِجش الٍاغ لضساعٛ وٍاطقّي.عدٵ

زاسٖاٛ ٔلكاَ باثداسٚ إطاحاتٗجٗٛ      عٌْ لٗع لذٍٖا عٌّاسٱ ؿوٗنٱ

ٔوٗاآ طاٺوٗٛ وتجاذدٚ     ٌٛازوٛ لمىٕاسد املٕزٕدٚ وَ صساعٛ وٕ ٗ

ٗآ ادتٕ ٗٛ طٗكُٕ كا ٰٗاا لظاذ زاضٞ كاخري     ظىن بْ وَ املٔوا ٖٮ

وَ احتٗازات الخ٦د  ٔطٗخمق  شٰؿا ٔظٗفٗٛ لؼشعتٛ كخريٚ واَ  

شاؿاٛ يف    طكاُ ا٧سٖااف. عكاا ت د.  ٕصٖاٛ الخكاش عماٜ رلاإ      

ٔالاات تتىتااع مبٍاشااات   املٍاااطق الؼااىالٗٛ ٔادتٍٕبٗااٛ وااَ املىمكااٛ

 ممتاصٚ لمضساعٛ.

 ٥كتفاٞ الزات٘:الضساعٛ يف املىمكٛ وا ب  ادتٕدٚ ٔا

رِااق ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ إي عٌااْ عمااٜ وااذٝ طاإٍات عذٖااذٚ  

ولاات كاااُ ٍِاااك الكاا ري وااَ الضٖاااسات ٔالمجاااُ الاات طااا شت   

ٔ عٍاا عاَ عشخااس التعاأُ بٍّٗاا ٔبا  دٔه يف ا ااه          ٔػاسكت

الضساعااا٘  ٔعاااَ دساطاااات ٔجتااااسب زاوعٗاااٛ ٌازواااٛ يف الضساعاااٛ  
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عُ  عمااَ عٍّااا  ٔعتاازكشٮ ع الاات عټالخظااتٍٛ  ااا الكاا ري وااَ املؼاااسٖ 

 اااإا لذساطااااٛ الضساعااااٛ يف ختــااااات    عٳوااااَ الؼااااخاب ابتٮ  اعااااذٰد

كاذتىلااٗات ٔالقىاان ٔ ريِااا. ٥ عشفااٗكي عٌاا  لاإ دشماات عمااٜ 

ا ا٧ٔه ّا لكٍٵااا٧سػااٗف ل٨شخاااس املعمٍااٛ يف ِاازا ا اااه ٔعحـااٗتٮ  

ُ  ٌاِٗإ عَ املخال  الات ؿٮا    ا يف العاتصساعٗٷ  ؛ش ت يف ِازٓ المجاا

 ٔ ريِا.  ٔطفشٖات  اٌتذابات

 ثُ ا٥كتفاٞ الازات٘ لاٗع ِاذ پا      د. شالذ الفّٗذيف اعتقاد 

بن ا ذف ِٕ عوَ ٔعواُ  زاٟ٘  ٖٔتي رلإ بش ع كفاٞٚ اطاتخذاً  

  ٛ ٔيف وقااذوتّا املٗاآ  ٔكاازلإ ا٥طاتخذاً ا٧و اان    املإاسد الٺخٗعٗا

لمىٗااض الٍظااخٗٛ يف املٍاااطق لٗتوقااق شفااض تكمفااٛ ا٫ٌتااا  ٔس ااع        

  ٛ و ان الخٗإت احملىٗاٛ      كفاٞتْ  ٔالحكٗض عمٜ ا٧ٌؼاٺٛ املٍاطاخ

ٔرلاإ   .ٔتؼاجٗع التـاٍٗع ال ازاٟ٘.     ٔالذٔازَ ٔا٧ اك ٔاملٍاحان 

ُٵ  1212ٖتىاػااااٜ وااااع الش٣ٖااااٛ   ا٧وااااش عتتااااا  وضٖااااٰذا وااااَ   إ٥ ع

عحاااذِا  ٔشاااذ ٖكااإُ واااَ املٍاطاااق    SGApٔلعااان  ات التٍظٗىااا

ٕاٞ يف ا٫ٌتاااا  عٔ تؼاااجٗع شٗااااً الكٗاٌاااات ملضٖاااذ واااَ التٍظاااٗي طااا

التظٕٖق   ٕاشع ا٧طإا  الضساعٗاٛ يف املٍااطق ٖتٺماق إعاادٚ ت٠ّٗاٛ       

 لتتٕ ش املعمٕوٛ عٍّا لمىضاسع ٔاملظت ىش  الٕطٗط  عمٜ حذ طٕاٞ.

ٖٔااشٝ ع. إبااشاِٗي وه طااٍاُ عُ اذتقٗقااٛ احملخٺااٛ لااذٍٖا عٌٍااا ٥   

ٔواارا حاذث    ؟عَٖ رِق كن ِزا :ٌٔظأه  ٌٔشاشق ٔضتاطق ٌتابعٮ

ٔيف كاان وااشٚ ٖاات ري ٔصٖااش ٖٔااأت٘ وشااش مبؼاااسٖع ٔوخااادسات  ااا   ؟لااْ

وظاااىٗات شتتمفاااٛ ٔشٺاااط شتتمفاااٛ لاااٍفع ا٧ِاااذاف املٺمٕباااٛ يف  

كاٌات تماإ املؼااسٖع      ل٨طاف  :ا٧شري. عكاف د. محٗذ الؼاظت٘

طااتعشاك  قااط  ٔعٌااا ع٣ٖااذك يف رلااإ.    ٔالت ٺٗااات ا٫ع٦وٗااٛ ل٦ 
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ٛ  ٚ ك ري  اا ٌتااٟ  عماٜ    ٔلكاَ ٥ صتاذ     ِ٘ التـشعتات املمٗاسٖا

 عسك الٕاشع.

خذوت اطااتٮ -ل٨طااف -ٔركااش ً. طااات املااشٙ عُ الضساعااٛ

ٗ    وَ شٳ ل٦طاحصا  ٔكظاق    ٛخن الك ريَٖ عماٜ واذٝ العقإد املاكا

 ال ااشٔات وااَ املاااه العاااً  ٔكاااُ ؿااٍذٔ  التٍىٗااٛ الضساعاا٘ عحااذ٭     

املـادس املىٕلٛ ملؼاسٖع اٌتّت بالكظق الؼخـ٘ لاخعض ا٧ اشاد   

 تٕشٜ وٍّا.  عمٜ  ري وا كاُ ٖٮعٔ ا٧طش  ٌٔتاٟ

ُ٭ٔلكَ الٕكع ت ٗٵ ٔٔاكن عُ الذٔلٛ بـاذد ا٥طاتفادٚ     ش ا٩

٥ٔ   بااذُٔ طااذاد  ٔت ٖعااذ ٍِاااك شااشٔكٱ   وااَ جتاسبّااا الظااابقٛ 

 وؼاسٖع ٔوخادسات إ٥ بعذ دساطٛ ٌٔتاٟ  ولىٌٕٛ.

كىاااا عسٝ عُ واااا ٖاااٍقف القٺااااع الضساعااا٘ يف املىمكاااٛ ِااإ  

فحك عٌْ كااُ ٍِااك ػاشكٛ تظإٖق     ٖٮالتظٕٖق الـوٗن املٍظي. 

ٕٹتٮ  صساعٗااٛ حذٖ ااٛ مممٕكااٛ لمذٔلااٛ   املٍتجااات ٔ ااا شااذسٚ عمااٜ ظاا

 تظإٖق٭  الؼشاٞ ٔالتخضَٖ يف املٕاطي   املضاسع الخظاٗط ٥ ٖظاتٺٗعٮ  

 يف املٕاطي. ٔغتظش الك ري شاؿٛپ  وٍتجاتْ

 عااذً   كااخري يف املؼااكمٛ ٔبااالٺخع لمىٕاؿاا٦ت العاوااٛ دٔسٱ 

اسات  و مپاااا  شمٗماااٛ الكمفاااٛ تاااشبط بااا  املاااذُ ٔزااإد ػاااخكٛ شٺااا

الشٟٗظااااٛ ٔا٧سٖاااااف ٔالٕاحااااات الضساعٗااااٛ يف الؼااااىاه ٔادتٍاااإب    

زعن وَ الـعق عمٜ املضاسع  تـشٖف وٍتجااتّي يف   -ٔاذتجاص

 الٕشت املٍاطق.

ُٵ اذتذٖ  عَ زٕدٚ الضساعاٛ ٖاأت٘    ٖٔشٝ ع. إبشاِٗي وه طٍاُ ع

ٌٕعٗاٛ املٍتجاات    :لاإ  و ان  ٰوا عمٜ إظتاد حمٕه كا ريٚ شخان ر  وتقذٹ

عٔ وٍااع اطااترياد وااا لااذٍٖا وٍااْ     حظااق املٍاااطق عمااٜ وٍا ااز الخٗااع  
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اكتفاٞ لاذ ع املاضاسع احملما٘  عٔ تقاٍ  الضساعاات الات حتتاا  إي        

ػاشكٛ ٔطٍٗااٛ لمتربٖااذ   ٔزاإدكىٗاات واااٞ عكارب وااَ املتإ ش  عٔ    

ٞٮ  ك ريٚ ظتق عُ تظخق ادتٕدٚ. ٔالت مٗف ٔالتربٖذ. عػٗا

كااااشب  عػاااااس ع. إبااااشاِٗي وه طااااٍاُ إي عٌااااْ  ٵ  وااااَ زاٌخااااْ

املٍتجاات واَ ارتااس       املضاسع  الـ اس با اٖربات الت تٕسد كنٵ

ُٵ عطٕا  ارتلاس العاوٛ لمخاعٛ عؿخوت وّجٕسٚ ٔبالكاد  لذسزٛ ع

تاااشٝ  ّٗاااا وظاااتّمك   بااااششٚ لمخاااع عٔ الٺىااااطي عٔ ارتٗااااس     

عّاااا عماااٜ تظاااتٕسدِا ػاااشكٛ ِااااٖربات كاااخىٛ واااَ ارتااااس  ٔتٕص

خااع باٍفع عطاعاس احملما٘     ٔتٮ تٖـخن طعش تكمفتّا ِما٦    شٔعّا

 .ف املضاسع الـ ري الك ري٭كمِّالزٙ ٖٮ

ٗٷا  اكخرٰي اّٰق ً. طات املشٙ بأُ ٍِاك تٕزٶعمڃ ا لمتعأٌٗاات  حال

ا٥طاات٦ّكٗٛ  ِٔاازٓ عااادٚ ٖكاإُ  ااا اتفاشٗااات وااع املااضاسع         

 ذتن. احملمٗ  ٔمجعٗاتّي  ٔشذ ٖكُٕ ِزا ِٕ ا

تعضٖضِااااا  ٔاملٍتجااااات احملمٗااااٛ  ااااا وـااااذاشٗٛ ٔػااااعخٗٛ إرا  ٵ

بؼااّادات شتتااربات ستمٗااٛ ٔمجعٗااات تعأٌٗااٛ  ااا عِااذاف تتعااذٝ     

 الشبن ا٥شتـادٙ إي ا٥لتضاوات ا تىعٗٛ.

 التٕزّات العاملٗٛ يف الضساعٛ:

شا  وااع وااع كاا ري ممااا طټاا   ركااش د. محااضٚ بٗاات املاااه؛ عتفااقٮ  

ىٗٛ املتابعٛ لمربٌاو  املقاحا ِٔإ الؼاّادٚ    كشٔسٚ التأكٗذ عمٜ عِ

ىاسطااات الضساعٗااٛ ادتٗااذٚ  و اان ِاازٓ املعاااٖري بااذت     ىالظااعٕدٖٛ لم

 يف بعض ا ا٥ت  و ن: ٰشاتظّش و٤ش

 وعاٖري التىٗض عٔ ادتٕدٚ. -

 وتابعٛ ا٧داٞ ِ٘ وفتاا الٍجاا. -
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إرا كاٌاات ٍِاااك زٕاٌااق إظتابٗااٛ ٖااتي تعضٖضِااا ٔالظاامخٗٛ تااتي 

و ااان الكااا ري واااَ املخاااادسات     ٓٔإ٥ طاااٗكُٕ وـاااري   وعادتتّاااا

 الظابقٛ.

ّاات  ِٔا٘ عِىٗاٛ الحكٗاض عماٜ التٕزٶ     ٝ عشاش  ٌقٺٛپ ٔعكٗفٮ

َٶ باشاو   ٍِااك  ٔ  الٕصاسٚ وّتىٛ بّاعُ  العاملٗٛ لمضساعٛ املاٟٗٛ  ٔعظ

املؼاكن امل٦حظٛ عٍاذٌا   ٝحذإّا.  ٗششٔك وتعذدٚ لمىظت ىشَٖ 

ٖعماااي وٕكااإع وٕ ٗاااٛ  ِااإ كاااعف الـاااٍاعات ال زاٟٗاااٛ  الكااان

الكاا ري وااَ املٍتجااات الضساعٗااٛ  و اان الٺىاااطي يف وٕ ّااا ٖـاان  

: املاذاش٦ت  ٝحاذ إكاش يف  ا  و ان واا رٮ  الظعش ٧طاعاس وتذٌٗاٛ زاذٷ   

. ملااارا ٥ تكاإُ ٍِاااك  ٚٔا٧و مااٛ كاا ري .ِااات الكشتاإُ ٔػااٗمّا.. 

ٖخاذٔ لاا٘ وااَ شاا٦ه وتااابعت   ؟!وؼااسٖع تـااٍٗع و اان ِاازٓ الظاااِشٚ 

ٓ ا٧وإس عُ وظااِىات ادتىعٗاات التعأٌٗاٛ الضساعٗاٛ      املتٕاكعٛ  ز

 يف ِزا ادتاٌق. ستذٔدٚٿ

 الفوف ٔالششابٛ عمٜ املٍتجات:

ُٵ  ـٰااا عكاااف د. وظااااعذ احملٗاااا ع تقااإً باااْ بعاااض  اٍِااااك  و

 ٛ ٖٔااتي مبٕزخااْ اطااتخعاد عااذد وااَ      الخمااذٖات عٔ زّااات وتخــاا

عطإا   ق رلاإ يف  ٺخٵاملٍتجات وَ الظٕ  ٔوـادستّا  ٔك رٰيا وا ٖٮ

التىٕس بربٖذٚ ٔعٍٗضٚ. ٍِٔاك وضاسعُٕ ٖظتخذوُٕ كاار  واَ و ان    

 زّضٚ لتعٺ٘ وٍتجاتّي وـذاشٗٛ عواً املظتّمإ.ِزٓ ا٧

ع٥ ميكَ عُ تقًٕ الذٔلٛ بتأو  و ن ِزٓ ا٧زّضٚ يف عطإا   

 ْ لٗقاإً املظااتّمإ بٍفظااْ باشتخاااس وااا عتتااا        ارتلاااس ٔالفٕاكاا

ضٙ  ٗ  ٖتٕي تؼ ٗن ِازٓ  اشتخاسٓ  ٔميكَ عُ تكُٕ مبخم  سو

وُٕ شااااذواتّي لمىظااااتّمك . ِاااازٓ  ا٧زّااااضٚ وتخــاااإُ ٖقااااذٹ
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ٜ شتتاارب ال اازاٞ  ظااىٵٔتٮ  ا٧زّااضٚ وٕزاإد عااذد وٍّااا يف ا٧طاإا     

ـٵااعٍااْ عزّااضٚ تٮ  ٔالخ٠ٗااٛ. وااا عحتااذثٮ   ف لمىظااتّمك  ميكااَ  خ

 ّا ٧ٙ وٍت  يف الظٕ .لمىشٞ اطتخذاوٮ

 
 

 :التوصيات 

الظاعٕدٖٛ لمىىاسطاات الضساعٗاٛ     التأكٗذ عماٜ عِىٗاٛ الؼاّادٚ    .2

    ٔدٔسِاااا املاااأوٕه يف س اااع كفااااٞٚ ا٫ٌتاااا  SGAPادتٗاااذٚ  

ٗٷ  ا.ا ٔاشتـادٖٷٔحتظ  ٔكع الٕحذات ا٫ٌتازٗٛ ب٠ٗ

 SGAPإظتااااااد حاااااشاك ٔعـاااااف رِااااا  لمتعشٖاااااف بأِىٗاااااٛ  .1

 لمىضاسع  ٔاملظتّمك  وَ ش٦ه بشاو  ا٫سػاد الضساع٘.

َ ٚ لـ اس املاضاسع  ممڃا  تتوىن الذٔلٛ تكالٗف إؿذاس الؼّاد .1

 ٝحااذػااشٖٺٛ عُ ٍٖلااي ٫  ا ِكتاااٰس 72وااضاسعّي عااَ   تقاانٶ

 ٛ ِاااازا يف ٔحلاااإس بشٌاااااو  إسػااااادٙ     ادتىعٗااااات التعأٌٗاااا

 ارتـٕق.

دساطٛ وذٝ إوكاٌٗٛ تٕحٗذ ادتّٛ املختـٛ املظ٤ٔلٛ عاَ عواَ    .8

 ٞ لااات٦يف التاااذاش٦ت بااا  عاااذد واااَ ادتّاااات       ؛ٔعوااااُ ال ااازا

 اذتكٕوٗٛ.

ملعش ااٛ   طاإا  الضساعٗااٛ ٔتاإ ري املعمٕوااٛ عٍّاااعِىٗااٛ تٍظااٗي ا٧ .7

وٍاااطق الفاااٟض ٔالعجااض  ّٗااا لتقمٗاان ع ااش وٕ ٗااٛ املٍتجااات        

 الضساعٗٛ.

1.      ٘   تؼاااجٗع القٺااااع ارتااااق ل٦طااات ىاس يف التـاااٍٗع ال ااازاٟ

 .ٛوذادات ال زاٟٗٔالذشٕه يف وشاحن طمظمٛ ا٫
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عِىٗااااٛ تفعٗاااان دٔس ادتىعٗااااات التعأٌٗااااٛ الضساعٗااااٛ ٔتؼااااجٗع    .0

ٔإباشاً    بّذف إظتاد الؼشاٞ املٕحذ ؛ ل٦ٌلىاً إلّٗااملضاسع 

 العقٕد لخٗع وٍتجاتّي لتوقٗق ٔكع تٍا ظ٘ ع لن.

وااَ املّااي ٔكااع ولٗااٛ وٍاطااخٛ لتٕكااٗن عِىٗااٛ الؼااّادٚ ٔ ٕاٟااذ     .1

تٺخٗقّااا دتىٗااع  ٠ااات ا تىااع مبختمااف وظااتٕٖاتّي التعمٗىٗااٛ   

يف َ  اي ع٦شاٛ بالضساعاٛ ٔال ازاٞ ٔواا      ٔا٥زتىاعٗاٛ  شاؿاٛ و٭ا   

 ٌٺاشْ.

ا٥طتفادٚ وَ جتااسب مما ماٛ ٌازواٛ عماٜ املظاتٕٖات ا٫شمٗىٗاٛ        .2

 ٔالعاملٗٛ.

اذتشق عمٜ التٕاصُ ب  اطتخذاً ا٧طالٗق الضساعٗٛ اذتذٖ اٛ   .22

 ٔالحػٗذ يف اطتخذاً املٗآ.

22.    ٛ و ااان التىااإس ٔالضٖتااإُ      تٕ ٗاااق املٍتجاااات الضساعٗاااٛ ا٧ؿاااٗم

  اً الٍجذٖااٛٔبعااض الظاا٥٦ت اذتٕٗاٌٗااٛ و اان ا٧ ٍاا    ٔالقّاإٚ

 ٔبعض ط٥٦ت ا٫بن رات املٍؼأ الظعٕدٙ.

وااذ زظاإس شٍاإات التٕاؿاان وااع بٗاإت ارتااربٚ داشاان املىمكااٛ      .21

ٔتقٗٗىّاااا املظاااتىش   SGAPلضٖاااادٚ  اااشق صتااااا     ّاااا؛ٔشاسز

 ٔوتابعٛ كن زذٖذ يف ِزا ا اه.

اذتااشق عمااٜ عُ ٥ تتظااخق وتٺمخااات الؼااّادٚ يف س ااع تكمفااٛ   .21

لتااااال٘ استفاااااع ا٧طااااعاس عمااااٜ     ٔبا  ا٫ٌتااااا  عمااااٜ املااااضاسع    

 املظتّمك .

العىاااان عمااااٜ إظتاااااد ولٗااااٛ لمتاااإاصُ باااا  وتٺمخااااات الؼااااّادٚ       .28

 ٔاطت ىاسات الٕطَ الـٍاعٗٛ.
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27.    ٛ   الااتفكري يف وقااحا عُ تكاإُ الؼااّادٚ اشتٗاسٖااٛ يف الخذاٖاا

 َ ٥ عتىمّا.َ عتىمّا ٔو٭لتكُٕ ٍِاك  شؿٛ لمتٍا ع ب  و٭

سٖٛ لمىاااضاسع  تفعٗااان دٔس القٺااااع ارتااااق كجّاااات اطتؼاااا  .21

عمااٜ عُ ٖتاإي ؿااٍذٔ  التٍىٗااٛ      ٔتٍظااٗي بااشاو  تذسٖخٗااٛ  ااي   

تقااااذٖي تمااااإ يف الضساعٗااااٛ إعٺاااااٞ شااااشٔك لمجّااااات الشا خااااٛ 

 بـفتْ زّٛ متٕٖن لمقٺاع الضساع٘.  ارتذوات

 عِىٗٛ اطتـذاس تـشٖن وّ  لمىضاسع  ملىاسطٛ الضساعٛ. .20

ٗااٛ يف ٔحتفٗااض ادتىعٗااات التعأٌ  تؼااجٗع الـااٍاعات ال زاٟٗااٛ .21

 ِزا ارتـٕق.

عِىٗااٛ إظتاااد وظاااسات يف املعاِااذ الفٍٗااٛ ٔالكمٗااات الضساعٗااٛ    .22

لتأِٗااان الؼاااخاب الظاااعٕدٙ لمقٗااااً باااأدٔاس املشاشخاااٛ ٔا٫سػااااد    

لمىظااااِىٛ يف صتااااا ػاااّادٚ املىاسطاااات الضساعٗاااٛ      الضساعااا٘

 ادتٗذٚ بالظعٕدٖٛ.
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 :امللخص التيفيذي  

 اوّىٷاا استاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ وٺمٰخاا الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ عٔ تٮعااذٶ

عمااٜ التومٗاان ٔتقٗااٗي املعمٕوااات  لمٕؿاإه إي مجّاإس لذٖااْ القااذسٚ  

الٕاسدٚ.  ى ن وا كاٌات ٍِااك عوٗاٛ يف القاشاٞٚ ٔالكتاباٛ يف  احٚ       

ُ٭  تٕزاذ عوٗاٛ إع٦وٗاٛ  تأ ريِاا تفااشي بعاذ        وَ الفحات  عٰٖلاا ا٩

لزا ظتق عُ ٌعىان واَ    ؛اٌتؼاس ٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘ املتٍٕعٛ

ّاااسات عزاان القلاااٞ عمّٗااا وااَ شاا٦ه الؼااشٔع يف س ااع وظااتٕٝ و     

 الٕع٘ املعمٕوات٘.

ي بؼاكن ختــا٘   الاتعمڄ ٔعػاست الٕسشٛ الشٟٗظاٛ إي عِىٗاٛ   

عمٜ كٗفٗٛ التعاون وع املخاطش املعمٕواتٗٛ ا٫ع٦وٗاٛ الات حتاٗط    

بٍااا. كىااا عُ اذتازااٛ لماإع٘ ا٫ع٦واا٘ ٔستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ       

 ال شب ّٖتي بّا ٖٔذعٕ إلّٗا وٍز تااسٖ   ُٵإإر   لٗظت ٔلٗذٚ الموظٛ

ظّٕس الشادٖٕ. كزلإ  ثُ اذتازٛ لمٕع٘ ا٫ع٦و٘ شاذ اصدادت يف  

س ذٔاحملتإٝ ا ّإه املـا     اشلي ِزا الفٗلاُ املعمٕواات٘ سشىٗٷا  

 ٔا ذف يف  الخْ.

ٔ٭ع٭شٵ اات الٕسشااٛ الشٟٗظااٛ وفّاإً ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ بأٌّااا   

القذسٚ عماٜ الٕؿإه إي الشطااٟن  ٔحتمٗماّا  ٔتقٗٗىّاا ٌٔقاذِا        

ا ٖفتقاشُٔ   إع٦وٗٷا  طٗاشاتّا ٔعبعادِا ٔوـادسِا. ٔعُ ا٧وٗ ٔ ّي

إي القذسٚ عمٜ الٍقذ ٔاملقاسٌٛ ٔالتومٗن لمىوتٕٖات ا٫ع٦وٗٛ الت 

ُ عااَ التظااا٣ه  ٔعجااضٖعٔ   ٖظااتّمكٌّٕا بؼااكن دٔسٙ ٔوظااتىش  

َ ٖاذعىّا  َ ميمإ تمإ امل٤طظٛ الت عتخإُ شاشاٞٚ عشخاسِاا ٔو٭ا    عىٵ

ٗٷ عٌّي ٖعتىذُٔ يف تمقاّٗي املعاشيف عماٜ وـاادس     با٫كا ٛ إي   اوال

 ستذٔدٚ ٔوتؼابّٛ.
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عُ الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ ا٥تـااال٘ ت   ٔعكااذت التعقٗخااات عمااٜ   

ٖعااذ شٗاااٰسا ٥ٔ تش پااا  باان كااشٔسٚ حٗاتٗااٛ متمّٗااا تعقٗااذات املؼااّذ   

ا٫ٌظاٌ٘ املضدحي بالتٍاشلات ٔتخاَٖ ال اٖات  ٔت٤كذِا الٺخٗعاٛ  

 الخؼشٖٛ.

ٛپ ٔعػاااست التعقٗخااات إي  وااَ املخااادسات    عُ لمٌٕٗظااكٕ طمظاام

الااذٔه ا٧علاااٞ عمااٜ إدسا  الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ ٔستاإ ا٧وٗااٛ     ذتاا ٹ

ا٫ع٦وٗٛ كىَ بشٌاو  تأِٗان ٔإعاذاد املعمىا   ٔستخات لعاذد واَ       

 يف عذد وَ املذُ ا٧ٔسٔبٗٛ. امل٤متشات حٕه الٕع٘ ا٫ع٦و٘

ا ك رٰيا وَ ا٫ػكالٗات الت تعحكاٍ ٔركشت التعقٗخات عُ 

    ٘ مماا تشتاق عمٗاْ عاذً     ؛ وع ا٫ع٦ً وـاذسِا شماٛ الإع٘ ا٫ع٦وا

وااَ القٍاإات ا٫ع٦وٗااٛ    ّااي لكٗفٗااٛ التعاواان وااع رلااإ الكاايٹ    الفٻ

 متاعٶ  ٔسطااٟن٭  ْ واَ ولااو ٭  ٔاملٍـات ا٥تـالٗٛ ٔواا تٍؼاشٓ ٔتخ ٶا   

حٗاتٍاااا بكااان زٕاٌخّاااا الظٗاطاااٗٛ ٔا٥زتىاعٗاااٛ ٔال قا ٗاااٛ ٔحتاااٜ  

ُٱ    ا٥شتـادٖٛ.  تأ ري تمإ ا  ذتى٦ت ا٫ع٦وٗاٛ كاذ املىمكاٛ وشِإ

لتعاوااان وعّاااا عماااٜ ابقاااذستٍا عماااٜ املظاااتٕٖ  الفاااشدٙ ٔامل٤طظااا٘ 

 ٔوٕازّتّا.

لزلإ ٤ٖكذ املعقخُٕ عمٜ عِىٗاٛ الحبٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ عٔ الإع٘     

 ا٫ع٦و٘   ّ٘ تظاعذ عمٜ تعضٖض القذسٚ عمٜ التأون الٍقذٙ.

ُٵٔعػاااست املااذاش٦ت الاات زااشت عمااٜ الٕسشااٛ الشٟٗظاا     ٛ إي ع

 ٘   ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ غتتمااف يف وفّٕوااْ عااَ الاإع٘ ا٫ع٦واا

ٔشذ ٖ٭ٍقټف العذٖذ وَ ا٫ع٦واٗ  املٍّاٗ  شخان  ريِاي   التعاوان      

الاإاع٘ وااع ولااىُٕ ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه كااشٔسٚ ٔوٺمااق       

الٕؿإه لمىعمٕوااٛ   عمااٜشاؿاٛ ِٔاإ ا٧شاذس     ل٬ع٦وا٘ شخان  ااريٓ  
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. ٔاسدٱ ٔالتااأ ش بااْ ٔمبااا ٖٺااشا عوااشٱ    ٌٔؼااشِا عمااٜ وظااتٕٝ عٔطااع    

ٔرِاااق الاااخعض إي عُ واااا ٖقـاااذ باااالٕع٘ ا٫ع٦وااا٘ عٔ ا٧وٗاااٛ       

ا٫ع٦وٗااٛ ِاإ التعااخري عااَ وظااتٕٝ  قا ااٛ ٔ ّااي املتمقاا٘ لشطاااٟن         

ٔطاٟن ا٫ع٦ً ٔالتٕاؿن ا٥زتىاع٘  مبا ٖلاىَ عاذً الت شٖاش باْ     

تااإٝ ١ احملٍؼٳاااعٔ وٮ ذٲعٳاااخااان وٮمٛ واااَ شٳلااامِّٔالتاااأ ري عمٗاااْ باااأوٕس وٮ 

 طٕاٞ كاُ رلإ يف ٔطاٟن إع٦ً عٔ تٕاؿن ازتىاع٘.  ا٥تـال٘

ٔسعٝ بعاااااااض املٍاشؼااااااا  عُ ا٥ٌتؼااااااااس الٕاطاااااااع ل٬عااااااا٦ً  

َ واع تفؼا٘ "عوٗاٛ    ا٫لكحٌٔ٘ ٔٔطاٟن التٕاؿان ا٥زتىااع٘ تاضاو٭   

إع٦وٗااااٛ" باااا  كاااا ري وااااَ املظااااتخذو  دُٔ كاااإابط عش٦شٗااااٛ 

ٗاٛ التاذسٖق عمااٜ   لاازا عكاذ املٍاشؼإُ عمااٜ عِى   ؛ٔشإٌٌٗاٛ ٔاكاوٛ  

الاااتفكري الٍاشاااذ  اٌاااق تاااذسٖع الحبٗاااٛ ا٫ع٦وٗاااٛ لمٺااا٦ب يف   

ُٵ إر  ؛ٔتٺخٗقْ يف مجٗع املٕاد ٔاملٕاشاف  املذاسغ يف مجٗع املشاحن إ

 ٘  يٵٔواَ  ٭ا    رلإ ٖٮظّي يف كؼف ولٗات ا٫شٍاع ا٫ع٦و٘ ٔالاذعاٟ

 التخفٗف وَ التأ ري الظميب لٕطاٟن ا٫ع٦ً.

َ  اا املمتقاٜ عاذدٰ  ٔيف ٌّاٖٛ الٍقاؾ طاش   التٕؿاٗات  عِىّاا:   وا

التأكٗاذ عمااٜ عِىٗاٛ تااذسٖع ٔتٍىٗااٛ وّااسات الااتفكري الٍاشااذ يف    

الخذٞ بالتٕعٗٛ با٫ع٦ً الحبٕٙ وع الاٍؽٞ   .سطٗٛذمجٗع املشاحن امل

  ٛ طاشا   .بأطالٗق ٔولٗات و٦ٟىٛ ٔتتذس  يف املشاحن العىشٖاٛ املختمفا

ّ  دساطاا٘ لتٕعٗااٛ  وااادٚ ا٫عاا٦ً ٔوّاااسٚ الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ كىااٍ     

ا٥طااتفادٚ واااَ   .الٺمخااٛ ٔالٺالخااات بأطاطااٗات ٔوفااااِٗي ا٫عاا٦ً    

ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً راتّااا يف ٌؼااش الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ بٺشٖقااٛ وذسٔطااٛ  

تؼاااجٗع كمٗاااات ا٫عااا٦ً يف املىمكاااٛ عماااٜ عقاااذ   . اااري وخاػاااشٚ

املاا٤متشات يف املٕكاإعات رات الـاامٛ بالحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ ٔالاإع٘    

ٞ إعااذاد بااش  .ا٫ع٦واا٘ تقااذوّا   او  ت قٗفٗااٛ ل٨طااش لتٕعٗااٛ ا٧بٍااا
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إٌؼااااٞ وعاِاااذ ختــاااٗٛ لمتأِٗااان ا٫ع٦وااا٘ ل اااري    .زّاااات عاااذٚ

ٔلتأؿااٗن   ا٫ع٦واٗ  لؼاإٗع ال قا اٛ ا٫ع٦وٗااٛ بكا اٛ ؿاإٍ ّا   

وٍن دٔسات شـريٚ املاذد   .ا٫ع٦ً املتخـف لذٝ ا٫ع٦وٗ  عاوٛ

 ٛ وفّاإً  :و اان  ل٬ع٦وااٗ  لضٖااادٚ ت قااٗفّي بااخعض املفاااِٗي املّىاا

التفكري ا٫بذاع٘ ٔالٍقذ ا٫ع٦و٘  ٔاملـذاشٗٛ ٔا٥لتضاً العىما٘  

إشلاااااع وضألاااٛ وٍّاااٛ ا٫عاااا٦ً    .باملٗ اااا  ا٧ش٦شااا٘ يف ا٫عااا٦ً   

ٔالٍؼاطات ا٫ع٦وٗٛ لتؼشٖعات عٔ تٍظٗي لش ع وظتٕٝ املـذاشٗٛ 

َ و٭ا  ق كانٶ عاشٻا ا ل٦لتضاً باملٗ اا  ا٧ش٦شا٘  ٖٔٮ  ٔاملٕكٕعٗٛ  طٍٰذ

ذ قٽا تفعٗن دٔس ٠ِٗٛ الـوفٗ  الظاعٕدٖ  يف ع٭  .عَ التٍظٗي غتش 

 الٕسؾ ٔالٍذٔات لمعاوم  يف ٔطاٟن ا٫ع٦ً.

 

 :مكدمة 

الحبٗٛ ا٫ع٦وٗٛ عٔ ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ِ٘ وَ القلااٖا   ُٵإ

املّىااٛ شاؿااٛ يف ظاان ا٥ٌتؼاااس الٕاطااع لٕطاااٟن ا٫عاا٦ً ادتذٖااذ    

ُٵ     خْ وَ اٌتؼااس ل٨وٗاٛ ا٫ع  ٔوا ؿاح٭ ٦وٗاٛ با  ادتىّإس  حٗا  إ

ْ ا٫عاا٦ً شٺاإسٚ تااأ ري ا٫عاا٦ً يف الؼااعٕب ٥ تتوااذد مبااا ٖلااخٶ   

لعقاإه املااتمق   قااط؛ ٧ُ ِاازا التٺاإس التكٍٕلاإز٘ ٔا٫ع٦واا٘     

بااات ٥ عتـااش وااذٝ التااأ ري بٍٕعٗااٛ امللااىُٕ عٔ الٕطااٗمٛ   ّاا٘        

ا عمٜ وظتٕٝ ٔع٘ الفاشد  وتٕا شٚ يف كن ٔشت  لكَ ٖعتىذ عٰٖل

 .شٓ مبا ٖتعشك لْد تأ ٶعتذٹ الزٙ

لزا  ّ٘ وٺمق لمٕؿٕه إي مجّٕس لذْٖ القذسٚ عماٜ التومٗان   

ٔتقٗٗي املعمٕواات الإاسدٚ.  ى ان واا كاٌات ٍِااك عوٗاٛ يف القاشاٞٚ         

ُ٭ تٕزااذ عوٗااٛ إع٦وٗااٛ   ٔالكتابااٛ يف  ااحٚ وااَ الفااحات  عٰٖلااا ا٩
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تٍٕعااٛ. ي بعااذ اٌتؼاااس ٔطاااٟن التٕاؿاان ا٥زتىاااع٘ امل  تأ ريِااا تفاااشٻ

ٔظتق عُ ٌعىن وَ عزان القلااٞ عمّٗاا واَ شا٦ه الؼاشٔع يف س اع        

  ٘ لتفااادٙ الظاامخٗات  ؛وظااتٕٝ وّاااسات الاإع٘ املعمٕوااات٘ ٔا٫ع٦واا

 الت تٍجي عَ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ لذٝ املتمق٘.

ٔالحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ تقاإً عمااٜ وعاااٖري دشٗقااٛ  ٔتعتىااذ عمااٜ        

   ّ ي يف العىمٗااٛ الحبٕٖااٛ تٍظاٗي وعقااذ واَ ا٧دٔاس ٔاملٕاشااع  الاات تظا

ا٫ع٦وٗٛ. ٔٔحذٚ التومٗن ا٧ؿ ش يف ِازٓ الحبٗاٛ لاٗع ا٫ع٦وا٘     

ا ػااشكاٞ يف الحبٗااٛ  ٓ  ٔلااٗع الحباإٙ ٔحااذٓ  باان ِىااا وٰعاا   ٔحااذ٭

 ا٫ع٦وٗٛ بشوتّا.

لزا تٮعذ شلٗٛ "ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ.... الٕع٘ ا٫ع٦وا٘" واَ   

٦ه ٔسشااٛ العىاان القلااٖا املّىااٛ الاات طشحّاا ومتقااٜ عطااخاس واَ شاا   

التعقٗاااق عماااٜ وٕكااإع الٕسشاااٛ  وتّا ع. عاااخري شالاااذ  ٔ ٵالااات شاااذٵ

 ا٥شاات٦ف باا  ستاإ     ٔزااشت حٕ ااا وااذاش٦ت عذٖااذٚ ٌاشؼاات:     

ٔطااااٟن ا٫عااا٦ً التقمٗذٖاااٛ ا٧وٗاااٛ ا٫ع٦وٗاااٛ ٔالااإع٘ ا٫ع٦وااا٘  

ٔاذتذٖ ااٛ  الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ  ا٫عاا٦ً ا٫لكحٌٔاا٘ ٔاللاإابط      

 ٛ ا٫ع٦وٗااٛ باا  ا٫عاا٦ً التقمٗااذٙ ٔاذتااذٖ        ا٧ش٦شٗااٛ  ا٧وٗاا

الشطااااٟن ا٫ع٦وٗاااٛ ٔا٥تـاااالٗٛ ٔاملظااا٤ٔه عٍّاااا  وفّااإً الااإع٘  

ا٫ع٦و٘ ٔستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ  ا٫ع٦ً كإع٘ مجعا٘  تٍىٗاٛ    

وّاااسٚ الااتفكري الٍاشااذ لمىوتاإٝ ا٫ع٦واا٘ لااذٝ الااٍؽٞ  ا٫عاا٦ً 

اٞٚ يف تااسٖ   ِٔذف اطت٦ب الٕع٘ ٔحتقٗق ا ٗىٍاٛ ٔالتٕزٗاْ  شاش   

ا٫عاااا٦ً  وٕكاااإعٗٛ احملتاااإٝ ا٫ع٦واااا٘  ا٫عاااا٦ً ٔا٥تـاااااه    

الااااإع٘ ٔا٥ِتىااااااً بااااااملتمق٘  وٍّجٗاااااٛ التلااااامٗن ا٫ع٦وااااا٘     

ا٫ع٦وااا٘ . ٔيف الٍّاٖاااٛ اشاااحا ا٧علااااٞ املٍاشؼااإُ العذٖاااذ واااَ    

كتختّاا ا٧طاتارٚ/    الات التٕؿٗات املّىٛ؛ ٔ ٗىاا ٖما٘ ٌاف الٕسشاٛ     
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  الاااااذكتٕس/ إباااااشاِٗي الخعٗاااااض  ق عمّٗاااااا عاااااخري شالاااااذ  ٔعقڃااااا  

ٔالاااذكتٕس/ عخاااذ اهلل باااَ ٌاؿاااش    ٔالاااذكتٕسٚ/  ٕصٖاااٛ الخكاااش 

 اذتىٕد.

 

إُ شلاااٗٛ "ستااإ ا٧وٗاااٛ ا٫ع٦وٗاااٛ.... : كتبببت أ. عببببري خالببد  

ٔػااٗإ  ٔوااَ املّااي بؼااكن وتضاٖااذ عُ  الاإع٘ ا٫ع٦واا٘" وٕكاإعٱ

ٌكُٕ كىجتىع شادسَٖ عمٜ اوت٦ك ِزا الٍإع واَ الإع٘. لاٗع     

ُٮكا ٰٗا ا٫ بأُ ٍِااك شتااطش وعمٕواتٗاٛ إع٦وٗاٛ حتاٗط بٍاا         ميا

ٔعُ شـٕؿٗتٍا الششىٗٛ شذ تكُٕ وٍتّكاٛ  ٔلكاَ ا٧زاذس بٍاا     

ي بؼاااكن ختــااا٘ عماااٜ كٗفٗاااٛ التعاوااان واااع ِااازٓ    ِااإ الاااتعمڄ 

املخاطش. ٔاذتازٛ لمٕع٘ ا٫ع٦و٘ ٔستإ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ لٗظات     

ٕ طاٗذ املؼاّذ   ُ ال شب وٍز عُ كاُ الشادٖٕ ِإإر   الموظٛ ٔلٗذٚٻ

َ بّاازٓ املّاااسٚ. ٔلعاان اذتازااٛ لماإع٘ ا٫ع٦واا٘ شااذ     ا٫ع٦واا٘ وو٭اا 

ا. ٖأتٗااإ احملتاإٝ اصدادت يف شلاي ِاازا الفٗلاااُ املعمٕواات٘ سشىٗٷاا  

  ٔيف كن ٔشت  َ ٥ تعشفَ تعشف ٔو٭ٔممڃ  وَ حٗ  ٥ حتتظق

 ٔوَ عٙ وكاُ.  ٔعرب عٙ زّاص

ميكاَ تعشٖاف     ٛٔ قپا لمشابٺٛ العاملٗاٛ حملإ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗا    

وااٍّ  تعمااٗي ا٫عاا٦ً بأٌااْ: متكاا  الٺمخااٛ ٔالٺالخااات مبختمااف        

ععىاااااسِي وااااَ الٕؿاااإه ٔالتومٗاااان ٔالتقٗااااٗي ٔالـااااٍاعٛ ٔالااااشد     

 باطتخذاً كا ٛ ٔطاٟن ا٥تـاه ٔا٫ع٦ً املىكٍٛ.

"القذسٚ عمٜ : ٔميكَ تعشٖف ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ بأٌّا  

ّااااا ٌٔقااااذِا  ٔ ّااااي  الٕؿاااإه إي الشطاااااٟن  ٔحتمٗمااااّا  ٔتقٗٗى 

ٔعٔه ٌقٺٛ وَ التعمٗي ا٫ع٦وا٘    طٗاشاتّا ٔعبعادِا ٔوـادسِا". 
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ٔالتقٍٗااااات  ٔالقااااذسٚ عمااااٜ   املتعمقااااٛ بالٕؿاااإه ٔتاااإ ش ا٧زّااااضٚ 

عٌٍااا كمااإ رلااإ يف    اطااتخذاوّا بؼااكن ػااعيب ٔاطااع   أحظااقٮ   

الظااعٕدٖٛ   ٕ قپااا ٫حـاااٟٗٛ طااكاٌٗٛ عزشتّااا زتمااٛ "الشزاان"        

ُ  12عشرٰيا؛ ٍِااك   ٘  زّااص  ومٗإ  ٪222بٍظاخٛ   الظاعٕدٖٛ  يف ركا

 باااالتعمٗي املشتخٺاااٛ ا٧شاااشٝ الٍقااااحت عو٭ٲاااا. الظاااكاُ بعاااذد وقاسٌاااٛ

٘  ا٫ع٦وا٘     ثٌٍااا ا٧بعاذ   الظااٗاشات ٔ ّاي  ٔالتقٗاٗي  التومٗاان ِٔا

 .  ّٗا عك ش لمتٺٕس ضتتا  ا تىعات وَ  ريٌا و ن

ٗ ب ٔممااا ِاإ زااذٖش   حتااٜ ٔإُ -ا  إع٦وٗٷاا الاازكش عُ ا٧واا

ٛ  كااإٌا شااا  جتااذِي ٖفتقااشُٔ إي   -دسَٖ عمااٜ القااشاٞٚ ٔالكتاباا

القااذسٚ عمااٜ الٍقااذ ٔاملقاسٌااٛ ٔالتومٗاان لمىوتٕٖااات ا٫ع٦وٗااٛ الاات   

عااازضَٖ عااَ التظااا٣ه    عٔ  ٖظااتّمكٌّٕا بؼااكن دٔسٙ ٔوظااتىش 

َ ٖاذعىّا  َ ميمإ تمإ امل٤طظٛ الت عتخإُ شاشاٞٚ عشخاسِاا ٔو٭ا    عىٵ

ٗٷااا ٖعتىاااذُٔ يف تمقاااّٗي  –ا الٰخااا –ا ا. كىاااا عُ ا٧واااٗ  إع٦وٗٷاااوال

 املعشيف عمٜ وـادس ستذٔدٚ ٔوتؼابّٛ. 

كٕر  مجٗن داٰٟىا غتٺش عمٜ بال٘ عٍاذ اذتاذٖ  عاَ الإع٘     

ِاإ وكتااق ا٥تـااا٥ت اذتكاإو٘    ا٫ع٦واا٘ ٔتااذسٖع ا٫عاا٦ً

ٔوكتااااااق ا٥تـااااااا٥ت اذتكاااااإو٘  1221الربٖٺاااااااٌ٘. وٍااااااز 

ٕ ا٧وٗاٛ  ٖٺاشا ا٧طا٠مٛ التالٗاٛ: واارا ٌعا  مبوا       ofcomالربٖٺاٌ٘ 

ا٫ع٦وٗااٛ؟ كٗااف ٖااتي حتظاا  الاإع٘ يف ب٠ٗااٛ الٕطاااٟط املتعااذدٚ    

ا؟ كٗف ٍٖخ ٘ الحٖٔ  لمٕع٘ ا٫ع٦وا٘  ٔاملـادس الٕا شٚ وعمٕواتٗٷ

عٔ ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ؟ وااا ِاا٘ إطااحاتٗجٗات تااذسٖع ا٫عاا٦ً   

 كىٍّ  دساط٘ لٺمخٛ ال إٌٖٛ ٔاملتٕطٺٛ؟

ٌظااا ٔبشٖٺاٌٗااا  تظااىن العذٖااذ وااَ الااذٔه املتقذوااٛ  و اان  ش 

بٕزٕد ا٫ع٦ً يف املٍاِ  الذساطٗٛ لمٺمخٛ الٍؽٞ بؼكن اشتٗاسٙ 
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 ا٫عا٦ً  غتتاسُٔ ا٫صتمٗض الٺ٦ب وَ ٪22وٍز طٍٕات  ٔتقشٖخا 

ٗٛ عششٝ  ِٔزٓ الٍظخٛ يف وٍّج اشتٗاسات ب  وَ دساط٘ كىٍّ 

عٍااٜ بااالقشاٞٚ استفاااع وااع إدشاااه وٍاااِ  عشااشٝ لمتعمااٗي الربٖٺاااٌ٘ تٮ 

ٍقذٖٛ ل٬ع٦ً الششى٘ ٔٔطاٟن التٕاؿان ا٥زتىااع٘. ٔواع رلاإ      ال

ٖظّااش تقشٖااش زذٖااذ ؿااادس عااَ امل٤طظااٛ الٕطٍٗااٛ حملاإ ا٧وٗااٛ يف     

ا تاااحأ الااازَٖ الربٖٺااااٌٗ  الٺااا٦ب واااَ ٪12 ضتااإبشٖٺاٌٗاااا عُ 

واااا ٖقش٣ٌٔاااْ عماااٜ   عاٰواااا ٖـاااذشُٕ كااانٵ  27ٔ 1ععىااااسِي بااا   

 شااذ الت٦وٗااز إُ ٌٗ الربٖٺااا املعمىاا  وااَ ٪17ا٫ٌحٌاات  ٖٔقاإه 

 عاارب عمّٗااا الع اإس   كاربااٛ وعمٕوااات عٔ وضٖفااٛ عشخاااٰسا ركااشٔا

 شاذ  الٕكاع  ِازا  إُ. حٕ اا  زاذاه  ٥ حقااٟق  عٌّاا  لٕ كىا ا٫ٌحٌت

ص الإع٘  ا لإ كااُ التعماٗي ٖفتقاش ملٍااِ  تعاضٹ      تعقٗاذٰ  عك اش  ٖكُٕ

 الٍقذٙ ٔا٫ع٦و٘ ٔالششى٘.

ا لمخاح اااٛ ٔ قپااا -ً تتىوااإس املٍااااِ  الذساطاااٗٛ ملاااادٚ ا٫عااا٦ 

كٗٛ "سٍٖٗاْ ِااست"  علإٚ مجعٗاٛ املكتخاات      ٖٔالربٔ ظٕسٚ ا٧وش

٘    ٗاا كٖا٧وش  -ٛ لظٗاطااٛ املعمٕوااات ٔاملختـااٛ بااالتعمٗي ا٫ع٦وااا

 ِٔ٘:  حٕه مخظٛ عوٕس

 َ الزٙ ؿٍع ِزا احملتٕٝ ا٫ع٦و٘؟ و٭ .2

 وا ِ٘ الٕطاٟن املختمفٛ ٫شٍاع املظتّمإ بّزا احملتٕٝ؟ .1

 ٦ٗت الٍىٺٗٛ الت ٍٖقمّا ِزا احملتٕٝ؟  وا ِ٘ القٗي ٔالتى  .1

خاان الٍاااغ  كٗااف ميكااَ عُ تااتي شااشاٞٚ ِاازا احملتاإٝ وااَ شٳ       .8

 باشت٦ اتّي العىشٖٛ ٔا٥زتىاعٗٛ ٔال قا ٗٛ؟

 وا الزٙ ٖفقذٓ  عٔ ٍٖقـْ  عٔ ٖفتقش إلْٗ ِزا احملتٕٝ؟ .7
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بالتأكٗاااذ  لاااٗع مجٗاااع الٍااااغ طاااٗتىكٍُٕ واااَ الٕؿااإه   

ٔڂ  ٔحتمٗمْ ٔالشد عمٗاْ باٍفع وظاتٕٝ     ٌقذٓٔ ل٬ع٦ً بؼكن وتظا

 تاذسٖع ا٫عا٦ً كىاٍّ  دساطا٘  وٍاز طاٍَّ       الٕع٘  ٔلكَ ٖظانٶ 

عماٜ   شذسٚپ ن الٺ٦ب ٔالٍؽٞ عك ش٭عٯوخكشٚ  ٔطٗمٛ شادسٚ عمٜ ز٭

املٕازّاااٛ ٔالٍقاااذ  ٔطاااٗىكٍّي بؼاااكن تاااذسظت٘ واااَ التعااااط٘    

مبا يف رلإ الٍـٕق املكتٕبٛ   التفاعم٘ وع احملتٕٖات ا٫ع٦وٗٛ

 ً ٔاملظمظ٦ت ٔا٧ اٌ٘ ٔ ريِا.ٔا٧ ٦

 إكا ٛ دتىٗاع واا طاخق ػاشحْ ععا٦ٓ  لمتعماٗي ا٫ع٦وا٘ دٔسٱ       

عطاطااا٘ يف حتـااا  ادتىااااِري كاااذ ا٧شخااااس الكارباااٛ ٔستتااإٝ 

ُٵ  ا٧شخاااس املضٖفااٛ يف وٕكإعات طٗاطااٗٛ ٔاشتـااادٖٛ   الكشاِٗاٛ. إ

ظاااتخذً واااَ دٔه وعادٖاااٛ ل٬كاااشاس   شاااذ تكااإُ  اااا عٕاشاااق عٔ تٮ  

٧ شاد ٔتعٺٗن تٍىٗتّا. الٕع٘ ا٫ع٦و٘ ظتعن الفاشد  با تىعات ٔا

 ِزا الٍٕع وَ املخاطش الفكشٖاٛ. ٔلعانٵ   ل٦ٌظٗا  شمف٭ شكٛپعٮ عشنٵ

رلااإ ٖااذعٌٕا إي التااٗقَ وااَ عُ تااذسٖع ا٫عاا٦ً كىااٍّ  دساطاا٘    

شٺٕٚ يف ا٥جتاآ الـاوٗن    ِٕ لٺمخٛ املشحمٛ ال إٌٖٛ ٔاملتٕطٺٛ  

٣ٝ الٕطٍٗاٛ  ٥ٔ ٖٕزاذ طاخق يف    ٔشٺٕٚ تتٕا ق واع ا٧ِاذاف ٔالاش   

عذً طشا وادٚ ا٫ع٦ً لمٺمخٛ الٍؽٞ لذٍٖا  ٔلٕ بؼاكن اشتٗااسٙ   

 حتٜ ا٩ُ.

التٕؿااٗٛ ارتتاوٗااٛ  اازٓ الٕسشااٛ: طااشا ا٫عاا٦ً ٔوّاااسٚ الاإع٘  

 ٘ لتٕعٗااٛ الااٍؽٞ بأطاطااٗات ٔوفاااِٗي    ا٫ع٦واا٘ كىااٍّ  دساطاا

 ا٫ع٦ً التقمٗذٙ ٔادتذٖذ.

است الٕسشااٛ الشٟٗظااٛ إي وفّاإً  عػاا: ب د. إبببزاٍيه البعيببشعك بب

الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ ٔتعشٖفااْ  ٔكاازلإ إي التجاااسب الذٔلٗااٛ الاات      

ذ ٔجتظااذ وااذٝ عِىٗتااْ عمااٜ املظااتٕٝ الفااشدٙ  ٔاملشتخٺااٛ      ت٤كِّاا
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مبّاااسات تقٗااٗي وـااذاشٗٛ املـااادس ٔامللاااو  ا٫ع٦وٗااٛ  ٔالاات     

 وّااسٚ التقٗاٗي  واَ     ٌموع التذاعٗات الظمخٗٛ وَ عاذً اوت٦كّاا  

ٚ الؼااااااٟعات املتذألاااااٛ يف وٍـاااااات الحاطااااان ٔالتٕاؿااااان   ك اااااش

ا٥زتىاااع٘.  عااذً القااذسٚ عمااٜ القااشاٞٚ الٍقذٖااٛ جتعاان وااَ ا٧ ااشاد 

ٛپ      ملاا ٖاشد    عمٜ شتتمف  ٠ااتّي العىشٖاٛ ٔوظاتٕٖاتّي التعمٗىٗاٛ كاوٗ

 وعمٕوات و مٕطٛ عٔ وفربكٛ.  وَ  إلّٗي

سكاضت ع. عااخري يف ٔسشتّااا عمااٜ امل٤طظااات التعمٗىٗااٛ ٔدٔسِااا  

عُ لمٌٕٗظاكٕ   عُ عكاٗف٭  ملأوٕه يف تعضٖض الإع٘ ا٫ع٦وا٘. ٔعٔدٶ  ا

ٛپ الاااذٔه ا٧علااااٞ عماااٜ إدسا  الااإع٘  واااَ املخاااادسات ذتااا ٹ طمظااام

ا٫ع٦واا٘  ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ  كااىَ بشٌاااو  تأِٗاان ٔإعااذاد    

املعمىاا   ٔستخاات لعااذد وااَ املاا٤متشات حاإه الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ يف      

   1220ٔالشٖاااك     2222ٍٗااا  ٗ   ٔ 2222/ شٌظااا  صتٕلٕ

  .1221ٔباسٖع  

ً 1220ِااا / واااسغ 2811كاااُ واا٤متش الشٖاااك يف ؿاافش 

بعٍااإاُ "املااا٤متش الاااذٔل٘ ا٧ٔه لمحبٗاااٛ ا٫ع٦وٗاااٛ" بالتعاااأُ واااع      

املٍظىااااٛ الذٔلٗااااٛ لمحبٗااااٛ ا٫ع٦وٗااااٛ ٔمبؼاااااسكٛ الٌٕٗظااااكٕ     

لٗظاااكٕ  ٔاملٍظىاااٛ عٔاملٍظىاااٛ العشبٗاااٛ لمحبٗاااٛ ٔال قا اااٛ ٔالعمااإً  

طٗظااكٕ  ٔوكتااق الحبٗااٛ إ٫طاا٦وٗٛ لمحبٗااٛ ٔال قا ااٛ ٔالعماإً  ا

العشب٘ لذٔه ارتماٗ . ٔشاذ اػاتىن عماٜ عاذد واَ ادتمظاات ٔٔسؾ        

العىاان ٔاذتمقااات الٍقاػااٗٛ  ٔاٌتّااٜ إي طااخع تٕؿااٗات تتعمااق بااا        

 "الحبٗٛ ا٫ع٦وٗٛ".  

ا يف واااٖٕ كىااا اطتلااا ت ٔصاسٚ الحبٗااٛ يف ا٫واااسات واا٤متشٰ  

ف عمااٜ بّااذف التعااشٶ  ؛واا٤متش الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ"  بعٍاإاُ " 1220

شتتمااف التجاااسب الٍازوااٛ ٔالشاٟاااذٚ يف العااات يف زتاااه الحبٗاااٛ      
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ا٫ع٦وٗٛ  ٔشمق ٔع٘ بأِىٗاٛ التعاوان بإع٘ ٔإدساك واع واا ٖاأت٘       

وااَ وٍـااات التٕاؿاان ا٥زتىاااع٘  ٔوااا شااذ ٖحتااق عمااٜ رلااإ وااَ   

 مماسطات طمخٗٛ ٔتلمٗن.

ُٵ  ٘ ا٫ع٦واا٘ عمااٜ املظااتٕٝ الفااشدٙ    عِىٗااٛ الاإع  ٖخااذٔ لاا٘ ع

بذّٖٗااٛ  لكااَ الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ عمااٜ املظااتٕٝ امل٤طظاا٘ ٥ ٖقاان     

ٛپ وَ املظتٕٝ الفشدٙ  ٔعع  بزلإ كٗفٗٛ تعاون امل٤طظاات   عِىٗ

 ٔ التعااط٘   ٔبالزات اذتكٕوٗٛ وع ا٫ع٦ً طٕاٞ ل٦طتفادٚ وٍاْ  ع

ُٵ العاملٗٛ. ععتقذٮ وع و٤طظاتْ احملمٗٛ عٔ ٫ػكالٗات ك رٰيا وَ ا ع

الاات تعحكااٍا وااع ا٫عاا٦ً وـااذسِا شمااٛ الاإع٘ ا٫ع٦واا٘  ممااا    

ّي لكٗفٗٛ التعاون وع رلإ الكي وَ القٍٕات تشتق عمْٗ عذً الفٻ

 ْ واااَ ولااااو ٭ا٫ع٦وٗاااٛ ٔاملٍـاااات ا٥تـاااالٗٛ ٔواااا تٍؼاااشٓ ٔتخ ٶااا

حٗاتٍاااا بكااان زٕاٌخّاااا الظٗاطاااٗٛ ٔا٥زتىاعٗاااٛ      متاااعٶ ٔسطااااٟن٭

ـادٖٛ.  تاأ ري تماإ اذتىا٦ت ا٫ع٦وٗاٛ كاذ      ٔال قا ٗٛ ٔحتٜ ا٥شت

ٔالت ت تقتـش عمٜ زتشد ٌقذ اذتكٕواٛ ٔطٗاطاتّا    –املىمكٛ 

َ   بن جتأصت رلإ إي وا عؿخن ّٖاذٹ  ُٱ  –د الذٔلاٛ ٔعواَ الإط  وشِإ

لتعاوااان وعّاااا عماااٜ ابقاااذستٍا عماااٜ املظاااتٕٖ  الفاااشدٙ ٔامل٤طظااا٘ 

 ٔوٕازّتّا. 

  ٛ ٔوٍاِجّاا  ٔلٍازِق    لٍختعذ عَ الظٗاطٛ ٔوضالقّاا  ٔالحبٗا

إي الٺاااق ٔع٦شتاااْ باااالٕع٘ ا٫ع٦وااا٘.  قاااذ عدسكااات ادتىعٗاااٛ   

ُ املعش ااااٛ عات ٗاملمكٗااااٛ دتشاحاااا٘ كٍااااذا يف وٍتـااااف التظااااعٍٗ

ٞ٭  العمىٗاااٛ ٔالتاااذسٖخات املٍّٗاااٛ يف زتاااا٥ت الٺاااق ٥ تعٺااا٘ ا٧طخاااا

لمقٗااً باذٔسِي ٔوظا٤ٔلٗتّي     إلّٗاا  ُٕٕبٛ الت عتتااز ماملّاسات املٺ

ٕٵلاااز ؛ا٥زتىاعٗاااٛ ا٥تفاااا  عماااٜ تظاااىٗتْ   ست ادتىعٗاااٛ واااا  ٵ ا طااا

لمىّااسات الات ظتاق عُ تتإ ش يف      CanMEDSطاس الكٍاذٙ  با٫
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ٔرلاإ واَ    ؛ا ٍتاُ وٍّا تشتخط مبّاسات ا٥تـاه ٔا٫ع٦ً  ا٧طخاٞ

    ٛ   عزن تأِٗمّي لمىؼاسكٛ ا تىعٗاٛ يف زتاا٥ت التٕعٗاٛ الـاوٗ

تـاااه املتاحااٛ   ٔالقااذسٚ عمااٜ ا٥طااتفادٚ وااَ ٔطاااٟن ٔتقٍٗااات ا٥     

ٔالقااذسٚ عمااٜ تٺاإٖش ٔتٍفٗااز اذتىاا٦ت التٕعٕٖااٛ الـااوٗٛ ٔالعىاان   

 عمٜ وظاٌذتّا ٔتعضٖض  شق صتاحّا.   

  

إُ القلاااٗٛ الااات تٺشحّاااا الٕسشاااٛ    :ببببت د. فوسيبببة البكبببز  وعك 

ا يف عـااشٌا الاازٙ عؿااخوت   الشٟٗظااٛ وااَ املٕكاإعات املّىااٛ زااذٷ   

ٛپ عُ ميتمااإ املّاااسات  ٔبقاا٘ عمااٜ الفااشد  لمجىٗااع املعش ااٛ  ٗااْ وتاحاا

شاؿاٛ واع الظاٗٺشٚ ػاخْ التاواٛ        الكا ٗٛ لمٕؿإه  اا ٔحتمٗماّا   

لٕطاااٟن ا٫عاا٦ً ٔالتٕاؿاان ا٥زتىاااع٘ ٔالتّاوّااا ذتٗاتٍااا العاوااٛ     

 ٔالؼخـٗٛ.

  َ بالحبٗاٛ   - الحبإٖ  -ٔالٕع٘ ا٫ع٦و٘ عٔ وا ٌظاىْٗ ضتا

ا٫ع٦وٗااٛ تعاا : زتىاان املّاااسات ال٦صوااٛ الاات عتتازّااا الٺالااق     

املاإاطَ لمتعاواان ٔالتعاااط٘ وااع طااٗن املعمٕوااات ٔ شصِااا ٔحتمٗمااّا   ٔ

ُ تعمااٗي املتمقاا٘ التقٍٗااات الاات ٖظااتخذوّا      إبٍّٗااا.   َٔا٥ٌتقاااٞ واا 

ع٦ً لتٕؿٗن سطالتْ ٖع  ٔع٘ املتمق٘ بّزٓ الٕطاٟن ٔتؼاكٗن  ا٫

 اذتظاطٗٛ الٍاشذٚ جتآ الشطاٟن الت ٖٺشحّا.

ٕكإعٗٛ ٔشماٛ اذتٗااد    تتىٗض وعظي الٕطاٟن ا٫ع٦وٗٛ بعاذً امل 

املتمقاا٘ الاازٙ ميتمااإ   إظتااادممااا ٤ٖكااذ اذتازااٛ إي   ؛ٔاملـااذاشٗٛ

عمٜ متوٗف وـذاشٗٛ ٔعؿالٛ املعمٕوات الت تـن إلْٗ واَ   شذسٚپ

 ٛ عٔ كىاااا تظاااىْٗ  -كااان عػاااكاه املٗاااذٖا  ٔالحبٗاااٛ ا٫ع٦وٗااا

 ٘ تعضٖااض القااذسٚ عمااٜ   يفتظاااعذ  -الضوٗمااٛ عااخري الاإع٘ ا٫ع٦واا

ٔطش    ِٔزا ٖتٺمق تكَٕٖ شربٚ يف الم ٛ املشٟٗٛ  التأون الٍقذٙ
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ٔطش  تـىٗي ٔعاشك املإاد ا٫لكحٌٔٗاٛ      ٌظاٌ٘دساك العقن ا٫إ

ٞ٭  ِا. ٔمتوٗف وـادسِا ٔاختار وٕشف ٌاشذ إصا

حاا  ٖااتعمي الٺالااق  عاارب الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ  طخٗعااٛ ؿااٍاعٛ      

 لٕزٗات مباا ٖٕاملعش ٛ ٔع٦شاٛ الـاٍاعٛ ٔالتجااسٚ ٔالظٗاطاٛ ٔا٧ٖاذ     

طاٗتىكَ واَ اختاار شاشاسات إظتابٗاٛ شاؿاٛ باْ          عتذث يف عاملْ

 ٔطااا٦ب   ٔبٕطٍاااْ  ٔإرا متكٍاااا واااَ تعماااٗي الـااا اس ٔاملاااشاِق     

ٛ    ادتاوعاات كٗاف ٖقٗٹ   ٍتظااش  ٗٮ  ىإُ الشطااٟن ٔالاذعاٖات التجاسٖا

قاان ِاازٓ املّاااسٚ إي وظااتٕٖات عشااشٝ رات وااٍّي عُ ٖتىكٍاإا وااَ ٌ٭

  ٛ كاااادتٍع ٔالعٍاااف  ؛ع٦شاااٛ مبٕاشاااع عٔ سطااااٟن عك اااش حظاطاااٗ

 وَ الٕط  ٔش٦ ْ.ٔا٧

٘٭  وااْ ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً ِاإ العااات بعااذ    عُ وااا تقذٹ ظتااق عُ ٌعاا

تعذٖمااْ ٔتٍقٗتااْ مبااا ٖتٍاطااق ٔطٗاطااٛ ارتاارب الاازٙ تشٖااذٓ الذٔلااٛ       

ٔرلإ بثشفااٞ بعاض اذتقااٟق ٔإكاا ٛ       شخاسٖٛاملعٍٗٛ عٔ احملٺٛ ا٫

تقاااإً ٜ ِاااازٓ إداسٚ ا٫دساك ا٫ٌظاااااٌ٘  حٗاااا   ظااااىٵٔتٮ  الااااخعض

ي يف دسزاااٛ اذتكٕواااات ٔامل٤طظاااات العاواااٛ ٔارتاؿاااٛ باااالتوكڄ 

عاااشك املعمٕواااات ٌٕٔعّاااا مباااا ٖتٍاطاااق واااع طٗاطااااتّا ٔغتاااذً        

عٔ  كاااُ اب املتمقاا٘ عمٗاْ طالٰخاا وـااذتّا  ِٔاازا واا ظتااق عُ ٌاذسٹ   

ُ ٌؼااش وفّاإً الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ يف امل٤طظااات الحبٕٖااٛ    إوٕظفپااا. 

الشطاااااٟن ا٫ع٦وٗااااٛ  كٍٍااااا وااااَ  ّااااي شـاااااٟف  مئالتذسٖخٗااااٛ 

 ٔالت ميكَ تمخٗـّا يف ا٩ت٘:  ٔحتمٗمّا

ُٵ  - كاان ؿاإسٚ عٔ سطااالٛ تـاامٍا عاارب     ا٫عاا٦ً بٍاااٟ٘: عٙ ع

ّا عااد تؼاكٗمټ  بان ٖٮ   ً كىا ِ٘قذٵالٕطاٟن ا٫ع٦وٗٛ املختمفٛ ٥ تٮ

عااا٦ً ٖعاااشك العاااات بعاااذ تٍقٗتاااْ ٔإعاااادٚ    ِاااا ٔتّااازٖخّا. ا٫ ٣ٔبٍا

 ا.ٗٷْ لٗخذٔ حقٗقٟتؼكٗمْ ٔبٍا
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لٕزٗات: س اي عٌٍاا   ٖٕٔعٖذ اتتلىَ الشطاٟن ا٫ع٦وٗٛ شٰٗى -

ُ لمٍظااش إي الاارباو  ٔا٧ اا٦ً عمااٜ عٌّااا زااضٞ وااَ الاارباو      ٤ّٔٗٵااوٮ

وحاكىااٛ  لكٍّااا يف حقٗقتّااا تتلااىَ شٰٗىااا ٔوفاااِٗي٭  الح ّٗٗااٛ

Accumulative system of values. 

ٛٻ - د س٣ٖتٍاا  واذٹ ا٫ع٦وٗٛ تٮ الٺشٖقٛ الت ٌظتقخن بّا الشطال

ُٵ    ٛپ  لمعاااات. ٔتتلاااىَ ِااازٓ ارتاؿاااٗٛ حقٗقاااٛ ع بااا   ٍِااااك ع٦شااا

عااشك بّااا العااات يف الٕطاااٟن ا٫ع٦وٗااٛ ٔالٺشٖقااٛ الٺشٖقااٛ الاات ٖٮ

ُ ٌظاخٛ  ث  : عمٜ طخٗن امل اه  َ حٕلٍاذسك بّا ِزا العات وٳالت ٌٮ

واشات   22عشك يف عزّضٚ ا٫ع٦ً ا٧وشٖك٘ ِا٘  ادتشميٛ الت تٮ

ٔٮ  عمٗااااْ يف اذتقٗقااااٛ عك ااااش ممااااا ِاااا٘ زااااذ عُ  الخٗااااٛ ٔلكااااَ 

ا٧وشٖكاُ ٖعتقذُٔ عُ عاملّي عٍٗف بٍفع الذسزٛ الات  تعشكاْ   

 ٔطاٟن ا٫ع٦ً.بّا 

ٔحٍٗىا ٥ تتٕا ش لذٍٖا شربٚ وخاػشٚ ٔػخـاٗٛ واع عواش واا عٔ     

وكاُ وا عٔ ػعق واا   اٍوَ ٌاذسك ِازٓ املعش اٛ كىاا تعشكاّا        

زٍاإب إ شٖقٗااا لتااذسك   وتااٜ ٖتظااٍٜ لااإ صٖاااسٚ    ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً

٥ ٖخقاٜ يف عرِاٌٍاا طإٝ     ادتىاه ٔالٺخٗعٛ ا٧شارٚ ٔالؼعق ادتااد 

زٍاإب إ شٖقٗااا العٍـااشٖٛ ٔادتشميااٛ املشتفعااٛ  ِٔاازا ا٧وااش ٍٖٺخااق 

 بالٺخع عمٜ كٗفٗٛ تمق٘ العات لـٕستٍا كعشب ٔوظمى .

ا٫عا٦ً ؿااٍاعٛ ٔجتااسٚ ٔواااه: ؿاٍاعٛ املاااه ِا٘ احملااشك      -

ٔلٗظااات الاااذٔا ع ا٧ش٦شٗاااٛ عٔ     ٫ع٦وٗااا٧ٛطاطااا٘ لمـاااٍاعٛ ا ا

 الذٍٖٗٛ عٔ ال قا ٗٛ.

ٗاٛ. ضتاَ لظاٍا واتمق  طامخٗ  ملاا       ٟاملتمق٘ لذْٖ شاذسٚ اٌتقا  -

 ٍٗااٛ ٔالذٍٖٗااٛ ٔالعمىٗاااٛ   عااشك  ضتااَ ٌتااأ ش  ظاااق شمفٗاتٍااا ا٫    ٖٮ

 ٔادتٍظٗٛ.
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واٍّ  شااق بالحبٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ؟ تٺاشا وعظاي        يإِان ضتتاا    

ٙ  ات شتتمفااٛادتاوعااات العاملٗااٛ وقااشس   لكااَ يف   ٔبعلااّا إزخاااس

ٺااشا ِاازٓ املفاااِٗي كااىَ وقااشسات تااذسٖع املٍٺااق  التعمااٗي العاااً تٮ

 عٔ املّاسات اذتٗاتٗٛ ٔوا إلْٗ.  ٌٔظشٖٛ املعش ٛ
 

عٌااْ ظتااذس  ععتقااذٮ: ب د. عبببد اهلل بببً ىاصببز احلنببود كنببا عك بب

مبٕكٕع "الٕع٘ ا٫ع٦و٘" إرا وا عكافٍا إلٗاْ كمىاٛ "ٔا٥تـاال٘"     

ُ ِاإ عطاااغ "الاإع٘" ٔ اٖتااْ الٗاإً   ااا٫ع٦ً ٔا٥تـاااه عُ ٖكاإ

 شذ باتا ٖظٗٺشاُ عمٜ زتىن حٗاٚ ا٧ شاد ٔتفاع٦تّي الموظٗٛ.

ا  قااذ عؿااخوت ٔطاااٟط ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه  ػااشٖكپا ذتظٗٷاا   

   ٛ دشٗقّااا   ٧ٌفاااغ الٍاااغ ٔتفاااع٦تّي وااع زتشٖااات اذتٗاااٚ كا اا

 ٔعظٗىّا.

ـاال٘" ت ٖعاذ شٗااٰسا    وَ ٍِا  ٖخذٔ عُ "الإع٘ ا٫ع٦وا٘ ا٥ت  

٥ٔ تش پااا  باان كااشٔسٚ حٗاتٗااٛ متمّٗااا تعقٗااذات املؼااّذ ا٫ٌظاااٌ٘      

املضدحي بالتٍاشلات ٔتخاَٖ ال اٖات  ٔت٤كاذِا الٺخٗعاٛ الخؼاشٖٛ    

 "الظمٕوٛ ادتّٕلٛ".

شلاااٗٛ ِااازا  إي بٺخعاااْ ملاااا احتجٍاااا     مااإ عُ ا٫ٌظااااُ ٔدٖاااعٱ  

 لكٍٍا ضتتا  الٕع٘ الكاون:  ا٧طخٕع

ٰٞلذسٞ اللشس ع -  .ٍا  ابتذا

ٗٷ  ي لفّي وا ظتشٙ إع٦وٗٷا  - ا  ٔتٕظٗفاْ لـااذتٍا   ا ٔاتـاال

 ٔلـا  ا تىع ا٫ٌظاٌ٘.

بٍاٞ عمٜ رلإ ع٣كذ وا رِخت إلْٗ الضوٗمٛ ع. عخري وَ تعظاٗي  

عِىٗاااٛ الااإع٘ ا٫ع٦وااا٘ يف اذتٗااااٚ  ٔتظاااخري وٍـاااات التعماااٗي     

 ٔال قا ٛ لتوقٗقْ  إكا ِٕ تعظٗي يف وكاٌْ.
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 إكا ٛ وا ٖم٘: دٶكىا عٌ  عٔ

 عٔلپا: الحبٗٛ عمٜ ٔطاٟن ا٫ع٦ً: 

باااذعت عٍاٖاااٛ ا تىاااع الاااذٔل٘ بقلااااٖا الحبٗاااٛ عماااٜ ٔطااااٟن   

.  أ ٍاااٞ اٌعقاااد  ًات القااشُ املاا٦ٗدٙ املٍـااش  ٗا٫عاا٦ً وٍااز طااخعٍٗ  

ً  باذع ٖٮٍظاش إي عِىٗاٛ التعماٗي     2200امل٤متش الذٔل٘ لمحبٗٛ عاً 

ع٦ً  ٔالتعخري عَ الازات ٔ ّاي   بؼأُ ا٫ع٦ً  ٔتقٍٗات ٔطاٟن ا٫

احملتااإٝ ا٫ع٦وااا٘ ٌٔقاااذٓ بٕؿااافْ زاٌٰخاااا واااَ املعش اااٛ ا٫ٌظااااٌٗٛ   

ا٧طاطااٗٛ. كىااا عػاااس إعاا٦ُ زشإٌالااذ بؼااأُ الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ    

إي عِىٗااٛ املخااادسٚ باارباو  وتكاومااٛ لمحبٗااٛ     2211بأملاٌٗااا عاااً  

ٰٞا وَ وشحمٛ وا شخن املذسطاٛ ٔحتاٜ وظاتٕٝ ادت    اوعاٛ.  ا٫ع٦وٗٛ بذ

ٔكاااُ  ااشك ا٫عاا٦ُ تٺاإٖش وعاااسف ٔوّاااسات الٍاااغ  ٔتعضٖااض     

 دعي الٕع٘ الٍقذٙ لذّٖي.ٔ

ٔكااااُ وـاااٺمن الحبٗاااٛ عماااٜ ٔطااااٟن ا٫عااا٦ً عحاااذ عباااشص      

ات امل٦ٗدٖاٛ املاكاٗٛ    ٗوٺماع التظاعٍٗ   يف املـٺموات الات ظّاشت  

 يف الاااذٔه العشبٗاااٛ  إبااااُ تكاااا ش شٍااإات التمفضٖااإُ الفلااااٟٗٛ     

طٗىا لذٝ ٌؼٺاٞ "اذتىاٖٛ ا تىعٗٛ" ٥ٔ ا  ٰدا شٗىٗٷٔاعتخاسِا وّذ

 مبعظي طٕاٟفّي. 

  ٔتٍااادٝ كاا رئُ لمتأكٗااذ عمااٜ عِىٗااٛ "الاإع٘ ا٫ع٦واا٘"    

ٔكٗف ميكَ محاٖاٛ الاٍؽٞ واَ ِجىاٛ الفلااٟٗات الات دشمات        

 الخٕٗت وَ الفلاٞ.

وااع الضوٗاان د.  ّااذ العظااكش عمااٜ    عٌاا  شااذ عىمااتٮ  ٔعركااشٮ

ٌّاٖاااٛ يف ٖاااٛ ذتىاٖاااٛ الااازٔ  العااااً    ؿاااٗا ٛ  كاااشٚ دتىعٗاااٛ شري  

 ااي تشكٍااا الفكااشٚ حٗاا  طااخقٍا    ات امل٦ٗدٖااٛ املاكااٗٛٗالتظااعٍٗ

 إلّٗا وششُٔ يف ا٫واسات العشبٗٛ املتوذٚ.
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ٔشااذ اطاااتىشت وٍااااداٚ الٍؼاااٺاٞ بلاااشٔسٚ اذتىاٖاااٛ  يف حااا   

ٕٶ    س حتاااٜ اطاااتىشت ٔطااااٟن ٔٔطااااٟط ا٫عااا٦ً ٔا٥تـااااه يف التٺااا

     ً ً عظاٗي  دُٔ عُ تاشأا   واَ تقاذٶ   عؿخوت عماٜ واا ِا٘ عمٗاْ الٗإ

ات  إ٥ ٗعدبٗات الٕع٘ ا٫ع٦و٘ وكاٌّا الزٙ احتمتاْ يف التظاعٍٗ  

إششاس وادٚ عٔ وقشس يف املشحماٛ   -و مپا -وٍْ بؼ٘ٞ ٖظري  عركشٮ

ٔيف بعاااض ادتاوعاااات حتااات وظاااىٗات شتتمفاااٛ تؼاااري إي  ال إٌٖاااٛ

ضٖاإُ الحبٗااٛ عمااٜ ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً  عٔ بعااض بااشاو  ا٫راعااٛ ٔالتمف 

الاات حألاات  عاان ػاا٘ٞ وااا يف ِاازا الظااٗا . ٔلكااَ بقاا٘ اذتاااه      

  ازٛ دتىمٛ وَ التذش٦ت ا٫طحاتٗجٗٛ.

ْ  مااٛ كمٗاااٛ الاااذعٕٚ  ٔعركااش عُ عٔه  ااا  وٍؼاإس ععذدتٮااا  

ات امل٦ٗدٖااٛ ٗااوعٗااٰذا حٍّٗااا  يف ٌّاٖااٛ ال ىاٌٍٗ  ٔا٫عاا٦ً  ٔكٍااتٮ 

 املاكٗٛ  كاُ حٕه تأ ري الفلاٟٗات عمٜ الؼخاب.

ٰٗ  : ملارا "الٕع٘ ا٫ع٦و٘" وّي؟ا اٌ

  ٖشتخط وـٺمن "الٕع٘ ا٫ع٦و٘" مبـٺمن "ؿٍاعٛ الٕع٘"

 Hansالعاااات ا٧ملااااٌ٘ ِااااٌع واااا ٍٕغ إٌتضٌظاااخري ش     ٖٔعاااذٶ

Magnus Enzensberger       "٘عحاذ عباشص وٍظاشٙ "الفعان العقما  

د ا٩لٗات الت ٖتي وَ ش٦ اا اطتٍظااخ   ِٕٔ ٖعتقذ عُ ا٫ٌظاُ عتذٹ

كىاا   -لخؼشٙ كىٍت  ازتىاع٘. ٔوَ عِاي ِازٓ ا٩لٗاات   العقن ا

ٔطااٟن ا٫عا٦ً ٔالتعماٗي. ٔبالتاال٘ تكإُ كا اٛ        -ٖشاِاا ِااٌع  

العىمٗات العقمٗٛ وٕكٕعات وّىاٛ زاذٷا لظارئسٚ اذتٗااٚ الخؼاشٖٛ       

ٔوٍّاااا "حفاااع   ٔشاااذ زااااٞ ا٫طااا٦ً  فاااع اللاااشٔسات ارتىاااع  

 العقن".

  ٘     اٍوَ ٌٺماقٮ  ٔبالتال٘  عٍذوا ٌتوذث عَ الإع٘ ا٫ع٦وا

وَ "العقان" عُ ٖقإً بٕظاٟفاْ عماٜ عكىان ٔزاْ. واَ ٍِاا  ٖكإُ          

 ٥عتخاسات وٍّا وا ٖم٘: _يف سعٖ٘ _ ا"الٕع٘ ا٫ع٦و٘" وّىٷ
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 عُ تظمٗي العقن ٩ششَٖ لٗع وَ العقن يف ػ٘ٞ. -

َ ٖحبـااااإُ باااااا٩ششَٖ ٖٔشٔوااااإُ  عُ ٍِااااااك دٰٔواااااا و٭ااااا  -

قخااان ا٥طاااتوٕار   ا٥طاااتوٕار عماااّٗي شظاااٰشا  ٔاملاااشٞ الشػاااٗذ ٥ ٖ    

 القظشٙ.

عُ وٍاااِ  الٍاااغ يف ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه وٍاااِ  ػااتٜ  ٥    -

تمتقاا٘ إ٥ وااع وـاااذتّي ِااي  قااط  ٔعمٗااْ  ٖمااضً العقاان الشػااٗذ     

  املتمق٘ ٫ع٦ً ٔاتـاه ا٩ششَٖ  كخط وٕشعْ ب  العقٕه.

عُ "الٕع٘ ا٫ع٦و٘" حقٗق بشباعٗٛ "الظاخاحٛ" ٔ"الشواٖاٛ"    -

 ااش العشباا٘   ٗكاإُ: "عمىاإا ع٥ٔدكااي     ٔ"سكاإب ارتٗاان" يف ا٧ 

 الظخاحٛ  ٔالشواٖٛ  ٔسكٕب ارتٗن  ٌٔقذ ا٫ع٦ً ٔا٥تـاه".

عُ ا تىاااع ا٫ٌظااااٌ٘ الٗااإً ٔالااازٙ ك اااشت  ٗاااْ  واااع       -

 ا٧طاااف  ا٥طاااتخذاوات امل٤ددتاااٛ لٕطااااٟن ا٫عااا٦ً ٔا٥تـااااه     

 ازٛ عك ش وَ عٙ صوَ ولٜ لتعضٖض القاذسٚ العقمٗاٛ عماٜ الفاشص     

 كذ عىمٗات الكزب ٔالتوشٖض عمٜ  عن الظٕٞ.ٔاذتىاٖٛ 

  الٰ ا: ولٗات حتقٗق "الٕع٘ ا٫ع٦و٘":

 وٍّا:  ميكَ حتقٗق الٕع٘ ا٫ع٦و٘ عرب عذٚ ولٗات

التعماااٗي   تظاااتٺٗع و٤طظاااات التعماااٗي العااااً ٔادتااااوع٘   -

ٔالعال٘ إدسا  وقشسات الإع٘ ا٫ع٦وا٘ كاىَ وٍاِجّاا التعمٗىٗاٛ      

تٕٝ ا٫ع٦وا٘ ٔا٥تـاال٘  ٔحتمٗماْ     كفّي احمل ؛مبذاشن وتعذدٚ

 ٌٔقذٓ  ٔتكَٕٖ ا٩ساٞ ٔالظمٕكٗات الـاٟخٛ ضتٕٓ.

ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه راتّااا  حٗاا  ميكااَ لمجّااات   -

املعٍٗاااٛ باذتىاٖاااٛ ا تىعٗاااٛ تٕظٗاااف ٔطااااٟن ا٫عااا٦ً ٔا٥تـااااه     

٘    ْم اااشك راتااال كاااالرباو  ؛ عااارب زتىااان  ٍااإُ العىااان ا٫ع٦وااا

 ٔ ريِا. ا ٔالذساو ٔاذتٕاسٖٛ  ا٥طتقـاٟٗٛ
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الفعالٗاااات ال قا ٗاااٛ ا٥زتىاعٗاااٛ   اااٗىكَ تٕظٗاااف تماااإ -

الفعالٗااااات لتوقٗااااق ٔعاااا٘ مجاااااِريٙ زٗااااذ بتوااااذٖات ا٫عاااا٦ً    

ٔات  ٔٔسؾ العىاان   ذٔا٥تـاااه  ٖٔؼااىن رلااإ املاا٤متشات  ٔالٍاا     

ٔاملظااااابقات  ٔاملظااااشحٗات  ٔضتِٕااااا وااااَ وٍظٕوااااٛ الفعالٗااااات    

 املٍاطخٛ.

ٍٰ ذ ا٧كااربا٧طااشٚ  عاارب تقمڄاا- ا وّىااات تٕعٕٖااٛ ل٨ؿاا ش طاا

ٍٷ     طٍٷ ا ٔحشؿاّي عماٜ تأِٗان    ا داشن ا٧طاشٚ  واع عٍاٖاٛ ا٧كارب طا

 ذ ِزٓ املّىٛ.عٌفظّي لتقمڄ

ٖٔقٕد لمقٍاعٛ بلشٔسٚ حتقٗق شذس زٗذ واَ الإع٘ ا٫ع٦وا٘    

 شكاات ا٥تـااال٘  عُ املشحمااٛ الشاٍِااٛ وااَ التاااسٖ  الخؼااشٙ شااذ     

وتعااذدٚ زااذٷا وااَ    ا تىعااات  ٔػاإٗع عكاااحت ٔٔطاااٟط    ٔطاااٟمٗٛ

شٍاإات ٔوٍـااات ٔتٺخٗقااات ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه  بالقااذس الاازٙ ت   

ٖعاااذ ميكاااَ وعاااْ شخااإه  كاااشٚ جتاِااان واااا تفعماااْ بالٍااااغ تماااإ   

 الٕطاٟن  عٔ تخ   كشٚ العضلٛ عٍّا ٔجتاِمّا ِ٘.

 

 :املداخالت 

  ا٥شت٦ف ب  ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ٔالٕع٘ ا٫ع٦و٘:

ٕكااااااإع ستااااااإ ا٧وٗاااااااٛ   ٖاااااااشٝ د. طاااااااعٗذ العىااااااإدٙ عُ و  

ٔ اااااشٙ  ٔعركاااااش عُ وفّااااإً ستااااإ ا٧وٗاااااٛ    ا٫ع٦وٗاااااٛ مجٗااااانٱ 

كاٌاااات إحااااذٝ واااإاد وازظااااتري    " Media Literacy"ا٫ع٦وٗااااٛ 

ا٫عاااا٦ً ا٫بااااذاع٘ يف زاوعااااٛ بشاٖتاااإُ  ٔاملىتااااع  ّٗااااا عُ وااااَ     

وتٺمخاااات الٍجااااا اطاااتخذاً شاااربات ٔ قا اااٛ الٺالاااق يف تٺخٗاااق     

 ٌظشٖات املادٚ.
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وه طااااعٕد إي عُ ستاااإ ا٧وٗااااٛ  ٔعػاااااس د. طااااعذ بااااَ طااااعٕد  

 الااازٙ ٖعاااذٶ ا٫ع٦وٗاااٛ غتتماااف يف وفّٕواااْ عاااَ الااإع٘ ا٫ع٦وااا٘

ٛپ ٛ  وشحم ٔشاذ ٖ٭اٍقټف العذٖاذ واَ ا٫ع٦واٗ  املٍّاٗ  شخان          وتقذوا

 ريِااي   التعاواان الاإاع٘ وااع ولااىُٕ ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً ٔا٥تـاااه  

 عمااٜا٧شااذس ٔشاؿااٛ عٌااْ    كااشٔسٚ ٔوٺمااق ل٬ع٦واا٘ شخاان  ااريٓ  

ملعمٕوٛ ٌٔؼشِا عمٜ وظاتٕٝ عٔطاع  ٔالتاأ ش باْ ٔمباا      ي اإالٕؿٕه 

ٖٺشا عوش ٔاسد. وَ زاٌخْ ركش د. عخذ اهلل بَ ٌاؿاش اذتىإد عٌاْ    

 ا وع ِزٓ الش٣ٖٛ الت طشحّا  ٕ ا٧وري د. طعذ.ٖتفق متاٰو

كىااااا رِااااق د. شالااااذ الشدٖعاااااُ إي عُ الاااإع٘ ا٫ع٦واااا٘     

س بؼااكن كىفّاإً  ازااٛ إي حتذٖااذ عك ااش حتااٜ ٍٖٺمااق اذتاإا 

 ع لن.

ٖٔعتقااذ د. عخااذ اهلل بااَ ٌاؿااش اذتىاإد عُ الاإع٘ ا٫ع٦واا٘       

ٖعا  املعش اٛ ٔاملّاااسٚ ال٦صوات  لفّاي احملتاإٝ ا٫ع٦وا٘ ٔالتعاواان      

ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ تع  س اع  يف ح  عُ وعْ عمٜ ضتٕ وظتٍري  

 ادتّن باطتخذاوات ٔطاٟن ا٫ع٦ً ٔتٺخٗقاتْ.

ّٰااااا  ٔعسٝ عُ ستاااإ ا٧وٗااااٛ ا٫ع٦و ٗااااٛ ظتااااق عُ ٖكاااإُ وٕز

لمىٕاطَ ٔاملقٗي بؼكن عاً. ٧ٌٔ٘ ععتقذ عُ ِزا شذ ٖكُٕ عماٜ  

ٛٴ وَ الـعٕبٛ باذ واَ حتذٖاذ ػاشاٟن واَ ا تىاع         ا٦   دسزٛٴ عالٗ

 ْ  ا بشٌاو  حملٕ عوٗتّا ا٫ع٦وٗٛ.ٕزٵٖٮ

اذتاس ٘ عُ املٕكإع املاشاد ٔاكان     العشاب٘ بٍٗىا ٖشٝ د.  ّذ 

ُڂ ٔاحاذ.  اٌعاذاً الإع٘       شٌت ا٧شاؿٛ عٍذوا شټ وٗاٛ باالٕع٘ يف شٻاش

ٔعاااذً إدساك ذتىااا٥ٕت احملتااإٝ.   ِااإ بؼاااكن واااا عوٗاااٛ ٔزّااان 

 ٔا٧وٗٛ ِ٘ عذً القذسٚ عمٜ الٕع٘ بتجمٗات احملتٕٝ.
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 ٔطاٟن ا٫ع٦ً التقمٗذٖٛ ٔاذتذٖ ٛ:

إرا كاٌااات ٔطااااٟن التٕاؿااان  تظااااٞه د. شالاااذ الشدٖعااااُ عااايٵ 

ٔطااٟن إعا٦ً  عً عٌّاا       تعاذٶ خل...إٔالفٗظاخٕك   ا٥زتىاع٘  تٕٖح

يف ِااازا ادتاٌاااق عكاااذ د. إباااشاِٗي الخعٗاااض عُ رلاااإ      اااري رلاااإ؟  

ٛٿ  ؛ ٜ يف عدبٗاات ا٫عا٦ً باا٫ع٦ً الخاذٖن    ظاىٵ ؿوٗن. ٔتٮ  ٧ٌّاا وتاحا

َ ٥ ٖظااتٺٗع الٕؿاإه إي ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً الظاااٟذٚ  التقمٗذٖااٛ .   ملٻاا

ؼااااس ٔشاااذ تٍاوااات عِىٗاااٛ الااإع٘ ا٫ع٦وااا٘ يف ععقااااب ظّااإس ٔاٌت

 وٍـات التٕاؿن ا٥زتىاع٘.

لكَ د. شالذ الشدٖعاُ ٖعتقذ عٌْ س اي كان ِازٓ التٍظٗىاات     

خا   ٔالقٕاٌ  الت حتأه كخط ٔطاٟن التٕاؿان ا٥زتىااع٘ ٔواا ٖٮ   

لزا  اثٌ    ١؛اصدٖاد  عشـذ ستتٕاِا الظٗيف  ّٗا إ٥ عُ املؼكمٛ 

 عسٝ عُ القٕاٌ   ري سادعٛ.

  ٕ   د؛ يف تعقاٗيب عماٜ القلاٗٛ   عمق د. عخذ اهلل بَ ٌاؿاش اذتىا

َ٭ عكاافت وفااشدٚ "اتـاااه" ٔٔظڃ   يف التعقٗااق  وتعااذدٚٴ فتّااا يف واإاط

ٗكُٕ  ا د٥لتّا  ٔسمبا زااٞت واذاشمت لتكإُ الٕحٗاذٚ الات      ل

ُ٭ٔظڃ  .فت ِزٓ املفشدٚ يف شلٗٛ ِزا ا٧طخٕع حتٜ ا٩

ِزا ٖقٕد ل٬ػاسٚ إي عُ الظاٟذ  الٰخا ِٕ التفشٖق ب  ٔطاٟن 

 ِٔ٘ التقمٗذٖٛ يف ٌظش الخعض   ٔٔطااٟن ا٥تـااه  ِٔا٘     ا٫ع٦ً

ادتذٖذٚ يف ٌظشِي .  ا٫ع٦ً كط وَ عكاحت ا٥تـااه  ا٥تـااه   

ادتىااااِريٙ   ٔيف ٌظاااش ِااا٥٤ٞ ٥ ٖ٭ـاااذ  ِااازا الٕؿاااف إ٥ عماااٜ 

 ٧ٌْ  وَ ٔاحذ إي وتعذد  كىا ٖـفْ الخاح ُٕ. ؛التقمٗذٙ

يف ا٫عاا٦ً  باإك ٔو مااّىا تٺخٗقااات كاا ريٚ  عوااا تاإٖح ٔ ااٗع 

ادتذٖذ   ّ٘  وَ وتعذد إي وتعذد   ٔبعض الخاح   ٖاشُٔ ِازا   

ٗٷٔاشٰع  ا.ا ٔلٗع إع٦وٗٷا اتـال
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عواااا عٌاااا  أوٗااان إي حالاااٛ بااا  اذتاااال   ِٔااا٘ عُ تٺخٗقاااات   

ا٫ع٦ً ادتذٖذ ِا٘  ٔطااٟن اتـااه  ٔلكاَ لاٗع لتجشٖاذِا واَ        

ّا٘ تااسٚ   ٔعمشان؛    عمٜ عطااغ عٌّاا عشإٝ ٔععايٶ     بنؿفٛ ا٫ع٦ً  

ٌٰاا "اتـااه       إع٦ً عٍذوا تتظي شتشزاتّاا بادتىاِريٖاٛ  ِٔا٘ عحٗا

ػخـ٘" عٍذوا ٖكُٕ با  ػخـا   عماٜ ارتااق  و مپاا  ِٔا٘       

ا" عٍاذوا تكإُ با   اشد ٔمجاعاٛ واَ       تاسٚ تكُٕ "اتـاالپا مجعٗٷا  

 الٍاغ كواه ومتقاٌا ِزا يف الٕاتع وب.

ن اتـااه  ٔارت٦ؿٛ عٌّا ٔطااٟن إعا٦ً باوتٗااص  ٔعٰٖلاا ٔطااٟ     

  ٘ يف حااا  تقـااااش الٕطااااٟن التقمٗذٖاااٛ عماااٜ ؿاااافٛ      ؛ اااري إع٦وااا

 "ا٫ع٦وٗٛ"  قط.

كع ٗعكااا ت عٰٖلااا ع. عااخري شالااذ عُ تاإٖح ٔ ٗظااخٕك ٌٔتفماا

ُ شاذ   الاذا ع ٔساٞ صٖاادٚ ا٥ِتىااً بتاذسٖع ا٫عا٦ً ٔوفااِٗي        تكإ

التعاواان وعااْ بؼااكن ٌقااذٙ حتاات وظمااٛ ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ        

Media Literacyك العذٖذ وَ ا٧و مٛ الت ت خت عُ التقاذٶ . ٍِٔا ً

ا٫ع٦و٘ اذتذٖ  ع خت لٍا بالٕاشع عِىٗٛ الإع٘ ا٫ع٦وا٘  ٔعٌاْ    

 لٗع زتشد وّاسٚ  إٌٖٛ.

وااااا٤شٰشا ع ااااااث تٍتقاااااذ ستتٕٖاااااات   عٌااااا  شاااااشعتٮ ٔعركاااااشٮ

ُ كاعف الإع٘ ا٫ع٦وا٘ ملتمقاٗ  بعاض      عكع" ٔتؼاري إي  ٗ"ٌتفم

 شُٔ طاامٰخا بؼااكن  عماا٘. كع" شااذ ٖتااأٗع اا٦ً ٔوظمظاا٦ت "ٌتفماا

اٌتوااس عٔ  يف شاذ تظاخق    -و مپا -reasons why 21 ىظمظن 

إٌٵااْ ت ٖمتااضً مبعاااٖري مت ٗاان     إرتؼااجٗع ا٥ٌتواااس باا  املااشاِق     

 ا٥ٌتواس ٔالقتن الت ختلع  ا ٔطاٟن ا٫ع٦ً التقمٗذٖٛ.

ِن ا٧ط٠مٛ الات ّٖاتي    :يف الظٗا  ٌفظْ تظاٞلت د. ٔ اٞ طٗخٛ

ٔالت ركشتّاا ع.   -ا٥تـا٥ت اذتكٕو٘ الربٖٺاٌ٘بّا وكتق 



64

 –1029     
168 

ِٔاان  ؟ِاا٘ عطاا٠مٛ زااذٖشٚ باملٍاشؼااٛ ٍِااا  -عااخري شالااذ يف ٔسشتّااا

عٔ عٙ زّااات وعٍٗااٛ تّااتي مب اان ِاازٓ املٕكاإعات   ٔصاسٚ ا٥تـااا٥ت

 ٍِا يف املىمكٛ؟

قت ع. عخري شالذ عٌّا تعتقذ عُ وشكض ا٥طتؼشاف املعاشيف  عمڃ

اً الؼااّش الفاٟاات طااٗقًٕ بااأدٔاس الاازٙ   إٌؼااا٣ٓ بااأوش ومكاا٘ طاا

 ّ ملكتااااق ا٥تـاااا٥ت اذتكاااإو٘ الربٖٺااااٌ٘  ٔعتـاااإس    ٛوؼااااب

لإصاسٚ ا٫عا٦ً ٔادتّاات     ٛكزلإ عُ دٔاٟاش حقإ  املمكٗاٛ التابعا    

 ادٔاٰسعفااحك عُ تمعااق  القإٌٌٗااٛ التابعااٛ لاإصاسٚ ال قا ااٛ مجٗعّااا ٖٮ    

 وّىٛ يف عىمٗٛ التٕعٗٛ ا٫ع٦وٗٛ.  

يف ش  عُ تقإً ٔصاسٚ ا٫عا٦ً مم ماٛ    عمٜ طخٗن امل اه ٥ اذتـا 

أِىٗااٛ وعش ااٛ  بزّااٛ حقاإ  املمكٗااٛ الفكشٖااٛ بتٕعٗااٛ ادتىاااِري    

ٌٍااا وؼااٍٗا شٺاإٚ   إميكااَ القاإه    وـااذس عٙ وعمٕوااٛ ٖتٍاشمٌّٕااا 

 ل٨واً.

شا ٗااٛ عمااٜ    ٍٕإشاواات بذساطااات  ّاُ ادتّااٛ ٌفظاا إٔلاإ شمٍااا 

 َٯٔو٭ا     احملتٕٝ بذُٔ وعش ٛ وـذسَٓ وٍّي ٖـذٹالؼعق ملعش ٛ و٭

طاإف ٌااتىكَ واااَ     وااٍّي ٖتقـااٜ املـااذس عمااٜ واااذٝ طاإٍات     

ٕٶالتأكااذ عٌٍااا ضتقِّاا  ٰسا ومىٰٕطااا بالفعاان  ٗىااا ٖتعمااق بالتٕعٗااٛ   ق تٺاا

 ا٫ع٦وٗٛ حٕه عِىٗٛ وـادس ا٧شخاس.

 الحبٗٛ ا٫ع٦وٗٛ:

يف وا٤متش   شذ ػااسكتٮ  ركش د. ساػذ العخذ الكشٖي؛ كٍتٮ

ك وٍااز عك ااش وااَ عؼااش    قااذ يف الشٖااا الحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ الاازٙ عٮ  

طاإٍات  بٕسشااٛ عااَ املٍاااِ  ٔالحبٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ. ومخـااّا ٖحكااض  

تذسٖع وّاسات التفكري الٍاشذ  الت متكاَ    عمٜ عوشَٖ: ا٧ٔه



64 

–1029  1022  
169 

الٺالق  املتمق٘  وَ  وف ٔتقإٖي الشطاالٛ ا٫ع٦وٗاٛ  ٔكؼاف     

ٔ  وااا شااذ ٖكاإُ  ّٗااا وااَ ولاااو ٭     عٔ  و الٺااات  ااري ؿااوٗوٛ ع

ٖٮا  ٘  شاد سطاٟن وخٺٍٛ  كؼاف اذتٗان ٔامل الٺاات      متشٖشِاا. ٔال ااٌ

ظتخذً يف الل  ا٫ع٦و٘ لخٍااٞ الاشعٙ   ا٫ع٦وٗٛ ٔالذعاٟٗٛ الت تٮ

 ٔت ٗري ا٥جتاِات.  

 تذسٖق املمكٛ الٍاشذٚ لذٝ الٺا٦ب ٔكؼاف ولٗاات ا٫شٍااع     

ا٫ع٦و٘ ٔالذعاٟ٘ كف٦ُٗ بالتخفٗف وَ التأ ري الظميب لٕطاٟن 

 عْ .ا٫ع٦ً  ٔلٗع باللشٔسٚ وٍ

ت وعْ يف رلإ د. ٔ اٞ طٗخٛ  ٔعكا ت عٌْ شذ ٖكُٕ وَ اتفقٻ

تعمااٗي ٔالتااذسٖق عمااٜ الااتفكري الٍاشااذ يف املااذاسغ يف     الاملٍاطااق 

زلإ طاإف  اامجٗااع املشاحاان ٔتٺخٗقااْ يف مجٗااع املاإاد ٔاملٕاشااف    

١ الٺالاااق ّٗٹاااٖظاااّي يف س اااع وظاااتٕٝ الااإع٘ بؼاااكن عااااً مماااا ٖٮ

ٺااشا قااٛ ٌاشااذٚ   ااي بعااذ رلااإ تٮ لمااتفكري يف املااادٚ ا٫ع٦وٗااٛ بٺشٖ

وااااادٚ اشتٗاسٖااااٛ حملاااإ ا٧وٗااااٛ ا٫ع٦وٗااااٛ يف املشحمااااٛ ال إٌٖااااٛ عٔ    

 ادتاوعٗٛ.  

ٙ  .ٔالحبٗٛ بالفعن باملعٍٜ الٕاطع تعاٌ٘ وَ ا٫ع٦ً   ٔيف ٌظاش

ٔإكا تظتىش حتاٜ   الحبٗٛ لٗظت  قط يف وشحمٛ الٺفٕلٛ ٔاملشاِقٛ

بـاوٛ   ادتذٖاذ ٖلاشٶ   ٍؼاش يف ا٫عا٦ً  ٌّاٖٛ اذتٗاٚ   ك ري مماا ٖٮ 

 .٥ٔ ٌشاع٘ رلإ  ٔبٍفظٗٛ كخاس الظَ

ٛٻ      تاااذسٖع الحبٗاااٛ   ٔشاااذ ركاااش كااا ري واااَ املاااذاشم  عِىٗااا

ا٫ع٦وٗاٛ يف وشاحان شتتمفااٛ  ٔلعمٍاا ٌتفاق عمااٜ عُ تخاذع بالـاإسٚ      

يف الظاٍٛ   ٔتكُٕ واادٚپ   املٍاطخٛ يف املشحمٛ املتٕطٺٛ عٔ ا٥بتذاٟٗٛ

ٕاس تعماٗي الاتفكري الٍاشاذ    التولريٖٛ يف ادتاوعات  كن رلإ  

 وَ وشحمٛ الشٔكٛ ٔت٠ّٗٛ الخ٠ٗٛ املٍاطخٛ لْ.
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 ا٫ع٦ً ا٫لكحٌٔ٘ ٔاللٕابط ا٧ش٦شٗٛ:

رِق د. شالذ الشدٖعاُ إي عُ ا٫ع٦ً الزٙ ٌشآ الًٕٗ ت ٖعاذ  

زتشد عىمٗٛ ٌقان وعمٕواات ٔوساٞ ٔتٍإٖش  ٔتٕاؿان بؼاشٙ شا٦         

التٺخٗقات الات عؿاخوت   ٔشاؿٛ يف الفٗظخٕك ٔتٕٖح ٔ ريِا وَ 

 لمجىٗع دُٔ اطت ٍاٞ. وتاحٛپ

ٔسعٝ املٍاشؼااإُ عُ ا٥ٌتؼااااس الٕاطاااع ل٬عااا٦ً ا٫لكحٌٔااا٘   

َ واع تفؼا٘ "عوٗاٛ إع٦وٗاٛ" با       ٔٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘ تضاو٭

 ك ري وَ املظتخذو  دُٔ كٕابط عش٦شٗٛ ٔشإٌٌٗٛ "ٔاكوٛ".   

٥  اعٺاا٘ طفمپاا َ ٖٮٔاطااتخذاً ِاازا ا٫عاا٦ً ادتذٖااذ عػااخْ مب٭اا    

ذِا كٗفىا تؼاٞ  ٔلٍا عُ شټ :ٖٔقٕه لْ  عٌظىٛ املشٔس طٗاسٚپ ٖعشفٮ

 ؟!  ٌتخٗن وا الزٙ طٗفعمْ ِزا الٺفن بمعختْ ادتذٖذٚ

ُٵ   ٔلاٗع ا٧واش كازلإ  وظاق     ِازٓ الٕطااٟن ادتذٖااذٚ    بان إ

 virtual violenceيف مماسطاااٛ العٍاااف الشواااضٙ    عؿاااخوت عداٚپ

 مبفًّٕ بٗري بٕسدٖٕ الؼاٟع. 

 اشاد  طّىت يف شمق الكشاِٗٛ ٔالتٍابز با  ا٧ عِزٓ الٕطاٟن 

ٞ٭ ٔكشٵ  ٔا تىعااات باا  الااذٔه؛ باان إٌّااا عؿااخوت      طاات الخ لااا

َ تأ رٰيا وَ القٍإات الذبمٕواطاٗٛ احملح اٛ. ٔالكاس اٛ عُ و٭ا      عك ش٭

  ْ ِزٓ الٕطاٟن ٔمي٨ ستتٕاِا ِي عٌاغ  ري ستح ا  ٖقٕد ٖٕٔزٹ

٘  عمپاااا بٕزااإد عوٗاااٛ ٕحوماااْ  واااا ٖااأبعلاااّي  اااري عش٦شااا٘ يف تعا

 إع٦وٗٛ.  

ٔالؼاتي ٔالؼخـاٍٛ     ثٌ  عجتأص الظقٵ  ٔكأو مٛ عمٜ رلإ

يف ٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘ إي وا ِٕ عشٺش واَ رلاإ؛ كٍؼاش    

الٕ ااااٟق اذتكٕوٗاااٛ رات الٺخٗعاااٛ الظاااشٖٛ  ٔتاااشٖٔ  الؼااااٟعات       
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امللاااشٚ بالذٔلاااٛ ٔا تىاااع ٔع اااشادٓ  ٔتكاااشٖع الـااإس الٍىٺٗاااٛ  

 لظمخٗٛ حٕه املشعٚ ٔالشزن ٔا تىع بشوتْ. ا

َ ٖفعمااإُ رلاااإ  اااثٌّي ٖقاااذوُٕ ؿاااٰٗذا  ٍٰٗاااا ل٨عاااذاٞ        و٭ااا

حتاات  -تقااذٖشٙ املتٕاكااعيف  -ٔكاان رلااإ ٍٖااذس   ٔاملحبـاا 

 "ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ".

وَ زاٌخّا تشٝ د. وّا العٗذاُ عٌاْ واَ شا٦ه واا طاخق طشحاْ       

ك اااش زااازٰبا واااا ِااا٘ ٔطااااٟن ا٥تـااااه ا٧   ٖتخاااادس الظااا٤اه حااإه

َ الٺاااا٦ب لمىتمقاااا٘ الظااااعٕدٙ؟ ٔوااااا ِاااا٘ الٕطااااٗمٛ الاااات متكِّاااا

٘   وااَ ٔالٺالخااات  شاؿااٛ كىااا   ؟اطااتخذاً ٔطاااٟن ا٥تـاااه باإع

٥طاات ٦ه ا٧ ااشاد عمااٜ    ٛركااش د. إبااشاِٗي عُ ا٫عاا٦ً ِاإ ٔطااٗم   

أؿااخوٕا كااوٗٛ ل٨شخااااس    شتتمااف  ٠اااتّي العىشٖااٛ ٔالتعمٗىٗاااٛ     

عا٦ً مبختماف شٍٕاتاْ عؿاخن     عُ ا٥ٔ٫ طاٗىا  املفربكٛ ٔامل مٕطاٛ   

ٰٞ  ٔادتىٗع ٖ ٕق  ٗىا ٖؼخع وٕٗلْ.  وَ حٗاتٍا الٕٗوٗٛ ازض

 ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ب  ا٫ع٦ً التقمٗذٙ ٔاذتذٖ :

واَ  ركش د. عخذ اهلل بَ ؿا  اذتىٕد؛ يف ظا  عٌاْ باالش ي    

ـٰاااا يف ا٫عااا٦ً  ٔإكاااا  كاااي وؼااااسكات٘  عٌااا  لظاااتٮ وتخـ

٘ طاابق يف ؿاوٗفٛ ادتضٖااشٚ    ا٫ع٦وٗاٛ ككاتاق عىإد عطااخٕع   

التعشٖااف عٍااْ كذساٖااٛ ستااذٔدٚ عااَ ا٫عاا٦ً    ِٔاازا وااا عطااتٺٗعٮ

باااالٕع٘  ٔإُ كااااُ يف   "ستااإ"شاااحاُ وفاااشدٚ  ا اااثٌ  شاااذ ٥ عسٝ  

عُ لكان   عحاٖ  عششٝ شاذ ٖكإُ ا٧واش وقخٕلپاا  إ٥ عٌا  ععتقاذٮ      

ىَ ٔزّٛ ٌظشٙ  ثُ وفاشدٚ "ستإ"    وذسطٛ وظتقمٛ  ّىا وفشدٚ وٍ

ا وكاٌااٛ يف ا٧دبٗااات العاوااٛ إ٥ وااَ شاا٦ه زتااا٥ت عٔ   ت ٖعااذ  اا

ٔالظاخق عُ املات ريات الفكشٖاٛ يف ِازٓ      ؛احتٗازات ٌظخٗٛ ٔك٠ٗمٛ

املشحمااٛ عكااوت ت ااضٔ الخؼااشٖٛ وااَ شاا٦ه العذٖااذ وااَ املختكااشات   

ي بظااٗط  لاامپا عااَ املااتعمي   تعمڄاا ٙعواا٘ عٔ ر الاات زعماات وااَ كاانٹ  
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ٗاْ واَ وعمٕواٛ عٔ  كاشٚ     عُ ٖفّي ٖٔتقَ وا ٖشد إلٖظتٺٗع   امل٤ِن

واَ ال قا اات الإاسدٚ     عمْٗ يف ِزٓ املشحمٛ الات حتىان العذٖاذ٭    متشٶ

 يف ا تىعات عاوٛ.

ٔوااا عسآ لتأكٗااذ وااا رِخاات إلٗااْ ِاإ عُ بعٰلااا وااَ ا٧وااٗ        

الزَٖ ٥ ظتٗذُٔ القشاٞٚ ٔالكتاباٛ عٔ بثزاادٚ وتٕاكاعٛ لم اٖاٛ ِاي      

ٌااشاِي   بااأغ بّااا  حٗااٖتعاااومُٕ وااع التقٍٗااات اذتذٖ ااٛ مبّاااسٚ ٥ 

ٖظتٺٗعُٕ تؼ ٗن ا٧زّاضٚ الزكٗاٛ  ٔالتعاوان واع واا حتتٕٖاْ واَ        

بااشاو  وتعااذدٚ ا٧ٔزااْ  ٔعمااٜ ٔزااْ ارتـاإق ٔطاااٟن التٕاؿاان      

 ا٥زتىاع٘ اذتذٖ ٛ.

ِٔااإ عُ وظاااألٛ الااإع٘    ٜ عُ ٌـااان إي ِاااذف واااأوٕه تخقڃااا

ٛپ   إبذ وَ القٕه عٍاْ   ا٫ع٦و٘ ٥ تتاأتٜ بتمقاٟٗاٛ    ٌاْ عكاوٜ مماسطا

بذ وعاْ واَ عُ ٖاتقَ عٙ وظاتخذً      ا٧وش الزٙ ٥ ؛اعٍٛ إع٦وٗٷوؼش

٘٭  عٔ ممااااااسغ لمىجااااااه ا٫ع٦وااااا٘ ع اااااذٖات ا٫عااااا٦ً  ٔعُ ٖعااااا

ا٫ظتابٗااات ٔالظاامخٗات الاات تااٍجي زااشاٞ التعاواان وااع ِاازا ا اااه    

الزٙ عكوٜ ٖقحُ  بالعذٖذ وَ ا اا٥ت ٔارتاذوات عاواٛ   قاذ     

 ٍّااااك  ؛ٔالتخــااااتوتعاااذد ا٥جتاِاااات   عؿاااخن لاااذٍٖا إعااا٦ًٱ  

 ٙ ٘    ٔا٫عا٦ً ا٧وا     ا٫ع٦ً الحبإ ٔا٫عا٦ً    ٔا٫عا٦ً الـاو

َ الٗاإً  ـاااعٰذا وٳا ؛ لاازا واَ املظااىٗات   ااري رلااإإي  ا٥زتىااع٘  

 عمٍٗا اطتٗعاب ا٫ع٦ً بكا ٛ  شٔعْ.

 الشطاٟن ا٫ع٦وٗٛ ٔا٥تـالٗٛ ٔاملظ٤ٔه عٍّا:

     َ التظااا٣ه  ركااش د. عخااذ اهلل العظاااف عٌااْ ٖتخااادس إي الاازِ

  التال٘: ِن ٔطاٟن ا٥تـاه مبعٍاِا الٕاطع وظا٤ٔلٛ عاَ سطااٟمّا   

 عً املظ٤ٔلٗٛ تقع عمٜ املتمق٘؟
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ٔلكاَ    سمبا تكُٕ املظا٤ٔلٗٛ عكارب عماٜ القااٟي با٥تـااه     

ِاازا ٥ ٖعفاا٘ املتمقاا٘ وااَ ا٥ٌتقاٟٗااٛ ٔوعش ااٛ وااارا ٖظااتقخن  ٔوااارا   

ت  فّاي واا  ٥ ميكَ عُ تفّي ا٧شخاس حتاٜ ت  :قاهٖقـذ   كىا ٖٮ

 قن   مٗع ٍِاك اتـاه بشٙٞ.ٖٮ

اتـاااه ٌظااتقخمْ وؼااوُٕ بالشطاااٟن الاات ظتااق عمٍٗااا      كاانٶ

متوٗـّا  ٔلعن تقشٖش تذسٖع وّاسات التفكري الٍاشذ يف املشحمٛ 

ق عماٜ بعاض ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ الات      ال إٌٖٛ و٤شٰشا ٖظّي يف الت مڄا 

ّااااااسٚ لااااازا ضتاااااَ  ازاااااٛ إي إزاااااادٚ امل ؛الكااااا ري ٖعااااااٌ٘ وٍّاااااا

التفكٗكٗٛ لمشطالٛ ا٫ع٦وٗاٛ بٺشٖقاٛ ٌقذٖاٛ تظاّي يف ششٔزٍاا      

 ٛ ملاااااارا شخمٍاااااا ِااااازٓ الشطاااااالٛ  عٔ س لاااااٍاِا       بش٣ٖاااااٛ شاؿااااا

ٛپ شاؿاٛ لمتعاوان وعّاا       املظتوذ ات ا٥تـالٗٛ محمت وعّا طشٖق

يف ظن الكي ا اٟن وَ الشطاٟن الات تتاذ ق إي ِٕاتفٍاا يف كان     

ا عٰٖلاااا  ااازٓ الٕطاااااٟن يف   دشٗقاااٛ  ٥ٔ ٌ فااان طشٖقاااٛ اطااااتخذاوٍ   

 قشع بأك ش وَ طشٖقٛ.كمىات تٮ الشطاٟن ٔالـٕس الت تعذٶ

 وفًّٕ الٕع٘ ا٫ع٦و٘ ٔستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ:

ٔعػاااااست ع. وّااااا عقٗاااان إي عٌّااااا تعتقااااذ عُ وفّاااإً الاااإع٘  

ا٫ع٦وااا٘ ٔستااإ ا٧وٗاااٛ ا٫ع٦وٗاااٛ يف زتتىعٍاااا بااان ٔيف املٍٺقاااٛ   

ْ ؼٯٔت ٖتي اختار وا ٖمضً وَ ٌ٭  ٌٰٕعا وا حذٖ ٱ  العشبٗٛ كمّا  ش لا

عُ رلاإ    ٔٔكع املٍاِ  ٔارتٺٕات لحطٗخْ. ٔيف سعٖ٘  ٧ِٔىٗتْ

ٕٶ        وشتخطٿ ع باملظااحٛ املتاحاٛ واَ حشٖاٛ ا٫عا٦ً ٔاشات٦ف ا٩ساٞ ٔتٍا

حٗا  ٥ ٖٕزاذ كاشٔسٚ  بان سمباا ٥ ٖٕزاذ س خاٛ لتوفٗاض           الٍقاؾ

  ٜ ٔزّاات ٌظاش    الٍاغ عمٜ التفكري الٍقذٙ ٔالخو  ٔا٥طا٦ع عما

     ٘ عؿاخن   قاذ    شتتمفٛ. عوا الٗإً واع ا٥ٌفتااا ا٫ع٦وا٘ ٔا٥تـاال

وااَ اللااشٔسٚ مبكاااُ ت قٗااف الٍاااغ ٔصٖااادٚ الاإع٘ لااذّٖي  ٺااش   
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  ٔالاات تااأت٘ وااَ كاان حااذب ٔؿاإب    ش باااذتى٦ت املعادٖااٛالتااأ ٶ

ٛ ٔكٗفٗااٛ التعااشٶ   ف عمااٜ ا٧شخاااس الكاربااٛ ٔاملـااادس  ااري املٕ ٕشاا

 ّا إي ا٥ٌتؼاس. ك٘ ٥ تأشز طشٖقٻ ٔكٗفٗٛ التعاط٘ وعّا

ٔعسٝ عُ إدشااااه واااادٚ الفمظااافٛ ٔالٍقاااذ يف املٍااااِ  الذساطاااٗٛ  

ٔحخازا إدشااه واادٚ الإع٘ ا٫ع٦وا٘. ٔو٦حظاٛ عُ         شٺٕٚ زٗاذٚ 

بذ  ٥ٔ  اعتفق وعّا متاٰو  ا٫ع٦وٗ  عٌفظّي ٍٖقـّي ِزا الٕع٘

 وَ الخذٞ بّي. 

    ٛ عىااان لاااخعض   عقاااذٌا يف وٍظىاااٛ التعاااأُ ا٫طااا٦و٘ ٔسػااا

ا٫ع٦وااٗ  وااَ الااذٔه حاإه دٔس ا٫عاا٦ً يف وكا وااٛ ا٫سِاااب    

ف عماٜ الـإس ٔالفٗاذِٖٕات    ادتمظات حإه التعاشٶ  ٝ حذإٔكاٌت 

ٛپ       املفربكااٛ عمااٜ ػااخكات التٕاؿاان ا٥زتىاااع٘  ٔكاٌاات زمظاا

ٔلكاَ عٍاذوا عسدٌاا      ػكشٌٔا عمّٗا كا رٰيا   وخّشٚ بالٍظخٛ  ي

ت  media literacyذٔه حإه  ذشن تٕؿاٗٛ لقاشاس تعتىاذٓ الا    عُ ٌٮا 

تتوىع الذٔه ك رٰيا  ٔس ي عٌٍا صتوٍا يف اعتىاد القاشاس إ٥ عٌٍاا   

 ت ٌتىكَ وَ القٗاً بأٙ شٺٕات عرب الذٔه.

 ا٫ع٦ً كٕع٘ مجع٘:

 ٘ ِااان الااإع٘ ا٫ع٦وااا٘ وٺمااإب    :تظااااٞه ع. ستىاااذ الذٌاااذٌ

ٍؼااش كاإع٘ مجعاا٘ لكا ااٛ عطٗاااف ا تىااع؟ ِٔاان ميكااَ عُ ٖٮ   

ٔاِتىاااً بااالقشاٞٚ بكا ااٛ عٌٕاعّااا؟ ِاان      ٛ ااٛ عاواا الاإع٘ باا٦  قا 

٘٭عممكَ  ً  ٛإٌظاُ وا ِزا الٕع٘ ب٦  قا  ُ ٖع ِٔان ِإ    ؟ٔاِتىاا

ٛپ  َٸ    وٺمٕب وَ العاوٛ؟ ِٔن الٕع٘ ِزا عتتا  وعش ا  عمىٗاٛ؟  ّإ  ا

شرٰيا؛ ِان  عٔتكٍٗإ ٥ ميكَ عُ ظتٗذٓ إ٥ املتخـف ٔالشا ق. ٔ

ٗ   مبعٍاااٜ ِااان الااإع٘ ا٫ع٦وااا٘ سكٗاااضٚ ٔوٗاااضٚ لاااذٝ ا٫ع٦وااا

  الخٗٛ ا٫ع٦وٗ  لذٍٖا ميمكُٕ ِزا الٕع٘؟
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 تٍىٗٛ وّاسٚ التفكري الٍاشذ لمىوتٕٝ ا٫ع٦و٘ لذٝ الٍؽٞ:

تشٝ د. عاخري باشِى  عُ احملتإٝ ا٫ع٦وا٘ طإاٞ يف ا٫عا٦ً       

ِٕ وادٚ وخٍٗٛ وٍقوٛ ٔوٕزّٛ رتذوٛ   الش ٘ عٔ ا٫ع٦ً ادتذٖذ

ٰٞ شا واااَ ٜ رلاااإ ٔعماااٜ واااا طټاااعمااا عِاااذاف عٔ تٕزّاااات وعٍٗاااٛ. بٍاااا

 ثُ ط٤ال٘ ِٕ: ِن القلٗٛ ٔع٘ إع٦و٘ عً ستٕ عوٗٛ   وذاش٦ت

َ ٖتااابع ا٫عاا٦ً بؼااقْٗ الش اا٘ ٔعمشاان؟ و٭اا ٔعّٖىااا عِاايٶ ؟إع٦وٗااٛ

واَ ؿاٍاعٛ بٍااٞ احملتإٝ؟      اْ ٌٰٕعا  ٗا ِن ٖمىع   ٔادتذٖذ يف بمذٌا

 ِٔاان التعتااٗي وااَ ا٫عاا٦ً الش اا٘ يف بعااض ا٧واإس الاات ختاافٶ       

ْ ٔوقـٕد عً عٌْ وَ بااب ٥ ٖٕزاذ   اطَ بالذسزٛ ا٧ٔي ِٕ وٕزٵاملٕ

 ُ  اشذ الؼ٘ٞ ٥ ٖعٺْٗ؟   ٧ ؛إزابات وتاحٛ

إرا اعتربٌاا عُ وٍـاات التٕاؿان ا٥زتىااع٘ ِا٘ واَ ا٫عا٦ً        

ُ صواااً ا٧واإس ِاا٘ بٗااذ  ااري ع ااثُ املتااابع حملتٕاِااا ظتااذ   ادتذٖااذ

ات ا٥زتىاعٗاٛ  ٔواَ رٔٙ العاِا    ٔدبٵ َ ِاقٵ املختـ  وَ كن و٭ا 

ا لكااان عاِاااٛ  َ ٔزاااذ يف ِااازٓ الٕطااااٟن وتٍفٰظااا  ٔا٫ٌظااااٌٗٛ ممڃااا 

ٛ  ازتىاعٗٛ وَ عٍـشٖٛ ٔتٍىٶ إي ستتإٝ    ش ٔاطتخذاً علفااظ بز٠ٖا

باان ٔجتااأص   ِاابط ٔطااٺو٘ ٌٔقاان ا٧شخاااس الكاربااٛ ٔا٥ ااحاٞات 

رلااإ إي إذتااا  ا٧رٝ بااخعض الٍاااغ دُٔ عٕاشااق سادعااٛ عٔ حفااع   

 ٕ ا ٗااف طااٗتي تٕعٗااٛ ِاازٓ الف٠ااٛ إع٦وٗٷاا  ك  لموقاإ   ٔالظاا٤اه ِاا

 ُٚ تااإعٗتّي تعااا  طاااوق بظااااحت الؼاااّشٚ الضاٟفاااٛ ٔالقااإعشاؿاااٛ 

 امل٤ شٚ وَ عذد كخري وٍّي؟   

الااتفكري الٍاشااذ ٔالقااذسٚ عمااٜ متٗٗااض ال اا  وااَ الظااى  ِاا٘  

واَ ا٧كاادميٗ  ٔمحماٛ     -ل٨طاف  –وّاسٚ ٖفتقذِا عذد كاخري 

ٌقاإً باااضسع ِااازٓ  الؼااّادات العمىٗاااٛ العمٗااا   كٗاااف ميكاااَ عُ   
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ىّااي ٖفتقااش  اازٓ   َ ٖعمِّاملّاااسٚ يف طمخااٛ املااذاسغ عٔ ادتاوعااات ٔو٭اا    

 !املّاسٚ؟

 االقذسٚ عماٜ الٍقاذ ا٫باذاع٘ ٔالاتفكري الٍقاذٙ ٖتٺماق شاذسٰ       

  الؼااااجاعٛ :و اااان  ا٧دٔات ملىاسطااااتّا ٔتٺخٗقّااااا وااااَ  اكااااخرٰي

ٛ   ٔالؼفا ٗٛ  ٔطعٛ ا٥ط٦ع  ٔا٧دب عالٗاٛ يف  القاذسٚ  الٔ  ٔاملشٌٔا

ٗااْ ا٧طاا٠مٛ الـااوٗوٛ. ِٔاازٓ ا٧دٔات ٥ تتاإ ش يف كاا ري وااَ     تٕز

ٌاِٗاااااإ عاااااَ املذسطااااا    ٙ زتتىاااااع ٔاعڂعِٔااااا٘ ٌااااإاٚ   ا٧طاااااش

 ؟ كٗف ٌخ  الٕع٘ عىٰٕوا ٔا٫ع٦و٘ حـٰشا  ٔالحبٕٖ 

 ا٫ع٦ً ِٔذف اطت٦ب الٕع٘ ٔحتقٗق ا ٗىٍٛ ٔالتٕزْٗ:

 حاإه اوااَ زاٌخااْ ركااش ع. طااعٗذ الضِشاٌاا٘ عُ لذٖااْ اطااتفّاٰو

َٶ    ٕٹ   كااشٚ الاإع٘ ا٫ع٦وااا٘. عظاا يف ك  كااشٚ ا٫عااا٦ً  عٌّااا تقااا

ا٧ؿن.  كشٚ ا٫عا٦ً اػات ا ا الاشٟٗع ٔوادتّاا ا٧ٔي تتى ان يف      

اطت٦ب الٕع٘ عؿامپا  ٔبالتاال٘ حتقٗاق ا ٗىٍاٛ ٔالتٕزٗاْ. واَ ٍِاا        

اذتااذٖ  عااَ ٔعاا٘ إع٦واا٘ ِاإ يف اذتقٗقااٛ واا٦ر طٕبااأٙ  ااري        

  كشٚ ا٫ع٦ً بالكمٗٛ. وتوقق  ٔإ٥  ثُ رلإ ٖع  طقٕحتٻ

عمااااق عمااااٜ رلااااإ د. عخااااذ اهلل بااااَ ٌاؿااااش اذتىاااإد بأٌااااْ ٥    

  ٘ ِٔاااااإ ٖقاااااازف    ٖماااااإً الضوٗاااااان ع. طااااااعٗذ الذحٗااااااٛ الضِشاٌاااااا

"ا٫عاااا٦ً" بّاااازٓ التّىااااٛ الـاااااشخٛ:  اطاااات٦ب الاااإع٘ ٔحتقٗااااق    

ٙ   ٔلكااااَ .ا ٗىٍااااٛ ٔالتٕزٗااااْ .  فاااا٘  ؟وااااا عطااااخاب ِاااازا الااااشع

ٛٴ عُ ا٧واااااش ٖعااااإد ملظااااااحٛ ٔاكاااااوٛٴ    ظااااا  بااااا  وّاااااٍت   بٍٗااااا

"ا٫عاااا٦ً" ٔ"الذعاٖااااٛ" عٍااااذ وٍظااااشٙ الـااااٍاعت   لكٍّاااااا ت      

ا يف كااا ري واااَ  تعاااذ ٔاكاااوٛ عباااٰذا  بااان ت تعاااذ وظااااحٛ عؿااامپ      

 مماسطٛ وشتضشٛ وٍّٛ ا٫ع٦ً.
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ٕٵ َ يف ٓ "املٍتفعااإُ" ٔ"وشتضشاااٛ ؿاااٍاعٛ ا٫عااا٦ً" ٔ"و٭ااا  لقاااذ ػااا

َ وشٖااذٙ ا ٗىٍااٛ عمااٜ العقاإه" يف عـاإس ػااتٜ وٍااز   حكىّااي وٳاا

ؿوٗفٛ ٖٕوٗٛ شخن مخظٛ ششُٔ  وعٍاٜ ٔشٗىاٛ "ا٫عا٦ً"     ٌؼأٚ عٔه

َٵ  ٍا عُ ِزا وَ عؿن شمقٛ ا٫ع٦ً.. بن ٔوَ وفاِٗىْ.بعلٮ حتٜ ظ

لٗع واَ وقاؿاذ "ا٫عا٦ً" اطات٦ب العقإه ٔا ٗىٍاٛ عمّٗاا         

 :وٰعا كمتّٗىالتي تٕظٗفْ ِكزا   معمٛ وَ عمت   عٔ ُٖ عا عوٵ

٦ً" باا  ٔظٗفااٛ شمااط وقـاإد لااذٝ وشتضشااٛ ؿااٍاعٛ ا٫عاا -

 الذعاٖٛ ٔٔظٗفٛ ا٫ع٦ً  ٔعدٔاتّىا.

ٌقاااف حااااد لاااذٝ ادتىّااإس يف وظاااتٕٝ الااإع٘ املٺمااإب    -

لمتعشك لمىوتٕٝ ا٥تـال٘  ٔبالتال٘ جتشٙ عمْٗ وقاؿذ الذعاٖٛ 

 .ٗٷايف ٔعاٞ حقْ عُ ٖكُٕ إع٦و

حتااٜ يف ٔظااٗفت "التٕزٗااْ" ٔ"التٕعٗااٛ" ا٫ع٦وٗاات   ظتااشٙ     

ي مڀٛ ا٫ع٦وٗااٛ  ٔ ااق طااٗا  زتتىعاا٘ ٔطٮاا  العىاان  يف عؿاان اذتش اا 

لكاَ "وشتضشاٛ ؿاٍاعٛ ا٫عا٦ً"       شٗىا٘ وتفاق عٔ وتعااسف عمّٗىاا    

 زعمٕا وَ ِات  الٕظٗفت  عدات  لمخٺؽ.

عوا "ا٫ع٦ً"  ٍقش٣ٓ يف ٔاحذ وَ عمجن التعشٖفاات ا٧ٔي لاْ:   

"التعخري املٕكٕع٘ عاَ عقمٗاٛ ادتىااِري ٔاجتاِاتّاا ٔوٕٗ اا"  ٥ٔ      

ستاكىاااٛ ِااازا التعشٖاااف لعاااات    إي  _يف ظااا _ا ا٩ُ حازاااٛ لٍااا 

 ت.ٔشزا٥تـاه ا٧ملاٌ٘ عٔتٕ

ا ؿاا اٰسا ٔكاٌاات عٍااذوا كٍٵاا عكااا ت د. ٔ اااٞ طٗخااٛ؛ عركااشٮ 

عااااشك يف حضوااااٛ ٔاحااااذٚ ملااااذٚ وااااَ الٕشاااات  كاااااُ ا٫ع٦ٌااااات تٮ

ٖ مااق التمفاااص ٥ٔ ظتعمٍااا ٌؼاااِذِا يف بٗتٍااا       _سمحااْ اهلل_ٔالااذٙ

 .ٔتٕزْٗ لمتفكري إي بلاعٛ وعٍٖٗٛٔقٕه ا٫ع٦ٌات  ظٗن و   
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 ششاٞٚ يف تاسٖ  ا٫ع٦ً:

 ٘ ٔٮزاذ وتضاوٍٰاا       يف اعتقاد ع. عخذ اهلل اللإعت  اثُ ا٫عا٦ً 

 ٛ  زاانٵ -باان سمبااا طااخقّا كىااا زاااٞ يف حاإاسٓ    وااع ٌؼااأٚ ارتمٗقاا

وع امل٦ٟكٛ شخان شماق ودً ٔاطاتخ٦ ْ يف ا٧سك  ٔظان      -ٔع٦

ٰٞا وااَ حٗاااٚ العاوااٛ ٖاا٤     ٧ُٔ  . ش  ّٗااا ٖٔتااأ ش بّااا ِاازا ا٫عاا٦ً زااض

اسٚ بالظاإٞ وٍااز ٌضٔ ااا إي ا٧سك  شابٗاان ِٔابٗاان  عٔ     الااٍفع عوٵاا 

  ْ  ؛ ظمٕوٛ زّٕلٛ  كىا ٔؿفّا د.عخذ اهلل ٌاؿش اذتىإد يف تعقٗخا

ٔٮلاذت وعاْ كىاا يف شـاٛ        واشعٚ العضٖاض واع    ا ثُ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ 

 دًطٗذٌا ٖٕطف عمْٗ الظ٦ً  ٔسمبا يف ٔطٕطٛ الؼٗٺاُ ٧بٍٗاا و 

 ٔإششازْ وَ ادتٍٛ. _عمْٗ الظ٦ً _

ششٌٰاااا زااااٞ القاااشوُ   28بعاااذ رلاااإ بقاااشُٔ ٔشخااان عك اااش واااَ   

  ٛ ّ٭اا    ﴿   شااه تعااي:  الكشٖي لٗلع عطع ستٕ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗا ٖٶ ٖ٭اا عٻ

ٛٴ    ّ٭الٻا ٕٯٰواا بٳج٭ ـٳٗخٮٕا شٻ ُٯ تٮ ٍٮٕا عٻ ٗٵ ٍ٭خ٭ثڂ  ٻت٭خ٭ ٞ٭كټيٯ  ٻاطٳقٱ بٳ ُٯ ز٭ا َ٭ وو٭ٍٮٕا إځ الڃزٳٖ

ـٯخٳوٮ ٔعكاذ   [ 1] طٕسٚ اذتجاشات: وٖاٛ   ﴾ٕا ع٭مٻٜ و٭ا  ٻع٭مٽتٮيٯ ٌ٭ادٳوٳ ٭ ٻتٮ

           عمّٗا يف وٕاشع عششٝ.

 -و مپااا-ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ لٗظاات كا٧وٗااٛ التعمٗىٗااٛ      

ُٵ  ٖظااّن ستِٕااا َ ٖشٖااذ  ااا عُ تظااتىش ٔسمبااا طااع٘ ٍِاااك و٭اا باان إ

لزلإ  طٕاٞ كىٍظىات ٠ِٗٔات عٔ حتٜ بعاض اذتكٕواات الات    

َ وـااموتّا اطااتىشاسِا لااذٝ ػااعخّا عٔ لااذٝ الؼااعٕب     عُ وٳاا تااشٝ

        ا٧ششٝ.

 إبمض ٔصٖااش   :يف وقاذوتّا   يف التااسٖ  املعاؿاش كاار  كا ريٚ    

 اكااازب  َ عطماااق٭إعااا٦ً ِتماااش يف اذتاااشب العاملٗاااٛ ال اٌٗاااٛ عٔه و٭ااا 

ٔعمحااذ طااعٗذ  حااشب حضٖااشاُ      اكاازب حتااٜ ٖـااذشإ الٍاااغ    
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ٔ ريِاي    2222مٗ  ٔستىذ طعٗذ الـواف يف حشب ارت   10

 ك ري.

  عوا وا ٖتعماق باا "الحبٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ" ٔع٦شاٛ الحبٗاٛ باا٫ع٦ً       

َ ٖعاٌ٘ وَ ا٫ع٦ً ػأٌّي ػأُ عطٗااف   ثُ الحبٕٖ  ِي عك ش و٭

ا تىعااات ا٧شااشٝ  ٔلااذّٖي وقٕلااٛ وؼاإّسٚ يف ِاازا الـااذد  وااا   

ُڂ ا٫عا٦ً      ٗىاا ٖٮاشٝ   تخٍْٗ الحبٗٛ يف ععٕاً ّٖذوْ ا٫ع٦ً يف  ٕا

ِٕٔ ؿشاع عصلا٘    كا ٗم٘ الٺخع  ال اٖٛ لذْٖ تربس الٕطٗمٛ ٗعٌْ و

ُ٭ ِٔاإ  لكٍااْ ٖقٕدٌااا ملٕكاإع شلااٗتٍا  ٥ زتاااه لموااذٖ  عٍااْ ا٩

ٛپ  وااع اٌتؼاااس  "ستاإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ" الاات عؿااخوت عك ااش ؿااعٕب

 ٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘.

   ٘ َ عٍاذوا باذع اذتاذٖ  عا      يف بذاٖٛ تظاعٍٗٗات القاشُ املاكا

 الخ  الفلاٟ٘ كاُ لذٍٖا تٗاساُ:

ٖٔٺاااااالخُٕ   ا٧ٔه: ٖقااااإدٓ بعاااااض عمىااااااٞ الاااااذَٖ ٔالاااااذعاٚ  

ٕٵ  بالتؼاإٖؽ عمٗااْ ٔوٍعااْ  إرا ٔؿاان  س إي وٍااع الذػاإؾ..  ااي تٺاا

 إخل.

  ُ يف وقااااذوتّي  اااااصٙ    ال اااااٌ٘: ٖقاااإدٓ و قفاااإُ ٔإع٦وٗاااإ

  الااازٙ كااااُ ٖٺالاااق بتوـااا  ا تىاااع    القـاااٗيب سمحاااْ اهلل

ٛپ  الظااٗن  ِاازا ارتـاإق سٰدا عمااٜ عحااذِي  طااذٲ   يف  ٔكتااق وقالاا

 بعخاتإ 

ُ٭  ٔكٗااف ٍٖظااشُٔ لمٕكااع؟ ؟ِاإ وٕشااف الفشٖااق ا٧ٔه : واااا٩

ْ العات ٧ِىٗاٛ ستإ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ يف بٍااٞ زظإس واَ        لقذ تٍخٵ 

ٛ عالتفاااِي باا  ع ااشاد ا تىااع مبختمااف    ؛طٗااا ّي الذٍٖٗااٛ ٔال قا ٗاا

ٛپ   ً لتخفٗاف الـاشاعات   لتٺإٖش وخاادسات الظا٦    مما ظتعماّا  شؿا

 القاٟىٛ عمٜ ا ٕٖٛ.
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اعاااااحف حتاااااالف ا٧واااااي املتواااااذٚ      ٔيف ِااااازا ارتـااااإق 

بااشاو  ا٧وااي املتوااذٚ مبواإ       ِٔاإ عحااذٮ UNAOCلمولاااسات  

 ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ كىجاه تعمٗى٘ ٔ قايف تمضً وعادتتْ.

إي ٔعػاس تقشٖش ؿذس عَ التوالف شخن حٕال٘  ا٦ث طإٍات   

ُٵ ا  ظتىش لٕطااٟن ا٫عا٦ً مي ان حتاذٰٖا تشبٕٖٷا     ك الظكاُ املتعشٶ ع

صاد يف العـااش ا٫لكحٌٔااا٘ ٔالششىااا٘. ٔعٔؿااٜ التقشٖاااش بلاااشٔسٚ   

طٗىا يف املشحمٛ ٥ٔ تٍفٗز بشاو  ستٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ يف املذاسغ 

ال إٌٖااٛ  وااَ عزاان تعضٖااض الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ ٔتٺاإٖش ستاإ ا٧وٗااٛ      

ط٠ااااٛ ٔالتوٗااااضات ملكا وااااٛ املفاااااِٗي ارتا  ارتاؿااااٛ با٫ٌحٌاااات

 ٔشٺاب الكشاِٗٛ.

عقذ العذٖذ وَ الٍاذٔات ٔاملا٤متشات العاملٗاٛ     ٔ زا ال شك  ٵ

غتاتف مبواإ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗااٛ عٔ الع٦شاٛ باا  الحباإٖ      طإاٞ وااا 

عػاااس لخعلااّا د.إبااشاِٗي الخعٗااض يف تعقٗخااْ. ٔععتقااذ    ٗٔا٫ع٦واا

ا٫ع٦وٗاٛ يف  ٌكُٕ  ازٛ حملإ ا٧وٗاٛ    عٌٍا يف املىمكٛ عك ش وا

 ِزا الٕشت بالزات.

لقذ وشسٌا بالعذٖذ وَ املٕاشف لَ ٖكُٕ وششِا وقتان مجااه   

ٔسمباا    ِ٘ بذاٖٛ ملا ِٕ شادً بقذس وا  شاػقج٘ ٥ٔ ِشٔب سِف

 وزِن عك ش.  وا ِٕ 

ٍِٔااا عوٗاان لااشعٙ كاتخااٛ الٕسشااٛ ع.عااخري شالااذ ٔالااضو٦ٞ حاإه   

  وٍااِ  التعماٗي  عِىٗٛ تذسٖع "ستإ ا٧وٗاٛ ا٫ع٦وٗاٛ" ٔتلاىٍّٗا     

ٰٞا وااَ التعمااٗي ال ااإٌٙ ٧ِىٗااٛ ِاازٓ املشحمااٛ         ٔعُ ٖكاإُ رلااإ بااذ

ع  ّٗاااا كىقاااشس دساطااا٘ يف الظاااٍٛ عماااٜ عُ ٖاااتي التٕطٶااا  العىشٖاااٛ

شاؿااٛ الٺااق    التولااريٖٛ لمجاوعااات ٔيف شتتمااف التخــااات   

 إخل. .ٔالظٗاطٛ ٔا٫ع٦ً..
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 ٖخقااٜ الظاا٤اه املّااي: وااارا ٌعاا  مبواإ ا٧وٗااٛ ا٫ع٦وٗااٛ الاات  

ٌٍؼذِا؟ ِن املقـٕد عُ ٌكتف٘ بثعذاد الؼخف  املمتقا٘  لفّاي   

عبعاد ٔولاو  الشطاٟن الت ٖتمقاِا؟ عً متكٍْٗ عٰٖلا با٫كاا ٛ  

ٰٞا وَ اذتٕاس   إي رلإ وَ ؿٍاعٛ ستتٕٝ زٗذ ٔولاد لٗـخن زض

 ؟يف ِزا العات

 وٕكٕعٗٛ احملتٕٝ ا٫ع٦و٘:

يف احملتااإٝ  رِاااق د. عخاااذ العضٖاااض اذتششااااُ إي عُ واااا ّٖىاااْ

ٔلكااَ ل٨طااف    وـااذاشٗٛ اا ٔرا٫ع٦واا٘ عُ ٖكاإُ وٕكاإعٗٷ  

ٍؼش بأ ااٞ وشوٕشاٛ ٧ُ  اا زاربٗاٛ     ك ري وَ احملتٕٝ ا٫ع٦و٘ ٖٮ

بذُٔ ا٥ِتىاً  ٕدٚ احملتٕٝ. بن عمٜ العكع شذ   ٔشاعذٚ  قط

ُٵ  ٍؼش عٔ ٖخ ٶٖكُٕ وا ٖٮ لاْ زاربٗاٛ     ري ؿوٗن متاٰوا  ٔلكاَ ٧

 ٔو ري لمعٕاطف.

ٍِااااك كاتاااق وؼااإّس يف زشٖاااذٚ وشوٕشاااٛ ٌؼاااش عؼاااشات       

 ٛ ٔلكٍّاا و مٕطاٛ ٔوا ريٚ لمعاطفاٛ  ٥ٔ ٖقاٗي        املقا٥ت املتخــا

 ّي.العاوٛ ٔتذ ذغ عح٦و٭ ٔلكَ ت ريٮ  املختـُٕ  ا ٔصٌٰا

ِٔااااازا ٖقٕدٌاااااا إي القااااااٟى  عماااااٜ امل٤طظاااااات ٔاملٍـاااااات  

ٔ  ٔالزَٖ عسٝ عُ ِىٵ  ا٫ع٦وٗٛ ؿافوات  ّي ا٧ٔه ِٕ بٗاع ادتشاٟاذ 

 ا٫ع٦ٌات  ب ض الٍظش عَ زٕدٚ احملتٕٝ ا٫ع٦و٘.

 :ا٫ع٦ً ٔا٥تـاه ٔا٥ِتىاً باملتمق٘

قـااذ بااالٕع٘ ا٫ع٦واا٘ عٔ  ٖااشٝ د. محااضٚ بٗاات املاااه عُ وااا ٖٮ   

ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ِٕ التعخري عَ وظتٕٝ  قا ٛ ٔ ّي املتمق٘ لشطاٟن 

ً٭   ت شٖاش باْ   ال ٔطاٟن ا٫ع٦ً ٔالتٕاؿن ا٥زتىاع٘  مبا ٖلاىَ عاذ

احملتااإٝ ١ ٍؼاااذ عٔ وٮعٳاااخااان وٮمٛ واااَ شٳلااامِّٔالتاااأ ري عمٗاااْ باااأوٕس وٮ 

 طٕاٞ كاُ رلإ يف ٔطاٟن إع٦ً عٔ تٕاؿن ازتىاع٘.  ا٥تـال٘
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ُٵ  ذٲعٳاا ّىٍااا ل٬عاا٦ً ٔا٥تـاااه ٍٖٺمااق وااَ عُ عٙ وتـاان وٮ      إ

ْ  لكَ ٌٔاػش سطالٛ ٖظعٜ لتوقٗق تأ ري يف املتمق٘ ِٔزا وَ حقِّ

املتمقا٘ املظاتّمإ لمشطاالٛ   ّإ لاٗع       ٍِاك حاقٶ يف ادتاٌق ا٩شش 

ٛپ  ٙٲٖقاازف  ّٗاا كاان و٭ا   حأٖا ٖشٖاذ. لاازلإ ظّاش تٗاااس    ٞػاا٘ َ عساد ع

عماٜ دٔس   ت  ٘ ٌٔظشٖاات وٍاز مخظاٍٗٗات القاشُ املاكا٘ سكاض      

ِاا٘ وؼااحكٛ باا     ٜاملتمقاا٘ يف عىمٗااات التااأ ري   ـااٍاعٛ املعٍاا    

ٛ عؿاخن ِإ   ولىُٕ الشطاالٛ ٔاملتمقا٘  بان إُ  ّاي املتمقا٘ لمشطاال      

 ا٧طاغ.

ِتىاااً باااملتمق٘ ٔت قٗفااْ بعىمٗااات عؿااخن ا٥  وااَ ِاازا املٍٺمااق

ا  زتتىعٗٷا  اوّىٷا  االشطالٛ عوٰش ١ا٫شٍاع ٔالذعاٖٛ الت ٖٕظفّا وٍؼ

 ظّش عمٜ ع ش رلإ وفًّٕ ا٧وٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ٔالٕع٘ ا٫ع٦و٘.ٔ

ٔالااإع٘ ِااإ املشحماااٛ التالٗاااٛ يف   ا٧وٗاااٛ تعااا  عاااذً املعش اااٛ

اذتكاي عماٜ   ِإ  ا٫دساك املعقذٚ  ٔالزٙ يف عحذ زٕاٌخْ  عىمٗات

لزلإ  ثُ س ع وظتٕٝ الإع٘ تظاخقْ    ؛املعمٕوات ٔشخٕ ا عٔ س لّا

املعش ٛ  ٔلتوقٗاق رلاإ ظّاش التٕزاْ بأِىٗاٛ تعماٗي عطاع التعاوان         

وع سطااٟن ٔطااٟن ا٫عا٦ً  ٔواا ميكاَ عُ حتٕٖاْ ولااوٍّٗا واَ         

 لتلمٗن املتمق٘. وذاشن٭

  ٙ ٌٔظااٰشا لك اشٚ ٔتااذاشن وـاادس املعمٕوااات     واَ ٔزّااٛ ٌظاش

  ٘  اثُ الحكٗاض ٖكإُ     ؛العاوٛ وَ إع٦ً ٔٔطاٟن تٕاؿان ازتىااع

ا٧طاااغ  لموىاٖااٛ وااَ    ٕعمااٜ تعمااٗي وّاااسات الااتفكري الٍاشااذ ِاا   

عمااٜ الفااشد وااَ   ىٺااشسطاااٟن ا٫ػاااعات ٔالذعاٖااٛ الاات عؿااخوت تٮ 

 كن ؿٕب.

   ٛ ع٦وا٘ عٔ  ا٫ حاقٶ واا   :يف الظٗا  ٌفظْ تظااٞلت د. ٔ ااٞ طٗخا

الٍاػاااش يف التاااأ ري عماااٜ املتمقااا٘؟ عماااق د. محاااضٚ بٗااات املااااه باااأُ    
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ٛپ ذٶعٳااَ ٖٮامل٤طظااات ا٫ع٦وٗااٛ ٔكاان و٭اا   لمٍؼااش ٖكاإُ لذٖااْ   سطااال

وقاباان تكمفااٛ ٔزّااذ ا٫عااذاد ٔالٍؼااش.   ْحتقٗقااإي ِااذف ٖظااعٜ 

ٗٷ    ا   امل٤طظاات  ٔبالتأكٗذ لٗع باللشٔسٚ عُ ٖكإُ ا اذف طامخ

ا شذواٛ ع اشاك ا تىاع  ٔواَ ٍٖؼاش      ا٫ع٦وٗٛ اذتكٕوٗٛ ِذ ّ

ٛپ ْ عماٜ ٔطااٟن التٕاؿان ا٥زتىااع٘ ِذ ټا      اعٔ عشخااسٰ  ٌٔـااٟن٭  عدعٗ

َ لكااَ بااالٺخع ٍِاااك و٭اا ْ ؿاان ٌخٗاان  ِٔاازا املقـاإد  قاايف ا٧

 ري املخاػش عٔ  ري املخاػش الازٙ شاذ   أتكُٕ لذْٖ عِذاف شخٗ ٛ لمت

وّاااسات ٥ ٖكاإُ يف ؿااا  الفااشد عٔ ا تىااع. ٍِٔااا تااأت٘ عِىٗااٛ  

التمقااا٘   ىاااَ لذٖاااْ  كاااش ٌاشاااذ لتقٗاااٗي الشطااااٟن ٖكااإُ لذٖاااْ   

 التأِٗن املٍاطق ملٕازّٛ الشطاٟن امللممٛ.

وذٝ ٔزإد وقاشسات وعتىاذٚ     وأتظاٞلت د. ٔ اٞ طٗخٛ عٰٖلا؛ 

يف عشظاااً ا٫عاا٦ً عااَ عش٦شٗااات املٍّااٛ؟ ِٔاان تعىاان و٤طظااات        

وَ الظخق  ا٫ع٦ً مبا  ّٗا ادتاوعات عمٜ تعضٖض املـذاشٗٛ عك ش

الـوف٘؟ حٗ  إٌٵ  عػاعش عُ الظاخق الـاوف٘ وفّإً عطاطا٘       

ٔشاااذ ٖاااتي الٕؿااإه إلٗاااْ بعاااذً املـاااذاشٗٛ عٔ باذتٗااااد عاااَ القاااٗي   

ا٧طاطااٗٛ ل٬عاا٦ً ٔا تىااع. عزاااب د.محااضٚ بٗاات املاااه بااأُ ِاازا     

وتعمق باملىاسطاات ا٫ع٦وٗاٛ يف امل٤طظاات ا٫ع٦وٗاٛ. مبعٍاٜ عٌٍاا       

ُ٭ ي امل٤طظااٛ ا٫ع٦وٗااٛ عٔ املتـاان الاازٙ لااٗع    الٍقاااؾ إ ٌٍقاانٮ ا٩

ٛپ   ٍٛااااإع٦وٗااااٛ   الؼااااشكات املعمٳ  باللااااشٔسٚ عُ ميتمااااإ و٤طظاااا

 ٘ عٙ  -تظااااتخذً امل٤طظااااات ا٫ع٦وٗااااٛ لٍؼااااش إع٦ٌاتّااااا   ّاااا

ذٚ الشطااالٛ ٔوااَ ٖااخ  ستتٕاِااا   عٳاايف ِاازٓ اذتالااٛ وٮ -الؼااشكٛ

ٔالٕطاٗمٛ ا٫ع٦وٗااٛ ِا٘ املٍفااز لمٕؿاإه لمجىااِري  ٔبااالٺخع ِاازا    

حاااضاب الظٗاطاااٗٛ ٔػاااشكات الع٦شاااات العاواااٛ   ٍٺخاااق عماااٜ ا٧ٖ

الكااان ٖظاااعٜ ٥شاااحا  امل٤طظاااات ا٫ع٦وٗاااٛ لمٕؿااإه ٧كااارب     

 ػشعتٛ وَ ادتىّٕس املظتّذف.
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ُ٭ عُ امل٤طظااااااات ٔالؼااااااشكات   الٺشٖااااااف يف املٕكاااااإع ا٩

عؿخوت تـان دتىّٕسِاا    ٔا٧ شاد وع ٔطاٟن التٕاؿن ا٥زتىاع٘

ت الفٕكااٜ  ٫ع٦وٗااٛ. لاازلإ عىٵاا   امل٤طظااات ا  وتجااأصٚپ   وخاػااشٚپ 

تٺاااإٖش تؼااااشٖعات   إي الفلاااااٞ العاااااً  ٔاكااااٺشت ا تىعااااات     

املىاسطااات ا٥تـااالٗٛ  اازٓ الٕطاااٟن  ٌظاااً ادتااشاٟي ا٫لكحٌٔٗااٛ  

 ٔتٍظٗي الـوف ا٫لكحٌٔٗٛ و اه عمٜ رلإ.

ُٵ الظاااخق الـاااوف٘ ِااإ مماسطاااٛ إع٦وٗاااٛ ٥ تٕزاااذ    كىاااا ع

ا ا٧ش٦شٗاااات وٗاااٛ  الٰخااا كااإابط لاااْ  ٔاملاااٍظي لمىىاسطاااٛ ا٫ع٦   

 ا٫ع٦وٗٛ ٔوٕا ٗق الؼشف املٍّٗٛ.

 عكاف عٰٖلا د. طعذ بَ طعٕد وه طعٕد؛ بٺخٗعاٛ اذتااه تلايٶ   

وَ املقاشسات ٔوفاشدات املإاد الات      عشظاً ٔكمٗات ا٫ع٦ً العذٖذ٭

٘   ٜعٍاااا تٮ و اااان الااااتفكري ا٫بااااذاع٘ ٔالٍقاااااذ      بااااالٕع٘ ا٫ع٦واااا

 ملفااشدات الاات ختااتفٶ  ٔكاازلإ ا  ا٫ع٦واا٘  ٔ ريِااا وااَ املاإاد  

 بأش٦شٗات املٍّٛ.

 وٍّجٗٛ التلمٗن ا٫ع٦و٘:

ٔكاازلإ   ع. ٌخٗاان املخاااسك عٌااْ بعٗااٰذا عااَ التخـااف    ركااش 

   ٛ ٌاْ ٥ ٖٕزاذ   إ عُ عشإه٭  عطاتٺٗعٮ   بعٰٗذا عاَ التعشٖفاات ا٧كادميٗا

بماااذ يف العاااات ٥ ٖعااااٌ٘ واااَ وظاااتٕٝ وعااا  واااَ ا٧وٗاااٛ العاواااٛ      

ا ٔدٔه شااشٝ عٔ عااات وتقااذً وادٖٷااباا  دٔلااٛ ٔع ٛٔا٥شت٦ ااات ٌظااخٗ

 ٌاوٗٛ. 

غ تلاامٗن إع٦واا٘ ٕسځوٮاا بشٖٺاٌٗااا يف ً 2018يف العاااً   و مپااا

بالتـاإٖت لـااا  ارتااشٔ  وااَ ا٥حتاااد  ْ شٍاعاا٫ممااٍّ  لمىجتىااع 

ٔالٗااإً ٔبعاااذ رِااااب الظاااكشٚ  اكتؼاااف    .ا٧ٔسٔبااا٘  ٔصتوااإا 
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ا تىااع تخعااات ِاازا ارتااشٔ   ٔعتااأه الكاا رئُ إشٍاااع الربملاااُ      

ذُٔ  ٖااثعااادٚ التـاإٖت. كاااُ شااادٚ اذتىاا٦ت ٖعش اإُ وااارا ٖش      ب

 ٔ ريِي ظتّن.

امل اااااه ال اااااٌ٘  ٔوااااَ شاااا٦ه ٔطاااااٟن التٕاؿاااان ا٥زتىاااااع٘  

ٔحتذٖاااٰذا  ٗظاااخٕك  صتااان تشاواااق يف الٕؿااإه لمخٗااات ا٧باااٗض       

مبفازااأٚ كااخريٚ  ت ٖتـاإس ٔاحااذ وااَ الٍخخااٛ عُ ِاازا املشػاان        

 طٕف ٖكُٕ يف الخٗت ا٧بٗض. 

فّاا بؼاكن   ميماإ ا٧دٔات ٖٕٔظِّ  َٯذ   عُ و٭ا الؼاِذ واَ اذتا  

ؿوٗن رتذوٛ عِذا ْ طإف ٖاٍجن  طإاٞ كااُ رلاإ يف زتتىاع       

ًڂ ا٥طات ىاس  ٗاْ    الٕع٘ ا٫ع٦وا٘ وّىاا  ٵ   ا ٔبالتال٘   عٔ وتقذً ٌا

ٖخقااٜ ال٦عخاإُ يف ا٫عاا٦ً ععمااٜ ٔعوكااَ يف حتقٗااق عِااذا ّي عٔ  

 َ ٖذ ع  ي. عِذاف و٭

شٍٕات عشاشٝ  اري ا٫عا٦ً ميكاَ عُ     ٔعشرٰيا؛ ٍِاك يف عاملٍا 

ٌٰا  ٛ     ل٦طات ٦ه  اتكُٕ وكا و مىاا حاذث     و ان املظاجذ ٔاملذسطا

 ات.ٍٗلذٍٖا يف ال ىاٌٗ

 الٕع٘ ا٫ع٦و٘:

رِاق د. صٖااد الاذسٖع إي عٌٍاا ٌٍؼا ن كا رٰيا  ٔوٍاز طإٍات         

طٕٖمٛ  بالتعٕٖن عمٜ  صٖادٚ الٕع٘  ٔ تفعٗن وٗ اا  عش٦شا٘  لاٗع    

  خل.إو٘  بن ٔالتعمٗىا٘ ٔالـاو٘ ٔا٧وا ..    قط يف ا اه ا٫ع٦

َ واع الٕشات الٺٕٖان واَ ِازا      ٥ تتوظٵا  لكٍٍا دٰٔوا صتذ عُ ا٧وٕس

ٰٞا.   الٕع٘  ٔ املٕا ٗق   إُ ت تكَ تضدد طٕ

ُ٭ الٕشاات لٍااذسك عُ الاازساع ا٧شاإٝ لتوظاا  عداٞ  ٔعسٝ عٌااْ حااا

ا تىعاااات ٔتٺااإٖش طااامٕكٗاتّا ِااإ  قاااط واااَ شااا٦ه القااإاٌ     
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ٗٷااات الاات تٮٺخٵاأالتؼااشٖع ٔيف كاان حاا     ٔعمااٜ ادتىٗااع  اق  عم

حتااٜ تتواإه وااع الٕشاات وااَ تؼااشٖعات وفشٔكااٛ إي شااٗي عفٕٖااٛ        

 ع شاد ا تىع. DNAتتظشب يف 

عٌٍااا  ازااٛ ٥  وااَ زاٌخااْ ركااش د. وظاااعذ احملٗااا؛ ٥ ععتقااذٮ  

ِزا إُ كٍا ٌخو  عاَ إعا٦ً وّا  شاادس       لمٕع٘ ٥ٔ حملٕ ا٧وٗٛ

ق ا٫ع٦واا٘ لمكاا ري وااَ   كاإٞ طااٗٺشٚ التااذ ڄ عمااٜ شمااق تاإاصُ يف 

 ٔ اؿٛ وا ٖتعمق بالؼأُ الظعٕدٙ.  ادتّات

عُ الذعٕٚ لتعضٖض القذسٚ ا٥ٌتقاٟٗٛ لذٝ ادتىّٕس   يف تقذٖشٙ

وع  كشٚ ٌؼاش الإع٘ عٔ    مجٗن  لكَ ِزا ٖتٍاشض ؿشاحٛپ عوشٱ

 وٗٛ الٕظٗفٗٛ ا٫ع٦وٗٛ عٔ تٕعٗٛ ادتىّٕس.ستٕ ا٧

ٔ الااق وااا   امل٤طظااات ا٫ع٦وٗااٛ احملمٗااٛ الااق وااا تتجااْ لااْ 

ِٕ العىن عمٜ تقاذٖي وعمٕواات وخاػاشٚ لمجىّإس       ؛ٖشٖذٓ املظ٤ٔه

ع اشتٍاعْ بّا  ٔسمبا الؼعٕس بخزه زّاذ يف ِازا ا٫طااس مياٍن     ٔتٕشڄ

بظااخق إشاوااٛ الفعالٗااٛ ٥ بظااخق      املظاا٤ٔه ػااعٰٕسا بالشكااا  قااط   

 حتقٗق ع ش ظاِش ٔٔاكن.

ٌٰاا ٌقاع  ٗىاا ٌٮ    ٥ : لمجىّإس  ٍّاٜ عٍاْ   تجاذٌا ٌقإهٮ    ضتَ عحٗا

ّي وٍّي عُ غتلعٕا عقإلٻ  َ ٖظتمخّا   ي ٌٺمقٮىٕا عقٕلكي ملٻتظمِّ

ش بااأُ ادتىّاإس طااميب طااشٖع التااأ ٶ ػااعٕسٱ -لعىااشٙ -لٍااا  ِٔاازا

 طفٍجٗٛ متتف املاٞ.إٔكأٌْ شٺعٛ   بؼكن كخري

يف الٕشاات   ّااات طشٖقٻكاان عػااكاه التٕعٗااٛ املخاػااشٚ كاامڃ    

ا"  عكٕرٰزااا 18كاسطاااْ  "عاااذد واااَ باااشاو  شٍااااٚ   الااازٙ ٥ ٌاااضاه

 ٔك ري وَ بشاو  شٍٕاتٍا ٔإراعاتٍا كزلإ.
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ٔازتىاااااع الاااإصٖش شخاااان عٖاااااً بعااااذد وااااَ ا٫ع٦وااااٗ  الاااازَٖ     

ٖؼاسكٌٍٕا ا٥ِتىاً بقلااٖاٌا ِإ ػاكن واَ التاخ  التٕعإٙ عٔ       

ٛپ    ٗااْ  لكٍااْ  ٵ التعخاإٙ كىااا ع ٹ   بٺشٖقااٛ وخاػااشٚ عٌتجاات س٣ٖاا

 طمخٗٛ.

ععٕه ك رٰيا عمٜ كن ػكن وَ عػكاه ا٫عا٦ً    اػخـٗٷ

ا عاَ التٕزٗاْ املخاػاش. إر    بعٍاٖٛ ٔاملـٍٕع بزكاٞ بعٗاذٰ  ذٲاملّ  املټع٭

بظاااخق الش خاااٛ يف العىااان    ضاه بٍٍٗاااا ٔبٍٗاااْ وظاااا ات بعٗاااذٚ  ٖااا٥ 

ا٫ع٦واا٘ الاازٙ ٍٖااتّ  الخواا  عااَ الاإع٘  ٖٔعىاان عمااٜ ٍِذطااٛ     

تااٜ ا٫ع٦ٌااات  عقاإه ادتىّاإس دُٔ ستتاإٝ عٔ ػااكن ٖظااتوق. ح  

ٙٸ ـٍع بٺشٖقٛ  ري وخاػشٚ لتجذ بّا عُ تٮ التٕعٕٖٛ عٔ التعشٖفٗٛ حش

 شخٕلپا ٔاِتىاٰوا ٔتذألپا ٔاٌتؼاٰسا عك ش.

 

 :التوصيات 

التأكٗذ عمٜ عِىٗاٛ تاذسٖع ٔتٍىٗاٛ وّااسات الاتفكري الٍاشاذ        .2

 يف مجٗع املشاحن املذسطٗٛ.

لٗق ٔولٗاات  التٕعٗٛ با٫ع٦ً الحبإٙ واع الاٍؽٞ بأطاا    يف الخذٞ  .1

 ٔتتذس  يف املشاحن العىشٖٛ املختمفٛ.  و٦ٟىٛ

1.       ٘   طشا وادٚ ا٫عا٦ً ٔوّااسٚ الإع٘ ا٫ع٦وا٘ كىاٍّ  دساطا

 لتٕعٗٛ الٺمخٛ ٔالٺالخات بأطاطٗات ٔوفاِٗي ا٫ع٦ً.

  ا٥طااتفادٚ وااَ زّاإد ط٦بٍااا ٔطالخاتٍااا ل٬عاا٦ً يف ارتاااس        .8

٦وٗاااٛ ٔتٕزٗاااْ وٕكااإعات سطااااٟمّي  ملاااَ عحاااق  لمحبٗاااٛ ا٫ع 

 ٔالٕع٘ ا٫ع٦و٘ ل٦ٌتفاع بّا داشن الٕطَ.
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ا٥طاتفادٚ وااَ ٔطاااٟن ا٫عاا٦ً راتّااا يف ٌؼااش الاإع٘ ا٫ع٦واا٘   .7

 بٺشٖقٛ وذسٔطٛ  ري وخاػشٚ.

املؼاااااسكٛ يف الفعالٗاااااات ال قا ٗاااااٛ ٔا٥زتىاعٗاااااٛ  ٌاااااذٔات    .1

ٔا٥طاتفادٚ وٍّاا يف ٌؼاش      و٤متشات  وظاابقات  وظاشحٗات   

 الٕع٘ ا٫ع٦و٘.

ت ا٫عاا٦ً يف املىمكااٛ عمااٜ عقااذ املاا٤متشات يف  تؼااجٗع كمٗااا .0

 املٕكٕعات رات الـمٛ بالحبٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ٔالٕع٘ ا٫ع٦و٘.

 ذ ػشاكات عمىٗٛ ب  كمٗات ا٫ع٦ً ٔا٥تـاه ٔعطخاس.قٽع٭ .1

وّا زّات عذٚ إعذاد بشاو  ت قٗفٗٛ ل٨طش لتٕعٗٛ ا٧بٍاٞ  تقذٹ .2

 ِا .ٔ ري   القٺاع ارتاق  ٔصاسٚ التٍىٗٛ ا٥زتىاعٗٛ

اطااتوذاث وٍاااِ  عٔ واإاد يف الاإع٘ ا٫ع٦واا٘ يف الكمٗااات      .22

 ٔاملعاِذ الحبٕٖٛ.

إٌؼاااٞ وعاِااذ ختــااٗٛ لمتأِٗاان ا٫ع٦واا٘ ل ااري ا٫ع٦وااٗ       .22

ّا  ٔلتأؿاٗن ا٫عا٦ً   ٍٕ لؼٕٗع ال قا اٛ ا٫ع٦وٗاٛ بكا اٛ ؿا    

 املتخـف لذٝ ا٫ع٦وٗ  عاوٛ.

ّي بااخعض وااٍن دٔسات شـااريٚ املااذد ل٬ع٦وااٗ  لضٖااادٚ ت قااٗف     .21

 ٛ وفّااإً الاااتفكري ا٫باااذاع٘ ٔالٍقاااذ     :و ااان  املفااااِٗي املّىااا

ا٫ع٦و٘  ٔاملـاذاشٗٛ ٔا٥لتاضاً العىما٘ باملٗ اا  ا٧ش٦شا٘ يف      

 ا٫ع٦ً  عٔ بالٍظاً يف حاه ٔزٕد الٍظاً .

ا يف وٍـااااات دعااااي ٔصاسٚ ا٫عاااا٦ً لمجٗاااان املىاااااسغ إع٦وٗٷاااا    .21

ت التٕاؿاااان ا٥زتىاااااع٘ ادتذٖااااذ  بتأِٗمااااّي داشاااان حاكااااٍا 

 إع٦وٗٛ تظّي يف س ع الٕع٘ ٔا٥بتكاس ا٫ع٦و٘ لذّٖي.
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ٕٶ .28 ه وااَ ا٫عاا٦ً الاإسش٘ إي إٌؼاااٞ بشٌاااو  إع٦واا٘ ٌاإع٘ لمتواا

ا٫عاا٦ً ا٫لكحٌٔاا٘  ٖتى اان يف تااذسٖق ٔتأِٗاان العاااوم  يف      

 ّا عمٜ ا٫ع٦ً ا٫لكحٌٔ٘.ٟأششٵ ٛالـوا ٛ الٕسشٗ

وٗاٛ لتؼاشٖعات   إشلاع وضألٛ وٍّٛ ا٫ع٦ً ٔالٍؼااطات ا٫ع٦  .27

عٔ تٍظٗي لش ع وظتٕٝ املـذاشٗٛ ٔاملٕكإعٗٛ  طاٍٰذا ل٦لتاضاً    

 َ غتش  عَ التٍظٗي.و٭ عاشق كنٶباملٗ ا  ا٧ش٦ش٘  ٖٔٮ

تفعٗاااان دٔس ٠ِٗااااٛ الـااااوفٗ  الظااااعٕدٖ  يف عقااااذ الاااإسؾ       .21

 ٔالٍذٔات لمعاوم  يف ٔطاٟن ا٫ع٦ً.
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